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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني 

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  كتاب الشركة

 الشركةأحكاميف 

  

   أو حقاً ملكاً،وهي عبارة عن كون شي ء واحد الثنني أو أزيد

  

  ةكتاب الشرك

  ةك الشرأحكام يف

   .ااكسإ بل و،سرهاك وبفتحها مع ،ان الراءكسإ مع نيسر الشكب: اجلواهر يف قال

ن ك ل،فها املصنفما عر على }حقاً أو اًك مل،ديأز أو ني واحد الثنشيءون ك عبارة عن يوه{

رامة عند قول ك مفتاح ال ويف،اعيل الشيسب على الشيء الواحد يف كالشرائع عرفها باجتماع حقوق املال

 لولد املصنف واملهذب رشاد وشرح اإلاإليضاحرة وكف النافع والتذيتعر أنه :فيالقواعد مبثل هذا التعر

لة ي والوسايفك ونقل عن اخلالف واملبسوط وال،جممع الربهان يف ماك ،البارع والروض وهو املشهور

  .عقد أا نيومجاعة آخر

 وقد حتقق ،قد تتحقق بالعقد اليت ةيقتها اخلارجي أراد حق، العقد:ر لفظكذيمن مل  أن ال خيفىو

   منها أضاف لفظ العقد أراد القسم العقدي ومن ،خرأبأسباب 
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 ،قد تتحقق بدون العقد وقد تتحقق بالعقد اليت قتهاينه أراد حقأل ،أت بلفظ العقديواملصنف مل 

  .هأحكامل قسم ك على رتبي حىت هلماف اجلامع يبد له من التعر ه اليالفقن إ ثيوهذا أنسب ح

 إمجاع ىن دعوكمي بل ،واضح الفساد أنه  اجلواهري فف،ة رأساًكار احلدائق عقد الشركنإأما 

وبالذات أوالً حظ ة تالكالشر أن  إىللهيف املشهور مليأعرض عن تعرإمنا  و،خالفه على اخلاصة والعامة

 ة قد تضافكالشر فإن ،نيكوبالذات املشترأوالً الحظ فهم ينما تعري ب،هي فك املشترءيالش إىل بالنسبة

  .اآلخرحدمها بدون أعقل يال  إذ ، لشيء واحدنيانا وجهك وإن ،الفاعل إىل  وقد تضاف،املفعولإىل 

فهم يتعر يف )اعيالش(د يق أن من:  وجامع املقاصدكاملصنف مبا قاله املسال على نتقضيوال 

ان خشبه ك إذا ت مثالًيالبك متعددة أجزاءب من ك الواحد املرالشيء يف ك اجتماع حقوق املالخراجإل

الشيء  يف صدق اجتماع حقوقهم وإن ،اعية لعدم الشك ال شر فإنه،رضه لثالثأخر ولواحد وحائطه آل

  .انتهى ،الواحد

  .ك بل الشيء الواحد بعضه هلذا وبعضه لذا،نيس شيء واحد الثنياملثال ل يف ذإ

فهم يشمل تعرينما ال ي ب،نياملع يف ليك املشاع والسركالاملصنف ف يشمل تعري أنه  خيفىوال

  . معهكيشر أنه طنانأ طناً من قصب عشرة ىملن اشتر: قالية فكالشر يف داخلقرب أنه  واأل،كذل

   أنه املصنف على ؤخذي وقد ،سر املشاعكال إالّ شملي ال  البدوينصرافنعم اال
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 نصف نيكيحد الشرأوقف  إذا ماك ،ةكقد تتحقق الشر أنه  اثنان معكن هناكيمل  إذا شمليال 

 سيز تنججيال مل إ و،تاب الوقفك يف رواكما ذك ،فرازلزم اإلي وكح ذلصي  فإنه،رضه املشاعة مسجداًأ

  . للمسجدكال مال أنه  مع،ك ذلريغ إىل ،هيث اجلنب واحلائض فكجزء منه وال مأي 

 من ك ذلريغ إىل ،المهك من )كاملال(:  قالواثي ح،المهمك إىل أقربراد يهذا اإل أن خيفىوال 

ما قاله ك ـ ة وشرح االسمياللفظ على في ومحل التعار، نقضاً وطرداً،روها هناكلة اليت ذياملباحث الطو

  . فتأمل،أوىل ـ )رمحه اهللا(: خونداآل

 نا ويف لبعض الفائدة ه،ناسب املقامياسب كة امليحاش يف رناهك ذمعىن إىل شارةإلمث ال بأس هنا ل

ع ي املواضكتل يف تبعي أن بجية يع العرفياملواض على ة الواردةي الشرعحكاماأل أن  خيفىال أنه  وهو،هريغ

ان ك ا إالّ إذ،ق ما هو املاءيالعرف يف حتق إىل رجعي أن لزمي ، قال الشارع املاء طاهر مطهرفإذا ،العرف

  املفهوم عرفاًريدة غيقة جديالشارع حقد ا يري اليت الصالة مثالًك كذل يف للشارع اصطالح خاص

  .هو مطلق الدعاءالذي 

 ىخ املرتضيقوله الشيما ك ،املفهوم فقط دون املصداق يف العرف إىل الرجوع أن  يف خالفكوهنا

يف  حىت  أم املرجع هو العرف،قياملصاد يف ةي ولذا ال تصح املساحمات العرف،ني من املتأخرريثكو

 سامح فإذا ،حظ مفهوم الغسل للوجه ومصداقه لو، مثالً)مكفاغسلوا وجوه( :قال إذا  ولذا،قياملصاد

   ، جاز اتباعه، للوجهبرة بأن مساه غسالًأعدم غسل مقدار رأس  يف العرف
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ما و﴿ ىضالعرف مبقت إىل ىالم ملقكال ألن ، إليهليمأ الذي وهذا هو ،ليلما خرج بالد إالّ اللهم

  . ولسان القوم أعم من املفهوم واملصداق،)١(﴾ِلساِن قَوِمِهِب إالّ أَرسلْنا ِمن رسوٍل

  .الًيالم حوله تفصك فهذا له مورد آخر فصلنا ال،انكف يكو

رجون خين يأحد العرف الذ إالّ سي لاللغوين إ : قلنا،مياملفاه يف العرف هو املرجع أن ذا عرفتإ

ان ك فإذا ،صاًي املعاين أى الذي هو استق قبلهمن العرف بواسطة لغوي أو ، من العرف بالتبادراملعاين

  الفقهاءى ولذا نر، حجةك خبالف ذلن قول اللغويكي مل ، العرفى لد وعرفنا تبادراً ملعىنكذلك األمر

 تبادريرجحون ما ي و،ينيلمات اللغوك يف ونككشي كذل أشبه  وما)الغناء( و)ةيناآل( و)الوطن(مثال يف 

  .كذل أشبه ما أو ساًكع أو  طرداًاللغوي على شكال باإل،ذهامأيف 

 ) مال مبالدلةامب(ان قول املصباح ك سواء ، العرف مثالً)عيالب(صدق  يف  فالالزم،هذاوعلى 

  .)٢(﴾أَحلَّ اللَّه الْبيع﴿: العرف مشله قوله سبحانه يف هيع علينا صدق البيلما رأك ف،ه أم اليصادقاً عل

د مبا ي وعدم لزوم التقحكامموضوعات األ يف م اتباع العرف لزوعينأ القاعدتانذا حتققت هاتان إ

  اء القابلة يشاأل:  نقول، تبادركان هناك إذا يقاله اللغو

                                                

  .٤اآلية : سورة إبراهيم )١(

.٢٧٥اآلية : سورة البقرة )٢(
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حق ك )احلق( و،)عمل احلر(و، منفعة الدارك )املنفعة(و،  الدارنيعك )نيالع(: ةأربعللتبادل 

 وقد ،نارية بدربع أحد األىاشترما لو كون معوضاً كة قد تربعل واحد من هذه األك و، مثالًريالتحج

 ،ةربع العوض األأقسام يف ةربع املعوض األأقسام ستة عشر حاصلة من ضرب قسام فاأل،ون عوضاًكي

 عيالب أن عاً بعدية بعضها بي وجهاً لعدم تسمىرال ن إذ ،قسامع األي صحة مجني السابقتني القاعدتىومقتض

 فال ،هي وتوفر سائر الشرائط ف،ةيعيبعنوان البأي  ،عطاء شيء وأخذ شيء ذا العنوانإالعرف يف 

ون احلق كي ال كمثل ذليف  إذ ،حق املضاجعةكست قابلة للنقل واالنتقال ين بعض احلقوق لأل بكستشي

ف املصباح ي لعدم صدق تعر،عيصح البيبعد متام الشرائط ال  أنه  الع،يه البيصح علي حىت  لالنتقالبالًقا

  .هيعل

 ،مجاع بعدم حتقق اإلىه صغري علشكال فمن الواضح اإل،املقام يف ره اجلواهركذ  الذيمجاعأما اإل

  .صولاأل يف ما حققك ،س مثله حجةي بل مقطوعه ول،نه من حمتمل االستنادأ بىربكو

 ، الدارىنكع سيع خدمة املدبر وبيب على خبار الدالةالقول بأن األ يف س وجهيل أنه ومبا تقدم تعرف

  .قة وال مانع منهاي بل هو حق،ها جمازاًيع فيطلق البأ قد ،ة وما أشبهيرض اخلراجع األيوب

  :انإطالقع له يالب أن  خيفىمث ال

 دلةاه بأنه مبريالم املصباح وغك يف  وهذا هو املفسر،نياملعاملة القائمة بالطرف على هإطالق: األول

  .مال مبال
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  ).ع وشراءيب(: قوهلمك ،نيأحد الطرف على هإطالق: الثاين

ون شيء كياً ما ريثك و،د املعتربيانت بك ،اخلارج يف قة هلاية ال حقي االعتبارمورانت األكملا ه مث إن

ل من كصح ي  مثالً،ون له أثر خاصكيل عنوان ك وبانطباق ،هين علي النطباق خمتلف العناوواحد قابالً

ل من كان كعطاها رهناً أن إ إنه ف،ناريمقابل ألف د يف عطاء دارهإأراد  إذا ماي ف)ع الشرطيب( و)الرهن(

 وامتنع تصرف يع شرط صح تصرف املشتريعطاه بأ وإن ،كؤثر امللي ممنوعاً من التصرف ومل نيالطرف

  .ورك املثال املذريغ يف ذاك وه،اريللبائع الفسخ عند حلول وقت اخل إالّ أن ،كثر امللأالبائع و

ها جيلها وتزويمة وحتلع األيصح بي أنه ماك ،هيصح الصلح علينما ي ب،ع شيء جمهوليصح بي ال مثالً

  .كذل أشبه جارا وماإعارا وإ ودواماً ومتعةً

 ومثل ،باب الرهن يف ع الشرطي مثل ب،ةيلة الشرعياحلك مورل بأن بعض هذه األكستشيوال 

هذا اعترب املعترب  فإن ،ل قسمكجازة إستلزم ية يلكضرب القواعد ال ألن ،ع اهوليباب ب يف الصلح

استلزم مثل هذا  وإن ةيلكعد الا وضرب القو،مهكاعترب قسماً آخر تبعه ح وإن ،مهكالقسم تبعه ح

 يف ةيلك ضرب قاعدة  مثالً،ل دقةكنظر العقل والعرف والشرع من مالحظة الفوائد ب يف اجلواز أهم

 إذ طم ببطالن الشرك واحل،ق الشرطيل مصداق مصداق من مصادكل شرط أهم من مالحظة كنفوذ 

 وهو ،نيه أحد الطرفيتصرف في الذي مالزم للرهن ألنه ع الشرطيم ببطالن بكحيان كئاً باطال يلزم شأ

  . ممنوعان من التصرفنيال الطرفك أن خالف
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  .هريغ يف وجديل معاملة أثراً خاصاً ال كل فإن ،ثرما عرفت من اختالف األ إىل ضافةهذا باإل

 ،مورد واحد يف جارةع واإليل واحد من البكع من حتقق  ال مان:ذا عرفت هذه املقدمة قلناإ

 أشبه عارة بشرط وماصح الصلح واهلبة املعوضة واإليما ك ، خدمة العبديشتري أو ستأجر العبد خلدمتهيف

  .مما ال وجه له ،كذل أشبه ما أو مثرت نقل الثمرةأ إذا جارةاإل يف شكال فاإل،كذل

 ،اهللا حق: قالياهللا سبحانه ف على طلق تارةي وهو ذا املعىن ، الثبوت مبعىن)احلق( أن  خيفىمث ال

 ،ريحق التحج: الم الفقهاء حنوك يف  املصطلحاحلق على  وتارة،ديهذا حق ز:  حنوكاملل على وتارة

 ،وهو الثبوت ،ل واحدكال يف املعىن فإن ،ذاك وه،الصالة حق اهللا: ة حنويف الشرعيالكالت على وتارة

 ماك ،ضافةاإل إىل ون بالنسبةكي وقد ،اهللا احلق: الذات حنو إىل ون بالنسبةكيثبوت قد الاألمر أن  ىمنته

 إضافة و،ريحق التحج يف  جواز التصرفإضافة و،ديز إىل ك امللإضافة فإن ،خراملوارد الثالثة األيف 

  .ذاك لعمرو وهك امللإضافةمقابل عدم  يف اهللا سبحانه ثابتة إىل الصالة

ما  على لي والدل، مما ال وجه لهمور هذه األنياً بياً لفظكضهم احلق مشترهذا فجعل بعوعلى 

  .طلقي نيالذهن من احلق ح إىل  املتبادررناه هو وحدة املعىنكذ

هم بعض من قارب عصرنا يل علك وأش،كفة من امللياحلق مرتبة ضع أن  إىلذهب املشهوره مث إن

  نن أكمي والذي ، قابل للشدة والضعفري غكبأن املل
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اناً ي فأح،كذل يف اءيشفرق األي األمر ى منته،اءيشبعض األ يف تصرفي أن  لهنساناإل  إن:قالي 

 ،نساناً مطلقاً لإلكون شيء ملكي قد  مثالً،ذاكة وهأربع أو ثالثة أو تصرفان أو وز التصرف الواحدجي

 إىل نتقل منهي أنه ماك ،كلذ أشبه  وماعارةًإ وصلحاً و وهبةًإجارةًعاً ورهناً ويه بيتصرف في أن جوزيف

وز له التصرف جياً كون ملكي وقد ، القاصركملك التصرف فعالً أي وز لهجياً ال كون ملكي وقد ،ورثته

حناء أ بعض كاملال على  املشترطكه واحملجور وامللي السفكملك ، التصرف دون بعضأقسامه ببعض يف

مة يمة أقل من القيرجها بقخي أو ال ،اًإطالقه كرجها عن ملخيال  أن ما لو باعه داراً بشرطك ،التصرف

  .كذل أشبه ما أو ةيالسوق

 حق ك فهناك من امللأيضاً واحلق ،لةيقل أو ةريثكانت ك سواء ،ةيكوهذه التصرفات هي لوازم املل

ها من ريغ إىل ،حق املضاجعةك قابل لالنتقال ري حق غك وهنا، مثالًريحق التحجكنتقل ي وىشتريباع وي

  .احلقوق يف ا املختلفةيسائر املزا أو ،ورثيال  أو ورثيقوق املختلفة مما  احلأقسام

: قاليف اآلخرمقام  يف حدمهاأطلق ي ولذا ، مترادفان واقعاً ولغةً واحلقكاملل أن رنا تعرفكومما ذ

 ،كفة من املليس مرتبة ضعياحلق ل أن ما تعرفك ،ديهذه الدار حق لز: قاليما ك ، القسمكالزوجة متل

 ل التصرفاتك إباحةهو  الذي املكتبادر منه الفرد الي ي مبعناه االصطالحكاملل أن ن مراد املشهورأكو

 اليت  فالتصرفات، بعض التصرفاتإباحةه يف تبادر منه ماي ياحلق مبعناه االصطالح أن ماك ،جلهاأو 

 للشدة كقبول امللقال بي أن  وال مانع،كها املليطلق علي اليت ها احلق أقل من التصرفاتيطلق علي

    ال مبعىن،رناكذ الذي والضعف باملعىن



١٥

  .ينيالشدة والضعف الواقع

م ك واحل،ك امللأقسام فاحلق من ،مك احلرياحلق غ أن نهميقد اشتهر ب أنه  وهو،املقام شيء يف بقي

 ابستحباال يف  ملزمةريملصلحة غ أو ،ميالوجوب والتحر يف كالتر أو الفعل يف  تابع ملصلحة ملزمةإنشاء

اً ريثك و،نيأحد الطرف يف مرجحة أو ما ال مصلحة ملزمةي فباحةاإل يف  العنانإرخاء إنشاء أو ،راهةكالو

  .مكح أو  حقالشيء الفالين أن نيه بيتردد الفقيما 

 إذ ، جمدري غكثار فذلشف اآلكم يد ذا التقسيرألو  إذ ،ل بال طائليهذا تطو أن خيفىن ال كل

نراجع  أن لزمية والنظارة يحق التول يف  مثالً،مكاحل أو  احلقكذل على ثر أثر من الدالل أكالالزم معرفة 

م ك احلق واحلنيان الفرق بيم بيد ذا التقسيرأ ولو ،ال النقل أو أو رثقابل لإل أنه  وهل،ل هذا احلقيدل

 أن املعقولإمنا  و،خراآلن أحدمها دون يمرأنا ال نتعقل إه ي فف،ل واحد آثار خاصةكئان ليما شأواقعاً و

 ،ئاًيش أو نيئيوجب شي أو نعميقد  أنه ماك ،وزجيئاً واحداً وقد ال يوز شجياء وقد يوز أشجيالشارع قد 

  .اناًيأح تولد اصطالح احلقيات نشاءإلومن هذه 

 يضاراأل يف  التصرفإباحة ومن ،املضاجعة يف حق الزوجة: تولد اصطالحي القسم إجياب من مثالً

  .ذاك وه، هلاكال مال اليت رض األريحق حتج: اصطالحتولد ي

اعتىن  وقد ، العبارة واالصطالح فقطأقسامهذا من إمنا  و،مكمقابل ح  يف حقكس هنايوباجلملة فل

  .الم القدماءك يف نما ال جند منه أثراًي ب،به املتأخرون



١٦

  واقعية قهرية كما يفما إ وهي

  

ن إ مك فالزم قول،ةيفيلك التحكامة من األي الوضعحكامانتزاع األ على رمت مبينكما ذ: قاليال 

 بدون جواز التصرف ك وجود امللىاً ما نرريثك إذ ، تامري وهذا غ،منتزع من جواز التصرف أمر كاملل

  .أشبه ما أو فلس أو سفه أو جنون أو صغراحملجور ب يف ماك

 بل هو عبارة عن جواز ،اً هو عبارة من جواز التصرف مطلقكاملل أن نا ال ندعيإ: نا نقولأل

  .رتفع احلجريث ياالستقبال حيف  أو احلاليف ما إ جواز التصرف أن  مع،هيول أو التصرف بنفسه

 ، وجواز التصرفكاملل: نيمرأ ى فهل تر،الوجدان إىل رجعا فكتضح ذلي أن ردتأوإن 

 من مجلة ك فهناوباجلملة ،كذل أشبه ة وجواز املباشرة وماي والزوج،والنجاسة ووجوب االجتناب

  . م الوضعيكقال هلا احلي أو ،م الوضعيكنتزع منها احلية يفيلك التحكاماأل

أَوفُوا ﴿: ليمضاها الشارع بدلأة ي عرفأمورها رية وغية عقدكالشر أن ث قد عرفتي ح}و{

تأْكُلُوا  ال و،)٣(نيال تبطل حقوق املسلم و)٢( مسلمئ حق امرىتويال  و،ةيالعقد يف )١(﴾ِبالْعقُوِد

والَكُمل خاصيدل إىل ةك الشرأقسامره املصنف من كذيتج ما حي مل ،ةي العقدريغ يف هاريغ إىل )٤(﴾أَم.  

  ما يف ك{  مقابل الظاهركالواقع اشترايف  أي }ةية قهريواقعما إ يه{ ـف

                                                

.١اآلية : سورة املائدة )١(

  .٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:املستدرك )٢(

.٩ ح من أبواب عقد النكاح٦ الباب ٢١٠ ص٢٤ ج:الوسائل )٣(

.٢٩: سورة النساء )٤(



١٧

  املال أو احلق املوروث

  

ظاهر العرف  ألنه ، الورثةني بكل جزء جزء من املال مشتركن إ ثي ح}احلق املوروث أو املال

 يف اهايإدخاله ر املنفعة إلكذيأن املصنف مل ك و،اريحق اخلكان وارثاً حقاً ك إذا مايذا فك و،والشرع

القواعد  يف العالمةكمها رياملبسوط والسرائر وتبعهما غ فإن ، مثل منفعة البستان والدار وشبههما،املال

ثالثة  على األول وجعلوا ،احلقوق أو املنافع أو عياناأليف  ةكالشر: أقسامثالثة  إىل ةكقسموا الشر

 ومثلوا ، املستأجرةنياملنافع مبنفعة الوقف ومنفعة الع يف ك ومثلوا لالشترا،ازةياث والعقد واحلريامل: وجهأ

ب وحنو يار الرد بالعي وحق خ، وحد القذف،حق القصاص يف كاحلقوق مبثل االشترا يف كلالشترا

  .الطرقات يف املشيكرافق  وحق امل،بيالع

 يب العباس واحملقق الثاينأن ويدياحملقق والعالمة والشهكوحرره املتأخرون : رامةكمفتاح ال يف قال

ل واحد كون لكين ك ل،اجلملة يف ةكنئذ تتحقق الشريا ح فإانت دفعةك إذا ازة مبايدوا احلي فق،هم ريوغ

ل ك كيمتل أو ل واحد فالصلحك ولو اشتبه مقدار ،عف بالقوة والضكتلف ذلخي و،من احملاز بنسبة عمله

  .المهكآخر  إىل ،خر له عند اآليواحد ما بق

  .تب الفقهكمجلة من  يف ما رجحناهاك ،قاعدة العدل أو ،املشتبة يف ن الالزم القول بالقرعةكل

 ألنه ،مكإجبار احلا بين القرعة فالصلح القهركمي مل وإذا ،ن القاعدة فالقرعةكميمل  إذا نعم

  .ريالصلح خشملها ي ف، وهذه خصومة،موضوع لفصل اخلصومات



١٨

 أو اغترفا  أو حفرا بئراً« باالشتراك مواتاًأحيا شخصان أرضاً إذا  كما،وإما واقعية اختيارية من غري استناد إىل عقد

  ظاهرية قهريةما إ و، أو اقتلعا شجراًماًء

  

  .ن نوبة الصلحكن شيء آخر مشروع مل تكي مل وإذا ، من شيء آخر مشروعريخنه إ :قاليال 

 ان شيءكن إ اًري أخ إليهول النوبةوص ،حكامد األيالصلح س ةيالرواكة يفهم من اآلي :لقايألنه 

  . ل الوجوبي سبىن فعلكيمل  وإن ،ل الندبي سبىقبله فعل

 }كباالشترا مواتاً  شخصان أرضاًىيأح إذا ماك ،عقد إىل  استنادرية من غيارية اختيما واقعإو{

ا تصبح هلمافإ.  

  .ك البعض به فال اشتراكبعضها اختص ذلل أحد منهما ك ىيحأن إ ألنه ،كقال باالشتراإمنا و

 اهي فاحدمهأعمل  إذا ماك ،ال فبالنسبةإ و،ل نصفهاكل فكاالشترا يف ينيالمها متساوكون كيمث قد 

  .ة من العمليساوتة ميفيك بنيأسبوع اآلخر و،اًأسبوع

  . ان االعتبار بالعمل ال بالزمانك ينيسبوع عمل األساوييي سبوعان عمل األكا  إذأما

  . كذل أشبه ما أو ،أخذا معدناً أو ،داًيصادا ص أو }اقتلعا شجراً أو اغترفا ماًء أو أو حفرا بئراً{

ز ي لعدم مت،الظاهر يف انكشتريإمنا  و،الواقع يف ةكال شر أنه كد بذليري }ةية قهريما ظاهرإو{

  .ىخر عن األني احلصتىحدإز يالواقع تتميف  أنه  مع،خرحدمها من اآلأحصة 



١٩

سواء كانا من جنس ، اآلخر حبيث ال يتميز أحدمها من ،امتزج ماهلما من دون اختيارمها ولو بفعل أجنيب إذا كما

 أو اخلل ، أو دهن اللوز بدهن اجلوز، أو جنسني كمزج دقيق احلنطة بدقيق الشعري،واحد كمزج حنطة حبنطة

  .بسبالد

  

ز يتميث ال ي حب،ولو بفعل أجنيب{ مزج اهلواء مثالًك }ارمهايامتزج ماهلما من دون اخت إذا ماك{

ل كالواقع  يف فراد احلنطةأ فإن }مزج حنطة حبنطةكانا من جنس واحد كسواء ، اآلخرحدمها من أ

  . زيالتم على قدريالعرف ال إمنا  و،واحدة خاصة بصاحبها

 فإن }اخلل بالدبس أو ،دهن اللوز بدهن اجلوز أو ،ريق الشعيق احلنطة بدقيمزج دقك نيو جنسأ{

ون كت اآلخرزها عن ذرات مال ين متكميث ال ين حكل،  مستقلةىحدمها تبقأل ذرة ذرة من مال ك

  .الظاهر يف ةكالشر

 ،نيز املاليون االمتزاج املوجب لعدم متكي أن  الظاهر:هري وتبعه غ،د اجلماليقة السيتعل يف نكل

ون ك و،هكة االختصاص مبالي عن صالحاألمرنفس  يف ل منهماك موجباً خلروج ،اًيقهر أو انكاً يارياخت

  .ةية ال ظاهرينئذ واقعية حكالشر

 ىري والعرف ،مضاها الشارعأ عريف أمر ةكالشر أن ور ما تقدم منكوجه الظهور املذ: أقول

 على  داللةين ابن العم والربوجرديديمثال السأه يت علكس وإن ،أقرب وهذا ،قة ال ظاهراًية حقكالشر

  .موافقتهما للماتن

ازة اختصاص ياحل يف شبهازة واألي ح)ةكسبب الشر(ون كي وقد :رائعشقول ال أن ظهريومما تقدم 

   عدم دخوله أصالة وعلله اجلواهر ب،ل واحد مبا حازهك



٢٠

 ،مال كل منهما يف الواقع ممتاز عن اآلخر فإن ،بقصد الشركةمزجا باختيارمها ال  إذا  كما،ما ظاهرية اختياريةإو

  ولذا لو فرض متييزمها اختص كل منهما مباله

  

 ،أنه ال وجه لهك ،نويمل  إذا  عما فضالً،ابةي لعدم ثبوت قبول مثله الن،ةيمع الن حىت ري الغكيف مل

  .انتهى

ظهور  إىل ضافة هذا باإل،ا حازهل واحد مبكتص خي فيكما معاً حازا فأاملفروض ن أل ،ه نظريف

ابة ثبوا يعدم ثبوت الن على ليس دليما لي فاألصل أن ابة معيقول اجلواهر من عدم ثبوت الن يف النظر

 يف ابةيه ثبوت النري وغ)االقتصاد :الفقه( يف رناك وقد ذ، وعدم ردع الشرع هلا،ة العرف ثبوايبعد رؤ

  .وهذا هو الظاهر من املشهور ،أغلب املعامالت والعباداتكازة ياحل

 الة لصاحبهكة الويل بنكان عمل كف ما لو  من قول املصنستثىني أن نبغيي: كاملسال يف ولذا قال

  . ابةيقبل الني ما كذل ألن ،كتوجه االشتراينئذ ي ح فإنه،وزهجي نصف ما كمتليف 

الواقع  يف ل منهماكمال   فإن،ةكارمها ال بقصد الشريمزجا باخت إذا ماك ،ةيارية اختيظاهرما إو{

ها يتدخل فية ال ي الواقعموراألن إ :هي وف،}ل منهما مبالهكزمها اختص يي ولذا لو فرض مت،خرممتاز عن اآل

ة ي فال مدخلعريف أمر ما تقدمكة ك والشر، سواء قصد اسوداده أم ال،دسواد الورق  سوفإذا ،القصد

 إذا ماك ،ةكقصدا الشريمل  وإن ،اًكهما صار مشتريجا مال مزفإذا ،ها وجوداً وال عدماًيللقصد وعدمه ف

  .قصداها وإن ةكزجا مل حتصل الشرميمل 

  ون خلط الدرهم وحنوه مبثله موجباً كي أن لظاهروا: د اجلمال قاليالس مث إن



٢١

  وأما االختالط مع التميز

  

 ياألمرلنفس  من االختصاص انيل من املمتزجكون من جمرد االشتباه مع بقاء كية وال كلشرل

  .هكمبال

 فإذا ،ول والثلث للثاينون الثلثان لألكي ،درمهاً اآلخر ونيحدمها درمهآأودعه  إذا هذاوعلى : أقول

 ا ثلث الدرهم فله ثلث وفقد الثاين، ثلثي الدرهم فله درهم وثلثاألولحد الثالثة فقد فقد أضاع 

 أن  باعتبار،نصف درهم  وللثاين،ونصفاًول درمهاً ث جعل لألي ح،ةي الرواإطالقنه خالف ك ل،الدرهم

 فقاعدة ،قهيلصد أو له أنه تملحي درهم ىبقي فني لصاحب الدرمهيني الباقنيعترف بأن أحد الدرمهيالثاين 

  .نينهما نصفيالعدل تقسمه ب

د ييما تق ـ إ القاعدة درمهاً وثلث وثلثي درهمىون مقتضك على بناًءـ  نيئيحد شأفالالزم 

  مث وجد،انكم يف ني ودرمه،انكم يف  الدراهم بأن جعل درمهاًنين خلط بكيمل  إذا مباة ي الرواإطالق

 ،كون اشتراكي حىت ن خلطكينئذ مل يح إذ ،ان الدرهم الثاينكهما يأعلم مع ي ال ،ان درمهاًكل مكيف 

 خالف على انتكث ية حيالروا أن ديي ووجه التق، الدرهم والثلث وثلثي الدرهمكقتضي االشترايو

  . وهي صورة عدم اخللط،قنيالقدر املت على هايبد من االقتصار ف ان الك ،القاعدة

  .عن القاعدة ،صورة اخللطحىت  ةي مورد الرواإخراجما إو

  . ردع عنهي والشارع مل ،خالف العرف أنه ة فقد عرفتكره املصنف بعدم الشركما ذكالقول أما 

   قيصعب التفر وإن ،ريخلط احلنطة بالشعك }زيما االختالط مع التمإو{



٢٢

  مع االشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة إذ ،فال يوجب الشركة ولو ظاهراً

  

 يف ةكالشر على شرعاً أو ل عقالًيال دل إذ }ة ولو ظاهراًكوجب الشريفال { ر بالترابكالسأو 

انت احلنطة كا هميعلم أليمل  إذا ماكلو فرض االشتباه  وحىت ، عدمهااألصل فك ولو ش،مثل املقام

  . ريان الشعكهما يوأل

قاعدة  أو يل الصلح القهري وقد تقدم دل}القرعة أو ذ مع االشتباه مرجعه الصلح القهريإ{

  .العدل

مة ي نصف قريمة الشعيانت قك فإذا ،ةياملال يف الحظ النسبةيمن الثالثة  أي على أنه ال خيفىو

  .ريث ملن له الشععطاء الثلإان الصلح بك ، وزماياحلنطة مع تساو

 خرجت فإذا ،همايأل أنه قرعناأان ثلثا وكم يف قرعنا جعلناأ وإذا ،نا قاعدة العدليأجر إذا ذاكو

 وال ،ل واحد نصفاًكنا يعطأ و،نية نصفي خرجت لصاحب احلنطة قسمنا البقوإذا ، فهوريلصاحب الشع

  .دةيقرعة جد إىل حاجة

: الشرائع قالن إ ،ما قاله املصنفك ال ظاهراً قةًيحقة كوجب الشرياملزج  أن رناه منكد ما ذيؤيو

  .اتفاقاً أو ان املزجكاً ارية اختكهما الشريزان حتققت فيتميث ال يحب اآلخر مزج أحدمها بنيل مالكو

ه ي بقسممجاع بل اإل،هي بال خالف أجده ف،ال أوةكشرحه مقصوداً به الشر يف اجلواهر يف وقال

  .هيعل

   ال من ،التتمة من اخلرب أن  على بناًء،سالمائم اإلدع يف ده مايؤيو: أقول



٢٣

 الصلح أو اهلبة أو بالشراء  واحداًملكا شيئاً إذا  كما،وإما واقعية مستندة إىل عقد غري عقد الشركة

  ،أو حنوها

رناه كا ذمل ل عريفي وهو دل،رناهكما ذك يداً من جهة فهم القاضيان مؤكال إ و،الم املؤلفك

  .أيضاً

صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا ن إ :)هم السالميعل( عن آبائه ،هي عن أب،ن الصادق عيفقد رو

عليه ( اًي عل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا كشرأ و،نيرضقاع واألالر يف ةك أجاز الشر)وسلم

ل صاحبه  مثل مال واحد منهما ماالًكخرج أموال فاأل يف اكشتري أن  أراد رجالنوإذا ،هيهديف ) السالم

ا ما يشتريعا ويبي أن  علىز بعضها عن بعضيتمي  واحداً ال ماالًريصي حىت ك مث خلطا ذل،دراهم أو ريدنان

هما يان علكعة يان من وضك وما ،نهمايان بكل  من فضكذل يف انك فما ،اه من أنواع التجاراتيأر

 ،مع صاحبه الإ يشتريع ويبي أن ألحدمهاس ي ول،هايحة ال اختالف علمناه فية صحك فهذه شر،بالسواء

  . عبارة الدعائمانتهى ،)١(كعل له ذلجيإالّ أن 

  .  احتماالن، القاضيىفتو أو ،ةي من تتمة الروا)وإذا(: وهل قوله

 أو الصلح أو ئاً واحداً بالشراءيا شكمل إذا ماك ،ةك عقد الشرريعقد غ إىل ة مستندةيما واقعإو{

ة حصلت ك والشر،انكيما شر فإ،ث تعددت العاملي حةا واملساقاملضاربة واملزارعةك }وهااهلبة وحن

  ما ك ،ورةكبالعقود املذ

                                                

  . باب الشركة١٥ ص٢ ج:الدعائم. ١ ح من أبواب الشركة٦ الباب ٥٠٠ص  ٢ ج:املستدرك )١(



٢٤

 ،يشركه فيه أن  فطلب منه شخصاشترى شيئاً إذا  كما،يف ماله اآلخروإما واقعية منشأه بتشريك أحدمها 

   وهو صحيح جلملة من األخبار، عندهم بالتشريكيويسم

  

  . تاب املضاربةك يف رناهكذ

 أن ئاً فطلب منه شخصي شىاشتر إذا ماك ،مالهيف  اآلخر أحدمها كية منشأة بتشريواقعما إو{

  . اً لهك يصبح شريكذل وب}هيه فكشري

  : } وهو صحيح جلملة من األخبار،كويسمى عندهم بالتشري{

 ك عن رجل شار)عليه السالم(سى سألت أبا احلسن مو:  قال،مثل ما رواه رفاعة يف الصحيح

ال :  فقال، شيءك عليان وضيعة فليسك وإن ، نصف الربحكرحبنا فلن إ :ية له وقال يف جاررجالً

  .)١(طابت نفس صاحب اجلارية إذا ساَأأرى ذا ب

  يفأنقد عين: الرجل يأيت الرجل فيقول يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ويف صحيح احلليب

  .)٢(الوضيعة وعليه ،له الربح : قال،يصيبها شيء أو سلعة فتموت

 ،ه الرجل يف السلعةكسألته عن الرجل يشار:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بصري أيب وعن

  .)٣(وضع فعليه وإن ،ربح فلهن إ : قال، عليهايويل

  سألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن، حفصوعن وهيب بن

                                                

  .٨ ح من أبواب الشركة١اب الب١٧٥ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٧ ح من أبواب الشركة١ الباب١٧٥ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

  .٦ ح من أبواب الشركة١ الباب١٧٥ ص١٣ ج:ا لوسائل )٣(



٢٥

   ومعدود من العقود، ويسمى هذا بالشركة العقدية،يف ماله اآلخر بتشريك كل منهما ةوإما واقعية منشأ

  

   .)١(هيوضع فعل وإن ،ربح فلهن إ : قال،هايه عليوليالسلعة و على  الرجلكشاري

  . هاري غىلإ

 ومعدود من ،ةية العقدك هذا بالشرىسمي و،مالهيف  اآلخرل منهما ك كية منشأة بتشريما واقعإو{

 أو قبال نصف يف ،هكيمن ماله لشر أشبه ما أو ثلث أو ون نصفكي أن  علىعقدانيث ي ح}العقود

مع االختالف  أو ،قبال النصف يف النصفك سواء مع احتاد النسبة ،ه لهكيمن مال شر أشبه ما أو ثلث

  . اًية أمراً عقالئكون مثل هذه الشرك العقود بعد أدلةطالق  إلك وذل،قبال الثلث يف النصفك

 دي يف ده حبصته مماي يف ل واحد منهما مماك باع ،ما ال مثل لهية فكدا الشر ولو أرا:قال يف الشرائع

 أو  به منهىخر به األىباعها بثمن اشتر  أوكذلك  منهمالكوهب  أو : وشرحه اجلواهر قائالً،خراآل

  .انتهى ،ك ذلريغ

ة يصوصما ال خك ،املقام يف ال لفظ خاص إذ ،اد مفادهأف وما كيصل بلفظ التشرحي أنه والظاهر

  .رمها من باب املثالكاجلواهر ذ أن  والظاهر،اهلبة أو جراء العقدإل

ن كي مل فإذا ،)٢(عن الغرر) صلى اهللا عليه وآله( ي النيب طالقبعد اشتراط عدم الغرر إلي ال ،نعم

  غرر 

                                                

.٥ من أبواب الشركةح ١ الباب١٧٥ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من أبواب التجارة٤٠ الباب٢٣٠ ص١٢ ج:الوسائل )٢(



٢٦

ما إ و،إلشاعةبنحو اما إ  وقد تكون يف حق وحبسب الكيفية، وقد تكون يف منفعة،الشركة قد تكون يف عني مث إن

  بنحو الكلي يف املعني

  

 علميانان كان هلما دك فإذا ، مبا عندهك بل وال علم املال،ل منهماكالعلم مبا عند  إىل تجحي مل عريف

  .ورك املذكيهما جاز التشريل البضائع املوجودة فكمة ياجلملة قيف 

 هما احلناءيهل فعلم ين مل أك ،ل جنس جنسك وقدر ،متهيل جنس جنس وقكعلم ذات ين مل إو

 علميإمنا  و،أقل أو ناريل جنس دكمة ي وهل ق،ثركأ أو ل جنس حقةك وهل قدر ،الشاي أو ركسلاأو 

قبال  يف األولان كجعل ربع دي ف،ني مخسيسويان عمرو ك مائة وديسويد يان زكد أن اجلملةيف 

  . النصف  يف مع الثايناألول و،الربع يف األول مع  الثاينكشتري ف،ان الثاينكنصف د

سب وحب{ ما تقدمك }حق يف ونك وقد ت،منفعة يف ونك وقد ت،نيع يف ونكة قد تكالشر مث إن{

ضمن عشر حقق  يف  فحقة،}نياملع يف يلكما بنحو الإو{، النصف والثلثك }شاعةبنحو اإلما إ ةيفيكال

  .كضمن اموع لذايف  خراأل والتسع ،هلذا

بعد : هيوف،  مألوفةريغا إ :قالي ة مايذ غا إ، ظاهر الوجهري غنياملع يف ليكال يف  بعضهمإشكالو

  . الصحة يف يفكيد الشارع يية بعد عدم تقي فالعرف،ةية املألوفك الشرأدلة إطالقستلزم ي ال كم ذليتسل



٢٧

 ، كما يف شركة الفقراء يف الزكاة، يف التصرفوقد تكون على وجه يكون كل من الشريكني أو الشركاء مستقالٌ

  . واملوقوف عليهم يف األوقات العامة وحنوها،دة يف اخلمسوالسا

  

 ،التصرف  يفاء مستقالًكالشر أو نيكيل من الشركون كي وجه ىعل{ ةك الشر}ونكوقد ت{

 }وقاف العامة وحنوهااأل يف همي واملوقوف عل،اخلمس يف  والسادة،اةكالز يف ة الفقراءكشر يف ماك

  .الوقف اخلاص يف ة وحنوهميالذرك

اة والسادة ك الفقراء للزكمل يف بير ال:  قال،ره اجلواهركذ مراد املصنف هو ما أن  خيفىالو

صدق معه اجتماع ي يك ،هي جنس ال تعدد فكمل إالّ أنه ،رض املفتوحة عنوةألل نياخلمس واملسلم

 ني بياء املباحة من معدن وحنوه هيشاأل أن ماك ،حد منها ألكث ال مليفراد من ح واألكحقوق املال

 ومع تعدد السابق ،هري والسابق منهم أحق من غ،ازايل واحد حكل أن  مبعىن،حد سواء على الناس

  .انتهى ،ذا املسجد والوقف العامك و،قرعي

ات يروا يف اء والفقراءيغن األني بكاهللا شر أن  ملا ورد من،ةكاة واخلمس شرك الزيمسإمنا : أقول

 )١(﴾ِللَِّه خمسه نّأ فٍء غَِنمتم ِمن شيإمنا اعلَموا و﴿: ميكقرآن احل ال ويف،اةكتاب الزك يف متعددة تقدمت

ل كل جزء جزء لكس ي فل،التصرف يف حصل حقه استقل إذا ل واحدك أن  ومراد املصنف،ةياآل

  .اءكة سائر الشريرضا إىل تاجحيناراً من صاحب املال ال ي دريالفق أخذ فإذا ،شخص شخص

                                                

  .٤١اآلية : نفالسورة األ )١(



٢٨

ل ك ومراد اجلواهر من ، ومقدار احلصة من الوقف العام واخلاص،غرف املدرسةىل  إذا بالنسبةكو

 ،ل اخلاصية السابق للدليحقأ و)االقتصاد :الفقه(تاب ك يف رناهكما ذكبقدر حقه  أي ،ازايواحد ح

  .)١(حدأ  إليهسبقيمل  ما إىل من سبق: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( من قوله كرناه هناكما ذك

القاعدة  أن بعض املباحث يف رناك وقد ذ،ا قاعدة العدل القسمة ألقربعل األل ف،لقرعةأما ا

   .هو موضوع القرعة الذي شكالا ترقع اإل أل،القرعة على مقدمة

  

                                                

.٢٠١ حبواب آداب التجارةأ من ١٧ الباب ٣٠٠ ص١٢ ج:ئلالوسا )١(



٢٩

 فلو كان لكل منهما دين ، فال تصح يف الديون،عيانيف األموال بل األ إالّ ال تصح الشركة العقدية): ١مسألة (

  قعا العقد على كون كل منهما بينهما مل يصحعلى شخص فأو

  

ها ي فإشكالموال فال األ يف صحتها أما }موالاأليف  إالّ ةية العقدكال تصح الشر{ ):١ مسألة(

  .}عيانبل األ{ :ره بقولهكذ ه بشرط مايات علمجاع بل اإل،خالف وال

 أيضاًمه ي بقسمجاعل اإل ب،هيبال خالف ف: اجلواهر يف وقال، موالتصح باألإمنا و: قال الشرائع

  .ل العقليتاب والسنة ودلك الإطالقشملها ي و،هري غمجاع اإلىما ادعك ،هايالصحة فعلى 

 شخص فأوقعا العقد على نيل منهما دكان لك فلو ،ونيالد يف فال تصح{ :ره بقولهكذ أما ما

 مثل ،هاريغ يف عر من مستند املنكذ ببعض ماله  فقد استدل ،}صحينهما مل يل منهما بكون كعلى 

 حدأ مال من كيمتل يف  مؤثرريالتجارة غ يف ةكعقد الشر أن نهما معيحدمها بأن ي منفعة دكتلزام اشترااس

 إطالق ومثل عدم ، عدم االنعقادأصالة ومثل ،ناً وال منفعةيع س مبعاوضة مال مبال الي ول،هريغإىل 

  .دلةقن من األيالقدر املت نيالع أن  ومثل،نياملنصرف الع ألن ،نيشمل الدية كللشر

  .خيفىل ما ال ك الويف

 إطالق فإن ، بعد العقدكبأس بذل ال أنه ،منفعة له ن اليالد أن  إىلضافة باإل،األول على رديذ إ

بالعقوداوفوأ  ١(شملهي(.  

                                                

  .١اآلية : سورة املائدة )١(



٣٠

ينهما يكون منفعة كل منهما ب أن  وأوقعا العقد على بأن كان لكل منهما دار مثالً،وكذا ال تصح يف املنافع

  بالنصف مثالً

  

  .دلة األإطالقشمله ي ف،عريف أنه  ال حمل له بعداألصلن إ :الثاينوعلى 

 عرف وجه النظري وبه ،ان فهو بدويك لو نصراف واال،طالقال وجه لعدم اإلنه إ :الثالثوعلى 

  .روا هذا الشرط هم قلةكن ذي ولذا فالذ،قني بالقدر املتكالتمسيف 

  .وتكه بالسي علنيغالب املعلق وقرره ،ره املصنفكنعم ذ

  .هما معاًيف أو يف العني، أو ،نيالد يف واك نية بكصحة الشر يف ه فال فرقيوعل

ل منهما دار كان لكن  بأ،املنافع يف ذا ال تصحكو{ :قوله يف المكظهر الين يالد يف المكومن ال

املنع عن  على لي ال دل فإنه}نهما بالنصف مثالًيل منهما بكون منفعة كي أن  علىمثالً وأوقعا العقد

 أن  معلآلخر نصف رحبه عطييالرابح منهما بأي وجه  فإن ،)١(ل للمال بالباطلكأ أنه توهم إالّ ،كذل

  .قبال العمل يف الربح أن  مع عمالًكقبال ذل يف عمليمل اآلخر

 بل ، باطالًك ذلىريعرفاً والعرف ال ما إ و،باطل أا  علىليشرعاً وال دلما إ الباطلن إ :هيوف

  . واملساواتخوة واملواسات وهو نوع من األأوفوا بالعقودشمله ي

  :هيفف، عمل فال حق لهيمل أنه أما 

ست يالعشرة الزائدة ل قال إني ال ، مبائة وباعه مبائة وعشرةىاشتر إذا  ولذا،العقد عملن إ :أوالً

  .عمليمل  ألنه حقه

                                                

  .١٨٨اآلية : سورة البقرةإشارة إىل قوله تعاىل يف  )١(



٣١

 أو صاحل نصف منفعة داره بدينار ،فعة داره بنصف منفعة دار اآلخرنصف من اآلخرولو أرادا ذلك صاحل أحدمها 

  نصف منفعة داره بذلك الدينار اآلخر وصاحله ،مثالً

  

شمل ي )١(﴾ىا سعم إالّ اِنسنيس ِلإلأَنْ لَ﴿ـ  ف،كان من حقه ذلك اآلخرأراد الطرف  إذا :اًيوثان

 وقد ،همريار غيهم حتت اختيعلوا سعجي أن هلؤالء فإن ، وحنوهميف والواقف واملهديث واملض املوريسع

 ،يالعمل اجلسد: اءيشأقبال مخسة  يف املال فإن ، فراجع)فقه االقتصاد( يف كالم حول ذلكفصلنا ال

  .ةي والعالقات االجتماع،انك وشروط الزمان وامل، واملواد،يركوالف

 نصف منفعة داره بنصف اآلخر صاحل أحدمها كولو أرادا ذل{ :ره بقولهكذ د الصحة مايؤيو

 أدلته طالق إل،الصلح يف ةيالفعل إىل ال حاجة إذ ،ن اآلةين املنفعة فعلكمل ت وإن }خرمنفعة دار اآل

   .أيضاًة يالشاملة للشأن

إمنا  و}ناري الدكنصف منفعة داره بذل اآلخر وصاحله ،نار مثالًيأو صاحل نصف منفعة داره بد{

 نيرناه التالزم بك ما ذس معىني ول،ةكل الشرياً مشله دليان عقالئك وإذا ،عقالئي أنه د لظهوريمؤنه إ قلنا

جعل الشارع والعقالء  يف تاب السركأول ال يف رناهك وقد ذ،هريصح غي وال ،هيللتوسعة ف صحة الصلح

   .جة واحدةيالنت أن حة معي صحريحة ومعاملة غيمعاملة صح

                                                

  .٣٩اآلية : سورة النجم )١(



٣٢

يكون أجرة عمل كل  أن يوقعا العقد على أن  وهي،أيضاًن  وتسمى شركة األبدا،وكذا ال تصح شركة األعمال

   بينهمامنهما مشتركاً

  

ون كي أن  علىوقعا العقدي أن ي وه،أيضاًبدان ة األك شرى وتسم،عمالة األكذا ال تصح شركو{

 مجاع بل اإل،ننايه بيجد فأال خالف معتد به ب: اجلواهر يف  قال،}نهماياً بكل منهما مشتركجرة عمل أ

  .انتهى ،متواتر أو ضي منهما مستفيك واحمل،هيه عليبقسم

ظهر يال  أنه ح منية واملفاتيفاك عن جممع الربهان واليكما حك ،جوازها يعل أيب  عنىكمث ح

  .ان واال فال مانعك فإن ،مجاع اإلىعدم اجلواز سو على ليدل

ان ك ل،يوفقه الراوندذب خلو امله  وال،رك ال تضرها ما ذاليتورة وكات املذمجاعلوال اإل: أقول

  .ات متنع من القول باجلوازمجاعاإل إالّ أن ،ناًيالقول باجلواز متع

اسر يبن وقاص وعبد اهللا بن مسعود وعمار  أيب ة سعد بنك من شرىكحيوما : اجلواهر يف قال

هم ك وشر)صلى اهللا عليه وآله وسلم( قرهم النيبأ ف،ا بشيءيأتين ومل يري سعد بأسى فأت،هغنمونيما يف

  ان كمإ ثابت مع ري غ،)١( عاًيمج

                                                

  .٢٩٦ ص٢٦ ج:اجلواهر )١(



٣٣

 وسواء كان ذلك يف عمل معني ،النساجة اآلخر أو كان على أحدمها اخلياطة و،سواء اتفق عملهما كاخلياطة مثالً

  أو يف كل ما يعمل كل منهما

  

صلى اهللا عليه وآله ( للنيب ـ رةكالتذ يف صرح ما على  ـغنائمه الذي وم بدري كون ذلكين أ

  .انتهى ،أيضاً ك ذلرين غكمي بل ، منه هبة هلمكون ذلكي أن نكمي ف،)وسلم

 واخلرب ،سربعد األ حىت ان من باب رضاهمك )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قرار النيبإلعل : أقول

  .م الأة يتبنا الفقهك يف وجدي هل ىرأ حىت  ومل أفحص،ما نقلك يهقيسنن الب يف وركمذ

 ومنهم من أجازها مطلقاً ،بطالا على عامة فمنهم من وافقناالوأما ( :ك املسال ففي،انكف يكو

 ،) املباحاكتساب ريغ يف جازهاأ ومنهم من ، ال مع اختالفهمانيمع اتفاق الصنعتأجازها ومنهم من 

  .انتهى

اطة يحدمها اخلأ على انك أو ،اطة مثالًياخلكسواء اتفق عملهما { :هريولذا قال املصنف تبعاً لغ

  .م الته أيمكزمان العمل و يف اي سواء تساوكذلك و}ةالنساج اآلخرو

 }ل منهماكعمل ي ل ماك يف وأ{ اطة هذا ونساجة هذايخك }نيعمل مع يف كان ذلكوسواء {

  .اتمجاع معاقد اإلطالق إلكل ذلك ى،خرأ صنعة أو جنارة بناًء أو

 ،ىسع ما إالّ نسانس لإليلأن  نه خالفأ و،نه غررأ و،ل للمال بالباطلكأما االستدالل بأنه أ

   . فقد عرفت اجلواب عنها،ك ذلريغإىل 



٣٤

نصف منفعته املعينة أو منافعه إىل مدة كذا بنصف منفعة أو منافع  اآلخرولو أرادا االشتراك يف ذلك صاحل أحدمها 

  لعوضا نصف منفعته بذلك أيضاً اآلخرأو صاحله نصف منفعته بعوض معني وصاحله ، اآلخر

  

ذا كمدة  إىل منافعه أو نةينصف منفعته املع اآلخرحدمها أ صاحل كذل يف كرا االشتاادولو أر{

 اآلخرصاحله  ونينفعته بعوض مع نصف مصاحلهأو ، اآلخرأو منافع { ىخرأنسبة  أو }بنصف منفعة

  .املثال السابق يف ناريالدك } العوضك نصف منفعته بذلأيضاً

 عمله كلمي منهما الًك ألن قبل العمل فهل تصحما اهلبة أ، أيضاًالعمل صحت اهلبة  ان بعدكولو 

 ،ة للزوجيتهبة نفقتها اآل أو ،ةكيصح للمرأة هبة قسمها للشري و،ار نفسهجيإصح ي ولذا ،ن قبل العملاآل

  . احتماالن، العدماألصل فك ولو ش،اًيان خارجك ما إىل  اهلبة منصرفةأدلة ألن ،ال تصحأو 

 هبة لآلخرحدمها هب أي ف،ثبت ردع الشرع عنهي ومل يئعقال ألنه ،األول قربان األكوإن 

  .ون قابلة للفسخكال ت حىت عالن اهلبة مشروطةجي أو ،كذلك اآلخرهبه ي و،مطلقة

  .ل الشرطي دلطالق إل،أيضاًضمن عقد الزم لزم  يف جة شرطاًيجعال هذه النت لوه مث إن

 يف الشرط أن  من،تاب املضاربةك  يفرناهك ملا ذ،لزميضمن عقد جائز مل  يف جعاله شرطاً نعم لو

  . أيضاًه القاعدة ي وتقتض، املشهوركهو مسل ماعلى  ،أيضاًضمن العقد اجلائز جائز 



٣٥

يبتاع كل منهما  أن يشترك اثنان وجيهان ال مال هلما بعقد الشركة على أن  وهي، شركة الوجوهأيضاًوال تصح 

   ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما فيبيعانه،يف ذمته إىل أجل ويكون ما يبتاعه بينهما

  

 كشتري أن يوه{ :ره بقولهكذ شهرها ماأ ري وقد فسرت بتفاس}ة الوجوهك شرأيضاًوال تصح {

  علىةكبعقد الشر{ ،خذ والعطاءعالن املال طرفاً لألجين ال كهلما مال ل أو ،}هان ال مال هلماياثنان وج

ال إع من باب املثال وي والب}عانهيبينهما فيبتاعه بيون ما كي وجلأ إىل ذمته يف ل منهماكبتاع يأن 

   .كذلك أيضاً وحنوها جارةفاإل

ة ك الشرري تفسيف(ل يوق: اجلواهر يف  قال،}نهمايحصل من الربح ب ون ماكي و،ان الثمنيؤديو{

 أن :ليوق ،نهمايون الربح بكي أن شترطيخامل و إىل عهيفوض بيالذمة و يف هيبتاع وجي أن :)بالوجوه

ده ي يف ون املالكي و،ه واملال من اخلامليالعمل من الوج ونكيه ال مال له وخامل ذو مال لي وجكشتري

 ،ون بعض الربح لهكيادة ربح ليه مال اخلامل بزيع الوجيبي أن :لي وق،نهمايه والربح بيالوج إىل سلمهيال 

  .انتهى

ح إيضاح ويالتنق يف ماك ، باطلة عندنا)وهة الوجكوشر(: رامة عند قول القواعدكمفتاح ال يف قال

 للفخر واملهذب البارع رشادالسرائر واملختلف وشرح اإل يف ماكاًإمجاع و، والروضةكالنافع واملسال

  . وجامع املقاصد،أيضاًح يوالتنق

   ،لةيح القول ببطالنه عن اخلالف واملبسوط والوسيمث نقل عن املفات



٣٦

  يف الشراء فاشترى هلما ويف ذمتهما اآلخرل كل منهما  وكّ،ح أرادا ذلك على الوجه الصحيوإذا

  

  .تعرضوا لهيمجاعة مل ن أ و،صحةالقال ب ي علباأ أن  ونقل،اضيالر إىل وسائر ما تأخر عنها

 ،)١(ل بالباطلك واأل،األصل ال ما استدل به بعضهم من ،مجاعاملسألة اإل يف والعمدة: قولأ

 يف شكال ملا عرفت من اإلك وذل،)٤( والغرر،)٣(﴾ما سعى إالّ إنسانلْلَيس ِل﴿نه خالف أ و،)٢(والضرر

 يف ما قرركس حبجة ي ومثله ل،دلة األههذ إىل ان حمتمل االستنادك وإن مجاعاإل أن  خيفى وال،دلةهذه األ

هذه ن إ : عنهيكما حكاض يبل قال الر ،واحد إالّ عرف خمالفيث مل يقوة اتفاقهم حب إالّ أن ،حمله

 ،وجب اتباعهمي ،المهكخر آ إىل ،رةكاالنتصار واملختلف والتذة ويالغن يف ماك ،ناإمجاعثة باطلة بالثال

ما ال كته ين مورد حلجكيمثل هذه املسألة مل  يف ن حجةكي ولو مل ،اتمجاع اإلىقوأ من كمثل ذلفإن 

   .خيفى

  هلما ويفىشترالشراء فايف  اآلخرل منهما كل كّ و،حيالوجه الصح على كرادا ذلأ وإذا{

   .ةك مثل هذه الشرريغ يف ما تقدمك ،شبهأما  أو اهلبة أو حنو الصلح على كوقعا ذلأ أو }ذمتهما

                                                

  .١٨٨اآلية : سورة البقرة )١(

.٨ ح٢٩٢ ص٥ ج:الكايف )٢(

.٤اآلية : سورة النجم )٣(

.٣ حداب التجارةآبواب أ من ٤٠ الباب ٢٣ ص١٢ ج:الوسائل )٤(



٣٧

 من ربح جتارة ألحدمهايكون كل ما حيصل  أن يشترك اثنان أو أزيد على أن  وهي، باطلةأيضاًوشركة املفاوضة 

 وكذا كل غرامة ترد على أحدمها تكون ، بينهماأو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو حنو ذلك مشتركاً

  عليهما

  

 يف أيتي أيضاًد يزاأل أن ال خيفى و}ديزأ أو  اثنانكشتري أن ي وه، باطلةأيضاًة املفاوضة كوشر{

 العبارة يف ونه ضعفاًكرج عن خيره هنا دون السابق ال ك فذ،حها وباطلهاي املتقدمة صحقسامل األك

 ريازة والتحجياحلك }خرسب آك أو زراعة أو  من ربح جتارةحدمهاألصل حي ل ماكون كي أن ىعل{

  من ضرا بدالًتأخذ اليت املرأة يف النفقة وبدل القسمك }كحنو ذل أو ةيوص أو رثإو أ{ مهاريوغ

   .هريغ أو  بنسبة خاصة من نصف}نهماياً بكرمشت{ ك ذلريغ إىل ،عطائها قسمهاإل

وال : اجلواهر مازجاً مع الشرائع يف  قال،}هماي علونكحدمها تأ على ل غرامة تردكذا كو{

 ريان وغكرث ولقطة ودإغتنمان به من ربح ويما ي فني شخصك اشترايه اليت املفاوضة يف ة عندناكشر

 ،ه عندنايل علي لعدم الدل، مطلقاًكمتلف وغري ذل ب وقيمةصرش جناية وضمان غأ، ويغرمان من كذل

  .نتهىا ،فسادها على هي بقسممجاعبل اإل

السرائر  يف ماك): اًإمجاعة املفاوضة باطلة كشر(: رامة عند قول العالمةكمفتاح ال يف وقال

 يف ماك ،ح وجامع املقاصد وعندناي لولد املصنف واملهذب البارع والتنقرشاد وشرح اإلاإليضاحو

   وح النافعإيضارة والروضة وكالتذ



٣٨

  . وتسمى بشركة العنانململوكة فعالً اعيانفاحنصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة يف األ

  

المه كآخر  إىل فةيحن أيب عند إالّ باطلة أا ك املسال ويف،ه مذهبنايقتضيالذي  أنه املبسوطيف 

  ).محه اهللار(

   .ر والضرر وحنومهاالغركتقدمت اليت  اآلخر هو العمدة ال بعض الوجوه ورك املذمجاعواإل

 كمتل اليت  وال،ناًي ال د}ة فعالًك اململوعياناأل يف ةكحة بالشرية الصحية العقدكفاحنصرت الشر{

ون من كي فكس مبملوينه لاملستقبل فأل يف كلميالذي  وأما ،نيالد يف شكال وقد عرفت اإل،املستقبليف 

ون حاله حال كي ف،للمنع عنهن وجه كياً مل يان عقالئكنه إذا إ :هين فك ل،باب السالبة بانتفاء املوضوع

   .نيدال

 ، املعاوضة مبعىن)املعاونة(من  أو ظهر إذا )عن(من  أو  من عنان الدابة}ة العنانك بشرىوتسم{

  .اجلواهر يف ماك

  .شاءيف يكسدر يه كتريفال ، اآلخرعنان  أخذ ل واحد منهماكن أك: األولف

 ك ذلظهر للناسيعمله ال  يف نما املنفردي ب،ل واحد ظهر ما عنده من مال وعملكن أك: والثاين

  .منه

  .خرخذمها من اآلأقبال  يف لآلخر بعض ماله وبعض عمله ىعطأل واحد كن أك: والثالث

ر كما ذك ،ضمن العقد وحنوه يف ر صورة صحة املفاوضة بالشرطكذي أن املصنف على انكه مث إن

   . املفاوضةريوجه صحة غ



٣٩

  جرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما وكانت األ،لو استأجر اثنني لعمل واحد بأجرة معلومة صح): ٢مسألة (

  

عمالً  أو ،اطة والنجارةياخلك سواء صنعة } لعمل واحدنياثن{ إنسان }لو استأجر{ ):٢ مسألة(

لم مع كالتكاً يالمك أو ،طة لبناء الداريوضع اخلركاً ياً جسديركف أو ،فراغ البئر من الترابإكاً يجسد

 أدلة طالق إل،وركجار املذي االست}جرة معلومة صحأب{ ،زوجته بعد عزم طالقها مثالً إىل د لرجوعهيز

  .املستأجر وتعددمها أو  وحدة املؤجر:ربعشمل الصور األي مما جارةاإل

 إىل ،ما قالواكقاع يإ عقد واجلعالة جارةون اإلك مع فرق ،اجلعالة إىل  بالنسبةاألمرصح يذا كو

   .نهمايه من الفوارق بريغ

 يالنسبة ه ألن ك وذل،جارةطلقت اإلأ إذا }سبة عملهماهما بنيجرة مقسمة علانت األكو{

  .العقود تتبع القصود فإن ،صرحت النسبة لفظاً إذا ماك ي فه،طالقاملنصرفة عن اإل

خالف  ألنه ،جارةبطل اإلين اضطرار وحنوه مما كيمل  إذا علم صحة عدم نسبة عملهمايومنه 

  .حد سواء على ون عملهماك مع ني الثلثلآلخر الثلث وألحدمهاعل جين أك ى،الرض

 جزاءشابه األ متريون غكي وقد ،نيءابناء دار من بنك جزاءون متشابه األكيالعمل الواحد قد  مث إن

 يعمله اجلسد اآلخرطة وي بوضع اخلريركعمل عمله الفيحدمها أث يستأجرمها لبناء الدار حي أن مثل

  .لي الدلطالق إلك وذل،بالبناء



٤٠

 وال يكون من شركة األعمال اليت ، لكفاية معلومية اموع،حصة كل منهما حني العقدوال يضر اجلهل مبقدار 

   بإزاء أجرما واحداً منهما لعمل وأعطامها شيئاً فهو كما لو استأجر كالً، بل من شركة األموال،تكون باطلة

  

 مما }وعة امية معلوميفاك ل، العقدنيل منهما حكضر اجلهل مبقدار حصة يوال { ما تقدمك

 ،كمثل ذل يف  الغرريري والعرف ال ،ي ال شرعالغرر عريف أن  مرةريرنا غك وقد ذ،رجه عن الغررخي

قع من يم كل جنس منها كن لصفقة واحدة مع اجلهل بأ يف مة واحدةيجناس متعددة بقأع يب يف ماك

 ،اسبكامل يف )ه اهللامحر(خ ي الش إليهملعأما ك ،وسع من الغرر العريف أ ومن جعل الغرر الشرعي،الثمن

 على ل الشرعييقام الدل إالّ إذا  العرفة تؤخذ منياملوضوعات العرف أن  بعد،المهك ظاهر وجه ريغ

   .س املقام من املستثىني ول،التصرف

 بل ،ون باطلةك تاليت{ املسألة السابقة يف بدان املتقدمةة األك شر}عمالة األكون من شركيوال {

ومها  جرة الواحدةهما األيعطيث ي وح،جرةأقبال  يف ل منهما عمالًكعمل يا م أل}موالة األكمن شر

   .نهمايقسماا بي ،هايان فكمشتر

 بعد }عطامهاأو{  خاص به}لعمل{  بانفراده} منهماالًك{  املستأجر}ما لو استأجركفهو {

نهما يقسم بي  فإنه،ماجرة هلأنار مثالً يعطامها الدأ أي }جرماأزاء إب{ ناريدك }ئاً واحداًيش{ العمل

   .املسألة يف اهعنون الذي كذلكعمال ة األكس من شريهذا ل أن ماك ف،ل واحدكحسب حق 



٤١

، اآلخر عدم زيادة عمل أحدمها على صالة أل،احتمل التساوي محل عليه فإن ،ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما

  علم زيادة أحدمها على اآلخروإن 

  

علم باالختالف بأن  أو ،االختالف أو يالتساو على  هل مها}همال منكولو اشتبه مقدار عمل {

 ان االشتباه ظناًك سواء ،عمرو أو ديعلم هل عامل الضعف زين مل ك لخرحدمها ضعف عمل اآلعمل أ

  . ئاًيثبت شين ال ظالألن  ،اًكشأو 

 كذلك و}خراأل على حدمهاأادة عمل ي عدم زصالةأل{ ك وذل،}هي محل علين احتمل التساوإف{

ن يريخ أو نينسانوقفاً إل أو ،نيجرة لنفرأ أو عةيان عنده مال ودك أن  مثل،كل مورد هذا الشكيف 

 ي وه،ك ذل تقتضيأيضاًقاعدة العدل  فإن ،اختالفه أو  حقهمايعلم بتساويومل ، شبهما أ أو املسجدك

ن إ :قالي إالّ أن ،يوصل عدم التساادة معارضة بأيالزصل عدم أن إ :قالي بل رمبا ،األصل على مقدمة

  . العلمياألصل  ال،املقام يف ي اجلاري العقالئاألصلمراده 

ئاً يم شك جعلوا احل،ما عرفتكضته  ملعاراألصل عدم صحة ني واحد من املعلقري غىث قد رأيوح

ن  إخراآل على حدمهاأادة يالعلم بز صورة  ويف،هذه الصورة يف  التصاحلحوطواأل:  فقال ابن العم،خرآ

   . التصاحلحوطه األري وغيد الربوجردي جعل السكذلك و،ال فالقرعةإن وكمأ

بالقدر  أخذ علم مقدارهيد ومل ي أزداً مثالًيز أن علم فإن ،}خراآل على حدمهاادة أين علم زإو{

  علم هل ينه ال ك ل،طلبهيداً يز أن  مثل ما لو علم فإنه،قنياملت



٤٢

  .الصلح القهريقدار الزائد وحيتمل فيحتمل القرعة يف امل

  

  .نيناريد أو ناراًيطلبه دي

ا  أل}حتمل القرعةيف{، بدونه أو نار مثالًيدكعلم باملقدار الزائد  مع ال،ديزهما أيأ أن علميمل وإن 

 ،األصل ىجمر أنه  ملا تقدم من،هي فكوك املقطوع به ال املش} املقدار الزائديف{ ،)١(لكمش أمر لكل

   .تقدم من وجهه ملا }يتمل الصلح القهرحيو{

  

                                                

.١١ ح٣ الباب ١٨٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٤٣

ملك  فإن ، معاً أو أحييا أرضاً، شبكة للصيد أو نصبا معاً، بآنية واحدةلو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماًء): ٣مسألة (

  اشتركا فيه بالتساوي اآلخركل منهما نصف منفعته بنصف منفعة 

  

ا ييأح أو ،دي للصةًكنصبا معاً شب أو ،ة واحدةياغترفا ماًء بآن أو لو اقتلعا شجرة{ ):٣ مسألة(

خرجا معاً معدناً ولؤلؤاً بالغوص من أ أو ،ها املاءيحفرا بئراً فاجتمع ف أو ،ا معاً راًيجرأ أو }أرضاً معاً

   .مثلة من األك ذلريغ إىل ،البحر

ضر جهالة ي  وال}ه بالتساوييا فكاشتر، اآلخر منفعة ل منهما نصف منفعته بنصفك كن ملإف{

 وقد ،ر عرفاًمثل هذه اجلهالة ال تسبب الغر إذ ،خر وقدر نصف منفعة اآل،عتهل منهما قدر نصف منفك

  .ماً والبطالن وضعاًك حيمعناه النه الذي يه الشارع بالنفيم علكح الذي  وهو،الغرر عريف أن تقدم

 ،ضمن عقد يف الشرط أو ،عيالب أو ،اهلبة املعوضة أو ، بالصلحكيون التملكي أن نيه ال فرق بيوعل

  .يه التساويا فكون هبتان اشتركي ف، بدون املقابلةلآلخرل واحد نصف ماله ك كلمي أن صحيما ك

نفع ي مل ،كقبال نصف مال يف  ثلث مايلكوهبت ل:  بل قال،فين التقابل بالتصنكيمل  إذا ماأ

ان ك ، ديناران يف الواقعلآلخر، وناري دألحدمهاان ك مثالً لو ،ل واحد منهماكالعلم بقدر مال  يف كذل

ول ان لألكنار ونصف يل منهما دكان لك ولو ، وثلث دينارلآلخر و،وثلثان لواهب الثلث دينار

 النصف ما ريعرف مبصاحلة غيل واحد مل كب يهل نصجيث ي فح،ك ذلريغ إىل ،ناري دلآلخر و،نارانيد

   .ضي التعو إليهآل



٤٤

  وإال فلكل منهما بنسبة عمله

  

اغترفا ماًء دفعة حتققت  أو لو اقتلعا شجرة :الشرائع يف ال ق،}ل منهما بنسبة عملهك فلالّإو{

 بالقوة كتلف ذلخي و،ل واحد من احملاز بنسبة عملهكون لكين كول: كاملسال يف وقال .ةكالشر

 له عند يل واحد ما بقك كيمتل أو ق التخلص بالصلحيل واحد فطركار  ولو اشتبه مقد،والضعف

  .انتهى ،جواز هبة اهول على  بناًء،اآلخر

صل الشجرة مة أيق أما ، عقالً وشرعاً إليه فالفائدة تعود،نتاجهإ ألنه ل بنسبة عملهكان لكإمنا و

  .ا إليهوحنوها فقد أباحها اهللا سبحانه ملن سبق

 على حدمهاأادة ي عدم زصالة أل،م بالنصفكحي أو : قال،ره اجلواهركما ذي فشكالعلم اإليومنه 

ة يالسبب يف  لصدق احتاد فعلهما، القوة والضعف يف مع اختالفهماكذلكونه كتمل حي بل قد ،خراآل

ان هو ك وإن ،احملاز يف  التفاوتكاقتصار ذل على لي ولعدم الدل،كمن حاز مل: قوله يف واندراجهما

  .انتهى ،ل معترب شرعاًيدل إىل رجعيال  الذي اً لالعتبار العقلييمناف

 ،ي عدم التساوأصالةاً فقد عرفت معارضته بيان شرعكن إ ورك املذاألصلن إ :والًأه يرد عليذ إ

 :ده الشارع بقولهيأ وقد ،قدر حقهيل كل أن ة العقالءيفال جمال له مع رؤ ما تقدمك اًيان عقالئكوإن 

ىسع  مانسانس لإليلن أو.  

