
١

مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }{ منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  الفقه
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  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  مد احلسيين الشريازيالسيد حم

  دام ظله

  

  اإلجارةكتاب 

  اجلزء األول

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان
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  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقإبل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان
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  ارةكتاب اإلج

  اجلزء األول

  



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين إىل الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  اإلجارةكتاب 

     

  

  }تاب اإلجارةك{

 إما اسم مصدر مبعىن وما أشبههما، واإلغارة واإلعارةكار، جياإل هي إما مصدر مبعىنو

ما هو الغالب يف كنة، يهما بالقريالظاهر استعماهلما ف ومارة،اإلك اإلجارةئة احلاصلة من ياهل

 الغسلكضاً، ي خبالف املصادر اليت هلا اسم مصدر أ،ر اليت ال اسم مصدر هلاداملصا

  .ريالتطه ورالطه والتوضؤ، والوضوء واالغتسال،و

قال يلذا و، العقد من احلاصل مبعىنى رخأ والعقد،  تارةً مبعىناإلجارةمل لفظ تستعو

لذا  واألثر، مبعىنى خرأُ والعقد، ستعمل تارةً مبعىني فكذلكاح كما أنّ النكعقد اإلجارة، 

  .احكعقد الن: قاليه العقد فيضاف إلي

 ة السابقة،ي اللغوهايسائر ألفاظ العقود استعملت شرعاً يف معانكالظاهر أنّ اإلجارة و

د يان املرجع يف حتدكلذا  وة هلا،يقة شرعيشروطاً، فال حق ووداًيها قيإنما أضاف الشارع إلو

  .عدمه وهاي يف اعتبار شيء فكما إذا شيمعناها العرف، ف

 الفاسد اأم وح من املعاملة،يسائر ألفاظ العقود موضوعة للصحكما أنّ الظاهر أنها ك

   ما وإنما هو صورة جمردة، و،قة له إطالقاًيفال حق



٨

  ،بعوضمنفعة  أو وهي متليك عمل

  

 فاسدة، أو حةياإلجارة إما صح: قاليمن استعمال هذه األلفاظ يف املقسم، فى تراءي

 حنو عموم ااز،ى فاللفظ مستعمل عل، كما أشبه ذل وفاسد أو حيع إما صحي البكذلكو

  .صح سلب اللفظ عن الفاسديح فقط، بل يلصحالذهن من اللفظ ارد ا إىل تبادريلذا و

 يف ني تقوم بالطرفاملقاتلة اليتكس يمث إنّ اإلجارة يف معناها املطابقي عمل املؤجر، فل

ذا بعض ألفاظ العقود، خالفاً لبعضها اآلخر اليت هي تتحقق يف كه وحتقّق معناها املطابقي،

  .كمن ذلاح كون النيكبعد أن يال  و،نيمعناها املطابقي بالطرف

ع، يتاب البكالظاهر الشمول، ملا حقّقناه يف  و،مث إنهم اختلفوا يف مشوهلا للمعاطاة أم ال

 عيالب واإلجارةما تصدق كما أنّ اللفظ نوع منها، فك نوع من املعاملة، ضاًيمن أنّ املعاطاة أ

 صحة عدم و التبادر،كذلى دل عليما ك تصدق بالفعل، كذلكها باللفظ، ريغ والرهنو

  .السلب

ع يخترج منه مج وع األفراديث تشمل مجيحباً يقيفاً حقيفها تعري قد اختلفوا يف تعر}و{

أو { ما يف إجارة اإلنسان نفسهك } عمليكهي متل{ :)رمحه اهللا( ار، فقال املصنفياألغ

س ياإلباحة لك يك فاالنتفاع بدون التمل}بعوض{ ما يف إجارة اإلنسان دارهك }منفعة

  .س بإجارةياهلبة لك بدون عوض ني العيك متلنّما أكبإجارة، 

 كذلك و،ضاًيشمل الصلح أي، بل اإلجارةس خاصاً بيور لك املذيكنّ التملإ: هيرد علي

بل هي (: ه بقولهي عل)رمحه اهللا( د الربوجردييما أورده الس إىل اهلبة املعوضة، هذا باإلضافة

 املستأجره نيربها العقالء يف الععتيإضافة خاصة  ـأي اسم املصدر ـ  مبعناها االمسي

   إىل بالنسبة



٩

  اجلهة،كها بتليلتسلطه عل وعملها، أو استحقاقه ملنفعتها أو ه،كاملستأجر مستتبعة ملل

  .ىانته )نيمتعلقة بالعالّ  ال تستعمل إكللذو

اً، ألنّ املصدر ال يك متلتسياإلجارة اليت هي اسم مصدر لنّ إ: ديال السكحاصل إشو

إنما  وس مبهم،يهذا ل والفاعل، إىل فاً السم املصدر، فإنّ املصدر الفعل مع النسبةون معريك

د أنّ مراد الناس يؤي وعرف اإلجارة االمسي ال املصدر،ياملهم فهم اسم املصدر، فالالزم أن 

  .نيإجارة الع: قولونيباإلجارة اسم املصدر ال املصدر أنهم 

  مع لفظ)نيإجارة الع (رادف لفظةي لزم أن يكلسرت بالتممن املعلوم أنها لو فُو

 )نيإجارة الع ( خبالف ما إذا قلنا،ني العيكست متليمن املعلوم أنّ اإلجارة ل و)ني العيكمتل(

  .)نيالع إضافة(  بـأردفناهاو

  :ديف السيتعرى رد علوي

  .ستلزم الدوريسر كف بالف بالفتح يف املعرإنّ أخذ مادة املعر: أوالً

رد يضاً، فال يفهم معناها االمسي أيف اإلجارة مبعناها املصدري يإنّ تعر: اًيثانو

  .املصدري من فسرها باملعىنى ال علكاإلش

 ن يف اإلجارة، ألا تتقوم باملؤجركه رف أمهل دور املؤجر، مع أنيإنّ التعر: ثالثاًو

  .نيالع واملستأجرو

  .كن اإلضافة تستتبع املالأحقاق، ال االست أو كضافة اخلاصة هي امللإنّ اإل: رابعاًو

    ال وجه)استحقاقه أو هكملل(: د يف قولهيإنّ الترد: خامساًو
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  ا بعوضعني لالنتفاع  على إن حقيقتها التسليط: أن يقال ميكنو

  

من املعلوم أنّ  ويف العمل، أو  املستأجرني، سواء يف العكله، ألنّ اإلجارة توجب املل

  .ل شيء حبسبهك كمل

ما خرج، فإطالق الّ قتضي التسلط إي كلّ ملك، إذ ك مستدر)ولتسلطه(:  إنّ قولهمث

  . عن التسلط مغنكاملل

اء ينّ حقائق األشإ: هيجمهول، فف إىل  إحالة)إضافة(: د بأنّ قولهيالسى ال علكأما اإلش

صالة أ بنيللّ احلقائق عند القائكها، بل الوجود الذي هو مقوم يشار إليإنما  ولّها جمهولة،ك

رمحه ( لذا قال السبزواري وة جمهول،يصالة املهأ بنيلّ احلقائق عند القائلكمظهر  والوجود،

ون جهالة ما عداه كاملظهر جمهوالً ت أو قةيانت احلقك، فإذا )١()ة اخلفاءينهه يف غاكُو( :)اهللا

  .ق أوىليبطر

 لالنتفاع ا نيعى لط عيقتها التسليإنّ حق{ : بل قاله بعض بالفعل}قالين أن كميو{

  :نيه بأمريل علكأش و،}بعوض

  .اإلجارة اإلجارة، ال نفس معىن ط من لوازم معىنينّ التسلإ: األول

  .اسم املصدر فهم منه معىني ون به بأس،يكان للمصدر مل كف إذا ينّ التعرإ: هيفو

ه مباشرة يفعترب يلّي مل كعمل ى عم اإلجارة الواقعة علي مطرد، ألنه ال رينه غإ: الثاين

  .رياألج

  .ح بضرب من االعتبارينه صحإ: هيفو
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  :هي ثالثة وفصل يف أركاا: فيه فصولو

  . املذكور املعىنيكفي فيهما كلّ لفظ داٍل على و،القبول واإلجياب: لاألو

  

  .االت السابقةكه بعض اإلشيرد علينعم 

قة، بل يان احلقيصد ا بقيف ال ي من أنّ التعار)رمحه اهللا( خوندره اآلكال أجود مما ذو

ال كلمام من اإلشكمن ى تراءي خالف ما كه بأنّ ذلين أوردوا علإ واإلشارة يف اجلملة،

ذّ ال  شماالّ ف إيه جمبور منه، ألنّ التعاري إلرين املصكفهم، ليخمتلف تعارى ساً علكع وطرداً

  .الكختلو من اإلش

  .}ه فصوليف{فـ ان كف كي }و{

  .}و هي ثالثة{ هايليت تتوقف اإلجارة عل ا}ااكفصل يف أر{

تاب كروه يف كما ذى  عل،ابجياإل وجابياالست أو ،القبول وابجياإل: }األول{

  . عيالب

القبول،  وابجير اإلكاب أفضل من ذجياإل وجاب املراد به االنفعالير االستكمث إنّ ذ

ؤثر يسر ال كئم له، فالالزمه االنفعال املاليجاب، إذ الفعل يإذ القبول جممل، خبالف االست

 ذا،كه و،اًساراً بل امحراركؤثر اني له ال ري التحمكذلك و،ساراًكمنا انإ ووزكامحراراً يف ال

  . فراجع)رمحه اهللا( خياسب الشكتاب مك من )١(عيد املقام يف شرح البيفيرنا ما كقد ذو

دق ص و لصدق اإلجارةكذل و}وركاملذ املعىنى ل لفظ داٍل علكهما يفي فيكو{

ه، بل الظاهر أنّ ريغ أو ابجيان لفظ اإلك أو ،هريغ أو اًيان اللفظ عربك سواء ،كالعقد بذل

   فال ،إجارة وة ألا عقديافكتابة كال
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 ،)استكريت( أو )استأجرت( أو )قبلت( : مثالً، فيقول)اردأكريتك ال( أو )أجرتك(: الصريح منهو

  .ر العقودئجيري فيها املعاطاة كساو

  

 إىل ما أشبه ودياإلنسان البع إىل الةكالو وةيلذا ال حتتاج الوص واللفظ،  إىلحاجة

  .تابةكفي الكاللفظ، بل ت

قد عرفت اجلواب عنه يف مبحث ، )١(»المكلّل الحيا إمن: )عليه السالم( قولهو

  .املعاطاة

 أو ،}قبلت{ : املستأجر}قولي ف، الدار مثالًكتيركأ أو ك أجرت:ح منهيوالصر{

االنفعال، ال   مبعىن}تيركاست أو استأجرت{ :قولي }أو{ ،ما أشبه أو وافقت،  أوت،يرض

ى ، علكجرتآ :قول املؤجري ف، استأجرت:قول القابليس بأن ك العصحيما كالطلب،  مبعىن

  .عيما حقّقوه يف مبحث الب

ون األمر من األمور ك جاٍر بعد ري غ،ه بعدم حتقّق االنفعال قبل الفعليال فكاإلشو

 اإلجارة ورون صدق العقديهم العرف  واملعتربونو، ها اعتبار املعتربيفي فيكة اليت يباراالعت

  .كحنومها بذلو

بأنها  أو قصد نفسه بذاا،ي مث ، نفسيكجرتآ: قولييف إجارة اإلنسان نفسه، و

عترب يالطرف اآلخر، فإنّ اإلجارة ال  إىل م العمليلّف بتسلكان مك بأن ،طرف اإلجارة فقط

اح الذي ك خبالف مثل النكذل ولو انصرافاً، ومع الشرطالّ قوم الطرف بالعمل إي أن هايف