 ألن ةيقتضة املية والعقليالقاعدة الشرع إىل نضمي أن بجي ملا حازه نسانة اإليكل ماليدلن إ :اًيوثان

نا مل جند إ ف، اله أمريما هو ظاهر اجلواهر وغك ،كمن حاز ملالشرع  يف  سواء ورد،ل بقدر حقهكل

 ،ات والقصاصياس املقام بباب الدي وق،ورد ما هو مبعناه أو ،تبكفحصناه من ال ما يف هذه العبارة

   كث حقق هنايح



٤٥

   ورمبا حيتمل التساوي مطلقا لصدق احتاد فعلهما،السابقةلة أ ولو اشتبه احلال فكاملس،ولو حبسب القوة والضعف

  

  .املقام يف ل خاص مما هو مفقودي بدلكثبت هنا إذ ،ات ال وجه لهين العربة بعدد اجلناة ال اجلناأ

 ىسع ال ماإ وىتويال ل يالدل إذ ، ظاهرري غ)ل معترب شرعاًيدل إىل رجعيال (قوله : وثالثاً

إىل  اآلخرالثلث و إىل حدمها سبقأ أن ىريالعرف ن إ ثي ح،من سبق ول ال تبطنيحقوق املسلمو

 ثلثا الدلو ألحدمهاان ك أو ،البلد إىل محلت الشجرة حىت دابة اآلخر ونيحدمها دابتأ فلو ربط ،نيالثلث

 قوة ألحدمهاان ك أو الثلث، اآلخر الشجرة حجماً ويحدمها ثلثأنشر  وأ ،متحا املاء حىت  ثلثهلآلخرو

 ضعف الًثر عمكلأل أن  يف العرفكشي ال ،قوة سحب ثلثها لآلخرة من املاء وك السميحب ثلثس

  .د تفاوت العمليول أو ،د تفاوت القوة والضعفي ولكان ذلك سواء ،قلاأل

اط بالتصاحل عند قول ي باالحتيد الربوجردي منهم السنيق مجلة من املعلقيظهر ضعف تعليومنه 

  ).بنسبة عمله(املاتن 

الغابة  يف ىسويان احملاز ك إذا ماك ،كشباه ذلأعلم سائر ي ومنه }لو حبسب القوة والضعفو{

 مخسة فرسخ إىل حدمهاأفسحبه   عشرين، وبعد عشرين فرسخاً ثالثني، وبعد عشرة فراسخ،عشرة

ة يحسب رؤ ألنه ،الزائد فللثاين أما ،حقه ألنه  مخسة فقطاألولب ينص فإن ،نيرأس عشرإىل  اآلخرو

   . حبسب عمل الثاينني مخسة وثالثني بالتفاوت بىعرف ترقال

 يتمل التساوحيورمبا { مكاحل يف }املسألة السابقةكف{  االشتباهات السابقة}ولو اشتبه احلال{

   لصدق احتاد فعلهما{ ما تقدم عن اجلواهرك }مطلقاً



٤٦

  .وهو كما ترى ،من حاز ملك: يف السببية واندراجهما يف قوله

  

 هماك مليتساو على دليث ي ح}كمن حاز مل{ :إطالق أي }هقول يف ة واندراجهمايالسببيف 

  .}ىما تركوهو {

   .مهارين ابن العم واجلمال وغيديالسك ،نياملاتن غالب املعلق على تكولذا س

  



٤٧

العقل  والقبول والبلوغ وجياب إىل اإلمضافاً يف الشركة العقدية ،يشترط على ما هو ظاهر كلمام): ٤مسألة (

  واالختيار

  

ة كوجب العقد الشري اليت }ةية العقدكالشريف  ،لمامكهو ظاهر  ما على شترطي{ ):٤مسألة (

  .رث وحنومهاال االمتزاج واإل

 ،باملزج إالّ ةك بعدم صحة الشرمجاعه صرحوا باإلريالعالمة وغ أن لمام معكجعله ظاهر إمنا و

   .أمل فت،ةي العقدرية غكرادم الشرإالحتماله 

  .دلتها أطالق إلة ولو باملعاطا} والقبولجياباإل إىل مضافاً{

 فاعتبار ،سكالعك كذا إىل  هذاسبةطراف فنة األأافك املتضافةة من قسم اإلكرالشن إ ثيمث ح

، نهمايقة بياحلق يف ال فال تقدم وتأخرإ و،نشاءاإل يف هو باعتبار السابق والالحقإمنا  ، والقبولجياباإل

حتققت إذا  ألنه ةك وبذا تتحقق الشر،)ناكاشتر (اآلخرعرض  يف ل واحد منهماكقول يأن  صحيولذا 

  .اشملهي دلة األإطالق فإن ،ةية الشرعكة حتققت الشري العقالئةكالشر

  وناقشنا،تاب املضاربةك يف كذل يف المكرنا بعض الك وقد ذ،الغالم أمر وزجيال  ألنه }والبلوغ{

   .زاً فطناًيان ممك إذا غ البالريعدم صحة عمل غيف 

   .حال العقل يف صح منهيث ي حيدواراأليف  إالّ ، وال خالفإشكال بال }والعقل{

ان ك وإن ،ارهيعلمه باختي ألنه املضطر فتصح منه أما ،هركث ال تصح من املي ح}اريواالخت{

   .املضطر يف الًيتاب االقتصاد من الفقه تفصك يف رناك وقد ذ،اريختاال إىل اضطراره دفعه



٤٨

من ، اآلخر حبيث ال يتميز أحدمها من ، على العقد أو الحقاً امتزاج املالني سابقاً،وعدم احلجر لفلس أو سفه

   بل اشترط مجاعة احتادمها يف اجلنس والوصف،النقود كانا أو من العروض

  

   .رارهكت إىل  فال حاجة،املضاربة يف كل ذلي وقد تقدم دل}سفه أو وعدم احلجر لفلس{

 الذي ازين املزج رافع لالمتأه بريوغ اجلواهر يف  وعلله،}حقاًال أو العقد على  سابقاًنيمتزاج املالا{

  .ةك للشراز املنايفي فلو ختلف حتقق االمت،ةكسبب الشري

اخلروج  يف يقتضي الذي ،هك مالكمل على لك بقاء األصلوبدون املزج : خرآ موضع يف وقال

  .هاريات دون غياملثل يف زجهو امل الذي قنياملت على عنها

  .نئذ جواز التصرفي وفائدة العقد ح،ةكان املزج سابقاً فقد حصلت الشرك مث إن

اب يالثك مقابل النقود }من العروض أو اناكمن النقود ، اآلخرحدمها من أز يتميث ال يحب{

   .س ذهباً وال فضةيمثاهلا مما لأوانات ويخشاب واحلواأل

ضاء باحلنطة يواحلنطة الب ،احلنطة باحلنطةك }اجلنس والوصف يف ابل اشترط مجاعة احتادمه{

 عن يك وهو احمل،ضيبمحر بالعسل األ والعسل األ،مزج العسل باخلل يف ةك فال تصح الشر،ضاءيالب

  لة وياملبسوط والوس



٤٩

ق احلنطة بدقيق كما لو امتزج دقي، اآلخر بل يكفي االمتزاج على وجه ال يتميز أحدمها من ،واألظهر عدم اعتباره

 وذلك للعمومات العامة ، بل ال يبعد كفاية امتزاج احلنطة بالشعري، أو امتزج نوع من احلنطة بنوع آخر،الشعري وحنوه

  :)عليه السالم(وقوله  ،أَوفُوا ِبالْعقُوِد: كقوله تعاىل

  

   .هي علمجاعة اإليفاك بل عن ال،همري وغكرة واملسالكالسرائر والشرائع والتذ

خمتلف اجلنس  يف ةكة العرف حتقق الشري بعد رؤدلةطالق األ إل}ظهر عدم اعتبارهواأل{

   .صل فال جمال لأل،والوصف

 أو ر باخللك الس}ما لو امتزجك، اآلخرحدمها من أز يتميوجه ال  على  االمتزاجيفكيبل {

   . املزجأقسامه من سائر ري غ} وحنوهريق الشعيق احلنطة بدقيدق{ و،العسل باملاء

 الذي صل املزجحياز ال يمع االمت إذ ،ازين امتكيث مل ي حب}خرأو امتزج نوع من احلنطة بنوع آ{

   .اعتربوه

 ليس الدليل إذ ،نيزيا متمايبق وإن ،هريرز وغ وباأل}رية امتزاج احلنطة بالشعيفاكبعد يبل ال {

   .هن مقطوعكي ملن إ  وهو حمتمل االستنادى، املدعمجاعاإل إالّ ازيلزوم عدم االمتعلى 

   :)عليه السالم( وقوله )١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ :تعاىلقوله ك ، للعمومات العامةكوذل{

                                                

  .١اآلية : سورة املائدة )١(



٥٠

املؤمنون عند شروطهم،عمالً، على اعتبار االمتزاج أمكن منعه مطلقاًمجاع بل لو ال ظهور اإل، وغريمها  

  ، ودعوى عدم كفايتها إلثبات ذلك كما ترى،بالعمومات

  

ن عند شروطهماملؤمنو{)يف كذلكة كجعلت الشر و أ،ن الشرط شامل للعقدأقلنا ب إذا ،)١ 

 شمله ما دلية عند العقالء فكونه شرك بل و،جتارة عن تراض:  مثل}مهاريوغ{ ضمن شرط عقد

   .ديية بدون تقية العقالئكالشارع للشر مضاءإعلى 

 وإن نيمال يف ةكن الشركمينه أ و}طلقاًن منعه مكماعتبار االمتزاج أ على مجاعور اإلبل لوال ظه{

 ري دنانكون هلذا دراهم ولذاكي ف،ورةك املذ} بالعموماتعمالً{ ن املنعكان املمكإمنا  و،تزجاميمل 

دان ابن ي منهم السني وهذا هو الظاهر من مجلة من املعلق،ون هلماكي ك بذل،هماياء فك حنن شر:قوالنيف

 ي بل ه):بعديال ( عند قول املاتن يد الربوجرديقال الس وإن ،ملنتا على علقوايث مل ي ح،العم واجلمال

   .أيضاًله عنده نوع تردد  أن ظهري ومنه ،كتري ال ):حوطاأل ( وعند قوله،دةيبع

نعم ، ة هلا من هذه اجلهةيا ال عموم أل}كثبات ذلإل{ العمومات أي }تهايفاك عدم ىودعو{

ال مانع من  إذ }ىما ترك{ بعض عبارام يف ينيد الثانيلشهخ والعالمة واحملقق وايهذا ظاهر من الش

   و،ور عند العقالءكة بالنحو املذكالشر

                                                

.٤ حبواب نوادر الشهاداتأ من ٣٠ ص٣ ج:املستدرك )١(



٥١

 أو حنو لآلخر أو يهبها كل منهما ،لآلخريبيع كل منهما حصة مما هو له حبصة مما  أن  مع ذلكحوطلكن األ

  . يف غري صورة االمتزاج الذي هو املتيقن،ذلك

  . ما دل على الشركة من قول أو فعلقبول كل والجيابهذا ويكفي يف اإل

  

   . فال وجه لاللتزام به،منعها يف ل من الشارعيال دل

ته مما هو له ل منهما حصكع يبين أ{ ةية عقدكقلنا بصحتها شرالذي  }ك مع ذلحوطن األكل{

 يف{ ضمن عقد يف  شرطاًكعال ذلجين أ ب}كحنو ذل أو ،لآلخرل منهما كهبها ي أو ،لآلخرحبصة مما 

   .دلةظهر من األي ما } هذا،قنيهو املت الذي  صورة االمتزاجريغ

 ،}فعل أو ة من قولكالشر على دل ل ماكقبول  والجياباإل يف يفكي{ ـ ف،انكف يك }و{

صح ن أ و، والقبولجيابسبق من عدم لزوم اإل د مايؤي وهذا ،ناك قوهلما اشتريفكيو: القواعد يف قال

  .أيضاً اآلخر من هما والقبولي من أجياباإل

 رة، وقواه يفك التذوقد قربه يف:  قال،ناكل منهما اشتركقول ين أب: رامةكمفتاح ال يف ولذا قال

  .جامع املقاصد، وقد يظهر من التحرير

رامة ك واحتمله مفتاح ال،قبلت أو ،نعم: خراآل قولي فنا،كاشتر: حدمهاأيقول  أن يفكوي: أقول

   . وال وجه ظاهر له،قبلت يف لكشأث يخالفاً جلامع املقاصد ح

  



٥٢

   وخسراناًفبنسبة الزيادة رحباً  ومع زيادة،يتساوى الشريكان يف الربح واخلسران مع تساوي املالني): ٥مسألة (

  

المها كعمال  إذا ماي ف}ني املاليالربح واخلسران مع تساو يف انكي الشرىتساوي{ ):٥ مسألة(

 يف  وفصلناه،ما تقدمكجة املال والعمل يالربح نت ألن ك وذل،ماعمل هل ما لو اختذ عامالًك ،بقدر متساو

ال  إذ  اخلسارة تذهب منهماكذلكو ،خراآل على حدمهاأادة ي فال وجه لز،تاب االقتصاد واملضاربةك

زد يث مل ي ح،مضاها الشارعأ اليت ية وهيقة العقالئيالطر على  العقد املبينى مقتضكون ذلكة بعد يولوأ

  :اتي مجلة من الرواكصرحت بذل بل ،نقصيومل 

 يف كشاريسألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،رواه هشام بن سامل مثل ما

 .)١(هيوضع فعل وإن ،ربح فلهن إ : قال،السلعة

 ألنه ،همايمثنها عل:  قال، فنفقت الدابة،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،ة حممد بن مسلمي رواويف

  .)٢(نهمايان بكها لي ربح فانكلو 

  .)٣(ة احلليبيوحنوها روا

ان نقصان ك وإن ،نهمايان ربح فهو بكن إ :)عليه السالم(اهللا  عبد أيب  عن،يبزارة األي رواويف

  .)٤(همايفعل

   .اتيها من الرواريغإىل 

ن اك فإذا }ادة رحباً وخسراناًيبنسبة الز{ ادةي لصاحب الز}ـف{ حدمها من أ}ادةيومع ز{

   الثلثان منهما لآلخرنما ي ب،ان له ثلث الربح واخلسرانك الثلث ألحدمها

                                                

  .١ حبواب الشركةأ من ١ الباب ١٧٤ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٢ حاب أحكام الشركةبوأ من ١ الباب ١٧٤ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.٢ حبواب أحكام الشركةأ من ١ الباب ١٧٤ ص١٣ ج:الوسائل )٣(

.٣ حبواب أحكام الشركةأ من ١ الباب ١٧٤ ص١٣ ج:الوسائل )٤(



٥٣

 ،طالق هذا مع اإل، أو من متربع أو أجري، مع التساوي فيه أو االختالف،سواء كان العمل من أحدمها أو منهما

الف على الظاهر  وال خإشكالكان للعامل منهما أو ملن عمله أزيد فال  فإن ألحدمهاولو شرطا يف العقد زيادة 

  عندهم يف صحته

  

  . العقل والشرعىمقتض أنه  ملا عرفت منكوذل

 }هي في مع التساو،منهما أو ان العمل من أحدمهاكسواء { :قوله يف ومما تقدم تعرف وجه النظر

الربح  يف ةيالعمل له مدخل ألن ك وذل}ريجأ أو من متربع أو ،أو االختالف{ ان منهماك إذا لعملايف 

 بقدر لآلخر و،ان له بقدر ماله وعملهكحدمها ان العمل من أك فإذا ،الربح يف  لعدم اعتبارهفال وجه

 ينياملال متساو يف اناك فإذا ،ل بقدر حصته عند العقالءكان لكان منهما مع االختالف ك وإذا ،ماله

ان نصف الربح كنصف نصفه للمال ونصفه للعمل يالربح  أن  وفرض،خرحدمها ضعف اآلأوعمل 

 عشر لصاحب ان من االثينك ف، ثلثهلآلخر و،لصاحب ضعف العمل ثلثاه اآلخر ونصفه ،نهما سواءيب

   .ذاك وه، مخسةلآلخرالضعف سبعة و

 بين الذي يسلوب العقالئاأل ألنه }طالقمع اإل{ رناهكذ ما أو ره املصنفكذ ما يف  سواء}هذا{

   .تبع القصدينه إ ثيه العقد حيعل

قبال  يف }للعامل منهما{ ادة املشروطةي قدر الز}انك فإن ،ألحدمهاادة يالعقد ز يف ولو شرطا{

ه ي وقد صرح بعدم اخلالف ف}الظاهر عندهم على خالف  والإشكال فال ،ديزأو ملن عمله أ{ العاطل

   ك وذل} صحتهيف{ مجاعة منهم اجلواهر



٥٤

 وصحة العقد ، وبطالما،والعقد ففي صحة الشرط ،أما لو شرطا لغري العامل منهما أو لغري من عمله أزيد

  األول أقواها ، أقوال،طالقوبطالن الشرط فيكون كصورة اإل

  

 ، العقدى وال ملقتض،تاب والسنةكس الشرط خمالفاً للي ول،)١( عند شروطهمنيؤمناملون ك طالقإل

ات صورة ين املنصرف من الروا مردود بأ،ما تقدم بعضهاك )نهمايب(ات يمناف للروا أنه وتوهم

   .طالقاإل

اه مفتاح ك ح} صحة الشرط والعقدد ففييعمله أز من ريلغ أو  العامل منهماريما لو شرط لغأ{

 ،اه العالمة عن والدهكما حك ،ر واملختلف والتبصرةيرة والتحركه عن االنتصار والتذريرامة وغكال

   .ة واختاره اجلواهريفاك عن جممع الربهان واليكوح

لمعة ل للفخر وارشاد وعن اخلالف واملبسوط والسرائر وشرح اإل،ئعالشرا يف ماك }وبطالما{

   .واختاره جامع املقاصد حيواملفات

يب أة والنافع وجامع الشرائع وي والغنايفكما عن ظاهر الك }وصحة العقد وبطالن الشرط{

   .همريالصالح وغ

 شرطا ولو: ره القواعد قائالًكذ الذي لي والتفص،ث ال شرطي ح}طالقصورة اإلكون كيف{

 سواء شرطت ،حدمهاأ أو عمالن إ  جوازهقربوته فاأل مع تفايالتساو أو ني املاليالتفاوت مع تساو

   .انتهى ،ادة للعامليشترط الزي إالّ أن ل تبطلي وق،لآلخر أو ادة لهيالز

  دان ي منهم الس،نيما اختاره غالب املعلقك }األولأقواها { ةأربع }أقوال{

                                                

. بواب املهورأ من ٢٠ و١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٥٥

خمالف  أنه  ودعوى،املؤمنون عند شروطهم  وذلك لعموم،سارة على أحدمها أزيداخلوكذا لو شرطا كون 

  ،ملقتضى العقد كما ترى

  

   .إشكالحمل تأمل و:  قاليد الربوجردين ومنهم السيخر خالفاً آل،ابن العم واجلمال

 خر من اآل}ديزحدمها أأ على ون اخلسارةكلو شرطا {  صحة العقد والشرطىقو األ}ذاكو{

 ،ني خمتار غالب املعلقأيضاً هذا ،أقل ماالً حسب الشرط قلان من خسارته أك أو ، املاالنىتساو وإن

   .ه البطالني فىقواأل:  فقاليد الربوجرديخالف الس وإن ،ورانكدان املذيمنهم الس

تاب ك العقد وال للىس خمالفاً ملقتضي وهذا الشرط ل،}املؤمنون عند شروطهم لعموم كوذل{

   .والسنة

 ون نسبة الربح واخلسارة بنسبة املال والعملكمقتضاها  ألن } العقديخمالف ملقتض أنه ىودعو{

 ي مقتضكذل إذ }يما ترك{ د املال فقطيرون الربح وليث ام ي عندهم ح،بنسبة املال أو  ـعندناـ 

  . ذات العقدي العقد ال مقتضإطالق

حسب  على الربح يف كة االشتراكلشر اىمقتضن إ :كال وجه لقول املستمس أنه ظهري كوبذل

 يف افك وهذا املقدار ،حنو االقتضاء على ة بليحنو العل على سين هذا االقتضاء لك ل،األصل يف ةكالشر

  هذا بالنسبة،يم االقتضائكخمالف للح أنه تاب املرادكنئذ خمالفاً لليونه حك ل،خالفه على بطالن الشرط

  . انتهى ،ظهرأ ه فيشكال الربح فاإلعينأالنماء االعتباري ىل  إبالنسبة وأما ،يالنماء اخلارجإىل 



٥٦

يكون له عمل يكون يف مقابلتها  أن  من غريألحدمها والقول بأن جعل الزيادة ،هإطالقنعم هو خمالف ملقتضى 

   كما ترى باطل،ليس جتارة بل هو أكل بالباطل

  

  العقدىراراً ملقتضكن تكيمل ا  إذ ـل شرطك أن  ومن الواضح، واحدءيقتضاء ش واالطالقذ اإلإ

 اخلارجي نيفرق ب أي  مث،ان للشرطكبق مياراً مل يان االقتضاء معك فإذا ، العقدطالقخمالف إلـ 

   .ل الفرقي بدلأيتي أن القائلوعلى  ،واالعتباري

 الذي }والقول{ هي فإشكال ال طالق اإلى واملخالف ملقتض}هإطالق ىنعم هو خمالف ملقتض{

 من ألحدمهاادة ين جعل الزبأ{ الشرط خمالف للعقد أن  من جهة ال،ملقاصد وجهاً للبطالنره جامع اكذ

 إذ ءيش يف ست من التجارةية لكالشر إذ } جتارةسيمقابلتها ل يف ونكي{  زائد}ون له عملكي أن ريغ

 عىنم يف العمل مال فهو ألن ،نئذي للعامل حتققت التجارة حكنعم لو شرط ذل،  مقابلة مال مباليه

   .القراض

ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم وشمله ي ف، ولذا بطل الشرط والعقد}ل بالباطلكبل هو أ{

   .)١(ِبالْباِطِل

  بدون الشرط  أو ه بالشرطكيمتل أو ذنهإ بريل مال الغكأ إذ } باطلىما ترك{

                                                

  .١٨٨اآلية : سورة البقرة )١(



٥٧

 ،ن وجه لبطالن العقدكي لو سلم بطالن الشرط مل أنه  إىلضافة هذا باإل،ل بالباطلكس من األيل

  .س مفسداًيالشرط الفاسد ل أن حمله يف قد حققإذ 

ن العقد وكي ك وبذل،ىن رضوكيفسد الشرط مل  فإن ،شرطلبا إالّ  بالعقدىال رض: ن قلتإ

  . وهو فاسدىبدون رض

ان من باب تعدد ك إذا نك ول،كذلك األمران كداً يق أو ان الشرط مصب العقدكن إ :قلت

د يالق يف المكل اليرنا بعض تفصك وقد ذ،كالشرط ذل يف  والغالب،ن وجه للبطالنكي املطلوب مل

 إىل ة بطالن الشرطين عدم سراي املتأخرنيان املشهور بك ولذا ،تاب املضاربةك يف صبوالشرط وامل

   .العقد

   .اراتيحبث اخل يف ما حتققك ،ارين ملن فات شرطه اخلوكينعم ال 

 شخص ربح مال كمتل ألن ، الشرط خمالفاً للسنةنين جعل بعض املعلقظهر اجلواب عيومما تقدم 

  .انتهى ، مشروعريم غكون مشرعاً حلكي والشرط ال ، خمالف هلايه بال سبب شرعريغ

 يف حيث ال تصري وح،صرح خبالفهايمل  إذا ،ةي املعامالت والشروط العقالئىمضأن الشارع إف

  برضاهك ذلري الغكه جبعل ذلري شخص ربح مال غك فتمل،نن وجه للبطالكي مل يعقالئ األمراملقام و

: قالي حىت ن الشرط مشرعاًكيم مشروعاً مل كان احلكث ي وح،ون خمالفاً للسنةكيضمن العقد ال يف 

  . مشروعريم غكون مشرعاً حلكيالشرط ال 

 إىل رجعي ألنه ، العقدىقول بأن الشرط خمالف ملقتضيق من يتعل يف ما ظهر مما تقدم وجه النظرك

   ،ة عنهاك لوازم الشركيكتف



٥٨

  ،يف عقد جائز مدفوعة ألنه العمل بالشرط غري الزم أن ودعوى

  .الزمه عدم وجوب الوفاء به يف صورة العمل أو زيادته إذ ، بأنه مشترك الورود:أوالً

   واملفروض يف، فيسقط وجوب الوفاء بالشرط، جواز فسخ العقداألمر بأن غاية :وثانياً

  

ن كميال  حىت ، ال من لوازم الذاتطالق اللوازم عند العقالء من لوازم اإلكتلن إ :هيذ فإ

   .ل شرطك يف ماك ،طالق اإلىرفع مقتضي والشرط ،كاكاالنف

عقد يف  ألنه ، الزمرين العمل بالشرط غأ{ إالّ نيحيانا صحك وإن العقد والشرط أن }ىودعو{

 وتقدم ،ما هو املشهورك ،عقد جائز يف عققد الزم اليف  انك إذا لزميإمنا الشرط  أن  وقد تقدم}جائز

   .تاب املضاربةك يف لهيتفص

 الذي  سواء الشرط،ةكضمن الشر يف انكل شرط ك على } الورودكنه مشترأب: والًأمدفوعة {

 الذي الشرط أو ،مثالً مقابلتها يف ون له عملكي أن ري من غألحدمهاادة يالم من جعل الزكهو حمل ال

رة صو يف عدم وجوب الوفاء به{ )ىدعو(: شكال الزم اإل}ذ الزمهإ{ :نه بقولهي مما ب،لطرفسلمه اي

 فخال ال أنه  وقد تقدم،زائدادة ملن له عمل يالز علتج أي }ادتهيأو ز{ ادة لهيعلت الز ملن ج}العمل

   .نين احلاليهذ يف صحة الشرطيف 

 }ـف{  جواز فسخهني للطرفيعطياز العقد جو فإن } فسخ العقد جوازاألمرة يبأن غا: اًيوثان{

   .ذهب العقد ذهب الشرطإذا  ألنه }سقط وجوب الوفاء بالشرط{ فسخإذا 

   عمل له هو ادة ملن الي شرط الز}يف{ المناك من حمل }واملفروض{



٥٩

  صورة عدم الفسخ فما مل يفسخ جيب الوفاء به وليس معىن

  

  .}ب الوفاء بهجيفسخ يفما مل { ،فسخي مل دام ون الشرط نافذاً ماكي ف}صورة عدم الفسخ{

 يف العقد اجلائز الشرط أن ى ادعياملدع إذ ،)ىودعو(الم كماً ليس تسلي ل)األمرة يغا( قوله :أقول

 ،جائزضمن عقد  يف انك الزم ولو الشرط أن ما اختاره من على  مبين)األمرغاية ( جائز، بل قوله

  ):ىودعو(جواب  يف فاحلاصل

  . الورودك مشترشكالاإلن إ :أوالَ

نعم ، اًيدام العقد باق  بل هو الزم ما، الزم الوفاءريالعقد اجلائز غ يف الشرط أن ال نسلم: اًيوثان

  .سقط الشرطيفسخ العقد في أن هيللمشروط عل

ون ك وت،ذن اد اإليوجب تقية للشروط يذنتضمن العقود اإل أن د اجلمال منيره السكما ما ذأ

ذن إ إىل  ال حاجةبعد العقد إذ ، الزمريراد جواز العقد فالشرط غأن إنه إ :هيد علري ف،كالزمة من ذل

األمر أنه ة يراد لزوم العقد غاأ وإن ،بطال العقدإب إالّ ينتفيال  الذي ذنة حقق اإليالعقد غا فإن ،الطرف

 إىل رجوعفهو  ـ خرآنه معلق يما بك ـ ل منهما مطالبة القسمة املوجبة النتفاء موضوعهاكون لكي

   .داًيئاً جديس شي ول)اًيثان(الم املصنف بقوله ك

 ) الزمريالعمل بالشرط غ أن ىدعو(سلمتم حق الفسخ للشارط متت  إذا مكنإ: قلتن إ }و{

  .هيم جواب علكن لكي ملو ،يما ادعاه املدعك

   س معىنيل{ إذ ،ىتتم الدعو نا نسلم حق الفسخ للشارط والإ ،الك: قلت



٦٠

   بل من حينهاألول من الفسخ حل العقد

  

ما ك ،ثر للشرطنئذ أيون حكي ن والكيأن مل كون العقد كي حىت }األوللعقد من الفسخ حل ا

لو  ألنه ىال تتم الدعوإمنا  و،ال فائدة هلذا الشرط أنه ثباتإراد أ )ىودعو(ن إ حيث ،)ىودعو(ادعاه 

   .صلهأ الشرط من  الفسخ موجباً لبطالنكون ذلكيوقع الفسخ بعد العقد ال  أنه فرض

 أن  مع، الفسخني العقد وبنيثر الشرط بترتب أينئذ ي وح، وقوع الفسخنيح أي }نهيبل من ح{

  .صالًثر للشرط أأال : قولي أن رادأ )ىوودع(

 دخول ي تقتضريمال الغ على املعاوضة: ث قالي حكالم املستمسك يف شكالظهر اإليومما تقدم 

صح اشتراط ي فال ،املال ك مالكمل يف دخلي أن بجيالربح  ف، املعوض عنهك مالكمل يف العوض

  .انتهى ،صحت املعاوضة بطل الشرط وإن ،ط بطلت املعاوضةرصح الشن إ ألنه ،كخالف ذل

ون ك هو نوع عمل ت،ديزس عمله أيل أو ادة وال عمل لهي املشروط له الزكيعقد الشرن إ :هيذ فإ

دخل  ،وبالذاتأوالً   املالك مالكمل يف دخلي أن  الالزمانك الذي  فالربح،قبال عمله هذا يف ادةيالز

ان ك فإذا ،انيح من األريثك يف ي وهذا عمل عقالئ،عقد ألنه دخلإمنا  و،عمليمل  الذي كمل يف برضاه

ان ك إذا ديزمن شرط له األ ألن  ـقلوجب حفظ مال من شرط له األي كان االشتراكهما مائة ويلكل

رباع الربح أ ثالثة كيعطاء الشرإ على قدم العقالءأـ مثال  ر من مصادرة املال اجلائمكااً خاف احلكيشر

 ومثله له ،وجب حفظ املالأ ي القوكيالشر ألن ان لهكإمنا  والربع الزائد ،هون له نصفكي أن عوض

.ديزأحدمها أأعطاء  على قدام العقالءإسباب أ من ك ذلريغ إىل ،حق



٦١

خالف  ألنه  بطل العقدألحدمها هذا ولو شرطا متام الربح ، ذلك احلنيفيجب الوفاء مبقتضاه مع الشرط إىل

  مقتضاه

  

 بل ، إنشاءضمن  يف إنشاًءون كي س ماياملقام ل يف املراد من الشرط: كقول املستمس أن علميومنه 

  .نشاءإلضمن ا يف نشاءاً هو اإليثباتاً ونفإالمهم كظاهر  فإن ، ظاهر الوجهري غ،عاملةامل يف د املأخوذيالق

صل املال فال أ على  املعاملة الواقعةىالف مقتضخ على معاملة أا وجه البطالنن إ :قوله أن ماك

ن صح الشرط بطلت إ(جواب قوله السابق  يف رناهك ملا ذك وذل،عرف وجههي مل ،ا معاًمحهين تصحكمي

  .خلإ )املعاوضة

 يف  بعد دخوهلاألحدمهاادة ياط الزون اشتركالصحة والفساد  يف ارياملعن إ :اًريخ أ قولهكذلكو

ار ي بل املع،كار ذليس املعيل إذ ،عمنل  حم، تبطلالثاينوعلى  ، تصحاألول ى فعل، وقبلهكي الشركمل

  . فراجعه،المهك يف  من موارد النظرك ذلريغ إىل ، املشروط له ابتداًءكمل يف الشرط املوجب لدخوله

 }ني احلكذل إىل قتضاه مع الشرطب الوفاء مبجي{ وركشرط الشرط املذ إذا }ـف{ انكف يكو

  . وقوع الفسخنيحأي 

ة كالشر إذ }خالف مقتضاه{ الشرط أي }نه بطل العقد ألألحدمهاهذا ولو شرطا متام الربح {

  وهذا هو، العقدى خالف مقتضكي فعدم التشر،متفاوتاً أو اًيالربح واخلسارة متساو يف كي التشريتقتض

  .ستفاد منه بقولهي واجلمال مما يدان الربوجردي منهم السنيعلقه غالب امليت علكسالذي 

 بطالن األمرة ي فغا،حمله يف ما قرركوجب بطالن العقد يالشرط الفاسد ال  أن هيرد علين كل

 وهنا ،الًيتاب املضاربة تفصك يف رناهكما ذك ،ديالق أو حنو املصب على ون الشرطكي إالّ أن ،الشرط

  .مجاالًإ



٦٢

  . فالظاهر صحته لعدم كونه منافياً،ا كون متام اخلسارة على أحدمهانعم لو شرط

  

  .مع الشرط أو ،راد العقد فقطعلم هل أيمل  و،الظاهر الصحة:  ابن العمقةي تعلويف

 يف ك منها االشتراأحكامة هلا ك والشر،يمثل هذا الشرط عقالئ إذ ، القاعدة صحتهماىومقتض

 احكالن يف  فهو مثل اجلماع، ال املقومحكامهم من األاأل إالّ الربح يف كس االشتراي ول،الربح واخلسارة

ل كون كي أن  مع عمرو بشرطكداً اشتريزن إ :ل للعرفي قفإذا ،بطل العقديهو عدمه مل  أو شرطتإذا 

  .العرف التنايف يف ىري ما ى واملخالف للمقتض،نياألمر ني بر التنايفيد مل يالربح لز

 متام الربح نيتضح وجه الفرق بيمل : ث قالي حكالم املستمسك يف  تعرف وجه النظركومن ذل

  . العقد دون الثاينى خمالفاً ملقتضاألولون شرط ك يف ،وبعضه

 صحة نايفيد يد بقيمق أنه تهي غا،عقد فقط الّإس ي بل ل، عقد وشرطكس هنايل أنه وقد عرفت

  .انتهى ،املعاملة املوجبة للربح

 شكال لو سلم اإل،ل الربح عرفاًكس مثل يبعض الربح ل إذ ،مبناهمعلى  الفرق واضح: والًأه يذ فإ

  .ل الربحكيف 

   . سائر العقود والشروطني وهل هذا العقد والشرط منفرد ب،ون عقد وشرطكيذا ال  ملا: اًيوثان

نوافق  وإن ناإ }اًيونه منافك فالظاهر صحته لعدم ،حدمهاأ على ون متام اخلسارةك لو شرطا نعم{

   العقد ى هذا الشرط ملقتضةعدم منافا يف نفاملص



٦٣

  .أيضاً شرط متام الربح ة قد عرفت عدم منافاكنكل

ث ي ح، واجلمالين الربوجرديدي خالفاً للس،نيآخركاملاتن  على وت ابن العمكعلم وجه سيومنه 

  .الصحة يف ل الثاينكشأ و،الظاهر بطالنه: األولقال 

  عمالًكاملال على املال رجوع النقص على ت الواقعة املعامالىمقتضن إ :كما قول املستمسأ

 وضةا املعى خالف مقتضك املالريغ إىل فرجوع اخلسران ،ةي عمالً بالعوض إليهادةيوع الزرجك ،ةيبالعوض

  .تلفخي أن نكميال الذي 

 إىل  فال حاجة،الربح يف ما تقدم مثلهك ، املعاوضة ال خالف ذااإطالق خالف كذلن إ :هيفف

ل ك شرط له نعطاء الرابح رحبه ملإحدمها جعل الشرط السابق أ اخلسارة من كشتراط لزوم تدارجعل ا

   .الربح

  



٦٤

مع استقالل كل منهما أو مع  اشترطا يف ضمن العقد كون العمل من أحدمها أو منهما إذا ):٦مسألة (

 ومع اإلذن بعد، اآلخربإذن  إالّ رفأطلقا مل جيز لواحد منهما التص وإن ، فهو املتبع وال جيوز التعدي،انضمامهما

  العقد

  

قالل و منهما مع استأ{  فقط}ون العمل من أحدمهاكضمن العقد  يف ذا اشترطاإ{ ):٦ مسألة(

 على ل واحدكعمل ي أن  ال،عمالنيالمها ك ف}و مع انضمامهاأ{ عمل وحدهيث ي حب}ل منهماك

  .}يوز التعدجيوال { ،ماملؤمنون عند شروطه ىمقتض ألنه }فهو املتبع{ ،انفراده

 وإذا ،معهما أو مع أحدمها أو ، فقطجنيباشتراط عمل األك ، لوضوحهاقسامة األير بقكذيومل 

  . من الوجوهك ذلريغ إىل ،خرحدمها دون اآلون الشرط حق استقالل أكي فقد ان الشرط عملهماك

 انكإذا  أما ،ة الزماًكالشران عقد ك إذا مايف ان الزماًًكالعقد  يف انكن إ وركالشرط املذ مث إن

  .ن الزماًكي باملزج وحنوه مل كي التشريف أو  الالزمرية غكعقد الشريف 

  .بعض املسائل السابقة يف فلما تقدم: األولأما 

   . الزم الوفاء بهري غاالبتدائيكون الشرط كيعقد ف نه الفأل: وأما الثاين

ذن إب إالّ تصرفز لواحد منهما الجيمل { الإ و، بهراده عملأ نصرافاان ك فإن }طلقان أإو{

   .ذنهإب إالّ هريمال غ يف تصرفي أن حدق ألحيال  إذ ،اًكون املال مشترك يما هو مقتضك }خراآل

   أن حق لهيذنه فإ على يبقي أن ذناآل على لزمي ال }ذن بعد العقدومع اإل{



٦٥

 وإن ، وكذا مع تعيني كيفية خاصة،دي عنه بنوع خاص من التجارة مل جيز التعكان مقيداً فإن أو االشتراط فيه

 ويكون حال املأذون حال العامل يف املضاربة ، فالالزم االقتصار على املتعارف من حيث النوع والكيفيةكان مطلقاً

  فال جيوز البيع بالنسيئة بل وال الشراء

  

وجب يالشرط  ألن ،نفعيرجوعه ال  فإن ،ضمن عقد الزم يف ذن شرطاًجعل اإل إالّ إذا رجع عنهي

   .بابه يف رناهكما ذكالوضع 

سائر  أو بضاعةً أو اناًكم أو  زماناً}اً بنوع خاص من التجارةديان مقك فإن هيو االشتراط فأ{

   .ذن بدون اإلري الغكمل يف تصرف أنه  ملا تقدم من} عنهيز التعدجيمل { اياملزا

  .ك وغري ذلار والصرفالثمع يئة وبي مثل النقد والنس} خاصةةيفيك ينيذا مع تعكو{

 }رفااملتع على فالالزم االقتصار{ كرادة ذلإعارف مع تامل إىل إنصرافله  }ان مطلقاًكن إو{

ث النوع يمن ح{ طالق جاز اإلإنصرافن كيان مطلقاً ومل ك إذا ماأ، ن العقود تتبع القصودأل

   .مهاريان وغكالزمان واملك ك ذلري وغ}ةيفيكوال

 ألن ، وحنوهاة واملزارعة واملساقا}املضاربة يف حال العامل{ املقام  يف}ون حال املأذونكيو{

  .ل من باب واحدكال

  باب  يف  فقد تقدم} بل وال الشراء ا،ئةيع بالنسيوز البجيفال { :ما قولهأ



٦٦

عد  ولكن يبقى اإلذن ب،تعدى عما عني له أو عن املتعارف ضمن اخلسارة والتلف وإن ، وال جيوز السفر باملال،ا

  . اإلذن مالحظة املصلحةإطالق مع حوط واأل،ال ينايف الضمان بقاءه إذ ،أيضاًالتعدي 

  

  .حدود خاصة يف ئة والسلفي بل املتعارف معاملة النس، عنهانصرافاملتعارف عدم اال أن املضاربة

 يف أيضاً كذل يف المكما تقدم الك }وز السفر باملالجيوال { :قوله يف شكالظهر اإليومنه 

   .ضاربةامل

 اهرادان منصرفاً وأك الذي }و عن املتعارفأ{ يني تعكان هناكما ي ف} لهنيا ع عمىن تعدإو{

   . الضمان شامل للمقامأدلة طالن إل}ضمن اخلسارة والتلف{

  .أيضاًذن بق اإليال مل إ و، بعدم التخلفداًين مقكيمل  إذا }أيضاً يذن بعد التعد اإلىبقين كول{

ن كي املعاملة مل كيجاز الشرأن إ ألنه ،ة ضمان اخلسارة والتلفمسأل يف ليلتفص اينبغيه مث إنهذا 

ز جيمل  وإن ،ضمان ث الي حاألولذن من ان اإلك إذا ماون حاهلا حال كي بل ،وجه لضمان اخلسارة

 أي ى فعل،بدله أو  بعض مالهكيالشر إىل ه رجعي وعل،كيحصة الشر إىل بطلت املعاملة بالنسبة

رناه هو ك وما ذ، ضامناًكيون الشركيمسألة التلف  يف نعم، العامل إىل  رجوع باخلسارةن اليريالتقد

  .نيره مجلة من املعلقكماذ

 ،ذنون ضمان مع سحب اإلكيال  أن نكميما ك }هءا الضمان بقنايفيذ ال إ{ ذنقاء اإلقلنا ببإمنا و

   .نهما عموماً من وجهيبفإن 

  اط يال جمال لالحت أنه  الظاهر}صلحةذن مالحظة امل اإلإطالق مع حوطواأل{



٦٧

  .وإن كان ال يبعد كفاية عدم املفسدة

  

ان قصده املصلحة لزم ك فإن ،ث العقود تتبع القصودي ح،كيقصد الشر على  متوقفاألمرن أل

جازة إ يف كالش إذ ،طالقصل اإلر أجي مل ك ولو ش،ك ذلىفكان قصده عدم املفسدة ك وإن ،اتباعها

  .لعدمصل ا أى جمرريالغ

ة اجلواهر يتقو أن ماك }ة عدم املفسدةيفاكبعد يان ال كن إو{ :قوله يف شكالعلم اإليومنه 

  . ظاهر الوجهريغ  ـصلانه لألكوـ  ة عدم املفسدةيفاك

 فال ،ه الفائدةيف  االختصاص مبايقتضيذن بالتجارة اإل: كقول املستمسيف علم وجه النظر يومنه 

  إليهالالزم مالحظة املتعارف املنصرف أن تاب املضاربةك رنا يفكل قد ذ ب،شمل رفع املفسدةي له إطالق

  .شبهث الالزم حفظ العمالء وما أيحتقبل اخلسارة  يف ونكي وقد ، املقصود للطرفطالقاإل

  . اللفظ من الربح إليهتبادري ما  ال،كعم من ذلراد باملصلحة األأولعل املصنف 

 إذ ، مصلحتانكانت هناك إذا هماألمالحظة املصلحة ة لزم ان املنصرف املصلحكن إه مث إن

  .كثر لزم تطلب ذلكحدمها أأ رحبان كان هناك فإذا ،أيضاً جار هنا نصرافاال

 ي الصالح املستقبليارة معه لتحرالتج يف ان مأذوناًكقل وحدمها أأان فسادان ك إذا ،عرفيومنه 

   .قلهما مفسدة أى حتر،رةما تقدم من مثال حفظ العمالء ولو باخلساك ،شبهأما أو 

  



٦٨

  . فال يضمن التلف ما مل يفرط أو يتعدى،العامل أمني): ٧مسألة (

  

 ،فخال  والإشكال بال }نيمأ{ اًيجنبأ أو المهاك أو حدمهاأان ك سواء }العامل{ ):٧ مسألة(

  .هماح احملقق والعالمة وشراكر ذلكذ

  .أيضاً كذل يف الفخ  والإشكال ال }ىتعدي أو فرطيضمن التلف ما مل يفال {

  .مات الواضحاتم عندهم من املسلّكاحل: ك املستمسويف

 يف كذل يف المك وقد تقدم ال،ةريثك ي وهنيمعدم ضمان األ على  ملا دل من النصوصكذلكوهو 

   . املسألةع بعض فرو وستأيت،تاب املضاربةك



٦٩

  سخهفيجوز لكل من الشريكني ف ،عقد الشركة من العقود اجلائزة): ٨مسألة (

  

 ،ذناإل يف وز الرجوعجيو: القواعد يف  قال،}ةة من العقود اجلائزكعقد الشر{ ):٨ مسألة(

  .واملطالبة بالقسمة

 ك وجامع املقاصد والروض واملسالرشادر واإليالشرائع والتحر يف ماك: رامةكمفتاح ال يف قال

رة واللمعة كامع الشرائع والتذ واملبسوط والنافع وجايفكالاملقنعة و يف  ما وهو معىن،مع الربهانوجم

. صح العزل والرجوعيل فكل وتويك تواملعىن يف ا وقد طفحت عبارام أا عقد جائز أل،والروضة

  .هي علمجاعرة اإلكة والتذي عن الغنيكوح

  التصرفلآلخرحدمها أ فأجاز ،ة مثل املزجيارياخت أو ،رثاإلكة يانت قهرك إذا ةكالشر: أقول

 كذنه وذلإض قن من نكتمي أنه  علىي القطعمجاع بل اإل،ف وخالإشكالن كي مل كاملال املشتريف 

  .مواهلمأ على  تسلط الناسىمقتض

ل كل أن  على قاممجاعاإل إالّ أن ، لزومهاأوفوا بالعقود ىة فمقتضية عقدكانت الشرك إذا امأ

ة املستمرة ري السهديؤي أن نكمي و،حدأالف خيمل  أن الً بعدي به دلىفك و،واحد منهما حق الفسخ

  .واؤ شاة مىتية العقدكاء الشركفسخ الشر يف ةيالقطع

ة ري مثالً فالسبسنةانت حمددة ك إذا ما، أة حمددةكن الشركمل ت إذا ماية فريالس: قالي إالّ أن اللهم

   .ألحدمهارون حق الفسخ يث ال ي ح،كس ذلكبع

  سحب  إذا فسخ العقد خبالف ما أي } فسخهنيكيل من الشركجوز ليف{



٧٠

هي باقية ما مل حتصل  إذ ، أو من حينه حبيث تبطل الشركةاألول لالنفساخ من يكون الفسخ موجباً أن ال مبعىن

  القسمة

  

ما هو ك ،س فسخاًي لكذل فإن ،ة وحنومهاية واالمتزاجيرثة اإلكالشر يف التصرف يف ذنهإذن اآل

 فال ،ذنهإه مث رجع عن كمل يف التصرف  يفذن لهأ إذا  بل حاله حال ما، عقدكس هنايل إذ ،واضح

  .ي اللغوباملعينإالّ  ، فسخاًك ذلىسمي

ون الفسخ موجباً لالنفساخ من كي أن مبعىن ال{ :قول املصنف يف رناه ظهر وجه النظركومبا ذ

  .}ةكث تبطل الشريحب{  وقت الفسخ}نهيو من حأ{ نكيأن مل كون العقد كي حىت عقد الني ح}األول

ان كة كعقد الشر إذا  فإنه، الفسخنيمن حاألول إالّ أنه ن من كيمل  وإن الفسخ نإ :وجه النظر

  .نفسخ بالفسخيحال العقد حال سائر العقود 

 ـ بعد العقد أو ما مزجا ماهلما قبل العقدألفرض  ـ ة وهو املال املمتزجك من الشرىبقي اما ما

 الفسخ ال من ني وزواله من ح، فقد زال بالفسخالمكهو حمل ال الذي العقدإمنا  و، مربوط بالعقدريفهو غ

صاحبه  إىل ل حقكرجع ي ،املال املمتزج أي رتبط بالعقديله   ماي انفسخ العقد وبقوإذا ، العقدنيح

ربط   وال،امتزج قهراً الذي  واملالكرث املشترتخلص من اإليحنو ما  على ون التخلص بالقسمةكيو

  . بالعقدكلذل

 ،العقد قد ارتفع بالفسخ إذ ،}مل حتصل القسمة ة ماي باقيذ هإ{ :قوله يف شكالعلم اإليومنه 

  .ةك لبقاء عقد الشر فال معىن،قسميمل  أو م املال املمتزجسقُ



٧١

 أو مبعىن مطالبة ،بل مبعىن جواز رجوع كل منهما عن اإلذن يف التصرف الذي مبرتلة عزل الوكيل عن الوكالة

  القسمة

  

 الذي التصرف يف ذنل منهما عن اإلك جواز رجوع بل مبعىن{ :لهقو يف ظهر وجه النظريومنه 

  .}البة القسمةط ممبعىن أو ،الةكل عن الويكمبرتلة عزل الو

هو  املالني يف ةكان موجب الشركملا : ث قالي ح،الم املصنفكد اجلمال ليح السيوتصح

وال لعدم  ،هايثر فد أس جلواز العقي ول،خر عن اآلل منهما أجنيبك ف،ةكامتزاجهما دون عقد الشر

تتبعه فال يالتصرف وما  يف ذن اإلىنشأ بعقدها سويال نه إ ثي وح،لزومه يف ثر القسمة أريارتفاعهما بغ

  .انتهى ،ةك نفس الشرذن دون ارتفاع هذا اإلىؤثر فسخه سوي

 ،أول املسألة يف ماك ، من العقود اجلائزةيه اليت ةكالشر يف الم املصنفك إذ ، ظاهر الوجهريغ

  ).ةكدون عقد الشر( لقول املطلق  معىنيفا

 أن منفال مانع  انت من العقودك فإن ،ةية التجاركراد الشران املكإذا ( :كاملستمس يف ولذا قال

  .انتهى ،)املال حباهلا يف ةكت الشريبق وإن وز فسخهاجيون جائزة وكت

س فسخاً يل ليكعزل الو أن هيد علري ف،مطالبة القسمة أو ليكه املصنف الفسخ بعزل الويتشبما أ

 يل نفيهو من قب الذي  خبالف الفسخ، املوضوعيل نفي فهو من قب،ان مالزماً للفسخك وإن ،الةكللو

س فسخاً يل ،ةية العقدكالشريف  هكي ماله لشركيطالق املرأة وعتق العبد وهبة الشر أن ماك ،احملمول

ره ك ال ملا ذ،ةكست فسخاً للشرية القسمة ل ومطالب،ةك وفسخاً للشر، وفسخاً لشراء العبد،احهاكلن

 كيون التشركيال  اليت املوارد يف لذا تصح القسمة( ـونه فسخاً بك من استدالله لعدم كاملستمس

  .)رثاإلكاً ينشائإ



٧٢

 ويبقى اجلواز ،لآلخر مل جيز التصرف فيما لو كان كل منهما مأذوناً اآلخر رجع أحدمها عن إذنه دون وإذا

  األولبالنسبة إىل 

  

 ،مثالً أرثاً أو اختالف املوضوع عقداً حسب ،عمون املطالبة الزم أكمانع من أي  أنه هيرد عليذ إ

مطالبة الفسخ ال توجب  أن والظاهر،  مفهوم مطالبة القسمةريللفسخ مفهوماً غ أن راه العرف منيبل ملا 

  . مطالبتهنينه ال من حيتحقق الفسخ من حي بل ،الفسخ

 وقد ،أذنيالتصرف وقد ال يف  اآلخرحدمها أذن أية وي عقدرية غكون شركت فقد ،انكف يكو

 فقد حيسب أحدمهاة العقدية كيف الشرذن أ وإذا. نذيأ الأو  اآلخر حدمهاأذن أية مث ية عقدكون شركت

   . عموم من وجهةكذن والشر اإلني فب،التصرف يف ذنهإة مع بقاء كبطل الشري وقد ،ةكذنه مع بقاء الشرإ

 أو ذن مطلقاًان اإلك سواء ،لآلخرل منهما كذن أما ي ف}خرذنه دون اآلإحدمها عن  رجع أاوإذ{

 أن ال خيفى }ل منهما مأذوناًكان كما لو يف{ اجلملةيف  أو اًيلكاملطلق  يف جوعان الركسواء  و،داًيمق

التصرف ة ال توجب ية عقدكانت شرك إذا العقد ألن }لآلخرز التصرف جيمل {، يحيد توضيهذا الق

   .ما تقدمك

ة كالشر يف  احلالكذلك و،ذنه لهإ عن اآلخررجع يث مل ي ح}األول إىل  اجلواز بالنسبةىبقيو{

  .ذنهإحدمها عن أذنا مث رجع أ إذا ةي العقدريغ

  ذن اإل يف بنحو املعاوضة اآلخرذن إقبال  يف ذن من طرفان اإلك إذا نعم



٧٣

   ومبطالبة القسمة جيب القبول على اآلخر،هما رجع كل منهما عن إذنه مل جيز لواحد منوإذا

  

  .اًيتلقائ اآلخرذن إذنه سقط إحدمها  سحب أفإذا ، العقدريغ أو ةكعقد الشر يف سواء

  .ةية العقدكذن املتقابل بالشر اإلكص املستمسيال وجه لتخص أنه ظهريومنه 

إذا  أما ،نيرفذن من الط لإلان فسخ العقد رافعاًك ،ان تابعاً للعقدك منهما لو ذناإل أن علميومنه 

ث فرق ي حكرة أراد ذلك ولعل التذ،خرذن موجباً لسحب اآلحدمها اإلن سحب أكيان مستقالً مل ك

 العزل من يقتضيال  حدمهاأوقوع العزل عن  ألن ،كعزلت:  قولهني وب، فسخت العقد:حدمها قول أنيب

   .ظاهر ريرة غكالتذ على ك املستمسإشكالف ،اجلواهر يف ماك ،اآلخر

ة يدق العرية غكالعقد والشر ألن ، التصرف}ز لواحد منهماجيذنه مل إعن  ل منهماك رجع وإذا{

   . جواز التصرفيقتضي ال

ثبته ياز ماله قسم من السلطة فيامت ألن }خراآل على ب القبولجيالقسمة { حدمها أ}البةطومب{

الناس مسلطون، هلما ا مباي مثالً اشتر،املقسوم يف صرفهقل من ت املقسوم أريغ يف ن تصرفهكيمل  وإن

ن كاملم يف ثرأ أي س للقسمة وعدمهايتق وحنوه مما لبالع إالّ نيالعبد يف ن التصرفكمي مما مل ،ن وفرايعبد

 نايفي كة مانعة عن التصرف وذلكالشرأن  اآلخر على  القبول وجوبوجه أن  فاحتمال،من التصرف

  . ظاهرريل السلطنة غيدل



٧٤

 ميكن الفسخ مبعىن إبطال هذا ، يف اخلسارة زيادة يف الربح أو نقصانألحدمها الشركة على وجه يكون  أوقعاوإذا

.ة الشركإطالق حبيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة املالني على ما هو مقتضى ،القرار

  

 على رراًون عدم القسمة ضكي أن بدون اآلخر على انت القسمة ضرراًكالم فيما لو ك الىنعم يبق

 مك احلاضرر ال دليل طالق الظاهر العدم، إل،طالب القسمة، فهل جيب حتمل املطلوب الضرر أم ال

  . دليل السلطنةعلى 

أو { ك حيث تقدم جواز ذل} زيادة يف الربحألحدمهاون كوجه ي على ةك أوقعا الشروإذا{

 ن الفسخ مبعينكمي{ هثلثي اآلخران الشرط حتمل أحدمها ثلث اخلسارة وك إذا ماك }نقصان يف اخلسارة

 )اجلزء(حنو املصب  على انك إذا ما حنو الشرط، ال على انك إذا  أصل العقدى ويبق}بطال هذا القرارإ

  .ان الالزم عقداً جديداًكال مل يبق العقد، بل إوقد سبق الفرق بني الثالثة، و، القيدأو 

 والعملني }سبة املالنينان بكسران خ أو حبيث لو حصل بعده ربح{ انك بطل الشرط فقط وإذا

 ذا احلالك و،}ةك الشرإطالق ى ما هو مقتضىعل{ الربح تابع للمال والعمل أن  ملا تقدم من،يف الربح

املضاربة، حيث قالوا كل منهما من الربح حسب ماله وعمله، وليس املقام كان لكبطل العقد وعمال إذا 

  . بةجرة للعامل بعد بطالن املضار بأن األكهنا

  



٧٥

   فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه، ال يلزملو ذكرا يف عقد الشركة أجالً): ٩مسألة (

  

ر كره احملقق والعالمة وغالب من ذكما ذك }يلزم  الة أجالًكرا يف عقد الشركلو ذ{ ):٩مسألة (

  . املسألة بعدمها

ائزة فالشرط فيها غري الزم ة من العقود اجلكالشر ألن }ل منهما الرجوع قبل انقضائهكفيجوز ل{

  . فقد أحد الطرفني سقطفإذاقائم ما،  ألنه  رجع أحدمها سقط الشرط،وإذا، الوفاء

ون جائزة، كي أن  عنة التجارية من العقود فضالًكالشر أن  بأنه مل يثبت: فيهك املستمسإشكالو

ذ قد ، إائزة، غري ظاهرأجل يف العقود اجل إىل ولو سلم فال مانع من صحة شرط اللزوم وعدم الفسخ

الشرط يف العقد  أن تاب املضاربةكون باالمتزاج وحنوه، وتقدم يف كما قد تكة عقد، كالشر أن تقدم

  . خالفاً للمشهوركمل يلتزم بذل أنه املصنف على  نعم يرد،اجلائز جائز

الشرط ن  أ أو فالشرط فيها خالف مقتضاها،،ة من ذااكون جواز عقد الشركي أن احتمال مث إن

تاب والسنة كشيء يف ال  والطالق اإلىعدم اللزوم مقتض ألن  يف غاية البعد،،تاب والسنةكخمالف لل

  .ة الزمةكجيعل ذات الشر

 أن  مل يصحاألولان ك فإن ، للشرططاالًبإون ك للعقد، وقد يبطاالًإون كد يرجع أحدمها فق إذا مث

 للشرط ومل يبطل العقد طاالًإبان ك وإن يد،دبعقد ج  إالّينعقد بطل ال إذا العقد ألن يرجع عن رجوعه،

   إىل صح هلما البقاء



٧٦

  . يف ضمن عقد الزم فيكون الزماًيكون مشروطاً أن إال

  

   .جالً الوقت املضروب أكذل إىل ةية باقكانت آثار الشرك و،وركجل املذاأل

ث تقدم ي وح،بالشرط الوفاء دلة أل}ون الزماًكيضمن عقد الزم ف يف ون مشروطاًكي أن الّإ{

  .هيالم فكرار الكت إىل ن داعكياملضاربة مل  يف كذل

  .نئذيم الشرط حولز يف ين ابن العم والربوجرديدي السإشكال يف ظهر وجه النظريومنه 

 خالفاً ،ثرهؤثر أي خالف ورجع مل فإذا ،باب الشرط يف رواكما ذك ، اللزوم الوضعمعىن مث إن

  .ثرهر أؤثي: ث قالي حنيلبعض املعلق

 ،ثر الرجوع خالف الشرعب أيان ترتكؤثر الرجوع يث ال ي حباًيان وضعكلو  أنه ومن الواضح

  .تبع الوضعيفاً يلكون تكيف

 ليفكتإمنا  ووضع، فيلك تكس هنايل أنه  من)رمحه اهللا( ىخ املرتضيره الشكهذا مع الغض عما ذ

   . واضحأيضاً هيرأ على املقام يف المكوسوق ال ،مانكس للشارع حيل إذ ،صرف

  



٧٧

  .عليه احللف مع عدم البينة ،اخليانة أو التفريط يف احلفظ فأنكر اآلخرلو ادعى أحدمها على ): ١٠مسألة (

  

 يف ان جمازاًك أن  بعد}احلفظ يف طيالتفر أو انةياخل اآلخر على  أحدمهاىلو ادع{ ):١٠ مسألة(

 }نةيه احللف مع عدم البيعل{ الإ و،نة فهوي البيان للمدعك فإن }ركنأف{ التصرف يف بعده أو العقد

  .ى النص والفتوكما تطابقت بذلك ،)١(نيميال إالّ هيس علي ول،نيمأألنه 

 ادةيعدم الز يف ه احللفيان علك ،ةيادة والنقصيالز يف ما اختلفاأ إالّ ،طهيتفر أو هيولو ظهر تعد

  .خر اآلكيها الشريدعياليت 

  . العدمصالة أل،ادةير للزكل قول املنوقالان ك ،ذنقدر اإل يف ولو اختلفا

ة ي والغنايفكلة واملبسوط وايما عن النهاك ،خالف  والإشكالولو جتاوز احملدود ضمن بال 

  .هي علمجاع اإلى وعن ابن زهرة دعو،همرين وغيدي والشهني والفاضللة والسرائريوالوس

 ،اجلنوب إىل بل: خر اآلكي وقال الشر،الشمال إىل السفر يف ذنت يلأ: ن قال املسافرولو تناقضا بأ

   .بعد قبول قولهيمل ناً يمان أك نعم لو ،هذه اجلهة يف نيمأ أنه ثبتيمل  ألنه ،نةي البياملدع على لزم

  

                                                

.بواب الصلحأ من ٥ الباب ٤٩٩ ص٣ ج:املستدرك )١(



٧٨

  .أمني ألنه قبل قوله مع اليمنيادعى العامل التلف  إذا ):١١مسألة (

  

 إالّ نيماأل على سيول ،}نيمأه  ألننيمي التلف قبل قوله مع ال العاملىاذا ادع{ ):١١ مسألة(

ه يما نص علك ،السرقةك ظاهر ريغ أو ،احلرقكتلف بسبب ظاهر  أنه يدعي أن ني وال فرق ب،نيميال

  .مهارياحملقق والعالمة وغ

مل حتترق داره  أنه  وشهدت الشهود،داره واحترق باحتراق الدار مثالً يف انك أنه ىنعم لو ادع

ما ك صورة عدم العلم والعلمي يف هوإمنا  نيم األنيمي و، مبرتلة العلميلنفشهود ا ألن ،هيان الضمان علك

  .نة الطرفيصورة ب يف  لهنيمي ولذا ال ،هو واضح

 طالق إلقبل قوله الثايني فهل ،قبليظن لو صدق بأنه سرق منه مل نه إ ظهر بطالن قوله إذا ماأ

 ،فابعد االنصري ال ، احتماالن،ذبهكظهر يمل  ام إىل لي الدلنصراف ال،ال و أ،نيميال إالّ هيس عليل ليدل

 على نةي البأدلةد عن يوجب رفع الياالحتمال ال  إذ ، واقعاً حمتمالًالمه الثاينك يف ان صدقهكوإن 

  .املدعي

   .موضعها إىل لهاك ن،ةريثكوفروع املسألة 

  



٧٩

  هتبطل الشركة باملوت واجلنون واإلغماء واحلجر بالفلس أو السف): ١٢مسألة (

  

ة واملبسوط واملراسم يرامة عن املقنعة والنهاك نقله مفتاح ال،}ة باملوتكتبطل الشر{ ):١٢ مسألة(

  .هي علمجاعة اإلي وعن الغن،ةيتتب اآلكة والنافع ومجلة من الي والغنايفكوال

  .ذنهإ ريوز التصرف بغجيالوارث فال  إىل واستدلوا له بانتقال املال

 إذ ،ور واضحاًكل املذيالدل يف شكالان اإلكحد خالفه لظهر من أي مل الذي مجاعاإللوال : أقول

ة عقد جائز كن الشر والفرق بأ، باملوترةجا ال تبطل اإل ولذا،بطالالزم اإليالوارث ال  إىل انتقال املال

   .ةك بقاء الشراألصل فك ولو ش،ليالدل إىل تاجحيالعقد اجلائز  يف البطالن إذ ، فارقري غجارةدون اإل

قد صرح بانفساخها : رامةكمفتاح ال يف  قال،}السفه أو غماء واحلجر بالفلساجلنون واإلو{

 وجممع الربهان ك وجامع املقاصد واملسالرشادر واإليرة والتحركباملوت وباجلنون الشرائع والتذ

 ر وجامع املقاصديالتحر  وزيد يف،غماء واحلجر والسفهرة انفساخها باإلك التذ يفديزو ،ةيفاكوال

  .ورة انفساخها بالفلسكالثالثة املذ على كواملسال

ة كالشر أن  وهو،كاملهم ما استدلوا به لذلإمنا  و،مك ال توجب احلىجمرد هذه الفتاو: قولأ

  .هالًسوا أي وهؤالء ل،هلون من األكت أن بجيالة كل والويكتو

  .ذنهإ ريف بغوز التصرجي فال يم الشرعكموال حتت سلطان احلاالفلس بأن األ يف ضافواأو

   ،الًيكس تويالعقد ل إذ ، نظرنيليال الدلك ويف



٨٠

  أصل الشركة فهي باقية وأما ، التصرفلآلخرال جيوز  أنه مبعىن

  

بقائه  يف ك بقاء العقد لو شاألصل و،يم الشرعكة احلايها العقد حتت والي علي اجلارريموال غواأل

  .مورعند عروض هذه األ

ذن اإل أن ماكو:  وقال،مجاعال ظهور اإل دا املوت واجلنون لوعما  يف كاملستمس يف لكشأوقد 

ب يترت يف افك فاالستصحاب ك شوإذا ،غماِء واجلنون والسفهتبطل عرفاً باإل تبطل بالنوم ال ال

  .حكاماأل

 فهو ،ذنإعقد ال جمرد  أا  بل قد عرفت،مضاها الشارعأة يقة عرفيحق أنه واملراد به عرفاً: قولأ

  .بطالن املضاربة على ناإشكال وقد تقدم ، وحنوهاجارةمثل عقد اإل

 ،هي منظور ف}ةي باقية فهكأصل الشر وأما ، التصرفلآلخروز جيال  أنه مبعىن{ :قوله أن ومنه تعلم

 يف ذناإلكمن توابع العقد  أنه  إىلضافة باإل،ذن باق عرفاً واإل،رناكما ذكة ية باقية العقدكالشرإذ 

  .أجرة املستنيالع يف التصرف

فراز احلقوق وال إوجب ي ال ئراه بأن حدوث هذه الطوري تبعاً لغكقول املستمس أن علميومنه 

 والعمل به لاالجتار باملا يف ةك الشريورة هكمور املذومة بطالا باألكة احملك فالشر، احلصة املشاعةينيتع

 ينبغي ال فالإ و،الن العقدبط يف  بل،هذا يف المكس اليل إذ ،ه حمل نظري عدم جواز التصرف فمبعىن

  . احلصة املشاعةينيفراز وتعدث اإلحيورات كباملذ أن احتمال

ما اقتضاه عقدها من جواز نفساخ ارتفاع املراد باالن إ هريرامة وغكقول مفتاح ال أن علميومنه 

   . حمل نظرأيضاًالتصرف 



٨١

تبني بطالن  إذا  أو نقصان اخلسارة كذلك،ماله ما قرراه من زيادة أحدمها يف النماء بالنسبة إىل أيضاًنعم يبطل 

  الشركة فاملعامالت الواقعة قبله حمكومة بالصحة

  

 إىل لكرجع حق ي بل }ماله إىل النماء بالنسبة يف حدمهاادة أي ما قرراه من زأيضاًبطل ينعم {

   .ال عمل عندهم هنا ألنه )العمل(ر ك ومل نذ،املال إىل  من نسبة الربحيعير الطبالقد

 فإذاتابعة للمال،  اخلسارة أن بعض املسائل السابقة يف قد سبق ألنه }كذلكو نقصان اخلسارة أ{

ال  أن  علىنيكيحد الشردخل أنه إذا إ :قالين رمبا ك ل،ةيحالتها العاد إىل اخلسارة أمر بطل الشرط رجع

ار الغار ص وإن ،)١(من غر إىل رجعياملغرور و، اآلخر كيه خسارة فهو مغرور من قبل الشريون علكي

 ان غررهك ، جن الغارك وبعد ذل،من نفسه أنه  باعتبار إليههري طعام غمقد إذا ماك ،شبهأما  أو جمنوناً

   .)ضمن بفاسدهيحه ال يضمن بصحيما ال (ده قاعدة يؤي و،مالهيف 

 إذا مايف }ومة بالصحةكحم{  البطالنني قبل تب}ة فاملعامالت الواقعة قبلهك بطالن الشرني تبوإذا{

   .ن صحةكذن مل تصح اإلي مل فإذاذن اإل على نةيالصحة مب إذ ،ذن حق اإلكيان للشرك

                                                

.٢ حبواب عقد البيع وشروطهأ من ١٢ الباب ٢٦٦ ص١٢ ج:الوسائل )١(



٨٢

  بالصحة تكون كلها فضولياً نعم لو كان مقيداً،ويكون الربح على نسبة املالني لكفاية اإلذن املفروض حصوله

  كان العمل منهماإذا  اآلخر حصة  ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إىل،بالنسبة إىل من يكون إذنه مقيداً

  

الربح  أن رراً منكرناه مك ملا ذ،ل منهماكعمل  إذا ني والعمل}نينسبة املال على ون الربحكيو{

  .}ذن املفروض حصولهة اإليفاكل{ هما ال للمال فقطيلكتابع ل

  .هي فشكال فقد تقدم سابقاً اإل،ذن بالتصرفة نفس اإلية العقدكالشرن إ :كقول املستمسأما 

ما فسرناه ك )نيالتب( إىل ان عائداًك )قبله( ريضم أن لو إذ ،الم املصنفك يف  نوع تدافعال خيفىو

رمحه ( الم املصنفكما هو موضوع ك ـ جن أو مات إذا  فإنهذنإن كي مل ،نيلتبمما الزمه البطالن قبل ا

 إىل داً عائ)قبله( مريان ضك وإن ،)قبله( ال يناسب )ذنفاية اإلكل(: ذن، فقولهإن كـ مل ي) اهللا

ذن حة للعقد ال لإلي فاملعامالت صح،قبل البطالن العقد باق إذ ،)ةيفاكلل(: لهن وجه لقوكي مل )البطالن(

   .ارد عن العقد

 }ونكت{ حاًين العقد صحكي لو مل كيذن من الشرإ فال }داً بالصحةيمق{ ذن اإل}انكنعم لو {

 الظاهر عدم ،}داًيذنه مقإون كيمن  إىل اً بالنسبةيلها فضولك{ د املعامالت الواقعة بعد بطالن العقكتل

ون كتإمنا  و،اًي فضول إليه بالنسبةاألمرون كي املعاملة ال ىجرأ الذي كيالشر ألن ،ديهذا الق إىل احلاجة

   .يحيد توضينه قأكو، اآلخرالطرف  إىل بالنسبة

جرة أل منهما كل{ انكجازة متأخرة إاً بيفضول أو ،ذنان العمل باإلكث ارتفع العقد وي ح}و{

   ماي ف}ان العمل منهماكإذا  اآلخرحصة  إىل مثل عمله بالنسبة
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  .كان من أحدمها فله أجرة مثل عملهوإن 

  

جرة أقل من ان أك أو ،صالًن ربح أكيمل إذا  أما ،ثر منهاكأ أو جرة ربح بقدر األلآلخران كذا إ

 ،هدر عملهأ الذي  فالعامل هو،كذل على دخل ألنه ،ال ربح إذ للعاملشيء ذن ال  صورة اإليالعمل فف

ن يأ فمن ،كذل على دخل ألنه ،قل األكان له ذلكجرة قل من األان ربح أك وإذا ،ضمنيلقاعدة ما ال 

بعد  ،زيقصد ا إىل جرةرجع استحقاق العامل لأليجازة  صورة اإل ويف،ثر من الربحكون للعامل أكي

  .يءن له شكي قصد العامل التربع بعمله مل لو إذ ،تربعلزوم عدم قصد العامل ال

عد  فإن الإ و،عطاءه اإليان علكجرة عطاء األإ املعاملة بقصد كجاز املال أفإذا ،قصديمل  إذا ماأ

 ،ل فضويلك يف كذلكما هو ك ، وحنوه مسلمئ حق امرىتويال : ىان له مبقتضك حقاً عرفاً كذل

 سواء ربح ،زيعمل استوفاه ا ألنه ، حقاً لهكعد ذلن إ كأجازه املالد دار عمرو فضولة في باع زفإذا

 أن  علىلي وال دل،جازتهإن بكيع مل يالب ألن ،يءه شين علكيال مل إ و،جرةه األيانت علك ،م الأالدار يف 

  .ه حقاًي توجب علكجازة بعد ذلاإل

 المك الطراد ال}ة مثل عملهجرأحدمها فله من أ{  العمل}انكن إو{ :قوله يف المكعلم اليومنه 

   .أيضاًعمله  إىل امعملهيف 
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فمع عدم البينة  ،اشتراه بالشركةأنه  اآلخر وادعى ،اشتراه لنفسه أنه  وادعىاشترى أحدمها متاعاً إذا ):١٣مسألة (

 ،اشتراه لنفسهنه  إاآلخراشتراه بالشركة وقال  أنه كذلك لو ادعى أنه  كما،أعرف بنيته ألنه ،القول قوله مع اليمني

  . وألنه أمني،أعرف ألنه أيضاً يقدم قوله فإنه

  

ل منهما مأذوناً كان ك أو ،ةية العقدكالشر يف نيكيحد الشر أ} أحدمهاىذا اشترإ{ ):١٣ مسألة(

نفسه، لاشتراه  أنه ى وادع،متاعاً{ شبهأ ما أو ثراإل أو  باملزجكاملال الشتر يف التصرفيف  اآلخرمن 

 لآلخر }نةيفمع عدم الب{ نياألمر أي قصد أنه  يفان االختالفكن أ ب}ةكبالشراشتراه أنه اآلخر ىوادع

نه أل{ :عطف قولهي أن  القاعدةىان مقتضك و،ركمن ألنه }نيميمع ال{ ي قول املشتر}القول قوله{

  .خراآل إىل نيليحد الدل والحاجة أل،خرآل يدل ألنه  بالواو}نتهيعرف بأ

ا قاعدة أ و)تهيعرف بنأ(ملضاربة وجه االستدالل بقاعدة تاب اك يف رناك فقد ذ،انكف يكو

 ،اًيونه مدعكنة ليه البيون علكي ألن ،ةياألول القاعدة ىان مقتضك إذا مايف حىت مضاها الشارعأة يعقالئ

   .نةيون القول قوله بدون البكي جرت القاعدة فإذا

 :قال إذا كذلك و،}اشتراه لنفسهنه  إ:اآلخر وقال ،ةك بالشراشتراه أنه ى لو ادعكذلك أنه ماك{

القول قوله ال قول الطرف  فإن ،كس ذلكع أو ،ةكته للشريبل اشتر: خر وقال اآل،لهكّتراه ملواشنه إ

   .خراآل

   .)من قبله الّإعرف يما ال (قاعدة  إىل شارةإ }عرفأ ألنه أيضاًقدم قوله ينه إف{

   املستفادة ىما جاء به الفتوك ،)١(نيميال إالّ نيماأل على سيل و}نيمنه أوأل{

                                                

. من الصلح٥ الباب ٤٩٩ ص٣ج: انظر املستدرك )١(
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 حىت جد ولذا مل أ، ظاهر الوجهري غنيم األة مساع قوليلك يف ك املستمسإشكال و،من النصوص

  .املصنف على لكشأثرم ك على قامين ظفرت بتعليمعلقاً واحداً من الذ

ن يديوالشه نيتب الفاضلك يف ورةكر مجلة من املسائل املذكذي مل )رمحه اهللا(املصنف ن إ مث

  . واهللا املستعان،ر بعضهاك وحنن نذ،وشروحها
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شبه أ ما أو ظفرا مبا جعل له معاً أو ،جرة واحدةأعمالً ب أو ،لو باعا بثمن واحد ):١ مسألة(

حدمها قدر حقه ومل أ ىعط أفإذا ،كله ذل إذ ،ةكل منهما قدر حقه فال شرك الطرف لىعطأ ف،كذل

 لآلخرثر كأحدمها قدر حقه وأ ىعطأ وإن ،ىعطأما ي فاألولمع اً كمشتر اآلخرن كيمل  اآلخرعط ي

  .اً حسب احلصةكه مشتريز صارا فيبدون مت

 لىاً له بالسدس عكي صار شره،كيلشر مخسة له وواحداً ،عطاه ستةأ ف،شرةجرما عأانت كمثالً 

ون كي ألن ةيولوأال  إذ ،املشاع سرك الية تقتضكالشر ألن ،نيعامل يف ليك ال ال،سر املشاعكحنو ال

  .يلكسر والك النيثار الفرق بآحدمها من أالتلف من 

 ملا ،كبعد ذلي ال ، احتماالن،نياملع يف يلكحنو ال على ككيواحد لشر: قولي أن كوهل للمال

  .عدومهاياحلق ال  إذ ،متر خ قبل اآلفإذا ،دهي بينيالتع أن عرفت من

 عنه يف التصرفات مأذوناً أو الًيكخذ ون اآلكيمل  إذا اآلخر كيل الشرقبوإىل ما إ األمرتاج حي نعم

ثر من اخلمسة، كتلف أ إالّ إذا ،كيس الشريك فتلف مل يذهب من ك قبل الثالثة بذلفإذا ،كاليت منها ذل

  .كيس الشريكحيث الزائد من 

اً كصبح مشتري من الطرف فهذا املال ان مأذوناًك فيما ألحدمهال املال هلما أوك ىعطأإذا أما 

  .نهمايب

 ،متاني سواء تساوت الق،ةكعمال باجرة واحدة تثبت الشر أو لو باعا بثمن واحد: القواعد يف قال

  .مةيل منهما بقدر النسبة من القك ول،اتاختلفأو 
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  .كجرة واحدة الشرائع واملسالأعمال ب إذا مايقد صرح بثوبتها ف: قولأ

 ةك الشررين غكمي فال ،ازيت املال وال امتقدم من تعلق حقهما ذا ة ماكوجه الشر أن ال خيفىو

رامة من لزوم كفتاح الره مكذ وجه النسبة ما أن ماك ،ردع عنهيمل  إذ ، قرره الشارععقالئي أمر افإ

 إذ ،د من حقهيزأهذا املال ال  يف ل منهماكن حق علله بأي أن األوىلان ك و،ل ذي حق حقهكعطاء إ

  .نبغيياء مما ال ل بالعطي فالتعل،عطاء فرع الثبوتاإل

 ك وتؤخذ بتلنيمتيجمموع الق إىل عمله أو حدمهاأمة مال ينسب قي بأن ،قة النسبة واضحةيوطر

 سواء ،ادةيجب الزويان اجلمع ك إذا جل اجلمع ما زاد ألكذل على ضافي و،جرةالنسبة من الثمن واأل

  .اختلفت أو ادةيتساوت الز

 ،صنعه ثالثة فقط مة ماينما قي ب،باعامها بعشرةن مصرع باب ويل واحد من النجاركمثالً صنع 

  . بسبب االجتماعنيادة االثني مخسة لزىعطي فإنه

ثالثة  على ضاف االجتماعأ ف،املفتاح اآلخر و،حدمها القفلأصنع  إذا  مايومثال عدم التساو

اشترامها  إذا ماي ثالثة فة والثاينأربع األول ىعطيث يح ،مثالً نيواحد املفتاح اثنوعلى  ،القفل واحداً

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ، سبعةياملشتر

 بناها وإذا ،ني خبمسىعلسفل مبائة ونصفها األان بناء نصف الدار األك فإذا ،جرةاأل يف كذلكو

 األول وعمل ، وعشرةنيتائخذها مب فأ، وثلثه للثاين،ث ثلثا الستون الزائد لالولي حب، وعشرةنيتائاملة مبك

عطاه مائة وبعده استأجر أ األولاستأجر  إذا نماي ب، سبعون وللثاين،ونأربعول مائة وألان لك ،مث الثاين

   .نيه مخسيعطي الثاين

از حتققت يع لالمت وحصل املزج الراف،ابيالثك مثل له ما الي الصانعان فكاشتر إذا :رةكالتذ يف قال

  ل واحد منهما كمة يعلمت ق فإن ،نهمايان املال بك و،ةكالشر
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  .ي التساوأصالة ب عمالًاي تساوالّإ و،مةي القكنسبة تل إىل لرجوعان اك

الفهما  واخت،مةي القيتساو: ان له ثالث صوركة مبثل هذا االشتباه كقلنا حبصول الشر إذا :أقول

 ريخ واألاألول ياالختالف فف أو ي بالتساوم وعدم العل،مع اشتباهه أو ،قلهما األيأل أن مع وضوح

 ىان مقتضك  شقة الثاين ويف،ل حقهكون لكي من الوسط األول الشق  ويف،يا بالتساونهميقسم املال بي

  .ف اهوليقاعدة العدل تنص

 ،هما لعمروي وأديهما لزيعلم أي ومل ،مته ثالثونيض قيبمته مائة واأليمحر قالثوب األ أن مثالً علم

ال  ألنه ،نهمايفه بينهما فالالزم تنصي ب فهويالسبعون الباق أما ،له هذا قطعاً ألن ،نيل واحد ثالثك ىعطأ

  .فيجة التنصيون النتكح وتيترج

ع ي وب،ضيباأل أو محر مبائةع األيعلم هل بين مل ك ل،ض لعمرويبد واأليمحر لزاأل أن علم إذا ومثله

  .نيبثالثاآلخر

 اختص هز عمل الصانع عن صاحبي متوإذا:  قال،الم القواعدك يف  تعرف وجه النظركومن ذل

  .ر الصلحك بدون ذيرة التساوك وقد تقدم عن التذ، والصلحيتمل التساوحي ومع االشتباه ،جرتهأب

  .ل بعد قاعدة العدلكال مش إذ ،ما عن جممع الربهانكعلم عدم الوجه للقرعة يومنه 

 فإذا ،هاري واجلعالة وغجارةة والوقف واهلبة واإليالوص يف ،ةكالشر يف رناهكذ الذي المك الأيتيو

رض هلما وقف هذه األ أو ،جعالة عملهما أو جرةأا جعله أو وهبها هلما أو ة هلما ذه الصربىوصأ

  . التساويي العقالئاألصلان ك  ال،وأجعل تفاوتاً  أنه  يفكش وإن ،اًيتساو

  ثلث  الألحدمهام بالتفاوت لولو ع
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ة لعدم ينهما بالسوي بهميانت القاعدة تقسك ،همايهما جعله أليأ أن علمي ومل ني الثلثلآلخرو

مها من املوارد ري وغىرث اخلنثإ ونيالدرمه يف سقطهاأالشارع  إالّ أن نةكانت ممك وإن  والقرعة،جحاملر

   .ردع عنها الشارعية مل يعقالئا أ ه وأقل،فهم منها ضرب القاعدةياملتعددة مما 
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 ،قامة رأس املالإب خراآل كيفسخ العقد مطالبة الشر أن  بعدنيكيحد الشرس أليل ):٢ مسألة(

 وجامع املقاصد والروض وجممع رشادر واإليرة والتحركلة وجامع الشرائع والتذيما عن املبسوط والوسك

  .ره الشرائع والقواعد وشراحهماك وذ،ةيفاكالربهان وال

 ،ليالدل إىل حتاجيف فيلكنه ت وبأ، السامل عن املعارضاألصله بريرامة وغكمفتاح ال يف واستدل له

  .نيليسا بدلي ولاألولل ي هو الدلله الثاينيدلن إ :هيوف

 األويلاملال  إىل لهيتبد اآلخر مطالبة ألحدمهان كيان عند الفسخ نقداً مل كلو  أنه عرفي كومن ذل

  .ن جعاله نقداًه بأيمال ممزوج مث تصرفا ف يف ةكعقدا عقد الشر إذا ماك ،ة ماالًكان عند الشركلو 

ان كما يجعله نقداً ف أو ،سخرجاع رأس املال بعد الفإاالمتزاج  أو قدعحدمها عند الأولو شرط 

  .لزميال  أنه قب وقد س،ضمن عقد جائزيف  ألنه ،لزم الشرطي مل ،ان نقداًك ما يف ماالً أو ،ماالً

لزامه إن كميمل  وإن ،لزمأه يفعله املشروط علي مل فإذا ،ضمن عقد الزم لزم يف نعم لو جعال الشرط

  .املال إىل احتاج إذا وركل املذيجل التحوم من ماله ألكاحلا أخذ جاز

مائة  يف اك مثالً اشتر،خذ من ماله حسب الشرط واأل،عمل بالشرطياً ملن مل كوز جعله ملجيوهل 

م من كأخذ احلاي ريدنان إىل لهبدي وملا مل ،دهن إىل ريان قد حتولت الدنانك وعند الفسخ ،نار مشروطاًيد

   ه الدهنيعل بدله للمشروط علجيه للمشروط له ويعطيه ويعل املشروط ريدنان
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  والثاين،ل وجهكنقاذه منه بإله حقه ف أنه  ومن،األصل من ، احتماالن، املشروط لهنينه وبيبالذي 

  .أقرب

ن كيمل  إذا نهيمير مع ك فالقول قول املن،ضمن عقد الزم يف ان شرطاًكهل  أنه  يفولو اختلفا

  .ل نزاعك قاعدة يما هك ،نةي بيللمدع

ان القول ك ،قبض حصة نفسه فقط أو ،قبض الثمنيمل  أنه ي مث ادع، املالنيكيحد الشرولو باع أ