  .الزوجة وة الزوجيه خصوصيعترب في

  :ان املعاطاة يف باب اإلجارة، أقوال ثالثةي يف جر}و{

    لصدق األدلّة}سائر العقودكها املعاطاة يري فجي{ نهإ: األول
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مائة ى ما لو أعطكة، ياإلجارة املعاطاتى  عل)١(أوفوا بالعقود: العامة مثل واخلاصة

اط املعد يناراً للخيد والثوبى أعط أو ، سلّمه الداركذا و،ار سنةجينار ملن عرض داره لإليد

  .ناريالد و الثوبكأخذ ذل و،اطة األثوابينفسه خل

م يلسبت ومها،ين تسلكميالعمل ال  وها املعاطاة مطلقاً، ألنّ املنفعةيري فجينه ال إ: الثاين

  .طاة، فاألصل العدماالبعض فرضاً ال تتحقّق املع

املنفعة ملا  أو هو العمل وهاين املعوض فكل(: د الربوجردي بقولهياختاره الس: الثالث

ه من املعاملة ي إنشاًء ملا تساوما عل،اا من املؤجر بإعطاء بعضهجيان إكان متدرج الوجود، ك

ه بقصد يون يف املتقدرة بالعمل بالشروع فيكضاً، فيع أيه يف البريتفق نظيما قد كل، كلبا

 إىل  يف أوله قصداًنيم العيون يف املتقدرة بالزمان بتسليكما كلي، كالى إجارة نفسه عل

  .ى انته)عهيإجارا يف مج

حتقّق اإلجارة قبل ى ريم البعض، يحتقّق اإلجارة بتسلى رين العرف الذي إ :هيرد علوي

مع الصدق  واطة،يشرع يف اخليإن مل  واطياخل إىل ما يف إعطاء الثوبك، ضاًيم البعض أيتسل

لّ ك أن إىل ل اإلجارة، فحال اجلزء األول حال سائر األجزاء، هذا باإلضافةيصدق دلي العريف

س ياطة، أما أنه لياً يف مثل اخليجيان تدركإن  واً، فإنهيجيس تدريإجارة ألجل العمل ل

  . يف آٍن واحدهربائيك زرى نسان للضغط عل يف مثل إجارة إيجيبتدر
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 ، بعتك الدار مثالً: أن يقول يف اإلجيابال يصح و، والقبول بالفعل،جيوز أن يكون اإلجياب بالقولو

  .وإن قصد اإلجارة

  

ون متعلق اإلجارة يكنتفع به يف آن بأن يئاً يستأجر اإلنسان شيذا يف مثل أن ك وبل

  .اًيمة فوراً ذحباً شرعيهربائي ذبح كزره الى علستأجر إذا ضغط ين أك ، اآلنكذل

  .ل شيء حبسبهكم ير، إذ تسلكذيه أوضح من أن يال فكفاإلش: أما القول الثاين

 كجرتآ: قوليأن ك ،سكالع أو }القبول بالفعل و،اب بالقولجيون اإليكوز أن جيو{

لّ ك ،قبلت: قولي ف،نقرائها الدار بعد وجود اليعطي أو عطي املائة،ي وأخذهاي ف،الدار مبائة

  .العامة و إلطالق األدلة اخلاصةكلذ

 لعدم كذل و}إن قصد اإلجارة و، الدار مثالًك بعت:ابجيقول يف اإلي أن صحيوال {

  .لهايشمله دليصدق اإلجارة فال 

ون يك، ألنه كة ال بأس بذلياحلال أو ةياملقال ننعم لو صدقت اإلجارة لوجود القرائ

ااز يف ألفاظ العقود،  وةك حقّقنا يف موضعه جواز استعمال األلفاظ املشترقد ونئذ،يجمازاً ح

  .حنوها وقع باهلبةياح الذي ال كالنكل الشرعي، يما خرج بالدلالّ إ

 صح،يع فال ياح يف البكلفظ النكرة ك اازات املستننيأما فرق صاحب اجلواهر ب

ار العرف يف صورة كفمجرد إنالّ إو ،صح، فالظاهر أنّ مراده عدم الصدقيها فري غنيبو

  .وجب خروجاً عن األدلة الشاملةيحتقّق الصدق ال 

  الصدقى ريقد  وعدم الصدق،ى رينّ العرف قد إ: احلاصلو
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  . ال يبعد صحته إذا قصد اإلجارة،سكىن الدار بكذا أو بعتك منفعة الدار،: نعم لو قال

  

 العقد وح لصدق أدلّة اإلجارةيالثاين صح وما آلفه،ى ب عليالغر أي ر،كاملستن

  .األول  خبالف،حنومهاو

بعد صحته يال { ري من الدنان}ذاكالدار ب ىنكس أو  منفعة الدار،كبعت: نعم لو قال{

  .ما تقدمك للصدق }إذا قصد اإلجارة

تبع القصد أثر ي ونئذ،يع له حي لشمول أدلة الب،عيعاً إذا قصد البيبعد صحتها بيبل ال 

  .إلجارةا وعيل من البك

 ةيات الواردة اليت تنفع املسائل اآلتيال بأس أن نتمم هذا املبحث ببعض الرواو

  .ني هاللنيها بيقات عليرها مع بعض التعلكنذو

عليه (  عن موالنا الصادق،)١(تابه حتف العقولك يف ،شعبة علي بن فعن حسن بن

   :ش العباد أنه قالي معاه يف وجو)السالم

اإلجارةريأما تفسو ) ك فنقول مقدمة لذل)احملرمة واحملللة:   

القسم  ورتبط به،يقد تتعلّق مبا  وإنسان آخر، أو ان نفسه،سإنّ اإلجارة قد تتعلّق باإلن

عمل يون إجارة ما يكقد  و،ىنكالدار اليت توجب للسكه يعمل فيون إجارة ما يكالثاين قد 

الّ م، إكث احليلف قسماه من حتخيان ال كإن  وميهذا التقس ووب،كإجارة الدابة للركبه، 

  .م حسب األمر اخلارجييأنه تقس

عمل يما  أي القسم الثالث إىل  إشارةفإجارة اإلنسان نفسه: )عليه السالم( فقوله

أو : لهوق وه،يعمل فيما  أي القسم الثاين، إىل إشارة» داره أو ؤجر نفسهيأو : قوله وبه،

   الذي...العمل بنفسه

                                                





١٦

اإلجارة املتعلقة  أي ،القسم األول إىل  إشارةونيكفال بأس أن : قولهاً بيفسره ثان

  .إنسان آخر مربوط باإلنسان املؤجر أو باإلنسان

لو من شيء من التداخل، خيم، مع أنه ال ير يف وجه التقسكذين أن كميما ى هذا أقص

قسام اإلجارة قسم من أ أي ان أنّيأنه ألجل بك ور اإلنسان نفسه يف األقسام الثالثة،كذك

  إنسان،ريغ أو ان إنساناًكاملتعلق سواء  ومبتعلّقه، أو ون اإلنسان هو الطرف، سواء بنفسهيك

 اهللا و،ل الدابة لالنتفاع ايمن قب أو هايف ىنكل الدار للسيان من قبك اإلنسان سواء ريغو

  .ه أعلمؤايأولو

ثوبه  أو دابته أو قرابته من ،لي أمرهي أو ،هكلميما  أو فإجارة اإلنسان نفسه، ـ ١

 إجارة كذا، فذلكه وأما إن أجر نفسه للزنا مثالً .بوجه احلالل من جهات اإلجارات

  .بوجه حرام

نتفع به، من وجوه يما يه فكلميئاً يش أو أرضه، أو داره، أو ؤجر نفسه،يأو   ـ٢

  . األرضالزراعة يف أو ماحلما أو انكالد أو يف الدار ىنكالسكاحملللة  املنافع

لي يمن  أو ؤجر نفسهياط ياخلك هريأج أو هكمملو وولده والعمل بنفسهأو   ـ٣

  .اً للوايليوال أو الً للوايل الظاملكيو املؤجر ونيك أن ريمن غ اطة أثواب الناسيأمره خل

ل، خبالف الوايل للوايل فإنه يفعل فعل األصيس ذا منصب يل لكينهما أنّ الويالفرق بو

 الةكم الوين تعمكإن أم ول،كيثر خبالف الوكته أياحلاصل أنّ الوايل استقالل وصب،ذو من

  .نفع املقام فراجعيد من الشرح ما يتاب التقلكرنا يف كقد ذ وة،يص الواليختصو

فال بأس أن   



١٧

له يف كيوأو  عبدهك هكمل أو قرابته، أو ولده أو ؤجر نفسه،ياً ريأج اإلنسان ونيك

اً، ألنّ يؤجر علي فمحمد ،اطة أثواب الناسيؤجره خليحممداً يف أن  ي عللكّ و: مثالًإجارته

  .ي علل يف إجارةكيحممداً و

أو العمل :  لقولهريآخره تفس إىل فال بأس: )عليه السالم( قد تقدم أنّ قولهو

  .بنفسه

مأل علة لقوله :فال بأسآخره إىل ... ولده:  بالنسبة إىل من  وريالء األجكو

 ري تفسمن عندهو: لّ حال، فقولهكى عل وبالفتح موصولة، أو م،يسر املك ب)من( ،عنده

  .ريالء األجكو : ـل

س هم بوالة الوايليل ون عملهم حراماًيك حىت.  

ال الذي رينظوز له محله جي الشيء الذي كجعل ذليئاً بشيء معلوم، فيمل شحيه احلم

  .بنفسه

  .)جعليف( بـ متعلق: )بنفسه(

 ره نفسه يف عمل ي أو دابته، وهكمبلأوالعمل بنفسهكعمل ذليؤج .  

 رين األجكّتميث يون حبكنّ اإلجارة قد تإ: املعىن و)جعليف(ى عطف عل: )ؤجريأو (

  .عمل هو بنفسهيأن  وث ال بديون حبكقد ت وه،ريستعمل غيأن 

حالل كل ذلك  ان من الناسكملن ًرامستأجراً أو مؤج افراًك أو ،سرقةً أو اًكمل 

  .سبه من هذه الوجوهكحالل  ومؤمناً، فحالل إجارتهأو 

هما قابلة يلتك وعمالن بأجريهما يلكاإلجارة، مع أنّ  وةي الوالنيمث إنّ الفرق ب

اإلجارة  وعالء الوايل،ت ففي معناها اس،طرةية تصرف جبهة السيم، أن الواليالتعم وصيللتخص

اً ألجل يعله والجيقد  والصحاري،داً ألجل إدارة يز ؤجر الوايليفقد الّ إ وها،يال استعالء ف

ما كالناس ى طرة علية سيالوال والناس،ى طرة عليست سيس الفرق أنّ اإلجارة لي، فلكذل

  .تراهم



١٨

ا وجوه احلرام من وجوه اإلجارةوم أحيمحل ما ى ؤاجر نفسه علي أن ري نظ،أمأو لهكر 

ؤاجر نفسه يف هدم ي أو ،لبسه أو حفظه أو  الشيءك صنعة ذلؤاجر نفسه يفي أو شربه،

  . حلريقتل النفس بغ واملساجد ضراراً

  . جائزكقتل النفس املتسحق للقتل بشروطها، فذل و،دهيأما هدم املسجد ألجل جتد

 رياخلناز واخلمر والربابط، ورياملزام و،األصنام وريعمل التصاوأو بذحبها ألجل 

ه يان حمرماً علكشيء من وجوه الفساد الذي  أو الدم، وتة،ياملو ما أشبه أو اهبيتعل أو لكاأل

ما كه، فيؤجر نفسه فيل شيء حرام ذاتاً حرام لإلنسان أن كفإنّ  هي جهة اإلجارة فريمن غ