  .نيمأ ألنه ،قوله مع حلفه

 ك مع الشرياألصلان ك ،فقطبعضه هلما ال له  عطاهأ أو ،ل الثمنكعطاه أ بل :يقال الشتروإن 

القول قول  أو ، فهل املرجع التحالفالثاين يف ماأ .كيلشره ايدعيد مما يزعطائه أإ عدم صالة ألاألوليف 

  .احتماالن). من قبله إالّ عرفيال  ما( لقاعدة ياملعط

 يف ره العالمةكما ذك ،هيف اآلخره ك شار،ئاًيحدمها ش أ مث استوىف،ان سلعة صفقةكيولو باع الشر

 ي املشترعطاءإاملنصرف من  ألنه ك وذل،همرين وغيديخ واحملقق والشهي ونقل عن الش،رةكالقواعد والتذ

املسألة مرتبطة ن إ ثي وح،مجاعه اإلي عليدعا ل ب، وهذا هو املشهور،خالفه على لين دلكيمل إذا 

  .تابك الكها لذلكن نتريتاب الدكب

عرف فرق يمل  إذ ،ةكلو تعددت الصفقة فال مشار أنه ره القواعد منكذ ما يف المك الىبقينعم 

عمرو فباع و ديان مال ممزوج لزك فإذا ،اًكع مشتريون املال املبكددها بعد  وحدة الصفقة وتعنيب

ن كي مل ،بعضه أو ل مثن ما اشتراه منهك ألحدمهار ك فدفع ب،ركلب اآلخر مث باع ،ركحدمها نصفه لبأ

  اً كزائه مشترإعطي بي ان ماكاً كان مشتركاملال ملا  فإن ،ةكللشر اآلخرون نصفه كوجه لعدم 
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 لوحدة ،هما متعدداًيلكمن  أو نيكيحد الشرمن أ يان املشترك لو كذلكم كاحل أن ماك ،أيضاً

  .عياجلم يف ارناهكذ اليت العلة

  .المهك فراجع ،اخلاص بهشيء  الكيل شركع يد القواعد بيري أن ومن املستبعد جداً

 اكهلما اشترا أنه  املشتري نقداً بعنوانىعطأ ف،كذلكرو وباعه خالد د مال نفسه لعميولو باع ز

 على  تسلط الناسىمقتض إذ ،ءاًه جمزسل واحد لنفكعطاء مثن إه يان علكقبال يمل  وإن ،قبال إذا هيف

  . نافذةريدفع غيما  يف هماكي تشريرادة املشترإ ف،اكشتريال  أن  يفهلم احلق أن )١(مواهلمأ

عطاء إ إالّ  ال نقبل:قوالي أن ان هلمكي مل ،حدمهاأ حصة يعطين  أاً فأرادك مشترباعاه ماالًإذا أما 

  .ةيبعنوان الفرد أو ةك بعنوان الشريعطي أن  يفاًريعله خمجيماله  على يتسلط املشتر إذ ،اًكالثمن مشتر

جيعله  أن  فله، ستني منهي املشترىعطأ ف،اً ومثنه مائةي متساوكشتراملان املال كلو  أنه علميومنه 

 على خالف سلطنتهنه إ ثي ح،عطاء من اإلنيحد القسمأ ب املشتريجيرب ال إذ باتفاوت، أو هلما بالسوية

  .ماله

ما لو ك ، خمتلفاًكاملال املشتر يف ان حقهماكوإن ى عطأما ي فةصد املساواها بقيعطي أن له أن ماك

 فل منهما نصكون لكي أن  بقصدني مخسىعطأ ف،ونأربع لآلخر و،املائة يف  ستونألحدمهاان ك

  .نياخلمس

هما بعض يلكمن  أو حدمها من أنيصفقت أو  صفقةكملال املشتر اىاشتر الذي يملشتر اىعطأولو 

  .حدمهاأعطاء حصة إ ي املشترىنو ذاإ إالّ ،هي فنيكيانا شرك ،الثمن

   أخذه له فقطيالذي  أن ومل تنفع نية املستويف

                                                

  .٢٧٣ ص٢ ج:نوار األرحبا )١(



٩٣

ة ي نريتأث على ليدل  وال،عطاءل جزء جزء مشاع عند اإلك ألن ك وذل،هلما وأه فقط كيلشرأو 

ئاً يحدمها منه شأ ان سلعة صفقة مث استوىفكيباع الشر إذا : ولذا قال الشرائع،شاعةعدم اإل يف خذاآل

  .هيف اآلخر هكشار

  .له أنه ةيفاء بنيان االستكولو : اجلواهر قال

 من باب كر ذلكقق ذن احملأك و،كة بذللاملسأد ي ولذا مل نق،عهما صفقةية لبيوال خصوص :قولأ

  .املثال

  .اتي مجلة من الروا،وفق القاعدة أنه  إىلضافةرناه باإلكذ ما على دلي ف،انكف يكو

هما يدي منه بأ،نهما مالي بني عن رجل)عليه السالم(بو جعفر ل أئس:  قال،محزة أيب مثل مرسل

حدمها ومل أ ىئب فاقتضابه من الغيل منهما نصكهما وأحال يديبأ الذي  فاقتسما،ومنه غائب عنهما

  .)١(ذهب مبالهي  ما،نهمايحدمها فهو بأ ىما اقتض:  قال،خر اآليقتضي

حدمها أ ىقتضاما : قال إالّ أنه ،)هم السالميعل( ي عل عن،هيب عن أ، عن جعفر،اثيومثله خرب غ

  .)٢(نهمايذهب بي وما ،نهمايفهو ب

  .)٣()عليهما السالم (حدمهاأ عن ،ذا خرب حممد بن مسلمكو

  .)٤(ة بن عماري معاوريوخ

                                                

.١ ح من ابواب أحكام الشركة٦ الباب ١٧٩ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.١بواب أحكام الشركة ذيل احلديث أ من ٦ الباب ١٧٩ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.١ حبواب أحكام الشركةأ من ٦ الباب ١٧٩ ص١٣: الوسائل )٣(

.١بواب أحكام الشركة ذيل احلديث أ من ٦ الباب ١٧٩ ص١٣ ج:الوسائل )٤(



٩٤

ن يد منه ،نهما مالي بني سألته عن رجل،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، خرب عبد اهللا بن سنانويف

 لآلخر وخرج الذي ،بعضه أو ني من الدألحدمهاان ك الذي يوت ف،ني والدني فاقتسما الع،نيومنه ع

  .)١(ذهب مبالهي نعم ما:  قال،صاحبه على ردهيأ

 يف افترقا واقتسما ما إذا نيكيالشر يف قالنه إ ،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب  عن، الدعائمويف

 أن  بعضه قبلك فهل،منهشيء  يف ل واحد منهما حصتهكصار ل أن اين الغائب فتراضي الديبق و،همايديأ

  .)٢(نيوز قسمة الدجي  وال،ما معاًهي عل فهوكما هل: )عليه السالم( قال ،صلي

 منها ال األوىلة ربعاأل إذ ،نيم الديان تقسكمإ لعدم ،بارخالل ذه األن االستدكميال  أنه ال خيفىو

ون كيإمنا ن يم الديتقس إذ ، واخلامسة حمتملة،ني الدري والغائب غ،ومنه غائب: هايف ها لقولهيداللة ف

  .نهماي بىتوي ون ماالكي و،اًيم جارين التقسكي بعضه مل ى نوفإذا ،لهكله يداً بتحصيمق

  .م مطابقاً لقاعدة السلطنةكون احلك بعد ،م بهكثبات احلإن كمي  ال،فيدعائم فهو ضعما خرب الأ

 وجممع كما فعله صاحبا املسالكرسال خبار املتقدمة بالضعف واإلنا ال نرد األأ ظهر كوبذل

  .حيمان بن خالد الصحي حجة خصوصاً خرب سليف وهيك ،الربهان

ذمم  يف املال ألن ،صول املذهبأ للقواعد وكة ذل مبوافق:رامةكره مفتاح الكذ ما أن ما ظهرك

  ما هو ك ،كالغرماء مشتر

                                                

.٢ حبواب أحكام الشركةأ من ٦ الباب ١٨٠ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.١ حبواب أحكام الشركةأ من ٥ الباب ٥٠٠ ص٢ ج:املستدرك )٢(



٩٥

 على لي وال دل،تصح قسمته حىت ني مقبوض وال متعريالذمم غ يف ما ألن ، مقسومري غ،ريالتقد

  .انتهى ، االستصحاب مبعىناألصل إىل  مضافاً، عدمهاألصل أن  مع،كذلكمته سلزوم ق

 يف ديان لزك فإذا ،ناًيد أو ناًي ع)١(مواهلمأ على  تسلط الناسيتقتضالقاعدة  إذ ، ظاهر الوجهريغ

حد ذمة أ يف ل منهما مالهك فجعل ، ومات وورثه ابناه،هل نصفكذمة  يف ،نارير مائة دكة عمرو وبذم

 إذا ك ذلني وب،ةيانت خارجك إذا مهما املائةي تقسني ال فرق ب، حقاً هلماك العقالء ذلى رأ،نيميالغر

 إىل حاجة قاعدة وال صل وال استصحاب وال فال أ،كالشارع رفض ذل أن  علىليدل وال ،ناًيانت دك

  .كثر من ذلك أنيالقبض والتع

  .ان الالزم العمل بهك ، حمتمل االستنادرياملسألة غ يف إمجاعان كن إ نعم

ه يفستوي مبا نيكيل من الشرك من اختصاص ،سيدرإ عن ابن يك احملريرناه غكذ ما أن  خيفىوال

املال  يف ق له التصرفحي ال كيالشر فإن ،ةك خالف الشركذل إذ ،هيف اآلخرلحقه ي  وال،من حقه

 وقواه جامع املقاصد لقوة ،اجلواهر بأدله تسعة يف استدل له وإن ،كيمبوافقة الشر إالّ ناًيو عأناًً ي دكاملشتر

 إىل لهكن نيباب الد إىل  راجعكذل يف المكالن إ ثي وح، ونقله عن املختلف، الوجوهكومتانة بعض تل

   .رامةكاجلواهر ومفتاح ال إىل جعريل فلي ومن شاء التفص،حمله

  

                                                

  .٢٧٣ ص٢ ج:نوارحبار األ )١(



٩٦

 ،صحابر هنا بعضها تبعاً لألك ونذ،القضاءتاب ك يف رنا بعض املسائل القسمةكقد ذ ):٣ مسألة(

  :فنقول

 عاً واليب تسي ول،مضاه الشارعأ يعقالئ أمر ي وه،هري من غكيل شركز احلق لي متيالقسمة ه

 وهذا هو ،ني العناوك تلأحكامها يترتب علي فال ،نكيمل  أو ها رديان فك سواء ،مهاريصلحاً وال غ

  .إشكاله وال يجده فال خالف أ: اجلواهريف  بل، همرين وغيدي والشهنيخ والفاضلي عن الشيكاحمل

 ،لزم العلم باملقداري ال و،ضبتبطل بالتفرق قبل الق  وال،وان والس والشفعةيار احليها خيس فيفل

  وال،بة منهايم صار نصككل  يعلم مل وإن ، الورثةنيمها بيعلم قدرها صح تقسيانت صربة ال كفلو 

صح ي أي ،انوا مجاعةك إذا اءكبعض الشر إىل م بالنسبةيصل التقس وال أ،ني نفرنيامل بكم اليلزم التقسي

 صحيصربة  يف ةكنهما شريان اثنان بك فلو ،نيكز حق بعض املشتريصح متيما ك ،كم بعض املشتريتقس

 إىل م املالياء صح تقسكة شرأربعان ك وإذا ،نهماياً بكمشتراآلخر بعضها ىبقيقسما بعضها ويأن 

  .كل ذلك يف ظهر اخلالفي بل ال ،دلة األطالق إلكل ذلك ، منهمنيل قسم الثنك نيقسم

جبار فال إن قسمة كمل ت إذ ما، أاءكرة الشيرضا إىل جبار مل حتتجإانت قسمة ك إذا مث القسمة

 ،صل لألإشكال وال ،أيضاًاجلواهر بال خالف  يف  بل، واحدريره غكما ذك ،اءكباتفاق الشر إالّ ونكت

   عدم أصالة ي وه،صولبل األ



٩٧

 واستصحاب عدم حصول ،هاري وغ)١(ل السلطنةيجازم لدلإب إالّ مال الناس يف جواز التصرف

  .ك ذلريغ إىل ،ة حقكالشرن إ ثي ح،)٢( مسلمئ حق امرىتويال  أصالة و،القسمة بدون رضاهم

ان ك أو ،خر اآلكيالشر على ن ضرركياء ومل كطلب بعض الشر إذا  مايجبار فهما قسمة اإلأ

م كل السلطنة حايدلن إ ثي ح،ماله يف نسانقدم حق سلطنة اإلي و،تساقطانيما  فإمتقابالنن اضرر

  .فرازحق اإلة وك حق الشركبأن للمال

  . القسمةكيرب املمتنع مع التماس الشرجيو: الشرائع يف قال

 ولعله العمدة بعد قاعدة وجوب ،هي بل الظاهر االتفاق عل،هيجده فأبال خالف : اجلواهر يف وقال

  .مستحقه مع عدم الضرار والضرار إىل ال احلقصيإ

 استثناء الضرر حمل  أن إطالقماك ،رناهك بل العمدة ما ذ، حمل نظرمجاعجعل العمدة اإل: أقول

ان ك إذا  ماستثىني أن ينبغي بل ،د القسمةي مررين معارضاً بضرر غكيمل  إذا كذل أن قد تقدم إذ ،نظر

 لقاعدة األولقدم ي ف،مورد الضرر إىل ل الضرر بالنسبةي من دلىقواملورد أ إىل ل السلطنة بالنسبةيلد

  . هم واملهماأل

 ىسوي الذي نقاذ مالهإد يريد القسمة يان مركما ي ف،ناراًيد القسمة ديرتضرر عدم ميان ك إذا ماك

  قال بتحمله نصف ضرر ياألمر أن ة ي غا،ناريالف دعشرة آ

                                                

.٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ )١(

  .٥ حبواب نوادر الشهاداتأ من ٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك )٢(



٩٨

  .ناريل الدك  لتضررال وجه إذ الطرف

 ،اًعد أو رعاًذ أو وزناً أو الًيك ،جزاء األي يف متساوجزاءل السهام باأليون بتعدكيمث االقتسام 

 أمر لكا ل أل،د هذايريل واحد كتشاحوا فقال ن إ اءك الشرنيقرع بي و،بعدد االنصباءيء شوزع اليف

 إذ ،فصلي يم الشرعكبل احلا، ا إليهال حاجةنه إ :قالين رمبا ك ل،القرعة  واحدريطلق غأ و،لكمش

 أن  منهماي فال حق ألنيان وسقان من حنطة فوزع نصفك فإذا ،قسام األيالً بعد تساوك مشكس ذليل

  .اًإطالقنهما ي بعد عدم فارق ب،كد هذا القسم دون ذايري أنه  علىصري

  .مي التقسيمة قيحظت القوان، لويرض والدور واحلاألك جزاءن اختلفت األإو

تان يانت للمورث داران متساوك مثالً ،السهام أو اءكمساء الشرأتابة ك نيال فرق ب أنه والظاهر

من خرج ن إ :قاليدار و إىل شاري و، اسم عمروىخرأوعلى  ،ديورقة اسم ز على تبكي فقد ،مةيق

 من الً أورجخيما ن إ :قاليد ويز إىل شارين وي اسم الدارنيورقت على تبكيوقد ، امسه فهذه الدار له

  .دي لزيمها فهاحدإاسم 

 وزعت ستة ، ثلثها وللثالث سدسهاحدهم نصفها وللثاين أل،انت صربةك فقسام اختلفت األوإذا

  .لصاحب السدس أو ،لصاحب الثلث أو ،مثالً لصاحب النصفأوالً رج خي فما ،وراقستة أ على أقسام

  : ليق وإن ،خرانأان له سدسان كلصاحب النصف أخذه ونه إ :لي قفإذا



٩٩

إمنا  و،حق له وال أخذ قيل لصاحب السدس وإن ان له سدس آخر،ك ونه لصاحب الثلث أخذهإ

  .هيكيسداس لشرأ مخسة يبقي

 فإن ، فله هذا السدسوالًأمن خرج امسه  أن قرري و،اءك الشريسامأتب كس بأن تكلعن اكميو

من خرج امسه  أن قرري و،ةيس مرة ثانيكال يف  الثالثةيلقأال إو، مرهأ انتهىخرج اسم صاحب السدس 

  .تتم القسمة أن  إىل،فله السدس الثاين

  :  احتماالت،اء بعد القسمةك الشرىرض إىل  حاجةكوهل هنا

 أو حدمهاأان القاسم ك إذا ما يف ل باحلاجةي والتفص، واحلاجة مطلقاً،اج مطلقاًيدم االحتع

  .مكان من قبل احلاك إذا  وعدم احلاجة،املنصوب من قبلهما

 إىل األمرتاج حي فلماذا ،كبقاء االشترا على ليانت القسمة برضامها ال دلك إذا نهبأ: ولاستدل لأل

  .ك االشتراين قسمة وبقكن القسمة برضامها مل تك ت ملوإذا ، آخر بعد القسمةىرض

 أمر لكالقرعة لان ظاهر ك ،ل واحدك لتشخيص حق لو ضربت القرعة أنه  إىلضافةهذا باإل

  .ةكفال شر اآلخرحد عن حق أل كز حق يفهم عرفاً منه متي مما ،إشكال ال بعد القرعة أن لكمش

م له عند كل منهما كعرف ي مل نيرجل يف )السالمعليه ( من قوله ،تاب الصلحك يف هوور  ماىلإو

 ،نفسهماأا وطابت يتراض إذا ال بأس: ، قاليعند  ما ويلك ما عندك منهما ل:ل واحدك فقال،صاحبه

  .شمل املقاميفحواه فإن 

  إنث ي ح،)١()مواهلمأ على سلطنة الناس( عموم ىلإبل و

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ )١(



١٠٠

 يف  جمال لتصرفهاىبقي فال ، بهيرضلذي  ااملال على كيل شرك السلطنة ليعطي  بالقسمةى الرض

  .داتي من املؤك ذلريغ إىل ،خرل عن سلطنة اآلكقد خرج سهم  إذ ،موالل األك

 اجلواهر عن ىك ولذا ح، بعد القسمةىصل رضحيمل ن إ شاعة بقاء اإلأصالةب: واستدل للثاين

 على  الشتماهلا،ة الردقسم يف  خصوصاً،الرضا بعد القرعة إىل اجياالحت ـ ليق ما على  ـاملشهور

مل ن إ  فإنه،مواهلمأ على  وبأنه خالف سلطنة الناس،كالرضا بذل على دلي ما على املعاوضة املتوقفة

 ،خرالطرف اآل إىل  بالنسبةكماله املشتر يف صح التصرفيبعدها مل  أو رض بالقسمة سواء قبل القرعةي

  .بالرضا إالّ تصح املعاوضة املعاوضة والكوبأن القسمة 

  :خيفىال  ل ماك الويف

  .النقل إىل  ولذا نسبها اجلواهر،هي لالصل والشهرة ف ال تدع جماالًاألول القول أدلةفإن 

 كون االشتراكي كاالشترا على توافقا بعد القسمةيمل  إذا الرضا السابق بالقسمة أن وقد تقدم

 ،ست معاوضةيسمة بدون الرد ل والق، ال مع القول الثاين،األول مع القول ي فه،خالف قاعدة السلطة

  .فراز احلق وقد فرض رضامها بهإ بل

   إالّ ،مقدار الرد إىل ان معاوضة بالنسبةك وإن  فالرد،ما القسمة مع الردأ



١٠١

بة يال بطإ: )عليه السالم( وقوله ،)١(مكعن تراض منشمله ي  فإنه،افك األولن الرضا أ

  .ك ذلريغ إىل ،)٢(نفسه

م كاحلا ألن ،صح عدم اتباع عملهيم مل كان منصوباً من قبل احلاك إذا لقاسم بأن ا:ليووجه التفص

 يف ورةك املذدلةاأل فإن ،مك منصوب احلاري خبالف غ، فعدم اتباعه نقض الغرض، الناسنيوضع للفصل ب

  . بعد القسمةىرض إىل اجي االحتي تقتضالقول الثاين

   . الثاينأدلة يف شكالتقدم من اإل ه مايوف

  

                                                

.٢٩اآلية : سورة النساء )١(

.١٤٦ ص٣ج: املستدرك )٢(



١٠٢

 الضررن إ : فنقول،اجلملة يف انت القسمة توجب الضررك إذا مايالم فكقد تقدم ال ):٤ لةمسأ(

  :نيقسمعلى 

مصراعه  أخذ حدمهاأ فأراد ، بابان مصراعاك إذا ماك ،قيان الضرر من جهة التفركما : األول

  .ل منهماك على مةيوجب نقص القيمما 

  .ةقسممته بالي جوهراً تنقص قكان املشترك إذا ماك ،سرافان الضرر من جهة اإلكما : الثاين

  .هي القاعدة فىفقد تقدم مقتض: األول يف المكما الأ

 ، الطالب للقسمةكيرادة الشرإذ يحرمة السرف تقف دون تنف أن فالظاهر: الثاين يف المكما الأو

  .همأحكام على  ال،)١(مواهلمأ على الناس مسلطونألن 

ف ياجلوهر والسكهما يه ضرر عليل ما فكو: ث قالي ح،لقاًالضرر مط يف وظاهر الشرائع املنع

  .انتهى ،القسمة على اءك ولو اتفق الشر،وز قسمتهجيقة ال يوالعضائد الض

  .حي الغرض الصحريغ يف  عن تلف املالي الضرر والسرف والنهي بنف:واستدل اجلواهر له

م كاحل يف المكون الكي  وقد،اجلواز وعدمه أي يفيلكم التكاحل يف المكون الكيقد : أقول

  .صحة القسمة وعدمها أي الوضعي

  ما ك ،صورة السرفيف  حىت فال وجه الحتمال عدم الصحة: ما الثاينأ

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ )١(



١٠٣

 يف شكال ال وجه لإل فإنه، عشرةىسوي نيمه نصفي وبعد تقس،لفاًأ ىسويان اجلوهر كذا إ

  .كا بذليرض أن حدمها بعدأل نصف منه بكاختصاص 

م ك ال احل،رمحي أي  فقطيفيلكم التكاحلإىل  أي ،كذل إىل شارةإ )وزجي ال(ولعل قول احملقق 

  : نيقسم على الضرر: م الوضعي نقولكاحل يف المك الني تبوإذا ،صحي ال أي ،يوضعال

 بالسرف ى وهو املسم، ماله بدون وجه عقالئينسانتلف اإليان ك عنه للشارع ضرر منهي

  . وهذا القسم حمرم،ريوالتبذ

 نسان اإلكرض ذليمل  إذا ماي بآخر فإنسانضرار إحرم إمنا  و، عنه للشارعينه مريوضرر غ

نه ك ضرر ل فإنه،متهيتترتل ق حىت  مالهنسانع اإلي مثل عدم بكوذل ،راًيعد سرفاً وتبذي مما ال ،ضراره بهإب

  .لي الباب وحنوه من هذا القبيقسمة مصراعن ه مي وما حنن ف، حمرمريغ

 اآلخر املتضرر بطلب ريجرب غ أاآلخر دون نيكيحد الشرولو تضرر أ: وس الدريكحم يف ولذا قال

  .سكدون الع

 على تسلط الناس(مناف لقاعدة نه إ هي ف):...ولو اتفق(اجلواهر عند قول احملقق املتقدم  يف وقال

  .انتهى ،حيرتفع بالغرض الصحي والسفه قد ،)١()مواهلمأ

  بالزمان  أو جزاءمة املنفعة باألقس أي ،ةايصحة قسمة املها يف كال شه مث إن

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ )١(



١٠٤

 أو ،ىخرأحجرة  يف كحجرة منها وذا يف ن هذاكسي أو ،سنة اآلخرن هذا الدار سنة وكسين أك

احلق  ألن ،كاء بذلك الشريرض إذا ،مثلةها من األريغ إىل ،ىخر الغرفة األكؤجر هذا هذه الغرفة وذاي

  .)١(مواهلمأ على  سلطنتهمى والنه مقتض،عدوهميال 

 حق اجلرب بالقسمة ةايد املهايملرإمنا  و،صللأل اآلخررب جي مل ،كاء بذلكرض بعض الشريمل  إذا ماأ

  .ما تقدمك

 رناهك ملا ذ،المهكحدمها عن أرجع  وإن ،جعاله ضمن عقد الزم لزمت فإن ،ةايا باملهايولو رض

فاء يا قبل االستحدمهعالها ضمن عقد الزم وفسخ أجيمل  وإن ، الوضعيقتضي أنه باب الشرط منيف 

 ،ه اللزومي فاألصل: قالي حىت  عقداًكس ذلي ول، عدم اللزوماألصل و،لزومها على ليال دل إذ ،انفسخت

 ،هراجلوا يف ماك ،كيجرة حصة الشرأه يلزم علي فهل ،حدمها حصتهأفاء يحدمها بعد استأفسخ إذا أما 

 ان الثاينكن إو،  احتماالن،فاءي االستكذلقبال  يف فاءياست ألنه ،أيضاًحصته اآلخرفاء ي باستريجيأو 

  .أقرب

 يف و،جرة الدار مائةأ األوىلالسنة  يف ديفاء زيان وقت استك مثالً ،نيالزمان يف جرةولو اختلفت األ

 األول يف فاءينصف االست أو ،فاءي االست فهل حق الثاين، للترتلنيمخس أو ، للتضخمنية مائتيالسنة الثان

   من نيخذ مخسأ و،األول يف عطاء مائة لالول إسنة مع ستويفي  أو،الثاين يف وضعفه

                                                

  .٢٧٣ ص٢ ج:حبار االنوار )١(



١٠٥

 ،مها ال حبجمهاياء بقيشاأل ألن ، الثاينية تقتضي القاعدة االقتصاد، احتماالت،الثاين يف األول

  .ريتتغ  وقعت والدلةااملب ألن ،األول يقتضيل صواأل

 أو ،حسب التضخم نيرل شهر عشك إىل  مث صعدت،ل شهر عشرةكاستأجر الدار سنة  إذا ماك

  .حسب الترتل ل شهر مخسةك إىل س نزلتكبالع

تاب ك يف رناك وقد ذ،لي ال جمال له بعد الدلاألصل و،ةيالنظر اتباع القاعدة االقتصاد يف قربواأل

  .ة والوقف والنذر وما أشبهي والوصجارةمسألة الربا واإل يف كد ذليؤي  ما) االقتصاد:الفقه(

ان البقاء ك أو ،حدمهاأطلب  أو ، توجب الضرر احملرم وطلبا التخلصنيانت قسمة العك وإذا

 على  سلطنة الناسىمقتض إىل قرب فاألقربم التدخل للفصل باألك حق للحا،مبعث نزاع وحنوه

صاحبه مهما  إىل صال احلقي إلك وذل،شبهأ ما أو ةيجبار اإلةايجعل املها أو عهيب أو جارتهإ مثل ،مواهلمأ

  .عا والقطع دواء الرت، مسلمئ حق امرىتوي ال  فإنه،نكمأ

 ني مجعاً ب،جرةأان له كن إ همايؤجره عليم منهما مع التعاسر وكنتزعه احلاينه إ :فعن الدروس

  . للمال عن التلف وجرباً للضرر وصوناًنياحلق

عه ينئذ بي فله ح، وحنوهكم ذلكللحا أن  على بناًء،اساتي من السكل ذل ولع:اجلواهر يف قال

  .ونه مقتضاهاكهم مع يلع

   جنيباأل على قدم، اآلخرجاره دون ياست أو هءحدمها شراأولو أراد : أقول



١٠٦

هما ي أميم تقدكمل نقل بأن للحان إ ،ةبعد القرعي مل كالمها ذلكراد أإذا  أما ،ن بعض املال لهأل

   .هو موضوع القرعة الذي لكاملش يف اندراج مثله يف ك للش، بدون القرعةشاء

  



١٠٧

الوقوف حسب ما وقفها  ىم خالف مقتضيالتقس ألن ،اًيرياً وخيقسم الوقف ذريال  ):٥ سألةم(

فهم يما ك ،حيمثل هذا الشرط صحن إ ثي ح،بعض احلاالت يف كف ذلقشرط الوا إالّ إذا ،)١(هلهاأ

  .ىمن النص والفتو

 ليس مبنحصر يف احلق ألن يقسم الوقف،  ال: قال،ىخرأالشرائع بعلة  يف ميوقد علل عدم التقس

  .املتقامسني

 وإن ،القاسم يف صح قسمة الوقف لعدم احنصار املستحقي  وال: قال،وتبعه يف هذا التعليل القواعد

 على هذه البستان حصته يف نيكيحد الشرأقف يان ك ،بدونه أو هير املوقوف علير الواقف مع تغايتغا

  .والدهعمرو وأعلى  أو هميته علصحاآلخر و،د وأوالدهيز

 إذا ماك ،ن وجه للمنع عن القسمةكيه متعدداً مل يل من الواقف واملوقوف علكان ك إذا :أقول

 ليال دل إذ ،والدهأ على وقف نصفه اآلخر و،والدهأ على  فوقف أحدمها نصفه،دار يف انكيان شرك

ما  إىل النسبة وال ب، النص املقدمنايفيم ال يالتقسن إ ثي ح،ما استدللنا به إىل نسبةلاملنع ال باعلى 

 فإن ،ميالزم عدم جواز التقسين ال يد احلاضراألوال من نيفتئالطا يف عدم احنصار احلق إذ ،استدال

د نما مع تعدي ب،ل جزء جزءك يف عل حق البطونجي  فإنه،مع احتاد الواقف إالّ هايل علياملالزمة ال دل

  .خر اآلكيعل الشرجي كذلك و،ل جزء جزء من نصفه فقطك يف عل هذا حق بطنهجيالواقف 

  انت ك إذا ماك ،قسم نفس الواقف الواحد إذا ميعلم صحة التقسيومنه 

                                                

.٢ حبواب الوقوفأ من ٢ الباب ٢٩٥ ص١٣ج: سائلالو )١(



١٠٨

قصد النصف يمل  إذا ،تهيعمرو وذرعلى  اآلخر ونصفها ،تهيد وذريز على د فوقف نصفهايالدار لز

  .طبقها الوقف على ىجرأ اليت رادة الواقفإم خالف يان التقسك كقصد ذلنه إذا إ ثي ح،املشاع

ة ملا اقتضاه يانت قسمته منافك الوقف مىتن إ :ث قالي ح، اجلواهرإطالق يف علم النظرينه وم

 يف ماك كذلكن كيمل إذا  أما ،ز قسمتهجي مل ك وحنو ذلثرةًك والوقف باعتبار اختالف البطون قلةً

 ،تهيرد مثالً وذيز على وقف نصف داره لو ما لو احتد الواقف وتعدد املصرف مثل ماي بل ف،املثال

  .انتهى ،قسمته يف ن بأسكيته مل يعمرو وذرعلى  اآلخرو

 بل ،م خالف الوقفيان التقسك ،كوقف النصف املشاع هلذا والنصف املشاع لذا ن الواقف لوإف

 كجيوز ذل وز هذا الجيما ال ك ف،ني مستقلنيوقف وقف ما لوياالستفادة ف يف م هنا مثل املزجيالتقس

  .أيضاً

الوقف  أي ،همايلكصورة تعدد  يف ميرنا من صحة التقسكد ما ذيي تقومما تقدم ظهر لزوم

به املشاع يل نصكنهما دار مشاعة فوقف يانت بك إذا ماك ، مشاعاًوقفايمل  إذا  مبا،هيواملوقوف عل

شيء ال يف شاعة حالة واإل،شاعةالوقف تعلق باإل أن شاعة وقد فرضفراز خالف اإلاإل فإن ،والدهأل

  .فراز خالف الوقف فاإل،اها عند الوقفيبقأ وقد ،هاؤبقاإ نيكيشرانت للكاملوقوف 

  فإنه،والدهل قطعة ألكرض فوقف أ د ولعمرو قطعيتيان لزك إذا ماك ،سك العكذلمن ظهر يو

 ،هؤبقاإ كان للمالكاملوقوف شيء ال يف فراز حالةاإل ألن ،د جعلهما مشاعةاألوال من نيصح للطائفتيال 

  .شاعة خالف الوقف فاإل،فراز عند الوقفل واقف اإلك ىبقأوقد 



١٠٩

 ولعل مراد ،سكبالع أو  املشاع مفرزاًيريد الوقف من تغبعن اقدري ال نينفس الواقف أن علميومنه 

 ، جواز القسمةقرب فاأل،هيولو تعدد الواقف واملوقوف عل: طلق قولهأث ير حي التجريكحم يف العالمة

  .خلإ )ومما تقدم(: رناها بقولناكذ اليت ال الصورة ،أوالًرنا كما ذ رادأ. انتهى

 وقف نصف داره إذا ماك ،املصاحل على الوقف يف المكظهر الية يالذر على الوقف يف المكومن ال

  ....الوقوف خالف كذل إذ ،فرازصح اإلي ال  فإنه،نيانتفاع الزائر على  ونصفها،انتفاع الفقراءعلى 

 كي ووقف الشر،الفقراء على  ـشاعةد اإليال بق  ـحدمها نصف داره املشاعةأوقف  إذا ماأ

نئذ من جهة الواقف وال يفراز حاإل يف ال حمذور إذ ،فراز جاز اإل،الزوار على كذلكنصف داره  اآلخر

  .هياملوقوف عل

 جموز حد إىل ت الورثةفما لو اختلك ،عياً عن البي فالظاهر جواز القسمة تفاد،ع الوقفيمث لو جاز ب

 أن  ومن املعلوم،وقفرادة الواقف وبقاء الإ إىل أقرب ألنه ك وذل،خ نصفهل أكن الوقف لقتسماي ف،عيللب

 كاهلال على شرفأولو : قال أنه رهيحتر يف  عن العالمةيكان احملك ولذا ،ر بقدرهاالضرورات بقد

  .عيجزنا البأما كواقتضت املصلحة قسمته فالوجه اجلواز 

الوقف من  إىل أقربان أمثال هذه ك إذا كذل أشبه اجارته ورهنه ومإ صحة علميومنه : أقول

  .عيالب

 فقد قال ،وقفيمل  اآلخر وقف ونيكيان أحد الشرك فلو ،هذا بعض فروع قسمة الوقف به

  .انتهى ،هريز للوقف عن غيمت ألنه ، صح قسمته وطلقاً الواحد وقفاًكان امللكولو : الشرائع



١١٠

 ذا املتويلك و،لآلخر والوقف ألحدمها كث امللي ح،فراز ماهلماإ هلما حق نيكاملال ألن كوذل

 أو ،داًي زوقف نصف داره للفقراء وجعل املتويل إذا ماك ،مكواحلا ـ ما ال متويليف ـ هيف علوواملوق

  فإنه،هكي لشرة والنصف الثاينيوقف نصف الدار للذر أو ،ونهؤم شك احلاتويليث ي حعل املتويلجيمل 

ان للثالثة كفرز هو ي مل وإذا ، وما أشبهىتويال  ولقاعدة ، السلطنةفراز لقاعدةبنفسه له حق اإل

  .كذلكر يهو حتر الذي  وحال الوقف،ون الوقفؤم قائمون بش أل،فرازاإل

س ي مثل التنج،كاملشتر يف ات املسجديق لصنع منافحيفراز ال وقف نصفه مسجداً وقبل اإل إذا ماك

 حكام فرز اختص األوإذا ،رناه سابقاًكما ذك ك مشترل جزء جزءك ألن ،ث اجلنب وما أشبهكمكو

  .قفوبالنصف وال

 بعد ،للطالب اليت املدرسةك ،خاصاً أو  عاماًاًيريخ أو اًيان النصف وقفاً ذركذا  ما يف صحي وال

رض هلما مث انت أك إذا ماك ،كاملل إىل  بالنسبةكصح ذل وإن ، السابقكي ولو مع الشركفراز االشترااإل

ل السلطنة ي بل دل،ردع عنه الشارعي مل عقالئيأمر  ألنه ،كاالشترا إىل صح هلما الرجوعي نه فإفرزاأ

 واستصحاب ،كذل يف ةيالذر أو حق املتويل على ليال دل إذ ،صحيفرز فال أوقف و إذا ما يف ماأ، دهيؤي

  . تام بعد تبدل املوضوعريقبل الوقف غ حال ما

انت هلما قطعتا ك فإذا ، ابتداًءكاملل يف صح وإن ، ابتداًءكصح ذليال  أنه الوقف يف د العدميؤيو

  ون كتفهما ي فكرض جماورة جاز هلما االشتراأ



١١١

 كد االشتراي ولزصح للمتويليد ال يرض لزان مسجد وأك إذا نماي ب،نهماية بكلها مشتركرض األ

  .همايف

ان ك أو ،رزهافيمث رضه وقف أحدمها أية كأرض مشتر يف انكي شركون هناكي أن نيمث ال فرق ب

  .هياملوقوف عل أو ماًكحا أو  خاصاًاملتويل أو فرزه هوي مث ،وقف نصفهاي ف واحد أرضنسانإل

 والفرق ،نياملع يف ليك الكاشترا أو ،شاعةإ كان اشتراك سواء ،كاملشتر يف والظاهر صحة الوقف

 إذا ماأ .همايلكصف من رضه فغمر املاء نصفها ذهب الند نصف أي من زى اشترفإذا ،التلف يف ظهري

طنان أ يف رواكما ذك ،من البائع إالّ ن ذهاب النصفكي مل نياملع يف ليكحنو ال على  منه النصفىاشتر

  .القصب

 ولو ،كاحتد املال وإن  طلقاً صحت قسمته مع الوقفكان بعض امللكولو : القواعد قال مث إن

  .ع وقفية الوصف فاجلممقابل يف انك فإن ،تضمنت رداً جاز من صاحب الوقف خاصة

 صح لصاحب الوقفيال  أنه  ومن الواضح،الزائد أخذ قباليف شيء عطاء إالرد معناه  ألن :أقول

  .وزجي ما ال كه من الوقف وذلؤعطاإعطائه الزائد إ معىن ألن ،أخذ منه رداًي فكي الزائد للشريعطيأن 

  ادة يلزا أن خذها فالظاهرأ نيادة عي صاحب الوقف رداً لزىعطأمث لو 



١١٢

  .ون الزائد املقابل للرد وقفاًكال وجه ل إذ ، هو مع الوقفكشتري بل ،ون وقفاًكال ت

استلزمت رداً من املوقوف  وإن ،ة قسمة الوقف من الطلقيالظاهر مشروعن إ :اجلواهر يف قال

  .انتهى ،قوامها الثاينأ ، وجهان،اًكمل أو  املقابلة للرد وقفاًجزاءون األكن هل تك ل،هيعل

 ،الوقف من الزائد له يف ون ماكي و،طراف األى ثالث برضإنسان الرد يعطي أن صحيه مث إن

  . مع الوقفكون هو املشتركينئذ يوح

 ،أيضاً نصفه مسجداً  الثاينكيووقف الشر ، مسجداًنيكيحد الشرانت دار وقف نصفها أكولو 

فراز بعضه  إلقة واحدة فال معىنيقاملسجد ح ألن ،م ال أ،كذل يف فراز الستصحاب حقهمافهل هلما اإل

  . الثاينحوطان األك وإن ،األول القاعدة ى مقتض، احتماالن،من بعضه

 ولو مل ،إشكالفراز بال  جاز اإل،مدرسة اآلخرحدمها مسجداً وأوقف  أن  مثل،نيألمرولو وقفا 

للفقراء مل   ووقفان مسجدك فإذا ،مكاً هو احملأحكامخصهما أ أن  فالظاهر،نيالوقف يف فرازن اإلكمي

ل جزء ك أن خص ملا تقدم منم األكحيإمنا  و،نصفه له أن صح له النوم باعتبار وإن ،هيه جنباً فؤصح بقاي

  .ة متنع عن بقاء اجلنبي فاملسجد،ريجزء مسجد ووقف فق

 وجب ،سةينك اآلخرمها مسجداً ودحأ وقف ،افراًكان مسلماً وكان املشتركلو  أنه علميومنه 

ه يصح فيفراز ال ن اإلكميمل  وإن ،سكجاز العن إ و،املسجد يف سةينكقامة شعائر الإصح يال ذ  إ،فرازاإل

  جاز  وإن ،سةينكشعائر ال



١١٣

 كوامللاملسجد  يف صحي ال كذلك و،هي علىعليعلو وال ي سالماإل ألن ك وذل، املسجدنايفي ال ما

 قرونيم  أل، العلنريغ يف عها هلميجاز ب  وإن،هيع اخلمر في مثل ب، املسجدنايفيافر عمل ما كالطلق لل

  .نهميدعلى 

سة بأن جعلت ينك حصة اليفراز اشترن اإلكميسة ومل ينكلو تزاحم املسجد وال أنه علميومما تقدم 

 يف كوزوا ذلجيمل  وإن  بل،سةينكع اليرون جواز بي وهم ،)١(لزموهمأ:  ال رد قاعدة،وقفاً أو طلقاً

  .باب التزاحم يف هم واملهماأل: لقاعدة أو ،)٢(علوي سالماإل:  لقاعدة،نهميد

 على صريم يالق أو ،عهيس من مصلحتهم بيار ل والطلق لصغ،نيان الوقف والطلق متزامحكمث لو 

هم واملهم  لقاعدة األ،ان الوقف مسجداًكما يهم فيع عليالب يف يم الشرعك فالظاهر حق احلا،عهيعدم ب

  .اتيبعض الروا يف ماك حق اهللا ميوقاعدة تقد

   .ه احتماالني فف،شبهة واملدرسة وما أينيمثل احلس يف ماأ

  

                                                

.٥ حخوةبواب مرياث األأ من ٤ الباب ٤٨٥ ص١٧ ج:الوسائل )١(

.١١ حرثبواب مرياث اإلأ من ١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل )٢(



١١٤

ون كي فقد ،نهميعه والربح بيثالث الستقاء املاء وب إىل ةيوا دابة وآخر رإنساندفع  ذاإ ):٦ مسألة(

  .جارةون قصدهم اإلكي وقد ،ةكون قصدهم الشركي وقد ،قصدهم املضاربة

 ،ب املضاربةتاك يف  ملا تقدمك وذل،ثرهب أترتيمن الثالث  أي قصدوعلى  ،لكوالظاهر صحة ال

ره كما ذك ناراً ودرمهاًيون دكي أن لزوم على لي وال دل،قرره الشارع الذي  هواملوضوع العريف أن من

  .عتادونهي و،عقالء بأنه نوع من املضاربةال عند كوال ش ،املشهور

ثبت ردع الشارع ياً مل يونه عقالئكن مثله بعد بطال على لي وال دل،ةكصح بقصد الشري أنه ماك

  .عنه

احلاصل مل تنعقد  يف كاالشترا على سقاء إىل ةيوا دابة وآخر رإنسان لو دفع :الشرائع يف نعم

  .ةيواجرة مثل الدابة والرأه يصل للسقاء علحيان ما ك و،ةكالشر

ل ك وال،موال مع عدم املزجبدان واألة األكبة من شركا مرقطعاً أل: استدل له اجلواهر بقوله

جرة ماله ونفسه أه ثلثا يصاحب على ل واحد منهمكون لكيثالثاً أقتسمون يم إ: لي مث قال وق،باطل

  .انتهى ،ثلث النفع حصل له ألن سقط الثلثيو

  .ة باطلةكها واحلاصل هلما فالشريحمل عليخر دابة لآ إىل لو دفع: القواعد يف وقال

عند : قالاألول أنه  ونقل عن ،ر وجامع املقاصديرة والتحركمة عن التذراكونقل مثله مفتاح ال

  .مجعأعلمائنا 

  أن إمجاعماك ،ات احملظورةكمن الشر أنه  أو،م من القطعك بأن ما علله اجلواهر احلريخبنت أو

  رةكالتذ



١١٥

ما ك، قامات احملظورة ال تشمل املك الشرأدلة و،نفع القاطعيطع الق إذ ،ون مستنداًكي أن نكمي ال

  .اهاير املاتن اكة عند ذكتاب الشركول جع أعل من را خيفى ال

 حمتمل ،تبك من الريثك يف ورةك مذرياملسألة غن إ ثي ح،صغراه يف شكال بعد اإلمجاعواإل

  .س حبجةي ومثله ل،االستناد

 ،راه العرفيل حسب ما كان لك ،احلاصل يف كطلقوا االشتراأ فإذا ،ةك الصحة شرقربه فاأليوعل

 ل ثلث الربحكون لكي أن  مثل،لكق روا قدر حكذ وإن ،اهي إالإدوا يريمل  الذي طالق اإلىمقتضألنه 

  .رواكما ذكان كباالختالف أو 

 ةي الدابة والراويجة العمل فال حق ملعطي فقهائنا بأن الربح نتري من غيني بعض االقتصادإشكالما أ

ون كي فالربح ،أيضاًوية عمل جمسم االدابة والر أن  إىلضافةإل با،فقه االقتصاد فقد اجبنا عنه يف ،يف الربح

  .جة عملهمينت

 إذا ة لهيواؤجرامها الدابة والري أو ء نفسه هلمااؤجر السقين أ ب،جارةصح بقصد اإلي كذلكو

  .دلتها أطالق إلك وذل،جارةحتققت شرائط اإل

 أشبه ما أو صلحاً أو ،طها بشرائإجارةبل  ،ةكشر أو  عدم جعله مضاربةحوطان األك وإن ،هذا

  .صح قطعاًي امم

 ،كذلكع يان للجمكان ربح ك وإن ،ع بالنسبةياجلم على انكان ضرر ك فإن اهنركذ ماوعلى 

ان ك عشرة والقربة ثالثة جرته مخس عشرة والدابة اثنيتأانت ك و،مة املاء قيني حصل السقاء ستفإذا

ل ك يعطأ و،انت عشرة ناقصةكن ي عشر حصلوإذا ،ل واحد ضعف حقهك ىعطي ف، زائدةنيثالث

  .ذاك وه،ة وللقربة اثناني فللسقاء عشرة وللدابة مثان، حقهواحد ثلثي



١١٦

 ، ومن ثالث بغل ومن رابع عملىرح اآلخران ومن كان من واحد دكلو  أنه ظهريومبا تقدم 

معاملة  أو  بل،مصاحلةً أو إجارةً أو ةًكشر أو اربةً صحت املعاملة مض،نهميون احلاصل بكي أن على

  .)١(أَوفُوا ِبالْعقُوِديف  مستقلة داخلة

  .شكال حمل اإل،ةكبطالن الشر يف بيال ر: فقول اجلواهر

سبة ل بالنكان لكنقص  أو زاد وإن ،كذلكان احلاصل كن إ ل بقدر حقهكان لكطلقوا أفإن 

موع ا على النقص أن ماك ،ادةيزال يف  فالالزم مالحظة النسبة،الربح للمجموع ألن ،صةينق أو ادةيز

  .أيضاًهم يفالالزم ورود النسبة عل

 والربع ،انك والسدس للد،النصف للعاملكل منهم ك بل جعلوا نسبة خاصة ل،طلقوايمل وإن 

  .ما قررواكان ك ،ي ونصف السدس للرح،للبغل

 ،لكر قدر حق ك بدون ذ،ذاك والعامل بىغل والرحبان والكولو استأجر صاحب الطعام الد

 بثمن ني مثالً لرجلنيباع املال لو  حنو ما، بقدر حقهىل واحد من املسمكقدر حقهم ل على نهميجر بفاأل

  .ل بقدر النسبةكنقص من  أو ديز الإ و،جرة بقدر حقهم فهوانت األك فإن ،واحد

 نتاكان املاء لرابع ك ولو ،كذلكان ك ،ذاكمتتح املاء والعامل ب اليت نةكرض واملاولو استأجر األ

  .ة والنقيصةدنسبة يف الزيا أو جرة بينهم حقاًاأل

  .نسبته أو ل بقدر حقهكان لكستأجرمها بثمن ارة من واحد والسائق عامالً واي السانتكولو 

                                                

.١اآلية : سورة املائدة )١(



١١٧

 فإن ،ذاكطحن هذا الطعام ب على عيولو استأجر اجلم: قول اجلواهر يف شكالظهر اإليومما تقدم 

  .جرةهم لزمه طحن ربعه بربع األل واحد منك ألن ،رباعاًأنهم يجرة باأل

 لك ان حقك إذا نعم فيما، ي ال الربع املتساوكد مع الربع ذليري إالّ أن ،الالزم مالحظة احلقإذ 

  .رهكما ذكان كواحد ربعاً متساوياً، 

جرة أل زيادة عمل زيادة كل و، هلمكقال املال أن ثر بعدكأ أو ة أقل من العملربع عمل األوإذا

ل العمل بدينار، كان ك لو  مثالً،بةكاملر أو ة املتناسبة البسيطةربعخرج احلق باألأ ،اهولةجرة بنسبة األ

  .األصل إىل زائداً منسوباً أو ان ثلثه ناقصاًك

 مثالً ،ان الالزم النسبة مع نقص مقدار الناقصك ،نقص من النسبةلصة توجب ايانت النقك إذا نعم

س يحقهم ل فإن ، الباب فصنعوا مصراعاًيجل صنع مصراعة ألعأرباستأجر احلطاب والنجار واحلداد ب

مة يانت قك إذا ث تالحظ النسبةيعطاهم درمهاً حأ بل ،نيس مثن املصراع نصف مثن املصراعيل إذ ،نياثن

  .ما هو واضحك نيمة املصراعياملصراع ربع ق

   . منه ذا القدريتفكل نيهذه املسألة طو يف المكوال

  



١١٨

 إىل سبق أو ،متح ماًء أو ،خرج معدناًأ أو ،احتش أو ،احتطب أو ،داًيش صلو حا ):٧ مسألة(

ما ك سبقيال  ما إىل من سبق على دل  ماطالق إل،ان لنفسهكلنفسه  أنه ىنو فإن ،سائر املباحات

 يف  الوارد)١(مكل نايفيه مما ال ون بقدر حقكي أن كذل يف شترطين كل ،اء املواتيحإتاب ك يف ركذ

  .تاب االقتصاد من الفقهك  يفلهيرنا تفصكما ذكة ميركلة اياآل

 والصلح واجلعالة جارةالة واإلكما تصح الوك ،نواه ه صح ماريلغ أو هريلنفسه ولغ أنه ىولو نو

 ه جعالًعل لجي وصاحل معه أي أو كستأجره لذلي أو ستخرج له املعدني أن  يفلهكوي ف،كذل على والشرط

صاحب كقول بلزوم مثل هذا الشرط يمن ي الزم فريغ و بل أ،قد الزمضمن ع يف ك ذلهيشترط علي وأ

  . عقد الزمريضمن غ يف انك إذا قولون بلزوم الشرطين ال ي خالفاً للمشهور الذ،العروة

 أن  علىليدل دلي ومل ،عهايرون صحة مجيالعقالء  أن  بعد، املعامالتك تلأدلة طالق إلكل ذلك

  . وحنوهاجارةاإل يف ملستمرةة اري بل الس،كالشارع منع عن ذل

استخراج امللح له  أو ،ملتح املاء له من البئر املباحة أو ،هاطة ثوبيه خلريستأجر غي أن نيرق ب فيوأ

  .ك ذلريغ إىل ،عدنمن امل

عمال األقاعدة ن إ :هي ف، من استخرجهريلغ ـ بالفتح ـ جة ال جتعل املستخرين النوالقول بأ

  .كم بذلكة حتية العقالئي الشرعاتيبالن

 كه مل تؤثر تلري ولغله أنه ةياحتش بن أو احتطب أو داًيلو حاش ص:  قول الشرائعنأ ظهر كوبذل

  . ظاهر الوجهري غ،مجعه له خاصة ان ماك و،ةيالن

   مردود ،وزجي ال ك وذل،نساناستثمار لإلنه إ : اجلددينيوقول بعض االقتصاد

                                                

.٢٩اآلية : سورة البقرة )١(



١١٩

 يعطيصاحب الثوب والدار ن إ ثيوجوام بالفرق ح ،همرياط والبناء والنجار وغي باخلضبالنق

 أو ،ديه للصريمستأجر غ إذ ، تام بالنقضري غ،اط والبناءيمقابل عمل اخل يف هو عمله اسم الذي املال

 يف  فاملستأجر حر،شاءا ما يف ما حرانأ وباحلل ب،هو عمله اسم الذي  املاليعطي أيضاًاالستخراج 

  .نسانة اإليل متنع حري دلي فبأ، نفسهإجارة يف  حرريججار واألياالست

 األول يف كشتري فى،ما نوكه صار ريلغ أو هلما ـ بالفتح ـ جاملستخر أن ى نوفإذا ،انكف يكو

رج خيال  ألنه ،ق له الرجوعحي  وال،بعضاً أو الًك الطرف كة توجب ملي فالن،الثاين يف تص بهخيما ك

  وال،ن عن ذمتهيطلبه سقط الدي عما إنسان ذمة أبرألو  أنه ماك ،بة نفسهيبط الّإه ك عن ملإنسانمال 

  .برائهإذمته بعد  إىل رجعي أنه  علىليال دل إذ ،ق له الرجوعحي

 أخذ ما لوك ،كلمي فبدوا ال ،ةيالن إىل تاجحيه يالئه علي للمباح باستنسانة اإليكمل أن مث الظاهر

مث  خذالء واأليه باالستكلميس ي ل فإنه،كذلكحجراً أو  جذع شجرة أو ق املارةيحوله عن طريتراباً ل

شبه أ ما أو ةكمس أو اًريطأو االً غز أخذ  إذاكذلك و،األول من كلمي بل ال ،عراضته له باإليكفقد ملي

  .كذل

  إليهسبقيمل  ما إىل من سبقومثل  ، لهيتة فهي ما أرضاًيمن أحاملنصرف من مثل  ألنه كوذل

  .ةيالروا أو الم الفقهاءكان هذا كسواء  )كمل من حاز( و،حدأ

ها ي فريل السيتسه أو ،ق للمارةيراد شق الطرأإمنا  و،كرض بدون قصد املل األىيحأمن ن إ ثيح

 ،حازأ أو سبق أو ايراه العرف مشموالً ملن أحيال  ،ك ذلريغ إىل ،فراغها من املاء العفنإبطم حفرها و

  خالفاً ملن 



١٢٠

  .ورةكات املذطالقباإل أخذاً ،ةيشترط النيمل 

  .ه ترددي وف،ل الي ق،كة التملين إىل  املباحكمتل يف زيفتقر احملي هل : الشرائعويف

  .ه وجه تردد احملققرير اجلواهر وغكوقد ذ

شربوا منها يه بئراً ليت فحفروا فنزل القوم موضعاً من املوا إذا : املبسوطيكحم يف خيوقال الش

 ألن ،اءيحوا باإلكلميم ال  فإاِءيح باإلكقصدوا املليدة مقامهم ومل هم منها ميسقوا غنمهم ومواشيو

  .هكقصد متل إذا اءيحإل باكلميإمنا  يياحمل

 نزلوا إذا ماك ،دوايريحد مزامحتهم ما داموا هم ق ألحيتص م فال خي أنه  يفنعم ال شبهة: أقول

ث مل ي والشارع ح،كرون ذليالعقالء ن  أ إىلضافة باإلمن سبقل ي لدلك وذل،ان من الصحراءكميف 

  .مضاهأه فقد ريغي

 ،)١(﴾ا ِفي الْأَرِضخلَق لَكُم م﴿ :تعاىل لقوله ،افة الناسك لكاملباحات مل أن من: قاليما ما قد أ

هم فالالزم التماس كمل يف دخليف يك أما ،خلقت لنفعهم أا ظاهرها ألن ،ةيخالف ظاهر اآلنه إ :هيفف

  .ل آخريدل

 ):إشكال كة التملين إىل  املباحكمتل يف زيفتقر احمليهل (رامة عند قول القواعد كمفتاح ال يف لقا

  .باب اللقطة يف ناهيما بك ،ا إليهفتقري أنه هأقرب

                                                

.٢٩اآلية : سورة البقرة )١(



١٢١

 ،البحر يف ونكية مما كجوف السم يف وجديما يضة الواردة فيه باالخبار املستفيواستدللنا عل

   .آخره إىل ،األصل وعضدنامها بالشهرات و،لفتخاملرة وكن من التذي الظاهرنيمجاعواإل

  



١٢٢

 وقد ،ل منهما نصفهكان لك بأن ،ةيون بالسوكي فقد ،ن مال ممتزجيان لنفركلو  ):٨ مسألة(

  . الثلثانلآلخر ثلثه وألحدمهاان ك إذا ماك ،ون باالختالفكي

عل متام الربح جيد  فق،كاملال املشتر يف التصرف يف حدمها خاصة لصاحبهأذن أ إذا :األول يفف

ان ك فإن ،للعامل أو الزائد لنفسهما إ عله باالختالفجي وقد ،نيعله نصفجي وقد ،عل للعاملجي وقد ،لنفسه

 فرق ريان مضاربة من غكنهما يان بك وإن ،ان بضاعةكان لنفسه ك وإن ،ان قرضاًكمتام الربح للعامل 

  .هيالتناصف واالختالف بصورت أي ،ه الثالثةأقسام نيب

ان هلما كلو : الشرائع يف  قال، هلما باالختالفكان املال املشترك وهو ما :علم صور الثايني هومن

 ألنه ،ن قراضاًكي مل نينهما نصفيون الربح بكي أن  علىالتصرف يف حدمها لصاحبهأة فأذن يمال بالسو

  .ةون بضاعكي بل ،حصل االمتزاج وإن ةكشر  وال،مراآلسب مال كم يف ة للعاملكال شر

  .ربح مال نفسه لنفسهإمنا  و،للعاملشيء نه ال  فأل،ونه قراضاًكعدم  أما :أقول

  .عمل منهما ون العمل منهما والكن الزمها عنده  فأل،ةكونه شركما عدم أو

 وقد سبق حنو ، بدون عوضك للمالكيها الشرسترحبي كين حصة الشر فأل،ونه بضاعةكوأما 

  .تاب املضاربةك يف هذه املسألة

 اعتبار العمل منهما على هؤ بناكيعل خيفى ن الك ل،دالقواع يف  صرحكوبنحو ذل: اجلواهر يف قال

  .انتهى ،ه سابقاًي وقد عرفت البحث ف،ةكالشريف 



١٢٣

  .ره الفاضالنكذ  مثل ماكرة وجامع املقاصد واملسالكوقد نقل عن املبسوط والسرائر والتذ

    . واهللا املستعان،رائع والقواعد وشروحهماالش يف دها الطالبجيخر أ هذا الباب مسائل ويف



١٢٤



١٢٥

  

  

كتاب املضاربة



١٢٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني 

  .الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين



١٢٧

  

كتاب املضاربة

 واملفاعلة باعتبار ، لضرب العامل يف األرض لتحصيل الربح، من الضرباألول و،أهل احلجاز عند وتسمى قراضاً

  . له والعامل مباشراًكون املالك سبباً

  

  ةتاب املضاربك

ن  فاآلالإ و،الزمان السابق يف }هل احلجازأد  عنراضاً ِقىوتسم{ ،هل العراقعند أ ك بذليتسم

   .مهاريغيف و نيال البلدك يف  ماىتسم

إذا و﴿ :ما قال سبحانهك ،}ل الربحيرض لتحصاأل يف  لضرب العامل، من الضرباألولو{

   .جلهرض برضرب األيالذاهب  إذ ،)١(﴾ضربتم ِفي الْأَرِض

 ،رضاأل يف ضربيأس املال ال  لركاملال أن  مع،نيون العمل من الطرفك يف  الظاهرة}ةواملفاعل{

 ةرك التذك صرح بذل،} والعامل مباشراً سبباًكون املالكتبار عبا{فقط ه  النقد وحنويعطيإمنا و

  .همري واجلواهر وغكواملسال

  ظهر يما ك:  قال،صل لهأنه ال أهم بي علك املستمسإشكالو

                                                

  .١٠١ية اآل: سورة النساء )١(



١٢٨

 وناولته ،ت لهك وبار،داًي وتابعت ز،تابكطالعت ال: من مالحظه موارد االستعمال فتقول

  . هي فةك ال مشاركل ذلك ،ىصحيال   ماك ذلريغ إىل ، وجازفت،تهيذ وآ، وسافرت،تابكال

خربت عن وقوع أ فقد ،قتلت:  قلتفإذا ،الفعل إىل ي السعيا تقتض فإاملفاعلهوأما  :قالأن إىل 

  .المهكخر آ إىل ،قعيقع ورمبا ال ي فرمبا ،القتل إىل يخربت بالسعأنت قد ك ،قاتلت:  قلتوإذا ،القتل

 ،قاتل: قالإذا  و،ان معناه طرفاًك ،قتل: قال إذا  ولذا،صاله أ بىفك و،أصله التبادرن إ :هيرد علي

  مثل،خرالطرف اآل فناءإن دويري من اهللا وهم الًك أن  فباعتبارقاتلهم اهللا أما ،نيطرفان معناه ك

وهو خادعهماهللا ادعون خيو ر اهللاكمروا وكم، ك ذلريغ إىل.  

مل ها تشريغة و واملعاملااملةسة واملداهنة وكاملشا وامهةاملناصرة واملس وان املقاتلة واملغابنةكولذا 

 ،ني الطرف معىنيعطيدر ون التباكبعد ضر يوا لطرف الواحد مل كمت ن إ رهاكذ اليت مثلة واأل،نيالطرف

 لفاظاأل يف  إليهصارياز ا فإن ،يدائم  ال غاليب املتبادرةه من املعاينيد في املزبوابأ معىن يف وركاملذإذ 

  .اًريثك

 ،طرفان التابع واملتابع إذ ،مهاري وغ مثل املتابعة واملناولة،أيضاًعضها له طرفان ب ألن )ن متإ( :وقولنا

ة كعطاء الربإعطاء النظر وإ باعتبار ة واازفةكبارملا و واملطالعة،ىذؤي ويذؤيالذي  و،خذ واآليواملعط

 يف رر الفعلكيما ك إذ ،ان له الطرفانك إذا مثل ما فهو ، اعتباطا مرة فمرةاألمر  والدخول يف،مرة فمرة

  .رر هناك كذلك ،نيالطرف

  فهم من ي فهل ،ظهر له وجهيالفعل مل  إىل يوالسع



١٢٩

  .ك ذلريغ إىل ،واءياإل إىل ىسع أنه ىو ومن آ،النظر إىل ىسع أنه تابك الطالع

 ،ضرب الربح بسهمهيمنهما ال كن أ ب، واحد من الفقهاءريرمها غكن ذين الذيخر اآلينياملعن مث إن

 ل منهماك و،ل الربح نوع من ضربهيحتص فإن ،أيضاًالمها حمتمل ك ف،املال وتقلبه يف من الضرب أنه أو

  .قلب املالي

 يف ضربيمل  والعا،خذهأي وربح العامل يف ربضي كاملال أن  وهو،اً رابعواحتمل اجلواهر معىن

  .خذه لالسترباحأي وكال املالم

  .عاملتعند ال اآلخرد ي منهما بلكضرب يصافقان فيما أ هو ،امسخوهنا احتمال 

رب تضا: ل قوهلمي من قب،ربحم اليعند تقسـ  التضاربكـ  سانكتشايما أوالسادس هو 

  .سركال منهما مضارب بالك أن ظاهر مث ال،داءاأل

 يف يفكي ال كن ذلك ل، امساً لرب املال من املضاربة أهل اللغةشتقيمل  أنه  واحدرير غكنعم ذ

ن إ ثي ح،األمرخص من أ ك وذل،ستعملونيعدم مساع العرب  إىل اًريخأ ينتهي أنه  إىلضافة باإل،العدم

 االشقاقات كعدم استعمالنا لتل يف ك ذليفكي فهل ،لها من العربكلفاظ مل تسمع اشتقاقات األ

  .ةالقاعد على ةدالوار

فال  ،الورود إىل حتتاج تعاىل اهللا إىل ةالت بالنسباالستعما أن ماك ،يفي توقاألمرالسماعات  يف نعم

  .)ىرم( و،)زارعون(و ،)معلّ(: استعمل له سبحانه أنه  مع،م وزارع وراٍم معلّ:هللاقال ي

   املضاربة  معىنونكي أن األوىل: كملستمسقول ا يف علم وجه النظريومنه 

  



١٣٠

ض  وعليه العامل مقار،عه إىل العامل ليتجر به لقطع املالك حصة من ماله ودف،والثاين من القرض مبعىن القطع

  .ب بالبناء للفاعل مضاِراألول وعلى ،بالبناء للمفعول

  

 ك دون املالقوم ذه املضاربةي الذي لعامل هو وا،ةيمواهلم بالطرق الشرعأ على الناس مغالبة

   . بهفتخص املضاربة

 ومها لفظان ،همري واجلواهر وغكسال واملرةك صرح به التذماك } القطع من القرض مبعىنوالثاين{

   .همري والسرائر وغةيوالغن ن عن املبسوط وفقه القرآرامةكما نقله مفتاح الك ، واحدعىنم على مترادفان

 أن  فالالزم،ةباب املفاعلمن نه إ ثي وح}تجر بهيالعامل ل إىل  من ماله ودفعه حصةكع املاللقط{

أخذه من رأس يقطع ما يالعامل  أو ،رباح املال من أئاًيقطع شي  والطرف الثاين،نيمن الطرف األمرون كي

   .كل ذريغ إىل ،قطع بعض الربحي ك واملال،كاملال من املال

 ملا عرفت من ك املالكذلك و،ض بالبناء للفاعلمقاِر و}لمفعولللبناء ض بامقار العامل هيوعل{

   .هماكاشترا

الم ك يف ظهر وجه النظري ومنه ،لبناء للمفعولب با ومضار}ب بالبناء للفاعل مضاِراألولوعلى {

  .هرياملاتن وغ

قال ي ة، واملوازنةوا املسا مبعىنةراض من املقارضقون الكي أن ره اجلواهر من احتمالك ذما ماأ

 مل تهمكتر فإن كقارض الناس ما قارضو( ومنه ،بشعره اآلخرل منهما كازن و إذا تقارض الشاعران

   امي ساوهم ف مبعىن)كوكتري



١٣١

  يكون الربح بينهما أن  إىل غريه ليتجر به على ماالًنسانوكيف كان عبارة عن دفع اإل

  

  .انتهى ،ا وتوازناي فقد تساو،كال واملال من امل،مل من العاملان العك وملا .علمونيقولون وي

 اآلخرل منهما من كخذ أن يوتقارض الشاعر ،ة املساواس مبعىنيالقراض ل فإن ، ظاهر الوجهريفغ

 أي ،)كوكتري مل(ه يدل علي و،كأخذون منيما كخذ منهم  أي ، عاملهم)قارض الناس(  ومعىن،ضاًيقر

  . أيضاًفخذ منهم   إذاً،حال أي  علىكأخذون منيهم 

ون الربح كي أن  علىبه تجريل هريغ إىل  ماالًنسان دفع اإل عنةعبار{  فاملضاربة}انكف يكو{

 ، مساحمةه نوعيه فري وغك املسال ويفرةكالتذو النافع  عنماكدفع  بالة املضاربري تفس، بالنسبة}نهمايب

السبب ة ولعل ااز بعالق، يخارج أمر فعدات والنشاءمن اإلة املضارب ألن ،كه املستمسيما نبه علك

 القصد فهو معىن على شتمللالجتار م إذ ،ة املضاربةقيالدفع لالجتار حقن إ :قالي إالّ أن  اللهم،واملسبب

  .ل املعامالتيمن قب

 ة،سائر املعامالت قد تنعقد باملعاطاك أا مع ،ةف عقد املضاربيالتعر يف ركذيمل  أنه هي عليبقينعم 

اعتبار الناس  يف قتهايوحق( :ث قالي ح)محه اهللار( يد الربجرديالسة قيتعليف  أما ،وقد تنقعد بالعقد

هم الربح ون سكي و،العمل اآلخرمن حدمها املال وأمن ون كي أن  علىةالتجار يف ني شخصكاشترا

 على وال للعامل ،العاملة رقب على ك وال جعل حق للمال،ضيها تعويس في فل،للمال وسهم منه للعمل

  .)كمال املال



١٣٢

  إىل غريه للتجارة تارةًمن دفع ماالً أن  وتوضيح ذلك،يكون متامه للعامل أن  وال،يكون متام الربح للمالك أن ال

كان ن إ  وهذا داخل يف عنوان القرض،يكون متامه للعامل أن  وتارة على،بح بينهما وهي مضاربةيكون الر أن على

  بقصده

  

مان  والسه،شرطالة ست املضاربيما لك ،)اعتبار الناس( إىلة ث ال حاجي ح،ةموارد للمساحم: هيفف

  . ال للمال والعملنيللمتضارب

 ىتصدي فكد املاليون املال بكمع ة املضاربة صحار ي من اختالشرط الثاين يف  من املصنفأيتي مث ما

عطاء إ بل اعتبار ،دفع شخصاًالس املراد يل إذ ،ره هنا من الدفعكذ  مانايفي  ال،فقطة العامل للمعامل

  . املال يف تصرفيل عامل كس يال فلإ و،د العامليار بياالخت

ره الشرائع كما ذك }كح ذلي وتوض،ون متامه للعاملكي أن  وال،كون متام الربح للمالكي أن ال{

 أن  علىتارةً{ ون الدفعكي }ه للتجارةريغ إىل ن من دفع ماالًأ{ :همري واجلواهر وغكواملسالة ركوالتذ

ن إ عنوان القرض يف خلا وهذا د،لعاملون متامه لكي أن  علىةوتار ، مضاربةينهما وهيون الربح بكي

ه اجلواهر مبنع حتقق يل علكش وأ،كواملسالرة كذتعرض له الشرائع والتيد مل ي هذا الق،}ان بقصدهك

من القرض  أا ال ،وا من القسم الفاسدكقصاه  أ إذ،ة بعنوان املضاربكالقرض مع فرض صدور ذل

هو من إمنا  و،كعم من ذلون الربح للعامل أك وقصد ،ةالذم يف  املال بعوضكي متلإنشاء إىل احملتاج

   ىحتققه لفحو يف كقصد ذلتفاء بك االى ودعو، املالكمللة ياللوازم الشرع



١٣٣

 س لهي فلن ضمن تاجراًم: )عليه السالم( ني املؤمنريمأن  ع،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،حيالصح

  .)١(ءيس من الربح شي ولرأس مالهإالّ 

س له من ي ول،س املالرأ إالّ س لهيفلة من ضمن مضارب: )عليه السالم(جعفر  أيب  عن،واملوثق

  .)٢(هاي فيءالربح ش

 ،كذل بعرفاً وقق القرض شرعاًومننع حت ،ةيما خالف الضوابط الشرع يف كذل على لزوم االقتصار

ل كحال ان يد بيرادة الفاضل والشهإن كمي و،خلوه عن هذا القصداملعلوم  يف ونكت الة الصح أصالةو

  .صاً ملخهىانت ،هيرج عما حنن فخي نئذي وح،حد ذاته يف ة والبضاع،من القراض والقرض

 وعدم حتمل كون الربح للمالكي أن عن دفع املال بدون توقعة القرض عبار أن اهرالظ: أقول

لو خيالمهم ال ك ف، اخلاصالقرض القصد يف شترطي أن  علىلي وال دل،ك ذلريالقرض غس يل إذ ،الضرر

  .من وجه

 ،والوصفة شار اإلنيب  فهو من باب التنايف، قرضاًالشيءون كوة  قصد املضاربنيأما التهافت ب

 ،ونه مضاربةكضر قصده ي ومل ان قرضاًك ،ه والربح لهيتصرف فيون املال عنده كي أن ةقيراد حقأفإن 

ان مضاربة ك ،ه مضاربةونكقة يراد حقأ وإن ،قيالتطب يف من باب االشتباه إالّ ن هذا القصدكيمل إذ 

   فاسدة

                                                

  .١ة حبواب أحكام املضاربأ من ٤الباب ١٦٨ ص١٣ ج:الوسائل )١(

  .١ة حبواب أحكام املضاربأ من ٤الباب ١٦٨ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



١٣٤

  ، وتارة ال يشترطان شيئاً،اسم البضاعة ويسمى عندهم ب،يكون متامه للمالك أن وتارة على

  

   .دعق الى مقتضنايفي كللمالشيء دم عن إ ثيح ،ةيوجب احملرميال  احاًك قصد ن لوماكذ هو إ

   .هيالم فك الأيتي وس} عندهم باسم البضاعةىسمي و،كللمالون متامه كي أن  علىوتارة{

ه ي علمها املبينؤان بناكلو  إذ ،ةيالن يف و ول، الثالثة السابقةقسامأل من ا}ئاًيشترطان شيوتارة ال {

  .هي علاملبينشيء ال يف ان داخالًك ،حد الثالثةعطاء أاإل

 ،املسجدكخر آمر  أ أو،شخص ثالثون الربح لكرا كلو ذ  وهو ما،خر آاملنصف قسماًر كذيومل 

ما لو ك ،ال النسبةر ي والثالث بالتقدألحدمها أو ح هلمابجعال الر أو ، وبعضه للثالثألحدمهابعضه أو 

  .لشخص الثالثل أو ، للعامليباقال و،ه عشرك للمال:فقال ،املائة يف نيعشر على ديزيالربح  أن علما

 على الربح يف رجعي و،البطالن فهو باطل على إمجاع أو  نصكان هناكن إ أنه لكال يف والظاهر

 أن الفقه بعض الدات يف رناكث ذي ح، القاعدة الصحةىان مقتضكال إ و،ةياألولصول  األىمقتض

    . وحنوه)١(وفوا بالعقودأ طالق إل،ر الشارع بطالا الصحةكذيمعاملة مل ل ك يف األصل

                                                

  .١اآلية : سورة املائدة )١(



١٣٥

   وعليهما يستحق العامل أجرة املثل لعمله، فهو داخل يف عنوان البضاعة، يكون متام الربح للمالكأيضاًوعلى هذا 

  

عنوان  يف  فهو داخل،كون متام الربح للمالكي أيضاً{ ئاًي شاشترطيمل  الذي }هذاوعلى {

  .}جرة املثل لعملهأستحق العامل يا مهيوعل{ عطاه بضاعةأ كاملال فإن }البضاعة

رة كالتذك ء فظاهر مجلة من الفقها،كون متام الربح للمالكي أن ان الشرطكن  بأ،األول أما :أقول

ن كيمل ن إ سنوهو ح(:  مث قال،صحابألظاهر ا إىل اض نسبهيالر يف  بل،للعاملشيء  عدم كواملسال

  .انتهى )ال فاملتجه لزومهإ و،مهعادة بلزو أو نة من عرفي قركهنا

العامل  ألن ،سقاط حرمة عملهإان املقصود للعامل ك إذا ،القاعدة هي تقتض الذيروا هوكوما ذ

  .ئاًي فال وجه الستحقاقه ش،احترام عمله سقطأ

 ،عم من التربع بالعمل أكون الربح بأمجعه للمالكهما بنح ميالتصر أن ره اجلواهر منكوما ذ

 لوال العرف والعادة إذ ،اهر الوجه ظريغ ،جرق األستحيالعامل  أن قي فالتحق،هيجر علاألرادة إوعدم 

ل كسقاط إاط الربح للعامل سقإ ون معىنكصورة  يف جرة املثلوجه أل  ال، جماينريعل العمل غجيحىت 

  .حق له

 رحبه ك املالىعطأ إالّ إذا ،نهماي بك فهو مشتر، جاءا بالربحاملال والعمل معاًن إ :ن شئت قلتإو

ان ك فإذا ،ثبات ال عامل الثبوتعامل اإليف ن اديفيا إمن والعرف والعادة ،كرحبه للمالالعامل  أو ،للعامل

سقط  أفإذا ،ترب القصدعفاملال إ و، إليه بالنسبةماًكان العرف والعادة حمك ،العرف والعادة على حدمهاأبناء 

  .كاملال يف كذلكاملال  أن ماك ،العامل حقه ال وجه حلق له

   : له ثالث صوركجعل متام الربح للمال أن علميومنه 



١٣٦

يطالب  أن  لهأيضاً ومع عدم الشرط وعدم قصد التربع ، للتربع أو يكون العامل قاصداً،يشترطا عدمه أن إال

  ،األجرة أخذ ا يف مثله عدميكون الظاهر منهم إالّ أن ،األجرة

  

  .جرة املثلأله ن إ :األوىل

  .حق له ال أن :ةيالثان

مل  ألنه ،جرة املثلأون للعامل كي أن  القاعدةى هذا الصورة مقتض ويف،شيءعدم قصد : الثالثة

للضمان   موجبريفاء عمل الغياست(: ث قالي ح،كاملستمس ريشيهذا  إىل ولعله ،سقط احترام عملهي

ف والعقالء بال  العر طريقة استقرتكذلوعلى  ،ربعثبت التيمع احتمال التربع مامل  حىت  مالهفاءياستك

  .انتهى )رادع عنها

 وقد ، مع احتمال التربعكالامل على  عدم ضمان عمل العاملاألصلاض يجعل الر أن علميومنه 

  .إشكال حمل ، عنهيكما ح على يليردب احملقق األكذل إىل سبقه

 } و، للتربعون العامل قاصداًكي أو ،شترطا عدمهي أن الإ{ :قول املصنفلم وجه عيومما تقدم 

 }جرةطلب األي أن  لهأيضاً{  من العامل}وعدم قصد التربع{ جرة لعدم األ}مع عدم الشرط{ ـه فيعل

   .طلبهايمل  أو  طلبها،وجب الضمانيجرة حق األ أن  لوضوح،طلبهايجرة فله األأي 

ثبات عامل اإل يف الظهور أن دم من ملا تق،هيا عليبن الذي اهر الظ،} منهماون الظاهركي أن الإ{

   .}جرةاأل أخذ عدم  مثلهيف{ عامل الثبوت يف المكوال

   قصد فإذا ،م ال أك ذلك سواء قصد املال، العاملداالعتبار بقص أن علميومنه 



١٣٧

   فعمل املسلم حمترم ما مل يقصد التربعوإالّ

  

 ، عدمهاكقصد املالنفع يجرة مل  قصد األوإذا ،جرةاأل كقصد املالوإن  العدم يف ىفكالتربع 

   .ه نوع مساحمةي ف}الظاهر منهما{ :فقول املصنف

استدل بذلك اجلواهر، ويدل على احترام عمل } ما مل يقصد التربع فعمل املسلم حمترم الّإو{

  )١(اليتوى حق امرئ مسلم): عليه السالم(املسلم قوله 

  .تبطل  النيحقوق املسلمفإن  :)ه السالمعلي(وقوله 

  إىلضافة باإل،داًيحما أو سالمذمة اإل يف انك إذا ن مسلماًكيحد حمترم ولو مل ل أكحق  أن علميو

ه يمجع علأ الذي عراضهمأمواهلم وأنفسهم و احترام أىمقتض أنه :ةريذهان املتشرعة والسأ يف وزكراملأنه 

  .هريتاب اجلهاد وغك رناه يفكما ذك ،ىالنص والفتو

 ،اخلارج يف ثر مايلان له أك أو ،عمل له الذي ان بسبب طلبك إذا عمله حمترم أن  خيفىن الكل

رض مة األي قريدة غيمة جدي طلب مما صارت للبناء قري داره بغبىن أو ، دارهبيني أن  طلب منهمثالً

  .ت البناءالوآ

ن ك ومل ت،ذنهإ بدون ئاًيعمل ش إذا ماك ،كالن وجه لضمان املكي مل ،نياألمرحد أ نكي مل إذا ماأ

 يف أيتي وحنوه ال ىتوي ال ألن ك ذل،متهيغ قيزد التصبي مل  مباصبغ ثوبه إذا ماك ،مة خارجاًيقالله 

  .ةءا الرباألصل ف،مثل هذا العمل حمترم أن  علىخرل آي وال دل،املقام

   .مةيد القيوجب مزي غيان التصبك أو ،جر عملهان له أك ،اصبغ: قال لهن  إنعم

                                                

  .١ حبواب نوادر الشهاداتأ من ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك )١(



١٣٨

  ويشترط يف املضاربة اإلجياب والقبول

  

  

ان كإذا  أما ،كان له ذلك إذا جرهسقط أيإمنا قصد التربع  أن  خيفى مث ال،}قصد التربعيما مل {

جر ل احلي فدل،موالهأ يف التصرف يف ال حق للطفل إذ ،جرة بقصدهن وجه لسقوط األكيدون البلوغ مل 

   .شمل املقامي

 قاعي خبالف اإل،ما إليه والعقد حباجة،عقد ألنه ك وذل} والقبولجياباملضاربة اإل يف رطشتيو{

  .طرف واحدإىل  إالّ تاجحي الالذي 

ل من كل ألن ،ع واهلبةياح والبكالنكتان ي والكاانت هنك إذا ونكيإمنا د العق أن ومن الواضح

رج من خي أو هكمل يف دخليماله بأن   يفة التصرفي ووال،احك الننفسه يف  يفة التصرفي والنيالطرف

 خالف جازتهإخروجه بدون ك جازتهإ بدون نسان اإلكمليف شيء دخول  فإن ،ع واهلبةيالب يف هكمل

  .)١(نفسهمأمواهلم وأ على الناس مسلطون: قاعدة

تبعه سقوط ي ،كعراض من املالإ بل نوع ،ذمته يف انك من كمل يف فليس دخول الشيء براءما اإلأ

  . قاعدة التسلطك ذلنايفيفال  ،يقهر

 مجاع اإليادع وإن ،مجاعاإل إىل س مستنداًي والقبول لجياباإل إىل اج املضاربةياحت أن علميومنه 

  .القاعدة إىل  بل مستند،هيعل

 وقبول ،ك املالإجيابالزم لا أو ،خرقبال قبول اآل يف ل منهماكوجب ي أن صحي أنه هلأما 

 األمر ألن ،أيضاً األولبعد يان ال ك وإن ،لمام الثاينكستفاد من يما ك ،هيعلاهرهم املتسامل  ظ،العامل

   أن  علىلي دليأ و،هلما الربحون كيالعمل و اآلخرحدمها املال وأعطاء إ

                                                

  .٢٧٣ ص٢ ج:البحار )١(



١٣٩

   أو فعالًويكفي فيهما كل دال قوالً

  

ن كيمل ن إ  ـاحكالن وحىت التام من املعريثك يف ك بل نقول مثل ذل،ك من املالجيابون اإلكي

  .خرقبال اآل يف  نفسهعطيي منهما الًك ألن ،منهما أي ه منإجيابصح ي ـ يطعل قيدل أو إمجاع

 وقبول منه ، منهاإجياب  فإنه،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( نفسها للنيبد صحة هبة املسلمة يؤيو

  .)١()صلى اهللا عليه وآله وسلم(

مضاربة مال  أو نيري صغع ماليب أو ،د هلما واحن من ويليرياح صغكن يف قاعين فرض اإلكمينعم 

قبال مال  يف عل مال هذاجي أو ،عل هذه زوجة هذاجي الويلن إ ثي ح، واحد هلما من ويلنيهيوعمل سف

 ،كه املستمسيبه علما نك ،ك ذلريغ إىل ،خر اآلقبال عمل يف حدمهاأال م من ربح ئاًيعل شجي أو ،هذا

 ،جياباإل على حدمهاأ عن الًيكان وك إذا  نعم،كذلك نيالطرفج من يالتزو على ليكبل الو(: مث قال

  .) والقبول معاجيابالقبول تعين اإلعلى  اآلخرومن 

 إالّ  اللهم،خرقبل من اآليوجب من طرف وي أن  إىلمرهأنحل يل منهما يكالون إ ثي ح،ه تأمليوف

باب  يف لكمش إالّ أنه قالءن باعتبار العكمأ وإن  وهذا،نيعلهما زوججيواحد قاع يإصح ي :قاليأن 

   .اطياالحت على الزواج املبين

ما ك ، عدمهاألصل ف،لزوم اللفظ  على لي لعدم دلك وذل}فعالً أو ل دال قوالًكهما ي فيفكيو{

إمنا  و،ةباب املعاطا يف روهكما ذك ،ليه دلي فلزوم اللفظ على دليقاع مل ياأو ل عقد ك يف كذلكهو 

   من الًك ألن ،أيضاً صحة الفعل األصلان ك

                                                

  .حزابمن سورة األ ٥٠ ذيل اآلية ١٥٩ص٢ج: انضر القمي )١(



١٤٠

  .نهماي فال فرق ب،باطنال يف ما إىل شارةإاللفظ والفعل 

د قعومن لوازم جوازها وقوع ال(: قال ألنه ،باللفظ جيابون اإلكي أن اض لزومياهر الرظن كل

  .انتهى ) قوالنأيضاًه بالفعل جواز أو ،اي اشتراط وقوع قبوله لفظ ويف،هيدل عليل لفظ كب

 لةي والوسيفقه الراوندبسوط و امليف  ماومعىن(: رامةكمفتاح ال يف د قال فق، تامرين هذا غكل

القراض ن إ ة من قوهلميذا النهاك و،حي والروض والروضة واملفاتة والنافع والتبصرة واللمعةيوالغن

 ك ذليقضي بل قد ،تص لفظاًخي ال أنه  علىهاًي تنبهيفإن ف ،خرهآ ىلإ ،هريغ إىل دفع ماالًي أن واملضاربة

  .المهك انتهى )هاياا فيجر يف اب عندني وال ر،ةها املعاطاي فيفكي و،لفظلا إىل تاجحي نه الأب

نه ك ل،عيالب يف ةصحة املعاطا على دل  ماطالقإل ،هاي فةان املعاطايجر إىل وصاحب اجلواهر مال

 :كاملستمسيف   ولذا قال، عقدهاإجياب يف اعتبار اللفظ يف الفخ فال ،ل حالكوعلى (:  قالكبعد ذل

  .)انهي واملنع عن جراألصلرفع  يف ةيافكومات عمالن إ

 املنت مل ي واحد من معلقريغ أن  ولذا جند،القبول يف المكظهر الي جياباإل يف ركومما ذ: أقول

ة يفاك يف لك استشواحداً حىت ثرمك على هميجد فأ بل مل ،}فعالً أو قوالً{ :قول املصنف على علقواي

ل كت مجاعة ءجلس العامل لتقبل املضاربات فجا إذا ماك ،من الفعل استمراره أن لظاهر بل ا،القول

  ه يعطيمنهم 



١٤١

  . قبلت: فيقول، وما يفيد هذا املعىن، ضاربتك على كذا: القويل كأن يقولجيابواإل

   بعد البلوغ والعقل واالختيارأيضاًويشترط فيها 

  

  . الوان أمك سواء قلنا بتجدد األ،أيضاً  فعل فإنه،همامأ الذي صندوقه يف وضعهي للمضاربة ناراًيد

  أوكقارضت: واعد الق ويف}د هذا املعىنيفي وما ،ذاك على كضاربت: قولين أك  القويلجيابواإل{

  .كعاملت و أكضاربت

 جيابتص اإلخيوال : رهاكذ أن بعد رةكالتذ يف قال ألنه ، فقطلفاظس مراده هذه األيول: أقول

  .همريح وغير والتنقي عن املهذب البارع والتحركلذك يكما حك اًظلف

قول ي أن صحة القاعدة ىان مقتضك ،نياملضاربة من الطرف أن قد تقدمث ي وح}قبلت: قوليف{

 حدمها موجباًأون كي أن ع بصحة التبادل بدونيالب يف ذ قلناإ و،كقبل املالي و،أيضاًلفاظ العامل هذه األ

   .المها موجبانك ف،أيضاًاملقام   يفالمك الك ذلى أت،قابالً اآلخرو

تاب احلجر ك يف روهكه ما ذي الدال عل،لمامك يف  املقطوع به} بعد البلوغأيضاًها يشترط فيو{

رنا ك وقد ذ،اجلملة يف الغالم صحة تصرفات كذل على وردين رمبا ك ل،الغالم أمر وزجي ال أنه ه منريوغ

   .الفقه بعض الدات يف وجهه

عمل العمل يان كما يف ،اجلملةيف  جازة املوىلإ باًك بل ومال، عامالًعد صحة جعلهبيفال ه يوعل

   .انيراهة معاملة الصبك إىل هب بعض ولذا ذ،وحنوه

   .اًإمجاع أو ل املعامالت نصاًك يف ط املشتر}والعقل{

  ع يتاب احلجر والبك يف رواكما ذك ،ه باطلةركمعاملة امل فإن }اريواالخت{



١٤٢

  :أمور ،لفلس أو جنونوعدم احلجر 

   فال تصح باملنفعة وال بالدين،يكون رأس املال عيناً أن :األول

  

 تابك يف رناك وقد ذ،بطل العملي ال ـ أيضاًار يقابل باالختيالذي  ـ طرار نعم االض،مهاريوغ

   .جوائيضطرار األاال حول  حبثاً)صاد االقت:الفقه(

   .حجره يف ال مانعل فمالعا أما ،كاملال يف }وعدم احلجر لفلس{

ر قبل كاجلنون ذ أن  لوضوح،هيحمجور عل ألنه )سفه( أو نه من سهو القلم بدلأك }و جنونأ{

ه يحجر السف يف  وعلله بعدم الفرق،كما قال به املستمسك ،العامل يف شترط عدم السفهيوهل  ،كذل

 السفه منعه أدلةظاهر  ألن ،نيما قال به بعض املعلقك ،شترطي ال أو ،عمالً أو اًنيون املال عكي أن نيب

 ،ماال ىسميال  والعمل ،)١(﴾ال تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُمو﴿ :ما قال سبحانهك ، ال عن عمله،عن ماله

   .األول واملناط ،قتضي الثايني طالق اإل،احتماالن

 بل ، واحدريغ كر ذلك ذ}ني فال تصح باملنفعة وال بالد،ناًيون رأس املال عكي أن :األول ،أمور{

 أو ،مجاع اإلى دعو،همري وغاض واجلواهري والركاملسال يف ماك ،مهاريرة وجامع املقاصد وغكعن التذ

  .هيخالف عل ال أو ،فاقتاال

حت به ما صرك ،نريناد أو دراهمأي ( ):ون نقداًكين أ( رامة عند قول العالمةكمفتاح ال يف نكل

 نعم ،اشاينك من الك وقد ظهر ذل،يليردبمن موالنا األ إشكال إالّ نقل خالف وال  غريعبارام من

  عن املقنع واالنتصار يما خلك ،نيسوا خمالفي ولعلهم ل،ايفكة واليملقنعة واملراسم والنهاخلت منه ا

                                                

  .٥اآلية : سورة النساء )١(



١٤٣

  .انتهى )ةيلك الباب بال

عد  ب،ريونه دراهم ودنانك وناًي عون املالكاعتبار  يف مجاعتفاء اجلواهر باإلكا أن رظهي كومن ذل

  . ظاهرريغ ،كورة لذلك املذدلةسائر األ يف هإشكال

املنفعة  إىل ة بالنسبةالصح على دلةه فاألي وعل،مشهور أنه شبهة نعم ال، مجاعقد عرفت عدم اإلإذ 

جتارة  و،وفوا بالعقودأ:  مثل،دلةات األإطالقه رير من النقد وغهم الدرهم والدنياريبله غن يوالد

  .كل ذلك يف رة واملضاربة عرفاًبعد حتقق موضوع العقد والتجا ، املضاربةلةأدات إطالق و،عن تراض

ن أ و،قنيثر والقدر واملتعدم األ أصالة الفساد وأصالة باملنع من استدل ا القائل اليت دلةأما األ

من هذه ان يمقام الب يف  الواردةريات غطالقاإلو ،وا مضاربةك على  ال،الصحة على  تدالننيتياآل

  .عياجلم يف  ماال خيفىف ،هرياض وغيالر يف ماك ،جلهةا

وجه ملنع   ال صدق موضوع املضاربة عرفاًوإذا ،دلةجمال هلما مع األ قن الي والقدر املتألن األصل

إطالق أن  أي عنل مانع كن كال لتمإ و،ن عدم مشوله ملثل املقاميأ فمن إطالق طالق واإل،نيتيداللة اآل

  .هذه اجلهة من طالقس اإليقول لي

 وينكرواه الس  ما:ي وه،ن رأس املاليستدل ا املانع عن جعل الدي أن نكمية ياملقام روا يف نعم

 يف )عليه السالم(مري املؤمنني أ قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ـ خ الثالثةيرواه املشا حسب ماـ 

  رجل مال  على رجل له



١٤٤

 من جيابنعم لو وكله على القبض واإل،  ما مل جيدد العقد بعد القبض ولو أذن للعامل يف قبضه،إال بعد قبضه

  طرف املالك والقبول منه

  

  .)١(ضه منهبتق حىت صلحي ال:  قال، مضاربةكقول هو عندي ف،ون عندهكيتقاضاه وال يف

سندها ان ك وإن ،ةين هذه الرواك ل،املضاربة يف س املالن رأيعدم صحة جعل الد على ث دليح

تصح   ومن املعلوم ال،رأس املال ال أنه )ون عندهكي ال( ظاهرن إ ثي ح،داللتها ضعفيف  أن  إالّ،حجة

ربط له بعدم   وهذا ال،اًيعل املال خارججي أن )ضه منه تقبحىت( ون معىنكي ف،املضاربة بدون رأس املال

 نصف ملال ويلاجعله رأس ا:  فقال لهناراًيد ود من عمريطلب ز إذا ماك ،ن رأس ماليصحة جعل الد

  .الربح

   .طلب منه الدائن املضاربةيف يك كلميون مل يان املدك اذإو: قالي ال

 ن مضاربةي فعدم جعل الد، بالرباهاًيون شبكي ف،ني للدرحباًشيء عطاء إرادته إبد من  ال: قالينه أل

  .إشكال حمل }بعد قبضه الّإ{

صح ي ال أنه  فوجهه}العقد بعد القبضدد جيقبضه مامل  يف ذن للعاملأولو { :أما قوله املصنف

  . مبناهمعلى  ،قبل القبضالعقد 

   أي } والقبول منهك من طرف املالجيابالقبض واإل على لهكنعم لو و{

                                                

  .١ حبواب أحكام املضاربةأمن  ٥ الباب ١٨٧ص١٣ ج:الوسائل )١(



١٤٥

 مث ،يوكله يف تعيينه إالّ أن ، وكذا لو كان له على العامل دين مل يصح جعله قراضاً، صح قابالًبأن يكون موجباً

  . والقبول بتويل الطرفنيابجيإيقاع العقد عليه باإل

  

س من يالقبول ل ألن ،)جياباإل( ى عل)والقبول( صح عطفي  ال فإنه،ايلكه الوإجيابوقبل بعد 

   .)لهكّو( متعلقات

   .الة تشملهك الوأدلةات إطالق فإن ،نئذي حناًيس املال صار عرأ ألن }صح  قابالًون موجباًكين أب{

 تالفاإل أو ان من جهة الغضبكن يأنواع الد أي  من،}نيالعامل د على ان لهكذا لو كو{

ه يقاع العقد عليإ مث ،نهييتع يف لهكوي أن الإ{ ، عند املشهور}صح جعله قراضاًيمل { ،ك ذلريوغأ

 ،عن نفسه أو ، رأس املالكل عن ماليكبنحو التو أو }نيالطرف{  العامل} والقبول بتويلجيابباإل

  .نيإنسان أو ، عنهما ثالثاًاًإنسانل كوي أو ،نيرفحد الط ألاًيون العامل متولكيف

ول عله أجي فلم ،النصف على عله مضاربةول الشهر واج أناًين عياجعل الد:  لو قال لهكاملال مث إن

لو نه إ ثي ح،كاملال على ناراًيون نصف ديت املد فقد فو،ناراًيربح دان ك لكذلكما لو جعله ي ف،الشهر

   ؟كضمن العامل ذلي فهل ،ناريوحصل نصف الد خرعامل آ إىل كعطاه املالأاه ماله عطأ

ت فو ألنه ،مثال هذه املواردأ يف ن احتمال الضمانكمين ك ل،صلعدم الضمان لأل على همؤبنا

  حقه 



١٤٦

 فال تصح بالفلوس ، أو ديناراً بأن يكون درمهاً،يكون من الذهب أو الفضة املسكوكني بسكة املعاملة أن :الثاين

  مجاعمل يكن عليه دليل سوى اإل وإن ،ال خالف بينهم ب،وال بالعروض

  

 فرق يأ و،فيلك واملستفاد منه الضمان ال جمرد الت،)١( مسلمئ  حق امرىتوي ال وقد ورد ،عرفاً

تاب ك يف ر بعضهمك وقد ذ،ه منافعهايت علث فوي ح،داره على الء الغاصبي استني املقام وبنيب

  .ت منافعه حر ففوإنسان على ستوىل لو اما إىل  بالنسبة الضمانالغصب

ة ك بسنيكوكالفضة املس أو من الذهب{ س املال رأ}ونكين أ{  من شروط القراض}الثاين{

ونا بعنوان كيمل  وإن ذهب أو ة فضةكل سكان ظاهرهم ك وإن }ناراًيد أو ون درمهاًكين  بأ،املعاملة

 ىل سويه دلين علكيمل  وإن ،نهميبف خال فال تصح بالفلوس وال بالعروض بال{ ،ناريالدرهم والد

  .}مجاعاإل

 ،ح وجامع املقاصدي واملفاتكرة والروضة واملسالكه التذي علمجاعاإل أو االتفاق أو خالف  الىادع

  .همريغ إىل ،هيه علي بقسممجاع اجلواهر اإلويف

عط الرجل أ :كة عبد امللي مثل روا،ر الدرهمكمن ذات يبعض الروا يف  مباأيضاًورمبا استدل له 

   .)٢(لهكعمل باملال ي ن درمهاًيعطه عشرأ و،اهيإقرضها ألف درهم أ

الف درهم آ من هذا املال عشرة كي عل،لفاًدفعت املال وهو مخسون أإذا  :ىخرته األيوروا

   .)٣( ا يلي تشترك مع والباقي،قرض

                                                

  ٥ ح الباب من أابواب نوادر الشهادات٢١٥ص ٣ج :املستدرك )١(

.١ح١٨٤ص ١٣ ج:الوسائل )٢(

.٤ح ١٨٤ص ١٣ ج:الوسائل )٣(



١٤٧

  . وليس ببعيد فال يترك االحتياطمجاعإليتحقق ا إالّ أن ، لشمول العمومات،نعم تأمل فيه بعضهم وهو يف حمله

  

 يف  وقال،نيخروت آك مجع وسإشكال األولالشرط  يف  فقد تقدم،}ه بعضهميمل فأنعم ت{

منع   ال فإنه،اًي شرعالًيوا دلكات لعدم ثبوت مجاع مثل هذه اإلىدعو إىل لتفتي من الن إ( :احلدائق

ل يدل إىل تاجحيصها ي وختص،جوازه على دلةعموم األ  إىلن نظراًي النقدريغ يف م باجلوازكعنده من احل

   ).سيس فليول شرعي

 ،ىربك ـ انكلو  ـ هية فيحج  وال، صغرإمجاعال  إذ ،هماي ما فال خيفىالن املتقدمان يوالدل

 بل لعل ظاهر اخلالف ،مجلة من الفقهاء هلذا الشرطث قد عرفت عدم تعرض ي ح،الحتماله االستناد

ادعوا إمنا  و،مجاعالصحة دون اإل على ليلبعدم الدوا كم متس أل،ةيإمجاعست ياملسألة ل أن هريوغ

  .ناريصحة مضاربة الدرهم والد يف  وعدم اخلالفمجاعاإل

 أن :ناري الدرهم والدريد صحة غيؤي بل رمبا ،ا من مفهوم اللقب أل،هايل فيات فال دليما الرواأ

صلى اهللا عليه وآله ( وعباس عمه ،) عليه وآله وسلمصلى اهللا( زمن النيب يف انت الرائجةكالبضاعة 

ستأنس ي مما )سلم و آلههي اهللا علىصل(ات وصححها رسول اهللا يالروا يف ماك ،)١(ضاربيان ك )وسلم

  .هيناس ما فياالست يف انك وإن ،عم من النقدون مضاربته أكله ب

ها ي فشكال واإل}عمومات لشمول ال،حمله يف وهو{ :علم وجه قول املصنفي فمنه ،انكف يكو

   }اطي االحتكتري د فاليس ببعي ول،مجاعتحقق اإلي أن الإ{ قد تقدم دفعه

                                                

  .٧ حربةبواب أحكام املضاأمن  ١الباب ١٨٢ص ١٣ ج:الوسائل )١(



١٤٨

  ،وال بأس بكونه من املغشوش الذي يعامل به

  

 كاملستمس يف  وما،جوازه إىل ني واحد من املعاصرري ولذا ذهب غ،مجاع قد عرفت عدم اإلكنكل

صل بعد  لأل،حمله يف  فهو،نار والدرهمي الدريبة بغان عدم صحة املضاركن إ صحابمراد األأن ( من

ان مرادهم ك وإن ،كذل يف مجاع اإلىدعو إىل حاجة  وال،نئذ مضاربة عند العرفيون املعاملة حكعدم 

 يف كما عرفت ذلكه يهم علإمجاعثبت ي ومل ، ظاهرريبعنوان املضاربة فهو غ  ولو،صالًصحة أالعدم 

  .انتهى )اشتراط السابق

 ملعناأ ملا ،مل تصح املضاربةن إ نه تثبت املعاملةأالمه بكصح  وإن ،املعاملة مضاربة عرفاً أن هيرد علي

 طالق إل،تب الفقهكات ويالروا يف وراتكاملذ يف حصر املعامالت على ليدل ال أنه  مرة منري غإليه

   .دلةاأل

 ي فقه الراوندقإطالما عن ك }عامل بهي الذي ونه من املغشوشكبأس ب ال{ ـفان كف يك }و{

دوها يقي ومل ،ناريطلقوا الدرهم والدأث ي ح،همرية وغيفاكوالنافع واللمعة والتبصرة والروضة وال

 عن اخلالف واملبسوط يكما حك ، ملن قال بعدم صحة املضاربة باملغشوشةخالفاً .صحة وحنوهاالب

  .كروض واملسال وال،تب العالمةك ومجلة من ، وجامع الشرئعة والسرائريلة والغنيوالوس

مل به اال يتع  بني ما ـيكما ح على  ـ وجممع الربهانكرة وجامع املقاصد واملسالكوفصل التذ

  . وبني ما يتعامل به فيصح،يصح من املغشوش فال

 أن  مشترطمبىن أن ث قد عرفتي وح،دي القدماء خال عن هذا القالمكن إ :رامةك مفتاح الويف

ر كما ذك ،اةكهما الزي ولذا جتب ف،ان مغشوشاًك وإن اري فهو املع،سم صدق االناراًيد أو اًدرمهيكون 

  . اجلواهر يف كذل



١٤٩

  .مثل الشاميات والقمري وحنوها

  .كان له قيمة فهو مثل الفلوس وإن  مل يصح جيب كسره بأن كان قلباً لو كان مغشوشاً،نعم

  

 لعدم ،تصح املضاربةط مل يضة لغلبته اخللفصدق الذهب وال سلبيث يان الغش حبك إذا نعم

  .رناهكذما ان يجل ب أل)عامل بهي(قال إمنا ولعل املصنف  ،ك املستمسكما صرح بذلك ،الصدق

احلال  يف لم حوهلا بعد انتفاء املوضوعكهم التي فال } وحنوهايات والقمريمثل الشام{ :أما قوله

   .احلاضر

ان ك بل ،قة الذهب والفضةين حقكي بأن مل }ان قلباًكن إ سرهكب جي ان مغشوشاًكنعم لو {

ان كن إو{ فضةً  والس ذهباًيل إذ }صحيمل { ،سرهك ولذا وجب ،وجب خداع الناسيمما  ، مامشبهاً

   .متهي له قأيضاًال فالعروض إمة ويعربة بالق ال إذ ،عتبار صورته با}مةيله ق

 ،مةيانت له قك  وإنتصح مضاربتها ث الي ح،لكيالن أو دي املصنوع من احلد}فهو مثل الفلوس{

ر يئع والتحرا والسرائر والشر والغنية اخلالف واملبسوط،وقد صرح بعدم صحة املضاربة بالفلوس

  .هريرامة وغكما نقل عنهم مفتاح الك ،رة عند علمائناك بل عن التذ،همري وغكواملسال

 عن املروي ، خرب املفضل بن عمر اجلعفي:مثل، اتيبعض الروا يف ركسر ذكوجوب ال مث إن

 : منها فقالدرمهاً  إيلّى فألق،ه دراهميدي ني بي فألق)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نت عندك: قال ،خيالش

 هذاشيء أي،فقال،ستوق:  فقلت  :وما الستوق،فضة وطبقة من حناس وطبقة نيطبقت:  فقلت   



١٥٠

  .)١(نفاقه إال وع هذايل بحي  ال فإنهسرهاكا: )عليه السالم( فقال ،من فضة

 ،نفاقهإوز جي الناس فال ني ب معلوم الصرف وال جائزاًريونه غك على هذا حممول(: الوسائل يف قال

  .)٢()راهةكال على تمل احلملحي و،هريخ وغيره الشك ذ، حالهنيبيإالّ أن 

ين أ إالّ ،اخلرب السابق يف هينص عل وإن سركالظاهر عدم وجوب ال: أنه لذا قال اجلواهركو: أقول

  .خالفه على  النصوص وباقيى به بل والفتوفىتأمن مل أجد 

ان ك أو ،خر للطرف اآلان غشاًكما ي ف،ة عن عدم جواز االنتفاع بهيناكسر كالن إ مث الظاهر

 وهذه ، التعاملأدلةات إطالقشمله ي بل ،العدم على ليحدمها جاز االنتفاع لعدم دلأن كيمل إذا  أما ،ناًبغ

 على دالةال اآلخرات ي لبعض الروا،صورة عدم اجلوازعلى  أو ،راهةكال على بد من محلها ة اليالروا

  .اجلواز

ها يمل علحيعمل الدراهم يالرجل : )عليه السالم(عبد اهللا  يبلت أل ق،ح حممد بن مسلميمثل صح

   .)٣( فال بأسك للناس ذلنيبإذا  :)عليه السالم( قال ،عهايبيه مث ريغ أو النحاس

  هل أه رجل من ءجا:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وعن حممد بن مسلم

                                                

.٥ حبواب الصرفأ من ١٠ الباب٤٧٣ص ١٢ج :الوسائل )١(

. ٥ حبواب الصرفأمن  ١٠ الباب٤٧٣ص ١٢ج :الوسائل )٢(

٢ حبواب الصرفأمن  ١٠ الباب٤٧٣ص ١٢ج :الوسائل )٣(



١٥١

  .نض مثنه أن يوكله يف جتديد العقد عليه بعد إالّ أن ح مل يص، بع هذه السلعة وخذ مثنها قراضاً:ولو قال للعامل

   ووصفاً قدراًيكون معلوماً أن :الثالث

  

 بأس ال:  فقال،نيدانقالدرهم  على ملحية يقال هلا الشاهيعندنا دراهم ن إ : له فقال،سجستان

   .)١(انت جتوزكإذا 

 راهةكال على  فاحلمل،سرافاًإان ك إذا سركل الكشيه ي وعل،باب الصرف يف روهكمها مما ذريغإىل 

   .ة السابقة حمل نظريالروايف 

 لفقد الشرط }صحي مل ،وخذ مثنها قراضاً{ الدرهم أو ناري بالد}بع هذه السلعة: ولو قال للعامل{

 اجتحي ال: قالي إالّ أن }نض مثنه أن ه بعديد العقل عليدجت يف لهكوي أن الإ{ ،كاملستمس يف امك األول

الم كة مثل اليفاك ىقوهذا فاألوعلى  ،ةجراء املعاطاإ يف الةكالم السابق وكمثل ال فإن د العقديجتدإىل 

   .املتقدم

املفتاح  يف  قال،املشهور  على} ووصفاً قدراًون معلوماًكين أ{  من شروط رأس املال}الثالث{

ن املبسوط وجامع الشرائع م إالّ بال خالف: }فال تصح عل اهول قدره{ :رامة عند قول العالمةكال

ة ياملهذب والغنك ،كراط ذله اشتي فك مما تركظهر ذلي وقد ،انذا جممع الربهك و، واللمعةاملختلفو

  .هاريوالسرائر وغ

   وبعدم صدق ،األصلاط استدل هلم بن قالوا باالشترياملشهور الذ مث إن

                                                

.٦ حبواب الصرفأمن  ١٠ الباب ٤٧٣ص ١٢ج :الوسائل )١(



١٥٢

  .زال به معظم الغرر وإن كفي املشاهدةتوال 

  

    .)١( عن الغررى )وسلموآله ه ي اهللا علىصل(النيب  أن  ورد من ومبا،املضاربة

 يف تفاءك عن املبسوط االيك فقد ح،}م الغررزال ا معظ وإن املشاهدة يفكال ت{ هي عل}و{

  ورد،يشمله النهي ف،ه بأن بقاء بعض الغرر غرريل علكشأ و،ة لزوال معظم الغررجواز املضاربة باملشاهد

  . املتقدمشمله النهيي حىت  عرفاً غرراًىسميال  ىبقيما  أن خيبأن مراد الش

 واالستدالالت ، املضاربة بعد صدق املضاربةأدلة طالق إل، فالظاهر عدم هذا الشرط،انكف يكو

 ولو ،صل بعد صدقها عرفاًونه مضاربة فال جمال لألك عدم أصالة األصلد بيرألو  إذ ، تامةريورة غكاملذ

 ةيرف عدم متامعي ك وبذل،األصل مانع عن طالقاإلن إ :هي فف،ثر الفساد وعدم ترتب األأصالةد يرأ

  .ست مضاربةيوا لك

ل ك يف غررنسلم صدق ال ال أنه ،اجلابرةم السند ولو مبعونة الشهرة يه بعد تسلي فف،ثيما احلدأو

  عدم قدح اجلهالةإمجاعن مث كيمل ن إ قيوالتحق(: اجلواهر يف  ولذا قال،ىخص من املدعأل ي فالدل،مورد

 أو دلة األطالق إل،كبعد ذلنه اعدي مث س مثالًيك اليف ما على قع العقدي أن  حنو،علم إىل لوتؤاليت 

ان حتقق الربح معها وهو كمإ لعدم ،ازها فالظاهر عدم جو،علم إىل لوتؤ ال اليت أما اجلهالة. عمومها

  .انتهى) روح هذه املعاملة

   مكعلم يمل  إذا  فإنه،ان حتقق الربحكمإب: والًأ شقة الثاين على رديان كن إو

                                                

. ١٣ حا يضربه الصيادبواب ال جيوز بيع مأمن  ١الباب  ٢٦٦ص ١٣ج:الوسائل )١(



١٥٣

  يكون معيناً أن :الرابع

  

 نه مخسأ و،نار وربع ظهر الربحيتاب بدكل ك مث باع تاباًكنار منه يل دك بى واشتر،سيكاليف 

  .اموع

خلط  إذا اميل فكستشي فهل ،ة وحنوهاك الشريف مثلها مثل اجلهالة كمثل ذل يف بأن اجلهالة: اًيثانو

 ،هريغ أو  اجلواهركذلنع مي أن د جداًي ومن البع،ل منهماكم لنب كعلم ي وال ،خرحدمها لبنه بلنب اآلأ

  .امهري العدل والقرعة وغن القضاء من قاعدةي االختالف موازون احملتمل عندكيو

ثبات إ عن طالقبطالن املضاربة بقصور اإل على لو استدلنه إ كقول املستمس أن علميومنه 

وجه ملنع  ال أنه  ملا تقدم من،ظاهر الوجه ريغ ،اًان متينك للبطالن ي املقتضاألصل فاملرجع ،الصحة

   .طالقاإل

 ،مجاع وباإل،لغرر وبا،األصل وقد استدل له ب}ناًيون معكين أ{ : من شروط رأس املال}الرابع{

  .اخلارج يف وجود له وبأن املبهم املردد ال

  . نياألول ةيمالشرط الثالث عدم متا يف قد عرفت إذ ،خيفى ال ل ماك الويف

  باملعىنينيل اشتراط التعيان دلك:  جممع الربهانيكحم يف  قال، موجودريغ أنه  فالظاهرمجاعما اإلأ

  . ظاهرري غور مضراًك املذ باملعىنينيون التعكعدم ن إ :خر منهموضع آ يف  وقال،إمجاعور كملذا

تب كعشرة  إالّ ر هذا الشرطكذيمل نه إ :رامةكمفتاح ال يف  وقد قال،مجاعنعقد اإليف يك: أقول

  .هذا الشرط على ني واحد من املعلقريل غكشأ ولذا ،المهك فراجع ،فقط

  ما ظهر ك ،هي علمجاع اإلكسادعاء املستم يف علم وجه النظريومنه 

  



١٥٤

نعم ال فرق  .يعني مث يوقعان العقد عليهإالّ أن ينعقد  مل ، قارضتك بأحدمها أو بأيهما شئت:فلو أحضر مالني وقال

  ، بعد العلم مبقداره ووصفه أو مفروزاًيكون مشاعاً أن بني

  

   .قول املصنف يف شكالاإل

 مث يوقعان نيعي إالّ أن ،قدنعي مل ،هما شئتيبأ أو ،حدمهاأ بكقارضت:  وقال،نيحضر مالفلو أ{

  .}العقد عليه

 أي خذ: قولي أن  فهو مثل، العامليني بتعيعنينه إ :يهف ف،نه مرددأالبطالن ب على االستاللأما 

  .اطي نعم هو خالف االحت، شئت هبةنياملال

 :قال أو ،وديعة، مل يعني اآلخرحدمها وأ على كقارضت:  فقالنيسيك  إليهلو دفع: القواعد يف قال

   .هري ومثله قال غ،صحي مل ،هما شئتيأ على كقارضت

 }أو مفروزاً{ نياملع يف يلكال أو ،سر املشاعكحنو ال على }ون مشاعاًكي أن نينعم ال فرق ب{

 بال خالف : اجلواهر ويف،عالقراض باملال املشا وقد جوز: امةركمفتاح ال يف  بل،حةص الأدلة طالقإل

  .إشكالوال 

 يف فراز الحتمال اعتبار اإل،الصدق يف كلو فرض الش( :كول املستمس فق،الصدق يف كوال ش

  .ر الوجه ظاهري غ)ثر عدم األأصالة املرجع بل ، بهكجمال للتمس  الطالق فاإل،صدق املفهوم عرفاً

قد  الذي ما تقدم من اشتراط العلم باملقدار على  بناًء}بعد العلم مبقداره ووصفه{ :وقول املصنف

  .هي فشكالعرفت اإل



١٥٥

 صح مع العلم حبصته ، قارضتك حبصيت يف هذا املال: فقال أحدمها للعامل، بني شخصنيفلو كان املال مشتركاً

  . صح، قارضتك بنصف هذا املال: فقال وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثالً،من ثلث أو ربع

  

 ،ني شخصني باًكر مشتلان املاكفلو { :ره املصنف بقولهكما ذي فشكالومما تقدم ظهر عدم اإل

ان ك وإن }ربع أو  صح مع العلم حبصته من ثلث،هذا املال يف  حبصيتكقارضت: حدمها للعاملأفقال 

 ،الربع و قدر الثلثكاملال أو عرف العامليمل  إذا نفس هذا املثال يف شكالره املصنف اإلك ما ذىمقتض

 فإن ،ثركأ أو مثائةثال أنه  هلعلميصندوق مل  يف ان له مالك و وبنتاًب وخلف ولداًما لو مات األك

 نراد عرفاأ ولعل املصنف ،ه بالقدر بعد عدم علمجعله مضاربةً يف نفعي مل نيجمرد العلم بأن للولد ثلث

  .املقدار

 كقارضت:  فقال،نار مثالًي مائة دكان للمالكلو { ما عرفتك القاعدة الصحة ى مقتض}ذاكو{

  .ع الشامل للمشادلة األقإطال ملا تقدم من } صح،بنصف هذا املال

ان صاحب ك فلو ،ضر بصحة املضاربةي والعامل واملال ال كاملال يف  من اجلهالةالًك أن واحلاصل

ان ك إذا كذلك أنه ماك ة،باملعاطا  صح أخذه من العامل،نه وضعه للمضاربةك ل، للعاملاملال جمهوالً

حتمل من اجلهالة ا إ :رامةكمفتاح ال يف لذا قال و،ان املال جمهوالًك إذا ذاك وه،ك للمالالعامل جمهوالً

  . ال حتمله العقود الالزمة ما

   أي وال عرف، اآلخرحدمها أعرف يمل  إذا ومنه تعلم صحة املضاربة



١٥٦

 أو البقية مشتركة بينهما مل ،لآلخر معينا والبقية  مقداراًألحدمها فلو جعل ، بينهمايكون الربح مشاعاً أن :اخلامس

  .يصح

  

   . واهللا العامل،روهك ما ذةاط مراعايان االحتك وإن ،نيالب يف انت معاطاةكما مقدار املال ومنه

 ناًي مع مقداراًألحدمها فلو جعل ،نهماي بون الربح مشاعاًكين أ{ : من شروط املضاربة}اخلامس{

  .أمور بك واستدل لذل}حصي مل ،نهماية بكة مشتريالبق أو ،لآلخرة يوالبق

 يف  وقال،اًإمجاع بطل لآلخر ي والباقنيمعشيء  ألحدمهاان كلو  أنه  اجلواهر منما قاله: األول

  .اعيالربح الش يف شترطي أنه  يفنهميخالف ب ال أنه الظاهر: احلدائق

  .وركم املذكاحل على مجاع احلدائق اإلريلمات غكظهر من يو: كاملستمس يف وقال

  .ةكحتقق الشر ادة فاليالزوثق حبصول ي ال أنه ره الشرائع منكما ذ: الثاين

  . العقدىخالف وضع القراض وهو خالف مقتض ألنه : قال،رامةك مفتاح الرهكما ذ: الثالث

فما : كخرب عبد املل يف قول السائل  مثل،اعيالش على ات الدالةيخالف ظاهر الروانه إ :الرابع

    .)١(بأس به ال:  فقال،ك عن ذل)عليه السالم(عبد اهللا   فسألت أبا،كني وبيني فهو بعاًيصبت منها مجأ

                                                

.١ ح املضاربةمبواب أحكاأ من ٢الباب ١٨٤ص ١٣ ج:الوسائل )١(



١٥٧

  متاعاًكبتاع لأ :قول للرجلي عن الرجل )عليه السالم(اهللا  عبد  سألت أبا:ة املراديي الرواويف

   .)١(ال بأس :)عليه السالم( قال ،كني وبينيوالربح ب

   .)٢(نهمايربح فهو بوإن  :ة احلليبي رواويف

  .ك ذلريغإىل 

  الرجل ماالًيعطيالرجل  يف قال أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،رواه الدعائم ما: اخلامس

  .)٣(هذا الربا حمضاً:  قال،ه الربح مقطوعاًيعطي أن  علىعمل بهي

  :رواك ما ذإطالق بيتف ل هذه الوجوه الكن كل

  .ان حمتمل االستناد بل مظنونهكان كلو  أنه  مع،املسألة يف  موجودري غمجاعفاإل

  .ىخص من املدعأ والثاين

 قولي فكتعارف مثل ذلي أنه واحلال ، العقدىوجه جلعله خالف مقتض ال إذ ، ظاهرريوالثالث غ

  .نناي بك والربح بعد ذلكنار ملصرفيوم مقدار ديل كعمل وخذ ا :صاحب املال للعامل

 نصرافواإل ،وه أعم وحن)نهمايب( أن  إىلضافة باإل،باب مفهوم اللقبمن  إالّ هيداللة ف والرابع ال

  .اًيون بدوكي أن قربيان فكلو 

  .مقطوع للعاملشيء جعل  إىل ه بالنسبةيال داللة ف :أوالًواخلامس 

لف رأس أ أن ما لو علمك ،نكيمل إذا  أما ، رباًاألمران كبصورة ما تعرضت إمنا ة يالروان إ :اًيوثان

  من الرباكن ذلكي مل ،ثالثا مثالًأة يق مائة والبعطينأ :ك فقال املال،قل من مخسمائةيال  ربح مايال ملا

 إىل ني ولذا ذهب مجع من املعاصر،ثركأ أو قل منهأ أو ربح بقدر الرباي أو ربحي ال أن هو حمتملالذي 

  س ي ول،هذا الشرط يف شكالاإل

                                                

.١ ح من أبواب أحكام املضاربة٣ الباب١٨٥ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٢ حبواب أحكام املضاربةأمن  ١ الباب١٨١ص ١٣ ج:الوسائل )٢(

.٢ حبواب أحكام املضاربةأمن  ٢الباب ٥٠١ص ٢ ج:املستدرك )٣(



١٥٨

   تعيني حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو حنو ذلك:السادس

  

  . مراعاتهحوطفاأل ك ومع ذل،راطه مطلقاًسقاط اشتإ بل ،سقاط هذا الشرط رأساًإاملراد 

 حرمة دلة بل أل،ف السنديضعه قال إني حىت ،)١(خلرب الدعائم  ال،صحيستلزم الربا مل يما ينعم ف

   .الربا

ل قوأ ،}كحنو ذل أو ثلث أو ل منهما من نصفك حصة ينيتع{ : من شروط املضاربة}السادس{

  :أقسام على ينيالتع

  .أيضاًها النصوص يدل عليما ك ،يمجاعإ وصحته ،رهكذ ما: األول

  املضاربة عرفاًأدلةخالف  ألنه ،صحي وهذا ال ،بينص أو حظ أو  جزءكقول لي أن :الثاين

 ك وقد صرح بعدم صحة مثل ذل، عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبيل يشمله دلي و،وشرعاً

ة ال ي باجلزئراًون الربح مقدكي نأ :قالث ي ح،د ولعله املراد من عبارة القواع،هريرامة وغكمفتاح ال

  .الثلث أو النصفكر يبالتقد

 ،غرر ألنه صحي  وهذا ال،داملردشيء  له ال بأن جعل،ربع مثالً أو  ثلثكل: قولي أن :الثالث

ه من ريقبل غيال  ماك ،كقبل امللي استدل له بأن املردد ال ك املستمس ويف،املضاربة ىمقتضوخالف 

عط أ: ةيالوص يف قال إذا ماك ،املردد على  تترتبحكاماألثرياً من ك فإن ،ان فيه نظركإن  و،حكاماأل

   داًيز

                                                

.٢ حبواب أحكام املضاربةأمن  ٢ الباب٥٠١ ص٢ ج:ستدركامل )١(



١٥٩

 أو ،نيشهر أو داره شهراً يف لسجي أن أباح له أو ،دين لزيناريد أو ناراًيعط دأ أو ،ناراًي دأوعمرواً

 ك ذلريغ إىل ،ةيالغرب أو ةيداره الشرق يف لسجي أن ديباح لزأ أو أو عمرو، جيلس يف داره زيد أن أباح

  .مثلةمن األ

 يف ،ثركأ أو قلأ أو ،الربع أو  الثلثيعلماا هل هيث ال ي ح،دلةا بالنسبة العكل: قولي أن :الرابع

 وللعمل نسبة خاصة من ل من رأس املالكعلون لجيالعقالء  فإن ، خاصاًالواقع مقداراً يف انك إذا ما

 أو  من غرركذل يف  وعدم حمذور، العقودأدلة مضاربة وأدلة القط إل،الصحة القاعدة ىض ومقت،الربح

  .كأمثال ذل يف ان ظاهر بعضهم املنعك وإن ،حنوه

 ماإ ،كذل يف شكالالمهم اإلك وظاهر ، لعامله التاجر الفالينىعطأ مثل ما ك ل:قولي أن :اخلامس

ن الظاهر الصحة ك ل، عن مثله املضاربةأدلة نصرافالما إ و املضاربةىخالف مقتضألنه ما إ وغررألنه 

 ريل بطالنه غي فدل، مثل ما شرط فالنكل :لو قال(: كاملستمس يف  ولذا قال،ورةكلبطالن الوجوه املذ

  .)ظاهر

لف رحبت دون األ وإن ، الثلثكف فللرحبت فوق األن إ :قولين  بأ،األمر يف رددي أن :السادس

 ألنه ، القاعدة الصحةى ومقتض،سكبالعأو  العامل على ك شرط املالكان ذلك سواء ، النصفكفل

 ،قل باملضاربةأأخذ ي أن ستعديالشهر مخسمائة ال  يف جرتهأون كث تي ح فالعامل مثالً،يشرط عقالئ

  .قلأون له كيث ال يعل الشرط حبجيولذا 

  ألف  على لصة حي باملال البضاعة الفالنياشترن إنه إ ك املالكذلك



١٦٠

  .طالق اإل إليهفيكون هناك متعارف ينصر أن إال

يشترط عليه عمل  إالّ أن ، منه ألجنيب عنهما مل يصحاً فلو شرطا جزء،يكون الربح بني املالك والعامل أن :السابع

  متعلق بالتجارة

  

نه خالف أ و، والغررنصراف هنا احتمال اإلأيتي و،املضاربة يف نقص حظهي أن ديري فال ،قطعاً

  .وراتكملذا يف شكال وقد عرفت اإل، العقديمقتض

   .ليف التطونهما نضرب عنها خوير جلعل الربح بخأن تصورات كميو

 للعلم  موجباًنصراف االونكي ف،هارادأ وقد }طالقإل ا إليهنصرفي نصرافا كون هناكي أن الإ{

رادة ر اإلكذيأن املصنف مل ك و،العقود تتبع القصود إذ ،نصرافنفع االيرادة مل  اإلال ولو،باملقدار

   .وضوح هذا الشرطعلى  اعتماداً

ا م عنهجنيب منه أل فلو شرطا جزءاً، والعاملك املالنيون الربح بكين أ{ : من الشروط}السابع{

 فإن جنيب منه ألشرط جزءاًفإن ( :دالقواع يف قال ،}ه عمل متعلق بالتجارةيشترط علي إالّ أن ،صحيمل 

  .)بطل الإ و، صحان عامالًك

 وما ،املبسوط يف ماك  معاًنيمكاحل يف  واحداً قوالًكرح ذلشيف ( :رامةكمفتاح ال يف وقال

 كح وجامع املقاصد والروض واملسالي والتنقرشادر واإليرة والتحركاملهذب والشرائع والتذ يف صرح

  .انتهى )ني املتعاقدريان غك من جنيب واملراد باأل،وجممع الربهان

  :نيواستدل له هؤالء بأمر

  .ملضاربة اىخالف مقتضنه إ :األول



١٦١

   من الربح لغالم أحدمها صحاًلو اشترط كون جزء أنه نعم ذكروا

  

  .دلة فهو خالف األ،نهمايون الربح بكظهور النصوص : الثاين

 ولذا ال ،هاإطالق بل هو خالف ، املضاربةىخالف مقتض أنه ال نسلم إذ ،همايلك يف ما خيفى وال

 ، املتاعكلميال  أن عه بشرطيبي أن  مثلكس ذلي ول،ه مع هذا الشرطيعلصدق القراض  يف  العرفكشي

ه من ي فاالستدالل ا ملا حنن ف،طالق اإلىهو مقتض رت ماك بل ذ،ست حاصرةيالنصوص ل أن ماك

  .ل االستدالل مبفهوم اللقبيقب

س يل أنه  علىهمؤ وبنا،ان من الشرط الفاسدك  ال مقوماًان شرطاًكلو  أنه  إىلضافةهذا باإل

  .مبفسد

 ،نصفه مثالً كت امرأيتعط أن  على الثلثانكل: قال للعامل فإن ،بعدم مثل هذا الشرط ليق لو مث

 قربان األك وإن ، احتماالن،جنيبشرط لأل ألنه ،ال  أو، الوفاء بالشرطأدلة طالق إل،صح الشرطيفهل 

  .األول

 ىقوجبه فاألوأ فإن ،لزم الشرطيرة مل ك وعن التذ،لزوم هذا الشرط يف ر النظري التحريك حمويف

 يكما حين جممع الربهان فياألمر واحتمل ،هيعمل عل ه وجه آخر بالصحة اليح وفي وعن التنق،البطالن

  .عنه

د تعد إىل قةياحلق يف األمررجع ي إذ ،ضريالتجارة فال بالثالث عمل متعلق  على شرط إذا ماأ

   .إشكال جائز بال خالف وال ك وذل،العامل

سوط واملهذب بما عن املك }حدمها صحأون جزء من الربح لغالم كلو اشترط  أنه رواكنعم ذ{

 األول بل عن ،همري وجممع الربهان وغك وجامع املقاصد واملسالرشادرة واإلكر والشرائع والتذيوالتحر

   .هي علمجاعاإل



١٦٢

ملا  إالّ أنه ،يشكل اآلخر وعلى القول ،يرجع إىل مواله ألنه ، على القول بأن العبد ال ميلكوال بأس به خصوصاً

 قوى فاألألحدمها مل يكن غالماً إذا املتيقن من عدم اجلواز ما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حىت لألجنيب والقدر

  .دلة لعموم األ،مل يكن عامالً وإن أيضاً بل ال يبعد القول به يف األجنيب ،الصحة مطلقاً

  

 على خصوصاً{ ، الشارطسيك إىل قة راجعياحلق يف نه وأل،روكذ املمجاع لإل}وال بأس به{

 ، واقعاًن هذا شرطاًكي مل كلميمل ن إ أنه  خيفىن الك ل،}مواله إىل رجعي ألنه ،كلميالقول بأن العبد ال 

  .أيضاًاملقام  يف ينيصحتها آت على الن السابقان بناًءيان الدلك كلميان كوإن 

 نينه وبيال فرق ب إذ }لكشي{ د العبك مبل}خرالقول اآلوعلى { : بقولهكذل إىل ولعله أشار

 ، الوفاء بالشرطأدلة طالق إل}جنيبلأل حىت  القاعدة صحة الشرطىان مقتضكملا  أنه الإ{ جنيباأل

  من عدم اجلواز مانيوالقدر املتق{، هإطالق بل خالف ، املضاربةىون هذا الشرط خالف مقتضكوعدم 

 } الصحة مطلقاًىقوفاأل{، الغالم عطاءإ روا صحة شرطكم قد ذ أل}ألحدمها ن غالماًكيمل إذا 

  .ه أم الك سواء قلنا مبل،الغالم إىل بالنسبة

ن إ :قالي إالّ أن ،املقام يف مجالإن كيمل  أن قن بعدي بالقدر املتكتمسال جمال للنه إ :هيرد علين كل

جازوا الشرط أ جنيباملنع عن األ يف نيامع ألن ، لهإطالق وهو ال ،مجاععدم اجلواز اإل يف املستند

   . فتأمل،الغالم إىل بالنسبة

  ما ك }دلة لعموم األ،ن عامالًكيمل  وإن أيضاً جنيباأل يف عد القول بهبل ال يب{



١٦٣

 لكن ،يكون بيده مل يصح أن  فلو اشترط املالك،يكون رأس املال بيد العامل أن يشترط أنه  ذكر بعضهم:الثامن

  ال دليل عليه

  

مر خريي  ألاختصاص الربح على ه بأن العموم خمصص مبا دليعل ك املستمسإشكال ف،عرفت

عرفت عدم  أن  وارد بعدري غ، والعاملكباملال جعل بعض الربح أو الفقراء،كطائفة خاصة  أو الوقفك

  .وركص املذيوجه للتخص

 أو رأس املال وبعضه هلما إىل اشرط بعض الربح منضماً إذا ما يف عرف وجه الصحةيقدم ومما ت

   .خرآل أو األحدمه

 يف  قال}د العامليون رأس املال بكي أن شترطي أنه ر بعضهمكذ{ : من شروط املضاربة}الثامن{

  .)صحيه مل يده عليون كت أن ك فلو شرط املال،د العاملي يف ون مسلماًكيأن ( :القواعد

 ،ارهيخت ااإليضاحلوح من ي وقد ،أيضاًر يالتحر يف هذا شرط املصنف(: رامةكمفتاح ال يف وقال

تب كعنه   وقد خلت،رة عدم اشتراطهكالتذ يف  وقرب،بيبعد من الرأ وأوىل أنه  جامع املقاصدويف

   .انتهى )ثرها عدمهكأ بل ظاهر ،اضيالر إىل اب قاطبة من املقنعة واملقنعحصاأل

  . املضاربةأدلة طالق إل، مضاربةً}صحي{ و،بطلي }ده مليون بكي أن كفلو اشترط املال{

ن  وأل، املضاربةىنه خالف مقتضأ وما استدل له ب،}هيل عليدل ن الكل{ : املصنفولذا قال

 ولذا ،األولال نسلم  إذ ، تامريغ ،ثراأل عدم صالة وأل،دهين املال بكيمل  إذا ن من العملكتميالعامل ال 

  ن ك والتم،رده جامع املقاصد بأنه موضع تأمل



١٦٤

  . كما عن التذكرة،املال بيد املالكيتصدى العامل للمعاملة مع كون  أن فال مانع

 ويكون الربح  ليصرفه يف الزراعة مثالً إليهكان بغريها كأن يدفعإذا  وأما ،يكون االسترباح بالتجارة أن :التاسع

   يشكل صحته،بينهما

  

  .ليقاوم الدلي ال األصل و،شبهأما  أو كاملال على ول العاملحيموجود بأن 

 أنه  ال،ق حسب التعارفيسنه إ :هي فف،العامل إىل دفع املالي كاملال  أنخبار الباب منأ يف وأما ما

ال  إذ ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ة منذ زمانه ريلس باكل لذل ظهر اجلواب عن االستدالك وبذل،شرط

  .اًياالختصاص ثان على هاي وال داللة ف،ة أوالًريسلم السي

 بل قد ،}رةكما عن التذك ،كد املاليون املال بك العامل للمعاملة مع ىتصدي أن فال مانع{ هيوعل

 يف افكمفهوم املضاربة  يف اعتباره عرفاً يف كالش أن كاملستمس يف ه فماي وعل،املشهور أنه عرفت

   . املاتنىقات فتويقرر ما وجدته من التعل ولذا ،  حمل منع،اعتباره

 دفعيأن كها ريان بغكإذا ما  وأ،ون االسترباح بالتجارةكين أ{ : من شروط املضاربة}التاسع{

  .}ل صحتهكشينهما يون الربح بكي و،الزراعة مثالً يف صرفهي لإليه

ل يكالنقل وال أما ،الطبخ واخلبز واحلرف على صحي فال ،ون جتارةكي أن طهشرو(: القواعد يف قال

  ا تبع للتجارة فإ،والوزن ولو احق التجارة



١٦٥

  .انتهى )ال باحلرف والصنائع الشراءع وي االسترباح بالبوالتجارة هي

ح ي وهو صر،ر وجامع املقاصديرة والتحركالتذ يف لهك كما صرح بذلك(: رامةكمفتاح ال يف وقال

  ).ريخاأل يف املبسوط

 ا  فاستغين،هايجار علين االستكميعمال مضبوطة أهذه (رة بأن كالتذ يف علل هذا الشرط: أقول

 ضبطها، نكميال  اليت  وهو التجارة،هيعل جاريوز االستجيا ال ميوز القراض فجيإمنا  و،هايعن القراض ف

 فللضرورة ،هايجار علي االستنكمي ا وال إليه واحلاجة داعية،قدر العوض معرفة قدر العمل فيها وال وال

  .انتهى ) شرع عقد املضاربةنيمع جهالة العوض

 ،كقن من القراض ذليملتا أن ر وجههك فقد ذ،جاريشرط القراض عدم صحة االست أن نيأما من أ

 فال ضرورة ،عمال مضبوطةأ الطبخ واخلبزك ورةكعمال املذاأل فإن ،ثرقن عدم األيعدا املت ما يف األصلف

  علىقارضهي أن اءيهذه األش على  القراضمعىن إذ ،هايز القراض فيصول وجتواب خمالفة األكارت إىل هايف

 من ك وحنو ذل،صبغهي والثوب ل،نسجهي والغزل ل،بخهطي والطعام ل،بزهاخيطبخها وي احلنطة ويشتريأن 

  .وركوجه الشرط املذ يف قالية ما ي هذا غا،احلرف

هذا  ألن ،قبال استحسانات العامة باالستحسان يف  فعلله،دلة األإطالق عدم ىولعل العالمة رأ

  . ال توجب االشتراطمورمثل هذه األ أن ال فمن املعلومإ و،ةي الشافعالشرط أحد قويل



١٦٦

 يف ال يكون داخالًـ كما ال يبعد ـ  ولو فرض صحة غريها للعمومات ، هو التجارةدلةإذ القدر املعلوم من األ

  .عنوان املضاربة

   مع اشتراط املباشرة من دون االستعانة بالغري،ال يكون رأس املال مبقدار يعجز العامل عن التجارة به أن :العاشر

  

ن الظاهر ك ل،} هو التجارةدلةذ القدر املعلوم من األإ{ :شرطل هذا اليتعل يف ولذا قال املصنف

ولو فرض صحة { :لقولهن جمال كي ولذا مل ، بعد مشول املضاربة هلا عرفاًدلة األطالق إل،صحة املضاربة

   .)٢(جتارة عن تراض و،)١(وفو بالعقودأ مثل }ها للعموماتريغ

 يف ك من الشكجمال لقول املستمس ما الك ،}بةعنوان املضار يف ون داخالًكيال  ،بعديال  ماك{

  .انتهى ،ثر عدم ترتب األأصالة إىل  املوجب للرجوعكمثل ذل يف حتقق املضاربة عرفاً

ان ك مثالً اًمهندس أو اًبي صار طبفإذا ،درسي له ماالًيعطين أ و بل، مضاربةقسام األكل تلكصح يف

   .ةي الثانودلة وحنوه مما ثبت باألجحافن الالزم مالحظة عدم اإلك ل،الربح يف ةكيشر

ان ك  سواء}عجز العامل عن التجارة بهيون رأس املال مبقدار كين ال أ{ : من الشروط}العاشر{

لشرط  أو }ريمع اشتراط املباشرة من دون االستنابة بالغ{ ئ، طاراينكم أو لظرف زماين أو ،اًيالعجز ذات

  تاجر بالبضاعة ي أن اشتراطكخاص 

                                                

.١اآلية : سورة املائدة )١(

.٢٩اآلية : سورة النساء )٢(



١٦٧

   حىت مع االستعانة بالغريجزاًأو كان عا

  

   .العجز ناش عن الشرطإمنا  و،التجارة على ان قادراًكن كيخر ومل بشرط آ أو ،ةينالالف

 هذا الشرط عدم على دلي و، وبدون الشرط اخلاص}ريمع االستعانة بالغ حىت ان عاجزاًكأو {

 ة اعتبار قدرة العاملي ملعلوم،ه الفسادلعل املتج: اجلواهر يف  ولذا قال،للمقدور إالّ  املضاربةأدلة مشول

  .ة التعاقد مع العاجزي ضرورة لغو،جارة اإليفروه ك حنو ما ذ،الصحة يف العملعلى 

 ،هاينكن من ركتفاء رما ال تنعقد املضاربة النك ف، عن املالاًان املضارب عاجزكومثله ما لو 

  .العمل  وهوينن الثاك الرىانتف إذا كذلك

مفروض املسألة  يف ن البطالنمها من الضمان بدوري وغكئع واملسالره الشراكذما  أن علميومنه 

: شرحه يف ك وقال املسال،)عنه ضمنعجز يمن مال القراض ما  أخذ وإذا(:  قال احملقق، ظاهر الوجهريغ

  ألن،هي الوجه املأذون فريغ على املال على دهي ون واضعاًكي عجزه مع ألنه  بعجزهكهذا ما جهل املال(

  .)ان ضامناًكه فيعمل فيان لكإمنا   إليهمهيتسل

 ،القواعد يف رك وحنو عبارة الشرائع ذ:كاملستمس يف  وقال،جامع املقاصد يف وحنوه: قال اجلواهر

  .حمله يف ره العروةكما ذن إ: كمث قال املستمس

  .تالزم العريفوا بالضمان باعتبار الرعمإمنا  و،رادوا بطالن العقدأآخر لعل احملقق وبعض : قولأ

 ، الضمان وصحة العقدني بةالمنافا إذ ،بطل العقد بهيثبت الضمان ال يث ي وح:كر املسالكذ

  صحاب ه اتفاق األيخبار وعلم من األاحلدائق مبا تقد يف وعلله



١٦٨

 كان إذا  فإنه، للعملجارة كذلك يف اإل أن األمر كما، على العمل الشتراط كون العامل قادراً،وإال فال يصح

  ، تكون باطلةعاجزاً

  

  .نهمايضمن والربح بي  فإنهك ملا شرطه املالمع املخالفة أنه من

 التالزم نايفية ال قيعدم التالزم حق إذ ،عدم البطالن يف الم الشرائع وحنوهك يف ال ظهور: أقول

  .العريف

 جهة نس ميالبطالن ل أن احتمال أما ،ه القاعدةيتقتض الذي ره املاتن هوك فما ذ،انكف يكو

 غري املقدور باطل على العقد إذ ، ما فيهىفخيفال  ،املقدور على اناكذن والعقد اإل أن العجز بل من جهة

 على اًون العامل قادرك الشتراط ،صحي فال الإو{ قدر العامل صح فإن ،س بشرعي وال عقالئييلألنه 

 ة،املزارعة واملساقا يف كذلك مراألون كي أن ينبغي بل } للعملجارةاإل يف كذلك  أن األمرماك ،العمل

   شرعاً أو الصحة عقالً على لي سبق من عدم الدل ملا}ون باطلةك تان عاجزاًك إذا نهإف{

عاجز  رينه ومقدار غوع ان مقدار عاجزاًك إذا ،قدار العاجز عنهللم أو لكون للكيمث هل البطالن 

 يف ون البطالنكي ف، عنهاًرز عاجزان األك وقد ،رزجل جتارة احلنطة واألضاربه بألف أل إذا ماك ،عنه

 إذا ماك ،كذلكان العجز ك إذا ل البدليسبعلى أو  ،رز دون النصف املرتبط باحلنطةالنصف املرتبط باأل

  .ل البدليسب على مهااحدإجتارة   عنزعجي وال ،رز جتارة احلنطة وجتارة األني عن اجلمع باًان عاجزك

عن نصف االجتار سواء عن  عجزيأن ما إ و،حدمهاأ عجز عنيأن ما إ فإنه ،أقسامثالثة  على وهذا

   قدرته جتارة مخسمائة انتك  مثالً،همايلك يعن نصف أو أحدمها



١٦٩

  ، وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطالن،فيكون متام الربح للمالك

  

  .لتجارةا يف لف عن صرف األزالعجإمنا  و،بعض هذا وبعض هذا أو الًكاحلنطة  أو الًكرز ما األإ

على  إالّ قدرياحلنطة وال  يف انت املضاربة بألفك إذا ماك ،عجز عن بعض اجلنس الواحدي أن ماإو

  .مخسمائة منه فقط

ان املوجب للبطالن العجز ك إذا : قالكستمسن املكل ،لك ظاهر املصنف بطالن ال،احتماالن

نئذ ي وح،ك لعدم العجز عن ذلل جزء جزءك ال بطالن وجب بطالن اموعيعن اموع فان كفالعجز 

  .ةفقل تبعض الصي من قبونك الزائد وي يفاملقدور وتبطل يف تصح

ارهم ياملاتن اخت على همموت معظكظهر من سيان ك وإن ،ني واحد من املعلقري غكذل إىل وذهب

 ،عيالب يف ماكالقدر املقدور  إىل  بالنسبةة واملزارعة واملساقاجارة اإل والظاهر الصحة هنا ويف،البطالن

 يف كبعضه املال على قدريمل  أو ،نياملع يف اًظهر بعضه ناقص إذا رأس املال إىل  بالنسبةكذلك أنه ماك

  .كذل أشبه ما أو ،يلكال

ان عاملا مل ك وإذا ،ار تبعض الصفقةيان له خك ، بعدم قدرة العامل جاهالًكلان املاك فإذاه يوعل

  .بياشتراء املع على قدمأ إذا عيالب يف ار لهي خما الك ،كذل على قدمأ ألنه ارين له خكي

جرة عمله مع جهله أ وللعامل كون متام الربح للمالكيف{ بطله جلهله بالعجزأ فإذا ،انكف يكو

 نيان الربح بكبطل ي ومل ان جاهالًك أو ،املعاملة على قدمأ بالعجز واًان عاملكإذا  وأما ،}بالبطالن

  . والعامل بالنسبةكاملال

   ان للعاملكبطله أ وان جاهالًك وإذا ،العاجز عنه فال عمل وال ربح ملقدارما اأ



١٧٠

  مع علم املالك باحلال إالّ ويكون ضامنا لتلف املال

  

 ،ديزاأل يف  فال حق لهىاملسم على قدمأ ألنه ى،ن من املثل واملسمياألمرقل أتحمل يجرة املثل وأ

  . املسألةكتل يف روهكذ الذي اخلالفعلى 

ون كيقد  إذ ،مل العةبنسب ال ،ستحقيراد به ما يإمنا رناه من الربح للعامل بالنسبة كا ذم مث إن

 ، باب لدارهيصنع مصراع يف استأجره إذا  مثالًى،خرأنسبة بنما قدر املال له يحجم اجلزء بنسبه خاصة ب

  . اًغالب كقل من ذلأستحق نصف املبلغ بل ين كي مل  واحداًنع مصراعاًصف

 على كصورة عدم قدرة املال يف عاملاً أو ون العامل جاهالًكل الفروع من ك أحكامهر ومبا تقدم ظ

 وعند ،ل العملك على صورة عدم قدرة العامل يف عاملاً أو هالً جاكون املالك ومن ،ل املالكعطاء إ

 علم عم الإ  لتلف املالاًضامن{  العامل}ونكيو{ ،فسخيال أن ما إ و، علمما إذا فسخيأن ما إ امجهله

  .} باحلالكاملال

عجز يمن مال القراض ما  أخذ وإذا(:  عند قول احملقق قائالًكره املسالكالضمان ما ذ يف والوجه

 ،هي الوجه املأذون فريغ على دهي ون واضعاًكي همع عجز ألنه ، بعجزهكهذا مع جهل املال): (عنه ضمن

  .)اًان ضامنكه فيعمل فيان لكإمنا   إليهمهيتسلألن 

  وبطالا بالنسبة،املقدورالقدر  إىل بصحتها بالنسبة وقد نقول ، قد نقول ببطالن املضاربة:أقول

 الذي  القدركتلف ذلن إ البعض أو عياجلم إىل فالبطالن بالنسبةحال  أي وعلى ، املقدورريالقدر غإىل 

ره كذوجب ملا ي ال أو ، وجههكما تقدم عن املسالك ،وجب الضماني هل ،ه املضاربةيفتبطل 

  ن إ( : بقولهكاملستمس



١٧١

ال املضاربة ن مإف، )١(ضمن بفاسدهيحة ال يضمن بصحيال  اماملقام خمالف لقاعدة  يف الضمان

  . احتماالن،آخره إىل )الباطلة يف هي علون مضموناًكيحة فال يالصحاملضاربة  يف العامل على  مضمونريغ

 عامل كاملال أو ،جاهالن أو ،املان بالبطالنعما إ ما أل،أربع املسألة صورن إ :قالي أن نكميو

  .سكبالع أو ، جاهلملوالعا

 يفف،  مضمونةريعة غيد العامل والودي يف عةي املال ودك بالبطالن فقد جعل املالنيانا عاملكفإن 

  .)٢(عة والبضاعة مؤمتنانيالودصاحب :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ح احلليبيصح

 وحنوه ،)٣(عة مؤمتنية والودي وصاحب العار،ة ضماني عارريمستع على سيل: )معليه السال(وقال 

  .هريغ

 ان عاملاًكلو أنه  حىتعة جهلهيسبب الود انك وإن ،د العاملي بك املالدع فقد أونيانا جاهلكوإن 

  .هيعة ال ضمان في والود،عةيونه ودكرجه عن خياه ال يإعطائه إن عدم ك ل،اهيإعطه يمل 

وجب يعلم العامل بأنه ال حق له  ألن ،انبعد الضمي مل اً والعامل عاملهالً جاك املالانكن إو

ان ك وقد ،ودعه املالأد فيهذا ز أن كزعم املال إذا ماك فهو خذتأد ما يالعلى  قاعدة يف دخوله

  .ثل هذا الصورةنصرفة من ممعة ي الودأدلة و، املودعباشتباه و وعلم عمراًعمرو

 ألن ،عطاءستحق اإليال  أنه علميعطاه ملن أ أن  احترام ماله بعدك فقد اذهب املالسكان العكولو 

   . عامل ببطالن املضاربةكاملال

                                                

.٢٥٨ص ٢٢ ج:انظر اجلواهر )١(

. ٦ حمن أبواب العارية ١الباب ٢٣٧ص ١٣ ج:الوسائل )٢(

. ٦ حبواب العاريةأ من ١ الباب٢٣٧ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



١٧٢

إمنا العجز  ألن ، أو القدر الزائد، لعدم التميز مع عدم اإلذن يف أخذه على هذا الوجه،وهل يضمن حينئذ مجيعه

الزائد ومل ميزجه  أخذ بقدر مقدوره مثأوالً  أخذ  إذا والثاين،فعةاجلميع د أخذ األول إذا أو ،يكون بسببه فيختص به

  ،مع ما أخذه أوالً

  

 ،حال االنفراد يف حال االنضمام ال يف ديوضع ال ألن }زي لعدم التم،عهينئذ مجيضمن حيوهل {

لذا و، د الضماني القتضاء الون مضموناًكيقبضه ف يف اًون مأذونكي فال ، العمل بهمقدور ريواملنضم غ

  .مانةأون كي حىت }هذا الوجه على أخذه يف ذنمع عدم اإل{ :قال

 ريغ إذ }به{  الضمان}ختصيف{ بسبب الزائد أي }ون بسببهكيإمنا العجز  ألن ،أو القدر الزائد{

  .قبضه يف الزائد مأذون

 ل املتقدميالدل ألن }ع دفعةياجلم أخذ األول إذا{ رناه يفكذ الذي عيون للجمكي الضمان }أو{

   .ع دفعةياجلم أخذ ما لويآت ف ...)ديضع الن وأل(بقولنا 

ما  أو الثلث أو نصفالك }بقدر مقدورهأوالً  أخذ ذاإ{ املقدورعدم ضمان القدر  أي }والثاين{

   .شبهأ

 من ،هي مأذون فريان التصرف غكمزجه إذا  ألنه }الً أوخذهأما ه مع زجميالزائد ومل  أخذ مث{

  . للضماناًرف موجبون التصكي ف،ةكث الشريح

 القدر املأذون إذ ،وجب ضمان اموعي ة الكالتصرف من جهة الشر يف ذنعدم اإلن إ: هين فكل

 ،وجب الضمانيال  إالّ أنه ةك الشرثيه من حيجواز التصرف ف سبب االمتزاج عدم اًان ممتزجكوإن 

  اًان ممنوعك وإن تصرفه فإن ،هري غنينه وبي بك املشتركاملل يف تصرف إذا ماكفهو 



١٧٣

  .أقواها األخري

  

  . فقطكي الشرضمان مالإمنا و، عيوجب تلفه ضمان اجلميتلف ال  إذا نهكل

صحت املضاربة  الذي البعض أن عيضمان اجلمعلى رد ي إذ }ريخاأل{  عند املصنف}قواهاأ{

تدرجياً  أو عةًاجلميع دف أخذ  أنه إذا الزائد فقطضمان القدر على رديما ك ، ال وجه لضمانه إليهبالنسبة

  .وجب الضماني واملنع عن التصرف ،اموع يف ع التصرفان ممنوكن مزج املقدور بغري املقدور كل

ان قدر الضمان كع ياجلم تلف فإذا ،الالزم القول بضمان الزائد فقط أن رناكرفت مما ذن قد عكل

ان كاملمتزج  يف لنصف مثالًف ا تلوإذا ، مقدورريغ اآلخر والنصف ان النصف مقدوراًك مثالً ،اًواضح

 ط الفق كاملال على صفجعل النن إ ثي ح، قاعدة العدلي مقتضكذل ألن ، القاعد ضمان الربعىقتضم

ها بعد مرتبة قاعدة تمرتبن إ ثي وال جمال للقرعة ح،ح بال مرجحيترج ألنه ،وجه له  فقط الالعاملعلى 

  .لقاعدة العدلإالّ  وجه  فال،هاري وغية الودعيستفاد من روايما ك العدل

 ،هيالتصزف ف يف ديحدمها لزأذن أن يز من احلنطة لنفريان قفك إذا ماك ،ل مورد مشابهك يف ذاكو

م ي القاعدة تقسىمقتض فإن ،تعد أو طيع وتلف نصفه بدون تفرياجلم يف فتصرف، اآلخرأذن يومل 

  .أيضاً وال جمال للقرعة ،نأذيمل  الذي من أو ذنح جلعله من اآليال ترج إذ ،ب منهماالنصف الذاه

 وهو ضمان القدر الزائد ، القاعدة االحتمال الثاينيمقتض أن  فقد ظهر مما تقدم،انكف يكو

  .اًمطلق



١٧٤

الزائد يكون يده على اجلميع وهو عاجز عن اموع من حيث اموع وال ترجيح اآلن  أخذ بعد أنه ودعوى

 والبطالن مستند إىل ، وقع صحيحاً إذ األول، كما ترى، يكون عاجزاً وأخذ الزيادة الاألوللو ترك  إذ ،ألحد أجزائه

  . واملفروض عدم املزج،الثاين وبسببه

  

ع عاجز عن ياجلم على دهينه بعد وضع أل بكشي( :ل بقولهيالتفص على لكشأ كسالملا مث إن

 )عجزيادة مل يلز وأخذ ااألول كلو تر إذ ،جزائهأحد ن ألح اآلي وال ترجموعاث هو ي من حاموع

 ن العجز يف الثاينإف، خذ صورة تدرج األ يفال عجز عن اموع أن :دفعه مبا حاصله إىل شار املصنفأو

   .هو مقدوره الذي األول يف  ال عجز عنهيالذ

ع وهو عاجز عن اموع من ياجلم على دهيون كيالزائد  أخذ بعد أنه ىدعو{ ألن ك وذل}و{

قال ي حىت }جزائهأحد أل{ هو عاجز عنه الذي الثاين أخذ  أن بعد}نآلح ايث اموع وال ترجيح

 أي }ادةيوأخذ الز{  املقدور}األول كلو تر ذإ{ حيال ترجإمنا  و، عاجز عنه عاجز عنه والثاينري غاألول

 وال ،حد سواء على نيءال اجلزك إىل ة العجزنسبوع ما أخذ ن وبعد فاآل}اًعاجزون كيال { الثاين

ذ إ{  بذاته تامة بل العجز عن الثاينري غ}ىما ترك{  عنهالثاين أو  عاجز عنهاألولقال يألن  حيترج

   .اًان مقدوركنه إ ثي ح}اًحي وقع صحاألول

املفروض عدم { ألن ،زانياخلارج متما يف اين والثاألول }و ، وبسببهالثاين إىل والبطالن منسوب{

  .وعام إىل ان العجزيقال بسري فلماذا }املزج

  تص خي بعقد األول أخذ انكتم لو يهذا (:  املاتن بقولهكوقد رد املستمس



١٧٥

 مع جهل  ومع ذلك يكون العامل ضامناً، فالربح مشترك،مع العجز املعاملة صحيحة أن هذا ولكن ذكر بعضهم

  كانت املعاملة صحيحة أنه إذا  مع، وال وجه له ملا ذكرنا،املالك

  

 ، والثايناألولموضوعه جمموع  بعقد خذ الثاينان األكإذا  أما ،تص بهحيخر آ بعقد الثاينوبه 

المها مأخوذ كاً ياملأخوذ به ثانكأوالً أخوذ به  فامل،ون العقد باطالًكي ف، مقدورريقد غون موضوع العكيف

 بل ،س بباطليالعقد ل إذ  نظر حملدن الرك ل،)نهماي وال فرق بل منهما مضموناًك ونكي ف،بعقد باطل

   .ار تبعض الصفقةيل خي من قبائزاًون جكي

ح ولو مزج ي بل العقد صح، ظاهر الوجهريقول املصنف باشتراط عدم املزج غ أن وقد عرفت

   .زجميمل  أو نياملرت يف واء مزج وس،مرة أو نيأخذها مرتان للقدر الزائد فقط سواء  فالضم، والثايناألول

 ك ومع ذل،ك فالربح مشتر،ةحيعاملة صحن مع العجز املأ{ احلدائقك }ر بعضهمكن ذكهذا ول{

 الضمان نيال منافاة ب إذ ،بطل العقدي ثبت الضمان اليث ي وح}ك مع جهل املالون العامل ضامناًكي

  .وصحة العقد

 إىل سندأبل : قات املنتي بعض تعل ويف،)... قالوا( :ث قاليم ح إليهوقد نسب هذا القول احلدائق

مع  أنه من ،صحابه اتفاق األيوعل ،خبار األكتل يف ه ما تقدميلدل عيو(: احلدائق يف  قال،لكال

   .)نهمايضمن والربح بي  فإنهكلااملخالفة ملا شرطه امل

 على در ي}نهأمع {  صحة املعاملةإطالق املسألة ال يف ليمن لزوم التفص }رناكوال وجه له ملا ذ{

  حة يانت املعاملة صحكذا إ{ أنه  آخر وهوإشكالدائق الم احلك



١٧٦

  .ناء وجب عليه رد الزائد وإال ضمنجتدد العجز يف األث إذا  مث،مل يكن وجه للضمان

  