  .هيئاً حرم اإلجارة في إذا حرم شكذلكئاً حرم مثنه، يأنّ اهللا إذا حرم ش

ة من اجلهاتعنه من جهى نهيلّ أمر وك  اجلهة هي اجلهة املتصورة كانت تلكبأن 

اسب ك يف أول مكقّق ذلما حكه جهة حرام يف اجلملة، يون فك احلرام، ال أن تكمن ذل

ؤجر نفسه يأن ك هياإلنسان إجارة نفسه فى فمحرم عل هريغ و)رمحه اهللا(ى خ املرتضيالش

 نةياملد إىل ون حماسباً للخمر اليت ترديكلؤجر نفسه يأن كأو  ،ان اخلمركراً يف ديون مديكل

 له أو شيء منهأو  شأن من  أو بعضه،ى لّ احلرام بل علكى ون مشرفاً عليكبأن ال

تاب، كواحداً من ال أو ر عام،يشراف مدإان حتت كون واحداً من باعة الديكأن كشؤونه، 

املستأجر هلذا  إىل لنفع احلاللعود ايبأن  ملنفعة من استأجرتهالّ إ حتت إشراف املشرف العام

   .ستأجره ملزاولة احلراما الذي رياألج

   ه،ريغى أذ أو ها عن أذاهينحيتة يمل له املحي األجريستأجر يالذي ك



١٩

  .كما أشبه ذلو

 من ،لي أمرهي أو كلميجر ما أ أو لّ من أجر نفسهكو :)عليه السالم( أن قالإىل 

 ه فحالل حملّل فعلهيما فسرنا مما جتوز اإلجارة فى قة علوس أو كمل أو مؤمن أو افرك

   .)١(سبهكو

 يف )عليه السالم( علي ن ع،املتشابه ومك يف رسالة احمل)رمحه اهللا(ى د املرتضيعن السو

شتهم ينهم معيحنن قسمنا ب :عز وجلأما وجه اإلجارة فقوله و :ش اخللق قاليان معايب

رمحة  واً،يتخذ بعضهم بعضاً سخريق بعض درجات لرفعنا بعضهم فو وا،ياة الدنييف احل

مته كش اخللق، إذ خالف حبيحانه أنّ اإلجارة أحد معاب فأخرب س)٢(معونجي مما ري خكرب

ستأجر يهو الرجل  وش اخللق،ي قواماً ملعاكجعل ذل وسائر حاالم، وادمرإ و مهمهمنيب

  .ثي احلد)٣(هكأمال وتصرفاته وامهكأح وأعماله وعتهيالرجل يف ض

انت كم الصنعة إذا يتعلى جرة علرخص يف أخذ األ:  أنه)عليه السالم( عن الصادقو

  .)٤(مما حتلّ

تساب أفضل، خلرب كاى قدر عليان كذا إراهة إجارة اإلنسان نفسه، كمث إنّ الظاهر 

جر من أ: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: ايف، قالكمفضل بن عمرو املروي عن ال

  .)٥(نفسه الرزقى نفسه فقد حظّر عل
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  ،البلوغ  ويشترط فيهما، املتعاقدان:الثاين

   

 )رمحه اهللا(ى خ املرتضيره الشكما ذى ام اخلمسة علكاألح إىل ما أنّ اإلجارة تنقسمك

  .ه فراجعريه يف غريغ و،اسبكتاب املكيف 

د وضوح اشتراط بعـ  }همايشترط في واملتعاقدان{ :ان اإلجارةك من أر}الثاين{

 الذي }البلوغ{  ـاملسجلةكاجلماد  والببغاء،كوان يصح إجارة احلينساناً، فال إوما ك

  .رناها يف بعض جملدات الفقهكقد ذ وتاب احلجر،كورة يف كتحقّق بعالئمه املذي

نّ معاملة أ اشتراط البلوغ مطلقاً حىت إىل فاملشهور ذهبوا، قد اختلفوا يف اشتراطهو

  .اإلباحة د معامالته حىتيال تف و الويل،هجازأإن  وةالصيب باطل

خ يبعض مشا وشرح األستاذ واضيالر وليياملقدس األردب وخيي عن الشكخالفاً للمح

هم  وشترطوا البلوغ يف اجلملة،يهم، فلم ريغ ونيبعض املتأخر وريالتحر وصاحب اجلواهر

جواز تصرفاته إذا ى ري من نيبو املقدس، ومن بلغ عشراًيخ فيالشك مطلق عدم االشتراط نيب

ة، يإفادة معامالته اإلباحة املعاطاتى ري من نيب واض،يصاحب الركان مبرتلة األدلة، ك

ة ياإلباحة املعاطاتى  املترتب علكإفادا امللى ري من نيب وخ صاحب اجلواهر،يبعض مشاك

جوازه يف ى رين م واره،ي إذ أراد اختيلذن الوإجوازه مع ى ري من نيب وشرح األستاذ،ك

  .نيبعض املتأخركلة ياء اجلليالدون ال األش

  :ألدلة الثالثةلذن الويل، إز، مع اشتراط يم يف املالظاهر اجلواز مطلقاًو

   احكإذا بلغوا الن حىتى تاميابتلوا الو :تعاىل فقوله ،تابكأما ال



٢١

  .)١(مهم أمواهليفإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إل

ونه بزمان كى دل عليو ـ اح بزمانك قبل بلوغ الننويك االبتالء لة أنّوجه الدال

ى دل علي وما أشبه، وإجارةً وشراًء وعاًية املعاملة بيعطاؤهم صالحإاملراد به  و)حىت( مةلك

  :ةياخلارج وةينة الداخلي القركأنّ املراد باالبتالء ذل

ون من اجلنس يكتالء  فاالبهم أمواهلميدفعوا إلاف : فقوله سبحانه،ةيأما الداخل

  .هيبإجرائه املعامالت فالّ ون إيك ال كذل وه،يرشده يف التصرف ف واملربوط باملال،

 عند كذلكة يظهر أنّ ظاهر اآلين، مما ير مجع من املفسكفقد فسر بذل: ةيأما اخلارجو

  .املتفاهم عرفاً

: ع، فقال ما لفظهاملنى ة عليباآل ث إنه استدلي مبا يف املستند حكذلى ل علكقد أشو

 عيالب والتصرف قطعاًى ط عليث إنّ املراد بالدفع املنهي عنه باملفهوم قبل البلوغ هو التسليح(

  .)كمتلّ أو يكنه متللو مبجرد التصرف أل والشراءو

  .مبا يف اجلواهر بأنّ املراد باالبتالء مباشرة السوم ال نفس العقدو

  .ون االبتالء بعد البلوغيكباحتمال أن و

 خالف مطلوبنا،ى ة دالّة علياآل: األولى ريث ي ح،همايالمك نيالتقابل بى أنت ترو

  .ؤولّهاينه كاملطلوب لى داللتها عل: الثاينى ريو

   املنع عنى ة تدل عليالم املستند، فألن اآلكى أما عل: همايرد علوي
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 نقول ، بلكحنن ال نقول بذلو ـ ما هو الشأن بعد البلوغك ـ الدفع بصورة مستقلة

 أما الدفع ،الرشد وبعد البلوغالّ ون إيكأنّ الدفع املستقل ال ى ة تدل علي فاآل،بإجازة الويل

  .البلوغ ون قبليك كبإشراف الويل فذل

ون ك كذلك و جمرد السوم خالف الظاهر،كون املراد بذلكبأنّ فالم اجلواهر، كأما و

 إىل  باإلضافة،ةي الوالة ألدلك الويل فذل بإجازةكون ذلكأما اشتراط  و،االبتالء بعد البلوغ

  .عرفت ماكة يظاهر اآل

 إىل اجيبقدر االحتالّ  إ، فإطالقات أدلّة اإلجارة بدون ورود خمصص هلا:أما السنةو

ان ك ونيروي أنه إذا بلغ عشر سنو( : قال،خصوص ما رواه املبسوط مرسالً و،يلإجازة الو

 دة لإلطالقاتيأا مؤالّ انت مرسلة إكإن  وةيالروا و،)١()ان جائز التصرفكداً يرش

  .العموماتو

ى ريالبالغ، بل كعقله  وان يف رشدهكمن  و البالغ،نيفرقاً بى ري فبأنه ال :أما العقلو

  .ن العقالءيداً عن موازينهما بعيالفرق ب

  :دانيللجواز مؤو

 إىل هم،ريغ وبقام من علماءطاختالف ى  علنينية من املتدية القطعريالس: األول

 طمئني مما ،تيبعض حوائج الب واخلبز، واملاءكة رياستخدام أوالدهم يف املعامالت احلق

  .)عليه السالم (صاهلا بزمان املعصومات

   ته، إذ منيوص وعتقه واملناط يف طالق الصيب البالغ عشراً: الثاين
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فلساً مثالً أهون  نيه، خبمسرياستئجاره دراجة غ أو املعلوم أنّ إجارة الصبة دراجته،

  .ته بثلثهيوص أو طالق زوجته، أو شرعاً من عتق عبده، وعقالً

ة ياألولوى ريأنّ العرف الّ ق، إينهما عموم من وجه عند التدقيان بكإن  ونااألمرو

ق له حي أنه باألوىلى ريعتق عبده، يق له أن حيإنّ فالناً : ل للعرفيبصورة جمملة، فإذا ق

  .ذاكه وة عبدهرإجا

  .ل يف األدلة املتقدمةكقد أشو

عدم صحة ى أا خمصصة مبا دلّ عل و، فبأنّ األخبار منصرفة عن الصيب،أما السنة

  .فةيأن مرسلة املبسوط ضع ومعاملة الصيب،

  .ةيام الشرعكة له يف األحيأما العقل، فبأن العقل ال مدخلو

اشتراط ى  علىالفتو والنصتها بعد ورود يعدم حج وة أوالً،رية، فبمنع السريأما السو

ون كبأنها يف صورة  وم ثالثاً،ير التسليتقدى صها مبوردها عليبلزوم ختص واً،يالبلوغ ثان

  .الطفل آلة رابعاً

  .اًيه ثانيس علياملنع يف املق واس أوالً،يأما املناط، فبأنه قو

  : واجلواب

كلالعرف شاهد لذ وه عدم االنصرافي القول بانصراف األدلة ففاأم.  

 ،م وضعيكبأنّ أثر املعامالت ح: اجلوازى الً عليره بعض الفقهاء دلكنعم ما ذ

 املالقي ريم بنجاسة جسد الصغكحيلذا  و،ريبكال وريالصغى ة جتري عليام الوضعكاألحو

ه إذا ية عليوجوب الد و،ريضمانه إذا أتلف مال الغ وجنابته إذا حصل سببه، وللنجاسة،

  عمل سببها،



٢٤

 ـ هيوجوب اخلمس عل وحنوها، وبالسرقةى ه مبا قدره الشرع إذا أتبيوجوب تأدو

 نيه نظر، إذ فرق بي، فك ذلريغ إىل ان له مال جامع للشرائط،كإذا  ـ ره مجاعةكما ذك

  .هاريغ واملعامالتكة ية اإلنشائيام الوضعكاألح

  .وركال املذكه اإلشيرد علينعم، إذا قلنا بإطالق األدلة مل 

 ،نية أدلة املانعيأيت عدم متاميلة خمصصة بأدلة عدم صحة معاملة الصيب، فسنّ األدأأما و

  .صيالقول بالتخص و القول باالنصرافني بالتدافع بريأنت خبو

إنّ له مدخالً يف سلسلة : ة، فاجلوابيام الشرعكة له يف األحيأما أنّ العقل ال مدخلو

  .ه بالعقليستدل الفقهاء فيلّ مورد كالنقض ب إىل باإلضافة ،قّق يف موضعهما حك ،العلل

 أو لي دلريسائر السكهي  وة ال وجه له،رية، فمنع السريالسى االت علكأما اإلشو

  .هيالم فكأيت اليالنص  وة،رياشتراط البلوغ ال تدفع السى على الفتو ود،يمؤ

 كنكد يف املسألة، ليل الوحيانت هي الدلكن إة ريمورد السى لزم االقتصار علينعم 

ى  بل دعوى،فخيما ال كس الطفل آلة جمرد يل واجلواز،ى السنة عل وتابكعرفت داللة ال

  . للخارجمة مصادكذل

قّق يف ما حك ،اس مثل سائر املناطاتي القرياملناط، فالظاهر أنه غى ال علكأما اإلشو

  .ه ال وجه له بعد ورود النص املعمول بهيس علياملنع يف املق وموضعه،

  :ر القائلون باملنع باألدلة األربعةاستدل املشهو
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قد  وما عرفت وجه االستدالل به من صاحب املستند،كة املتقدمة ي، فاآلبتاكأما ال

  .عنه عرفت اجلواب

  :نيقسمى  السنة، فهي علاأمو

عليه  (قولهو. )١(أعمد الصيب خط: )عليه السالم( قولهكالسنة العامة، : األول

  .)٢(تلم حيلصيب حىترفع القلم عن ا): السالم

عليه ( جعفر أبا نّإ :هريغ واملروي يف مستطرفات السرائرك ،السنة اخلاصة: الثاينو

بلغ مخس ي م حىتيتيرج عن الخيال  و،الشراء وعيوز أمره يف البجيالغالم ال :  قال)السالم

  .)٣(عشرة سنة

 ،وز أمرهجي م مىتيتيعن ال أيب  أنه سأله)عليه السالم( خرب ابن سنان، عن الصادقو

  .)٤(احتالمه:  قال،ما أشده و: قالبلغ أشدهي حىت: قال

  .نيه املضامذ رتاب احلجكورة يف كات املذيمها من الرواريغإىل 

حة، ي ال وجه له بعد وجود األخبار الصحكن ذلكل بعض يف السند، لكقد أشو

   .ما أشبه و،حة احلسن بن حمبوبيصح و،رئاب علي بن حةيصحك

  :اجلوابو
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عمل ضعف داللة  إىل  باإلضافة،فبأنه خمصص مبا تقدم يف أدلة اجلواز: أما عن األول

راد برفع ياحتمال أن  وات،ياجلنا إىل ل يف صرف الصدرية الذيني الحتمال قرالصيب خطأ

  .ة، فتأملي اإلنشائريغ وة منهاية اإلنشائيشمل األمور الوضعيف فال يلكالقلم رفع قلم الت

ات عدم يروالهو أنّ الظاهر من ا و:الثاينى رد عليه ما يرد عليأنه  إىل هذا باإلضافة

يف الّ ع إيال ب يف إسقاط داللة كما قالوا بذلكجواز أمره االستقاليل، بل هو املتفاهم عرفاً، 

وحدة ى تر  حىت)١()رمحه اهللا( خياسب الشكفراجع م ،ةيصححوا الفضولي  حىتكاملل

ة ميركة اليات أخص من اآليروالا: قاليهذا فال جمال ألن ى عل و،كهنا ونااالستدالل ه

  .ةيون اال لآليكة ي إذ بعد عدم داللة الروا،ة ايص اآليفالالزم ختص

ث يح ،ىه صغريال فك باإلشريأنت خب وه،ريغ و به اجلواهرك فقد متس:أما اإلمجاعو

ما ى س حبجة عليمثله ل و، االستنادث إنه حمتمليحى ربك و،قد عرفت خالف من عرفت

رواقر.  

 رهناً وإجارةً وعاًيمنح الصيب التصرف يف ماله بى ريعقل  أي : فقد قالوا:أما العقلو

  .ما أشبهو

  :هيفو

ساعة  و ساعة قبل االحتالمنيالفرق بى ري فأي عقل ،بالنقض مبا بعد البلوغ: أوالً

  .ساعة بعده وساعة قبل بلوغ السن وبعده،
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  عقل،وال

  

 ما مع إشراف الويلأل باستقالل الطفل، يال إذا قكصح اإلشيأنه ب ،باحللّ: اًيثانو

  .ك مانع عن ذلإجازته فأيو

  .بلوغ عشراًل قد عرفت مستند القائل باكمث إن

ان ي فهو جر،اًريون الشيء حقك أو ونه آلة،ك مستند القائل باجلواز يف صورة اأم

  .ه ما عرفتيف ومجاع،عطي اإليث ياجلواهر حب وستندة، بل قال يف املريالس وةدالعا

مها أنّ ، فمستندةياإلباحة املعاطات و املعاطايتكن بإفادة معامالته امللا القوالن اآلخراأم

ذن إوجب إباحة تصرف طرف الطفل يف مال الويل فهو نوع معاطاة ألنه يذن الويل إ

ى على فخيال  و،نيطاة مع تويلّ الطرف إحلاقاً له باملعايكوجب التملي كأنّ ذل أو بعوض،

  . اجلواب عنهمارياخلب

الالحق،  أو ذنه السابقإ وخاصاً، أو ذن الويل عاماًإمث إنّ الظاهر عدم الفرق يف 

 ما ظهر أنه لو آجر مث بلغك، ريإلطالق األدلة، فحاله مثل حال املتصرف يف متعلق حق الغ

  .ك ملل من باع مثيون من قبيك وحاً،يان صحكى أمضو

اهللا  و،عيروها يف باب البكة تعرف من املباحث اليت ذريثكيف املسألة فروع  وهذا

  .العامل

ى ه، بل يف اجلواهر دعويه عليمجاع بقسمال خالف، بل اإل والك بال إش،}العقلو{

  فقد العاقد الصوري العقل،اس بعقد إذيع، ألنه ليتاب البكه يف ياملذهب عل ونيضرورة الد

 يف كذلى رنا بعض األدلة علكقد ذ و،)١(قيستفي رفع القلم عن انون حىتى لملا دلّ عو

  تابك
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  واالختيار،

  

   . فراجع)١(ديالتقل

  .ان العقد حال صحوهكإذا الّ األدواري إ و األطباقينيال فرق يف انون بو

 أقسام نيما ال فرق بكمة، كان االستصحاب للحالة السابقة حمكيف جنونه  كلو شو

نفع يث تأيت منه القصد مل يفاً حبيان جنوناً خفكلو  و،)اجلنون فنون(: ليما قكجلنون، فإنه ا

  .ل عدم القصد بل اجلنونيس الدليإذ ل

ال ك فقصده ،)٢(ل فقدان القصد، إذ العقود تتبع القصوديد الدليزي القاصد رينعم يف غ

  .الببغاء والبهائم ولنائمألفاظ اى قّتليما كألفاظ انون ى تلقّيقصد، فإنّ العرف 

 أبو سئل: هاشم اجلعفري، قال أيب لي، عنيعة لألردبيقة الشي عن حدكيف املستدرو

اً فهو يذؤان مكإن ): هيصلوات اهللا عل ( فقال، عن انون)عليه السالم (ريكحممد العس

  .)٣(م األنعامكففي حالّ إ وم السباع،كيف ح

حنوهم مما هو فاقد للعقل  ورانكالس وهيعلى غمامل وم املعتوهكفعل انون يف احلو

يف بعض   ملا تقدم من األدلة العامة، نعم استثينكذل وة،يف الشرعيالكاملعتد به يف الت

  .احكتاب النك يف كرنا ذلكقد ذ و،تيختها مث رضأ إذا عقدت ىرك الس:اتيالروا

رد الظامل جيه مثل أن راك ال يف مقابل االضطرار، فاإل،راهك مقابل اإل يف}ارياالختو{

   االضطرار مثل أن و،كضربتالّ إ وجرآ: قولي ومسدسه
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شتري مبال يلّ نفرة ألجل أن كناه بكار داره اليت هو لسجيضطر إليرض ولده فمي

فعل يإذا مل  فعل حىتيما يم، ألنه خمتار فكرفع احلياالضطرار ال و ،مثالً دهلولاإلجارة الدواء 

، كشمل مثل ذلي )١(ث رفع التسعةيل االضطرار يف حديدل وراه،كربه أحد خبالف اإلجيمل 

  .حنوه وتةيل املكأ إىل شمل مثل االضطرارياألصول، بل  ما قرر يفك

ه يال، بل اإلمجاع بقسمكال إش وراه باطل بال خالفكار باإلجي فاإل،انكف وكي

  : األدلة األربعةهيدل علي وع أنه بالضرورة من الذهب،يتاب البكه، بل يف اجلواهر يف يعل

ن يكلّ ما مل ك ف،)٢(مكون جتارة عن تراٍض منكأن تالّ إ :تعاىلتاب، فقوله كأما ال

ن يكان معقوداً مل كالزم عدم انعقاد العقد، إذ لو يهو  ومنه، ون داخالً يف املستثىنيكى برض

  .الً بالباطلكل بدله أكأ

  .)٣(هيرهوا علكرفع ما است: ث الرفعي يف حد)عليه السالم( أما السنة، فقولهو

  .أما اإلمجاع، فقد عرفتهو

 ة،ية الفردكي بعد االعتراف باملل،ل مال الناس بدون رضاهمكقبح أيأما العقل، فألنه و

ل كلّلون أحية، ألم بعد اعترافهم ا كيعتربون املليحنوهم ال  وكينيظهر أنّ االشترايمنه و

  .املال مال صاحب

   ره بأنه فاقدكع امليعدم صحة بى ستدل عليان، فرمبا كف وكي

                                                









٣٠

  .)١(العقود تتبع القصود وللعقد،

هذا بناًء  وإنما املفقود الرضا، وان،ي من األحريثك بوجود القصد يف :كاب عن ذلوجي

 فاالستدالل كاكعدم االنفى ريما هو املختار، أما عند من ك الرضا عن القصد كاكانفى عل

ل يجهان لدل وستدل بعدم القصد، فهمايقد  ودل بعدم الرضا،ستيله طرفان، إذ قد  وتام

قول ي أو عقد عقداًي أو فعل فعالًيد من نفسه أنه قد جي أنّ اإلنسان كاكاالنفى لنا عل وواحد،

  .القول أو العقد أو  الفعلكإن قصد ذل و راٍض،ريهو غ وقوالً

رهه كما لو أك ،الراه أم كقد عرفت املناقشة يف بعض األفراد هل هو من اإل وهذا

 أو ،نيئيإجارة شيء فأجر شى رهه علكس بأن أكالع أو  فأجر أحدمها،نيئيإجارة شى عل

املؤجل بوصف اإلجارة ى رهه علكأ أو ،أقل أو رثكمائة فأجر بأكاإلجارة بثمن ى لعه هركأ

 ةإجارى رهه علك أأود فأجره لعمرو، يلز ةاإلجار على أكرهه أو ،العكس أو ،فأجر باملعجل

راه كاإل ان الدافع لإلجارةكاإلجارة فأجر الولد، مبا ى أجرب الوالد عل أو انه،كداره فأجر د

  .ؤجريع فيالبى رهه عليكقد  و.لّ األمثلةكيف 

راه ألنّ الدافع كمن قائل بأنه إ وه أثره،ريؤثر املؤثّر يف غيإذ ال راه كفمن قائل بأنه ال إ

  .راهكالفعل اإلى له عل

نتخلّص  قول لولده آجر حىتيار فجيره الوالد لإليك فقد ،ف أنه تابع للقصدنصااإلو

   نكتمين ألنه ال يؤجر الداري قد كذلك وؤجر الولد ال لدفع الوالد،يقد  وره،كمن شر امل
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 ره هو الذي دفعهكصدق يف العرف أن املي مبا ى،ار األخرجيمن حفظ أحدمها بعد إ

ار دار واحدة جيره إلك ألنه ملّا أ، عن رغبتهئة ناشي الثاناره للدارجيون إيكقد  و،كذلإىل 

  .ذاكه و،كة لذليأجر داره الثان واخلروجى نة فعزم عليأنه ال فائدة يف بقائه يف هذه املدى رأ