ل احلدائق ي دلك وقد رد املستمس،ضمني  النيم واألنيالعامل أم ألن }ن وجه للضمانكيمل 

ه يخالف ما شرط عل إذا العامل أن  علىالدالة نصوصف خلروج املورد عن عموم اليله ضعيلإن د( :بقوله

   .انتهى )املسألة اخلامسة يف ةيتنهما اآلي ضامن والربح بفهو

 ا دلتفإ، خبار األكناس للمقام بتلياالستإمنا و، رد االستداللياحلدائق مل ن إ :قالين رمبا كل

ة لقدرا على عطاء مبيناإل أن ى العقد والضمان مبقتضى الربح مبقتضك اشترانيان اجلمع بكمإعلى 

ة يكث ال قدرة فال أمانة ماليوح، ةيكن أمانة مالكن قدرة مل تك مل تفإذا، حلالةهذه ا يف والضمان مرفوع

  .ترفع الضمان

عقد الإذ ، ضمان  والكاملقدور الربح مشتر إىل غري املقدور ضمان وبالنسبة إىل أقول بالنسبة

  .ية توجب رفع الضمانكقدرة موجودة فأمانة مالصحيح وال

ه ؤبقاإق له حيه فال يالعمل ف على قدري ال ألنه }ه رد الزائديجب علثناء واأل يف عجزجتدد ال إذا مث{

 إىل  العقد بالنسبةيوبق،  إليه عجز بطل العقد بالنسبةفإذا ،انت باعتبار عقد املضاربةكمانة ألاألن ، عنده

عجز عن  الذي القدر إىل بالنسبة إالّ ث قد عرفت عدم بطالن العقديح، هينه العمل فكمي الذي القدر

  .)١(ديالعلى  ليشملها دليف، د أمانةيست يه ليده علي ألن } ضمنالإو{ هيالعمل ف

                                                

.١٢ ح الوديعةببواأ من ١الباب  ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك )١(



١٧٧

ل حال كوعلى ، لكعن الأو  عن البعضما إ العجزفإن ، املسألة ل صوركم ك ح يعرفومما تقدم

   . وعن بعض وسطاًالً أون عجز عن بعضأك، خمتلفاً أو ريخاأليف  أو ثناءاأليف  أو  فقطابتداًء ماإ

امه بأنه اف اخي ألنه الدراهم يف ن من التصرفكتمي فلم ،ريدراهم ودنان على انت املضاربةك مثالً

  .سرقها

 أن لكال يف زانياملفإن ،  من صور املسألةك ذلريغإىل ، اًريخأ وعن البعضأوالً ل كعجز عن الأو 

 أو صل عجز عن بعض ماالًما حلكف، زمنةاأل إىل املال وبالنسبة إىل أا عقود بالنسبةكعقد املضاربة 

  .املقدور إىل النسبةب العقد ي بقزماناً

 إىل  العقداحنالل على بناء العقالء ألن كوذل، ار تبعض الصفقةي شبه خكاملال إىل  بالنسبةأيتينعم 

   .تبعض الصفقة يف روهكذ ار ماياخل ليودل، نع عنهميمل نه إ ثيوقد قرره الشارع ح، عقود

  



١٧٨

 أو غريه كان يف يده غصباًوإن ، له مال موجود يف يد غريه أمانة أو غريها فضاربه عليها صحلو كان ): ١مسألة (

  يرتفع الضمان بذلكقوى أنه مما يكون اليد فيه يد ضمان فاأل

  

 ني وال فرق ب}ها صحي علها فضاربهريغ أو مانةأه ريد غي يف ان له مال موجودكلو  ):١ مسألة(

ظهر عن يبل ، دلة األطالقها إلريغ أو إجارة أو عةيود أو ةية بعاريكالمانة مأده ي يف  املالونكيأن 

  .هي علني املسلمإمجاعة يعار أو عةيان املال ودك ما لويرة فكالتذ

 ناًيمأه ريد غي ويف كد املالي يف هي علون املال املضاربك ني ب الفرق عرفاً بعدمكوقال املستمس

  .انتهى ،مهاريغ أو اًريومستعأان ك

 ان الك أو بل، هيد علي ان الكم يف انك إذا ماك ،م الأد ي يف ون املالك نيفرق ب ال أنه علميومنه 

   .مهاريغ أو العامل أو كد املالي نيها بيفرق ف د اليوال، هي علكقدر املالي

ة وال يكمانة مالأست يا ل أل}د ضماني هيد فيون الكيه مما ريغ أو  غصباًدهي يف انكن إو{

:  احلدائق يف بل، صحة جعله مضاربة يف إشكال ال  فإنه}كرتفع الضمان بذلي أنه ىقوفاأل{ ةيعشر

  .انتهى )صحاب عند األيم اتفاقكاحل أن الظاهر(

ولو   (: قال فإنهخالفاً للشرائع، ان املال غصباًك إذا  ال خمصص ملاثي حدلة األإطالقووجهه 

  .انتهى )نبطل الضمايه صح ومل يد غاصب مال فقارضه علي يف انك

بل ، لزمه عدم الضمانيال  الذي  السامل عن معارضة وقوع عقد القراضاألصلاجلواهر ب يف وعلله

   يؤديحىت  :)عليه السالم(لظهور قوله ،  من املقاماتريثك يف امعهجي



١٧٩

   بالتأدية ومل حتصل كما ترىالضمان مغياً أن ودعوى، النقالب اليد حينئذ فينقلب احلكم

  

 نا عدم الضمانيقوإمنا  و،س وقوع عقد القراض منهايل اليت ةيحال التأد إىل مانبقاء الضيف 

 كة عندمانأاملال :  قال للغاصب أنه إذا ماك ف}مكنقلب احليف{ ةيماناأل إىل ةي الضمان}ديالنقالب ال{

  .املقام يف ذاكانقطع الضمان ف، مثالً ار املغصوبة الدكجرتآ:  قالأو ، نمن اآل

فحال االستصحاب ،  بعد تبدل املوضوعجمال له  ال،ئعااستدل به لقول الشرلذي  استصحابواال

 ون غصباًكا ت فإ إليهدفعهاي مل كده فلما طلبها املالي يف مانةأانت ك إذا ماك ،س املسألةكحال ع

   .د الغاصبي يف ولذا اختار اجلواهر بنفسه عدم الضمان بعد جعله مضاربة، ه تلفهايون علكيو

إمنا  و،ك ذليقتضي جمرد العقد ال أن  منكره املسالك وذ،رةكالتذ يف عن العالمة ما أن لمعيومنه 

  .ذناإل يف  املضاربة ظاهرإنشاءإذ ، إشكالذن بأمر آخر ولو حصل زال الضمان حمل صل اإلحي

 إالّ أن  الضمانينف يف يدجياالنقالب ال ن إ :ث قالي حكقول املستمس يف شكالظهر اإلما ك

 ذن واملأذون الاإل يف قد عرفت الظهور العريفإذ ، ضمنيال ون ذاملأن أ والقبض يف ذنان اإلرمأثبت ي

   .اًإمجاع و ضامن نصاًري غنيمة واأليكانة مالمأون كي ضمني

ه ري غ ويف،الغصبوعة يالودايب تك يف كاملستدر يف ورةكة املتقدمة املذياالستدالل بالروا أما }و{

 إىل  الضمانىبقية فيانتهاء الغا) حىت (نإ ثي وح}ة ومل حتصلي بالتأداًيالضمان مغ أن ىدعو{ ـب

   إذ }ىما ترك{، فرضاً حاصل ري وهو غ،داءاأل
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قد قضى دينه ألنه ،  يرتفع الضمان به فإنه ودفعه إىل البائعاشترى به شيئاً إالّ إذا ولكن ذكر مجاعة بقاء الضمان

  كانت يف يد الغاصب إذا العنين أ و،أيضاًوذكروا حنو ذلك يف الرهن ، بإذنه

  

 ،داًءأان ك، ديز إىل دهأ:  قال له إذا  ولذا،ي اخلارجداء ال األكمضاء املالإ  عرفاًداء من األاملفهوم

ان ك،  أشبه وماكرهن أو كتجارإيف  أو ةيعار أو عةيود:   قالوإذا ،داًءأان ك، كهو ل:   قال لهوإذا

  .داًءأ

 أو لهيكخذه وأ إذا ماك، هيول أو سلطان املغضوب منه إىل بصداء اخلروج عن الغفاملراد باأل

   . للطفل مثالًالويل أو وب منهص مثل املغهو ويل الذي يم الشرعكاحلا

 وإن املشهور أنه ائقاحلد يف بل، هريما عرفت عن الشرائع وغك }ر مجاعةكذ{ ك مع ذل}نكول{

، البائع إىل دفعهيمل  وإن }ئاًي به شىاشتر إذا الإ{ مال املضاربة بعد جعله }بقاء الضمان{ كمل حنقق ذل

غصب عن البائع نه كبقائه عنده ل يف أذن البائعيمل  إذا راد به ماين أ وبد  ال}البائع إىل ودفعه{ :فقوله

  .}رتفع الضمان بهينه إف{ كنئذ ال عن املاليح

 ه مضافاًي ففأيضاًوال الضمان معها  بعدم زالقولوأما :  اجلواهر يف نكل، اًيإمجاع كوجعله املسال

نه ي دىنه قد قضأل{ دي الهو معىن الذي  حتت سلطانهك ضرورة دخوله بذل إليهداءأ أنه مسعته ماإىل 

   .ديلقاعدة ال اب وال فال جمال لالستصح}ذنهإب

 ه عند رهناًكجعله املال إذا مان الغاصب وعدم سقوط ض}كحنو ذل{ مجاعة منهم أي }رواكوذ{

  د الغاصب ي يف انتك إذا نين العإ{  قالوا} و،أيضاً الرهن يف{



١٨١

  .يف املقامني ملا ذكرناه  ما ذكرناقوىواأل، تبقى على الضمان أا  عنده رهناًافجعله

  

رج خي ن جعلها رهناًأه قالوا بريواهر وغاجل إالّ أن }الضمان على ىتبق أا  به عندهجعلها رهناًف

   .الغاصب عن الضمان

املشاة  سائر املقامات كذلك و}نياملقام يف رناهكذ ما{ فإن }ىقواأل{  قول اجلواهر هو}و{

  من}رناكملا ذ{  القاعدةىنده هو مقتض عةًمساقا أو مزارعة أو إجارة أو عةيو ود أةيجعلها عار إذا ماك

ون كيو، ديال لقاعدة صحاب والفال جمال لالست، ون غصباًكي فال ك حتت سلطان املالكدخل بذلأنه 

  .دهي يف  ببقائهيرثه من رضومات و إذا كلذكاحلال 

أذن ينه مل ك مضاربة لكجعله املال إذا  نعم،ه التقاصيصح فيما ي فتقاصاًجعله الغاصب  إذا ذاكو

  .ذناإل يف يفكجمرد املضاربة ال ت أن ذ قد عرفت، إونه غصباًكرج عن خيده مل ي يف ائهببق

رج عن خي  فإنهاه الويليإة مبالبسها فزوجها ري الضمان لو غصب صغاخلروج عن يف تقدم ومثل ما

  .اً ضامنكون بعد ذلكي وال اًونه غاصبك

د باملضاربة مل ييحنو التق على ك املالىان رضك فإن ، بطالن املضاربةني تبمفروض املنت لويف  مث إن

  .أيضاً خرج عن الضمان داعيحنو ال على انتكاً واملضاربة يان راضك إذا ما، أونه غاصباًكرج عن خي

   .واهللا سبحانه العامل، رناهكمما ذوللمسألة فروع تظهر 
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  املضاربة جائزة من الطرفني جيوز لكل منهما فسخها): ٢مسألة (

  

  .لهمايشملها دليف، نوع من التجارة عن تراض وعقدألنه :  اًتابك }املضاربة جائزة{ ):٢ مسألة(

   ،ث والفقهيتب احلدك يف ورةكملذات املتواترة ايللروا:  وسنةً

  .حدأبال خالف نقل عن : وإمجاعاً

  .مانع منها ث اليح: وعقالً

  تامريغ،  آخرإنسانرحبه  أخذيعمل وي اًإنسان ألن مارنوع من االستث أنه ني بعض املتجددوتوهم

رنا كوقد ذ، هيجحاف فإحنو ال  على نهماي عمل والربح بنيال الطرفكفمن ، أيضاًاملال عمل جمسم ألن 

  .املقام يف رارهكت إىل يداع  فال)االقتصاد :الفقه(تاب ك يف كذل يف المكل اليتفص

ه  مالكسترجع املالين أ ب}خهال منهما فسكوز لجي، نيمن الطرف{ جائزة أا املشهور مث إن

 اًعال املضاربة شرطجي أن ان هلماكحدمها أوجب تضرر ي قد كذلن إ ثيوح،  العامل عن العملفكيو

  .وجب الوضعيالعقد الالزم  يف  والشرط،عقد الزميف 

  فالكلم الًكألن ، ني احلكذل إىل ون له بقدر حقه املقرركي أن ان الالزمكحدمها أفسخ  إذا مث

   .ني احلكذل إىل نياألمرقل أ أو جرة املثلأون للعامل كيصله وأوجه الحتمال الفسخ عن 

  .املضاربة جائزة أن  يفف عدم اخلالك املسالى فقد ادع،انكف يكو

  .للزومااخلروج عن قاعدة  يف هو احلجةو: قال، هيه عليبقسم مجاع اجلواهر اإلويف

جممع  يف ماك اًإمجاع):  نيالقراض عقد جائز من الطرف: (رامة عند قول القواعدكمفتاح ال يف وقال

   ويف، اضية والريفاك الويف، أيضاًه يما فكخالف  وبال، الربهان
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 مطلقاً، نض املال أو كان به عروض، قبل حصول الربح أو بعده، ان قبل الشروع يف العمل أو بعدهسواء ك

يقال  أن نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إىل زمان كذا ميكن، كان قبل انقضائهوإن ، كانت أو مع اشتراط األجل

  بعدم جواز فسخها قبله

  

رة كالسرائر والتذ يف  صرحكوبذل،  شاءل منهما فسخه مىتكلن أ وجوازه على مجاعة اإليالغن

  .هاريلة وغي وشروحه والروضة والوسرشادر واإليواملبسوط والشرائع والنافع والتحر

ومل ، ةياألول دلةخالف األ على الًك مشكان القول بذلكات وحنوها لمجاعلوال هذه اإل: أقول

  .ةي عن احلجمجاعسقط اإلي حىت ة توجب احتمال االستناديروا أو ليظهر هلم التعلي

 اًونه غلطكمث احتمل ، نيالزم من الطرفد عقا إ:  رامة عن جامع الشرائع قولهكاح النعم نقل مفت

ان كسواء { فال بد من القول جبوازها،  قال بلزومهااًحدأن يجد من املعاصرأ ولذا مل ،من قلم الناسخ

ان به كو أ{ اًن صار نقدأ ب}املالنض ، بعده أو قبل حصول الربح، بعده أو العمل يف قبل الشروع

 جلصورة شرط األ يف  الفسخ}انك وإن ،جلو مع اشتراط األأ{ املضاربة }انتك اً مطلق،عروض

  .مجاعاإل إطالقوالعمدة ، اًون الزمكي العقد اجلائز ال يف الشرط ألن }قبل انقضائه{

 أن نكميذا كزمان ىل  إ عدم الفسخهاينعم لو اشترط ف{  واحد من الفقهاءري غكوقد صرح بذل

فاد من تاملسألنه ، يفيلكم التكال احل،  واملراد بعدم اجلواز عدم النفوذ}قال بعدم جواز فسخها قبلهي

  وز الفسخ جيال إمنا  و،ل الشرطيدل
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   لوجوب الوفاء بالشرط،قوىبل هو األ

  

خالف امل ري غ} لوجوب الوفاء بالشرط،ىقوبل هو األ{، )١( عند شروطهمنيون املؤمنكلقاعدة 

  . العقدىتاب والسنة وملقتضكلل

 يف ف الشرطيلو مل أنه ،  ضمن العقد اجلائز ويف،ضمن العقد الالزم يف  الشرطنيالفرق ب: قولأ

 كتار ألنه اًحرام  فعالً للشرطهيشروط عل املكان تركو، هيجبار املشروط علإان للشارط ك األول

ف بالعقد اجلائز يمل  إذا فهو مثل ما، جبارس للشارط اإليل أنه  القاعدةى فمقتضالثاينيف أما ، للواجب

 األصل عدم وجوب ني للتالزم بك وذل،اً الشرط حرامكفعل تاريما مل ك، جبارهإق لطرفه حيث ال يح

 أنه ع بطلت الصالة الكريمل إذا ألنه ، اًاجبس ويالصالة املستحبة ل يف وعكفالر، عوعدم وجوب الفر

ل بطل كأ إذا فإنه، اًالصوم املستحب حرام يف لكس األي لكذلك، وعكلزم عمل الري أو اً حرامفعل فعالً

  .اًله حرامكأون كي ل والك األكالصائم تر على لزميفال ، صومه

لزم ي به فال لزم الوفاءي الوالقراض من العقود اجلائزة : (ث قالي حكشار املسالأهذا  إىل أنهكو

  ).هيد عليزيجلزء من العقد فال اكالشرط  ألن عقده يف الوفاء مبا شرط

صل السامل عن خ العقد لألفسيمل  وإن ء بالشرطاتمل عدم وجوب الوفحي: (اجلواهر يف وقال

لو من خي مهما وهو الالك يف خ والفاضلي مراد الشكلذ أن ركمث ذ، )٢(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ :ةيمعارضة آ

  .انتهى )قوة

                                                

.٤ احلديث ٢٣٣ ص٣ ج:االستيصار. ٤ح  بواب املهورأ من ٢٠ و١٩ الباب ٣٠ص ١٥ ج:الوسائل )١(

  .١اآلية : سورة املائدة )٢(
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ولو : لفا بضاعةأ  إليهدفعي لاً قراضاًلفأ  إليهدفعي أن  مسألةيف، خيقول الش إىل كشار بذلأأنه كو

  .اًيان قوك، ام ايلزم القي البضاعة الألن ، لزم الوفاء بهيالقراض والشرط جائز ال ن إ قلنا

  .نيالعقد جائز من الطرف ألن لزم الوفاء بهي ذا قول العالمة بأنه الكو

ل منهما الرجوع كوز لجي الزم بل جائز ريان غكث يها حيجل املشترط فاألن إ: اضيالر يف وقال

  .وىلأق ي بطراًه جائزيون الشرط املثبت فكي فىما مضكبال خالف صله أجلواز 

  . الزم الوفاء بهريالشرط غ أن  يف من عبارم الظاهرةك ذلريغإىل 

  :نيليفسخ بدليمل  إذا ستدل بلزوم الوفاء بالشرطينعم رمبا 

   .)١(عند شروطهماملؤمنون قوله : األول

ه يبأعن ، نوادره يف ىسيمد بن عحممحد بن أرواه  مثل ما، كذل يف ات الظاهرةيبعض الروا: الثاين

 وال اًبوا حبركريال  أن شترطيان ك مال مضاربة فان للعباسك: )عليه السالم(بو عبد اهللا أقال : قال

 فأجاز شرطه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  اهللا رسولكفأبلغ ذل، نتم ضامنونأعلتم فف، فإن اًيا وادرتلوي

  .)٢(هميعل

اجب ولو الو إالّ مشل  التابكبفاحته ال إالّ صالة ال  مثل مثلهإذ األول،  تامريالمها غكن كل

  وجواز  جواز العقد ني بناه من التالزم العريفرك ما ذنصرافووجه اال .نصرافباال

                                                

  .٧ ح٢٣٢ ص٣ج :صارباالست )١(

.٧ حبواب أحكام املضاربةأ من ١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )٢(
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شمل ي  املؤمنون عند شروطهم الكذلك، عقد اجلائزشمل الي ود الوفوا بالعقأ أن ماكف، الشرط

  .الضمن العقد اجلائز يف الشرط

اء بالعقد اجلائز واجب حال عدم فسخ العقد الوف أن الم اجلواهر منكستفاد من يمنا أوذا ظهر 

  وعمالًبطله قوالًيه  أنء واحلالا لوجوب الوفمعىنأي إذ ،  ظاهر الوجهريغ، وفوا بالعقودأ يف ندرجيف

 ريغإىل ،  املوهوبني املال القراض وعنيأخذ عية ويتناول العاريه ويل فكل ما وكفعل يعة ويأخذ الوديف

  .كذل

  .الوجوب على هيداللة ف  اللثاينوا

 وركعمل بالشرط املذالعدم  على ات املتواترة الدالةيد عدم وجوب الوفاء بالشرط الروايؤيورمبا 

، لزامهإللشارط ن أ واًفعل حرام أنه اتي الرواكتل يف )يه السالمعل(مام قل اإليث مل ياملضاربة حيف 

  .األولتاب املضاربة باا كفراجع الوسائل 

لو بعضها عن خي  جلواز الشرط الدلةروا من األكذ ما على كرادات املستمسيإ أن ظهريرنا كومبا ذ

 ـ جواز العقد جواز الشرطقاعدة اقتضاء ـ  هلذه القاعدة اًون وجهكي أن نكمي واليت: (قال، إشكال

  :أمور

ختلو من خفاء فال تصلح  ال أا هايوف، اض واجلواهري الرعباريت يف ا إليهة املشاريواألول: األول

  .ثباتلإل

 من عبارة كظهر ذليوقد ، جواز العقد بتوابعه والشرط من توابعه على دليل اجلواز يدلن إ :الثاين

   مجاعل اجلواز هو اإليدل فإن  ظاهرريغنه إ :هي وف،كاملسال
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  .شمل توابعهيعقد وال لاتص بخيقن منه يواملت

 وال،  االلتزام به ولو مع فسخ العقد لزملو لزم االلتزام بالشرط مع عدم االلتزام بالعقدنه إ :الثالث

هو  الذي  فسخ العقد ارتفع الشرطفإذاالعقد  يف انكتص مبا خيل لزوم الشرط يدلن إ :هي وف،قائل به

  . اللزومموضوع

 أو وجوب الوفاء بالعقدن إ :هيوف ، اجلواهر إليهشارأما ك األصل ى الشرط مقتضجوازن إ :الرابع

 يف قةياحلق يف كفالش، نفوذ العقود والشروط إىل رشاد بل اإليفيلك التراد منه الوجوبي الشرط ال

  .انتهى )الفسخ على ثر عدم ترتب األاألصلو، جواز الفسخ وعدمه يف كالش إىل رجعياللزوم واجلواز 

  .ةية عرفيون األولإ :األول على رديذ إ

خذ جمال لأل  الالثاين على  ودلاألول على مجاع دل اإلفإذا، الداللة بالتالزمن إ :الثاينوعلى 

  .قنيبالقدر املت

   .قولوهي أن ن منهمكمي  بل ال،لير هذا الدلكجد من ذأمل نه إ :الثالثوعلى 

 األصلان ك يعلم اللزوم الوضعيمل  إذا اًيوثان، ي ووضعيفيلكالوجوب تن إأوالً : الرابعوعلى 

  .الفسخ على ثرصل عدم ترتب األأ على عدمه وهو مقدم

 ريه غيت علك سوقد، اءالوف  الزمةريالعقود اجلائزة غ يف الشروط أن  من املصنف اشتهارأيتيوس

 كر صحة نسبة ذلكنأم فقد يكد احلي الس ملا عرفت مناًخالف، ثر من عشرةكأبلغون ي نيواحد من املعلق

   .الشهرةإىل 
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  ولكن عن املشهور بطالن الشرط املذكور

  

 ال أن شترطيوقد ،  الفسخكلمي ال أن شترطي قد }وركبطالن الشرط املذن عن املشهور كول{

  .يشتري ع واليبيال  أو، سكبالع أو يشتري ع واليبيبعد السنة  أن شترطيوقد ، فسخي

ه ك مليقتضي الذي  العقدىخالف مقتضألنه ، باطل األول الشرط أن القاعدة ىمقتض: ليق

  .الفسخ

 أن صح فاأل،ارياخلأي ،  الفسخكشترط ذليأن  عيمثل الب العقد الالزم يف صحيف يكنه إ :هيوف

از واللزوم خارج عن اجلو إذ  العقدىخالف مقتض ألنه  الزم الوفاء الريمثل هذا الشرط غ قال إني

 ى مقتضلزوم خالفلشرط ال بأن ي ولو ق،املضاربةك اًجائز أو عيالبك اًان الزمكعقد سواء  الىمقتض

 ملا تقدم من ،عقد املضاربةضمن  يف ال ملزم هلذا الشرط ألنه بل، عيالب يف اريالعقد نوقض بشرط اخل

لزوم عناه الم الذي  الفسخكلمي ال أن  فبشرط،ضمنه يف  عدم لزوم الشرطني جواز العقد وبنيالتالزم ب

  .ضمن عقد جائز يف ملزم له ال

 أن ضمنه يف عاً شرطي بىجرأ املضاربة مث ىجرأ إذا ماك، الزمضمن عقد  يف كنعم لو شرط ذل

  . القاعدة لزوم املضاربةىان مقتضك ، فسخ املضاربةكلمي ال

 الأن  شترطين أك، ن من الشرطيخر اآلني الفسخ ظهر حال القسمكلمي ال أن شرط يف ومبا تقدم

  والشرط، الزمريفسخ غي فالشرط بأن ال، خره آىلإ ويشتريع وال يبيبعد السنة  أن شترطين أ و،فسخي

ق له حي مل اًءشر أو اًعيالتصرف ب يف كأذن له املاليث مل يالعامل ح إالّ أن  ملزمريان غك وإن عيبي الأن 

 ع والشراءيون للعامل حق البكيف، هدي من األمررج زمام خي حىت كذن وال عقد ملزم للمالإال  إذ كذل

  .كرض املاليمل وإن 



١٨٩

  هطالق بل هو مناف إل، وفيه منع،مناف ملقتضى العقد ألنه أيضاًبل العقد 

  

  .حيصحلزم الشرط والعقد ي املضاربة مل تيالعامل توق على ولو شرط: القواعد يف قال

 كقارضت: قوليطالق أن  فاإل،دييتق والطالققع مع اإليت املضاربة يتوق (:رامةكمفتاح ال يف وقال

، تشتر فبع وال أو ،تشتر تبع وال  انقضت فالفإذا سنة كقارضت: قولي أن ديي والتق،هذا املال سنةعلى 

جل األ إىل  وهو لزومها،هيثر عل عدم ترتب األ مبعىن، عدم لزوم الشرط عدم صحته ومعىن،سكبالعأو 

جامع املقاصد والروض وجممع  يف ما ومثله ،رشاداإل يف كذلك و، شاءل منهما الفسخ مىتكون لكيف

   .انتهى )اضي من النافع واللمعة والرك من ذلاًبير قرك مث ذ،الربهان

نه مناف أل{ ون الشرط باطالًك أما ،ره بعضهمكذإمنا  و،س مبشهوري هذا ل}أيضاًبل العقد {

  .مناف له سخ الفسخ فاشتراط عدم جواز الف العقد جوازىمقتض ألن } العقدىملقتض

 رياملقصود غألن ، ديبطل املقبطل القيد ث يد بالشرط وحين العقد مقفأل، ون العقد باطالًكما أو

 الإقع يالعقد مل  يف القراض املعترب (: بقولهكذل إىل شاران جامع املقاصد أك و، مقصودريواقع والواقع غ

ون العقد كي متعذر فينياملتناف إىل لقصدن األ بيالتعل يف وىلأ كجعله املستمس ماأما ، ) وجه فاسدىعل

العقد  إىل انيسري  ومها ال، اللزوم واجلوازني بالتنايف إذ ،ظهر وجههي فلم ،صحي مقصود فال ريغ

   .اًس مفسديسد لان الشرط الفأ ولذا قالوا ب،فسداهيل

   ، اجلوازيقتضي العقد  إذ إطالق}هطالقهو مناف إل بل ،عنمه يوف{



١٩٠

   نعم جيوز فسخ العقد فيسقط الشرط، العقود غري الالزمة غري الزم الوفاء ممنوعةالشرط يف أن ودعوى

  

  .طالقهو خالف اإل الذي  فال مانع ممن الشرط، اللزوميقتضي ،عي الب أن إطالقماك

 ولقد ،الشرط يف  الثالثةقسام قسم من األيأ وبطالن الشرط ب، ما تقدم صحة العقدىمقتض: أقول

 أن اشترط إذا  وهو ما، به املشهور ببطالنهفىتأما  أن ظاهرال (:ث قاليقه حيتعليف  د اجلماليجاد السأ

صرحوا به من عدم لزوم   ماىنعم مقتض، فسخي ال أن شرط إذا  دون ما،ذاكزمان  إىل  الفسخكلمي ال

  .)كذلك وجود هذا الشرط لعدمه وهو يضمن العقود اجلائزة هو تساو يف الشرط

 الزم ري الالزمة غريالعقود غ يف الشرط أن ىدعو{ ت مما تقدم صحة فقد عرف،انكف يك }و{

  .نياألمر ني بزم العريف للتال}الوفاء

  . السابقةدلة من األك ذلريغإىل 

تاب ك يكحم يف  ولذا قال احلدائق، ظاهر الوجهري غ،ى من شهرة هذه الدعوكع املستمسنوم

ه ي علي بل ادع،نيها من الطرفيوز الرجوع فجي اليت القراض من العقود اجلائزة أن املشهور: نيالد

  .مجاعاإل

 ى فدعو،ل شرط سائغكذا ك و، أيضاً صرحوا ك وبذل،لزميه مل يل في فلو شرط التأج،هذاوعلى 

  . ملا عرفت}ممنوعة{ العقد جائز أن الشرط الزم معأن 

العقد فسخ { هي للمشروط عل}وزجي{ جاز العقد وإن  لزوم الشرطىريمن مذاق  على }نعم{

   . سقط العقد سقط الشرطفإذا ،ان الزم الوفاء عند وجود العقدكالشرط  ألن ، الالزم}سقط الشرطيف



١٩١

 ،يتم يف غري الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل املقامإمنا وهذا ،  جيب الوفاء بالشرط فيهوإال فما دام العقد باقياً

   يوجب لزوم ذلك العقدفإنه

  

مما ها ري وغ)١(املؤمنون عند شروطهم لقاعدة }هيب الوفاء بالشرط فجي اًيدام العقد باق فما الإو{

  . عندهم، اجلائز أو العقد الالزم يف  سواء،لزم الوفاء بالشرطي

 الذي  الشرطريغ يف تميإمنا { سقط الشرطيوز فسخ العقد فجي أنه رناه منكذ الذي }وهذا{

 ،ول املسألةأ يف رناهكما ذك ،ذاكزمان  إىل  الفسخه عدمياشترط ف الذي }مفاده عدم الفسخ مثل املقام

  .سقط الشرطيفسخ في حىت ه الفسخيصح للمشروط علي فال } العقدكوجب لزوم ذلينه إف{

باب  يف رواكما ذك، مكس حبيحق ول ألنه ،فسخ حق له الفسخي أن جاز له الشارطأن إ نعم

  .العقود الالزمة يف قالةاإل

عل عقد جيذا مما كوه، عيبي الأو ، ذاكع يبي أن راد به مثل شرطي ،فالم املصنكيف )  الشرطريوغ(

  .اًاملضاربة الزم

لزوم العقد  إذ ،دورنه مستلزم للأة بشرط عدم الفسخ بلزوم عقد املضارب على لكستشيرمبا ه مث إن

  .لزوم العقد على زوم الشرط متوقفول ،شرطلزوم ال على متوقف

إمنا  و،ست بالزمةيذات العقد ل فإن ،العقدن وجه للزوم كيزم مل نه لوال الشرط الالفأل: األولما أ

   مل اًن الزمكيمل  إذا  والشرط،سبب لزومه الشرطي

                                                

  .٤ حهوربواب املأمن  ١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل )١(



١٩٢

  .هري لغاًون ملزمكيف يك اًنفسه الزم يف ونكيال  ما فإن ،هيعطيال شيء فاقد ال فإن ،اًن ملزمكي

لزوم الشرط فرع لزوم  أن  ملا تقدم من، بالشرطاءب الوفجيالعقد الالزم مل وال لنه فأل: ما الثاينأو

  .ظهر من املشهوريما على ، العقد

  .لزم العقد بالشرطي أن نكمي فال ،الدور باطلن إ ثيوح

 قد عرفت لزوم العقد كنك ل،مهاالكفسخ لزم ي أن العقد يف  شرطفإذا ،يالدور معن إ :هيوف

  .ل الدوريدل على توقف عدم لزومهي فال ،ل آخريبالشرط بدل

لزوم  يف طاًان وجود العقد شركإذا  (:ث قالي ح،كالم املستمسك يف شكالذا ظهر وجه اإلو

  ). من فسخهاً لوجود العقد ومانعاًيون لزوم العمل بالشرط مقتضكي أن العمل بالشرط امتنع

مجع  يف ليظهر بطالن شرط التأجي كن ذلوم(: الم بقولهكهذا ال على كرتب املستمس ه فمايوعل

 إىل شرط عدم الفسخ إىل ل راجعيشرط التأج ألن هاريالة وغكة واملضاربة والوكالشركاجلائزة العقود 

  . ظاهرريغ، انتهى ) وقد عرفت بطالنه،جلاأل

رامة بأن له كفتاح ال وقد فسره م،املضاربة يف تير التوقك العالمة ذالمك يف قد تقدم: أقول

 انقضت فال تبع والفإن   سنةكقارضت: قولين أ و،هذا املال سنة على كقارضت: قولي أن ،نيصورت

  .نيالصورت يف ل منهما الفسخ قبل السنةك ما عرفت حق لىعل  الزمريالشرط غن إ ثي وح،تشتر مثالً

  ألنه ، ك عن شرط املالين للعامل التعدكي مل ،ةيالثان يف فسخايمل ن إ نعم



١٩٣

وهذا يؤيد ما ذكرنا  ، صحة الشرط ولزومه يفإشكالولو شرط عدم فسخها يف ضمن عقد الزم آخر فال ، هذا

  من عدم

  

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ولذا نفذ رسول اهللا ،كاه عنه املال الذي التصرف يف س مبأذونيل

    .)١(شرط العباس

صحة  يف إشكالفال { ع وحنوهيالبك }ضمن عقد الزم آخر يف ولو شرط عدم فسخها، هذا{

   . العقدىملقتض  وال،تاب والسنةكس مبناف للي لك وذل، له)٢(وطهماملؤمنون عند شر لشمول }الشرط

ف يلك اللزوم الت ومعىن،زم الزمالعقد الال يف  والشرط،عقد الزم يف شرط ألنه }ولزومه{

 وصليمل  إذا طالق نفسها يف  سنةنيمخس إىل لهيكه تويشرطت علنه إذا إ:  واحدري ولذا قال غ،والوضع

 المكل الي وحمل تفص،اهايإعطاها أ اليت الةكبطال الوإ يف حق له  وال،به لزم الشرطشأ ما أو ا النفقةإليه

  .هريغ يف هريوغ، اسبكامل يف خيره الشكما ذ على ،حبث الشرط يف كذليف 

 شكال اإلىنفأو ، يد الربوجرديالسك أيضاًباطل ن هذا الشرط أب: قول من قال أن ظهري كوبذل

  .ظاهر الوجه ري غ،ميكد احليالسك ظاهر ريغ

 فسخي ال أن ان شرطكما ك إذ ، الفسخكلميال  أو ،فسخي ال أن  شرطنيفرق ب ال أنه والظاهر

   .ك عن ذلىخرأعبارة  الفسخ كميل ال أن ان شرطكيوجب الوضع، 

  رنا من عدم كذ د مايؤي{ خرضمن عقد آ يف صحة االشتراط أي }وهذا{

                                                

.٧ حبواب املضاربةأ من ١ الباب ١٨٣ ص١٣ ج:الوسائل )١(

  .٤ حبواب املهورأ من ١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



١٩٤

ولو شرط ، أيضاً لزم عدم صحته يف ضمن عقد آخر لو كان منافياً إذ،  ملقتضى العقدكون الشرط املذكور منافياً

  يفسخ هذه املضاربة فيسقط الوجوب إالّ أن يف عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى سابقة صح ووجب الوفاء به

  

  لزم عدم صحتهاًيان منافك ذ لوإ{ هطالق بل مناف إل} العقدى ملقتضاًيور منافكون الشرط املذك

ن كمي  للعقد الاملنايف إذ ،ني واحد من املعلقريده غيأ و،ره اجلواهركما ذك }أيضاًآخر ضمن عقد يف 

ضمن  يف  وال،ون املرأة حمرمة لهكت ال أن احكعقد الن يف شترطين أك ، ضمن نفس العقديف شرطه ال

ر خضمن عقد آ يف  صح الشرطفإذا ،ون زوجته حمرمة لهكال ت أن عيعقد الب يف شترطين أكآخر عقد 

  .خرآن حمذور كيمل  إذا نفس العقديف  حىت صح اشتراطهي ف، العقدىعدم منافاته ملقتض على دل

 قدعضمن ال يف انك  سواء،تاب والسنة باطلكلل أو  العقدى ملقتضاملنايفالشرط  أن  ظهركوبذل

 أو احكن النضم يف  شرطفإذا ،اًجائز أو اًحدمها الزمأ أو نيال العقدكان كواء وس، عقد آخريف أو 

ون الزوجة حمرمة له كت ال أن  شرطوإذا، تابكمناف لل ألنه مر بطل الشرطشرب اخلي أن املضاربة

   .ون مفسداًكي الشرط الفاسد ال أن رواك وقد ذ،املضاربة أو احكضمن الن يف ان الشرطك سواء ،بطل

 أن م منملا تقد، لزم الشرطي مل } سابقةىخرأعقد مضاربة عدم فسخ مضاربة  يف ولو شرط{

 ولذا ، حمل نظر}صح ووجب الوفاء به{: فقول املصنف، وجب اللزومي ضمن العقد اجلائز ال يف الشرط

   .نيه بعض املعلقيل علكشأ

   }سقط الوجوبيف{ ضمنها الشرط اليت يف }فسخ هذه املضاربةي أن الإ{



١٩٥

 قرض أو خدمة أو حنو ذلك بضاعة منه أو أخذ  أو،لو اشترط يف مضاربة مضاربة أخرى يف مال آخر أنه كما

  وجب الوفاء به

  

بضاعة  أخذ أو، مال آخر يف ىخرأمضاربة مضاربة  يف لو اشترط أنه ماك{ األوىلعن املضاربة 

ب جي ن الك لحي نعم الشرط صح، عند املصنف} وجب الوفاء بهكحنو ذل أو خدمة أو قرض أو منه

  .ار مجع من الفقهاءيو اخت وجوب الوفاء به هموعد، ما تقدم على الوفاء به عندنا

 بضاعة لفاًأأخذ منه ي أن  علىاً قراضاًلفأعطاه ألو : جامع الشرائع يف قال: رامةكمفتاح ال يف قال

  .ر املبسوطيوهو حتر، لزم الوفاء بهي ومل ،جاز

 اًقراض أو أخذ منه بضاعةي أو ،خرمال آ يف العامل املضاربة على ولو شرط: القواعد يف قال: قولأ

ما ك ،راه من الصحة بدون لزوم الوفاِءكذوهل مراده ما ،  فالوجه صحة الشرط،نهيبعشيء  يف دمهخيأو 

ظهر من جامع املقاصد يما ك مراده لزوم الوفاء، أو لزوم الوفاء به،م ح بعدريعن حتريره التص يكح

 ،)١(﴾ا ِبالْعقُوِدأَوفُو﴿ :تعاىلوجه الصحة عموم قوله : شرح عبارة القواعد يف  جامع املقاصدث قاليح

 ، العقدى ملقتضاًي وال منافاًس الشرط حمرمي ول،)٢(املسلمون عند شروطهم: )عليه السالم(وقوله 

  . القاعدة عدم اللزومىمقتض أن  قد عرفتكنك ل،احتماالن

                                                

.١اآلية : سورة املائدة )١(

.٤٠٤ ص٥ ج:الكايف. ٢ حبواب املهورأ من ٤ الباب ٤٩ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



١٩٦

عقود الشروط يف ضمن ال أن حيمل ما اشتهر من أن وال بد، فسخها سقط الوجوب وإن ،ما دامت املضاربة باقية

 كما اختاره صاحب ، وإال فال وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله،اجلائزة غري الزمة الوفاء على هذا املعىن

واملراد من قوله ، وأا معه شبه الوعد،  بل مع جوازه هي أوىل باجلواز، وجوازاًتابعة للعقد لزوماً أا اجلواهر بدعوى

  .لالزمة منها ا﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ :تعاىل

  

فسخها  وإن ،ةيما دامت املضاربة باق{ ـ بكشترط ذلياملصنف كقول بوجوب الوفاء ينعم من 

   . سقط العقد سقط الوجوبفإذا ،اللزوم جاء من قبل العقد ألن }سقط الوجوب

ضمن  يف الشروط أن مل ما اشتهر منحي أن البد{ أنه ره املصنف منك فما ذ،انكف يك }و{

 ،}حاله على ع بقاء العقد مهاال فال وجه لعدم لزومإ و،املعىن هذا على  الزمة الوفاءرية غالعقود اجلائز

 هري وغ} صاحب اجلواهرهما اختارك{ ، القاعدة هو املشهورىمقتضن أ و،هيف  مااًقد عرفت سابق

 ألن ةيواألول ،} باجلوازوىلأ يه{ العقد أي } بل مع جوازه،اً وجوازاًتابعة للعقد لزوم أا ىبدعو{

   .يءضعف من الشأشيء تابع ال

   .ملزم له ال إذ }شبه الوعد{  اجلائزمع العقد أي }معه{ الشروط أي }اأو{

  الالزمة منها {  العقود})١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ : تعاىلاملراد من قوله{ ـه في عل}و{

                                                

.١اآلية : سورة املائدة )١(



١٩٧

بيان صحة أصل  املؤمنون عند شروطهم: )عليه السالم(واملراد من قوله ،  فيها يف الوجوب املطلقاألمرهور لظ

   ال اللزوم واجلواز،الشرط

  

ل ية بالدلي اآلإطالق عن اًان خارجكلعقد  ث ال لزومي فح}الوجوب املطلق يف هاي فاألمرلظهور 

املؤمنون عند : )عليه السالم(واملراد من قوله { ،تقدم ما على باب املضاربة يف مجاعاإلك ،ياخلارج

فهم اللزوم واجلواز من يإمنا  و،}اللزوم واجلواز  ال،ان صحة أصل الشرطيب{ ماإ، )١(}شروطهم

 الشرط كذلك و،العقد اجلائز ضمن يف الوجوب واللزوم وخرج منه الشرط يف ظاهر أنه  أو،مةيالضم

 أو )عند( لمةك يف التصرف أما ه فالبدي وعل،أيضاً ياالبتدائ على طلقين الشرط أقلنا بن إ ياالبتدائ

  .)شروطهم( لمةك

ال لزم ترتب إ ويفيلكم التكاحل على همايداللة ف ة الية والرواياآل أن  منكره املستمسكما ماذأ

 ،ريمال الغ على  عقاب الغصب والعدوان،ياملشتر إىل عيبم امليامتنع عن تسل إذا البائع على نيعقاب

صحة  إىل رشادون املقصود منها اإلكي أن نيتعي ف،كن االلتزام بذلكمي وال ،وعقاب خمالفة وجوب الوفاء

 وعدم اللزوم على دليزمان ف عموم الصحة حبسب األزماين العموم األى ومقتض،العقد والشرط والنذر

 على ضمنه يف  الشرط الواقعي وبق، نفس العقد اجلائزكوقد خرج من ذل ،الفسخ لو وقع على ثرأترتب 

  .المهكخر آ إىل ،حاله

 أن الرسائل من يف خيره الشك ملا ذ،واحدشيء ف وجهان ليلكع والتالوضن إ :والأه يد علريف

   يم وضعك حكون هناكي  فال،نتزع منه الوضعي فيلكالت

                                                

.٤ حبواب املهورأ من ١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل )١(



١٩٨

  .إذ ال خيفى ما فيه

  

م توجب وحدة ك ووحدة احل،يفيلكم التكاحل على ة تدالنية والروايآلا ف،يفيلكم التكقبال احليف 

  . املخالفةىالعقاب لد

م كصدد احل يف ةية والروايون اآلكلزم من ي  ال،في والوضعييلكم التك تعدد احلسلمنا لو: اًيوثان

 خالف الضرورة فييلكخمالفة الت إىل ضافةخمالفة الوضعي باإل على العقاب فإن ، تعدد العقابيفيلكالت

  .مجاعواإل

ه عن ضمن يف  خروج الشرطك لزم ذل،)فواوأ( إطالقسلمنا خروج العقد اجلائز عن  إذا :اًوثالث

 إىل هاب املشهورذ وقد عرفت ،اًس الزميضمن العقد اجلائز ل يف ما أن  علىدلةاأل  ملا تقدم من،اللزوم

  .كذل

 لو فسخ مل  فإنه،زماين العموم األى مقتضكذل أن  ال،وام هو الد)عند( و)وفواأ( معىنن إ :اًورابع

  .)عند( نكي ومل )وىف( نكي

 ونكي أن احتمال أن ما ظهرك ، حمل نظر}هيما ف خيفى ذ الإ{ :قول املصنف أن ومبا تقدم ظهر

 فالوفاء )اغتسل للجمعة واجلنابة( :عم الشامل للواجب واملستحب مثلاأل يف  استعمل)عند( و)وفواأ(

 ،ضمنه فمستحب حمل نظر يف أما الوفاء بالعقد اجلائز والشرط، بالعقد الالزم الزم وبالشرط الالزم الزم

 )وفواأ( ظاهر إذ ،خالف الظاهر إالّ أنه ،نةيانت قركحتمل اللفظ لو حسب  اًنكان ممك وإن إذ أنه

   . عنهىخرأهو عبارة  أو ،أيضاًالزم الوجوب ي  مماك وذل، البقاء عنده)عند(  وظاهر،الوجوب

  



١٩٩

رباح ما بزيادة كان املراد االست فإن ، من الغنم أو قطيعاً، مثالً اشتر به بستاناً: وقال ماالً إليهدفع إذا ):٣مسألة (

  : ففي صحته مضاربة وجهان،كان املراد االنتفاع بنمائهما باالشتراك وإن ،القيمة صح مضاربة

  

ان املراد ك فإن ، من الغنماًعيقط أو ، مثالًاشتر به بستاناً:  وقال ماالً إليهدفع إذا{ ):٣ مسألة(

 ضاربةصحة امل ظهري ومنه ،كشاملة ملثل ذل الدلة األطالق إل}مة صح املضاربةيادة القياالسترباح ما بز

هذا االشتراء ربح  يف نكي االسترباح ولو مل األمرجة يون نتكت أن  مث الالزم،رض للمضاربةاشتراء األيف 

ل يعامل التجارة دوران املال من جهة تشغ يف زم الال مثالً، الزم املعاملةكان ذلك إذا  بل خسارةاًقطع

ضر باملقصود ي مثل هذا التعامل ال فإن ،بعض الوقت يف تضرري التعامل مبا يقتضي ك وذل،العمال وحنوه

   .دةيجة ولو البعيالنت إالّ به راديه باالسترباح ال ري فتعب،األمرآخر  يف هو االسترباح الذي من املعاملة

 }ن وجهاصحته مضاربةً ففي{  والعاملك املالني ب}كان املراد االنتفاع بنمائهما باالشتراكن إو{

  :بل قوالن

 ،الشجر والغنمكمنائه  يف انكشتري صالًأ يشتري أن ولو شرط(: القواعد يف  قال،الفساد: األول

  .)رأس املال يف  القراض التصرفىمقتض ألن ، الفسادقربفاأل

رة كة املبسوط والسرائر وجامع الشرائع والتذريما هو خك(: شرحه يف رامةك مفتاح الوقال يف

  .)ك وجامع املقاصد واملسالاإليضاحر ويوالتحر



٢٠٠

  .حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة أن  ومن،االنتفاع بالنماء ليس من التجارة فال يصح أن من

  

 ،ثر عبارات القدماءكأ إطالق ىمقتضنه إ( : وقال،رامةكما اختاره مفتاح الك ،الصحة: الثاين

  ).نيوبعض املتأخر

 }صحيس من التجارة فال ياالنتفاع بالنماء ل أن من{ :قوله املصنف ب إليهوجه البطالن ما أشار

س ية ول القراض االسترباح بالتجارىمقتضن إ( :جامع املقاصد يف  ولذا قال،يالقراض عمل جتارألن 

  .انتهى )صحه وهو األيصح القراض علي فال كذلك  ـ اشتراء البستان والغنميـ إموضوع الرتاع 

  وقد الاًون استرباحكيالتصرف قد  ألن ،عمأ  أن األوللهيقواعد ودلل الي دلنيالفرق ب أن والظاهر

تضح يمل (: جامع املقاصد على ك فقول املستمس،استرباح تصرف وال  مثل الغنم والشجر الي فف،ونكي

 يف صحة املضاربة على ليالعمدة عدم دل(:  قولهكضاف املستمسأ و، حمل مناقشة)نيليتعلال نيالفرق ب

   .هابأي ها العريفاملقام ومفهوم

 بعد صدق املضاربة }ون بالتجارةكيون سبب الشراء فكي{ حبالر أي }حصوله أن ومن{

  .ىالنص والفتو يف  التجارة واملضاربة الوارداناله عنوانشمي ف،كذل على اًوالتجارة عرف

 يف علم وجه النظريما ك ، العالمةرهكذ الذي صدق التصرف إىل اجيعلم عدم االحتيومنه 

 على الًي به اجلواهر دلكمتس الذي صل لأل جمالىبقي ال أنه ماك ،ك جامع املقاصد واملستمسداليلستا

  .ثرعدم ترتب األ



٢٠١

 ال مثل هذه ،هي ما يكون االسترباح فيه باملعامالت وزيادة القيمة إذ ، البطالن مع إرادة عنوان املضاربةقوىواأل

   نعم ال بأس بضمها إىل زيادة القيمة،الفوائد

  

عرفت ح فقد يراد الصرأ فإن ،صحابناأحد من عرف القول بالصحة أليمل نه إ ما قول اجلواهرأ

ن يخر واحد من القدماء واملتأري غ أن إطالق فقد تقدممجاالًإراد أ وإن ،رامة بالصحةكمفتاح ال فتوى

 :صنفتردد الشرائع وقول امل لاً خالف،ىقو هو األ}و{ ن الصحةي بعض املعاصرى ولذا قو،شملهي

 ال }مةيادة القيه باملعامالت وزيون االسترباح فكي ما يه إذ ،رادة عنوان املضاربةإ البطالن مع ىقواأل{

   .جواب القائل بالبطالن يف ه ما عرفتي وف،مثل هذه الفوائد

 يف  وقال،رة واجلامعكما عن املبسوط والسرائر والتذك }مةيادة القيز إىل بأس بضمها نعم ال{

ال فال إ و،ه هذه املعاملةيما تقتضك ،وركالنماء املذ يف حصر الربح يف هوإمنا املنع  أن اعلمو(: كاملسال

 له غلة اًئي شىاشتر إذا ماك ،بعض الوجوه على تسب من مجلة الربححي و،نهمايون النماء بكنع مي

ان كمها إليه فصراحيالربح مل  إالّ أن ،نهما من مجلة الربحيون بكا ت فإ،عهيبي أن فظهرت غلته قبل

  .انتهى )صل املالأله من يحتص

 ،ن للنماء وعدمهي تعرض املتعاقدنيفرق ب  ال،أيضاًشمل النماء ي املضاربة أدلة ن إطالقإ ثيوح

  .حال أي  علىالربح يف  داخلفإنه

ن قد تعرض له كي ومل ،حصل النماء من باب االتفاقإذا ( :كقول املستمس أن علميومنه 

 إذ ،إشكال حمل )هية العامل فكملشاروجه   وال،هكمناء مل ألنه ،كونه للمالك يعدة تقتض فالقا،املتعاقدان

    عقد املضاربةإطالقبعد مشول 



٢٠٢

  .ضاربة فيمكن دعوى صحته للعموماتوإن مل يكن املراد خصوص عنوان امل

  

  .اًإطالق أو اًحيون النماء هلما صرك اشتراط نيفرق ب  فالهي وعل، بهك وجه الختصاص املالله ال

 أنه ماك ، فتأمل،هكمناء مل ألنه ،كونه للمالكان الالزم ك طالق عن اإلاًان النماء خارجكنعم لو 

 أن  به من جهةلزم الوفاءيمل  وإن ،ل صح الشرط للعامالًكون النماء كعقد املضاربة  يف شرطإذا 

   . الزم الوفاء بهريالعقد اجلائز غ يف الشرط

 صحته ىن دعوكمين املراد خصوص عنوان املضاربة فكين مل إ{ ـ ف،انكف يك }و{

مل   ولو،ل عقدكالعمومات تشمل  أن تقدم من ما على ، وحنوهوفوا بالعقودأعموم  أي }للعمومات

احتمال اختصاص  إذ ،)هم السالميعل(ئمة  واأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(زمن الرسول  يف نكي

ت ك وس،ك املستمسك بذلفىتأما ك ،هي فشكالاإل تقدم  قدنصرافالعمومات باملتعارف من جهة اال

   . بل جعله بعضهم باطالً،ه آخرونيل فكشأ نعم ،هم بهظهر رضاياملاتن مما  على نيمجلة من املعلق

  



٢٠٣

 ففي ، أو اشترط ضمانه لرأس املال،كالربح يكون اخلسارة عليهما أن اشترط املالك على العامل إذا ):٤مسألة (

 إذ ،هطالقهو مناف إلإمنا  بل ، ملقتضى العقد كما قد يتخيل منافياًليس شرطاً ألنه ،األولامها  أقو،صحته وجهان

  .مع التعدي أو التفريط إالّ مقتضاه كون اخلسارة على املالك وعدم ضمان العامل

  

اشترط ضمانه  أو ،الربحكهما يون اخلسارة علكي أن العامل على كشترط املالاذا إ{ ):٤ مسألة(

 ،)١( الشروطأدلة طالق إل،الصحة أي }األولقوامها أ{  بل قوالن} صحته وجهاني فف،املاللرأس 

   .والسنةتاب كلل  ملقتضاها وال ال، املضاربةطالقإل إالّ لشروط هذه اةوعدم منافا

ولو :  قال،ره القواعد وهو القول الثاينك ذ}ليتخيد ما قك ، العقدى ملقتضاًي منافاًس شرطينه لأل{

 وعلله جامع ، من اخلسراناًسهم أو شترط ضمان املالي أن  مثل،ه فالوجه بطالن العقدينافيما اشترط 

وجه  على  إالقعيه مل ي املعترب فيالتراض ألن ،بطل العقد اي فاً العقد شرعىة ملقتضيا منافأاملقاصد ب

  .ون باطالًكيفاسد ف

الم كة ي وقض،اإليضاح و،خر البابآ  يفرةكح التذيها صريالبطالن ف( :رامةكمفتاح ال يف وقال

   .)نيالباق

 وعدم كاملال على ون اخلسارةك{ طالق اإلىمقتض أي }مقتضاه إذ ،هطالقهو مناف إلإمنا بل {

   :اجلواهر يف لذا قال و}طيالتفر أو يمع التعد الإضمان العامل 

                                                

  .٢ حبواب املهورأ من ٤٠ الباب ٤٩ ص١٥ج: الوسائل )١(



٢٠٤

 اليت  مقتضاهةايمن مناف  أا ال، العقدإطالق ىما هو مقتض أو ،حكام من األمورع هذه األين مجإ(

  .انتهى )اًدي فتأمل ج،ه بالنقصيتعود عل

قرره  الذي اًقة العقد عرفيون من حقكي ما حكام أن األول واألطالق اإلىمقتض نيوالفرق ب

غة يف ي الشارع اشترط الص مثالً،رتبط بالعرفي م مما الكاحله من يرتب الشارع عل  ما والثاين،الشارع

 سياللفظ ل فإن ،نية من الطرفية الرضا بالزوجيفاكرون يم إث ي ح،ك ذلىري ف النما العري ب،احكالن

  .ىفكه ريهر غان املظك فإذا ،اًمظهرإالّ 

 نيماأل أن  علىدل الذي ليدلال خالف ،اًبعض أو الًكالعامل  على ون اخلسارةكن إ :قالي نهأل

  .نيميال إالّ هيس عليل

  .شرط ضمانه إذا ما  ال،هإطالق خالف كذل أن  إالّ،كان خالف ذلك وإن :قالينه أل

 على ون اخلسارةكاشتراط  أن  من،خر وبعض آيد الربوجردي السقةيتعل يف ما أن ظهرومبا تقدم 

 عنده كاملال أن فرضن ول،ة هلذا الشرطي معقولري غي فأ، حمل منع، معقولريمر غأنه اشتراط ألك ،العامل

 هذا  يشرط عليهتحمل اخلسارةي النه إ ثي وح،ه العامل للمضاربةيأتيوم حاجته ويد ادخاره ليريمائة 

 كمثل ذل على قدميالعامل العاقل  فإن ،اًي عقلونه معقوالًك بله ،اًي معقول ولو عرفري فهل هذا غ،الشرط

ده صحة مثل يؤي و،كمثل ذل على موالل أصحاب األكقدام إك ه احتمال الربح العقالئييف ىريان كإذا 

  :اتيمجلة من الرواهذا الشرط 



٢٠٥

 ،)١(اخلراج بالضمان نيقيتب الفرك يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن الرسول يمثل املرو

  .سر عند اخلسرانخي فهو ربحيان العامل ك فإذا ،قبال اخلسارة يف الربح أن  علىث دليح

نئذ يون حكي عمله وخسارة املال ويعطيالعامل  ألن ،ث منصرف من هذه الصورةياحلد: قالي ال

  .اقبال عمله يف تشبعا إ ثي ح،رابك من دابة الأأسو

نفس  على النقض وارد أن ىلإ و،الفقه يف جمال هلا االستحسانات ال أن  إىلضافةباإل: قالينه أل

 ث ملي ح،رابك من دابة الأيضاً أون أسوكيللعامل عند اخلسارة فشيء صح عدم ينه إ ثي ح،القائل

ال عمل جمسم امل إذ ،حد سواء على  والعاملكاملال على ونكاخلسارة تن إ ،ملهقبال ع يف شبع العاملي

مل ا عمله اسم والعك املال: والعاملكل من املالكان قد خسر ك ،نهماي جعل اخلسارة بفإذا ،كللمال

ل كن إ ثي وح، خسارةكه للماليعطي الذي هو املال الذي عمله اسم إىل ضافة باإل،يدويعمله ال

 على حصل حىت نيومي ك عمل املال مثالً،العمل يف صةيادة والنقي الزنيفرق ب سر عمله الخي واحد

نهما يب م اخلسارةيحسب شرط تقس ،ك للمالاًناريد يعطيث ي ح،ومي يف امهايإن وخسرمها العامل يناريد

  وم والعامل ي عمل  خسركاملال فإن ،نينصف

                                                

 بواب اخليارأ من ٧ الباب ٤٧٣ ص٢ ج:املستدرك. ٤، ٣، ٢، ١ حبواب اإلجارةأ من ١٧ الباب ٢٥٧ ص١٣ ج:انظر الوسائل )١(

. بواب التجاراتأ من ٤٣ الباب ٢ ج:انظر السنن البن ماجة .٣ح



٢٠٦

عطاه أ واًناريه ديربح ف الذي ومه الثايني و،اخلسارة يف ذهب الذي ومهي ،نيوميعمل خسر 

  .كللمال

 ،ومينصف  يف ن وخسرمها العامليناريربح د حىت اًومي ك فقد عمل املال، اخلسارتانىوقد تتساو

 ،اًوميا عمل  منهالًك أن ون احلاصلكي ف،كمنها للمال اًناري ديعطيث ين حيناري دالنصف الثاين يف وربح

  .اًناري له دهناجتأن كو

ن إ ثي ح،ثرك أكانت خسارة املالكوم ينصف ال يف ريالعامل حصل ثالثة دنان أن  فرضإذاو

  .نيناري والعامل حصل د،ومي لعمل اًناري حصل دكاملال

 ، مضاربةرجل ماالً إىل رجل دفع يف ،)عليه السالم( ىاحلسن موس أيب  عن،ياهلك حسن الويف

ضارب املعلى  :)عليه السالم( قال ،هي فوضع فاًتاع فابتاع املضارب مى من الربح مسماًئيل له شفجع

   .)١(ة بقدر ما جعل له من الربحيمن الوضع

 ،همايلك إىل علون اخلسارة والربح بالنسبةجيث ي ح،ةيالعرفاملضاربات  إىل ات ناظرةيوهذه الروا

   .ما قال به بعضهمك ،اًكث مترويفال وجه جلعل احلد

:  قال)عليه السالم( اًيعلن إ :ثيحد يف )عليه السالم(عفر ج أيب  عن،سيح حممد بن قيصحأما 

يءس له من الربح شي ول،همالرأس  إالّ س لهي فلاًمن ضمن تاجر)بعض طرقه ويف،)٢ :  من ضمن

   أن  الحتماله،رناهكذ مايف ناي فال )٣(مضاربة

                                                

.٦ ح من أبواب املضاربة٣ الباب ١٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )١(

 حبواب املضاربةأ من ٤ الباب ١٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.١ حبواب املضاربةأ من ٤ الباب ١٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



٢٠٧

س يما لك ، ربحك للمالسيفل ،ال مضاربة ،تجر به لنفسهي للتاجر ل ماالًكعطاء املالإون املراد كي

  الوايفيكحم يف  ولذا محله،رناهكما ذخالف  على الًيون دلك فال ت، ثابتةرية غي والنسخة الثان،له خسارة

ظاهر منه الخالف  أنه وهو مع(:  قائالًكاملستمس يف ه مايرد علي وال ،اًون املال قرضكي أن  علىهريوغ

  .ونه خمالفاً للقواعدك وال ،لظاهر منهونه خالف اكعرف وجه يمل  إذ ،)خمالف للقواعد

يف  حىت كذلك أا  ال،رت مطلقةكا ذ أل،ةيمناف ري غي فهكاملال على ةيون الوضعكات يأما روا

  .ن رفع مجلة منها بالشرطكميث ي املعامالت حأحكامات ي مثل سائر رواي فه،حال الشرط

 قال ،ضاربةسألته عن مال امل: ل قا)عليه السالم( احلسن أيب  عن،سحاق بن عمارإح ي صحيفف

   .)١(املال على عةي والوض،نهمايالربح ب: )عليه السالم(

 ،حبعمل به مضاربة له من الري الذي املال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ح احلليبي صحويف

  .)٢(صاحب املال أمر الفخي إالّ أن ،يءة شيه من الوضعيس عليول

  .)٣(هاري وغ،ينناكة اليومثلهما روا

                                                

.٥ حبواب املضاربةأ من ٣ الباب ١٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٤ حاملضاربة بوابأ من ١ الباب ١٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.٦ حاملضاربة بوابأ من ١ الباب ١٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



٢٠٨

 أن ىري والعرف ،العقد عريفن إ ثي ح، العقد خالف الظاهرى مقتضكون ذلكي أن واحتمال

  . العقدإطالق ى مقتضكذل

تاب كخالف ال أو  العقدىنه خالف مقتضأور بكالشرط املذ على شكالاإل أن ني تبكوبذل

 ،ل بعضك إىل ما ذهبك ،اًأيضفسد العقد ي أو ،فسد الشرط فقطيه في وعل،خالف العقل أو والسنة

   . ظاهر الوجهريغ

  



٢٠٩

 أو ال ،إىل البلد الفالين إالّ  أو، أو إىل البلد الفالين،ال يسافر مطلقاً أن اشترط املالك على العامل إذ ):٥ مسألة(

  أو،شخص أو ال يشتري من ،من زيد إالّ  أو، أو ال يبيع من زيد مثالَ،اجلنس الفالين إالّ  أو،يشتري اجلنس الفالين

  من شخص معنيإالّ 

  

جل  ال أل،مدة املضاربة يف }سافر مطلقاًيال  أن العامل على كذا اشترط املالإ{ ):٥ مسألة(

 واملتبع عند ،ي الشرعريغحىت  أو ،ي السفر الشرع،هاريغ أو ارةيز يف نفسهجل  وال أل،ةيعمال التجاراأل

 سفره مما ال يف اًيصان عاك فإذا ، منهيالشرعفهمون مطلق السفر ال يم إث ي ح، الفهم العريفكالش

   .ك املاليان مشموالً لنهك ، لهيم شرعكح

 أو ،اميسفر عشرة ألاك ،ذاكاملستغرق لزمان  أو ،}البلد الفالينإىل إالّ  أو ،البلد الفالين إىل أو{

دات السفر ي من مقك ذلريغ إىل ،ةيمع الرفقة الفالن أو ،الدابةكة ينلة الفاليبالوس أو ،شهر شوال مثالًيف 

   .سلباً أو اًإجياب

 أو اًإجيابود املربوطة باجلنس يبسائر الق أو ،}اجلنس الفالين إالّ  أو، اجلنس الفالينيشتريأو ال {

  .سلباً

 يف ديع من زيبي الّأد مثل يداً بقيمره مقه وأي انك أو ،}ديمن ز الّإ أو ،د مثالًيع من زيبيأو ال {

 ريغ إىل ،نيأحد الوقت يف دي اختالل تصرف زك املالىريث ي ح،فيالصيف  إالّ له عيبي ال أو ،فيالص

   .مثلة من األكذل

 أمراً ،سلباً أو اًإجيابالنوع بدل الشخص  أو ،}نيمن شخص مع إالّ  أو، من شخصيشتري  الأو{

امهريغ أو ،ةيانكم أو ةي زمان،وديمع ق أو  مطلقاً،اًيو.  

 ،ةالنقد والنسيئك ةية واملعامليانكة وامليها الشروط الزمانمعجيمما  } من الشروطكأو حنو ذل{

   ،طرف املعاملة أي ة،ي والطرف،لتهية مثل السفر ووسيوالوسائل



٢١٠

   وإال ضمن املال لو تلف،فال جيوز له املخالفة

  

 ،سبب متهيالعامل زواج عدم  أن ك املالىريث ي ح،تزوجي أن  مثل، خارج عن املعاملةيءشأو 

   ك ذلريغ إىل ،كذلك هون عاملكي أن كناسب املاليا ال مم

تها املبسوط والشرائع ورة وقال بصحكر بعض الشروط املذكما ذك ،}وز له املخالفةجيفال {

 بعضهم عدم ى وادع،همرية والسرائر وغيح والغني املقاصد واملفات وجامعكالقواعد واملسالرة وكوالتذ

  . التجارةكضاقت بذل وإن ،ص بعضهم بالصحة ون،الصحة على مجاعاإل أو ،اخلالف

املقام  يف ات اخلاصةي والروا،عند شروطهم املؤمنون: إطالقه يدل علي ف،ما أصل جواز الشرطأ

  .خر بعضها اآلأيتيعضها ومما تقدم ب

 املال تصرفاً يف تصرف إذا ك وذل،فاًيلك عدم اجلواز ت فاملراد به تارةً،وز له املخالفةجي ال أنه ماأو

  فإنه،كذل أشبه ما أو ،ديز إىل تعطه ال أو ،خرآبلد  إىل تذهب باملال  ال: قال له مثالً،ممنوعاً منه

  .اً وعقالًإمجاع وتاباً وسنةًك حرام ك وذل،هي مأذون فريتصرف غ

وز جي  ال فإنه، فباع منه،ديتبع من ز  ال:قال له إذا ماك ،عدم النفوذ إىل  عدم اجلواز وضعاًوتارةً

  .بطلإالّ  جاز وكاجازه املالن إ اًيون فضولكيإمنا  و،باع إذا نفذيال  أي ،عيالب

املال تصرفاً  يف تصرف إذا راد به ماين أ و البد} ضمن املال لو تلفالّإو{ :قوله أن علميومنه 

وجب ي  ال،م لهيعه بدون التسليع ممن منعه عن بيالبك ي العملريالتصرف غ إذ ،كذن املالإاً خالف يعمل

   عمل عمالًيمل  ألنه ،لفه الضمانت



٢١١

   أو كالًبعضاً

  

  . طيتفر أو ن التلف بتعدكيمل  إذا ،ال أو تلف ،وجب الضماني  وجمرد العقد ال،املاليف 

إمنا  ،املال يف اًيتصرف تصرفاً عمل إذا نهإب: قالي نعم قد ،هريد وغيل الي دلطالق إل}الًك أو بعضاً{

 ال :ك مثالً قال املال،حال أي  علىان التلفك إذا  ال ما،ك لذلان التصرف سبباًك إذا ون ضمانكي

 وجاء السارق ،املراح يف سمع وجعلهاي والعامل مل ،املراح خوفاً من السارق يف الًية ليتدع املاش

 ضمانالل ي دلإطالقد ويل اليدل فإن ،هريغ أو املراح يف واك نيونه تسرق بك يف ن فرقكي ومل ،وسرقها

  .كمنصرف عن مثل ذلاملورد يف 

 فلو اتبعه ،ه عدم اتباع الشرطيان علك ،لو اتبع الشرط عطب أنه ه شرطاً وعلميمث لو شرط عل

 ،سرقها من املراح دون االصطبل مثالًي وعلم بأن السارق ،املراح يف اجعلها: قال له إذا ماك ،ان ضامناًك

 علهاجينه أصرح ب إالّ إذا  اللهم،الصورةالشرط منصرف عن هذه  ألن ،املراح يف ق له جعلهاحي ال فإنه

 على ونه تعاوناًكان حرمة ك إالّ إذا  اللهم،نئذيضمان ح حرمة وال ال إذ ،تسرق أا علم وإن املراحيف 

املراح  يف وضعها أن معل إذا ماك ، حراماً شرعاًكان اتباع شرط املالك أو ،السرقة حرامن إ ثي ح،مثاإل

  . جائز شرعاًغري وهو ،تالف للمالإ  فإنه،كة هلا فتهليوجب لدغ احلي

ح حممد بن ي مثل صح،ه مجلة من النصوصيدل علي و،تلف املال إذا الضمان يف ال خالفه مث إن

  سألته عن الرجل :  قال)هما السالميعل(حدمها أ عن ،مسلم



٢١٢

   ومقتضى القاعدة،وضمن اخلسارة مع فرضها

  

ضمن املال والربح ي: )عليه السالم( قال ،فخرجرج به خي أن ىنهي املال مضاربة ويعطي

   .)١(نهمايب

 ائت :قول لهي املال فيعطيالرجل  يف قال أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ح احلليبيوصح

 متاعاً ىاشتر وإن ،فهو ضامن املال كجاوزها وهلفإن  : قال، واشتر منهاجتاوزها ذا والكوذا كرض أ

    .)٢(نهمايح فهو ببن الراك وإن ،هيه فهو عليفوضع ف

خالف ي فمضاربةً ماالً الرجل يعطيالرجل  يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ىخرته األي رواويف

   .اتي من الرواك ذلريغ إىل ،)٣(نهمايهو ضامن والربح ب: )عليه السالم( قال ،هيما شرط عل

 يف ركذيما  أن } القاعدةىومقتض{ خسرإمنا لف املال وتي بأن مل }وضمن اخلسارة مع فرضها{

  :أقسامثالثة  على املضاربة

  . بقراًى فاشتر، مثل عقد املضاربة الشتراء الغنم،ب العقد مصونكيما : األول

 ىانتف إذا  حىتداًيب مقون املصكي ف،ديحنو الق على نك ل،ون خارجاً عن مصب العقدكيما : الثاين

  . املصبى انتفديالق

  عمل يمل  إذا  حىت،االلتزام يف حنو االلتزامعلى  أي ،ون شرطاًكيما : الثالث

                                                

.١ حبواب املضاربةأ من ١ الباب ١٨١ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٢ حبواب املضاربةأ من ٢ الباب ١٨١ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.٥ حبواب املضاربةأ من ١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



٢١٣

 وثبوت خيار ختلف الشرط على فرض ،أجاز املعاملة إذا وإن كان كون متام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية

  لتزام يف االلتزاماالكون املراد من الشرط 

  

  .رطار ختلف الشي خكللمالإمنا  و،اًيان العقد باقك ،العامل بالشرط

ون مواد كين ال أشترط املعاملة بي أو ،ديقيون خوف اخلسارة فكي والثالث قد الثاين يف يمث الداع

 ديد التعامل مع زيري ال أنه خر مثلآبداع  بل ، خوف اخلسارةريون غكي وقد ، خلوف اخلسارةنشاءاإل

  .ان ربحكوإن 

  . مصب املعاملةا خارجة عن أل،ةيملة فضولاانت معكخالف  إذا :األول قسم يفف

 ري من غ،دهيذهب بذهاب قيد ياملق ألن ،أيضاًة يانت املعاملة فضولكخالف  إذا : القسم الثاينيفو

 يف  فال فرق،املعاملة يف  لهةيمدخل  اليالداع إذ ،هريغ أو  خوف اخلسارةيون الداعكي أن نيفرق ب

  .حبح والربعدم الر نية املعاملة بيفضول

 ني فرق بري من غ،ار ختلف الشرطي خكللمالإمنا  و،حةيملة صحا املعونكت:  القسم الثالثويف

  .ينيالداع

 على كح للمالبون متام الركان كن إو{  القاعدةىومقتض: رناه أشار املصنف بقولهكذ  ماىلإو

   .القسم الثاين يف ماكداً يق أو ،األولالقسم  يف ماكد مصباً يان املقك سواء }ةيديرادة القإفرض 

ون املراد من الشرط كفرض  على ار ختلف الشرطيوثبوت خ{ ةيا فضول أل}ز املعاملةذا أجاإ{

   نيالقسم يف ون الربحك و}االلتزام يف االلتزام



٢١٤

   اشتراكهما يف الربحقوىاأل إالّ أن ،وكون متام الربح له على تقدير الفسخ

  

وجب يبالصبغ مما  الثوب مةيادة قيل زيان من قبك إذا كال العامل واملالكون لكي قد ،نياألول

   .ةية القهركل الشرين من قبكيمل  إذا  فقطكون للمالكي وقد ، غاصباًكان فاعل ذلك وإن ،ةكالشر

ل ين من قبكيمل  إذا القسم الثالث يف }ر الفسخي تقدىعل{ كللمال أي }ون متام الربح لهكو{

ت يار الشرط فبقي خبكأخذ املاليمل  إذا  أو،ةية القهركل الشريان من قبك إذا ال هلماإ و،ةية القهركالشر

   .حاهلا على املضاربة

 وقد نسب ، الثالثةقسامل األك يف املضاربة يف ما قرراه على }الربح يف هماك اشتراىقواأل أن الإ{

  .صحاباأل إىل الربح يف ك االشتراإطالق

  :نيمرأ يف المكرناه فالكماذوعلى 

  .دناهيملصنف وأره اك القاعدة ما ذىون مقتضك يف :األول

  .م الأ الثالثة قسامل األكل شمي هل ،اتيصحاب تبعاً للرواالم األك أن  يف:الثاين

 رناهاكذ اليت  مع بعض املالحظات،الم املصنفك القاعدة هو ىمقتض أن فقد عرفت: األولأما 

   .المهكعلى 

 أو  بهكأمر املالين أ( :رابعاً بقوله ر قسماًكث ذي حكالم املستمسك يف علم وجه النظريومنه 

ه من يه ملا ف بل لوحظ لنفس، للعملداًيالعامل وال ق على ونه شرطاً لهك من دون مالحظة ، عنهىنهي

   امحل النقد: قولي أن  مثل،الفائدة



٢١٥

رجاً عن املعاملة مل اان أمراً خكن إ كذلن إ :هيف إذ )فظ مال التجارةحياختذ حارساً  أو ،انيمهيف 

 أو داًيق أو ان مصباًك داخالً مراًأان كن إو ، الثالثةقساماق األيس يف  وجه لعدهرتبط باملضاربة فالي

  .تصور قسم رابعيوال  ،شرطاً

  : بقولهنيقسم إىل قسم املقوم واخلارجه مث إن

 ريان غك ولو خالف ،فانكتتجر باأل ال :قال إذا ماك ،مقام الواقع يف داًيؤخذ قي  ما:األول(

  .كجازة املالإب إالّ  ال تصح، قاعدة السلطنةخالف على  فصحتها،هيمأذون ف

نه خطر إف تشتر التمر ال: قال إذا ماك ، من اخلسرانهر خوفاًمقام الظا يف اًديق أخذ  ما:والثاين

 ني بة وال منافا،ها واقعاًي مأذون ف،ها ظاهراًي مأذون فانت غريك وإن  وربح، فاملعاملة متراًىفاشتر

  .)جازةاإل إىل حتتاجحة وال يلة صحم فاملعا، والواقعييم الظاهرك احلني بتنايف لعدم ال،نياألمر

ان االختالف ك فإن ،ملة وعدمهاون بتوجه املعكي وقد ،يون بالداعكيقد االختالف ن إ :هيوف

ون ك  يفي الداع اختالفهمي وال ،املنع يف نسق واحد على فان وبالتمركان عدم اجتاره باألك يبالداع

مها واقع الك و، فال ربط للظاهر والواقع،ان االختالف بتوجه املعاملة وعدمهك وإن ،ةياملعاملة فضول

  .)رمحه اهللا( المهك يف واقع النظرمها من ريغ إىل ،نئذيح

 ك ومع ذل،املعامالت يف  الثالثة متعارفقساماأل فإن ى، النص والفتوإطالقفالظاهز : يناما الثأو

  العريفريبالتع يف ستفاد منها االختالفيإمنا ات ي الرواري واختالف تعب،انهيالفرق ب على اتي الروامل تنبه

   يف  فقد تقدم،ال الدقة



٢١٦

ضمن املال والربح ي: )عليه السالم(قال ، خرجرج به فخي أن ىنهيو: مد بن مسلمة حميروا

  .)١(نهمايب

جاوزها فإن  :ل قا،ذا وال جتاوزها واشتر منهاكذا وكرض أ وائت : املتقدمةة احلليبي رواويف

  .)٢(نهمايربح فهو ب وإن ،هيه فهو علي متاعاً فوضع فىاشتر وإن ، املال فهو ضامنكوهل

  .)٣(نهمايح ببن والرامهو ض: )عليه السالم( قال ،هيخالف ماشرط علي ف:ة احلليبي رواويف

 رج بهخيجل املال  الريعطي عن املضاربة )عليه السالم(با عبد اهللا أ سألت : قال،ناينكة الي رواويف

:  فقال، فعطب املالىخرأرض أ إىل  فخرج بهى فعص،هاريرض غأ إىل رج بهخي أن ىنهي و،رضاألإىل 

نهمايسلم فربح فالربح ب فإن ،هو ضامن)٤(.  