  .راه فاألصل العدمك يف حتقّق اإلكمث إنه لو ش

أفاق و الصيب صار بالغاً،ك ،مال الشرطكرناهم بعد كن ذيمث لو رضي هؤالء الذ

عتبار برضاهم اه اإلمجاع أنه ال يعل يه، فاملشهور بل ادعركرضي امل وأضرابه، وانون

  ألنّ بعد عدم صدق العقدكذل واإلمجاع بعدم اعتبار رضاهم، يره، بل ادعك املءباستثنا

  .احلجر يف جنب اإلنسانك فهو ،اما أشبه من األدلة املتقدمة ال جمال اللتحاق الرضو

ما ادعاه يف اجلواهر، بل عن كنفذ،  وه أنه لو رضي صح العقدركر يف املنعم املشهو

  .هياالتفاق على دعو: احلدائق واضيالر

 الرضا، وفقد اإلسنادي الفضويل الفضويل، فإنى بفحوى استدل املشهور باالتفاق املدع

  .ق أوىليفقد الرضا فقط، فإذا صح الفضويل بالتحاق الرضا صح هنا بطريهنا و

املستند واجلواهر والمه،ك يكظهر من جامع املقاصد يف حميما ك ـ  املشهورريا غأم 

املشهور، بأنه ال إمجاع يف املسألة ى لوا علكفقد أش ـ ه بعضيتردد ف وهم،ريغ وليياألردبو

قارن عمله يس أظهر، إذ الفضويل ال كضاً، بل العيأى ال فحو وه،ي االستناد إلصحيث يحب

ث ي ح،ك مث قبل املالل ما لو باع الفضويل مع الردي فهنا من قب،الفه هنا، خبكراهة املالك

  .كع بعد قبول املاليل القول بصحة البكشي
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مبا دلّ بأنه ال و، هيرهوا علكرفع ما استث ي املشهور البطالن مطلقاً حبدريد غيأو

داء اللفظ، ألة يانت له نكإن  و،ارجية له يف اإليه ال نركمن املعلوم أن امل و،)١(ةيبنالّ عمل إ

ل يشمله دلي فال ،ث ال قصد فال عقدي فح،العقود تتبع القصودبقاعدة  واهلازل،ك ونيكف

أوفوا بالعقود)كإنه لو قصد امل حىت و،)٢ينه فقد الرضا مل كل ومعاً، املعىن وه اللفظر صح

روا أنه ال كث ذي ح،اهضل يف باب الفضويل مث ريل رد األصيحلوق الرضا به، ألنه من قب

صحة بعد الرد.  

 الرضا، واإلنشاء و،هيالقصد إلو املعىن وه،يالقصد إل و اللفظكإنّ هنا: إن شئت قلتو

ستفاد ي وقول اللفظ عن قصدي أو قول النائم مثالً اللفظ،ي بأن ،نهماي بكيكن التفكمن املمو

تحقّق ي أو آخر، اللفظ له معىن لتوهم الالفظ أن ،املعىن إىل ن ال قصدكاً ليتلقائ منه املعىن

ل إن شاء اهللا يلذا ق واد،جيهما بدون اإلنشاء الذي هو نوع من اإليالقصد إلو املعىن واللفظ

مل  وهركما إذا أجر املك بدون الرضا، كلّ ذلكتحقّق ي أو ،ءنشاإنسان اد اإلجيإ واد،جيإ

ما إذا رضي يدون الثاين ف لتحقّق األول ،اإلنشاء عموماً من وجه و الرضانيرض، فإنّ بي

 ،هركما عرفت يف املك بدون الرضا أنشأما إذا يس فكبالع و،نشأينه مل كه لكبإجارة مل

  .لتحقّقهما معاً يف اإلجارة ملن رضيو

   الكلإلش و،الصحة إىل  لذهاب املشهور،ان فاملسألة حملّ تأملكف وكي
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) مكعقود (صدقيستناد ألنه تحقّق االيبأنه بعد الرضا : ليلو ق ويف صحة أدلّتهم،

 ، عقد الفضويل مث أمضاهك، نوقض بأنه مثل ما إذا رفض املالأفوا بالعقود ليشمله دليف

  صحة األولنيفرق املشهور بي فلم ،كما أشبه ذل والبالغ ما أوقعه يف حالة طفولتهى أمضأو 

 أو ابجيث اإليححد سواء من ى لّها علكيف  )مكعقود ( مع أنّ صدق،نيريبطالن اآلخو

  .السلب

ما يالصحة فى بناًء عل ،بطل أم اليه مث رضي فهل ركمث إنه لو استمر عدم الرضا يف امل

  :قوالن ،إذا حلقه الرضا

  .الفضويل ألنّ استمرار عدم الرضا مبرتلة الرد يف باب ،البطالن: األول

  .الرضا خبالف عدم ،الرد إنشاًءكس ي ألنّ عدم الرضا ل،الصحة: الثاينو

 ما نيب وس مبرتلة الرد،يضا الباقي ل وان فعدم الرك ما إذا قلنا ببقاء األنيرمبا فصل بو

دها فعدم الرضا مبرتلة الردإذا قلنا بعدم بقائها بل جتد.  

س يال ل أو داًيان جدكحق سواء حة ملا عرفت، فإنّ عدم الرضا الالالظاهر الصو

 ما عرفتكبإنشاء الرد.  

غة يصح مطلقاً لوجود الصي فهل ،إجراء عقد اإلجارةى  إنساناً علكالره املكلو أو

 فال أثر ملثل هذا ،هيرهوا علكقد رفع ما است وهركال ألنه م أو ،كالرضا من املال والتامة

  .فالالّ إ و،صحيه اإلنشاء فرك ما إذا قصد املنيفصل بي أو العقد،



٣٤

 إذ القائل بالصحة ى،فخيما ال كألقوال ل خارج اي ال أنه تفص،ل يف األقواليهذا تفصو

  .قول ا يف صورة عدم القصديال 

  : احتماالت

من  وه،ي مترتب عل شرعيلّ أثٍركراه رفع كرفع اإل اختار اجلواهر البطالن، ألنّ معىن

  .االنتقال وون عقده مؤثراً يف النقليكاآلثار أن 

 ره إذا أوقع عقداً يف مالهكملأنّ اراه كاختار آخرون الصحة، إذ املنصرف من رفع اإلو

  .ان باطالً، ال أنّ لفظه ال أثر لهكما أشبه  أو  نفسهحكنأأو 

ما أنه لو ك ف،ار يف عامل اخلارججياإلكإنّ اإلنشاء يف عامل االعتبار : إن شئت قلتو

اء العقد ال ررهه يف إجك كذلك ،رهه موجباً لعدم الداركن يكرهاً مل ك داراً مديز بىن

مال نفسه الشتراط الرضا  إىل نعقد بالنسبةيإمنا ال  و،االنعقاد يف عامل االعتباروجب عدم ي

  .هذا القول أقرب و،)١(مكعن تراٍض من :تعاىله قوله يالذي دلّ عل واملفقود،

إجراء ى د حممداً عليما لو أجرب زك، ك مالريان اجلابر غكمنه تعرف صورة ما إذا و

القول ى  جاز بناًء علكيف مسألة الفضويل، فإذا أجاز املالفإنه داخل  ي، علمالى العقد عل

صح العقد يرأي اجلواهر فال ى  أما بناًء عل،ما اخترناهكاء العقد ره يف إجركبصحة عقد امل

  .كذل  بعدكإن أجاز املال واملزبور

   ه مباركاملإن رضي  وصح العقديرأي اجلواهر ال ى مث إنه بناًء عل

                                                





٣٥

  . فتأمل،ة للصحةي اإلجراء فال صالحنيذ اللفظ بطل ح، إكأجراه بعد ذل

ما إذا شرط ك، كم ذلكان للحاكما يار فجي لإلكم املالكالم يف جرب احلاكبقي ال

وز جيل الشرط املقتضي للوضع يمن عقد مث أمهل، فإنّ دلضار يف جينفسه اإلى  علكاملال

 نئذ،ية الرضا حي، لسقوط شرطصحة هذا اجلرب القاعدةى مقتض وار،جياإلى م جربه علكللحا

ل فيه كيالتو أو لو امتنع عن إجراء العقد و،ك ذلريغ وقه لعبدهتع ومثله طالقه لزوجتهو

  .م بنفسه ألنه ويل املمتنعكالعقد احلاى أجر

ه حال املمتنع عن يالعقد بدون القصد إل املمتنع املستعد إلجراء كون حال املالكنعم ل

سقط، يسقط اعتبار رضاه، أما اعتبار قصده فال يم ك جرب احلاليإجراء العقد، ألنّ دلأصل 

  .ان حاله حال املمتنع عن إجراء العقدكفإذا امتنع عن إجراء العقد املقارن للقصد 

  .اهللا املوفّق و،اسبكتاب املك إىل لهايخر حنيف الباب مسائل أُ وهذا

ر املشهور كاإلجارة مع ذ اشتراط الرشد يف صحة )رمحه اهللا (ر املصنفكذيمث إنه مل 

  :نيقع يف أمريالم يف الرشد كال وما يف سائر العقود،كها، يله ف

  .موضوع الرشد: األول

  .اشتراطهى ل عليالدل: الثاينو

 ري ال الرشد اجلسدي،كالف وفالظاهر أنّ املراد بالرشد الرشد العقلي: أما األول

    هو حسن تصرفعريفري عبارة عن أمر كالرشد الفو



٣٦

  .عرض أو مال أو بالناس، من نفس أو تعلق بهيما ينسان فاإل

ه من يالسف وهذه املرتبة، إىل بلغيد من مل ي الرشريأنّ غ: هي مقابل السفنيب ونهيالفرق بو

مرتبة بلغ ي، فالطفل مل ك العاقل بذلريالطفل غ و انوننيفرق بيما كنه ناقص، كبلغ ل

  .عقلنه فاقد للكانون من بلغ ل والعقالء،

أنّ األول عدم  أو الثاين لوجود املانع،و ي،إنّ األول لعدم املقتض: إن شئت قلتو

  .ةكعدم ملالثاين  وحمض،

ما ال ك أو نبغييما ال يلبالغ التصرف يف ماله بأن صرفه فلق حي فإذا مل ،انكف وكي

د من ي أزصرف أو له لشراء امللبسكما إذا صرف ماله املعد ألك ،صرفه أصالًيمل  أو نبغيي

  .دي رشريه، فهو غريال يف غ ولكصرف املال ال يف األيمل  أو له،كه يف ألكاملعد أل

زان، يعلم دخوهلم يف هذا املية ال ريثكان خاف لوجود أفراد يزال بأنّ هذا املكاإلشو

 املاء من واضح األلفاظ وة، فالنهاركوكوله أفراد مشالّ  وارد، فإنه ما من لفظ واضح إريغ

ى سميبعد الغروب بدقائق هل  أو  اإلنسان يف أن قبل الطلوع بنصف ساعةكشي كلمع ذو

  .أم ال بقول مطلق ماًءى ة يف بعض مراتبها تسميتيربكال وةياه الزاجيهل أنّ امل و،اراً أم ال

 فله أفراد ظاهرة عند ،)سعدانة نبت(رناه من باب كف الذي ذينّ التعرإ: احلاصلو

ما هو احلال ك ،األصول إىل رجعي كيف مورد الش وة،كوكأفراد مشو ة،يأفراد خف والعرف،

  .ةكوكأفراده املش وأفراده املعلومة إىل بالنسبة) زياملم (يف مسألة

  .الم يف موضوع الرشدكام الهذا مت



٣٧

سائر كاملستأجر  وراشتراط الرشد يف املؤجى مه، فقد استدل باألدلة األربعة علكأما ح

قال بأنه أسوأ ي البالغ، بل رمبا ريد حاله حال غي الرشريقاعات، فغياإلو متولّي سائر العقود

صحة  إىل نما قد عرفت ذهاب مجاعةي ب،دي الرشريقل أحد بصحة تصرفات غيمنه، إذ مل 

إن مل نقل  ونّ الرشد معتربإاحلاصل  و،نيبالغاً عشر سن أو زاًيان ممك البالغ إذ ريتصرفات غ