عمل به مضاربة له من ي الذي املاليف  :قال أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ة احلليبي رواويف

ان ك املال وريثكان ك العباس ، فإنصاحب املال أمر الفخي إالّ أن ،يءة شي من الوضعهيس علي ول،الربح

 فإن ،بد رطبةك ذا شترواي  وال، بطن وادارتلوي ال أن هميشترط عليعملون به مضاربة وي الرجال يعطي

  خالفت 

                                                

.١ حمن كتاب املضاربة ١ الباب ١٨١ ص١٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح من كتاب املضاربة١ الباب ١٨١ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.٥ حبواب املضاربةأ من ١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )٣(

  .٦ حبواب املضاربةأ من ١ الباب١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )٤(



٢١٧

  جلملة من األخبار الدالة على ذلك

  

   .)١(نت ضامن للمالأ فكمرتأئاً مما يش

 به ضرباً من املتاع يشتري رجل ماالً إىل رجل دفع يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ليوعن مج

  .)٢(شرط ما على نهمايهو ضامن والربح ب:  قال،مرهأ الذي ري غى فذهب فاشتر،مضاربة

 أن نهاهي مضاربة و الرجل ماالًيعطيالرجل  يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ريبص أيب وعن

   .)٣(خالف شرطه وعصاه إذا نهمايهو له ضامن والربح ب:  فقال، فعصاهىخرأرض أىل  إرجخي

  .اتيالروا ها منريغإىل 

  املتقدمة}خبارجلملة من األ{ ،ماقررا على الربح يف انك فهما مشتر،اتيهذه الروا على وبناًء

 على دهاوبعد وريال ( :ل والعبارة لالو، واجلماليجردوربدان اليره السكماذ أما ،}كذل على الدالة{

وجه خاص جلهله  على نع عن العملميإمنا  من املضاربة هو استنماء املال وكغرض املال فإن ،طبق القاعدة

ضاربه  وفق ما على ان عملهكه ي خالفه العامل وربح ففإذا ،ونه عنده معرضاً للخسران مثالًكبالواقع و

  .)مانةألا ن عان خرج اك وإن ،به منهيجله فاستحق نصأل

 كعمل بنظر املال إذا ون الربحكي أن نكمي ف،تهيمكعن تلف خيصل الربح أن إ :ه أوالًيد علريف

  .كرحبه مع خمالفة املال الذي ضعاف الربحأ

                                                

.٧ حبواب املضاربةأ من ١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٩ حبواب املضاربةأ من ١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.١٠ حبواب املضاربةأ من ١ الباب ١٨٣ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



٢١٨

  وال داعي إىل محلها على بعض احملامل

  

 أن  وقصدههن داراًري لعطاه ماالًأ إذا ماك ،سائر املعامالت يف كدان مبثل ذليقول السيهل : اًيوثان

ع يشتراء بباالن نضه عند كمي و،نيال احلالك على فىني املال الن إ ثي ح،سكبالع أو ،ا فاشتراهاهنكسي

مل  وإن ،انكل مك  يف مؤثراً لزم القول بهيان الداعك لو فإنه،مثلة من األك ذلريغ إىل ،ردهايمل  إذا الدار

  .خالف القاعدة على اتيانت هذه الرواكن مؤثراً كي

 فالالزم ،د املال والعمليالربح ول أن وفق القاعدة باعتبار على اتيعل هذه الرواجي أن نكمينعم 

 ون الربحكيث ي ح،متهيصبغ الغاصب الثوب فارتفعت ق إذا ام ون حاله حالكي ف،نهمايمه بيتقس

  .كة املاليخالف رضا على نيان التلوك وإن ،نهمايب

ارتفاع الدار ن إ ثي ح،دي زىفبنامها البناء بدون رضرض ومواد بناء أد يان لزك إذا قاليومثله 

  .مة هلمايادة القيون زكعشاب تاأل يف هاي برعكاملالمسن الغاصب غنم  إذا ذاك و،نهمايون بكي

 بل من ،ةيوجه الغصب واملخالفة العمد على األمرن كيمل  إذا مثلة خصوصاً من األك ذلريغإىل 

  .وحنوه )١( مسلمئامر  حقىتوي الله مشي ثي ح،شبهأان واالضطرار وما يجهة النس

 على ل هذه النصوصين ترتكميو(: اجلواهر قال يف ماك }بعض احملامل على محلها إىل يوال داع{

 ح احلليبيل صحيذ يف  ما إليهيؤميما ك ،رادة الضمان من االشتراطإ و،املضاربة يف ذنبقاء اإلرادة إ

   ك بل لعل ذل،مكل للحيله بعنوان التعل )عليه السالم(ره ك وخصوصاً ذ،)٢(السابق

                                                

.٥ حبواب نوادر الشهاداتأ من ١ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك )١(

.٥ حبواب املضاربةأ من ١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



٢١٩

  .وال إىل االقتصار على مواردها الستفادة العموم من بعضها اآلخر

  

عليه (عبد اهللا  أيب  عن، خرب رفاعة إليهيوميما عساه ك ،نهم سابقاً من الشرطيما بيروف فعهو امل

 إذا هو له ضامن : قال،ننت له ضامألته فكأ أو ذهبتهأنت أن إ :صاحبهلقول يمضارب  يف ،)السالم

  .انتهى  )خالف شرطه

 ولذا ذهب املشهور من ،د املطلقاتييتصلحان لتق تان الني والقر،ات مطلقةيبعض الروا ألن كوذل

 القاعدة بناًء على اتي ولو جعلنا الروا،مل اجلواهررتضوا حبي ومل ، املصنف إليهذهب ما إىل نياملعاصر

   .أيضاًالقاعدة ان احلمل خالف كرناه كذ ماعلى 

 يف ما على ومن هنا جعل بعض الناس( :اجلواهر يف  قال}موارردها على االقتصار إىل وال{

 إىل ولو أمره بالسفر( : ومراده قول الشرائع)ك لذلني الصورتنيهات على النصوص ولعل اقتصار املصنف

ان الربح كح واحلال هذه رب ولو ،ه ضمنريع غ فابتانيمعشيء اع يبتأمره با أو ،هاريغ إىل جهة فسافر

  .انتهى )وجب الشرطنهما مبيب

 ،كعم من ذلاأل على مسعته من النصوص الدالة ه بعد مايف  ماكيعل خيفى ن الكل( :مث قال اجلواهر

 بالشرط األمرصه ين ختصك ل،المهكآخر  إىل ) واحدريجزم به غ الذي  وهو،ل شرط قد خولفكوهو 

   .أقسامثالثة  على  أن األمرعرفت أن وجه له بعد ال

 كشترااال على ظهر وجود العام الدالي ال( :ك وقول املستمس}خرالستفادة لعموم من بعضها اآل{

   على املوجود العام الدالإمنا  و،الربح مع املخالفةيف 



٢٢٠

  .ال خيفىما ك إشكال حمل ،)ريغ  املخالفة ال معالضمان

شرط  إذا ماك ،م الأون ضامناً كي فهل ىذأ بصبي واملال مل كشرط املال إىل مث لو خالف مث رجع

 هيشرط عل أو ،ربالءك إىل بغداد فسافر إىل  مث رجع،احللة إىل  فسافر،ربالءك إىل ه السفر من بغداديعل

 ، به القطن مثالًىقد املال فاشترن ربح والخسارة وريتاجر باحلنطة فتاجر ا مث باعها من غي الأن 

  .احتماالن

 عند كذل عدم أو ،نون الضماكياً فإطالق كرادته عدم ذلإ نيل بيقاعدة التفص الىان مقتضكن إو

  .العقود تتبع القصود فإن ،اجلملة فال ضمان يف  بقصد املضاربةالتجارة باملال

التجارة باجلنس كون املال ؤان الشرط من شك سواء ،انم توجب الضكخمالفة املال أن مث الظاهر

  . الشرطأدلة طالق إلك وذل،ل صباحكن آقرأ القري أن راطاشتكخارجاً عنها  أو ،الفالين

 هو ني القسمالكمه بأن مشول الشرط لي عن اخلارج مع تسلنصراف من اإلكره املستمسكوما ذ

   . حمل منع،لماتكض النصوص وال بعإطالق ىمقتض

  



٢٢١

 : كأن يقول،املالك عموماًمع إذن  إالّ ،لنفسه أو غريه ال جيوز للعامل خلط رأس املال مع مال آخر): ٦ مسألة(

   أو خصوصاً،كان هناك مصلحةن إ ،اعمل به على حسب ما تراه مصلحة

  

وز جي{ ـلزمها التجارة في اليت باتقلاملال خمتلف الت يف عمل العاملين أ بأس ب}ال{): ٦ مسألة(

 كان ذلكواء  س،عملها التجاري اليت  التجارةأحناءمن  ألنه ك وذل}خرآللعامل خلط رأس املال مع مال 

 على ونكيه ي و،ك املالي }مع الإ{ اً لرأس املاليمساو أو ثركأ أو  أقل،}هريغ أو لنفسه{ املال

  .ما تقدمك ،شرطاً أو داًيق أو  مصباً، الثالثةقساماأل

 ،ذنمع اإل الإ عدم اجلواز األصل خالفاً ملن جعل ،ط باخلل}كلذن املاإ{ تاجحيه فال يوعل

مانة أنه أهما بي وثان، مشروعرينه تصرف غأوهلما بأ وعلله ، وتبعهم املصنف،مهاري وغكالشرائع واملسالك

حرمة  على  مبا دلكذن، وقربه املستمس إ اله وظاهر املنصف تعليله بأن،عةيالودكوز خلطها جي ال

  .خاص حرم أو التصرف عام يف ذنإن كيمل  فإن ،ذنهإب إالّ حدأمال  يف التصرف

 ،اتي سائر اخلصوصه حال حال،ماخرجطالق إالّ التجارة اإل يف املتعارف إذ ،فىخيال  ل ماك الويف

  .هايذن فلزم اإلي ث اليح

ان كن إ ،تراه مصلحة اعمل به حسب ما: قوليأن ك ، عموماًكذن املالإ{ ـ ف،انكف يكو

 وزجي: قوليأن ك }أو خصوصاً{ ،شمل اخللطيس هذا العموم يال فلإ و،}مصلحة{ اخللط يف }كهنا

   .هري خلطه بغكل



٢٢٢

  .املضاربة باقية والربح بني املالني على النسبة إالّ أن ،فلو خلط بدون اإلذن ضمن التلف

  

 أن الإ{ ات اخلاصة املتقدمةيوار والديالعلى   لعموم}ذن ضمن التلففلو خلط بدون اإل{

ون الربح ك على ات الدالةي ملا تقدم من الروا،مهاري واجلواهر وغكه املساليما نص علك }ةيباقاملضاربة 

   .الف الشرطخ وإن نهمايب

نوان بع اأخذهي اليت موال األك جعل البنووزجي أنه علمي ومما تقدم ،}النسبة على ني املالنيوالربح ب{

حدهم أمن  أخذ  مثالً،عطاهأ كل مالك السنة لريأخ يف  نسبة الربح املقررةيعطيا وتاجر يربة فاملضا

ع ي ربح اجلمفإذا ، وجعل هو مائة،نيأربع ومن الرابع ،ني ومن الثالث ثالث،نيشر ع ومن الثاين،عشرة

 أن لزمي أنه ال خيفىن ك ل،كلصاحب البن اآلخر والنصف ،ل واحد نصف قدر مالهكب يان نصك ،مائة

  ).االقتصاد فقه( تابك يف ما فصلناهك ،ممنوع شرعاً ألنه ،جحافاًإون النسبة كت ال

تب ك وبالبعض احلنطة والك بالبعض ذلىاشتر أو ، الغنمنيل املائتك بىاشتر  أنكهم بعد ذلي وال

 واحلنطة ،املائة يف  ربح الغنم عشرون مثالً،خرتلف عن ربح البعض اآلخيان ربح البعض ك وقد ،مهاريوغ

  .ه بالنسبةي فكل مالك ل،ةكموال بعد اخللط صارت شراأل فإن ،ذاكمائة وه يف مائة

   .ثالثة يف ربحيسر ومل خي ومل ،ىخرأ  يفخسرو ،صفقة يف ربح إذا كذلك مكاحل أن علميومنه 

  



٢٢٣

ونوع اجلنس ، من حيث البائع واملشتري ، العقد جيوز للعامل التصرف على حسب ما يراهإطالقمع ): ٧ مسألة(

   إليهكان هناك متعارف ينصرف إالّ إذا ،يسافر من دون إذن املالك أن  لكن ال جيوز لهى،املشتر

  

 وال إشكال بال }راهي حسب ما على وز للعامل التصرفجي العقد إطالقمع { ):٧ سألةم(

 والزمان }ى ونوع اجلنس املشتريث البائع واملشتريمن ح{ ،ذن اإلإطالق بعد دلة األطالق إل،خالف

العقد ولو شمله ي الذي ةين العرفي حسب املوازكل ذلكون كي أن بجي }نكل{ ةيان واخلصوصكوامل

  .ازكباالرت

رناه من كذ الذي  ولذا،شمله العقدي ق له التصرف اخلارج عن املتعارف مما الحي }ال{ ـف

 ه منريره القواعد وغكذ ما أما ، لتعارف سفر التجار}كذن املالإسافر من دون ي أن وز لهجي{ طالقاإل

ه وجه ظهر ليفال  ،جامع املقاصد هو مذهب علمائنا يف بل ،كذن املالإب إالّ سافري أن س للعامليلأنه 

اً يلكس يالمها لك و،ما علله ما جامع املقاصدك ، مشمول للعقدرينه غأر باملال ويتغر إالّ أنه ،معتد به

  .هخارج يف ستيالبلد ل يف  الضطراباتكذلكالبلد  يف ون البقاءكيال فقد إو

 ريق غيث الطري ح،ةدة السابقيسفار البعاأل إىل  الصورة بالنظركمراد املانع تل أن ىقويومن هنا 

 يف  ولذا قال،هرير هذا الشرط الشرائع وغكمهل ذأر وحنوه ية التغريلكرناه من عدم ك ولعله ملا ذ،آمن

  .) عنهنصرافنة موجبة لالين قركيمل  مااجلواز  يف  السفر واحلضرنيفرق ب ال( :كاملستمس

    إليهنصرفي متعارف كان هناك إذا الإ{ طالق اإلاألصل ف،انكف يكو



٢٢٤

  .خالف فسافر فعلى ما مر يف املسألة املتقدمة وإن طالقاإل

  

شيء نصرف عدم فعل ان املك ولذا لو ،بدائه صب العقد إلي القصد الذ اتباعالالزم إذ }طالقاإل

 إالّ إذا ،د العامل بهيان الالزم تقك ،شبه أما أو الغرق أو احلرق أو عل التجارة خطراً من جهة اللصجي

   .ضاربه لالجتار بالبحري أن  مثل،كمصب ذل يف انت التجارةك

املسألة  يف  ما مرى فعل،فسافر{ ان ظاهره عدم السفركما ي ف}ن خالفإ{ ـ ف،انكف يك }و{

 احلال احلاضر ويف بعض النصوص املتقدمة، طالق إلك وذلوا،ركذ ما على ون الربح بينهماكي }املتقدمة

املعامل املعرضة كان حمظوراً كما ي احلضر فخلطرة بل ويفسفار ااأل يف ؤمنيمل  إذا  متعارفنيث التأميح

 نهمايون الربح بكينعم ، نيها التأميتعارف في اليت البالد يف نيظاهر الضمان لتعارف التأمل فا،لالنفجار

  .تقدم ماعلى 

  .طالقنصرف عنه اإليون نادراً كي إالّ أن وز السفرجيقته بأنه يتعل يف  ماتقدم أشار ابن العمىلإو

ان ك إذا ماك ،ان ضامناًكال إ و،ن خطراًياألمرقل أالعامل اتباع  على الالزم أن قدمعلم مما تيو

 وزيادة أصل اخلطر يف اري لوحدة املع،ثركأن خطر الداخل ك ل،نة وخارجهاي داخل املدى فوضاألمر

 .صلحدمها فال ضمان لألأ فقدم ينيمتساون اان اخلطرك نعم لو ،اخلطر

  



٢٢٥

  إليه ينصرفيكون متعارفاً إالّ أن  ال جيوز له ذلك، العقد وعدم اإلذن يف البيع نسيئةإطالقع م): ٨ مسألة(

  نصراف ولو خالف يف غري مورد اال،طالقاإل

  

ر ي وعدم لزوم التغر،سبكال يف كئة لتعارف ذليع نسيوز البجي } العقدإطالقمع { ):٨ مسألة(

   .أيضاًاناً خالف املصلحة يحأداً ع نقيالب أن ماك ،انيحبعض األيف  إالّ كمن ذل

 ري غ}كوز له ذلجي ئة اليع نسيالب يف ذنعدم اإل{  مع:قول املصنف أن عرفي ك من ذل}و{

 ،ك املسالكذل يف  وتبعه،ر باملاليه من التغريف ملا ،رة بعدم جوازهكقال القواعد والتذ وإن ،ظاهر الوجه

 .صحابن األة مريبك ومجلة ،خيرامة عن الشكبل نقله مفتاح ال

 إذ ،طالقنصرف عنه اإلي ال: قولي أن األوىلان ك }طالق اإل إليهنصرفي ون متعارفاًكي أن الإ{

  .نصرفي إالّ أن شملي  الطالقن اإل أ ال،نصرفي إالّ أن  شاملطالقاإل

ف ان خالكلما ك وسلفاً ونقداً، فئةًيع والشراء نسيالب أي ، الستةقساماأل يف المكظهر اليومما تقدم 

  . مل يفعلهطالقاإل

رادة إ إىل أقرب  والثاين،نيناري بدئةًي ونس،ناريعه نقداً بدي مثالً ب،مراتبللنسيئة والسلف  أن ماك

  . إليه العقدإنصراف مما أوجب ،وزة عند عقد املضاربةك املركاملال

ن  واحد مريرناه ذهب غك وملا ذ،ك ذلريم وغيان التسلكمدة الزمان وم إىل  بالنسبةكذلكو

   .هري عن املختلف وغيك تبعاً للمح،رين تغركيمل  إذا اجلواز إىل نياملتأخر

   نصرافمورد اال إذ )خالف(ـ ان لي ب)يف( }نصراف مورد االريغ يف ولو خالف{



٢٢٦

  ،أمضى فهو فإن اطلع املالك قبل االستيفاء وإن ،فإن استوىف الثمن قبل اطالع املالك فهو

  

ان ضامناً ملا تقدم من ك وإن ،نهمايح ببون الركة صحة املعاملة و القاعدى فمقتض،هيال خمالفة ف

املقام  يف الصحةن إ( :اجلواهر يف  ولذا قال،طاًنام أو اًإطالق الشاملة للمقام كذل على الدالةات يالروا

ن القول بشمول بعض النصوص كمي بل ، مورد النصوصيه اليت ةحيصورة املخالفة الصر يف  منهاوىلأ

  .نيره مجلة من املعاصركما ذ يف وقد تبع اجلواهر ،)عيللجم

ما ك ،)كجاز املالأ إالّ إذا ع باطليالب( :قه بقولهيتعل يف ره ابن العمكذ ما يف شكالعلم اإليومنه 

 ألن أنهك و} فهوك الثمن قبل اطالع املالن استوىفإف{ :ث قالي حل املصنفيتفص يف شكالعلم اإلي

 نيفرق ب ه اليعل أن ال خيفىن ك ل،نئذيتلف حيمل  أنه  واحلال،تلف املالي ال أن وز من شرط النقدكاملر

  .بعده أو كفاء الثمن قبل اطالع املالياست

ن إف: جه لقولهن وكي مل  ـ املقام والسابقني بيـ أ ر الفرقيتقدعلى ( :كولذا قال املستمس

 راجع ك الثمن قبل اطالع املالىفاستو إذا :قولي أن ان الالزمك و، فهوك الثمن قبل اطالع املالاستوىف

ذن من دون للبطالن عدم اإلاملوجب  إذ ، لبطالن املعاملةياملشتر على رده الإ و،جاز فهوأ فإن كاملال

  .انتهى )كفاء قبل اطالع املاليستال اني وب،فاءيستال قبل اك اطالع املالنيفرق ب

الم كنه ك ل،الفسخ إىل  فال حاجة له، طبعاًك املالىوجب رضيفاء يستاال أن  إىلولعل املصنف نظر

   .املقام يف ةية اجلاريرتبط بالقاعدة الشرعي  اليخارج

  مضاه من له أ قد فضويل ألنه } فهوىمضأ فإن فاءي قبل االستكن اطلع املالإو{



٢٢٧

  ، وله الرجوع على كل من العامل واملشتري مع عدم وجود املال عنده،وإال فالبيع باطل

  

 كمشتر أو ،وفق القاعدة ألنه كن الربح خاص باملالأقول املصنف بيهل  و،مضاء والفسخاإل

ة يوجب عدم فضوليات للمقام ي الرواكه بأن مشول تليل علكشأ قال الثاينإذا  أما ،ات السابقةيللروا

 قال :أنه لذا قالك و،جازةإذن وال إ من دون كمال املال على وقع ألنه }ع باطليفالب{ الإ و،املعاملة

 يف خين عن الشك ل،رة والقواعدكالتذ يف عالمة وتبعه ال،كجازة املالإمع  الإض ميولو خالف مل : عالشرائ

قول بصحة ي أنه  مع،جازةوجه للبطالن مع اإل ال إذ ،جازة ولعل مراده بدون اإل،بطل أنه املبسوط

   .الفضويل

انت كإذا  ألنه ،دهي يف ني ممن الع}يشترل من العامل واملك ىعل{ عيز البجيمل  إذا }وله الرجوع{

  .نهي عريغ يف كحق للمال  موجودة النيالع

 ما أو جور أو عدم معرفة أو بةي لغ،دهي بنيالع الذي ياملشتر إىل ن من الرجوعكتميمل  إذا نعم

انت العني بيد كإذا  أما  لقاعدة اليد،،لولةيمة من باب بدل احليالق أو البائع باملثل إىل  رجع،شبهأ

 ،عله ضامناًجيه يده عليون كن إ ثي ح،العامل إىل له الرجوع أن ، فالظاهر إليهن الرجوعكمأاملشتري و

  .كاملال إىل رجعهايخذها منه أ وبعد ،ياملشتر إىل جع العاملريفل

ان يره لبكذإمنا  )يواملشتر( :داً لقولهيره املصنف قكذ الذي }مع عدم وجود املال عنده{ :فقوله

 يف ري خمكاملال أن  القاعدةىال فمقتضإ و،ث وجدهي ماله حكن بأخذ املالوكي الذي يعي الطباألمر

من  الإخذها أنه كمي مل إذا حدمهاأ إىل  الرجوع ويف،همايأخذها من أنه كذا أم إهما شاءيأ إىل الرجوع

   .بدل أخذ  أونيع أخذ ،كذا



٢٢٨

  و على العاملرجع على املشتري باملثل أو القيمة ال يرجع ه فإن ،آخر منه أو عند مشتر

  

رة ك عن املبسوط والتذيكان احملكرناه ك وملا ذ،األول يشترمن امل أي }أو عند مشتر آخر منه{

  .من شاء إىل  الرجوعكللمال أن همرير وجامع املقاصد وغيوالقواعد والتحر

ن مل مان العك مل يتمالعامل إىل رجعإذا  أما ،نيعطاه العأ ياملشتر إىل رجعن إ كان املالك وإذا

 من قاعدة ، احتماالن، وأخذ البدل منهالعامل إىل  الرجوعكي، فهل للمالراسترداد العني من املشت

له فال وجه يحتص على ماله موجود وهو قادر أن  ومن،خذتأد ما ي الىعل  املستفادة منيديتعاقب األ

   .ياملشتر إىل وعالرج يف  حمذوركن للمالكيمل ن إ بعد الثايني وال ،مةياملثل والق إىل لرجوعه

م ك حلك وذل} العاملىعل{ ياملشتر أي }رجع هويمة ال يالق أو  باملثلياملشتر على ن رجعإف{

 مال يعطيالالحق  إذ ،السابق على رجع الالحقي وال ،الالحق على رجع السابقيث ي ح،يديتعاقب األ

 ،العامل الثمن إىل سلمي  ملىاملشتر فإن ،قالساب إىل  وال وجه لرجوعه،ده لصاحبهي الذي يف ريالغ

  .فاءي قبل االستكاطالع املالن إ :ره املصنفكذ حسب ما

 نيخذ العالالحق أل إىل رجعي أن هيان علكد الالحق ييف إمنا ده وي يف س املاليث ليأما السابق فح

  .نيالع إىل  هذا بالنسبة،كاملال إىل عطائها إلد الالحقيمن 

 رجعيمة من العامل ال يالق أو املثل أخذ فإذا ،سك بالعاألمر ف،فاءيستمة بعد االيالق إىل بالنسبةأما 

 أخذ نإ أما ،كاملال إىل مةيسلم القي ف،متهايخذ منه قأ وي للمشترني العىعطأنه إ ثي ح،ياملشترإىل 

   إىل ي رجع املشتريمة من املشتريالق أو  املثلكاملال



٢٢٩

رجع على  وإن ، حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه فإنه،ن الثمن من قبله وكانت القيمة أزيد ميكون مغروراً أن إال

   منه وكان الثمن أقليكون مغروراً إالّ أن ،العامل يرجع هو على املشتري مبا غرم

  

   .كمة للماليمل وقامة للعي ق،نيمتي قي املشتريعطي ال إذ ،عطاه لهأالعامل السترداد ما 

 ألن العامل إىل رجعي  فإنه،ملا مغروراً عن العيشتران املكن أ ب}ون مغروراً من قبلهكي أن الإ{

 من غره إىل رجعياملغرور.   

على  أي }هيادة علي الزكرجع بتلينئذ يح{ ياملشتر أي } فإنه،د من الثمنيزمة أيانت القكو{

 ،وعشرةرجع مبائة ي وقد ، مبائة إليهكرجع املالي فقد ، العامل مبائة املتاع مني املشترى اشترفإذا ،العامل

العامل  ألن ،العامل بالعشرة إىل رجعي أن يرجع مبائة وعشرة حق للمشترن إ أما ،نيرجع بتسعيوقد 

 ،دي منه عشرة أزكاملال أخذ فإذا ،بضمان مائة إالّ يدخل املشتري فلم ،عطاه املتاع مبائةأث ي ح،خدعه

   .أخذها من العاملي أن ان لهك

  إذاكاملال فإن ،أقل أو اًي مساو} مبا غرمياملشتر على ورجع هي العامل ىعل{ ك املال}جعرن إو{

 إذ ، متام املائةيأخذ من املشتري أن ق للعاملحي  ال}يمة ما باعه للمشتريق{ قل من مائةأمن العامل أخذ 

   .مائة مته تسعون مثالً الي وقياملشتر إىل كاملتاع انتقل من املال

 ،نين باعه بتسعأ ب}ان الثمن أقلكو{ ن العاملم أي }مغروراً منه{ ي املشتر}ونكي أن الإ{

   . من العامل مائةكاملال أخذ  وقد، مائةىسوي أنه واحلال



٢٣٠

  .فإنه حينئذ يرجع مبقدار الثمن

  

 هوالذي  ،املثاليف  ني التسع، اعول}مبقدار{ يرتاملش على }رجعي{ العامل أي }نهإف{

 يالعامل قد غر املشتر ألن ، اياملشتر إىل عاملرجع الي فال ىخرالعشرة األ أما ، اعول}الثمن{

  .مائة الثمن تسعون ال أن  علىيث دخل املشتري ح،العشرة إىل بالنسبة

   :صور املسألة ستة أن ظهر كوبذل

 ،قل من الثمنرجع باأليأن ما إ ل حالكوعلى  ،العاملإىل  أو ياملشتر إىل رجعيأن ما إ كاملالألن 

  .يساوبامل أو ،ثر منهكباألأو 

  .ال أو ون غروركيأن ما إ صةيادة والنقي الزصوريت يف مث

   .ليالتفص إىل رناه فال حاجةكل تعرف مما ذك الأحكامو

  



٢٣١

يبيع بأقل من  أن ال جيوز أنه  كما،يشتري بأزيد من قيمة املثل أن  العقد ال جيوز لهإطالقيف صورة ): ٩ مسألة(

  قيمة املثل وإال بطل

  

د من ي بأزيشتري أن وز لهجيال { تعارفامل إىل  املنصرف} العقدإطالق صورةيف { ):٩ مسألة(

 ألنه عاً للماليين تضكيمل  وإن ،كذل يف  مأذون لهريغ ألنه ك وذل،ي بدون سبب عقالئ}مة املثليق

صرح باملنع عن  وقد ،الغالب إىل ع ناظرييتضنه إ  فقوهلم،حسان مثالًالبائع املستحق لإل إىل حسانإ

   .مجاعة من الفقهاء كذلكاالشتراء 

 منه ل املستثىني ودل،مثل االستثناء املتقدميف  إالّ }مة املثليقل من قأع بيبي أن وزجي ال أنه ماك{

 ثر،ك بأعيبي حىت ريالتأخ يف انت املصلحةكأيضاً إذا مة املثل يع بقينع عن البمي وقد ،ما تقدمك واملستثىن

   .راًيجحافاً وتغرإ كس ذلي ول،تفقيا قد مك ،نفس الوقت يف ثركأ بيشتري مبن يبيعأو 

  .هماي مأذون فريع واشتراء غيب ألنه }بطل{ قلأباع ب أو ،دي بأزىن اشترأ ب}الإو{

مراد ن إ :قالي إالّ أن  اللهم،اًي فضولاألمرون كيإمنا  و،وجه للبطالن النه إ :والًأه يرد علين كل

  .كاملسألة السابقة ذل يف الم املبسوطك يف ا احتملنامك ،ك هو ذلنيعلقه من املي علنيتكاملصنف والسا

 ،نصرافمن باب اال ألنه ،الشرطكونه ك على ديزي مة املثل اليشتراء بقع واالي بالبن األمرإ :اًيوثان

  .الربح يف انكشتري و،الضمانإمنا  و،وجب البطالني ختلف الشرط ال أن وقد تقدم

ة يئ وال بالنس،س له التصرف بالغنبي فل، تصرفه بالغبطةذيتنف يف ليكالوكالعامل : القواعد يف قال

   أو ،افعل ما شئتك ،ذنمع عموم اإل الإ ،ًءاعاً والشريب



٢٣٢

  . ال بأس بهيناألمراقتضت املصلحة أحد  إذا نعم

  

ع يفت بالبيمل  ألنه ،مةيضمن القيقرب أنه  واأل،جازةاإل على  وقفهمع الفعل  فإن ،خصوصه

  .ضمنهايطه فال يادة الثمن حصلت بتفري وز،سواهاة كبترنحفظ ي  وال،ثر منهاكأ

 كأجازه املال فإن ، جبواز العقد الفضويلنيع باطالً عند القائليقع البي ال(: رامةكمفتاح ال يف وقال

 ا باع بدون مثن املثلإذما يح فيع صحيبالأن ...  رة عن بعض علمائناكعن التذ كيوح ،بطل الإنفذ و

  .)نجرب بضمان النقصي كضرر املالن أ و،ضمن النقصيالعامل ن أ و،كزه املالجيمل وإن 

 ألن ،نيما عن املختلف ومجاعة من املتأخرك }بأس به ن الياألمرحد أاقتضت املصلحة  إذا نعم{

 ،ان متعارفاًك إذا صه مباياجلواهر ختص يف نك ول،ذنصرح بعدم اإل إالّ إذا ،ذن موجود مع املصلحةاإل

  .نفعي  الطالقاز بدون اإلك واالرت،طالقاإل يف لنادرعدم دخول الأنه كو

 طالق واإل، عن النادر ممنوعنصرافاإل: ث قالي ح،هي علكراد املستمسيإعلم عدم ورود يومنه 

  . واملصلحةطالق اإلنيتالزم ب ن الك ل،املضاربة إىل ةيانت داعك وإن املصلحة إذ ،مكحم

  



٢٣٣

 وقيل بعدم جواز ،يبيع اجلنس جبنس آخر أن بل جيوز، بيع بالنقديطالق أن ال جيب يف صورة اإل): ١٠ مسألة(

  . ال رغبة للناس فيه غالباًكان جنساً إالّ إذا  وال وجه له،املتعارف بالنقد إالّ البيع

  

 } جبنس آخرع اجلنسيبي أن وزجي بل ،ع بالنقديبيطالق أن صورة اإل يف بجي ال{ ):١٠ مسألة(

 ك وذل،هري وغك املسالكذل يف  وتبعه،)ع بالعرض مع الغبطةيبي أن لهقرب أن واأل(: القواعد يف قال

  . واملصلحةطالقلإل

ط له يخياط املال لي اخليعطيأن كباخلدمة  أو ،ريحق التحجكله باحلق يعرف جواز تبديومنهما 

   . ظاهر الوجهرية غيق من املضاربات العرفيضأ يف حصر دائرة املضاربة فإن ،ذاكاب وهيالث

ث ي ح،نصرافأنه لالك و}بالنقد املتعارف إالّ عيبعدم جواز الب{ هري والقائل الشرائع وغ}:ليوق{

  الطالقاإلن إ ثي ح}ه غالباًيرغبة للناس ف جنساً ال{  اجلنس}انك إالّ إذا وال وجه له{ طالقاإل

 إطالق ب فال بأس عمالًأيضاًه مصلحة يان فك إذا نهأ بكاملستمس يف ده مباييبد من تق ن الك ل،شملهي

  .ذن املعاملةد باإليري إالّ أن ،ذن حمل نظر اإلإطالقعمالً ب: ه فقولهي وعل،املعاملة

  .إشكال حمل )بنقد البلد( : فقال)البلد( لمةك )النقد(إىل من أضاف  أن ومما تقدم ظهر

 ، متعارفريبنقد البلد غ أو نقدالع بيان البك فإذا ،املتعارف إىل  املنصرفطالقار اإلياملعن إ ثيوح

 أو ع بالعرضيان الالزم البك ،خرآمر أل أو ل النقد من قبل الدولةيان لتبديحبعض األ يف ماك ،للخطر

   . البلدريبنقد غ

  



٢٣٤

  .ولو اتفق فله الرد أو األرش على ما تقتضيه املصلحة ،اقتضت املصلحة إالّ إذا ال جيوز شراء املعيب): ١١ مسألة(

  

يشمل   الطالقاإل ألن ك وذل}اقتضت املصلحة إالّ إذا عيب املجيوز شراء ال{): ١١ مسألة(

 فإن له،الم يف مثكما تقدم الكضولياً، ف عحينئذ يق ألنه  منه، واملراد بعدم اجلواز عدم النفوذ،املستثىن

ما لو كنبه مقدم، امن ج ألنه يار له يف الرد وحنوه،خ يع فضويل، والتراه فالبان عاملاً بأنه معيب واشك

  .اً بنفسهكلان ماك

ثر من مثن كبأ أو يل املعيب،كشتراء الوا أن اسبكتاب املك رنا يفكقد ذ، وكخليار للمالانعم 

   .سكبالع أو ،كهذا عامل دون ذل أو جاهالن، أو عاملان،ما إ يلك والوكاملال ألن :أقسامة أربع على املثل

انا ك وإن ،}تضيه املصلحةما تق على رشاأل أو فله الرد{  الشراء}اتفق{ وان جاهالًك }ولو{

  .متساويني ختري

لب بأن املعيب امع املصلحة من باب الغ الّإ بعدم اشتراء املعيب ه املصنف وغريىفتو أن ال خيفىو

 عرض واحد، وما ما يف أل، واملصلحة استثناًءال فال وجه جلعل عدم االشتراء أصالًإيرغب فيه، و ال

 أن  بل الالزم،نصفهم الّإجاء القوم : يقال فال، اآلخرتثناًء عن حدمها اسأانا يف عرض واحد مل جيعل ك

  . جاء نصف القوم فقط مثالً:يقال

 يشتري أن خر، مثلبعض اخليارات األ الم يفكالم يف املسألة التاسعة وهذه املسألة ظهر الكومن ال

   .كغري ذل إىل ،مامل يره، حيث خيار الرؤية

  



٢٣٥

 ،فال جيوز الشراء يف الذمة، يشتري بعني املال أن  جيبطالقيف صورة اإلن إ :املشهور على ما قيل): ١٢ مسألة(

يلحق به الكلي يف املعني  أنه  والظاهر، يف الذمة من مال املالك ال كلياًيكون الثمن شخصياً أن وبعبارة أخرى جيب

   وعلل ذلك بأنه القدر املتيقن،أيضاً

  

 يف نإ{ :صحاب األ مجلة منكصرح بذل أنه ائق احلد ويف}ليما ق على املشهور{ ):١٢ مسألة(

ره الشرائع كما ذك }الذمة يف وز الشراءجي فال ، املالني بعيشتري أن بجي{  للمضاربة}طالقصورة اإل

   .أيضاً عن املبسوط يك بل هو احمل،همري وتبعهم غ،ريوالقواعد والتحر

 يف }الذمة يف اًيلك  ال،كملالمن مال ا{ اًيلك  ال}اًيون الثمن شخصكي أن بجي ىخرأرة وبعبا{

   .قبال ما قاله

نوع من  ألنه }أيضاً نياملع يف يلكال{ ـ املال الشراء بني بعي بالشراء أ}يلحق به أنه والظاهر{

نار من ي بديشترأ أو ،كتابكنار ي ذا الديشترأ: قولي أن نيفرق ب  ال فإنهك، مال املالنيالشراء بع

  .شاعسر املكذا الك بل و، العشرةهذه

ل كان ك ببعض العشرة ى فلو اشتر،صورة التلف يف نياملع  يفيلك املشاع والنيوتظهر الثمرة ب

تلف مال الطرف ولو تلف ينار من العشرة مل ي بدىاشترإذا  أما يسهما بالنسبة،كتلف لبعض خيرج من 

   .ترق بعضهاحيث يطنان القصب حأ يف رواكما ذك ،تسعة

   من املضاربة }قنالقدر املتي{ نيالشراء بالع أي }بأنه{ املنع أي }كوعلل ذل{



٢٣٦

 ولعل املالك غري راض ،تلف رأس املال قبل الوفاء إذا  كما، الشراء يف الذمة قد يؤدي إىل وجوب دفع غريهأيضاًو

   وال خيفى ما يف هذه العلل،ربح مال املضاربة أنه اشترى بكلي يف الذمة ال يصدق على الربحأيضاً إذا  و،بذلك

  

  . ما تقدم مثلهك ،كجازة املالإ على اً توقفيان فضولكال إ و، منهيوز للعامل التخطجيال ف

 ماك ،هريوجوب دفع غ إىل يؤديالذمة قد  يف الشراء{ نأه بري وغكاملسال يف ماك علل }أيضاًو{

  .}غري راض بذلك ك ولعل املال،الوفاءتلف رأس املال قبل إذا 

 العملألن ، ن مضاربةكيالعامل مل ال فإن أداه املنه إذا تلف رأس بأ: ورمبا يقرر هذا الدليل هكذا

 ني دائر به فأمر،عيبطل البيؤده في  ال فرمباكداء املالأد يرأن إ كاملال من املالن أ وضاربة من العاملامليف 

   .صل املعاملةأ بطالن نيعدم املضاربة وب

 يف هو ربح ما إذ }ربح مال املضاربةنه  أالربح على صدقي الذمة ال يف يلك بىاشترأيضاً إذا و{

 ولذا قد ، مبال املضاربة له فال ربط،الدمة يف ما أي قباهلا يف  وماي اخلارجنيد العيالربح ول فإن ،الذمة

ن الربح متعلقاً مبال كي مل وإذا ،ون الربح ربح املالكيف يك ف،عطاء العامل املال للطرفإربح قبل ي

   .املضاربةثر أه يرتب علياملضاربة مل 

  .شكال من اإل} هذه العلليف  ماال خيفى{ نك ل}و{ اهذ

  املضاربة  أن  واملفروض،طالقمع اإل مجال الون مع اإلكيإمنا ن يقالقدر املتن إ :وهلاأ على رديإذ 



٢٣٧

   كما هو املتعارف جواز الشراء يف الذمة والدفع من رأس املالقوىواأل

  

  .قني املتخذ حسب القدرها لأليمطلقة فال مورد ف

 ،تلفيلعل املال مل  أو ،ك راض بذلكلعل املال:  فنقولى،خص من املدعأل يالدلن إ :هايثانوعلى 

  .عطائهإانت املعاملة نقداً وتلف املال قبل ك إذا  مباالنقضأو 

 إذا مايصدق فيما ك ،الذمة يف يلكقاً للي املال تطبىدأ إذا الربح للمال أن صدقينه إ :ثالثهاوعلى 

   .يالربح هلذا املال اخلارج أن يداه من ماله اخلارجأالذمة مث  يف ئاًي لنفسه شإنسان ىاشتر

الذمة  يف جواز الشراء{ املضاربات يف  عند العمال}ما هو املتعارفك ىقواأل{ ذاه على }و{

ف ن الغالب واملتعاركيمل  إذا صحاب مباالم األكل ين ترتكمي: اضي وقد قال الر}والدفع من رأس املال

ب عن آت املتقدمة شكاالر بعض اإلكذ الذي كالم املسالك أن هيرد عليان رمبا ك وإن ،الذمة يف الشراء

  .وركل املذيالترت

 ري بغ إليهرادة الرجوعإمة مع ذال يف صحاب من املنع صورة الشراءرادة األإاجلواهر احتمل ويف 

  .اضيالر على ورد ه مثل مايرد علي و،مال املضاربة

  الكذمة املال على هءشرا أن كمرادهم بذل أن الظاهر( : أمراً ثالثاً فقاليد الربوجرديلسواستظهر ا

 أن  ال،ه منهؤداأتعذر ن إ  مال املضاربةريه من غتيلزم بتأدي و،ذمتهيف شيء ثبت به ي حىت صح بنفسهي

  .) خالفهىما فهمه املاتن وقوك ، جائزريته من مال املضاربة غيالذمة وتأد يف هءشرا



٢٣٨

مث الدفع من األجناس اليت  ال كلياً شخصياًأيضاً ومقتضى ما ذكروه وجوب كون املبيع ،م مل يتعرضوا لبيعهمث إ 

  الشراء مث إن ،مل يكن يف املتعارف مثل الشراء وإن  جواز كونه كلياًأيضاً فيه قوى واأل،عنده

  

 رامةك ومفتاح الكلمن راجع املسا على ال خيفىما ك ،لمامك خالف ظاهر كذلن إ :هيوف

  .املنع يف  واحد منهمري تردد غ،ورة للمنعكجوبة االستدالالت املذأ من رناكذ الذي  ولذا،مهاريوغ

   .النادر منهم إالّ الصحة إىل فقد ذهبوا أشبه املعاصرون ومنأما 

}إطالقال فإ و،راد الغالب منهمأ ولعل املصنف ،يلكقبال املثمن ال يف }عهيتعرضوا لبيم مل مث إ 

   .أيضاًع يشمل البيح بعض ي وتصرالم بعضك

وجوب { اًيون الثمن شخصك من االستدالالت للزوم }روهكذ  ماىمقتض{ ـان فكف يك }و{

صح ي ه الي وعل،ك ذلريغ إىل ،رحبه أنه هيصدق علي الربح ال فإن }اًيلك اً الي شخصأيضاًع يون املبك

   .اًيلكع يون املبك

ونه ك جواز أيضاً{ عياملبيف  أي }هي فىقواأل{ ـه في عل} و،عندهيت  الجناسمث الدفع من األ{

ن مل إو{ :قال املصنف وإن ،ك ولتعارف ذل،هي علإشكال املضاربة بعد عدم ورود طالق إلك وذل}اًيلك

عله نادراً جي كس ذلين لك ل، املرتلةكسلم عدم التعارف بتل وإن  فإنه}املتعارف مثل الشراء يف نكي

  .طالقله اإلشمي ث اليحب

   سائر يلك يف  جار، الثمن واملثمنيلك يف المك فال،انكف يكو



٢٣٩

  :يف الذمة يتصور على وجوه

  .يشتري العامل بقصد املالك ويف ذمته من حيث املضاربة أن :أحدها

  األولعن املالك ويرجع إىل ووكيل عامل نه إ يقصد كون الثمن يف ذمته من حيث أن :الثاين

  

 والرهن ة واملزارعة واملساقاجارةاإلك ،ها العامل بعنوان املضاربةيرجي اليت ةياملعامالت التجار

مثل  يف ةيجار أا رناك بل ذ، مضاربةكل ذلكبعض املسائل السابقة صحة  يف قد عرفت إذ ،هاريوغ

   .م بعد حتقق املوضوعكان احلياحلقوق جلر

  :وجوه على تصوريالذمة  يف الشراء مث إن{

 كذمة املال يف مثنه أي } ذمتهويف{ كع للماليون املبكي ف}كالعامل بقصد املال يشتري أن :أحدها

 ي باملال الشخصيلك من الثمن الك وتفرغ ذمة املال،ع مورد املضاربةيون املبكي ف}ث املضاربةيمن ح{

   .كشمل ذلي إطالقان للمضاربة كن إ حي وهذا صح، للمضاربةنياملع

فرد نه إ ثيمن ح ن الك ل،ذمة نفس العامل أي } ذمتهلثمن يفون اك{  العامل}قصدي أن :الثاين{

 الذي ليكالوك ،كجعل ذمة نفسه ذمة املالي ف}كل عن املاليكعامل وونه إ ثيمن ح{ بل ،ك املالريغ

   .لكد املويده ي علجي

   نك ل،كهما تشتغل ذمة املاليلكيف  إذ }األول ىلإ{  هذا الثاين}عجريو{



٢٤٠

 فرض تلف مال املضاربة قبل الوفاء كان يف وإذا ، بينهما على ما ذكرنا مشتركاًوحكمها الصحة وكون الربح

  .ذمة املالك يؤدي من ماله اآلخر

  

 لشمول }الصحة{  والثايناألول }مهماكوح{ ،لهيك بو الثاين ويف، تشتغل ذمته بنفسهاألوليف 

   . املضاربة هلماأدلة

  .يلكال يف حة املضاربة من ص}رناكذ ما على نهماياً بكح مشتربون الركو{

 }خر من ماله اآليؤدي ك ذمة املاليف{  بدله}انك فرض تلف مال املضاربة قبل الوفاء وإذا{

  .صدد املضاربة يف علهجيمل الذي 

ن فأل ،بواسطة ذمة العامل أو ابتداًء ،كذمة املال يف  الثمنعلجين أ بكذلكما صحة املضاربة أ

 فضويلالمن  ألنه ،ان الشراء باطالًكال إ و،هي بعد االطالع علهجازأ أو ،كذلكالشراء  يف ذن لهأ كاملال

 من كه املاليؤديأنه  وأما ،نيخر من املعلقآ وبعض يد الربوجردي السكما صرح بذلكجازة بدون اإل

  : له صورتان:قالي أن م فالالزخرمال آ

داه أن إ نئذي وح، املضاربةدائه من مالأاشتراط  بدون كذمة املال يف عل العامل الثمنجي أن :األوىل

 ،صر مضاربةيخر مل  من مال آكداه املالأ وإن ،ضاربةصار م ـ بفرض عدم التلف ـ من مال املضاربة

  .م الأسواء تلف مال املضاربة 

 ،ن مضاربةكيخر مل آ من مال كداه املالأ فإذا ،دائه من مال املضاربةأ مع اشتراط األوىل: ةيالثان

 ألن ،د عن شرطه بطلت املعاملةيرفع اليمل  فإن تلف مال املضاربة وإن ،م الأة سواء تلف مال املضارب

  املشروط عدم عند 



٢٤١

 مث دفع ، ومل يقصد الوفاء حني الشراء من مال املضاربة، وكان قصده الشراء لنفسه،نفسه يقصد ذمة أن :الثالث

  ري إذن املالك يف دفع مال املضاربة من غ وعلى هذا الشراء صحيح ويكون غاصباً،منه

  

 شارأما ك ، القاعدة بطالنه مضاربةًىخر فمقتضآ من مال كداه املالأد ويع الرف وإن ،عدم شرطه

 ،تلفهفرض  الذي  مقام مال املضاربةكخر للمالآقوم مال ي ألن وجه ال إذ ،ني مجلة من املعلقكذلإىل 

  .طالققراض لإلون من مال الكينه إ  وقال به اجلواهر، عن املبسوطيكان احملكوإن 

  .نيالعيف  أو الذمة يف ون الشراءكث ي من حطالقاإل أن  من:كره املستمسكذ ه مايفإذ 

عقد  إىل تاجحي بل ، مال املضاربة مع تلف املال السابقكون بذلكيال (: ي الربوجردوقال السيد

   .)د مع استجماع شرائطهايجد

مال   الشراء مننيقصد الوفاء حي ومل ،فسهن قصده الشراء لناك و،قصد ذمة نفسهي أن :الثالث{

   .من مال املضاربة أي }منه{  الوفاءني ح}املضاربة مث دفع

 ريدفع مال املضاربة من غ يف ون غاصباًكيو{ ان املعاملةكرأ ةي لتمام}حي الشراء صح،هذاوعلى {

 اًيافك كذن املالإن اكإمنا  و، به قرض نفسهيؤدي ألن  ال،عطاه املال للتجارةأ كاملال فإن }كذن املالإ

 وبطل عقد القراض ،ان هبةكذن له بدون بدل أ فإذاه ي وعل،ىفك كذن املالأ فإذا ،عدومهاي احلق الألن 

 ،داًيان قراضاً جدكخر  آعطاه ماالًأ فإذا ،البعض يف ذنان اإلكن إ  وبعضاً،لكال يف ذنان اإلكن إ الًك

  ان كضعه العامل مي الذي ان البدلكذن له ببدل أ وإذا



٢٤٢

  . يف االستقراض وقصد القرضكان مأذوناً إذا إال

 ، فقصد نفسه حيلة منه، كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال املضاربة حني الشراء حىت يكون الربح له:الرابع

  وعليه ميكن احلكم بصحة الشراء

  

   .مال القراض متعلق القراض

 له استثناء ينبغيان ك و،خذه قرضاًأن أ ب}االستقراض وقصد مال القرض يف ان مأذوناًك إذا الإ{

 واشتراء ،ذمته يف  بنفسهنياشتراء العن اون اشتراءكي ف، مبال املضاربةكقصد الشراء من نفسه للمال إذا ما

 الربح الثاينوعلى  ،ون الربح لهكي األولوعلى  ،كه املستمسيعلما نبه ك ، من نفسهك للمالنيالع

   .بط باملضاربة خبالف الثاينرتي  ال أن األول لوضوح،نهمايب

مع قصده { ان قصده الشراء لنفسهكقصد ذمة نفسه وين أمثل الثالث ب أي }كذلك: الرابع{

ن ك ل}ون الربح لهكي حىت{ ون الشراء لنفسهك قصدإمنا  و} الشراءنيدفع الثمن من مال املضاربة ح

ربح ين أ ب}لة منهيفقصد نفسه ح{ ،مثالً ن له مال لدفع الثمن قصد دفعه من مال املضاربةكيث مل يح

   .قصد دفع الثمن من مال الناسي لنفسه وشتريي الذي الغاصبك ،بسبب مال الناس

ن الالزم كل ،ني من املعلقأيتيملا  ن القول ببطالنهكمي و، مطلقاً}م بصحة الشراءكن احلكميه يوعل{

رفع  إذا حاًيون صحكيع ي فالب،سهع البائع للعامل بشرط وفائه من مال نفيان بك إذا  مانيل بيفصالت

د ياملق ألن ،ع باطليد فالبييحنو التق على ع البائعيان بك إذا  وما،ان باطالًكال إده عن شرطه وي كاملال

  ح يع صحي فالب،ديق ع البائع بدون شرط واليان بك إذا  وما،دهيعدم عند عدم ق



٢٤٣

الوفاء ن إ  حيث،أيضاً للبائع  له بل ضامناًملالك وضامناً يف التصرف يف مال املضاربة من غري إذن اوإن كان عاصياً

  .مبال الغري غري صحيح

الدفع مبال الغري غري صحيح فهو  أن  واملفروض،رضا البائع مقيد بدفع الثمن ألن وحيتمل القول ببطالن الشراء

  .ارق لألداء فهو سمن استقرض ومل يكن قاصداً أن كما ورد يف بعض األخبار، مبرتلة السرقة

  

ئاً ي شىم سائر من اشتركمه حكان حكن جربه كمي مل فإذا ،رب العامل بدفع مال نفسه مثناًجيإمنا و

  .عطاء الثمنإرد يومل 

 ألن } وضامناً لهكذن املالإ ريمال املضاربة من غ يف التصرف يف اًيان عاصكن إو{ انكف يكو

 }حي صحري غريالوفاء مبال الغن إ ثي ح،أيضاًع بل وضامناً للبائ{ مثل هذا التصرف يف أذن لهي مل كلاملا

نه إ ثيهتم به حي ومل كعلم بذلن إ بعد سقوط حق البائعي ن الك ل،نع البائع مثنهون ممن مكي و،فال وفاء

   .قاط من البائع حلقهسإ فهو ،ان غاصباًك ولو دهيد وصول املال بيريممن 

 ريالدفع مبال الغ أن  واملفروض، بدفع الثمندي البائع مقىرض ألن ،تمل القول ببطالن الشراءحيو{

   .دهيد عدم عند عدم قيالق ألن ،عيبطل الب ،صلح مثناًي  الريمال الغألن  ،دفع الثمني مل وإذا }حي صحريغ

داء فهو ن قاصداً لألكيمن استقرض ومل  أن خباربعض األ يف ما وردك ،فهو مبرتلة السرقة{

  .}سارق

ضعف احتمال بأوالً ل كشأ  فإنه، واردرياملصنف غ على كتمساملس  أن إشكايلعلميومنه 

  ان كن إ الشراء يف النقص ألن ،البطالن



٢٤٤

كان  وإن البيع فإن ،كان بناؤه الدفع من مال املضاربة أن  بعد،وحيتمل صحة الشراء وكون قصده لنفسه لغواً

  لبيع وقع عليه فكأن ا،ينصب على هذا الذي يدفعه إالّ أنه  يف ذمتهبقصد نفسه وكلياً

  

  الراجعريجل دفع مال الغان ألك وإن ،هيل عليحد وال دلأقل به يداء الثمن فأمر مل أ عدم ةيجل نأل

  .هيل علي وال دلحدأقل به ي مل أيضاً فهو ،عدم دفع الثمن شرعاًإىل 

فع الثمن مل داً بديع وقع مقيالب أن  فرضفإذا ،ون مثناًكي  الريمال الغ فإن ،دفع الثمنيمل نه إ :هيوف

  .الم املاتنكذا هو مفروض وه ،ن وجه للصحةكي

  .اً له شرعاًكس ملية دفع ما لي بل من باب ن،ة الدفعيس من باب عدم ني املقام ليف ن ماأب: اًيوثان

رادة إ من القرض بدون الًك فإن )مبرتلة( : ولذا قال، لفهم املناطريراد التنظأاملصنف ن إ :هيوف

 ولذا ،القرض فاملقام مثله يف  وقد قرره الشارع،داء نوع من السرقة عرفاًرادة األإدون  واالشتراء ب،داءاأل

  .د مال الناس ملاذا مل تر:همايلكقال لي

   .هيتوا علكث سي ح،الم املصنفك نيوقد قرر غالب املعلق

ان ك أن بعد{ ون من املضاربة والربح هلماكي ف}ون قصده لنفسه لغواًكوتمل صحة الشراء حيو{

 يف اًيلكان بقصد نفسه وك وإن عين البإف{ :ره بقولهكذ  وجه الصحة ما،}ه الدفع من مال املضاربةؤبنا

ن أك ف،دفعهي يالذ{  املال}هذا على نصبي{ ث قصد دفع الثمن من مال املضاربةي ح}نهأ إالّ ذمته

 فال ،ليكد املعاملي ال والقص،العقود تتبع القصود فإن ،ف جداًين هذا االحتمال ضعكل ،}هيع وقع عليالب

   قد املعاملة فهو مثل ع،اخلارج على وجه النصباب املعاملة



٢٤٥

  .مل يستبعده اآلقا البهبهاين وإن  وأضعف الوجوه الثالث، وباالحتياط الثاين،األولواألوفق بالقواعد الوجه 

   املبيع له يكونأيضاً وعليه ،يقصد الشراء يف ذمته من غري التفات إىل نفسه وغريه أن :اخلامس

  

  الي القصد اخلارج عن القصد املعاملكذل فإن ،ه للطرفريعطاء غإع قصده ة مي اخلارجنيالععلى 

د يريث ي حنسان وعدم تعامل العرف مع هذا اإل،كه املستمسيل علك ولذا أش،الذمة يف عل املعاملةجي

   .تعامل فراراً عن احملذوري العرف الإمنا  و،ع مبال الناسيد البيوجب تقي س ماله اليل عطاء من مااإل

   .رناهكذ الذي ليصنه التفأوفق بالقواعد و وقد تقدم األ}األولوفق بالقواعد الوجه واأل{

   .د عن املعاملةيطراف الثالثة الرفع األيحوط أن  فاأل}اط الثاينيوباالحت{

 دي الوح}قاستبعده اآلين مل إو{ خالف القواعد أنه  ملا عرفت من} الثالثهضعف الوجووأ{

   . فراجع،إشكاللو عن خيال  هه مباي توجني وقد حاول بعض املعلق) اهللاهرمح( }البهبهاين{

 }ع لهيون املبكي أيضاًه ي وعل،هرينفسه وغ إىل  التفاتريذمته من غ يف قصد الشراءي أن :اخلامس{

انت الذمة ك قصد نكي مل فإذا ،بالقصد إالّ ونكي القاعدة ال  خالفكة عن املاليابيون ذمته نكألن 

   .ون البدل لنفسهكي أن سه بعديك يف عيدخل املبي ف،لنفسه



٢٤٦

الشراء كان لنفسه أو لغريه وهو املالك  أن  ولو اختلف البائع والعامل يف، دفعه من مال املضاربة يكون عاصياًوإذا

   لظاهر احلال، يقدم قول البائع،املضارب

  

ون كي ك وبذل،ذنهإ بدون ريدفع مال الغنه إ ثي ح}اًيون عاصكي دفعه من مال املضاربة وإذا{

   .أيضاًضامناً 

خرب أ ألنه ،ان املقدم قول العاملك ،كللمال أو  لنفسهىاشتر أنه  يف والعاملك املال}ولو اختلف{

جتاراته  يف له العاميك ووكان املالكد يف انك إذا ماك ،كاملالالم ك على  قرائنكانت هناك وإن ،تهيبن

الربح  أن باًي قرتمل احتماالًحيث ي حب،اًريثكان ربح املعاملة ك التجارة مرات وك مبثل تلكمالوقد تاجر لل

حق  الإه ي علكس للماليون حجة ولكت توجب العلم وال  الكل تلك إذ ، لنفسهىاشتر أنه ىغراه فادعأ

  .احللف

 ومل ،بل اشتراه لنفسه: ك وقال املال،كاشتراه العامل ل:  فقال البائع، والبائعكولو اختلف املال

 ،لي الدلي املدعأقام إالّ إذا ، عدمهاألصله ويادعاء عل ألنه ك مع املالاألصلان ك ،ن العامل موجوداًكي

قامة إ كاملال على انك ،بل اشتراه يل: ك وقال املال، اشتراه العامل لنفسه:ن قال البائعأس بكولو انع

  .كر تكرت إذا  الذيياملدع ألنه ،احلجة

ه ريو لغأ{ دفع العامل البدلي أن  فالالزم}ان لنفسهكالشراء  أن  يفالبائع والعامل{  اختلفولو

 إذ } لظاهر احلالقدم قول البائعي{ ، البدلكعطاء املالإ بل الالزم ،يء فالعامل بر} املضاربكوهو املال

 مما ة،ولو فضول يريت لغياشتر: قولي أن ل متعاملك كمللإالّ  و،ون عامل لنفسهكي أن إنسانل كظاهر 

   دليل ي ق، باملعاملةنسان اإلكقبل ذايمل  إذا عيوجب بطالن البي



٢٤٧

  .إرجاع البائع إىل املالك املضارب وليس له ،فيلزم بالثمن من ماله

  

  .ه بطلري لغىلو اشتر ألنه ، الصحةأصالةة هذا الظاهر يحجعلى 

عليه (قوله  يف لي وبالتعل، الشارع خالفهظهر منيمل  الذي نه املتعارفأستدالل له ب االاألوىلن كل

 كر املالكذيمعه ومل  الذمة ال يف يولو اشتر( : ولذا قال الشرائع،)١( سوقنيملا قام للمسلم :)السالم

  .انتهى )تعلق الثمن بذمته ظاهراً

   .م الأ ظهور حال كان هناك سواء ،قدم قول البائعيهذا وعلى 

  .} املضاربكاملال إىل رجاع البائعإله  سي ول،لزم بالثمن من مالهيف{

اشتراه العامل نه إ :حدمهاأ فقال ،املضاربة يف انكيان الشركلو اختلف املال علم مما تقدم حال مايو

  .بل اشتراه لنفسه: خر وقال اآل،هلما

 ،نفسهما ألتانكاملعاملة ن إ :حدمهاأ فقال ،ا صفقة واحدةيجرأث ي ح،وما لو اختلف العامالن

  .انت للمضاربةكا إ :رخوقال اآل

  .للمضاربة: اآلخر وقال ، باعها للعامل:حدمهاأفقال  ،صفقةيف عان يلو اختلف البا وما

    .تاب القضاءك يف هايالم فكات الرتاع فاليخصوصأما 

  

                                                

.ىبواب كيفية احلكم وأحكام الدعوأ من ٢٥ الباب ٢ ح٢١٥ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٢٤٨

كان يف مثل ذلك امل  وإىل تلك التجارة إليهجيب على العامل بعد حتقق عقد املضاربة ما يعتاد بالنسبة): ١٣ مسألة(

 من عرض القماش والنشر والطي وقبض الثمن وإيداعه يف ، من العمل وتويل ما يتواله التاجر لنفسه،والزمان

  الصندوق وحنو ذلك مما هو الالئق واملتعارف

  

  إليهعتاد بالنسبةيما { عمل حسبي أن }العامل بعد حتقق عقد املضاربة على بجي{ ):١٣ مسألة(

 والعمال كل من املالكل فإن ،املنصرف من املضاربة ألنه كب ذلجيا إمن و،كال املىلإ و} التجارةك تلىلإو

اء يشاأل يف تعامل عاملهي أن ناسب لهيهاً مثالً مل ي رجالً فقكان املالك فإذا ،وناً خاصةؤوالتجارات ش

 ،كشمل مثل ذلي  ال فتعامله املضاريب،سبب ذهاب ماء وجهه واحنطاط مسعتهي  فإنه،سةيروهة اخلسكامل

   .التجارة إىل  وبالنسبة،العامل إىل ذا بالنسبةكوه

انت التجارة لنفسه ك فإذا }تواله التاجر لنفسهي ما  من العمل وتويل،ان والزمانك املكل مثل ذيف{

 إذا كن ذلك ل، مبال املضاربةكجارة للمالانت التكما ي فكذلكعمل ي أن هيل لزم ع،عمليان كف يك

الالزم  إذ ،نهما فرقيان بك إذا ما ال ،ما هو الغالبك حد سواء على هري لنفسه ولغنسانان عمل اإلك

ض الثمن ب وقيمن عرض القماش والنشر والط{ املنصرف ألنه ،تاجرك عامل الكعمل ي أن نئذيه حيعل

فعل ي مل فإذا ، خوفاً من السرقةكتعارف ذليان ك ما يف كالبن إىل والذهاب به }الصندوق يف داعهيإو

 .ان ضامناًك وسرق كذل

   إذ ،خمتلف املعامالت إىل  بالنسبة}ق واملتعارفئ مما هو الالكوحنو ذل{



٢٤٩

 مثل الدالل واحلمال والوزان والكيال وغري ذلك ويعطي األجرة ،وجيوز له استيجار من يكون املتعارف استيجاره

نفسه ما يعتاد االستيجار له  ولو توىل ب، ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فاألجرة من ماله،من الوسط

  مل يقصد التربعن إ األجرة أخذ فالظاهر جواز

  

  .هاريغ أو لةبقا أو عطارة أو حدادة أو ارةجنون ك بل قد ت،قمشةل مضاربة مرتبطة باألكس يل

ل الئق كس يال فلإ و،هريون العقد منصرفاً عن غكيث يون الالئق واملتعارف حبكي أن مث الالزم

   .عمل بهومتعارف الزم ال

 }اليك واحلمال والوزان والل مثل الدال،جارهيون املتعارف استكيجار من يوز له استجيو{

منة زاأل يف اميبل ومثل احمل ،رير واخلبي مثل الصانع واحملاسب واملد}ك ذلريوغ{ واملساح والعداد

   .همية علياكحال الش يف  لنجدمكث البد للتجار من ذلي ح،احلاضرة

 إذا  الثلثانكاملالوعلى ه الثلث يفعل، بالنسبة أي }جرة من الوسطاأل{ كولئأل ك ل}يعطيو{

قسم ي مث ر أوالًكؤخذ ما ذي أن نيفرق ب ث الي ح،جةيهذا هو النتن إ  أي،كذلكرباح انت نسبة األك

   .ميبالنسبة بعد التقس أو ،الربح

  يف ولو اختلفا،ول العقد له لعدم مش}جرة من مالهتعارف مباشرته بنفسه فاأليا ميولو استأجر ف{

   .ى الدعوني فاملرجع قوان،م الأتعارف العمل بنفسه يأنه 

قصد يمل ن إ جرةاأل أخذ  فالظاهر جواز،جار لهيعتاد االستيبنفسه ما {  العامل}ولو توىل{

   أخذ  يف فال حق له،هدر عمله بتربعهأقصد التربع فقد  إذا  فإنه}التربع



٢٥٠

  مناف لقاعدة احترام عمل املسلمنه إ  وفيه،ورمبا يقال بعدم اجلواز

  

   .ن له حق الرجوعكيسه بدون قصد الرجوع مل يك وحنوه من  احلمالىعطلو أ أنه ماك ،جرةاأل

 املصنف إطالق إىل  نسبتهك املسال الشرائع ويف ويف،ما عن املبسوطك }قال بعدم اجلوازيورمبا {

خذ أنهم فيسافر مجاعة قسطوا املصارف ب إذا ولذا ،طالق من مثله اإلإنصرافن وجهه أك و،واجلماعة

قصد يمل  وإن يءن له شكيمحله بنفسه مل إذا  أما ،عطوه من الوسطأثاث وحنوه حدهم محاال لنقل األأ

   .ضمام يف ؤثري قصده وعدم قصده ال إذ ،التربع

 ةميراد بضمأ نهأك و،اجلواهر يف ما علله بهك )١(}مناف لقاعدة احترام عمل املسلمنه إ :هيوف{

وجب يمل  إذا تهءبرا األصل بل ،كاملال على وجه الستحقاقه بدون الطلب ال إذ ،كطلب املضارب ذل

   .شيءال يف ادةيعمل العامل ز

  :أمورفهنا ثالثة 

قد  ألنه ،ئاًيستحق العامل شي اله يوف ،شيءال يف ادةيز عمل العامل بدون طلب والي أن :األول

 كمحل احلمال بضاعة املال إذا ماك ،كلفة عن املالكوجب رفع ين عمله اك وإن ،هدر عمله بنفسهأ

 دفع كان املالكال عمل احلمال ل ان لوك وإن ،كاملال على جرةأوجب ي  الكذل فإن ، دارهإىلونقلها 

جرة أوجب ي  الكمقصداً للمالشيء ون الك إالّ أن ،كمقصد املال ألنه هذا النقل على جرة للحمالأ

  .ك ذلكطلب املاليمل  إذا هيعل

                                                

.٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج: واملستدرك،٣ ح من القصاص يف النفس١الباب  ٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٥١

املقام يف  فإن ،د العمل جماناًيرينه أ بحيشبه التصر أما أو ح منهي بدون تصركطلب املالي أن :الثاين

  .كستوفاه املالي يالذ افر احلريبك الري الحترام عمل غ،جرة األيعطي أن بجي

رهم املسلم من ك ذ)الصحة على محل فعل املسلم(: قوهلم أن ماك ، من باب املثال)املسلم( :وقوهلم

عاشر يافراً كنا يأ رفإذا ،ليخرج بالدل  ماريغ يف الصحة على أيضاًافر كحمل عمل اليال فإ و،باب املثال

  .نه مالهأزوجته و أنه  على محلنا فعلهكشبه ذل أما أو ئاًيع شيبي أو امرأة

 إذا ماك تنقص، د والتزيال  أو ،تنقص أو مةيد البضاعة قيتز أن نيه بي علجرةلزوم األ يف قوال فر

تعامل مع ي كاملالن إ ثي باب املضاربة ح ويف،حد الثالثةأوجب ي احملل الفالين إىل ان نقل البضاعةك

قصد التربع يمل  إذا جرةفعل الفعل الالزم بنفسه مستحقاً لأل إذا ون العاملكين يالعامل حسب املواز

  .بعمله

 ،اًكيون شركيادة ي بقدر الز فإنه،كأمره املاليمل إن  وادةيوجب الزيئاً يفعل العامل شب أن :الثالث

 أما ،ادةيمة الزيانت العشرة قك إذا ون للعاملكالعشرة ت فإن ،شرةعمته يصبغ الثوب مبا رفع ق إذا ماك

 والقفل ،ان املفتاح بدون القفل مخسةك مثالً ، فالظاهر مالحظة النسبة،المها بعمل العاملكارتفع إذا 

ان لصاحب ك،نيبالثالث عاي صنع العامل مفتاحاً للقفل وبفإذا ،نيالمها معاً ثالثك و،رةبدون املفتاح عش

  . ولصاحب املفتاح عشرة،القفل عشرون

ن كيال مفتاحه مل  لو ألنه ،ن لصاحب املفتاحيل العشرك أي ون الزائدكي أن لزمي: قالي ال

  .عشرة الّإلصاحب القفل 

   ،مخسة الّإن لصاحب املفتاح كيولوال قفل صاحب القفل مل : قالينه أل



٢٥٢

  . الضعف إىل ل منهماكمة يهما سبب رفع قيلكفاالنضمام املرتبط ب

 إذا ماك ،ةيمة سوقيانت القك إذا مايمة فيزادت الق وإن ئاًيل استحقاق العامل شكستشينعم قد 

  :حتماالنه ايث في ح،ىغلأ كالسوق هنا ألن ،متهيادة قيوجب زأحمل  إىل إنساننقل احلمال متاع 

  .)١( مسلمئ حق امرىتوي الشمله يمة فيزاد الق ألنه ،استحقاق احلمال

ذا  إ فحاله حال ما،إشكالحمل  ـ وهو املوضوعـ ونه حقاً ك أن صل بعد لأل،وعدم استحقاقه

 إذ ،مة العبديق يف كشتري  اليالقار فإن تعلم منه العبد حيث زات قيمته،ف يقرأ القرآن جهراً ئان القارك

 فإن ،جرة غرفة جارهأادة يوجب زأأضاء اجلار مصباحه مما  إذا كذلكو ، حقاً عرفاًك ذلىسمي ال

  . حقاًكصل بعد عدم ذل لأل،اجلار على ئاًيستحق شي صاحب املصباح ال

 وركادة من القسم املذيان سبباً للزك أو ،ان مشموالً للعقدكن إ عمل العامل أن ظهريومما تقدم 

 ،القسم الثالث يف وركان من املذك وإن  عدم استحقاقهاألصلان كال إ و،جرة استحق األالثاينيف 

اً إنسانستأجر ي أو كقوم به املالي أن ني نظرهم ب يف فرقريرادة العمل من غإ كاملال يف الغالبن إ ثيوح

  .جرةان له األكعمل عمل احلمال  إذا العامل أن ان الالزمك ،آخر

حنو  على لزمهأاالجتار ولو  يف ذنإ إالّ ونكي  رمبا ال املقاميفو( :كقول املستمس أن علميومنه 

 إذ ، ظاهرريه غ لنفسكن عموم ذلك ل،ثقال حلمل األهجاريجار من جرت العادة باستي ومنها است،العموم

  ون املراد كي أن  احملتملمن

                                                

  .٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:املستدرك )١(



٢٥٣

  .هعدم وجوبه علياملفروض 

  

  .نتهىا )شمل الفرضي فال ،جرةمل العامل خسارة األتحي ن الأ

   .طالق اإليقتضي أيضاًاز املوجب لشمول العقد لعمل العامل كون االرتك ظاهر الوجه بعد ريغ

 ،ريون نفعه للغكيان واجباً مما ك إذا العمل أن  حىتهيرد علي وقد }هياملفروض عدم وجوبه عل{

 على املشرفعاجل  إذا بيالطب فإن  الغري،كذل على ون أجر العاملك ي، الغريكولو بدون طلب من ذل

 ىتوي الشمل ي ألنه العالج واجب أن  مع،جرتهأه يان له علك ،أيضاًه ي بل و،ذنهإاملوت ولو بدون 

  .)١( مسلمئحق امر

 يسراف منهإ ألنه ،بقائها حتترقإعلم عدم جواز ي مما ،ق دارهيطفاء حرإ يف صرف املال إذا ذاكو

راد أ وإن موالة لأليفهم منه وجوب الرعاي مما ،)٢(﴾ أَموالَكُمال تؤتوا السفَهاَءو﴿: وقد قال سبحانه ،عنه

  .تالفهإصاحب املال 

 وإذا ،نقاذهإقدر يمن  على الواجب فإن ،غرقي أن البحر بقصد يف  نفسهإنسان ىلقأ إذا ذاكو

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،ىتوي ال لقاعدة ،ئهفايان له حق استك كذل يف رف املالص

ث ي ح،كالم املستمسك يف ظهر وجه النظريما ك ،الم املصنفك يف جه النظرظهر ويومنه 

  ب يطلب من الطب إذا ضياملرفإن ( : قال، بالطلبكخصص ذل

                                                

  .٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:املستدرك )١(

.٥اآلية : سورة النساء )٢(



٢٥٤

 المه املتفرعك يف ظهر وجه النظريما ك ،)هيانت املعاجلة واجبة علك وإن ،جرةاملعاجلة ضمن األ

ثبات إ ف،ريغ مقابل احلصة من الربح ال يف ضاربةباب امل يف فاء لعمل العامليستواال(:  بقولهكلذعلى 

   .انتهى )ليدل إىل تاجحيآخر شيء 

  . ما عرفت وجههك ،رتبط بالعاملي قبال عمل آخر وهو اليف  اآلخرشيء الإذ 

  



٢٥٥

 إالّ إذا ومعه فنفقته يف السفر من رأس املال ،ال جيوز للعامل السفر من دون إذن املالك أنه قد مر): ١٤ مسألة(

  رط املالك كوا على نفسهاشت

  

  إليهالتجارة حسب املتعارف املنصرف يف عملي أن العامل على لزمي }قد مر أنه{ ):١٤ مسألة(

  خاص مبا}كذن املالإوز للعامل السفر من دون جي ال{ أنه  فاحتمال، املعاملة من السفر وعدمهإطالق

  .}السفر من رأس املال يف ومعه فنفقته{ إطالقن كيمل إذا 

 بل عن ،رة وجامع املقاصد وجممع الربهانك التذكبذلما صرح ك ،نهميوهذا هو املشهور ب

السفر من ن إ ثي ح، املعاملةطالقمشمول إل أنه ك ووجه ذل،خبارهمأ الفرقة وإمجاعه ياخلالف عل

  .واؤش

 بح التجارةان ترك فلو ،ورك املذطالق لإل،ظاهراً أو  السفر الالزم واقعاًنيفرق ب ال أنه والظاهر

ربح مل يحلجاج مبا مل ن اتفق منع اك ل، القصدكهذه السنة بذل يف احلج رحباً حسناً وسافر يف ل عامكيف 

العامل  على سيالضرر ل أن  على وملا دل،طالقرأس املال ملا تقدم من اإل على ه سفرةنفقن أ بكضر ذلي

ان كز له االجتار الضار وجيلواقع مل ان علم باكث لو ي حب،ون الضرر ناشئاً عن جهلكالغالب  أن مع

    .لعامل مع العلم والعملا على نئذيالضرر ح

 على واكاشترط العامل  أو ،كملالال انفس العامل  أي }نفسه على واك كاشترط املال إذا الإ{

  س خمالفاً ي لنيال الشرطكن إ ثي ح،كنفس املال



٢٥٦

 له تفاوت ما : ورمبا يقال،األصلمل يشترط كوا من  إذا مامراده في أن  والظاهر،وعن بعضهم كوا على نفسه

  قوىبني السفر واحلضر واأل

  

   .ال خيفىما ك )١(املؤمنون عند شروطهم: ليشمله دلي ف،تاب والسنةك العقد وال للىملقتض

ن العامل أ واستدل له ب،نفس العامل مطلقاً أي }نفسه على واك{  وهو املبسوط}وعن بعضهم{

   .ثر من النفقةكأربح من املال ي  وقد ال،ستحق سواهيله سهماً معلوالً من الربح فال  أن ى علدخل

 إذ }األصلوا من كشترط يمل  إذا ماين مراده فأ{ العاملعلى  أنه الم املبسوطك من }والظاهر{

 ث هييعة من حيالطب على ات تصبطالق خصوصاً واإل،العامل مع هذا الشرط على ونهكوجه ل ال

   .ةين الثانويالعناو إىل دون النظرب

 نيله تفاوت ما ب{ :نفاقر القول باإليتقد على  املبسوطيكحم يف خي والقائل الش}قاليورمبا {

   .العامل على  احلضر فهوةقدر نفق أما }احلضر والسفر

وعلى  ،كاملالوعلى  ،األصل ومن ،وا من الربحك من : الستةقسامل األك صحة }ىقوواأل{

 كي عليوالباق ي علمائة: كقول املالين أكبالتفاوت  أو ،نيثلث والثلثلاكنهما بنسبة يعها بي وتوز،العامل

س يكرج من خي  فإنهالثاينيف  أما ،سهمايكرج من خي األوليف  أن األصلمن  أو والفرق من الربح ،مثالً

  ما قد ك، ةأربع وربح التسعة ،ربح العشرة مخسة أن  فرضفإذا ، فقطكاملال

                                                

. كتاب التجارة باب اخليارات٤ الباب ٤٣٧ ص٣ و١ ج:املستدرك )١(



٢٥٧

 ففي ،جواز أخذها من أصل املال بتمامها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وحنو ذلك مما يصدق عليه النفقة

 فإذا ،يف املضارب ما أنفق يف سفره فهو من مجيع املال ):عليهم السالم( عن أخيه أيب احلسن ،صحيح علي بن جعفر

  قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه

  

 واحلالون النفقة من الربح، ك شرط فإذا ، الواحد والتسعةنياع بحال االجتم يف ادة الربحيتفق زي