  .باعتبار البلوغ

  :اشتراط الرشد األدلّة األربعةى دل علين، فاكف وكي

 ،)١(هم أمواهلميفإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إل :تعاىلتاب، فقوله كأما ال

ه يدفع إليأنّ من ال ى ريصحة العقد، فإنّ العرف  و دفع املالنييف برمة التالزم العيبضم

المنا يف صحة العقد ال كل إنّ قايصح تصرفه، فال جمال ألن يه ال ية فكألجل عدم وجود املل

  .األول د الثاين بالرشد الية تقياآل و،يف التصرف يف املال

من هنا ظهر أنّ ذهاب بعض لعدم التالزم فقال بصحة املعاملة دون التصرف يف املال و

  . البالغ، خالف املتفاهم عرفاًرييف باب غ ويف هذا الباب

 فاًيضع أو هاًيه احلق سفيان الذي علكفإن  :تعاىلضاً باملناط قوله يه أيدل علي وبل

 ريف األعم من غيث إنّ املراد بالضعي ح،)٢(ه بالعدليل وملليلّ هو فلميع أن يستطيال أو 

   ،كبذل ما فسركد، ي الرشريغ والبالغ

                                                







٣٨

  .ق أوىليد ممنوعاً عن جمرد اإلمالء فمنعه عن املعاملة بطري الرشريان غكفإذا 

 ،)١(مكال تؤتوا السفهاء أموالو :تعاىلستدل له بقوله ي أو كد ذليؤيبل ربما 

 إىل صلياألمر أنّ أحدمها مل ى ه سواء، منتهيالسف ودي الرشري ملا تقدم من أنّ غ،للمناط

  .ه العقليمل فيكنه مل كاآلخر وصل ل و،ةيالقابل

 أو هاًيان سفك وؤنس رشدهيمل  وفإن احتلم: ة هشاميات منها روايأما السنة، فرواو

  .)٢(ه مالهي عنه ولكمسيفاً فليضع

ه يتبت علك وتبت له احلسناتكه ثالث عشرة سنة يذا أتت علإ: ضاًياملوثق أو

  .)٣(فاًيضع أو هاًيون سفيكأن الّ  إ،جاز أمره وئاتيالس

 إذا قرأ القرآن: ميتي قال يف ويل ال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن دعائم اإلسالم، عنو

 هيدفعه إليوثق به مل ين له عقل يكمل  ون احتلمإ وه ماله،يس منه الرشد رفع إلنأو واحتلمو

  .)٤(هيعل أنفق منه باملعروفو

 إىل دفعي  مىت:)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: اشي، عن ابن سنان قاليما رواه العو

  .)٥(نس رشدهأو وإذا بلغ:  قال،الغالم ماله

                                                













٣٩

  سفه، أو فلس لجرحلوعدم ا

  

  . واحدريفقد ادعاه غ: ا االمجاعأمو

ى طرة علي للسنيلذا جعل العقالء القوان ود،ي الرشريقبح تصرف غي فإنه :أما العقلو

  .هيعدم منحه التصرف ف وماله

  .ان األصل العدمك يف الرشد كمث إنه لو ش

ان كإن  وأنّ اشتراط الرشد يف صحة تصرفات الصيب إذا بلغ إمجاعي،ى فخيمث ال 

ان الفارق هو استصحاب عدم كإن  وة،ي املالريهاً اختلف يف تصرفاته غيغ الذي صار سفالبال

 ،ان الالزم عدم الفرق حسب األدلةكالّ إ وداً،يإذا بلغ رشالّ صحة تصرفات الصيب إ

  .تأمل وادة تتبعيز إىل املسألة حباجةو

ال  والك بال إش}فلسل{  الشرعي}عدم احلجر{ ضاًين أيشترط يف املتعاقدي }و{

ؤجر ياً بأن ييف بدنه تصرفاً مال وس ممنوع عن التصرف يف ماله ألنّ املُفلَّكذل و،خالف

غة املفعول من باب يس بصفلَاملُ والفقر، فإنّ ماله صار فلساً،عن الفلس عبارة  ونفسه،

ه ال أموال ووناًيد يه ألنّ عل، عن التصرف يف أموالهممنوعاً أي ساًفلَّفعال هو الذي جعل ماإل

  .نع عن التصرفميم الشرعي، فال كه من قبل احلاي بدون احلجر عل)١(تفي ا

  :شترط يف حتقّق املفلس أموريو

من  أو ،هيد احلجر عليريم الشرعي الذي كونه ثابتة عند احلايون دكأن ت: األول

  .مك عند فقد احلانيعدول املؤمن أو هم مثل نائبكاحلاك

 ون أمواله ألفاًك مثل أن ت،هيمة علكون املترايصرة عن الدلّ أمواله قاكون كأن ت: الثاين

عن  ،اتيباستثناء املستثن ن، فإذا قصرت أموالهيات الدي مستثنريهذا يف غ و،نيونه ألفيدو

  ه،يم احلجر علكونه حق للحايد

                                                





٤٠

  .ونيد من الديأز أو ةيات وافيانت أمواله مع املسثنكإن و

  .وجب احلجرين املؤجل ال يونه حالّة، فالديون دكأن ت: الثالث

  .هيبعضهم احلجر عل أو لتمس الغرماءيأن : الرابع

  :ام ثالثة هيكها أحيفإذا حتقّقت هذه الشروط األربعة تترتب عل

ان التصرف ك سواء ،ان باطالًكلو تصرف  و،املنع عن التصرف يف أمواله: أوالً

  .ةاهلب والعتقكبال عوض  أو ،عيالب واإلجارةكبعوض 

 ماله، فإذا ني له مال يف أمواله بعميلّ غركاختصاص  و،تعلّق حق الغرماء بأمواله: اًًيثان

  .د أحق بدارهيان زكد داراً قبل حجره يمن زى اشتر

نه يان دك وانت أمواله تساوي ألفاًك الغرماء باحلصص، فإن نيتقسم أمواله ب :ثالثاًو

 طلب منه ألفاً،يد يان زك مثالً ،هنيمس دلّ دائن خكعطي  أُ،ه مخسة آالفيالذي للناس عل

 مثائة،عمرو ثال و،نيد مائتيعطي زيمخسمائة، فإنه  ونير ألفكب ومخسمائة، وعمرو ألفاًو

  .ر مخسمائةكبو

وجود اإلمجاع يف مجلة  إىل باإلضافة ،ةريثكات يام رواكرنا من األحكما ذى دلّ علوي

  .منها

 ريان أمك : قال)عليه السالم( دق عن الصا،م يف اجلملة موثق عماركاحلى دلّ عليو

نهم يقسم ماله بيأمر فيغرمائه مث ى على بس الرجل إذا التوحي )عليه السالم( نياملؤمن

  .)١(نهميقسم بيباعه ف أيب باحلصص فإن

                                                





٤١

عليه ( اًينّ علإ: )عليه السالم( هي، عن أب)عليه السالم( اث، عن جعفريخرب غو

  .)١(قسم مالهيأمر به فيغرمائه مث ى على فلّس الرجل إذا التويان ك )السالم

الغالم ى جر علحيأن ى نه قضإ :)عليه السالم( ني املؤمنريعن األصبغ بن نباتة، عن أمو

 له حىتي سبخليياحلاجة ف ون إفالسهيبس صاحبه فإن تبحين أنه ييف الدى قض وعقل،ي حىت

 نيقسم ماله بيأمر به في بس مثحيغرمائه أنه ى لتوي علييف الرجل ى قض ود ماالً،يستفي

  .)٢(نهميباعه فقسمه ب  أىبغرمائه باحلصص، فإن

عليه ( ، عن علي)عليه السالم (هي، عن أب)عليه السالم (وين، عن جعفركعن السو

ن له يكإن مل  والغرماء،ى ان له مال أعطكنظر فإن ين مث يبس يف الدحيان كنه إ: )السالم

إن شئتم  و،فآجروه إن شئتم ،عوا به ما شئتماصن: قال والغرماء، إىل مال دفعه

  .)٣(فاستعملوه

ون يفاملدالّ إ وبس،حياره سعإثبت بعد يالذي مل  و الغين امللتويأن املراد أنى فخيال و

  .)٤(سرةيم إىل ان ذو عسرة فنظرةكإن و :تعاىلظر به، قال نتيذو العسرة 

                                                







 



٤٢

  .)١(نييف الدمعسر ى ال حبس عل:  أنه قال)عليه السالم( عن عليو

ان ذو كإن و :عز وجل قال اهللا ،مفلّسى ال حبس عل:  أنه قال)عليه السالم( عنهو

  .)٢(ه حبسين عليكاملعسر إذا ثبت عدمه مل  وسرةيم إىل عسرة فنظرة

م كس ليمن أعسر خذوا ما وجدمت ل :انيللد  أنه قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيبو

  .)٣(ك ذلإال

 ضرب من االلتفاتى رناه، إنما هو علك ما ذريأنّ ما ورد من أنّ املفلّس غ ىفخيمث ال 

نا يا رسول اهللا املفلّس في:  قالواأتدرون ما املفلّس: )صلى اهللا عليه وآله( ااز، قال النيبو

امة يوم القيأيت ين املفلّس من كل و، املفلّسكس ذليل:  قال،ال متاع ومن ال درهم له

هذا  وأخذ هذا من حسناتهيأخذ من عرض هذا ف وقد ظلم هذا وأيتي ول اجلبالحسناته أمثا

  .النار إىل ه مث صاريد علريئام فيه شيء أخذ من سيمن حسناته فإن بقي عل

 املفلس، وتايب احلجرك يف ءرها الفقهاكأقوال يف باب املفلّس ذ وأدلة وامك أحكهناو

  .مظانه إىل جعريل فيمن أراد التفص و، تبعاً للمنتكذل إىل إمنا أردنا اإلملاعو

  :نيه يف أمريالم يف السفكال و}أو سفه{

                                                









٤٣

  .هي من هو السف:األول

  .مهك ما ح:الثاينو

ه يد أعم من السفيان عدم الرشكإن  و،ديه خالف الرشيفالظاهر أنّ السف :أما األول

ة له يف كال مل من :ما عرفه مجعكهو  وما تقدم،كبلغ مرتبة الرشد يلشموله للذي مل 

نبغي، مثالً يما ي الصرف فكتري أو ،نبغي عند العقالءيما ال يصرف ماله في أي ،إصالح ماله

لّه يف كصرف ماله ي أو مته عشرون بعشرة،يع ما قيبي أو ن،يمته عشرة بعشريشتري ما قي

هر ول الشألّ راتبه الشهري يف كصرف ي أو شبه عاٍر، أو اًيعارى بقيل دون امللبس فكاملأ

 إىل ،في الشهر حسب املتعارف ملثلهيكان الراتب كما إذا يل، فك يف آخر الشهر بال مأىبقيف

   . من األمثلة الواضحةك ذلريغ

ان كن استصحاب يك فإن مل ،األصل إىل هميرجع فيشتبه يف سفاهتهم ي أفراد كهناو

إذا ثبت الّ وها إحن والصحة والرشد ورون أصالة العقلجي، فإنّ العقالء ةاألصل عدم السفاه

  .كحنو ذل أو حنو العدم األزيلى  فاألصل عدمه علئإنّ الرشد أمر طار: قاليخالفه، فال 

ون يف املعاملة كشيالرشد فإنهم ال  ورنا من أجراء العقالء أصالة العقلكلذا الذي ذو

علمون يالسفن مع أنهم ال  والطائرات واراتيوب السكر ومن أشبه ومع أهل األسواق

  .ما أشبه أو سفهاء أو تعاملون معهم بأنهم عقالءيبق من سوا

 منو :تعاىللقوله  ،عصي اهللا تعاىليل من كه يإنّ السف: ليان، فقد قكف وكي

  .)١(من سفه نفسهالّ م إيرغب عن ملة إبراهي

                                                