 شرط وإذا ،ل نصف الربح مثالًكان لكذا ، إل اثنانكنهما لية تقسم بأربعت ي بق،س املال عشرةأرأن 

ب العامل يون نصكينهما فيقسم الربح بيأخذ عشرة مث ياملال  ألن ،ت ثالثةي بقاألصلون النفقة من ك

  .واحداً ونصفاً

 نصرافباال أو بالشرطما إ }بتمامهااملال جواز أخذها من أصل { ـقول بالان فالالزم كف يكو

 وحىت }ه النفقةيصدق عليمما { هريب وغك من املر}كن وحنو ذلكل ومشرب وملبس ومسكأمن م{

 أو ةًعلة متيطوار السفاأل يف تعارف الزواجيث ي ح،شرط نصاً أو طالقن مشله اإلأ بكذلاعتاد  إذا الزواج

   .ك ذلريغ إىل جةستصحاب الزوذا اك و،دواماً

 يف نفقاملضارب ما أيف  ): السالممهيعل(احلسن  أيب هيخ عن أ،جعفر علي بن حيففي صح{

  واملراد بالبلد ما)١(}بهيفمن نص{ البلديف  أي }نفقأ قدم بلده فما فإذا ،ع املاليسفره فهو من مج

   ارةيرمبا تقف الس إذ ،ان بعد انتهاء السفر عرفاًك

                                                

.١ حبواب املضاربةأ من ٦ الباب ١٨٧ ص١٣ ج:سائلالو )١(



٢٥٨

  .اشترط على املالك ذلك إالّ إذا يأخذ من رأس املال شيئاً أن وأما يف احلضر فليس له

  

 إىل  بالنسبةكذلك و،متجره أو داره إىل صالهي إلىخرأارة يتراء سكا إىل طرضي مما ،نةيآخر املديف 

  .ىال خيفما كون السفر ؤهما من شيلتك واملقدمة املؤخرة فإن ،حال خروجه

 وحنو هذه ،خذه من باب السفر عدم أاألصلان ك ،م المن توابع السفر أ أنه شيء يف كولو ش

   .هي ومرسل الفقوينكة السي مثل روا،هارية غيالروا

ه ي على بل ادع، وال خالفإشكال بال }ئاًيأخذ من رأس املال شي أن س لهياحلضر فل يف ماأو{

   . مجاعةمجاعاإل

  .وز له لقاعدة الشرطجي  فإنه}ك ذلكلاملا على اشترط إذا الإ{

ث االنتقال ي ح،باركاملدن ال يف ماك املعاملة إطالقشمله يث يان متعارفاً حبك إذا  استثناء مانبغييو

  .شبهأ ما أو ةاري السإجارة إىل تاجحياملتجر وحنوه  إىل من املرتل

 األصلن وكيطان وتساقي ولو اختلف العرف فهل ،التعارف وعدمه فاملرجع العرف يف اولو اختلف

 ،نصاف لقاعدة العدل واإل،في القاعدة التصنىمقتض أو ، وال من الربحاألصلمن   ال،كعدم حتمل املال

   .احتماالن

  



٢٥٩

ا يف سفره وأجرة  إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآالت حيتاج إليهاملراد بالنفقة ما حيتاج): ١٥ مسألة(

  .كانت التجارة موقوفة عليها إالّ إذا اه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسهجوائزه وعطاي وأما ،املسكن وحنو ذلك

  

ما { املسألة املتقدمة يف تقدم الربح ما أو األصلتؤخذ من  اليت }املراد بالنفقة{ ):١٥ مسألة(

 فإذا ، والقرب وحنوهاوايناألك }سفره يف ا إليهتاجحيالت وب وآكول وملبوس ومرك من مأ إليهجتاحي

 إىل وصل إذا التهع دابته وآيبي أن  إىل فال حاجة،أيضاًاحلضر تفظ ا يف حي أن نعمي السفر مل ريثكان ك

   .اج السفرييعها النتهاء االحتيزم بان الالك سفره انتهىإذا  أما ،ذاك وهيت بل احتفظ ا للسفر اآل،البلد

عد نفقة ي كل ذلك ألن ،زمنة احلاضرةاأل يف نفقات اجلواز مثل }كن وحنو ذلكجرة املسأو{

   .تشملها املعاملة

 ا إليهست من نفقة السفر احملتاجي لا أل} نفسهىافاته ومصانعاته فعلياه وضيما جوائزه وعطاوأ{

   . املعاملةإطالقشمله ي فال ،سفر التجارةيف 

 إالّ عهايب أو ن من اشترائهاكتمي البضاعة الن إ ثي ح}هايانت التجارة موقوفة علك إذا الإ{

 ك ومن ذل،عرفوهي حىت ف نفسه للتجاريجل تعر ألاألمران ك ولو ،ة وحنوهايافة واهلديصانعة والضبامل

  .شبهأ ما أو نةيورد مد إذا احلال احلاضر يف عالموسائل اإل يف عالناإل

 على ان الربح متوقفاًكإذا  أما ،كذلك بل حال احلضر ،س خاصاً بالسفري لكذل أن علميومنه 

  ان ك ورد البلد الفالين أنه إذا  مثل،املصانعةى  عل املتوقفالسفر



٢٦٠

 ،ةية والعرفين الشرعيخلروجه عن املواز افته موجباًيون عدم ضكيثرة معارفة مما كافة ليمضطراً للض

  .األول قربان األك وإن ، احتماالن،م الأة ي من النفقة السفركفهل ذل

ا إ ثي ح،الرشوة للظاملك كذلكاحملرمة أو  ،افة للتجاريالضكاملصانعة احملللة ذاتاً  يف وال فرق

   .صدار البضاعةإ أو ادريوس املالزم الستك املكذلك و، اضطراراًجازت للمعطي وإن حمرمة

 الدقي  ال، واملراد بالتوقف العريف،جل التجارةنفقته أل أو  نفقته بنفسه،ني فال فرق ب،انكف يكو

   .راد ا التوقف عرفاًي) املوقوفة( : فقوله،الثاين  الاألولوهو املعاملة إطالقشمله ي املناط ما ألن ،العقلي

  



٢٦١

  نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفاً، فلو أسرف حسب عليه،الالزم االقتصار على القدر الالئق): ١٦ مسألة(

  .عند شخص ال حيسب له

  

 املتوسط }القدر الالئق على االقتصار{ نفقات السفر يف العامل على }لالزما{ ):١٦ مسألة(

   .طالقاملشمول لإل ألنه ،عرفاً

شمله ي الزائد عن القدر الالئق ال إذ ، واحدريما صرح به غك }هيسرف حسب علأفلو {

 أن ان املتعارف ملثلهك إذا  مثالً،سرافاً شرعاًإن كيمل  وإن راد به اخلروج عن الالئقيسراف  واإل،طالقاإل

  . خروجاً عن الالئقعد وإن ،عد سرفاًي مرات مل بعأرله ك فا، ثالث مراتأسبوعل كل اللحم كأي

 فإن ،أيضاًون التجارة ؤ من شيه اليت مصارف احلضر إىل  الالئق بالنسبةةعلم لزوم مراعايومنه 

  .ون ضامناًكي العقد فطالقنه خالف املتوسط املشمول إلك ل،س سرفاًيحساناً لإد يعطاء احلمال أزإ

احلضر غالء  يف انك إذا ماك ،قلان أك أو  مصارف احلضرعادليالسفر مصارف  أن مث لو فرض

روا السفر كذإمنا  و،املسألة الرابعة عشرة يف الم املتقدمك اليتأي  وال، بالسفرن بأسكي مل ،دون السفر

   .ة مصارف السفر غالباًيثركأتعارف من يما يف

س يكمن   بل،لوسطس من ايط ل فاخلارج عن التوس، وهنا التوسطكزان هناياملن إ :واحلاصل{

   .العامل بنفسه

ما ك ،ري املقدار الزائد عن التقت}سب لهحي فاً عند شخص اليصار ض أو نفسه على نعم لوقتر{

 مثل رواكما ذك ،مقدار النفقة  النفقة الطالقاملشمول لإل ألن ،مهاري وغكصرح به اجلواهر واملستمس

  . النفقةجإخرارباح بعد األ على نه واجبأ و،تاب اخلمسك يف كذل



٢٦٢

ما لو ك ،ان من الوسطكثر من املتعارف مرة وقتر مرة كألو   ماك من ذلستثىني أن ينبغينعم 

حق  اله قال إني فال ،الحظ اموعيالعرف  فإن ،ني مرتأسبوع  ويف، مراتأربع أسبوع يف ل اللحمكا

  .نفسه  على حتسباألول سبوعاأل يف املرة الرابعةن إ ثي ح،ثر من مخس مراتكأ يف له

ارة متوسطة يوب سكان شأنه ركوأ ،فهيعطاه لضأل فكنفسه قدر نصف األ على قتر لو ومثله ما

 ، عريف أن األمر والوجه،املتوسطة يف جرة نفسهأ يجرما تساوأقل مما ارة أييفه سب هو وضكفر

   . ملثل هذه املواردطالق مشول اإليريوالعرف 

  



٢٦٣

أقام يف بلد عشرة  أنه إذا  كما، فيشمل السفر فرسخني أو ثالثة،ال الشرعياملراد من السفر العريف ): ١٧ مسألة(

أقام بعد متام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو  إذا نعم، يف السفر عرفاً ألنه ،أيام أو أزيد كان نفقته من رأس املال

  لتحصيل مال له أو

  

مثل  يف املنصرف عنه ألنه }العريف{ ىالنص والفتو يف  الوارد}املراد من السفر{ ):١٧ مسألة(

اصطالح  ألنه }ال الشرعي{  وحنوهسفار مخس فوائد األيفسافر ففمثل  يف  إليههنصرافاك ،املقام

 يف هيل عليدل الدلإمنا  و،ةيمتشرع ة واليقة شرعيس للسفر حقي فل، موردهيف الإ  إليهصاري خاص ال

  .طارفالقصر واإل

 ريغ إىل  منهىعتدي  ال فإنه،د خاصياً بقيموضوعاً عرفد الشارع يل مورد قك يف  احلالكذلكو

قدس اهللا (هم ري وصاحب اجلواهر وغلي والسبزوارييردب واألدانيرناه الشهكذ ما على  وقد نص،مورده

   .)سرارهمأ

 مما ،كذل أشبه  القاصد وماري بسفره وغيشمل العاصيما ك }ثالثة أو نيشمل السفر فرسخيف{

صدق ين مل ك ل،م الشارع بالسفر شرعاًكفرض ح أنه إذا ماك ،فطارقصر واإلال يف م السفركس له حيل

  . عرفت}ماك{  تابعاً للعرفأيضاًان املقام كعرفاً  سفره اليعل

 ،}السفر عرفاًيف  ألنه ان نفقته من رأس املالك ،ديزأ أو اميأبلد عشرة  يف قامأ إذا نهأ{ علميومنه 

   .اميه التمام والصيان علكوإن 

   أو ل مال لهيلتحص أو تفرج مثل ال، بعد متام العمل لغرض آخرقامإذا  نعم{



٢٦٤

كان مقامه ملا يتعلق بالتجارة وألمر آخر حبيث  وإن ، بالتجارة فنفقته يف تلك املدة على نفسهلغريه مما ليس متعلقاً

متام النفقة من  أخذ  جواز يف البني فالظاهرعارضاً اآلخر األمركان فإن ، اآلخريكون كل منهما علة مستقلة لو ال 

  مال التجارة

  

ما ك }نفسه على  املدةكتل يف فنفقته{ صدقاءألااء وقربارة األيزك } متعلقاً بالتجارة مما ليسهريلغ

  .مهاري وغد الثاينيعالمة والشهصرح به ال

إذا  أما ،ون السفرؤمن ش ألنه ،انت النفقة من الوسطك للعالج يمرض بسبب السفر فبق إذا نعم

 حال كله فصادف ذل أو يفل شهركج يه مرة يانت فك إذا ماك ،ون السفرؤن املرض من شكي مل

  .الوسط على  الذيالسفر ونؤعد من شي مل ،السفر يف ونهك

 ي سفره التجار مثالً،ريخ والوسط واألاألول نيالبقاء لغرض آخر ب يف ال فرق أنه علميومما تقدم 

 أو ،أول السفر يف  سواء تفرج،نفسه على وم الزائديان الكام يأسة  مخي بقفإذا ،امية أأربع إىل حباجة

   .جل التفرجشتغل بالتجارة ألين مل أ ب،هريخأ أو وسطه

 }خرل منهما علة مستقلة لوال اآلكون كيث يمر آخر حبتعلق بالتجارة وأليان مقامه ملا كن إو{

  . حمله يف ما حققك ،معلول واحد على نيت مستقلنيالستحاله توارد علت ،فصارا علة واحدة اسراكن تأب

ب ي من طىاً فرأأسبوعجل التجارة سافر أل إذا امك }نيالب يف عارضاً اآلخر األمران كن إف{

 }متام النفقة من مال التجارة أخذ فالظاهر جواز{ أيضاً سبوع األيلوال التجارة بق أنه كاهلواء هنا

   ،كاملستمس يف ماك ،لي الدلإطالق يف لدخوله



٢٦٥

   يف اجلملةحوط التوزيع وهو األ: ثالثها،وإن كانا يف عرض واحد ففيه وجوه

  

  .شملهي املضاربة إطالق إىل ضافة باإل،املسألة الرابعة عشرة يف ل املتقدميالدلفإن 

  .خالف العقل أنه  مع، فقطني العلتىحدإثر أف يك: قاليفال 

 أا  علىالمهاك و،للشرع والعرفإمنا  و،قاءست معلولة للبيالنفقة فل أما ،البقاء هلمان إ :قاليذ إ

انت التجارة كإمنا  و،جل الترته مثالًما لو سافر أل أي ،كس ذلكر املصنف عكذي ومل ،من وسط املال

 النفقة من الوسط أخذ  القاعدة عدم جوازى ومقتض،سفر التجارة يف انكالمه كمصب  ألن ،عارضة

   .كذل يف تأملعلى 

سافر  اآلخرث لوال ي حب،ل واحدة قوة العلة التامة للسفركان لكن أ ب}دعرض واح يف اناكن إو{

  .}ه وجوهيفف{ أيضاً

  .من مال التجارة للصدقا إ :األول

  . التجارة حملضران السفكما  إىل دلة األنصراف ال،هسيكمن ا إ :والثاين

سار ك انىمقتضنه  أل،سهيكمن  اآلخر والنصف ،التجارة على  فنصف النفقة}عيالتوز: ثالثها{و

ل كان ك وإن ،نهمايث توزع النفقة بي ح،ني لنفرنيسافر لتجارت إذا ماك ،ه قاعدة العدلي وتقتض،نيالعلت

   .أيضاًان سافر ك اآلخرن كث لو مل تي حب،جتارة مستقلة

   وجعله ،كاملال على ل النفقةكون كمن  أي }اجلملة يف حوطوهو األ{



٢٦٦

 من الداعي فالظاهر اًكانت العلة جمموعهما حبيث يكون كل واحد جزء وإن ، منه كون التمام على نفسهأحوطو

  .التوزيع

  

 فإن ، ظاهر الوجهري غ،قتضت الثاينال اإ و،األولعمت اقتضت ن إ دلةألا ألن ،ضعف األكاملسال

  .نيجل املضاربة من نفراملقام حال السفر أل

  .هيشبهة ف الألنه  }نفسه على ون التمامك منه أحوطو{ : قولههر وجهظيومنه 

 يف ماك، }عي فالظاهر التوزل واحد جزءاً من الداعيكون كيث ي العلة جمموعهما حبتانكن إو{

عرفت  ما إىل ضافة باإل،ات السابقةي ومن الروا،طالقاملفهوم من العرف عند اإل أنه  ملا تقدم من،اجلواهر

  .من قاعدة العدل

   .املقام يف عالمت األلماكمجلة من  يف ظهر وجه النظريومما تقدم 

  



٢٦٧

 أو ، أو يف غري اجلهة املأذون فيه،فلو سافر من غري إذن ،املأذون فيهاستحقاق النفقة خمتص بالسفر ): ١٨ مسألة(

  .يأخذ من مال التجارة أن  ليس له،مع التعدي عما أذن فيه

  

 أو ،ذن خاصإبما إ ك من قبل املال}هيص بالسفر املأذون فاستحقاق النفقة خمت{ ):١٨ مسألة(

  . ما هو الغالبك ، الشامل للسفر واحلضرطالقباإل

 كما صرح به املسالك ،الوسط أو كست نفقة السفر من املالي فل}ذنإ ريفلو سافر من غ{

  .كشمل ذلي  الطالقذن والنص واإلاإل ألن ك وذل،مهاريواجلواهر وغ

 ان السفرك وإن }هيذن فأ عما عديمع الت أو ،هيهة املأذون ف اجلري غيف وأ{ :علم وجه قولهيومنه 

 ،شهر شوال يف  سافر:قال أو ،ارة فسافر بالطائرةيذن له بالسفر بالسأ إذا ماك ، اجلهةكنفس تليف 

  .اًإطالق أو السفر لفظاً يف ذن واجلامع عدم اإل،ك ذلريغ إىل ،رمضان يف فسافر

 ني وب،ول فظهر عدم مشولهزعم الشمي أن نيفرق ب  وال،}أخذ من مال التجارةي أن س لهيل{ ـف

 لعدم مشول ك وذل،م الأثر مع املخالفة كأربح ي أن نيفرق ب ما الك ،خالفيعلم عدم الشمول فيأن 

  .ليالدل

 إذا ماك ،نو التربعيمل ن إ خذ جاز له األ،زعم عدم الشمول فظهر الشمول لو أنه علميومما تقدم 

  . مثالً طالقشمل اإليمل  وإن خذله األ أن زعميان ك

  



٢٦٨

   توزع النفقة، لنفسه وغريهأو عامالً ، الثنني أو أزيد كأن يكون عامالً،لو تعدد أرباب املال): ١٩ مسألة(

  

 }هري لنفسه وغعامالً أو ،ديزأ أو ني الثنون عامالًكيأن كرباب املال أ دلو تعد{ ):١٩ مسألة(

 هلما ك وربح مال املال،فسهون ربح مال نفسه لنكي ف، بعنوان رأس املالل منهما ماالًكن جعل أب

  . واحدريره غكما ذك ،نهماي للسفر ب}توزع النفقة{ ،بالنسبة

 ما يف المه ظاهرك و،)همايا فنفقته علمجلهالسفر أل ألن ،ط ظاهريوجه التسق(: كاملسال يف وقال

 كذل على املقارضة الواحدة النفقة يف ونكيث ي وح،حنو القراض على ثركأ أو نيان املال لنفركذا إ

جل أل سافر إذا ماك /هريان قراض وغكإذا ذا ك و،القراضات املتعددة يف عياجلم على ونكيالواحدة 

على  أا مال املضاربة على  املضاربنفقةإطالق أن  فتعاىل،اهللا  إىل  ولعمرو قربة،د قراضاًيالتجارة لز

  .ل حصتهك فل،عيل التوزيسب

مستلزم شيء التعامل ب ألن ،ك ذلطالقفهم من اإليف ن العر فأل،هريان املال لنفسه وغك إذا ماأ

  . بالنسبةطالقشمله اإلي ف، التعاملك مرتبط بذلأيضاًون لوازمه كل

ان للمضاربة كما  إىل  السفرنصرافإل ،كاملالعلى شيء ون ك عدم ال احتمايلك أن ظهري كوبذل

 على ون نفقتهكلعامل مضارباً فتون اك لصدق كاملال على لكون الكو ، املقام املضاربة جزءويف ،حبتاً

  . ظاهر الوجهريغ ،ك املستمس إليهما مالك ،عيمال املضاربة فال وجه للتوز

  ).ع املزبورين للقراض خاصة اجته التوزكيمل  سفر ملاالن إ( :ولذا قال اجلواهر

 من املسألة السابعة عشر يف تقدمت اليت  الصورةريغ يف عيرناه من التوزكذ ما أن ال خيفىن كل

  . خلإ )... عارضاًاألمران كفان ( :قوله



٢٦٩

  .ن قوال،وهل هو على نسبة املالني أو على نسبة العملني

  

 عشرون وزعت لآلخر عشرة وألحدمهاان ك فإذا }ني نسبة املالىعل{ عيالتوز أي }وهل هو{

انت نسبة ك وإن ،نيوماً وزعت نصفي كوماً ولذاي عمل هلذا فإذا }نينسبة العمل على وأ{ ،ثالثاًأالنفقة 

  .ني بالثلث والثلثنياملال

دون  بن وزعت ثالثاًيعشراآلخررة وعشا حدمهأ ربح فإذا ،نيحب احتمال ثالث هو نسبة الركوهنا

  .مالحظة املال والعمل

  .رهم االحتمال الثالثك بدون ذ}قوالن{ان هلم ك وإن ،احتماالت

 يف استحقاق النفقة ألن : قالوا،مهاريغ وك وتبعه جامع املقاصد واملسال،األول إىل املبسوط ذهب

ان الالزم كمناء املضاربة إجل مال النفقة ألن إ ثي فح،العمل إىل نظري  وال،مال املضاربة منوط باملال

  .عها حسب املاليتوز

ع ي فالالزم التوز،أخذها العامل لعملهيإمنا النفقة  أن  ووجهه،الثاين إىل  ذهبنيوبعض املعلق

  .حسب العمل

 ،ناراًين ديعشر اآلخر و،ناراًيحدمها دأ ربح فإذا ،راه العرفي الذي نه الثالث فألالحتمالما اأ

ان املال كاً ويان العمل هلما متساوك وإن ،ناريل نصف دكؤخذ من ي أن  العرفىس من مقتضيفل

  .اًيمتساو

  .زان االستحقاقيقولون العمل ميعلم االقتصاد  يف :قالي ال

 يف ناهركما ذك ،مقابل املال يف اءيشأ مخسة ك بل هنا، تامري وهو غ،همهذا قول بعض: قالينه أل

 من ىغلأحدمها أن يمن الغابة شجراران قطعا  مثالً جن،قبال املال يف أيضاً بل هنا )االقتصاد: الفقه( تابك

  .اًيان عملهما متساوك وإن ثركأخذ  يأىغلقاطع األ فإن ،خشباً اآلخر



٢٧٠

 نينسبة الرحبوعلى  ،ةين االقتصادياملواز إىل أقرب نينسبة العمل  علىون النفقةك ف،انكف يكو

ن ين مجعاً من املعاصرك ل،ه نوع من الضعفي فنينسبة املال على واك و،ةينصافن اإلياملواز إىل أقرب

   .رمها املصنفكن ذي الذنيمن القولاألمرين قل أة ياط برعايمنهم ابن العم جعلوا االحت

  



٢٧١

 نعم لو ،مل حيصل ربح أصالً وإن بل ينفق من أصل املال، ترط يف استحقاق النفقة ظهور ربحال يش): ٢٠ مسألة(

   ويعطى املالك رأس ماله مث،حصل الربح بعد هذا حتسب من الربح

  

 ولو صرف من ،عدم خسارة  وال}بل ،استحاق النفقة ظهور ربح يف شترطي ال{ ):٢٠ مسألة(

 أن ق للعاملحي و،حصلت اخلسارة أو }صل ربح أصالًحي مل وإن نفق من أصل املالي{ ـ ف،نيالع

 ىنه مقتضأ و،ى النص والفتوطالق إلك وذل،الاملصرف من  أخذ مايه مث ريغ أو صرف من مال نفسهي

  .اجلعل

  .الربح على  مل يتوقف،األصلمن : قال وإن ،الربح على  توقفت،النفقة من الربح:  قالفإذاه يوعل

ون كي وقد ،ون من الربحكي وقد ،ون بعدهكيوقد   قبل ربح،ألصلاون من كالشرط قد ي مث إن

ل من كانت من ك ، عشرة والربح مخسة والنفقة ثالثةاألصلان ك فإذا بالنسبة، أو ليهما بالتنصيفكمن 

 ني والفرق ب،النسبة على  ومن الربح واحد، اثناناألصل ومن ،األول على بح واحد ونصف والراألصل

ثالثة النفقة قبل  أخذ  إذا مثال عشرة ومخسة ففي، قبل الربح وبعده واضحلاألصون النفقة من ك

صالً ورحباً عشرة أ فاموع ،األصلة من ي نصف السبعة الباق،ان الربح ثالثة ونصفكاالسترباح 

 خرجت وإذا ، والربح مخسة عشراألصلان ك ،خذها بعد االسترباحأان الشرط ك إذا نماي ب،ونصف

   . ومن الواضح اختالف حصتها حسب اختالف حصة الربح، عشر اثينيالثالثة بق

 ،من الربح{  النفقة}حتسب{ األصلنفسه من  على نفقأ الذي }نعم لو حصل الربح بعد هذا{

  ،  للتجارةهو الربح الصايفالذي  ، بعد رأس املالي القدر الباق} متام رأسه ماله مثك املاليعطي{ هي عل}و



٢٧٢

  .يقسم بينهما

  

  .يء شيبقن إ  حسب املقرر}نهمايقسم بي{

 ربح بعد الثالثة ىبقي  ال فإنه،انت النفقة ثالثةكالعشرة ثالثة و على حصل إذا ماك ،بقيمل إذا أما 

اض ي والرك فراجع املسال،اتطالقبعض اإل على ظهر ببعض املآخذيرناه ك ومبا ذ،ما هو واضحكللنفقة 

  .واجلواهر

أخذ النفقة يتاجر العامل وي أن ون النفقة للعاملكروطة باملضاربات املش يف ن الغالبكهذا ول

نهما حسب النسبة ي بيقسم الربح الباقيرج رأس املال وخي و،سب ما عندهحيمثالً   وبعد العام،اًجيتدر

  .قلة الربح يف ؤثري كذل ألن ،أوالًل النفقة من رأس املال كأخذ ي أن ق لهحي ه الي وعل،املقررة

ة يثركسبب أ وإن  وهذا،أخذ ما صرفهي كصرف من نفسه وبعد ذلين  بأخذؤخر األي أن نعم له

 د الربحيمزأن  عرفاً النفقة أخذ  شرطإطالق  إليهالظاهر املنصرف إالّ أن  تدرجياً،الربح عن أخذه النفقة

  .قسم بالنسبةي والًكسب الربح حي بل ،س للعاملياً لجيأخذها تدريمل  اليت قبال النفقة يف انكالذي 

ضمن  يف وم وتاجر بهيأخذه هذا الي مل فإذا ،جل النفقةناراً أليوم ديل كأخذ ي أن ان لهك مثالً

النصف ربح  أن ناراً ونصفاً حبجةيالً ديأخذ لي أن س لهي ل،الًينار ليخذ الدأنار فيرأس املال وربح نصف د

  .الصباح يف أخذهيمل  الذي نار ومصرفهيد

نار لنفسه ي تاجر بالدك وبعد ذلةًئيله نسك مأى مث اشتر، النفقةنار صباحاً بعنوانيالد أخذ  إذانعم

   .ينار خارجينئذ حال ديحاله ح ألن ،لهان الربح ك

  



٢٧٣

  منعه ليس له وإن ،النفقة أخذ كان مل مينعه من شغله فله فإن ،لو مرض يف أثناء السفر): ٢١ مسألة(

  

 حسب }النفقة أخذ ن شغله فلهنعه مميان مل ك فإن ،ثناء السفرأ يف لو مرض{ ):٢١ مسألة(

 وقال. بيبال ر: اجلواهر يف  ولذا قال، فقد عمل العمل املقرر،نئذ سواءياملرض وعدمه ح ألن ،الشرط

   .دلة األطالقإل: كاملستمسيف 

املنع  إالّ وجبي امل الك الرياملنع غ أن  لوضوح،املكقلنا املنع الإمنا  و،امالًكعاً ن م}ن منعهإو{

شتغل ي أن ان الالزمكمثالً  ،نع النفقةميقلنا بأن املرض ن إ ،طالق حسب املنصرف عن اإلمن بعض النفقة

 فإن ، ساعاتأربع  عنوميل كنعه ميفمرض مرضاً ديناراً، وم يل كانت نفقته كوم مثان ساعات ويل ك

  .ل النفقةك نع من نصف النفقة الميطالق أن املنصرف من اإل ىمقتض

انت له كنصرف يمل إذا  أما ،نصرف عن حال املرضي طالقان اإلكن إ  وهو،د آخرييمث الالزم تق

 ني وقد قرر ب،ها املرضيتعارف في اليت البالد إىل سفر ألنه الزم املرض غالباًيان السفر ك إذا ماك ،النفقة

  .مثالً كهنا إىل  والعامل السفركاملال

خصوص   ال،نع العملمي الذي ع من هذا النويءل شكاملراد باملرض أعم من  أن علميومبا تقدم 

شبه  أما أو اًريثكشرب املرقد فنام  أو ، مرضاًىسمي ان له ضعف الك إذا ماك ،هياملرض املصطلح عل

  . عرفاً باملرضسميمل  وإن  مما منع العمل،كذل

  ره اجلواهر كما ذك ،النفقة أخذ }س لهيل{ منعه املرض فإن ،انكف يكو



٢٧٤

  . للربء من املرض إليهتاجها ما حي ال يكون مناألولوعلى 

  

 املنصرف ىخرأ وبعبارة ،س للتجارةيحال املرض املانع عن العمل ل يف  وعللوه بأن السفر،هريوغ

الم كال ألن ،ن له النفقةكحال العمل مل ت يف نكي مل فإذا ،حال العمل يف انك أخذه النفقة ما إطالقمن 

  .شملهيمل 

 ة املتعارفة الياض العادقرب أن األمر واأل،اجلملةيف  أو اًمطلقما إ  واحدريغه يل علكشأن كهذا ول

 أو املطر أو دالرب أو منعه احلر إذا ماك ،شمله مثل سائر املوانعيالمهما ك إطالق ألن ،متنع النفقة

 ولذا ،العموم يف طالقة خالف ظهور اإلي العادمورهذه األ يف املنع عن النفقة فإن ،شبهأما  أو العواصف

والزمه عدم النفقة مع طرو ( : قال،أيضاًلو عن نظر خي  املصنف الإطالققبال  يف كستمس املإطالقف

  .انتهى )ىما تركمقام الزوال وهو  يف انك إذا  املرضرياملانع عن العمل غ

   .ه نظرإطالق يف :نيما قال بعض املعاصرك ،طالقأراد منع اإل إالّ إذا اللهم

 أخذهاي اليت من النفقة أي }ون منهاكي ال{  عن الشغلنعهميال  مرض مبا الذي }األولوعلى {

 ن الظاهرك ول،لق بالتجارةعتي نه الأ له ب معلالً،هري وغكما قاله املسالك } للربء من املرض إليهتاجحيما {

ل واملشرب ووسائل احلر والربد كن واملأك النفقة مثل املسطالق املتعارف مشمول إلءنفقة الربأن 

ن كيمل  وإن ل بأن املرضكشي(: كاملستمس يف  ولذا قال، بالنفقةىلها تسمكذ  إ،هاريواحلفظ وغ

ون ؤها من شريغك كاملال على انتكانت مؤنة املرض من نفقات السفر ك فإذا ،ن السفر هلاكللتجارة ل

  .)النفقة



٢٧٥

حال   يفتعارفيما ك ،جل جواز السفر وحنوهه للظامل أليعطي أن بد له المن النفقة ما أن مث الظاهر

ن كيمل  إذا ،لزم الضماني مما كارته به عطباً لذايسبب اصطدام س الذي ه للطرفيعطي ذا ماكو ،احلاضر

  . منصرف عنهري غطالقان اإلك و،طيبقصد وتفر

 األصلان ك طالقمشول اإل يف ك ولو ش،قهيوض عرفاً طالقالالزم مالحظة سعة اإل: واحلاصل

 كف املاليلكت يف ك شفإذا ،ونهؤلش أو العامل بنفسهإىل  كس املاليكرج من خيمصرف  ألنه ،لعدما

  . العدماألصلان ك كبذل

  .اًيان العامل مدعكولو تنازعا 

حاصل  إذ ،بالنسبةمنهما  أو من الربح أو األصلاعول له جعل له من  أن  يف لو اختلفتاكذلكو

ان كن كولو سلم اخلروج ل ، عدم اخلروجاألصل ف،م الأ كس املاليكرج من خياملال هل  أن ىالدعو

   .األول عدم األصلان ك ،قلاأل أو ديزخروج األ يف المكال

  



٢٧٦

   فنفقة الرجوع على نفسه،لو حصل الفسخ أو االنفساخ يف أثناء السفر): ٢٢ مسألة(

  

 ما على }نفسه على  الرجوعة فنفق،ثناء السفرأ يف االنفساخ أو لو حصل الفسخ{ ):٢٢ مسألة(

تفع ريرتفاع املضاربة ف واستدلوا له با،ننايه بيخالف ف ال أنه كن ظاهر املسال وع، واحدريره غكذ

  .ةياملضاربة الباق يف ات السابقة لظهورهاي وال تشمله الروا،مهاكح

  :خرأ احتماالت  املقامويف

 ضافةاإل ب، ظاهرريصورة عدم الفسخ غ إىل هإنصراف و، النصطالقالسابق إلكون النفقة ك: األول

  .أيضاًم باالستحقاق باق ك فاحل، والسفر بعد باق،استحق النفقة بالسفر أنه إىل

 احتمله ،نفس العامل على ةي والثان،األصل على األوىل ف، نفقة السفر ونفقة العاملنيالفرق ب: الثاين

 والقاعدة  ـصل املالأ على ون النفقةك يـ أ هينفي قال النص الي إالّ أن اللهم(:  قائالًكاملستمس

  .)نفقة العامل  ال،خصوص نفقة السفر يف ني فالعمل ا متع،يهتقتض

ون ك بعد عدم كذل على قدمأ ألنه ،ةان الفسخ بسبب العامل فال نفقك إذا  مانيالفرق ب: الثالث

 ال إذ ،أصل املال على  فالنفقة،جهتهن ان الفسخ ال مك إذا  ماني وب،ل النفقة شامالً هلذه الصورةيدل

  .هيقدم هو علي مبا مل وجه لتضرر العامل

ان قصدمها ك فإن ،العقود تتبع القصود ألن ، عند هذا الشرطنيقصد الطرف إىل الرجوع: الرابع

  ة ء براصالةال فال ألإ و،األصل على انت الزمةكالنفقة 



٢٧٧

  .ا من مال املضاربة فإبقيت ومل تنفسخ إذا خبالف ما

  

  .د من التأمليمزىل  إ حباجةلةواملسأ ،هيعلشيء  عن وجوب )١(كاملال

 ووجهه ،كستدر م فإنه}ا من مال املضاربة فإت ومل تنفسخيذا بقإخبالف ما { :أما قول املصنف

  .ما تقدم

 اشتراط كاملال على ون النفقةكينفع يف   ال،العامل على  الفسخ نفقة السفرنيان حكلو ه مث إن

قلنا بلزوم الشرط يف وإن ـ  ، يبطليضاًأبالفسخ يبطل العقد وشرطه  إذ ضمن العقد،  يفك لذلالعامل

ان من باب السالبة بانتفاء ك ى انتففإذا ،ان عقدك إذا الشرط الزم الوفاء فإن  ـائزاجلضمن العقد 

  .املوضوع

 وإن هيالنفقة عل أن ان العامل مغروراً بأن زعمك إذا كاملالعلى  أنه  القاعدةىمقتض: قاليال 

  .)٢(من غر إىل عرجياملغرور  لقاعدة ،حصل الفسخ

 أن تصورت املرأة إذا ماك فهو ،كوجب ضمان املالي عرفة العامل باملسألة الم عدم :قالينه أل

  .هايان قاعدة املغرور عليوجب جري  الكذل فإن ،املتمتع على املتعة نفقتها

   كن من ذلكحال مت أي  علىكاملال على ون النفقةكأراد العامل  إذا نعم

                                                

  . من مقدمات العبادات٥الباب  ١ ج:املستدرك. ١ ح مقدما ت العباداتببواأ من ٥الباب  ١ ج:انظر الوسائل )١(

.١٣ حبواب عقد البيع وشروطهأ من ١٢ الباب ٢٦٦ ص١٢ ج:الوسائل )٢(



٢٧٨

رب جي أن  فله،وجب الوضعي أنه باب الشرط يف رناك وقد ذ،ن عقد الزم آ خرضم يف  الشرطلعجي

   . واهللا العامل،جبارنه اإلكميمل  إذا تقاص من مالهي أن  وله،عطاء النفقةإم من ك املمتنع بواسطة احلاكاملال



٢٧٩

 ،يف الثاين للعامل و، الربح مشتركاألوليف ن أ و،قد عرفت الفرق بني املضاربة والقرض والبضاعة): ٢٣ مسألة(

   كان مضاربة فاسدة، خذ هذا املال مضاربة والربح بتمامه يل: قالفإذا ،ويف الثالث للمالك

  

 }ك الربح مشتراألوليف ن أ و، املضاربة والقرض والبضاعةنيقد عرفت الفرق ب{ ):٢٣ مسألة(

 والربح ذ هذا املال مضاربةًخ:  قالفإذا ،ك الثالث للمال ويف، للعامل الثاينويف{ ،ك العامل واملالنيب

  علىكجتزو :قولي أن  فهو مثل،نهمايون الربح بكقوام املضاربة  ألن }ان مضاربة فاسدةك ،بتمامه يل

  . حنو الشرطىعل  مصب العقد الكان ذلك إذا اح فاسدكننه إ ثي ح،يخ وأل زوجة يلوينكتأن 

 ألنه ،ة احوالأربعلو من خي  الاألمر ف،ن مجعهماكمي ملا مل كله للمالكون الربح كاملضاربة وفإن 

انت كقصد املضاربة  فإن ،قصد املضاربة أو ،قصد البضاعة أو ،اً منهمايقصد أيمل  أو ،قصدمهاما إ

 وإن ،العقود تتبع القصود ألن اً منهما بطليقصد أيمل  وإن ،انت بضاعةكقصد البضاعة  وإن ،مضاربة

  :أقسامثالثة  على قصدمها فهو

قة يحق إذ ،همايالالزم البطالن ف، وديحنو الق على }الربح متامه يل{ أو ،مصب العقد ماإ ماأل

مال  على ديزي أن  مثل،ذاكجراء العقد هإ يف يعقالئ أمر كان هناك وإن ،الربح يف كاملضاربة االشترا

 مثالً ، مباله وحدهكنه تلكمي ما اليان املعاملة مباله فكمإسبب له يد التجارة مبال نفسه مما يري الذي العامل

 إالّ  الصفقةكاملعاملة املرحبة بتل على قدري فال ،مخسون الإس للعامل ي ول،انت صفقة تباع مبائة ألفك

  . آخرنيخبمس



٢٨٠

 أو ،خرج نفسه عن البطالةيد العمل ولو بدون ربح ليري ولذا ،سر لهكبقاء العامل بال عمل  أن أو

تاجر مبال ي أنه علميث ي ح،مال العامل إىل دهيد مي فال كلاف من املاخيالظامل  أن  مثلكأشبه ذل ما

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،كاملال

 أن مبحث الشروط يف الشرط فاسد وقد حققن إ ثي وح،حنو الشرط على ونكي أن :والثالث

  .حتمل القول بصحة العقد وبطالن الشرطي ف،س مفسداًيالشرط الفاسد ل

ون كي وال ،ذ العقود تتبع القصود، إون بضاعة لعدم قصدهاكي أن نكمي ال أنه ن هنا حمذوركل

ن القول كمي  وال،كعدم االشترا على ايما بنأ الربح وقد فرض كمقوم املضاربة اشترا ألن ،مضاربة

 ، فال حق لهكجرة وقبل العامل ذلون له األكي ال أن  على دخلكاملال ألن جرة املثلأستحقاق العامل با

  .د جماناًي دار زبىن إذا ماك ، حرمة عمله بنفسهكهت أنه جمال هلا بعد ل املسلم العموقاعدة احترام 

 فالالزم القول ببطالن العقد فال ،جمال له احتمال صحة العقد وبطالن الشرط ال أن علميومنه 

  .قصدين وقوعه مل كمأ وما ،قعي فما قصد مل ،بضاعة لعدم قصدها  وال،ااكمإمضاربة لعدم 

 يليمع االلتفات التفص أنه لواملتحص(: ث قالي حكالم املستمسك يف شكال موقع اإل ظهركوبذل

عدم االلتفات ع  وم،بضاعة ثبات ال مقام اإل ويف،حة وال فاسدةيصح  ال،مضاربة مقام الثبوت اليف 

   .)مضاربة فاسدة حة اليبضاعة صح أو ،حةيمضاربة صحما إ  فالواقعيليالتفص



٢٨١

مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم  إالّ  وال يستحق العامل أجرة،إلبضاع فيصري بضاعةقصد ا أنه علم إذا إال

   لقاعدة احترام عمل املسلمأيضاً ومع الشك فيه ويف إرادة األجرة يستحق األجرة ،التربع

  

 يف راد بهي )علم(  وقد}جرةأستحق العامل ي وال ، بضاعةريصيبضاع فقصد اإل أنه علم إذا الّإ{

   .م مرتبط مبقام الثبوتكال فاحلإ و،ثبات اإلمقام

  استوىفكاملالن إ ثي ح}عدم التربع على القرائن الدالةأو { جرةشرط األ أي }مع الشرطإالّ {

فاء وعدم ين االستياألمرانضمام  أن عض املسائل السابقةب يف ما تقدم على ،قصد العامل التربعيعمله ومل 

  .جرة املثلأوجب يقصد التربع 

جرة فهو ر األكذي وقد ،رط التربع وهو البضاعةتشين مضاربة فقد ك مل تفإذا ،انكف يكو

  .ما تقدمك املتربع به ريفاء العمل غي الستأيضاًجرة  والالزم هنا األ،نياألمرت عن كسي  وقد،جارياست

 ك وذل}أيضاًجرة ستحق األيجرة رادة األإ ه ويفي فكومع الش{ :ظهر وجه قول املصنفيومنه 

 إذا جرةوجب األيفاء  واالستياألمر من الًك فإن ،كاستوفاه املال الذي )١(}قاعدة احترام عمل املسلمل{

 فاءيبدون است أمر ونكيرمبا  إذ ،مفهوم له وجب البدل اليفاء ياالست أن رناه منك فما ذ،تربع العامليمل 

ستوف يمل  وإن ،جرةه األيستحق علي  فإنه،نس هذا املسجدكا: قال إذا ماك ،جرةه األي علكومع ذل

   )الفقه(بعض مباحث  يف رناك وقد ذ،ئاًي شاألمر

                                                

  .٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:املستدرك )١(



٢٨٢

  أراد القرض أنه علم إالّ إذا  فكذلك مضاربة فاسدة، ومتام الربح لك خذه قراضاً: قالوإذا

  

سه يكدخل يأن ما إ  أنهرناكوذ ،سهيكس من خرج املثمن من يك يف دخل البدلي أن عدم لزوم

س يكمن  أو ، خبزاًري للفقيعطيناراً ليعطاه دأ إذا ماكس ثالث يكو ، أه خبزاًيعطي لناراًيأعطاه د إذا ماك

 إذا ماك كذل يف له غرضما إ و،يصبغ ولده دار ولد املعطيناراً ليأعطاه د إذا ماكس رابع يك إىل ثالث

   .نس املسجدكيناراً ليعطاه دأ

رة كعد والتذالقوا يف ماك }سدة مضاربة فاكذلك ف،كخذه قراضاً ومتام الربح ل:  قالوإذا{

  . الربحكمن شرط القراض اشترا ألن ك وذل،مهاريوغ

ل هنا ي التفصكان ذليان الالزم جرك ،س هذه املسألةكع يف  القاعدةىث قد عرفت مقتضيحو

 يف شكالعرفت اإل وإن ،) من باب واحدنياملقام يف المكال(:  قائالًك املستمس إليهما أشارك ،أيضاً

  ).املتحصل رها يفكذيت  الهأحكام

 ني العكيقصد به متل فإن ،ما مركصالً أس هذا من املضاربة يل(: يد الربوجرديرناه قال السكوملا ذ

  .)ه أثريترتب علي  قبل وجوده وهو ال إليههداًء للربحإان كال إ و،ان قرضاًك

 استوىف ألنه ،جرةه األيطعي أن هيان علكالربح  أخذ كراد املالأ إذا نهأثر بن ترتب األكمينعم : أقول

   .تربع به العامليمامل 

   .ثبات ال اإل،مقام الثبوت يف ونكي أن ينبغيالم كال أن  قد تقدم}راد القرضأ أنه علم إذا الإ{



٢٨٣

مع العلم بإرادة املضاربة  إالّ  كان بضاعة، خذه واجتر به والربح بتمامه يل:ولو مل يذكر لفظ املضاربة بأن قال

   خذه واجتر به:ولو قال ،فتكون فاسدة

  

ره كما ذك }ان بضاعةك ،خذه واجتر به والرح بتمامه يل: ن قالأر لفظ املضاربة بكذيولو مل {

ال إ و،لو قصدا التربع بعمل العامل رادم ماإبد من  ال إالّ أنه ،مهاريالشرائع والقواعد وغك ، واحدريغ

 ،ل الضمانيشمله دلي ف،قصد العامل التربع بهي مل  عمالً استوىفكاملال ألن ،جرةه األءعطاإان الالزم ك

فاء عمل املسلم ي استىن مقتضأ بكهم املستمسيل علك ولذا اش،)١( مسلمئ حق امرىتوي المثل 

  .ضمانه

 ةرادإ أو ،جرةجرة فاألاال أو ،جرةأة فال يدا اانيريأن ما إ ما أل:أربع فالصور ،انكف يكو

 قدامهإجرته بأالعامل بنفسه أهدر إذ  ،جرةأ عمل فال ك ومع ذل،كالعامل ذلة مع فهم ي فقط اانكاملال

 هدر حق نفسه فال حق لهأعامل ال ألن ،جرةأرادة العامل فقط فال إ أو ، عملهةي جمانكطلب املال ماعلى 

   .اهيإ كعطاها املالإ وإن جرةاأليف 

ل الربح كون كي أن ة املضاربةقيخالف حق ألنه }ون فاسدةكرادة املضاربة فتإال مع العلم بإ{

  .رارهكت إىل ن داعكيأول املسألة مل  يف كمثل ذل يف المكث قد تقدم الي وح،كللمال

                                                

.٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:املستدرك )١(



٢٨٤

  مع العلم بإرادة املضاربة ففاسد إالّ  فهو قرض،والربح لك بتمامه

  

 فهو ، بتمامهكخذه واجتر به والربح ل: ولو قال{ :الم املصنفك إطالق يف شكالعلم اإليومنه 

 ، فائدة القرضيعطيالم كمثل هذا ال أن مرادهم أن  والظاهر،مهاري احملقق والعالمة وغرهكما ذك }ضقر

هم جممع الربهان يل علكشأ وبذا ،كيالزم التملي  وهذا ال، بعوضكيالقرض متل أن  لوضوح،نه قرض أال

  .كوتبعه املستمس

قرض  أنه  ال، القرضأحكاممل من اشتراط متام الربح للعا أن رادةإ على المهمكاض يولذا نزل الر

  .فعالً

  :أقسامثالثة  على المك فمثل هذا ال،انكف يكو

  .هي فإشكال  وال، القرضكد املاليري أن :األول

 ، الزمةري هبة غكمثل ذل أن  وقد تقدم،ن هو وهب حصته للعاملك ل،د الربح هلمايري أن :الثاين

 كون ذلكي وال ، املوهوب له هلاكوجب متلي  النه فإ،ك فهو ليشجارأمثرت ألما ك: قولي أن فهو مثل

  .به إالّ اربةض املونكت  مما ال،كلربح هلذا وذامضاربة لعدم جعل نسبة ا

   . ملزمةري هبة غالثاينك وهذا ،ل الربح للعاملكإمنا  للمال وكة املاليكد مليري أن :الثالث

  .م الربحي املضاربة تقسمقوم أن  ملا تقدم من}رادة املضاربة ففاسدإال مع العلم بإ{

   .كذل أشبه ما أو للمساجد أو اجتر به والربح للفقراء: قال إذا علم حال مايومنه 



٢٨٥

  .مع علمه بالفساد إالّ  وللعامل أجرة عمله،ومع الفساد يف الصور املذكورة يكون متام الربح للمالك

  

ه عدم ي وف،الربح تابع للمال نأل  قالوا}كون متام الربح للمالكيورة كالصور املذ يف ومع الفساد{

ربح ي  وحده ال فاملال،الربح تابع هلما ألن ، والعامل بنسبة خاصةكل من املالك بل الربح ل،كم ذليتسل

   .نيمرجة األيالثمر نتإمنا ثمر وي والعمل وحده ال

إالّ   اللهم،تالحظ النسبة جرة الاأل إذ }جرة عملهأوللعامل { :قوله يف شكال ذا ظهر اإل}و{

  .المكنه خالف ظاهر مثل هذا الك ول،ةيجرة النسبة الواقعد باأليريأن 

ان قصد ك و،املضاربة الفاسدة يف كجعل متام الربح للمال أنه إذا ما تقدم من إىل ضافةهذا باإل

   .جرة للعاملون األكن وجه لكية مل يحدمها اانأ

مل  ألنه ،جرةن وجه لعدم األكية مل يانقصد ايعلم بالفساد ومل  إذا }ال مع علمه بالفسادإ{

استحقاقه  يف  العلم واجلهلني فال فرق ب،أمره بالعمل جماناًي مل ك واملال،ه جماناًلمون عكي أن  علىدخلي

  .ني مجاعة من املعلقكذل إىل ملعأما ك ،جرةاأل

ن كي مل ،رخس أو ،ربحيمل  أو ،جرة املثلأ وربح أقل من ،كخذ واجتر به والربح ل: مث لو قال

شيء ون له كي ال أن  علىقد دخل العامل إذ ،نيخراآل يف جرة وال لأل،األول يف  ضامناً للتفاوتكاملال

   .خارج الربح

  



٢٨٦

ومل يكن  ، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة،مضاربة فاسدة أو قرض أا لو اختلف العامل واملالك يف): ٢٤ مسألة(

  هناك ظهور لفظي وال قرينة معينة

  

 كان هناك إذا ماي ف}قرض أو مضاربة فاسدة أا  يفكلو اختلف العامل واملال{ ):٢٤ مسألة(

لوال الفائدة  إذ ،ك ذلريغ إىل ،قل من الربحأ جرةانت األكربح و إذا ماك ،وركاالختالف املذ يف فائدة

   .تاب القضاءك ما قرر يفك ،ن نزاعكيمل 

تسامل ي }نةينة معي وال قري ظهور لفظكن هناكيومل { ،كذلك }بضاعة أو او مضاربة فاسدة{

 ،قبوله على نيحدمها بدون تسامل الطرفأان كإذا  أما ،وجب رفع االختالفيالتسامل  إذ ،ه الطرفانيعل

 أن ىنه ادعكنة ليالقر أو ظهورسلم بال إذا حدمهاأ فإن ،نةيالقر أو رتاع مبجرد الظهورال بارتفاع فال وجه

خالف  على ونكاً ما تريثكالرتاعات  فإن ،أيضاًان نزاع كنة يالقرأو  ن حسب هذا الظاهركي مل األمر

 بل ،دهيه ي عدم متاميدعي الطرف اخلارج ك ومع ذل،ةيكاملل يف ديظهور الكة يالعقل أو ةيالظهورات اللفظ

 ،كذل أشبه ما أو باعه أو هوهب أو أهبرأ أنه مضاء الطرفإده ورقة بيان له بكر مجاعة منهم لو كقد ذ

ثرة ك مسع دعواه ل،كع بعد ذليبي أو هبيتبه لك إالّ أنه ،تابتهك كون ذاكح يصح أنه  الطرفىعواد

 ـده بييتق يف ن املصنف تبعأك و،ىمورد الدعو يف كذلكون الواقع ك واحتمال ،تابة قبل العملكال

  . واجلواهرك املسال)كهنا(

  ان من باب السالبة كن أن نزاع بكيان ظهور مل كلو أنه ارادأ إالّ إذا ،ه ما تقدميوف



٢٨٧

  فمقتضى القاعدة التحالف

  

  ..)..انك( رناه منك ملا ذ،د املصنفيق على تواكس الذي نين املعلقأك و،بانتفاء املوضوع

 أو ي ومع الظهور اللفظ،شرط التحالف يف كذل أن ولعل مراد املصنف(: كما قول املستمسأ

  .انتهى ) اخلالفىتسمع دعو ال أنه  ال،رك واملنيون املورد من موارد املدعكينة يالقر

 أن  إىلضافة هذا باإل،داًينئذ مؤيون حكي بل الظهور ،لزم عدم الظهوري التحالف الن إ :هيفف

  ـاركنر االدعاء واإلكان له ذكال إ و،تبعه املصنف حسب الظاهرالذي  ـ كالم املسالكالظاهر من 

ال إ وبال قرينة،  خالف الظاهريدعيورة عدم وجه ملن ضر(: قال ألنه ،رفع الرتاع مطلقاً مع الظهوريأنه 

   .)ريثك فساد كلزم من ذل

 فإن ،األصلمراً خالف أ يدعي منهما الًك ألن ،ان التحالفكإمنا  و} القاعدة التحالفىفمقتض{

 مصب ى الدعوأحكامجراء إ يف  واملالحظ،األصللها خالف كاملضاربة الفاسدة والقرض والبضاعة 

جعله  وإن ى،الدعومن  س املالحظ الغرض املقصوديول ،هيل طرف دعواه علكفرغ ي الذي الرتاع

  .قي التحقى مقتضكاملستمس

 :قال فإن ، جواب الطرف} الرتاعري سيف{ تلفخي ،طلب الطرف ماالًينه إ :حدمهاأقال  إذا ولذا

 مع األصلن اك و،اًيان مدعك }ت طلبهيدأ{ :قال وإن ، معهاألصلان ك و،راًكن مناك }ءي برينإ{

 يؤديهل  أنه  يفالرتاع جوهر فإن ،نياملقام يف تلفخي ال ىعوالغرض املقصود من الد أن  مع،الطرف

  الطرف 



٢٨٨

يف  فإن ،طلقين أو ،لست زوجته :وقالت هي ، زوجيتهو:  الرجلقال إذا كذلك و،ال أو ماالً

 جواز مباشرا مباشرة ىن الدعوالغرض املقصود م أن  مع،راًك من الثاينويف، اًيالرجل مدعون كي األول

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،زواج وعدمهاأل

 يف  القضاءريث سينها ختتلف من حك ل،مثلة جوهرها واحدأتاب القضاء ك ر الفقهاء يفكوقد ذ

ر ية تقريفيكم بعضهم يم تعلكوز للحاجيروا هل ك وذ،طراف الرتاع من الصفاتأ على نطبقيالذي 

  .الرتاع  يفنجحهي مبا ىالدعو

: فللمسألة صور،ار مصب الدعويون املعكرناه من كماذ على وبناًء

د التخلص يري كاملال ألن كوذل{  العامل املضاربة الفاسدةادعىقرض وال كل املاىدعا إذا :األوىل

جرة أ كاملال على ثي ح، خبالف املضاربة الفاسدة،هي فكاملال على جرة أالقرض الن إ ثي ح،جرةمن األ

ان ك }املضاربة يف كاملال على نما خسارتهي ب،القرض يف كاملال على ست خسارة املاليل أو ،عاملعمل ال

  .األصلن خالف ياألمرال ك ألن ،من مورد التحالف

ثر من كن املال ربح رحباً أأل{  العامل القرضى وادع، املضاربة الفاسدةك املالىدعا إذا :ةيالثان

  .}قرض ألنه بح لهل الركون كي أن ديري والعامل ،جرةء األعطاإد الربح ويري ك فاملال،جرةاأل

دعواه  يف سي ول،اره القرضكن إل،كاملال إىل توجهياحللف  أن الظاهر: ي بعض احلواشيفف

   :هي وف،أيضاً  إليهتوجه احللفيلشيء لزام للعامل بإاملضاربة 



٢٨٩

 ،كل الربح للمالك ياسدة تعطاملضاربة الفن إ ثي ح، للعامللزامإدعواه املضاربة الفاسدة  يف نإ

  . حمل نظر)لزامإس يل( : فقوله،رضفقل من الربح حسب الأجرة  واأل،جرة للعامل األك املاليعطيو

حدمها أعل جي  مما ال،خمتلفة ـ تقدم ما على  ـاري املعيه اليت ىغة الدعويص أن  إىلضافةهذا باإل

 ر يفكما ذ على زان التحالفيهذا هو م و،خرل واحد مدع خالف اآلك بل ،راًكمن اآلخراً ويمدع

  .تاب القضاءك

ضمن ي هما اليلتك يف العامل(: ث قالي ح،يد الربوجرديقول الس يف  ظهر وجه النظركوبذل

ة مع ي الثان ويف،مطلقاً أو  مع جهله بالفساداألوىل يف جرةاألله ون كيإمنا  و،من الربحشيء ه  وال ل،املال

ستحق العامل معه ي وجه ال على  دعواهكرر املالحي إالّ أن منهماشيء  يف ملزاإ هذا ال ى فعل،عدم تربعه

 )صحاأل على جرة وال حتالفم له باألكحيها فينف على لف العاملحيون ملزمة وك فت،عمله على جرةاأل

  .انتهى

س له يقال ليف يك ف،ل الربحك كلمي ـ هيدعيث يح ـ صورة القرض يف العامل أن وجه الظهور

ان ضامناً ك ا كلو ثبت علمه باملضاربة الفاسدة وجهل املال أنه  إىلضافة هذا باإل،ربحمن الشيء 

 يف  من موارد النظركذل إىل ، حمل منع)ضمن املالي ال(:  قولهإطالق ف،ديل اليشمله دليث ي ح،للمال

  .أيتيظهر بعضها مما سيما ك ،المهك

 واستحقاق ،كون الربح للمالك بنيالصورت يف نئذيم حكحيو(: قهيتعل يف د اجلماليما قول السأ

   ،ه مواضع نظري فف،)جرة عملهأالعامل 

   ال: أوالًإذ 



٢٩٠

 ها ربحيل فروض املسألة فكس ي فل،ون خسرانكي وقد ،ون ربحكي  قد ال فإنه،طلقه أ ملاإطالق

  .كالربح للمال أن طلقيحىت 

 بعد كمال املال يف ق له التصرفحي ال  إذ،ثبت علمه باملضاربة الفاسدة إذا جرة للعاملأال : اًيوثان

مل  إذا هوإمنا احترام عمل املسلم  فإن ،حةيداً باملضاربة الصحيان مقك كذن املالإ أن واحلال ،هذا العلم

  .املسألة السابقة يف ما تقدمك ،هدر هو عملهي

نهما بنسبة يقسم بي أن  فالالزم،د رأس املال والعمليالربح ول أن رناه منكذ أن ما سبق: وثالثاً

جرته أ مثالً عمل شهراً و،اًريثكان الربح كما يما هو واضح فك ، النسبةريجرة غ واأل، جمحفةريغ دلةاع

جحاف  لزوم عدم اإل)االقتصاد :الفقه( تابك يف رناكقد ذ و،لف مثالً األينما نسبة الربح تقتضي ب،مائة

  . من ج البالغةنيموضع يف )عليه السالم(علي  رهكما ذك

ون كي حىت ،بضاعةا إ :قولي ك فاملال،بضاعة أو مضاربة فاسدة أا  يفتلفاخي أن :لصورة الثالثةا

جرة أل الربح له باستثناء كون كي ،مضاربة فاسدةا إ :قولي والعامل ،جرة للعاملأل الربح له بدون ك

  .لغرض املقصود منها ال ا،ىار مصب الدعوياملع أن  القاعدة هنا التحالف ملا عرفتى ومقتض،العامل

. ست مورداً للتحالفية ليالصورة الثان(: ث قالي ح،ق ابن العميتعل يف شكالعلم وجه اإليومنه 

  .انتهى )ليبالتأو إالّ  ملزمةىلعدم دعو

ان العامل كذا كما لو صبا الرتاع ه فإ،عطائها لهإد عدم يري ك واملال،جرةد األيريف والعامل يك

    ومضاربةً ولو صباها بضاعةً،راًك منكاً واملاليمدع



٢٩١

  . الرتاع إليهئل ال باملقصود اآلاالعتبار باملصب أن  وقد عرفت،ان من موارد التحالفك

 العامل ى وادع، البضاعةك املالى ادعوإذا(: ث قالي حكالم املستمسك يف ظهر وجه النظريومنه 

 على ستحقيالعامل  أن  يفنهمايصام بون اخلكي و،كون الربح للمالك على  فقد اتفقا،املضاربة الفاسدة

  املضاربة الفاسدة املوجبةيدعي والعامل ،ةياان على نةيبضاعة مب أا يدعي ك فاملال،ال جرة أو األكاملال

 ، التربعك املاليدعي و،ل حالك على فاء عمل العامل املوجب للضمان حاصليستا ف،جرةالستحقاق األ

  .)كر العامل ذلكنيو

 وهذا ، املضاربة الفاسدةك العامل البضاعة واملالىن ادعأ ب،س الصورة الثالثةكع: بعةالصورة الرا

  :نيمرون ألكيالرتاع 

  .قولهيل صحة ما كعتقد يث ي ح،ةيالواقع: األول

 ك واملال،بةيالبضاعة ضر يف جتعل اليت موالأخذ من األيان الظامل ك إذا ماك ،ةيثار اخلارجاآل: الثاين

 أن  أو،هي علكراه نوع منة من املالي ألنه جرةاأل أخذ ديري العامل ال أن  أو، مثالًكلد الفرار من ذيري

 إذا نماي ب،عمل يف حق هلم ن الي الذنيلموال املقررة للعاطعط من األيعمل مضاربة مل  أنه ثبت إذا العامل

  .لامو األك من تليعطأ بضاعة األمران ك

ان ك مت التحالف وإذا ،أيضاً من موارد التحالف انك ي نزاع شرعك حتقق هنافإذا ،انكف يكو

 إىل رجع اي أو ،نهمايقسم بي الذي كانت من جمهول املالكقبل ي مل وإذا ،جرةعطاء العامل األإالالزم 

  قال  إذا ماك ،ت املاليب



٢٩٢

ا معاملة علم أما أوقع إذا مورد احلمل على الصحة ما إذ ،بتقدمي قول من يدعي الصحة وهو مشكل: وقد يقال

بني معاملتني على إحدامها صحيح وعلى اً  دائراألمر ال مثل املقام الذي يكون ،معينة واختلفا يف صحتها وفسادها

   الفاسدة مثالجارةاختلفا يف أما أوقعا البيع الصحيح أو اإل إذا  نظري ما،األخرى باطل

  

   . واهللا سبحانه العامل،كبل ل: خر وقال اآل،كهذا ل: حدمهاأ

العقود  يف  ألن األصلك وذل،كاملسال يف ماك } الصحةيدعي قول من ميبتقد: قاليوقد {

اسب كامل يف خيما قرره الشك ،ويلأصل أ هو الذي صل الفسادأ على  مقدميصل ثانوأ وهو ،الصحة

   .هريغ يف هريوغ

 ربةاملضاك }نةيوقعا معاملة معما أأعلم  إذا الصحة ما على ملمورد احل إذ ،لكوهو مش{

الذي مثل املقام  ال{ شملهي للصحة ي املقتضي الثانواألصلل يدل فإن }صحتها وفسادها يف واختلفا{

  . مورد التحالف فإنه}باطلى خراألوعلى ح يمها صحاحدعلى إ ني معاملتني دائراً باألمرون كي

 حيث ،ون باطالًكالعقد دائم لي أن اختلف الزوجان إذا  ما}نظري{ انا من جنس واحدكسواء 

الدوام واملتعة  أن  ومن الواضح،ك ذلينايف االنقطاع ال ألن ون صحيحاًكمنقطع لي أو  نسوة،أربعللزوج 

  .من جنس واحد

 أو ،} الفاسدة مثالًجارةاإل أو حيع الصحيما أوقعا البأ يف اختتلفا إذا ما{  مثل،نيمن جنسأو 

   .ع الفاسد مثالًيحة والبيجارة الصحاإل يف اختلفا



٢٩٣

  أو بضاعة صحيحة مثالً،إجارة ال  مثالً الصحة ال تثبت كونه بيعاًأصالة و، مثل هذا مقتضى القاعدة التحالفويف

  .ال مضاربة فاسدة

  

ه ي فكستمس املإشكال وقد ظهر مما تقدم عدم صحة } القاعدة التحالفى مثل هذا مقتضويف{

   .فراجع

حة يبضاعة صحأو { سكالع يف سكبالعأو  }إجارةعاً مثالً ال يونه بكتثبت   الصحة الأصالةو{

  .األصل ى خارج عن جمركذل ألن }مضاربة فاسدة مثالً ال

 هتسلع أو ،ار دارهجيإته بدل يعطأ: قال إذا ماك ،سائر صور االختالف يف المكومما تقدم ظهر ال

شبه  أما أو اعةًبض أو مضاربةً أو بل قرضاً:  وقال،كذل أشبه ما أو رهن دارهبدل  أو ،منه تهاياشتراليت 

   . املوجب للتحالفمثال هذه املقامات من التداعيأ فإن ،كذل

  



٢٩٤

 : قالوإذا ،ولكل منهما النصف،  والربح بيننا صحقال املالك للعامل خذ هذا املال قراضاً إذا ):٢٥ مسألة(

   فكذلك،ونصف الربح لك

  

 وال إشكال بال }ننا صحيح بخذ هذا املال قراضاً والرب:  للعاملكذا قال املالإ{ ):٢٥ مسألة(

   .هيه االتفاق علري وغك بل ظاهر املسال،لمامكظهر من يما ك ،فالخ

 أو )ننايب(املنصرف من  ألنه ، واحدري غكما صرح بذلك }ل منهما النصفك ل{  هل}و{

ن ك تمل إذا خاصة من الربح س املال والعمل نسبةأل من ركل أن  لوضوح، الظاهر الثاين،بالنسبة املعقولة

وقد رادة قد يصرح ا اإل إذ  سبباً للتنصيف،نصرافان االك النسبة، ولو ك منهما لغري تلرادةإ كهنا

  .نصرافاإل إىل لكتو

 ومن تعدد ،ادة نشاط العامل وقلتهي ومن ز،ادة املال وقلتهيالنسبة ختتلف من ز أن ومن املعلوم

ان ك إذا نماي ب،قلأ كب املاليان نصك عامالن كان هناك فإذا ،هما ووحدمايلك أو العامل أو كاملال

   .ذاكهقل وأب العامل يان نصك متعدداً كاملال

 ،ه القاعدةي وتقتض،خالف ه والي فإشكال  هذا مما ال}كذلك ف،كونصف الربح ل:  قالوإذا{

ليه ع(مام الم اإلك يف ماك ، عنهيمنهنه إ ثي ح،جحافإان ك إالّ إذا  اللهم،العقود تتبع القرارألن 

  .هري غ ويف)١(شتراأل إىل تابهك يف )السالم

  تسامح يال   مباألحدمهاقل من النصف أانت النسبة ك إذا تحققيإمنا جحاف واإل

                                                

  .٥٣اخلطبة : ج البالغة )١(



٢٩٥

  .كذل على ن صاحب النصف مطلعاًكي ومل ،به عرفاً

ل ك الدار إجارةانت ك به داراً ىاشتر إذا ونكي و،نار ومجعهيوم بديل كوم ي عامل عمل مائة مثالً

 فإذا ،لف فلسأنار يالدن إ ثيح  عشرة أفلس رحباًىوم تعطيل كجرة أ أن ك ذل ومعىن،ناري بدومي

 ومخسة نيتائم وماً وصار جمموع رأس املال والربح عندهي نيها مخسي املائة لعامل فعمل فك هذا املالىعطأ

جرة الدار أ أن لفرض ،ناراًيوم ديل كنار رأس املال ربح ياملائة د أن كان الزم ذلك ،ناراًين ديوعشر

مخسة  نهي وربح مخس،ناراًيمخسون د وم عملهي نياجرة العامل خلمسن أ و،ناراًيوماً مخسون دي نيخلمس

مائة  هو الذي  الربح الصايف فالالزم تقسيم،فلسأعشرة  ربحينار يل دك أن  لفرض،ناراًيوعشرون د

مخسون   وللعامل،مائة على عالوة ناراًي مخسون دك فللمال، والعاملك املالنيناراً بيومخسة وعشرون د

 نيخلمس كذلكنار يوم ديل ك يف ك املالةملائ ماك إذ ،نيرباح اخلمسأومخسة وعشرون  ،ناريوم ديل كل

  .ناريوم نصف ديل ك يف العامل

ما قال ك ،مائة ومخسة وعشرون أي ، وزع الربحفإذا ،رناهاكذ اليت  النسبةىوهذا هو مقتض

 وللعامل بقدر ،ناري ونصف دني وستني اثنكللمال أن ان معناهك ،فيالتنصر من املصنف تبعاً للمشهو

  . عشر ونصفاثين  والعامل نقص من حقه،ثر من حقهكأ عشر ونصفاً اثين أخذ كاملال أن ل واحلا،كذل

 ، جمتمعةكمائة املال ألن ،وماًيوماً فينه يال فالالزم مالحظة أرباح مخسإ و،يبياملثال تقر أن ال خيفىو

  .وماًيوماً فيسترحبه يصله وحي بل ،س جمتمعاًي ل فإنهمخسون العاملأما 



٢٩٦

ق بعضهم بني العبارتني  ولكن فر،للعامل اآلخرالنصف  أن الظاهر فإن ، ونصف الربح يل:بل وكذا لو قال

  يةيبقى له على قاعدة التبع اآلخر والنصف ،صرح فيها بكون النصف للعامل ألنه األوىلوحكم بالصحة يف 

  

جحافاً إان كعلم ذا النقص يمل إذا  أما ،سن به بأكي مل كذل على قدم العاملأ فإذا ،انكف يكو

  . املعاملةنيان جاهالً بالغنب حك إذا اريث للمغبون اخلي ح،باب الغنب يف ك مثل ذلاقالو ماك ،حبقه

 ،مقدار حقه أخذ  فله حق،كتعمد غبنه املاليمل  وإن ،العامل غنبن إ :املقام يف شئت قلتوإن 

  .جارةحناء اإلأسائر  يف ريجغنب األ إذا ماك

العامل  أن  وقد فرض،من مائةقل أ أو ثر من مائةكأان رأس املال ك إذا ومما تقدم ظهر حال ما

 حدمهاأ ىتعد إذا  نسبة خاصة من الربحكل من العامل واملالكلن إ ثي ح،وماً مثالًي  مخسنيهيعمل ف

 حقهن قل مأ أخذ  الذيعلم به الطرفيمل ن إ جحافاًإان ك النسبة ك من تلديزخذ األأخر باآلعلى 

  . النسيب

 }ق بعضهمن فرك ول،للعامل اآلخرصف نال أن الظاهر فإن ، ونصف الربح يل:ذا لو قالكبل و{

ون النصف كها بيصرح ف{ كما علله املسالك }نه ألاألوىل يف م بالصحةك وحني العبارتنيب{ الشرائعك

  .الربح تابع للمالن إ ثي ح}ةيقاعدة التبع على  لهيبقي اآلخر والنصف ،للعامل

 فجعله تابعاً ،د املال والعمليالربح ول ألن ،هذه القاعدة يف شكالرنا سابقاً اإلكا ذنكل: أقول

  ن الربح تابع أمل نقل ب وإن ناإ و،للمال خالف القاعدة



٢٩٧

  . على قاعدة التبعيةأيضاًله  اآلخرينايف كون كون النصف للمالك ال  فإن ،خبالف العبارة الثانية

 اآلخرلنصف  كون ا وأنت خبري بأن املفهوم من العبارة عرفاً،للعامل اآلخرفال داللة فيها على كون النصف 

  .للعامل

  

 شهوراملما هو ك ،أيضاًة للمال ينقول بالتبع نا الأ إالّ ،يني بعض االقتصاد إليهما ذهبك ،للعمل

   . الفقهاءنيب

ونه كعدم  إذ }أيضاًله  اآلخرون ك نايفي  الكون النصف للمالك فإن ،ةيخبالف العبارة الثان{

 كونه للمالك يقتضي اآلخر ر حال النصفك فعدم ذ،س حبجةي وهو ل، من باب مفهوم اللقبكللمال

 ،بطالنجود الاأل :ث قالي ح،كاملسال يف ماك ،ون املضاربة باطلةك ولذا ت}ةي قاعدة التبعىعل{ أيضاً

   . فهو مضاربة فاسدة،ر حق العاملكذيث مل ي ح،إشكال على  بطل:القواعد يف وقال

  .}للعامل اآلخرون النصف ك ىعل{ ةيالعبارة الثانيف  أي }هايفال داللة ف{

وجه للفرق   فلذا ال}للعامل اآلخرون النصف كن املفهوم من العبارة عرفاً أ برينت خبأو{ هذا

  .اجلواهر واضحاً يف  ولذا جعل الصحة،ةيبطالن الثانبلقول  وال ل،ني العبارتنيب

ت عن كث سي ح،راد املنطوق فقطأإمنا  و،ةيالثان يف رد املفهوميمل نه إ :كقال املالن إ ،نعم

 أن قد تقدم لزوم إذ ،أيضاً األوىلالعبارة  يف كذلك بل هو ، القاعدة البطالنىان مقتضك ،النصف الثاين

   . حصةكمالون للعامل حصة وللكي

  



٢٩٨

 ، ولك ربح نصفه خذه قراضاً:أو قال ، ولك نصف رحبه خذ هذا املال قراضاً:يقول أن ال فرق بني): ٢٦ مسألة(

 اآلخرمقتضاه كون ربح النصف  أن  بدعوى، ورمبا يقال بالبطالن يف الثاين،يف الصحة واالشتراك يف الربح باملناصفة

   أحدمهاوقد يربح النصف فيختص به .بتمامه للمالك

  

خذه قراضاً : قال أو ، نصف رحبهكخذ هذا املال قراضاً ول: قولي أن نيال فرق ب{ ):٢٦ مسألة(

   .نيالعبارت يف ل مهنماكل الذي  لوضوح مقدار الربح}الصحة يف ، ربح نصفهكول

اختاره الشرائع  الذي  وهذا هو،نهماي حسب العقد املقرر ب}الربح باملناصفة يف كواالشترا{

   .املشهورنه إ كاملسال يف  بل،اعدوالقو

  : أمور }ى بدعوالثاين يف بالبطالن{ هيحد قولأ يف خيئل الشاوالق }قاليورمبا {

 ك املضاربة االشتراىمقتض أن  مع}كبتمامه للمال اآلخرون ربح النصف كن مقتضاه إ{ :األول

 وربح النصف ،للعامل نيحد النصفأربح  ألن ،كذلك كاشترا  الفرض ال ويف،ل جزء من الربحكيف 

  .كللمال اآلخر

 وعدم ،ل املضاربةي دلإطالقشمله ي و، بأسكن بذلكية مل يانت املعاملة مضاربة عقالئك إذا :قولأ

اشتملت  اليت  الصورةكبطالن ما عدا تل على دلة األكال داللة لتل إذ ،ار ضري غ لهدلةمشول بعض األ

  . فتأمل،دلة األكها تليعل

ون كت أن لزمياملضاربة  أن  مع،نهماي بك بال اشترا}حدمهاأختص به ي النصف فربحيوقد { :الثاين

  .نهماياً بكرحبها مشتر



٢٩٩

ح نصف املراد ربن إ : وفيه،يف النصف إالّ  قد ال يعاملأيضاً و،كون احلصة معلومةت فال ،أو يربح أكثر من النصف

  .إشكالما عومل به وربح فال 

  

 فال ،أقل اآلخرون ربح النصف كي ف}ون احلصة معلومةك فال تثر من النصفكأربح يو أ{ :الثالث

 ني للتالزم ب،قل من النصفأ ر املصنفكذي ومل ون النسبة معلومة،كت أن  مع لزومون النسبة معلومةكت

  .خر النصف اآلةيقلأ ونيحد النصفأة يثركأ

 ،نهماي هذا النصف بون ربحكي أن املضاربة ى فمقتض}النصفيف  إالّ عاملي  قد الأيضاًو{ :الرابع

   .ألحدمهاون كي أن ال

حد أ ربح فإذا ،مبهم إىل  بل،نينصف مع إىل ستيشارة لإلن اأ ب:ك املسال إليه ما أشار}هيوف{

ن املراد إ{ :ه بقولهري وتبعه املصنف وغ،ربح ال اعتداد بهي مل يربح هو املال والذ الذي ك فذلنيالنصف

 النصف اخلاص خارجاً ) نصف رحبهكل( ـد بيرأ إذا  نعم،}إشكالربح نصف ما عومل به وربح فال 

 إالّ ،ةيالظاهر بطالن املضاربة بالعبارة الثان(: د ابن العميولذا قال الس. كراد ذلأخ ي ولعل الش،صحيمل 

  .انتهى )األول د ا املعىنيرأإذا 

  :  فصور النصف ثالثة، هذالىوع

  .طل وهذا بانيعامل يف يلك باليسمي ياملبهم االذ

  . هذا باطل،واملعلوم خارجاً

  .حيسر املشارع وهذا صحكال حنووعلى 

ره كما ذك ،صب فاحترق بعضهطنان القأع يمسألة ب يف  والثالث هو الفرقاألول نيوالفرق ب

 نيع إذا صهم الصورة الباطلة مبايختص يف هرياجلواهر وغ على لكشي ولذا ،اسبكامل يف )رمحه اهللا( خيالش

    .صورة واحدة  ال،نيقد عرفت بطالن صورت إذ ، ربح العاملليه إالنصف املضاف

  



٣٠٠

ضاربتكما : فلو قال، ملال أو متيز مال كل من العاملنيجيوز احتاد املالك وتعدد العامل مع احتاد ا): ٢٧ مسألة(

  . وكانا فيه سواًء،ولكما نصف الربح صح

  

 ك وذل}نيل من العاملكز مال يمت وأملال  وتعدد العامل مع احتاد اكوز احتاد املالجي{ ):٢٧ مسألة(

   :ه فالصور مثاني وعل، والعاملكل من املالك يف  واحد بالوحدة والتعددري وقد صرح غ،دلة األطالقإل

مع ما إ ل فاملالكوعلى  ،متعدد أو واحدما إ ل فالعاملكوعلى  ،متعدد أو واحدما إ كاملالألن 

  .زيبال مت أو زيالتم

 الربح هلم بالنسبة يعطيالتجارة و يف علهاجي املال من مجاعة وكأخذ البني أن علم صحةيومنه 

ثر كأ أخذ يفله  حق  الكالبن أن )االقتصاد :الفقه( تابك يف رناكنا ذأ ال خيفىن ك ل،حسب احلصص

   .جحافإ كون هناكي أن رباح بدونم األي بل الالزم تقس،ي والعمليركفمن جهده ال

ان ك إذا ،لنصفل نصف اك ل}سواء ه فياناك و،نصف الربح صحما كما ولكضاربت: فلو قال{

 مك تبعاً الختالف كر العرف ذليمل إذا  أما ،اًي متساوهفيك العمل ومكان كن أ ب،ك ذلىريالعرف 

  .م بالعدل ال باالستواءيان الالزم التقسك ،فهيكالعمل و

 أو ع املال منضماًيمج يف نهمال مكعمل املضاربة عمل  يف ةكاملراد بالشر أن ظهريرناه كومبا ذ

  العاملري غكوجه الشترا  ال:قالي فال ،اًكيرحبه شريف  اآلخرون كيحدمها ألما عمل كن ك ل،مستقالً

  املتعارف  فإن ،ربح العامليف 



٣٠١

غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل  فإن ،كانا يف العمل سواًء وإن ،أيضاًصح  اآلخرولو فضل أحدمها على 

   وهذا ال بأس به،الكثري

  

 ري وأخ،شبهأع والشراء وما يالب يف اكشتري و،اناًكفتحا دي لني مقداراً من النقد الثنيعطي كن املالأ

الصدق  كصحة ذا يف يفكي و، الثالثة حسب نسبة جمعولةنيون بكيان ربح كلما ك ف،سب املالحيالسنة 

 واحد نسانل إلرأس املان ا نفريعطيث ي ح،سك العكذلك و، املضاربةأدلة إطالقشمله يف ،ةريوالس

  .خرآئاً يش اآلخرئاً وباملال ي ذا املال شياشتر أو ، ا البضائعىسواء مجعهما واشتر

ع املال يمج يف ل منهماكان املقصود جواز العمل لكما ي فنيل بعض املعلقوجه لتأم ال أنه علميومنه 

   .اًكيرحبه شريف  راآلخون كيحدمها ألما عمل كن ك ل،مستقالً أو منضماً

د يقي أن بجين ك ل،ح عندنايصحنه إ ك املسال ويف}أيضاًصح  اآلخر على ولو فضل أحدمها{

   . ملا عرفت من وجهه،جحاف مبا قدم من عدم اإلكذل

   .املعاملة يف وجب التفاوتيمما  أشبه ما أو اءكالذ يف امجل تفاو أل}العمل سواًء يف اناكن إو{

ال إ و،جحافاًإن كيمل  إذا }بأس به  وهذا ال،ريثكلة لصاحب العمل اليحصة قلته اشتراط ين غاإف{

 ،يجوائأره ك أو يره شخصكقدم نفس العامل بدون أ إالّ إذا ،الشارع منع عنهن إ ثي ح،ان به بأسك

   كذل يف له احلقفإن 



٣٠٢

  .ويكون العقد الواحد مبرتلة عقدين مع اثنني

  

  .)١(هم وأمواهلمأنفس على ه تسلط الناسيدل عليث يح

ادة يانت الزك إذا ،ع اجلهاتياً من مجيان العمل متساوك وإن ،جحافاًإون كي رمبا ال أنه  خيفىوال

ان رحبه من ك و،وميل ك يف ناراًيجرة العامل دأانت ك إذا ماك ،العامل معه تفضالً اآلخرللطرف 

 ،نهمايت بحسب املقرر من التفاو ،نيناريد اآلخرنما ربح العامل ي ب،ناراً ونصفاً حسب املقرريداملضاربة 

   .خراآل على تفضلإمنا  و،حقه يف جحاف إ الفإنه

وز جعل الربح جيما ك ف}نين مع اثنيمبرتلة عقد{ ني والعاملك املالني ب}ون العقد الواحدكيو{

وز جي ال أي ،كذلك أيضاًن يالعقد أن ال خيفىن كل ،عقد يف وز جعله متفاوتاًجين يعقد يف متفاوتاً

  .واهللا العامل ،جحافل املنع عن اإلي دلطالق إل،حدمهاأ يف جحافاإل

لفظ يقد  أي ،صورة عقد واحد يف ون عقدانكي وقد ، عقد واحدكون هناكين قد كهذا ول

طلقهما بلفظ  أو ،ماك بلفظ زوجتنيلو تزوج زوجت  مثله ما،نيقصد عقدي لفظ عقد ونساناإل

باع  إذا ماك ،قصد عقداً واحداًي وقد ،ء بلفظ واحديج وإن احان وطالقانكما نإث ي ح،ماكطلقت

 الدار فإن ،شبهأب وما يار العيار تبعض الصفقة وخيمثل خ يف  وتظهر الثمرة،داره وبستانه صفقة واحدة

س له رد ي ول،ان عقداً واحداًك إذا حق رد  لهياملشتر فإن ،ريان بعضهما للغك أو ةبيانت معكإذا 

  .صورة عقد واحد يف نيقدان عك إذا البستان

                                                

  .٢٧٣ ص٢ ج:نوارحبار األ )١(



٣٠٣

 ،بربع الربح وال مانع منه اآلخريف النصف اآلخر وقارض ،ويكون كما لو قارض أحدمها يف نصف املال بنصف

  بعقد واحد بالنصف مثالً بني اثنني فقارضا واحداً بأن كان املال مشتركاً،وكذا جيوز تعدد املالك واحتاد العامل

  بالثلث أو الربع مثالً اآلخرأن يكون يف حصة أحدمها بالنصف ويف حصة  أو باالختالف ب، بينهمامتساوياً

  

 أمر  أنه إىلضافة باإل،ون العقود تتبع القصودكل ي فهو بدل،عقداً أو نيون عقدكيف يكما أ

  .نياألمرال ك تشمل دلةات األإطالق بل ،ردع عنهي والشارع مل يعقالئ

 يف حدمهاأما لو قارض كون كيو{ :صنف بقولهره املكست خاصة مبا ذيالصورة ل أن علميومنه 

 كذلن إ :ك املسال ويف،} وال مانع منه،ربع الربحباآلخرالنصف يف  اآلخرنصف املال بنصف وقارض 

  .قاًاجائز اتف

قراضه  يف لفسخوناً حق له ابان مغكحدمها لو أ أن نيقراض أو ونه قراضاً واحداًك نيوالفرق ب

 ،لكفسخ انفسخ ال إذا نهإان قراض واحد فك إذا  خبالف ما،ما قراضان الفسخ أللآلخرق حي وال ،فقط

  .خرآضمن عقد  يف ان القراض بنفسه الزماً من جهة شرط لزومهكما لو يف

 اآلخر على حدمهاأشرط  إذا كذلك و،حدمهاأ يف ظهر غبنه إذا كحق فسخ املال يف كذلكو

  .ك ذلريغ إىل ،ف الطرف بالشرطي ومل ،شرطاً

 فقارضا واحداً بعقد ني اثننياً بكمشتران املال ك بأن ، واحتاد العاملكوز تعدد املالجيذا كو{

 حصة  ويف،حدمها بالنصفأحصة  يف ونكين أباالختالف ب أو ،نهماياً بيواحد بالنصف مثالً متساو

   }الربع مثالً أو ثلثالب اآلخر



٣٠٤

 مع اإلذن يف اخللط مع التساوي  وقارضا واحداًزاً بأن يكون مال كل منهما ممتا،وكذا جيوز مع عدم اشتراك املال

  .بالثلث أو الربع اآلخر ويف مال ، أو االختالف بأن يكون يف مال أحدمها بالنصف،يف حصة العامل بينهما

  

 يف ما سبقك ،لفظ عقد واحد يف نيعقد أو ونه عقداً واحداًك جحاف ويفعدم اإل يف المكوال

   .سهكع

 يف ذن واحداً مع اإل، وقارضال منهما ممتازاًكون مال كي بأن ، املالكوز مع عدم اشتراجيذا كو{

ان مرة كالد  هذا يفعمل هذايخذ أ ونيانكد يف ألف وجعالل كان لك إذا ماك ،أيضاً بل وبدونه }اخللط

   .لزوم اخللط على ليدل ال إذ ،كالبن يف عالنهجي واحلاصل ،ذا العامل الثاينك وه، مرةان الثاينك الدويف

 مال  ويف،حدمها بالنصفأمال  يف ونكين أاالختالف ب أو ،نهمايحصة العامل ب يف يمع التساو{

   . من الصور املتصورةك ذلريغ إىل }الربع أو بالثلثاآلخر

  



٣٠٥

 اآلخر واشترطا له نصف الربح وتفاضال يف النصف  بني اثنني فقارضا واحداًكان مال مشتركاً إذا ):٢٨ مسألة(

   مع تفاوما فيهمع تساويهما يف ذلك املال أو تساويا فيه اآلخر أزيد من ألحدمهابأن جعل 

  

اشترطا له نصف  أو ،واحداً{  عامالً} فقارضاني اثنني باًكان مال مشتركذا إ{ ):٢٨ مسألة(

 إذا ماك } املالكذل يف همايمع تساو اآلخرد من يزأ ألحدمهان جعل أب اآلخرالنصف  يف الربح وتفاضال

قسم نصفه للعامل ي والربح ،ستربحيد لياه لزيعطأائة ومل مخسكلفاً لأنهما ي بكشترل املان املاك

   . اثنان واحد وللثاينألحدمهاو فمن الربح ثالثة للعامل ، ثلثاهلآلخر و، ثلث النصفألحدمهاو

 ،لف رأس املالان األكن أ ب،كاملال املشتر يف }هيمع تفاوما ف{ الربح يف }هي فايأو تساو{

ل منهما ك ول، فجعل للعامل نصف الربح، مائتان ومخسونلآلخر و، منه سبعمائة ومخسونحدمهاأل

  .واحد ونصف من الثالثة أي ،ينصف الباق

   :ون صور املسألة مخسةكه تيوعل

  .خمتلف أو نهمايمتساو بما إ رأس املالألن 

  .يالتساو أو ، يف الربحعل االختالفجيما إ ألنه : له صورتاناألولو

ون كون بكيأن ما إ االختالف وخيتلفان، أو يتساويان يف الربح، أما ماأل:  له ثالث صورثاينوال

ون الزائد للناقص والناقص كين أسه بكعما إ و،الزائد من الربح ملن زاد رأس ماله والناقص للناقص

  .للزائد

  



٣٠٦

بأن يكون كأنه اشترط على  ،كان من قصدمها كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إىل صاحب الزيادةفإن 

 وشرط له صاحب ،ن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصتهأ ك،له اآلخرالعامل يف العمل مباله أقل من ما شرطه 

   صحيح مع تساويهما يف املال فهوالنقيصة ثلثي ربح حصته مثالً

  

صد  واملراد بالق}ادةيصاحب الز إىل العامل بالنسبة على  النقصكون ذلكان قصدمها كن إف{

   .العقود تتبع القصود إذ ،به اعتبار  الكال فالقصد اخلارج عن ذلإ و،ه املعاملةيصب عل الذي القصد

ترط شأن اك{ ك وذل}له اآلخرله أقل مما شرطه  العمل مبا يفلعاملأنه اشترط هو اكون كيبأن {

 ،املال يف اهمي ربح حصته مثالً مع تساويصة ثلثي وشرط له صاحب النق، ثلث ربح حصتههو للعامل

حدمها أل واحد مخسمائة وربح ستمائة وشرط كان هلما ألف لك إذا ماك ،دلة األطالق إل}حيفهو صح

خذ آ شارط الثلث فإن ،نيتائم أي  رحبهيله ثلث اآلخر وشرط ،مائة من ستمائة أي ،له ثلث ربح حصته

  .قل الربحأخذ آ ني وشارط الثلث،ثر الربحكأ

لف ان األك إذا ماك ، إليهال بطلت املضاربة بالنسبةإ و،ك للمالشيءالالزم بقاء  أن علمي كوبذل

أخذه ينصف ما  لك على  له نصف الربح، وشرطا ربعه ولعلي،رباعهثالثة أان حملمد كن أ ب،يحملمد وعل

  مائة ربعه ربح ن إ ثي ح،يعل إىل املضاربة باطلة بالنسبة فإن ،ان ستمائةكالربح  أن  وفرض،العامل



٣٠٧

 بل على الشريك ، إىل العاململ يكن النقص راجعاً وإن ،الف الشريكني يف مقدار الربح املشترط للعاملجلواز اخت

   لكن اختلفا يف حصتهما بأن ال يكون على حسب شركتهما،ما سواء إليهبأن يكون اعول للعامل بالنسبة، اآلخر

  

 نماي ب،متام رحبه على يفعل ،اًيل منهما رحباً مساوك على العامل جعل له أن ومخسون وقد فرض

  .ربح مائة ومخسون يعل ومائة ومخسونأربعحممد ربح  إذ ،حممد ثلث رحبهعلى 

 }بح املشترط للعاملمقدار الر يف نيكيجلواز اختالف الشر{ :املصنف علل الصحة بقوله مث إن

ه يلرد عي حىت كصحة بذلل اليراد تعلأ أنه  ال،دلة األإطالق يف ورةكراد دخول املضاربة املذأ أنه والظاهر

   .باملصادرة أشبه لين التعلأ بك املستمسإشكال

 ون اعول للعامل بالنسبةكين أب، اآلخر كيالشر على العامل بل إىل ن النقص راجعاًكين مل إو{

ان من ألف رأس املال ك إذا ماك }تهماكون حسب شركي ن الأا بمحصته يف ن اختلفاك ل،ما سواءإليه

 على ، مائتان ومخسونيأ ون للعامل ربع الربحكي أن  وقررا،لفاًأ وربح ، ربعهيرباعه ولعلأحملمد ثالثة 

 ،مائتان حممد على ونكي أن يالنسبة تقتض أن  مع العلم،يعل على  ونصفه،حممد على  نصفهيالتساو

 ،مخسة وسبعني يمن عل أخذ ربكحممداً صاحب الربح األ أن ي التساومعىن فإن ،مخسون يعلوعلى 

   .مائة ومخسة وعشرين ىعطأفمائتني  يعطي أن ران املقركث يح



٣٠٨

 أو تساويهما مع التفاوت يف ،مع تساوي املالني اآلخر على ألحدمهافقد يقال فيه بالبطالن الستلزامه زيادة 

  ، وال جيوز ذلك يف الشركة،املفروض كون العامل غريمها ألن ، بال عمل من صاحب الزيادة،املالني

  

 يكما ح على ريالتحر  يفهي وتوقف ف، القائل املبسوط وجامع الشرائع}البطالنبه ي فقاليفقد {

   .ثر من رحبهكأ أخذ نهإ  أي}ني املاليمع تساو اآلخر على ألحدمهاادة يالستلزامه ز{ عنهم

رنا كذ الذي هو )همايتساوأو (  وهذا الثاين}نياملال يف مع التفاوت{ الربح يف }همايأو تساو{

   .أيضاً واضح )ألحدمهاادة ي زيأ( األول ومثال ،لفلف لألربح األ  يفمثاله

 وهو }مهاريون العامل غكن املفروض أل{ ديزاأل أخذ الذي أي }ادةي عمل من صاحب الزبال{

  . ص الثالث العاملالشخ

ل يالتعل أن ال خيفى }ةك الشريف{ اآلخر كيادة اخلارجة من ربح الشريالز أخذ }كوز ذلجيوال {

 على النقصن إ ثي ح،جنيبوز جعل حصته من ربح املضاربة لألجي نه الأعلل بي أن  بل الالزم،ام تريغ

حممد  أخذ فإذا ، والعاملك املالنيون بكي أن لزمي والربح ،حسب الفرض املضاربةيف  اآلخر كيالشر

 وقسم ،يقسم لعل: أقسامثالثة  ي عل فقد جعل ربح مال،ثال املتقدمامل يف ماك يئاً من ربح عليش

  .جنيب وقسم لأل،ملعامله

  :  قوالن،حياملضاربة صح يف جنيبمث هل جعل حصة من الربح لأل



٣٠٩

   الصحة ملنع عدم جواز الزيادة ألحدقوىواأل

  

. )١(نهمايوالربح ب :)عليه السالم(عدم الصحة لقول : األول

س ي ول،نفسهعقد ب الىمقتض  ال، العقدإطالق ىنهما مقتضيون الربح بك ألن ،الصحة: والثاين

  .تاب والسنةكخمالفاً لل

حد أ على شترطي أن بل له(: كاملستمس يف  ولذا قال،بأس ذا الشرط ال أنه ه فالظاهريوعل

ال :  قالفإذا ،كبذل إالّ قبل املضاربةي ان الك إذا ريغ  ال الثاينكيالشر إىل  شروطاً تعود فائدانيكيالشر

 على يشترط أن  يريد املضاربةي فحينئذ يصح للعامل الذ، جاريتهكيزوجين الشر إالّ إذا ايلضارب مبأ

ن إ :نقول أن وزجي وال ،ن من املضاربة باملالكتمي يك اآلخرة كيته شري جاريزوج أن نيكأحد الشري

  .انتهى )هي وال دخل للعامل ف،نيكي الشرنيهذا الشرط قائم ب

  علىكضاربأ: قال العامل إذا ماك ،الثالثةطراف  األريغ إىل علم صحة اشتراط تعود فائدتهيومنه 

  .جنيبد األي بنته لزكخوأ يعطيأن 

 ، اخلبز للفقرييعطي املال للخباز ليعطي أن : ثالثها،ةأربع أقسامباب املعاملة صحة  يف رناكوقد ذ

 ،ةيئ معامالت عقالكل ذلك فإن ،مثالً ي اخلباز دار ولد املعطولد  املال للخباز ليصبغييعط أن :ورابعها

   . وحنوهوفوا بالعقودأشملها ي عاً صحت معاملةًيمل تصح بن إ

  حد ادة ألي الصحة ملنع عدم جواز الزىقواأل{ أن هذا فقد ظهر على }و{

                                                

.١ حبواب املضاربةأ من ١ الباب ١٨١ ص١٣ ج:الوسائل )١(



٣١٠

 بل هو ، ومننع كونه خالف مقتضى الشركة، جواز ذلك بالشرطقوىاأل فإن ،الشريكني بال مقابلتها لعمل منه

  .كانت متضمنة للشركة وإن يدعى الفرق بني الشركة واملضاربة أن نميك أنه  مع،هاإطالقخالف مقتضى 

  

   .املضاربة يف كذلكون كية كالشر يف كذلكون كيما ك و} بال مقابلتها لعمل منهنيكيالشر

ن كيمل  أن  بعد)١( الوفاء بالشرطأدلة طالق إل،نيال البابك يف } بالشرطك جواز ذلىقون األإف{

ل كما هو شأن ك ،هطالق إلان منافياًك وإن ، العقدىنة، وال ملقتضستاب والك للاًيمثل هذا الشرط مناف

  . شرط

 }هاإطالق ىبل هو خالف مقتض{  املضاربةىمقتض أو }ةك الشرىونه خالف مقتضكومننع {

  .بأس به  مما الكوذل

 يف  جبواز مثل هذا الشرط}ة واملضاربةك الشرني الفرق بىدعي أن نكمي ه أنمع{ :ما قولهأ

ة كالشريف  إذ ، املضاربةأحكامة وك الشرأحكام نيال تالزم ب إذ ،ةكالشر يف كز ذلجيمل  وإن ضاربةامل

   .الربح تابع للمال وللعمل إذ ،كذلكس هنا يتبع الربح للمال ولي

  بدون  أنه وجه للفرق بعد ال أنه هيد علري ف}ةكانت متضمنة للشركن إو{

                                                

  .٤٠٤ ص٥ ج: والكايف،٢ حبواب املهورأ من ٤٠ الباب ٤٩ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٣١١

  الطالقالشرط خالف اإلن إ ثي ح،همايلكيف   ومع الشرط ال بأس،كذل يف حق الشرط ال

  .تاب والسنةكال أو  العقدىخالف مقتض

 ،نيال العقدك يفالشرط  على لواكشأث ي ح،نيالم مجلة من املعلقك  يفرنا ظهر وجه النظركومما ذ

   .ة واملضاربةك الشرنيالوا بالفرق بقأو 

  



٣١٢

الثاين فالنتقال  وأما ، فالختصاص اإلذن بهاألول أما ،تبطل املضاربة مبوت كل من العامل واملالك): ٢٩ مسألة(

   فإبقاؤها حيتاج إىل عقد جديد،املال مبوته إىل وارثه

  

 املنقول عن ،نهميما هو املشهور بك }كل من العامل واملالكتبطل املضاربة مبوت { ):٢٩ مسألة(

 عندهم كذل فإن ،هاريغوالتبصرة و وشروحه رشاداملبسوط واجلامع والشرائع والنافع وشروحه واإل

  .املقام يف كحداً خالف ذلأجد أ بل مل ، املتقدم نقلهمجاعبة باإلر منها املضام العقود اجلائزة واليتكح

ن كمظهر منهم من عدم اخلالف ألي ولوال ما ،املعىن يف الةكا وأ بنيمعلل: رامةكمفتاح ال يف وقال

   .نه باملوت بطالني جواز العقد وبنيال تالزم ب إذ ،املناقشة

ذن إ ريتصرف بغي أن وزجي سائر الناس الكون الوارث كي ف}ذن بهختصاص اإلفال: األولما أ{

  .كاملستمس يف ذاك ،ون موروثاً للوارثكي حىت  من احلقوقكس ذلي ولكاملال

 الًي هذا دليفكي ة اليثبت بطالن املضاربة العقديمل ن إ ألنه ، تامريغل يهذا الدل أن  خيفىن الكل

 إذ ،ونه طرف البائعك الختصاص يع مبوت املشتريقال ببطالن البي أن لي فهو من قب،بطالاعلى 

فقد  إذا ثيجزءاً منها وال مالزماً هلا حب س مضاربة واليذن ل واإل،ذنإاملضاربة عقد ال جمرد  أن املفروض

نت أ :كقول املالي  أننكميث ي ح،المكول الأذن فقد اإل أن  إىلضافةهذا باإل، ذن فقد الزمهاإل

   . فتأمل،ةياملعاملة املضارب يف  مأذونونكوالدأو

  د يعقد جد إىل تاجحيها ؤبقاإ ف،وارثه إىل  فالنتقال املال مبوته:ما الثاينوأ{



٣١٣

 قد يقال ، وهل جيوز لوارث املالك إجازة العقد بعد موته، فالكان عروضاً وإن ، صحكان املال نقداً فإن بشرائطه

  .بعدم اجلواز

  

  .هاريغ أو  سواء بشرائط املورث،داًيعقد الوارث مع العامل عقداً جدي بأن }بشرائطه

 الًي دليفكي الوارث ال إىل  وانتقال املال،املضاربة عقد إذ ،أيضاًعلم ضعف هذا الوجه يومما تقدم 

  .حدمهاأبطالن املضاربة مبوت  يف  والعمدة ما تقدم من عدم اخلالف،بطال العقدإعلى 

حدمها أفمات ان العامل متعدداً ك وإن ،حصته يف حدمها بطلأ فمات ني اثنكان املالكو مث ل

  .مهاريغ أو ثلثاً أو ت نصفاًية بطلب بقدر املكحنو املشار على ان العامل جمعوالًك أنه إذا  القاعدةىفمقتض

  مل تبطل،عاملنهما ياجلامع بن إ  أي،يفائكسلوب الواجب الأ على ،ةيان جمعوالً بنحو البدلكن إو

   .حدمهاأفقد بفقد ي مل كهو طرف املال الذي نهماي بيلكالعامل الإذ 

  الوارث وطرف املضاربةنيد بي العقد اجلد}صح{ حدمهاأ موت ني ح}ان املال نقداًكن إف{

صح جعله مال املضاربة ي العروض الن إ ثي ح،املشهور على }ان عروضاً فالكن إو{ تميمل الذي 

  .ني النقدريغ على فت من عدم جواز املضاربةا عر، ملعندهم

   .د معهي عرفت صحته فال بأس بالعقد اجلدكنكل

 إىل داً حمتاجاًيون عقداً جدكي فال }بعد موته{  السابق}جازة العقدإ كوز لوارث املالجيوهل {

   واستظهره }قال بعدم اجلوازيقد { ون املال نقداًك



٣١٤

 البطن إجارة وهذا خبالف ، على ماله أو متعلق حقهمن الوجوه ليكون واقعاًلعدم علقة له باملال حال العقد بوجه 

  ،البطن الالحق جيوز له اإلجازة فإن ،السابق يف الوقف أزيد من مدة حياته

  

 ألن ،صحيولو مات رب املال واملال متاع فأقره الوارث مل (: ث قالي من الشرائع حكاملستمس

  .انتهى ) بالعروضصح ابتداًء القراضي وال ، بطلاألول

ولو مات العامل (: ث قالي ح،أيضاًره القواعد كذ الذي املراد بعبارة الشرائع هو أن ن الظاهركل

  .)العقد على ر وارثهي تقركفللمال

   .المهكخر آ إىل )دهيه وجتدؤنشاإره ياملراد من تقر(: رامةكمفتاح ال يف وقال

ن جمال كي مل ةن علقك مل توإذا ،ةيت اآل}لعدم علقه له باملال حال العقد بوجه من الوجوه{

 ، العقدنيز وبي اني ربط بيال فأإ و،العقد على ةيز واليون للمجكي أن جازة حملهااإل إذ ،جازةلإل

   .صالًأ ني املالنينه وبير بدون ارتباط بكع عمرو لبيد بيجازة زإجازة حال ون حال اإلكيف

دة ال ي مضاربة جدك فعمل وارث املال}متعلق حقهأو  ماله على واقعاً{ جازةذن اإل اإل}ونكيل{

   .بتداًءاملضاربة استمراراً ال اون كت حىت تي املكجازة ملضاربة املالإ

وز له جيالبطن الالحق  فإن ،اتهيد من مدة حيالوقت أز يف  البطن السابقإجارةوهذا خبالف {

  ىل  إحق له بالنسبة البطن السابق ال إذ ، للعقد السابق}جازةاإل



٣١٥

 املال  إليهينتقلإمنا  و،يف املقام فليس للوارث حق حال حياة املورث أصالً وأما ، حبسب جعل الواقفألن له حقاً

   وخبالف إجازة الوارث ملا زاد من الثلث يف الوصية،حال موته

  

   .الرفض أو جارة فللبطن الالحق اإل،هذا الزمن فضويل إىل جارته بالنسبةإ ف،زمن البطن الالحق

   . البطن الالحقكشبه وارث املالي فال }حبسب جعل الواقف{ ل احلقك أي }ن له حقاًأل{

 بل ،} حال موته إليهنتقل املاليإمنا  و،صالًأاة املورث يس للوارث حق حال احلياملقام فل يف ماوأ{

ون كي أن اهلبة يف  وشرطريوهب االبن والده دنان إذا ماك ،املال يف ان للوارث حقكاألمر إذا  كذلكو

نفس  إىل ث انتقل املالي حب،املال ومات يف  فضارب الوالد،ناً وبدالًياملال ع على شرافللولد حق اإل

 إىل االجازة بالنسبة إذ ، للمضاربةةجازن للولد اإلكي احلق ملا انقطع مبوت الوالد مل فإن ،الوارث الواهب

  الكجازة بعد موت املال واإل، احلالكا لتلجازهأ أنه ض لفر،هايالم فك  ال الوالدةاياملضاربة حال ح

  .ة الوارثيكمال إىل األمر وتبدل ،احلق سقط ألن ،د هلامور

ان للمورث وجعل ك أو ،املورث إىل ل مال انتقل من الوارثك يف اهلبة الشرط يف ومثل الشرط

   .هيحق للشارط ف

 املورث ال أن ة منيتاب الوصك  ملا حقق يف}ةيالوص يف جازة الوارث ملا زاد من الثلثإوخبالف {

   ى أوصفإذا ،)١(ثر من الثلثكأة يالوص يف حق له

                                                

  .٤، ٣، ٢، ١ حبواب أحكام الوصاياأ من ١٩ الباب ٣٦٤ ص١٣ ج:انظر الوسائل )١(



٣١٦

 الشخص إجارة ونظري املقام ، فلذا يصح إجازته، فيما زادله حقاً فإن ،املنجز حال املرض على القول بالثلث فيهوب

  :يقال أن  لكن ميكن، ال جيوز للوارث إجازا فإنه،ماله مدة مات يف أثنائها على القول بالبطالن مبوته

  

   .جازة الوارثإ على  متوقفاًكان ذلكثر كباأل

 زاد من الثلث توقف مافتوا بأمجعاً من الفقهاء  فإن }هيالقول بالثلث ف على وباملنجز حال املرض{

   .جازة الورثةإ على ضيمنجزات املريف 

  الورثةةجازإ على ،زاد الشارع قال بتوقف مان إ ثي ح}ما زاديحقاً ف{ للوارث أي }ن لهإف{

 ،متعلق حقهيف  أو ،ري الغكمل يف التصرف يف جازة تصحاإل ألن }جازتهإصح يفلذا { ،هذا القولعلى 

   .جازة صاحب احلق اإلريصح للغيلها متعلق احلق فكورة كمثلة املذواأل

 ثياته حبيطول من حأ } الشخص ماله مدةإجارة املقام رينظ{ إذ ،كذلكس ياملقام فل أما }و{

 } القول بالبطالنىعل{ جارةشهر من اإلأ وقد مات بعد ستة ،داره سنة جرآما لو ك }ثنائهاأ يف مات{

   .الوارث إىل  مات فقد انتقل احلقفإذا ،اًيدام ح ه مايحقه ف ألن ،}مبوته{ جارةلإل

 ،ارثحق للو قبل املوت ال ألنه وزجي الإمنا  و،جارةجازة اإلإ أي }جازاإوز للوارث جي نه الإف{

   .املضاربة يف ك حنو ذلرناكما ذك ،زه الوارثيجيشيء ي أ ف،ا تبطل ألإجارةوبعد املوت ال 

  س موضع يلنه إ :جازة الوارث للمضاربةإه صحة ي لتوج}قالي أن نكمين كل{



٣١٧

 له  فكونه سيصري،مل يكن له علقة به حال العقد وإن ، إليهيكفي يف صحة اإلجازة كون املال يف معرض االنتقال

 ملا  قد تكون قبوالً:أقساماإلجازة  فإن ، ال قبوله وال تنفيذه،ما فعله املورثء  ومرجع إجازته حينئذ إىل إبقا،كاف

   إىل إسقاط حق وقد تكون راجعاً، كما يف إجازة بيع ماله فضوالً،فعله الغري

  

 يف يفكي{ ـجازة فثالث هو موضع اإلشيء  ك بل هنا،حقه الفعلي أو ري الغكجازة هو ملاإل

 ، به حال العقدةعلق{ للمال أي }ن لهكيمل  وإن ، إليهمعرض االنتقال يف ون املالكجازة صحة اإل

يف صحة إجازة الوارث ملا عقده املورث من } كاف{ املالك  بعد موت}له ريصيس{ املال أي }ونهكف

ث مل ينقول بصحتها حن أ وروا البديان العقالء كلما ك و،يعقالئ أمر جازةاإلألن املضاربة، وذلك 

 ذا بالنسبةك وه،ا جتعل العقد عقد الوارث فإ،شملهاي وحنوه وفوا بالعقودأ فإن ،نع الشارع عنهامي

   .اتطالقسائر اإلإىل 

 تصح قال املضاربة الي حىت بقاء ال ابتداءإ فهو }بقاء ما فعله املورثإ إىل نئذيجازته حإومرجع {

  .املقام يف ن وال نقدانيبالنقدإالّ 

   . لعقد الفضويلكجازة املالإ يف ماك }ال قبوله{

   .جازة هنا قسم ثالث بل اإل،حقه على يجرأ الذي  احلق العقديجازة ذإ يف ماك }ذهيوال تنف{

  ويف}ع ماله فضوالًيجازة بإ يف ماك ،ري ملا فعله الغون قبوالًكقد ت{ ـ ف}أقسامجازة ن اإلإف{

   . من االمثلةك ذلريغ  إىل، فضوالًريازة عقدها الغجإ

  ه يوقع عل الذي الشيء يف زي هذا ا}سقاط حقإ إىل ون راجعاًكوقد ت{



٣١٨

  . ملا فعله املالك كما يف املقام وقد تكون إبقاًء، وإجازة الوارث ملا زاد عن الثلث،كما يف إجازة املرن لبيع الراهن

  

 ،نهماي مع فرق ب}رث ملا زاد عن الثلثجازة الواإ و،ع الراهنيجازة املرن لبإ يف ماك{ العقد

 ،اتهياملال للمورث حال حن إ ثي ح، خبالف ما زاد عن الثلث،نياملرن تعلق حقه فعالً بالعن إ ثيح

  املورثةايجازة الوارث حال حإ على جعل الشارع صرف ما زاد متوقفاًإمنا  و،هاريلقاعدة السلطنة وغ

   .بعد مماتهأو 

وجه صحة مثل هذه  يف  ومبا تقدم}املقام يف ماك كبقاًء ملا فعله املالإ{ جازة اإل}ونكوقد ت{

 يف ماك ،بلحاظ احلدوثجازة العقد إد يرأن إ( :ه بقولكره املستمسكما ذي فشكالجازة ظهر اإلاإل

 جازة صادرة ممن الواإل، جازةاإل إىل تاجحي يكه من هذه اجلهة يقصور ف  فالعقد ال،جازة الفضويلإ

  ويف،قبل اجلعلي وال مما ،زيس مقصوداً للمجي فالبقاء ل،جازته بلحاظ البقاءإد يرأ وإن ،عقدتعلق له بال

 إذا امب كد اختص ذليبقاء التجدد من اإليرأ وإن ،الشرائع يف ركما ذك ،املقام متعذر لفرض البطالن

   )الشرائع يف أيضاًر كما ذك ،ان عروضاًك إذا صحي وال ،ان املال نقداًك

حدمها بطل العقد أ مات فإذا ،العاملكعقد املضاربة  يف نك ركاملال أن قيوالتحق(: لقا أن إىل

ن كمي فال )رمحه اهللا( احملقق ركما ذك ،بداًأبقائه إن جعل كمي فال ،نيحد الزوجأموت  يف ماك ،ضرورة

  .انتهى )بقاءجازة وال باإل ال باإل،بقاء العقدإ

قبل يز وال مما يس مقصوداً للمجيوالبقاء ل(:  وقوله،حاظ البقاءجازة بلد اإلينا نرإ: والًأه يرد عليذ إ

  ز فما يالبقاء مقصود للمج أن هيرد علي )اجلعل



٣١٩

 قابل للبقاء فللعرفأنه  أما ،بقيمل  الإ و،يجازه الوارث بقأ فإذا ،بل للبقاء عرفاًافعله املورث ق

عله جي وحنوه )١(أوفوا إطالق بل ،كذل يف رد الشارع العرفي ومل ،املعامالت يف اريهو املعالذي 

  .جازهأ إذا عنده

 ةية ال العقلي العرفمورأل من اكذل إذ ،إشكال حمل )قبل اجلعليوال مما (: قوله أن هيرد عليما ك

 هو عند من الإمنا البطالن  فإن ، مصادرةكجازة املالإ وفرض البطالن مع فرض ،ه االستحالةي فتأيتحىت 

  .زه الوارثجيمل  إالّ إذا ، البطالنىريالن عند من ال ستدل بالبطيف يك ف،راهاي د منجازة ال عن اإلىري

املورث  أن  ملا عرفت من،زيالبقاء مقصود للمجن إ :هي ف)زيس مقصوداً للمجيل(: قولهن إ :اًيوثان

  .ز البقاءي فمقصود ا،عرفاًللبقاء ئاً قابالً يفعل ش

 يف اريهو املع الذي  بل العرف،هين هذا التشبيأمن  ف، تامريالزوج غك كون املالك: وثالثاً

 نينكالرن إ ثي ح،هريع وغيالب يف كته ذلي مثل رؤ،املال والعملاملضاربة  يف نينكالر أن ىرياملعامالت 

  .أقربه فقول املصنف ي وعل،ةيا اجلنسي فهما املقصود بالقضا،ني خبالف الزوجك وذل،البدل واملبدل

 ىمقتضن أ و،الم املصنفكرتضوا ين مل ي الذنيالم مجلة من املعلقك  يفرظظهر وجه النيومنه 

  .هيتوا علكن سيالقاعدة مع الذ

  

                                                

.١اآلية : سورة املائدة )١(



٣٢٠

نعم ال بأس بالتوكيل ، بإذن املالك إالّ  أو يستأجر أجرياً، يف عملهيوكل وكيالً أن ال جيوز للعامل): ٣٠ مسألة(

   يف أصل التجارةجاراًييكال إىل الغري وكالة أو استاإل وأما ،أو االستيجار يف بعض املقدمات على ما هو املتعارف

  

 ، والعقود تتبع القصود، املقصود هلما فإنه،املضاربة اتباع املنصرف منها يف زم الال):٣٠ سألةامل(

العامل  أخذ  إىل بالنسبةطالقان املنصرف اإلك فإذاه ي وعل،)مكعقود(صدق ين قصد مل كيمل إذا ألنه 

  .كز له ذلجيمل  ليكالو أخذ ان املنصرف عدمك وإذا ،كقدمات جاز له ذلامل أو العمل يف ليكالو

ذن إب إالّ اًريستأجر أجي أو ،عمله يف الًيكل وكوي أن وز للعاملجيال { قول املصنف أن علميومنه 

 أنه  وادعاء،لهوجه  ال فالإ و،ان املنصرف مباشرة العامل بنفسهك إذا ما هراد بيأن و  ال بد}كاملال

  . ملن راجعهال خيفىما ك ،خرج خالف العرف ما إالّ رفاملنص

ما هو  على بعض املقدمات يف جارياالست أو ليكبأس بالتو نعم ال{ :قول املصنف أن ماك

 ك ولذا قال املستمس،كذلكل املقدمات كس ي فل،ان متعارفاًكد به ما يرين أ وبد  ال}املتعارف

 أو ح اخلطابيمن صر أو ،طالق املستفاد من اإلك املالذنإون العمل بكي أن ع وجوبياجلم يف مكواحل(

  .انتهى ) مل تعلم مل جتز التصرففإذا من القرائن ك ذلريغ أو من العادة

وز عمله جيث ي ح،هريجأله ويكو أو من العامل أي ان املتعارف عملك إذا علم حال مايومنه 

   .هريغ إىل الهكيإبنفسه و

  ما  أو جعالةً أو }تجارةأصل ال يف جاراًياستو  أالةًك وريالغ إىل الكيما اإلأو{



٣٢١

  .بإذن املالك إالّ يضارب غريه أن هال جيوز ل أنه  كما، ومعه ال مانع منه،فال جيوز من دون إذن املالك

  

ن كي مل وإذا }كذن املالإوز من دون جيال {و،  وحنوهنصراف قد عرفت اتباعه لال}ـف{ شبهأ

  .املنع على ليعدومها وال دلي الاحلق  ألن ،ىفك جازأجازة مث إلا إىل إنصراف

ها من أنشيبطل املضاربة وي إالّ أن ،نفع السحبي مل جازيتإسحبت :  مث قالنصرافاان ك وإذا

   .كذل يف  عدم حق لهصالة أل،ديجد

  .ما عرفتك }مانع منه ومعه ال{

  .العقد يف  فاملرجع الظهور العريف،م الالعقد شامل أ أن  يفولو اختلفا

 أنه  من،ه احتماالنيفف ،كان الظاهر عند العرف ذلك وإن ،جازةمل أقصد اإل: كو قال املالول

  . الثاينقرب واأل،ثباته اإليمدع فعل أنه  ومن،عرف بقصدهأ

  .األصل واملرجع ،استفادة الظهور من العقد تساقط يف ولو اختلف العرف

ذن إب إالّ هريضارب غي أن وز لهجي ال أنه ماك{ : قولهإطالق يف شكالوقد ظهر مما تقدم اإل

ذن بعد  وقد عرفت حال اإل، العقدإطالقه ينصب علي الذي املتعارف إىل األمرال كيإ بل الالزم }كاملال

   .العقد

  



٣٢٢

 معه يف  أو جبعله شريكاً، للمالكيكون جبعل العامل الثاين عامالً أن فإما ،أذن يف مضاربة الغري إذا ):٣١ مسألة(

 واحتمال بقائها ،قوى فال مانع منه وتنفسخ مضاربة نفسه على األاألول أما ، لنفسهجبعله عامالًما إو ،العمل واحلصة

  مع ذلك لعدم املنافاة كما ترى

  

 عامالً عل العامل الثاينون جبكي أن ماإ ف،ري مضاربة الغيف{ ك املال}ذا أذنإ{ ):٣١ مسألة(

 أو ،نيديمق أو ،ني سواء العمل واحلصة مطلق}صةعمل واحلال يف اً معهكيعله شرو جبأ{ الًك }كللمال

 ثركأ أو األولثلثه مثالً بقدر نسبة ما للعامل  أو نصف العمل يف اًكي شرون الثاينكين أك ،ختالفالبا

   .قلأأو 

   .ك باملال ربط للعامل الثاينري من غ} لنفسهما جبعله عامالًإو{

 }ىقواأل على وتنفسخ مضاربة نفسه{، والعامة اخلاصة دلة األطالق إل} فال مانع عنهاألولما أ{

ون ك ني ب للتنايفك وذل،قامين وجدنا تعلي الذني عامة املعلقكذل على  وقرره،كما هو ظاهر املسالك

   .ل الشرعييشمله الدلي  ال عقالًكث متنع ذلي وح،ل منهما عامالً مستقالًك

مثل العامل مثل ن إ ثي ح}ةنافالعدم امل{ ما اختاره اجلواهرك }كواحتمال بقائها مع ذل{

بق موضوع للعمل يحدمها مل أعمل  إذا الن مستقالنيكماله و يف نسانون لإلكي أن نكميما ك ف،ليكالو

 كرتبط ذا بشخصه وبذاي أن نكمي املضاربة عقد ال إذ }ىما ترك{ ،املقام يف كن ذلكمي كذلك ،الثاين

  .بشخصه

  اجلامع ن إ ثي ح،ليكفراد الأل يبانا من قك أي ،الحظ الشخصيمل  إذا نعم



٣٢٣

 وحصل ربح عمل عمالً أن كان بعد إالّ إذا ءلك والعامل الثاين وليس لألول شي بني املاويكون الربح مشتركاً

  ذلك الربحفيستحق حصته 

  

 أدلة و، العقودأدلةشمله ي يعقالئنه إ ثي وح، فال مانع،كر ذليما تقدم هنا تصوك هو الطرف

 دلي الصحة بعدم ما على ث استدلي ح،الم اجلواهركر خالف ظاهر ين هذا التصوكل ،معاً املضاربة

  .انتهى ،ه يف صحة الثاينيبار خلو عن وقوع عقد قراض علاعتعلى 

  .طالقاإل  إليهانضم إالّ إذا ديفي  ال،بعدم االستداللن إ :والًأ :هيوف

  .ئر العقودسا يف كقال مثل ذلي أن صحي فهل ،النقض بسائر العقود: اًيوثان

 إىل العمل الواحد ال بالنسبة إىل بالنسبةتعدد العامل  نع منمي كذل أن رك ذكاملستمس مث إن

ما ك ،ان له سهمك فربح أيضاً  عمل الثاينوإذا ،ان له سهم من الربحك وربح األول عمل فإذا ،نيعمل

  . اجلواهركصرح بذل

له ك فالربح ك للمالجعله عامالً إذا اينله للثكون الربح كد يمع ق أما ،طالقهذا مع اإل: أقول

ن ك لات،ظذا ببعض املالحكقبله ه الذي د التخلص من العمليري ألنه ه العامليقدم عليإمنا  و،للثاين

ة فال ياً باملضاربة الثانإطالقفسخ املضاربة  يف هوإمنا الم املصنف ك أن ماك ،طالقاإل يف هوإمنا المهما ك

   .المهماكه ينافي

 } والعامل الثاينك املالنياً بكون الربح مشتركي{ اًإطالق األوىلانفسخت املضاربة ث ي ح}و{

 شيءول س لأليول{ مضاربتهفسخت  أن  بعداألول شأن للعامل ال إذ ، املضاربةأدلة ىما هو مقتضك

 أن  املضاربة معهىمقتض ألن } الربحكستحق حصته من ذليوحصل ربح فعمل عمالً  أن بعدإالّ 

  ة رحبه ستحق حصي



٣٢٤

ان ك إذا املستقبل يف صلحي الذي الربحن إ :قالي أن نكمين ك ل،املراد به الربح الفعلي أن وظاهره

ان ك ـ د عرفاًيس ببعيما لك ـ كشمل مثل ذلي املضاربة إطالقان كعمل هذا العامل و على اًيمبن

  .ون له حصته من الربحكت أن الالزم

عمل هذا  على  املبين،ك بعد ذللربح كفاء املاليان استكث يشمله حبي طالقن اإلكيمل  إذا ،نعم

هدر ال فلو مل يشترط إن للعامل شيء، وك مل ي، مع اشتراط هدر حق العمل ولو شرطاً ضميناًً،العمل

  .ه العامليعمل ف الذي  للربحكن وجه لعدم شيء له بعد استيفاء املالكحق العامل مل ي

 إذ ،ونه حتت سلطه العاملكعم من ون املراد به األكي أن م فالالز}عمل عمالً أن  بعد{ :أما قوله

  ربح فإنه، وارتفع السعر عندهكالعامل املال من املال أخذ  إذاماك ،ون ربح بدون عمل خارجيكيقد 

 عنده بحرين بعشرة فير بالنقدك السيشتري أن ني فرق بيأ و، منهس للعامل شيءيل: قالي ألن ال وجه

  . سعرمها عنده وبني يأخذ النقدين فريتفع،ر هلماك سعر السون ارتفاعك حيث ي،مخسة

 يف ا فارتفاع سعرمهامهيعمل في مل  فإنه،نير عمل خبالف النقدكباشترائه الس أنه الفرق: قاليال 

  .كس املاليك

ن وجه كيشراف مل شمل مثل اإلي ان عقد املضاربة الك إذا  نعم،شراف عملاإلن إ :قالينه أل

 انت املضاربةك إذا مثل ما يف  خصوصاً،رباحل هذه األكشمل  غالباً يطالقن اإلكل ، العاملكالشترا

  عطاه أ إذا ماك ،العروضعلى 
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 بل لو جعل ،مل يكن له عمل بعد املضاربة الثانية أن  من الربح بعديشترط على العامل الثاين شيئاً أن وليس له

 يف الثانية ال  بالنصف وجعله ثلثاًاألوىل كأن يكون يف األوىليف احلصة للعامل يف املضاربة الثانية أقل مما اشترط له 

   ورمبا حيتمل جواز اشتراط شيء من الربح أو كون الزيادة له،يستحق تلك الزيادة بل ترجع إىل املالك

  

ن أ و،كل ذلك يف ةيجاراملضاربة ن إ  فقد قلنا سابقاً،جناساً لالسترباح وارتفع السعرأ أو دوراً

   . ظاهر الوجهري غ،نيشهور لزوم النقداشتراط امل

ولو عمل  }ن له عملكيمل  أن ئاً من الربح بعدي شالعامل الثاين على شترطي أن س لهيول{

ه ي وعل،من الربحشيء  جنيبون لألكي أن ن قد تقدم صحة اشتراطك ل}ةيبعد املضاربة الثان{ شرافاإل

   .هي موافقاً علكان املالك إذا صح هذا الشرطيف

أن ك ،األوىل{  املضاربة}له يفقل مما اشترط أة ياملضاربة الثان يف لو جعل احلصة للعاملبل {

 يف الربح ألن }ادةي الزكستحق تلي ة اليالثان يف  بالنصف وجعله ثلثاًاألوىل يف{ ب العاملي نص}ونكي

   .يءش يف األول يف مل فال حق للعا، والعامل الثاينك املالنيب األوىلاملبطلة للمضاربة  ةياملضاربة الثان

ون ك أو جواز اشتراط شيء من الربح{ اجلواهر يف ماك }تملحي ورمبا ،كاملال إىل بل ترجع{

   .األولللعامل  أي }ادة لهيالز
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 يكفي يف جواز جعل حصة من ،هذا املقدار وهو إيقاع عقد املضاربة مث جعلها للغري نوع من العمل أن بدعوى

 مشتركة األوىلال مانع منه وتكون احلصة اعولة له يف املضاربة  أيضاً والثاين ،ال مضاربةوكالة نه إ  وفيه،الربح له

  بينه وبني العامل الثاين على حسب قرارمها

  

جواز  يف فيكي نوع من العمل ريمث جعلها للغقاع عقد املضاربة يإهذا املقدار وهو  أن ىبدعو{

ة يرباح الثانأ ف،واؤ ومن شاألوىلطول املضاربة  يف ةياملضاربة الثانن إ ثي ح}جعل حصة من الربح له

  .ك للماليون حصة منها للعامل والباقك فتاألوىلرباح أون من ك حصة العامل تإخراجبعد 

  نعم املعقول، حمل نظر}مضاربة الة الكونه إ هيوف{ : فقول املصنف،وهذا هو الظاهر من اجلواهر

ة عن يجنبأة يون املضاربة الثانكما ت إىل ك ولذا قسمه املستمس،ضاًأيالة كوون كيقد األول أنه القسم يف 

   .الةكالوكانت ك إذا طوهلا ال ما يف انتك إذا  فاحلق مع اجلواهر،األوىلطول  يف ونكت  ماىلإ و،األوىل

 أدلة و، املضاربةأدلة طالق إل}ال مانع منه{ العمل واحلصة يف اً معهكيجعله شر ما أي }والثاين{

    .)١(العقود

حسب  على  العامل الثايننينه وبية بك مشتراألوىلاملضاربة  يف ون احلصة اعولة لهكوت{

 ،العمل نصف نيل من العاملكون من كين أك ،ةيون نسبة العمل والربح متساوكت أن صحي ف}قرارمها

صف العمل حدمها نأان من كون النسبة خمتلفة بأن كت أن ما تصحك ،وله نصف الربح اعول للعامل

   وثلث الربح

                                                

  .١اآلية : سورة املائدة )١(
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  . ومعه يرجع إىل التشريك،مل الثاينيكون له عمل مع العا أن وأما الثالث فال يصح من دون

  

  .هيالم فكما تقدم الكاف جحإون كي ال أن ن بشرطك ل،ثلث الربح أو  الربحثلث العمل وربعأو 

 ، مثالًيرك في جسديعمل ألنه ،مةيثر قكأقل حجماً ون العمل األكين بأن كجحاف مموعدم اإل

ان ك وإن ،ثركجره أأن إ ثي ح،ان عمالً ذا وساخةك إذا ماك ،كشبه ذلأ ما أو ثركمته أي قيركفأو 

   .مثلةها من األريغ إىل ،قلأ أو اًيحجمه مساو

 بأن ك املستمسإشكال و،}ون له عمل مع العامل الثاينكي أن صح من دونيوأما الثالث فال {

م مل ان له عمل أك سواء ، عنه خارحك املالري والعامل لغ،ك للمالون عامالًكياملضاربة من  يف العامل

  .جهة املضاربة  يف لعاملهون عامالًكين تصور بأي كالعامل للمال فإن  ظاهرري غ،نكي

  فال طوالًكيراد التشرألو  إذ ، حمل نظر}كيالتشر إىل رجعيومعه { قول املصنف أن ظهريومنه 

رجاع هذا إالم املصنف بكما هو ظاهر ك ـ  عرضاًكيأراد التشر وإن ،ر لوضوحهكالذ إىل حاجة

عرض   يفوماك كيالتشر إذ ،ءيش  يفكيس من التشريلنه إ هيفف ـ القسم الثاين إىل القسم الثالث

   .األولطول العامل   يفنما هذا القسم الثالث العامل الثايني ب،كاملال إىل واحد بالنسبة

  



٣٢٨

أجاز املالك ذلك كان احلكم كما يف اإلذن  فإن ،ب العامل غريه مع عدم اإلذن من املالكضار إذا ):٣٢ مسألة(

   حكمه فيلحق كالً،السابق يف الصور املتقدمة

  

 وال ،كشمل العقد ذلي بأن مل }كذن من املاله مع عدم اإلريذا ضارب العامل غإ{ ):٣٢ مسألة(

جازة اإل ألن }الصور املتقدمة يف ذن السابقإلا يف ماك ك ذلكجاز املالأن إف{ ذن له خارج العقدأ

   .ذنة املستتبعة لإليصحة املعاملة الفضول على  ملا دلذن السابق،الالحقة حاهلا حال اإل

  .ةربعاأل أو  الثالثةقسام لألحكاماملسألة السابقة من األ يف  حسب ما تقدم}مهك حالًكلحق يف{

 ان بعدهك وإذا ،ون بعدهكي وقد ،العمل يف ل الشروعون قبكيذن قد اإل أن  إىلهنعم البد من التنب

 عقد نية عامالً من حياملضاربة الثان يف ان العاملك ، املضاربةنية من حي للمضاربة الثانذناًإان كفإن 

وم اجلمعة فأجازه ي من ضارب العامل العامل الثاين إذا ماك ،ذن من وقت متأخرأإذا  أما ،املضاربة معه

  .جازة من عدم اإلأيتيس مايوم اجلمعة حال ان حال ك ،سبتوم الي من كاملال

  .األولون مما بعد كي وقد ،األولون من كيان فقد ك وإذا ،ونكي  وقد ال،ونكيذن قد ه فاإليوعل

 العقد الواحد ال ألن ،ضين التبعكمي  وال،أذنيال  أوة ياملضاربة الثان يف أذنيأن ما إ :قالي ال

  .تبعضي

  .صح العقد مع تبعض الصفقة وحنوهي ولذا ، من تبعض العقدال مانع: قالينه أل
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  كان العامل الثاين فإن  وحينئذ،وإن مل جيز بطلت املضاربة الثانية

  

 إذا ماك ،أيضاًض الزمان ي جهة تبعري من غ،صةيادة ونقيل زك مع كذن املالإصح ي أنه علميومنه 

 بضاعة يشتري أن  أو،سافري ذنه له بأن الإ يف هي علك فشرط املال، مطلقاًضارب العامل العامل الثاين

   .كذل أشبه ما أو شتريي ال أن هي علك فشرط املال،ضمن معامالته يف أيضاًذا ك

 وال ،ذنه سابقاًإ بدون كمال املال يف صح التصرفي ال ألنه }ةيز بطلت املضاربة الثانجين مل إو{

   .جازة اإلدهاية مل تؤية فضولي فاملضاربة الثان،زته الحقاًجاإ

ان مغروراً وقد فوتته ك إالّ إذا شيءصل الربح فال حيعمل ومل ي مل }ان العامل الثاينكن إف{

جل  أل آخر عمالًك وملا ضاربه تر،كمضاربة العامل للمال أن عرفين كيمل  إذا ماك ،ئاًياملضاربة ش

 ،حبس احلر عن عمله إذا  ماحال املقام حال فإن ،هي آخر بالضرر عله عمالًكمضاربة العامل مما عاد تر

هامه احلبس يإجاً و حبسه خارنيفرق ب ال إذ ،الضمان ـ تبعاً جلماعة من الفقهاء ـ كث رجحنا هنايح

  .من غر إىل رجعياملغرور ل يشمله دليراً عله مغروجيمما 

املسألة  يف ما صورناهك ،ي وجعل الربح املستقبلصل الربح املايلحي عمل ومل ان العامل الثاينكوإن 

االستحقاق  يف فرق ال إذ ،عمل وحصل الربح أي ،املصنفره كذي الذي ان حاله حال الفرعك ،السابقة

  . ربح عمل العاملنيال الرحبكن إ ثي ح،ي والربح املستقبل الربح احلايلنيب

 ،ءشين للعامل كي مل ، وال مستقبالًالًاح  ال،اًإطالقصل الربح حي عمل ومل ان العامل الثاينكوإن 

  ضمن ي  الهحيضمن بصحيال  مال يشمله دلي ف،ربحيمل  إذا هدر عمله على دخلألنه 



٣٣٠

 أو للعامل ، لهأيضاًما قرر للعامل فهل هو  وأما ، فلهاألوىلعمل وحصل الربح فما قرر للمالك يف املضاربة 

   وجوه، أو مشترك بني العاملني،األول

  

  .بفاسده

 اًيوقع فضولالذي  ـ وقد أجاز شراء العامل الثاين }الربحعمل وحصل { ان العامل الثاينكوإن 

جازة إ بل مع ،نيجازت اإلنيتالزم ب ال أنه  لوضوح، للعامل الثايناألولز مضاربة العامل جيمل  وإن ـ

   .جازة ورفض املعاملةجمال إل املضاربة ال

 فال ،ما عرفت سابقاًك ،الربح تابع للمال وللعمل ألن } فلهاألوىلاملضاربة  يف كفما قرر للمال{

  .كون بعض الربح للمالكي ال ألن وجه

 هي ال الزائد عل،مقدار حقه لهن إ :قالي أن ان الالزمكجحافاً إان جعل القدر اخلاص له ك إذا نعم

   . حالهأيتيقرر للعامل من احلصة مما  ون حال الزائد حال ماكي و،هيجحف فأ الذي

  :} وجوه، العاملنيني بكمشتر أو ،األوللعامل ل أو ،ه لأيضاًقرر للعامل فهل هو  وأما ما{

ما ك ،ك املالري من الربح لغءين شكيث بطلت املضاربة مل ي وح،الربح تابع للمالن إ :األولوجه 

  .الم املصنفك يف لهي تفصأيتي

  .قرر له عطاء ماإون بعض الربح له وقد ربح، فالالزم كاملقرر ن إ :ووجه الثاين

ه املضاربة ءعطاإ أن ث قد تقدمي ح،ستحق بعضه بقدر عملهي األولالعامل ن إ :ووجه الثالث

   . والربح تابع للعمل،عمل ألنه ستحق بعضهي العامل الثاينن أ و، نوع من العملللثاين

  



٣٣١

  مل يعمل حىتاألولالعامل ن أ و، فال يستحق العامل الثاين شيئاً،املفروض بطالن املضاربة الثانية ألن ،األولأقواها 

  أجاز تلك املعامالت الواقعة على إذا  فيكون متام الربح للمالك،يستحق

  

  .}األول{  عند املصنف}أقواها{

  العامل الثايننيذنه وشرط الربح بإان بكفإن ( :هريقارض العامل غ إذا مسألة مايف  الشرائع يف قال

ربح  فإن ،صح القراضينه مل ذإ ريان بغك وإن ،عمل له ال ألنه ،صحي ولو شرط لنفسه مل ، صحكواملال

 ألن ،أيضاً كل للمالي وق،جرة الثاينأه ي وعل،األولللعامل  اآلخر والنصف كان نصف الربح للمالك

  .انتهى ) حسناألول و،جرة بنصف األاألول على رجع الثايني ونيل للعاملي وق،عملي مل األول

وجوه ا أ بكه املساليما نص علكللعامة  أو ،ما هو ظاهر احملققكصحابنا قوال ألوهل هذه األ

  .كح ذليهم تنقين كيمل  وإن ، احتماالن،ةيللشافع

ة فال ين املفروض بطالن املضاربة الثانأل{ : فقد استدل املصنف ملا اختاره بقوله،انكف يكو

ن كين مضاربة مل ك مل تفإذا ،ان بسبب املضاربةكحقاق تاالس ألن }ئاًي شستحق العامل الثايني

   .استحقاق

 كتل{ ك املال}أجاز إذا كون متام الربح للمالكي ف،ستحقي حىت عملي مل األولن العامل أو{

  .}ماله على املعامالت الواقعة

ه تون حصك وت،كاً مع املالياً قهركيون شركي ف،مناء املالإالعامل سبب  أن كذل على ردين رمبا كل

 كار ذلص ذاإد بدون رضاه يب زصبغ ثو إذا ون حاله حال ماكي ف،ي واجلسديركحسب جهده الف

  عدم  إىل ذهبوا وإن املشهور فإن ،مةيادة القيسبباً لز



٣٣٢

تاب الغصب ك يف كاملسال يف  فقد استدل له، تامريلهم غين دلك ل،نيمل تزد الع إذا للغاصبشيء 

م يتعلكانت أثراً ك فإن ،مة املغصوب بفعل الغاصبيزادت قإذا ( : عند قول احملققكوذل، نه متعدأب

 كستحق بتلي ال(: ك قال املسال،) لهشيء نسج الغزل وطحن الطعام رده والاطه الثوب ويالصنعة وخ

  .)هيئاً لتعديادة شيالز

انت ك بل ،كذن من املالإ ريلعدم احترام العمل بغ(: نفالم احملقق اآلك لاجلواهر مستدالً يف وقال

  ).ك الصفات من توابع مال املالكتل

 ما ال داللةك ، حلق الغاصبيسقاط التعدإ على ال داللة إذ ،نيورك املذنيليلالتع يف  ماال خيفىو

 الصفات من توابع ك وجعل تل، وحنوه لهم مسلئ حق امرىتوي السقوط االحترام بعد مشول على 

  . مصادرةكمال املال

يس الزرع ل أن ، معى النص والفتوكما ورد بذلك ،ون الزرع للزارع الغاصبكرناه كد ما ذيؤيو

  للمقامىتويال  مشول يف شكال واإل، مناء ماله ومناء عملهني فرق بي وأ،هء بل مناعني مال الغاصب

 أن ك املالريفلو زعم غ، حقه أنه ىري والعرف ،عريف أمر احلق إذ ، واردري غ،المكول الأونه حقه كألن 

  .ادة حق الباينيلزا أن  العرفىري ،امتهي فجعلها داراً ضاعفت ق،رض وأدوات البناء لهاأل

  بأن نفع عمله عاد،كاملال على جرة عملهأ رة استحقاق العامل الثاينكلل التذرناه عكولعله ملا ذ

 للعالمة بأن ك ورد املستمس،جرة فقطاأل  ال،ل نفع العملكون له كي أن ك ذلىن مقتضك ل،كاملالإىل 

  عد يمل ان حاصل عمل العاكملا  إذ ، تامريسباب الضمان غأس من ي لكذل



٣٣٣

  مغرور من قبله ألنه ،األولويستحق العامل الثاين أجرة عمله مع جهله بالبطالن على العامل 

  

  .هري وغىتوي الل ي لدل،ه موجباً للضماني علك املالءاليان استكحقاً له 

 ، إليهادة مستندةيل الزكانت ك إذا ما يف ادة للعامليل الزكون ك  القاعدةى فمقتض،انكف يكو

   .ادة هلماي الباب فالزيمصراع يف ماكما  إليهانت مستندةكذا إأما 

 }مغرور من قبله ألنه ،األولالعامل  على جرة عمله مع جهله بالبطالنأ ستحقق العامل الثاينيو{

على  ألنه ،جرةن من احلصة واألياألمرقل ستحق أينه أن الالزم القول بك ل،من غر إىل رجعيواملغرور 

 إالّ  اللهم،الصحة على جرةادة األي قد أهدر قدر زك وبذل،كله ذل أن  علىفقد دخلة الربح يقلأر يتقد

  .ةياألولالقاعدة  إىل  انتفت الصحة رجعفإذا ،داً بصحة املعاملةيان مقكاهداره   إن:قاليأن 

جرة أان له كجرة املثل أوجب يالبطالن ن إ قلنان إ  فإنه،ئاًيربح شيمل  إذا ظهر حال ماي كومن ذل

 ،نياألمرقل أوجب يالبطالن ن إ قلنا وإن ،ةياألولان املرجع القاعدة كملا بطلت املضاربة  إذ ،ثلامل

ح فال يريمل  أنه إذا  علىدخل ألنه ،ئاًيان الالزم عدم استحقاقه شك }جرةادة األيأهدر قدر زنه إ ثيح{

  . لهشيء

  .}مع جهله بالبطالن{ :جرته بقولهأد ياملصنف ق مث إن

  ل كشأ و،جرةأستحق ي ان عاملاً الك أنه إذا كش ال: املقاصدوقال جامع 



٣٣٤

 له يكون عامالً أن ضاربه علىإذا  وأما ، وال وجه له مع فرض عدم اإلذن منه له يف العمل، على املالك:وقيل

   إن:يقال أن  فيمكناألولوقصد العامل يف عمله العامل 

  

  .ون الضمان بالغروركى  علتوقفين االختصاص بصورة اجلهل أ بكه املستمسيعل

 ،ان عاملاً بالبطالنك وإن ان ضامناً لهكه ري عمل غمن استوىفن أ و،فاءيستان الضمان باالك إذا أما

  . اجلهل والعلمصوريت يف ونكيجرة املثل أالعامل ب إىل فالرجوع

  .األوليس العامل كيسه ال كيف الربح دخل  ألن ،ك املالاملستويفن إ :ويرد عليه أوالً

 إذ ،لةده احلصة العاؤعطاإ فالالزم ،جرةبقدر األ  الدلةاان بقدر احلصة العكفاء ياالستن إ :ايانوث

  سواء زادت عن احلصة،جرة فال وجه لأل، خاص من الربحرل منهما قدك ول،لعملالربح تابع للمال ول

   .ساوت أو نقصتأو 

   .املستويفألنه  }ك املالىعل{ ستحقيالعامل  أن  من}ليق{ علم صحة ماي منه }و{

 ،هي فشكال قد عرفت اإل}العمل يف ذن منه لهال وجه له مع فرض عدم اإل{  قول املصنف}و{

   .ون حقه له خالف القاعدةك فعدم ،مع علمه وعمده حىت  الربح حق العامليفن أو

 ك ال للمال}ون عامالً لهكي أن ىعل{  العامل الثايناألول ضارب العامل }ضاربه إذا وأما{

  ن إ :قالي أن نكمي ف،األول عمله العامل يف{  الثاين}صد العاملوق{



٣٣٥

 باقية بعد فرض بطالن األوىلاملضاربة  أن  وذلك بدعوى،خمتار احملقق يف الشرائعهو  بل ،األولالربح للعامل 

   فيكون كأنه هو العامل فيستحق الربحاألولالعامل قصد العمل للعامل  أن  واملفروض،الثانية

  

 أن من(: يد الربوجرديره السكه ماذين فك ل}الشرائع يف  بل هو خمتار احملقق،األولعامل الربح لل

   .انتهى )الثاينيف  إالّ تمي له الي نعم دل،لنفسه أو كضاربه للمالي أن نيظاهر احملقق عدم التفرقة ب

  الثاين}العامل أن  واملفروض،ةية بعد فرض بطالن الثاني باقاألوىلاملضاربة  أن ى بدعوكوذل{

  .}ستحق الربحيأنه هو العامل فك{ األول العامل }ونكي فاألولقصد العمل للعامل {

ثالثة  على استرباح العامل الثاين ألن )األولالعامل قصد العمل للعامل ن إ( :ده بقولهيقإمنا و

  .ئاًيقصد شي ال أو ،قصد التربع بالعملي أو ،كقصد ذليأن ما إ ألنه :أقسام

 يف عراضن واإليالد يف براءاإلك فهو ،هدر عمل نفسهأ أن حق له بعد ال ع بالعملقصد التربفإن 

  .املال

 ،هدر احترام علمهيمل  ألنه ،جرةقصد األك أنه  فالظاهر،جرة وال التربعقصد ال األيمل وإن 

ن وجه كيهدره مل ي مل فإذا ،هدرهأ إالّ إذا ه لنفسنسانعمل اإل إذ ،)١( مسلمئ حق امرىتوي الشمله يف

  .هلدره

  .قصد التربع بالعمليالعامل مل  ألن :قولي أن  أن األوىلعلميومنه 

                                                

  .٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:املستدرك )١(



٣٣٦

   بالبطالنكان جاهالً إذا وعليه أجرة عمل العامل

  

بقصد نه إ ثي ح،ئاًيقصد شيمل  أو  باب املضاربة التربعيف قصد العامل إذا ومما تقدم علم حال ما

 ألنه ،انت له حصتهكقصد تربعاً وال حصة يمل إذا  أما ،كاملال على لهشيء سقط حق نفسه فال يالتربع 

  .هدر عملهيمل 

ن من ياألمرقل أ أو ، الثاين}جرة عمل العاملأ{ األولالعامل  أي }هيعل{ ـان فكف يك }و{

عمله حمترم وقد  ألن جرةه األيعلإمنا  و،نياألمرقل أ وقد تقدم وجه احتمال ،جرة املثل واحلصة املسماةأ

  .هري وغ مسلمئ حق امرىتويال : ليشمله دلي ف،األولعامل استوفاه ال

ما ك ،ان عاملاً فقد أهدر عملهك أنه إذا  ملا تقدم من} بالبطالنان جاهالًكذا إ{جرة ن له األكول

  .لهشيء ن ربح فال كيمل  أنه إذا  علىدخل ألنه ،ن له حقكين ربح مل كيمل  أنه إذا تقدم

د رأس يالربح ول ألن ،ان عاملاً بالبطالنك وإن ، عملهجرة بنسبة األبأن له: قلنا أن سبقن كهذا ول

  .ل الربحك ب ـ رأس املاليـ أ حدمهاأ فال وجه الختصاص ،املال والعمل معاً

ل من اخلل كان ك إذا ماك بل نصه بعدم رضاه ،كذن املالإل ربح حصل ولو بدون ك يف كذلكو

 فزادت ، اخلل بعدم رضاهكعسل عمرو مع نص مال فخلطه ب،ديان اخلل لزكمته درهم ويوالعسل ق

  توهم  الإحدمها أوجه الختصاصه ب  وال،الدرهم الثالث هلما فإن ،ثالثة دراهم إىل ةيمتها االمتزاجيق



٣٣٧

  وبطالن املعاملة ال يضر باإلذن احلاصل منه للعمل له

  

صل من عمل صاحب ح أنه توهم الإ و، مما قد عرفت رده،نه تابع لرأس املال فهو لصاحب اخللأ

  .العسل فهو له

 صنع مصراع إذا ماك و،س له هذا القدر من الربحيالعمل ل إذ ،ربح العمل رحبهما النه إ :هيوف

ت يصبغ ثوبه مبا بق أو ،مهاًل مصراع دركانت قيمة ك بينما ،باب ملصراع زيد وباعهما فضويل بثالثة

إمنا  و،غ فرضاًيمة للتصبيق ثوب والصبغ واحد والل من الكمة ينما قيمة ثالثة بي فصارت الق،عندهم نهيع

  . ما تقدمك ، الصبغ وعدمهني بقاء عني عدم الفرق بىنر نا أل)عندهم( قلنا

الم كوجه  يف ره اجلواهركما ذ إىل شارةإ }ذن احلاصل منه للعمل لهضر باإلي وبطالن املعاملة ال{

ع يأما ما وقع منه للشراء والب،  للقراضيه إذ كلجازة املاإه فرض عدم ينافيوال (: الشرائع املتقدم قال

  .) بنفسهكه مباشرة ذليشترط عليمل  الذي األولذن العامل إفهو ب

 إالّ إذا عيصحة الشراء والب يف يفكذن العامل ال تإ أن ال خيفى(:  بقولهكه املستمسيل علكشأو

  وقد عرفت، فال وجه لصحتهك من املالهين مأذوناً فكي مل وإذا ،ذناإل يف كان العامل مأذوناً من املالك

مل  الذي عيمضموا الشراء والب إذ ،ةياملضاربة الثان يف ان مأذوناًك كه من املاليان مأذوناً فكأنه إذا 

  .)هايه املباشرة فيشترط علي

 مع األولعقدها العامل  اليت  املضاربةريجازة العامل غإ العامل بريتصرف غ يف ذناإلن إ :هيوف

  ان ك كذن من املالإال  أن  بل لو فرض، الثاينالعامل



٣٣٨

 ويتعني كون متام الربح ،مع اعتبارها فال يتم وأما ،األوىلمل يكن املباشرة معتربة يف املضاربة  إذا يتمإمنا لكن هذا 

  .مل جتز املضاربة الثانية وإن أجاز املعامالت إذا للمالك

  

 ختلف الشرط وحنوه أن بعض املسائل املتقدمة يف ث قد سبقي ح،ذنصورة اإل يف  مثل الالزمالالزم

ذن إن كيمل  وإن  فالربح للعامل،و موجب للضمانهإمنا  و،وجب احلرمان من الربحي باب املضاربة اليف 

مع جهل العامل  أو ،رناهما اختكمطلقاً ما إ ،األولالعامل  على جرة العامل الثاينأه في وعل،كمن املال

  . بالبطالنالثاين

املضاربة  يف ن املباشرة معتربةكمل ت إذا تميإمنا ن هذا كل{ :قول املصنف يف علم وجه النظريومنه 

  : وجه النظر،}تميمع اعتباره فال  وأما ،األوىل

  . املعاملةكز املالجيمل  إذا كذلن إ: الًأو

  .يوجب احلرمان من الربح ختلف الشرط وخنوه من باب املضاربة الن إ :وثانياً

  .حدمهاأ فال وجه الختصاصه ب،الربح تابع للمال والعمل أن  تقدمقد: اًوثالث

 ، ممنوع}ةيمل جتز املضاربة الثان وإن أجاز املعامالت إذا كون متام الربح للمالك نيتعيو{ :فقوله

  .مذاقهمحىت على 

ر كما ذكم ك خصوص املباشرة فاحلاألوىلان املفهوم من املضاربة كن إ( :كه فقول املستمسيوعل

  ون الربح ك و،صنف من بطالن املضاربةامل



٣٣٩

  . حمل منع،انتهى )جرة املثلأالعامل  على ستحقي و،أجاز معاملة العامل الثاين إذا كلعه للمايمج

 من ظاهر اللفظ د عريفييتق أو إطالقان ك فإن ،ال أو ليك التوه لجازأهل  أنه  يفلو اختلفاه مث إن

 التصرفن إ ثي حك مع املالاألصلان كال إ و، خالفهيمدعلى  عنةي والب،ان هو املتبعك نصرافولو باال

  .ةيذناإل أو ةيجازته املعاملإ إىل تاجحيماله يف 



٣٤٠



٣٤١

  

  احملتويات

  

  كتاب الشركة

  ١٢٣ ـ ٥

  ٦...........................................مفهوم ومصداق الشركة

  ٢٧................................ ـ الشركة في العین والدین١مسألة 

  ٣٧............................. ـ لو استأجر اثنین لعمل واحد٢مسألة 

  ٤١...............................یازة مباح ـ لو اشتركا في ح٣مسألة 

  ٤٥................................... ـ شرائط الشركة العفویة٤مسألة 

  ٥٠................................. ـ الربح والخسران بالنسبة٥مسألة 

  ٦٢............................. ـ لو كان الشرط تجارة خاصة٦مسألة 

  ٦٦............................................ ـ العامل أمین٧مسألة 

  ٦٧....................................... ـ عقد الشركة جائز٨مسألة 

  ٧٣.................................... ـ لو ذكر أجال لم یلزم٩مسألة 

  ٧٥..................الخیانة اآلخر ـ لو ادعى أحدهما على ١٠مسألة 

  ٧٦................................ ـ لو ادعى العامل التلف١١ألة مس

  ٧٧.................................. ـ مبطالت عقد الشركة١٢مسألة 



٣٤٢

  ٨٢...........................اشتراه بالشركة أنه  ـ لو ادعى١٣مسألة 

  مسائل

  ١٢٣ ـ ٨٤

  ٨٤...................................... ـ لو باعا بثمن واحد١مسألة 

  ٨٨.....................قامة رأس المالإ ـ ال یطالب الشریك ب٢مسألة 

  ٩٤................................................. ـ القسمة٣مسألة 

  ١٠٠.......................... ـ لو كانت القسمة توجب الضرر٤مسألة 

  ١٠٥........................................... ـ تقسیم الوقف٥مسألة 

  ١١٢................راویة اآلخر ـ لو كان من أحدهم دابة ومن ٦مسألة 

  ١١٨............................. ـ لو حاز مباحا اعتبر القصد٧مسألة 

  ١٢٢.......................................... ـ المال الممتزج٨مسألة 

  

  املضاربة

  ٣٤١ ـ ١٢٥

  ١٢٨...................................................معنى المضاربة

  ١٤٢..................................................شروط المضاربة

  ١٨٠.................................. ـ المضاربة بمال األمانة١مسألة 

  ١٨٤..........................ةربع األدلةمضاربة باأل ـ جواز ال٢مسألة 

  ٢٠١.............................اشتر بالمال بستانا: قال إذا  ـ٣مسألة 

  ٢٠٥............................. ـ اشتراط كون الخسارة علیهما٤مسألة 

  ٢١١.............................. ـ شروط أحدهما على اآلخر٥مسألة 



٣٤٣

  ٢٢٣................................. ـ خلط العامل رأس المال٦مسألة 

  ٢٢٥......................... ـ تصرف العامل حسب المصلحة٧مسألة 

  ٢٢٧..........................ئة ـ یجوز بیع العامل نقدا أو نسی٨مسألة 

  ٢٣٣.................یشتري بأزید من قیمة المثل أن  ـ ال یجوز٩مسألة 

  ٢٣٥................................. ـ البیع بالجنس ال بالنقد١٠مسألة 

  ٢٣٦................................. ـ ال یجوز شراء المعیب١١مسألة 

  ٢٣٧........................یشتري بعین المال أن  ـ ال یجب١٢مسألة 

  ٢٥٠.......................... ـ عمل العامل حسب المتعارف١٣مسألة 

  ٢٥٧............................. ـ نفقة السفر من رأس المال١٤مسألة 

  ٢٦١.......................................... ـ المراد بالنفقة١٥ مسألة

  ٢٦٣................. ـ یقتصر في السفر على النفقة المتعارفة١٦مسألة 

  ٢٦٥................................ٕ ـ نفقة السفر ذهابا وایابا١٧مسألة 

  ٢٦٩................................. ـ لو سافر من غیر إذن١٨مسألة 

  ٢٧٠.............................. ـ نفقة السفر على المالكین١٩مسألة 

  ٢٧٣....................... ـ ال یشترط في النفقة ظهور الربح٢٠مسألة 

  ٢٧٥........................................ض ـ المراد بالمر٢١مسألة 

  ٢٧٨................................. ـ لو فسخ فنفقة الرجوع؟٢٢مسألة 

  ٢٨١.................................. ـ لو تناقض في كالمه٢٣مسألة 

  ٢٨٨............................... ـ اختالف المالك والعامل٢٤مسألة 

  ٢٩٦.............................الربح بیننا:  ـ لو قال المالك٢٥مسألة 

  ٣٠٠...................................خذه قراضا:  ـ لو قال٢٦مسألة 

  ٣٠٢........................ ـ اتحاد المالك والعامل وتعددهما٢٧مسألة 



٣٤٤

  ٣٠٧............................مال المشترك ـ القراض في ال٢٨مسألة 

  ٣١٤........................... ـ تبطل المضاربة بموت أیهما٢٩مسألة 

  ٣٢٢......................... ـ التوكیل في مقدمات المضاربة٣٠مسألة 

  ٣٢٤...................... ـ لو ضارب العامل مع عامل آخر٣١مسألة 

  ٣٣٠.................. ـ لو ضارب العامل غیره من غیر إذن٣٢مسألة 

  ٣٤٥........................................................المحتویات

  

  