٤٤

  .)١(قول السفهاء من الناسيس :قوله سبحانهو

  .اهللا  طاعةريصرف املال يف غيلّ من كإنه : ليقو

النفقة  وآالت اللهو وشراء اخلمركر ين استلزم فسقه التبذإنه إ(: ريي التحركعن حمو

  .)رهيه شيء لتبذيسلم إليالفاسق ال ى عل

الفساد  إىل توصل اي ونفق أمواله يف املعاصييان كالفاسق إذا (: رةكي التذكعن حمو

   .)ه أمواله إمجاعاًيال تدفع إل ودي رشريفهو غ

  . تامري غني القولالكالظاهر أنّ و

زم إحالة ه فالاليالسفى م معلّق علكاحل و،ه عرفاًيس بسفيفألن العاصي ل: أما األول

الّ إ وافركلّ كى ه عليطلق السفي لوضوح أنه ال ،ان من باب التوسعيتاآل والعرف، إىل كذل

انوا ك) معليهم السال(األئمة  و)صلى اهللا عليه وآله( لزم بطالن معامالم مع أنّ الرسول

جمنوناً ى  رأ)صلى اهللا عليه وآله( ل ما ورد مبا مضمونه أنّ الرسوليمن هذا القب وعاملوم،ي

إمنا انون من  وإنه خملوط يف عقله،: )صلى اهللا عليه وآله(  قال،جمنون: واما هذا؟ قال: فقال

  .تعاىلعصي اهللا ي

لو إنسان عن خيقلّ ما :  بأنههذا القولى ال علكلي يف اإلشيلذا قال املقدس األردبو

عب الال وعطون األموال للمغنيي وستعملون الربا،ي ووز،جيشترون ما ال ي، فإنهم كذل

أخذ اجلائزة  وهاً ال جتوز معاملتهيام سفكلّ ظامل من احلكون ك لزوم إىل باحملرم، باإلضافة

   هذا ما ال ومنه،

                                                





٤٥

  .خالفهى اإلمجاع عل وقول به أحد، بل النصي

ل ي ألنّ الدل، تامري غنيتياالستدالل له باآل وه،يلّ عاٍص سفكأنّ القول بأنّ ى علهذا 

  . أعم منهيالعاص وافركيف الة ي إذ اآلى،أخص من املدع

  .عرفت اجلواب عنه من خالل اجلواب عن األول فقد :أما الثاينو

  : هو وقي خالف آخر يف بعض املصادكهنا و،هذا

 بأنه سفه:  فقد قال بعض،لّ يف سبل اهللا تعاىلك أشبه الما أو لّ أموالهكبذل يمن 

 انيمنهم أصحاب جممع الب وقال آخرون وعنه، يمنه وإسراف وري ألنه تبذ،هيعامله سفو

 إنه :نه املشهورإ: بل عن الثالث ـ عنهم اجلواهرى كما حى علـ  كاملسال وجممع الربهانو

 يف ريما ال خك ،ري ال سرف يف اخلفإنه، وجب السرفيراً فال ي تبذكوجب ذليس يل

  .السرف

  .العقل والسنة وتابكبال: األولاستدل للقول 

لّ كال تبسطها  وكعنق إىل  مغلولةكديال جتعل و :تعاىلتاب، فقوله كأما ال

  .)١(البسط

  .)٢(نفقون قل العفوي ماذا كلونأسي :قوله سبحانهو

ة فبسط ي قرأ هذه اآل)صلى اهللا عليه وآله( نّ النيبإ :األوىلة ي اآلريقد روي يف تفسو

: قال وذا،كه: قال و فبسط راحته،ال تبسطها و:قرأ وئاًيئاً فشيمجعها ش وفرق أصابعه وفّهك

   يفى بقي و األصابعنيرج من بخيالقوام ما 

                                                







٤٦

  .)١(الراحة منه شيء

قبضها وى  قبضة من حص فأخذ،ةينه تال هذه اآل، إضاًيأ) صلى اهللا عليه وآله( عنهو

فّه كى فأرخى  مث قبض قبضة أخرتابهكيف  ره اهللا تعاىلكهذا اإلقتار الذي ذ: قال ودهيب

هذا : قال و بعضها،كأمس وبعضهاى فأرخى  مث قبض أخرهذا اإلسراف: لّها، مث قالك

  .)٢(القوام

 رينّ العفو هو الوسط من غإ: )عليه السالم( ة عن الصادقية الثاني اآلريورد يف تفسو

  .)٣(ال إقتار وإسراف

  .)٤(وت السنةقنه ما فضل من إ: )عليه السالم( عن الباقرو

الّ ن حجة إيكإن مل  والمهك و،)٥()اليالع ونه ما فضل عن األهلإ( :عن ابن عباسو

  .الم اللغوي، بل أفضلكأنه مبرتلة 

  :اتيفجملة من الروا: أما السنةو

ضة من ذهب أصاا يف بعض يل ملن آتاه ببأنه قا) صلى اهللا عليه وآله( فعن النيب

 إمنا الصدقة عن ظهر ،فف الناسكتيلس جي وتصدق بهيلّه فكم مباله كيء أحدجي: الغزوات

  .)٦(غىن

ان كما  ل اهللا تعاىليده يف سبيلو أنّ رجالً أنفق ما يف : )عليه السالم( عن الصادقو

  :قولي س اهللا تعاىلي أل،ريال وفّق للخ وأحسن

                                                















٤٧

نيب احملسنحيأحسنوا إن اهللا  وةكالتهل إىل ميكدي تلقوا بأالو)١( )٢(.  

بلغ يان له مال كنّ رجالً إ: ضاًي أ)عليه السالم( ح، عنهيد بن صبيح الولييف صحو

 ،ال مال لهى بقي فوضعها يف حق،الّ منها إى بقي مث شاء أن ال ، ألف درهمنيأربع أو نيثالث

ان له مال كأحدهم رجل : من هم، قال: قلت.  دعاؤهمردين يون من الثالثة الذيكف

  .)٣(طلب الرزق إىل الًي سبكأمل أجعل ل: قال لهي ف،رزقيناا رب ي: فأنفقه يف وجهه، مث قال

 :عز وجلسألته عن قول اهللا ، )عليه السالم( احلسن أيب ، عنريبص أيب حييف صحو

وم حصادهيآتوا حقّه و)٤(،قال  :أيب انك )من اإلسراف يف : قولي) لسالمعليه ا

أحداً ى ئاً من هذا فرأيإذا حضر ش أيب انوك، عاًيه مجيفّكصدق الرجل بياجلذاذ أن  واحلصاد

الضغث بعد  و، القبضة بعد القبضة،د واحدةيعط بأ :ه، صاح بهيفكتصدق بيمن غلمانه 

  .)٥(الضغث من السنبل

  .ة يف خمتلف األبوابريثكات اليها من الرواريغإىل 

   ثارين قاربنا عصرهم بعدم استحباب اإليبعض الفقهاء الذ قد أفىتو

                                                













٤٨

أمثال  إىل  استناداًكذل و)عليهم السالم(  لألئمةكان ذلكإمنا  وةيعة اإلسالمييف الشر

  .اتيالروا هذه

سرافاً، فقد إ وراًيس تبذيل اهللا ليع املال يف سبيالقائل بأنّ صرف مج: أما القول الثاين

  :ث وردي ح،)عليهم السالم( نياألئمة الطاهرو) صلى اهللا عليه وآله( ل النيباستدلّوا بفع

  .ريالتحلف باحلص و،ريأعطاه للفق ودي نزع ثوبه الوح)صلى اهللا عليه وآله( نّ النيبإ

  .قيلبست اخلل ود،يدلة عرسها بذلت الثوب اجلي يف ل)عليها السالم( أنّ فاطمةو

  .ف برداً يف الشتاء لقلة مالبسهرجتيان ك )عليه السالم( اًيأنّ علو

ألنّ اجلمع . الربد واللّهم قه احلر ):صلى اهللا عليه وآله(  دعاء الرسولكنايف ذليال و

ة املنبعثة من النفس ال عدم ي، فاملراد الوقاكقتضي عدم اعتناء اإلمام بذليات ي الروانيب

انوا ال ك )عليه السالم( نيفسر ما ورد أنّ أصحاب احلسيذا كهو .الربد وور باحلرعالش

  .يدالثواب، ال عدم شعور جس إىل ان منهم شوقاًك كد، فإنّ ذليشعرون بأمل احلدي

  .ع ماله مراتيخرج عن مج وقسم ماله مرات،) عليه السالم(أنّ احلسن و

 إىل ان أبقاه لبقيك بذل املاء ألصحاب احلر، مع أنه لو )عليه السالم( نيأنّ احلسو

 من املعلوم أنّ املاء الذي بذله أللف فارسو وم الثالث،يربالء يف الكر، ألنه ورد وم العاشيال

  .وم العاشريال إىل اً للبقاءيافكان كفرسه و

هل  ةص بطعامهم يف ق)عليهم السالم( تيار أهل البثيقصة إ من القصص املشهورةو

  .)١(ان م خصاصةكلو  وأنفسهمى ؤثرون علوي :همينزلت ف  حىتىأت

  عليه ( ثار العباسيما أن قصة إك

                                                





٤٩

  .ركذي باملاء أشهر من أن )السالم

م كاحل و،مالاستحبابه يف اإلس وثاري وجود اإلال يفكإنه ال إش: قاليالظاهر أن : أقول

ثار معناه ي، فاإلني خمتلفنياإلسراف، فإنّ هلما مفهوم وريذب التريثار غياإل وخ،سنيمل  وعام

انت حمتاجة كث ال تتعلق بالشيء، مهما ي حبسجود مساح يف النفالنفس لوى  علريح الغيترج

 مبقابلها، وتمع باخلصاصةجيثار ي إذ اإلان م خصاصةكلو و :لذا قال سبحانه وه،يإل

ما لو طرح كق يلي موضعه، إما من جهة أنّ املوضع ال رير معناه وضع الشيء يف غيالتبذو

ما إذا كق به الوضع، يليا من جهة أنّ اإلنسان ال إم ونتفع به،يهو بعد  وامللبوس وولكاملأ

ر من جهة ي مستحق، فإنه تبذرياملال لفقى د إطعام عائلته به فأعطيريان لإلنسان مال ك

  .الفاعل ال من جهة القابل

ال  واً،يلّكتصادقاً  أو مطلق أو ناً ال عموماً من وجهي تباني املفهومنيعرف أنّ بي كبذلو

ثار يسخ، بل اإلنالى عل أو  معناها،ريغى ثار عليات الواردة يف اإليالروا واتيآلوجه حلمل ا

سائر املعاين كصدقه  وإمنا قرره الشارع واً،ياً شرعيون إسالميكل قبل أن يإنساين مج معىن

  .اإلسراف وثارياإل إىل ها، هذا بالنسبةريغ والوفاء والسخاء والشجاعةكلة يالنب

س ي لني اجلانبنيأنّ الرتاع ب: ما أشبه، فالظاهر أو  املاللّكإنفاق  إىل أما بالنسبةو

   ما أشبه، أو ع املالياً، إذ إنفاق مجيقاً، بل لفظيعم



٥٠

 من األخبار، هذا ما ي عنه يف الطائفة األوىل و،ريالتبذ وه اإلسرافيصدق عليقد 

ن ي األمرني بفإنّ. )عليهم السالم( فعله املعصومونيان كهذا ما  و،كه ذليصدق عليقد ال و

  :عموماً من وجه

ل كما إذا أطعمت اهلرة اليت تأك ، من املالريبذل جزء صغب صدق اإلسراف حىتيفقد 

  .ة فلسئمته مايانت قكزوائد الطعام ما طبخته من اللحم الذي 

، كلّ ما عندكإذا بذلت  السخاء دون اإلسراف حىت والبذل وصدق اإلنفاقيقد و

نار ية فبذلت الدي أموال تربعيكأتينت واثقاً بأنّ يف الظهر ك ونار فقط،ي دكان لكما إذا ك

  .ملستحق

ان من مورد االفتراق من طرف ك )عليهم السالم( نيفعل املعصوم وصدقان معاً،يقد و

  .اإلنفاق وثارياإل

لذا  و،ري الفقكامللبس خبالف ذلى ل علصحيان ك )صلى اهللا عليه وآله( مثالً الرسول

  ملدة ساعةري احلص)صلى اهللا عليه وآله(  الرسولفلتحي مانع من أن أي ونفسه،ى آثره عل

  .ساعاتأو 

 بل )عليه السالم (عليى انت تعلم برضك )عليها السالم(  فاطمة الزهراءكذلكو

  .ن عملها إسرافاًيكلذا مل  وبفرحه مبا أنفقت،

 عن نيالعازفن يما هو شأن ااهدكالربد،  وهتم باحلرين يك مل )عليه السالم( عليو

  .ايالدن

  .ه املاليأتيعلم أنه يان ك )عليه السالم( احلسنو

، ألنّ كشرب أولئين مل إ وعنده املاء،ى بقيعلم أنه ال يان ك )عليه السالم( نياحلسو

  .اءرلة عاشويإن تفرقوا يف ل وثر من ألف إنسانك أنوااكمن معه 

  .لذا أخذوا املاء مرات ورام،سمح له باملاء قبل السابع من حمرم احليان كمث إنه 

  علم بأنه مقتول اليان ك )عليه السالم( العباسو



٥١

  أو رقية،

  

 ثاريلة اإليله فضيشرب لتحصيان من األفضل أن ال كشرب، فيمل  أو حمالة، شرب املاء

  .)عليه السالم( نياملماثلة لإلمام احلس واملواساةو

صلى اهللا (  يف قصة إنفاق الرسول)١(كديل عال جتو :أما ما ورد من اهللا أنزل قوله

 ة أفضل،يبعد نزول اآل ان إنفاقه حىتكإن  و،اًيان إرشاداً إشفاقك ك فذل)٢( ثوبه)عليه وآله

ما  :تعاىلبعد نزوهلا، فهي مثل قوله  ثار حىتياإل) عليهم السالم(ت ي أهل البكتريلذا مل و

فة يتعب نفسه الشري )اهللا عليه وآلهصلى ( ان النيبك يث ح،)٣(ى القرآن لتشقيكأنزلنا عل

  .ةيبعد نزول اآل حىت

ل كإلسراف مع بذل الاما إذا حتقّق مفهوم ية إنما هي فيات الناهيعلم أنّ الروايمنه و

أخذون من ي مث إم ،ثرةكاجلذاذ، فإنّ الفقراء  و حال احلصادنيفكالكبل مع بذل البعض 

ال، مع أنّ يالع ولزم حفظه لألهليص ملا ي تنقنيفكلّ واحد منهم كلّ بستان، فإعطاء ك

صلونه من خمتلف حين ملا يافر ورجعونيوجب حرمام، بل هم يفّاً واحدة ال كإعطاءهم 

  .العامل اهللا و،م يف أول اإلسالم شائعاًكعملون ذا احليانوا كث ي ح،نيالبسات

  السنة، وتابكه اليدلّ علي وال خالف، والك بال إش}ةيأو رق{

                                                









٥٢

  : فيها أمورويشترطالعوضان، : ثالثال

   فلورر، حبيث اليكون هناك غ،، وهي يف كلّ شيء حبسبهةاملعلومي: األول

  

نع عن ميورد أنه  و،)١(شيءى قدر علياً ال كضرب اهللا مثالً عبداً مملو :تعاىلقال 

  .الطالق ألنّ الطالق شيء

ه كما ملّالّ ئاً إي شكلميال العبد :  أنهما قاال)عليهما السالم( الصادق وعن الباقرو

  .اتيها من الرواريغ إىل ،)٢(هيديتصدق مما يف ي وعتقيوز أن جيال  و،مواله

لم كلزم التيان بنظري كإن  وتفي ذا القدر،كان آخر نكث إنّ املسألة مرتبطة مبيحو

رنا يف كقد ذ وم،كاحل إىل عودي اً حىتيطرى بقيب أن جييف أمثال هذه املسائل، ألنّ اإلسالم 

 الذي ألغاه الغرب أنّ الرق واحلرب،ى  عرفه العامل ألسارنّ الرق أفضل حلّأ: هريغ والفقه

الفهم خياً جيق تدرإنّ اإلسالم أراد إلغاء الر: لوان قايأنّ الذ و، الرق الذي قرره اإلسالمريغ

  .العقل واإلمجاع والنص

و { بدل اإلجارة و،تحر بالف الشيء املؤج}العوضان{ :ان اإلجارةك من أر}الثالث{

  : سبعة}ها أموريشترط في

 كون هنايكث ال يحب{  املتعارف}لّ شيء حبسبهكهي يف و{  هلما}ةياملعلوم: األول{

  فلو{ اجلهالة واخلطر وهو عبارة عن الضرر و}غرر

                                                







٥٣

كذا لو جعل العوض شيئاً  و،بطلللجهالة  محاراً من غري مشاهدة وال وصف رافع أو أجره داراً

  .جمهوالً

  

 }للجهالة{  الوصفك ذل}ال وصف رافع و مشاهدة،ريمحاراً من غ أو أجره داراً

مقدار أساس  واحلمار وقوة البناءى علم مديما إذا مل كقة، يانت جمهولة حقكإن  وةيالعرف

  .ارجي اإل}بطل{ ،هتم العرف بهيالدار يف األرض مما ال 

هما اإلمجاع ية فياشتراط املعلومى  علدلّي و،}ئاً جمهوالًيذا لو جعل العوض شكو{

ى : كما يف املستدرك )صلى اهللا عليه وآله( املروي عن النيب والمهم،كاملقطوع به يف 

نا مل كإن  و: قال،كقد رواه اجلواهر عن املسال و،)١(عن الغرر) صلى اهللا عليه وآله(النيب 

  .أنه منجرب بالعمل من األصحابالّ حنققه إ

بواب الفقه ألّ كوا به يف كاألصحاب متس و، رواهكرفت أنّ املستدرقد ع: أقول

  .هية، فالعمل ا ال غبار علياملعامل

 ل،كيل املكي و،ذرع املذروع و،وزن املوزون و،شترط عد املعدوديمث الظاهر أنه 

 لكي مثالً ال،ما لو رفع اآلخر اجلهالةيإقامة أحدمها مقام اآلخر ف أو مشاهدة املشاهد،و

   قوميالعد  و الوزنكذلك وقوم أحدمها مقام اآلخر غالباً،يالوزن و

                                                







٥٤

في الوزن يف بعض املشاهدات لرفع يكذا كه وأحدمها مقام اآلخر يف بعض األمور،

  . الغرركذل

ر وجه كقد ذ وة املشاهدة مطلقاً،يفاكمن : ىد املرتضيالس وخيالشكأما ما عن مجاعة 

 ،عيس يف البيها من املساحمة ما لي، بل فنيدقّة الطرف يف كامللكست ي بأنّ اإلجارة لكذل

انت رافعة للغرر جازت لعدم موضوع كنّ املشاهدة لو إ: هياألصل عدم االشتراط، ففو

 أو علم أا عشرةيما إذا أجره طوله من الدواب ال ك، أما إذا مل ترفع الغرر، نئذيالغرر ح

ما إذا ين أجازوا املشاهدة قالوها في الذلعلّ و فإنه غرر واضح،كما أشبه ذل وعشرةى إحد

  .انت رافعة للغررك

ن كما لو مل تكورة يف بعض املواضع، كرات املذيما أنّ القول بعدم اشتراط التقدك

ربالء كان هم الزائر يف ك، مثل ما إذا نيالطرف إىل بالنسبة أو ، إما مطلقاًكة يف ذليأمه

 أو ون الدار ذات أربع غرفكة عنده يف أن تي فال أمه،وماً واحداً يف الداريسة البقاء املقد

 إذ ،س يف حملهيعددها، لى ستأجر الغرف باملشاهدة اردة بدون االطّالع عليمخس، ف

 به الطرفان أم ال سواء اهتمكعن ذلى الشرع .  

 راتيلزم العلم بالتقدي مل ،حنوه أو لو باعتبار البلد وغرر عرفاًلصدق ايما إذا مل ينعم ف

باع يف بعض البالد يان احلطب كما إذا كع، يروه يف باب البكما ذكون يكورة، فكاملذ

 لعدم صدق الغرر إذا شاهده كذل ومه،كل بلد حكيف بعض البالد باملشاهدة، فل و،بالوزن

  .باع باملشاهدةييف البلد الذي 



٥٥

  ،فال تصح إجارة العبد اآلبق ،أن يكونا مقدوري التسليم :الثاين

  

 رناه يف بعض جملداتك ملا ذ،لّها جائزكاملشاع  واملردد وليك الظاهر أنّ إجارة النّإمث 

  .الفقه

 ان التسلّم،كإم  مبعىن}ميونا مقدوري التسليكأن { :ني من شرائط العوض}الثاين{

فال { ،م لألجرةيالتسلى املستأجر قادراً عل ونيم للعيالتسلى ن املؤجر قادراً عليكإن مل و

  .إرجاعهى قدر أحدمها علي الذي ال }بد اآلبقتصح إجارة الع

 رية غي ألجل أن املعامالت السفهائكأنّ ذلك و بالسفه،كاستدل يف اجلواهر لذلو

 للمناط يف ول للمال بالباطل،كه أنه أيصدق عليه، ألنه ي سفريان املعامل غكإن  وحة،يصح

  اإلمجاع،كذلى دعوا علما اكالتسلّم،  وميه قدرة التسليشترط فيث إنه يع، حيباب الب

  .مةيمع الضمالّ ع اآلبق إيجواز بعدم ه يدل عليو

ن املؤجر من كضاً، فإنه إذا متيالتسلّم أى شترطوا القدرة عليهذا أن ى نبغي علي: أقول

ضاً، يصح أيما أشبه مل  أو ان حمبوساًكذا إما كن من التسلّم، كتمين املستأجر مل كم ليالتسل

ستدل به املشهور، بل ذهب املقدس يلذا مل  و معلوم،ري املناط غ أنّكذلى  علردين كل

 رياالستدالل بالسفه غ ومها،ريغ والغنم وريع الضالة من البعيصحة ب إىل هريغ وليياألردب

  .التسلّم وميالتسلى قدرا عليإن مل  وتعلق غرض العقالء بإجارة شيءياً ما ريثكمطّرد، إذ 

 ألنّ النهي ،عدم الصحة  مبعىن،زجي مل ةي اإلجارة غررانتكهذا فالظاهر أنه إذا ى علو

  صحتالّ إ و،ما حقّق يف حملّهكن املعاملة كعن ر



٥٦

  .يف البيع إشكال كما يف كفاية ضم الضميمة هناو

  

 من ،}الكع إشييف الب{ صحي }ماك{  يف اإلجارة}مة هناية ضم الضميفاكيف و{

من فهم العرف وحدة  وع،يل خاص بالبيدلال وعيال تقاس اإلجارة بالبوأصالة عدم اجلواز 

ان ك إلمنيعلم املناط، بل الظاهر اختالف البابي العدم، إذ ال نيثر احملشكاختار أ واملناط،

أن الّ ره، خبالف العبد الشارد يف باب اإلجارة، اللّهم إياالستفادة من العبد اآلبق يف حتر

  .مةيشتراط ضم الضمن وجه اليكع مل يان البكمإان كإنّ الوجه لو : قالي

ن الشارع إذا أك ف،ع املعلوميون الصورة صورة بك الضم أن تالوجه يف: قالينعم ربما 

د صورة ي لتوحكذل وشأ خرقها صورة،ية مل يالصالح يف خرق بعض القواعد األولى رأ

ة، يرازه توجذب أكال إىل ملّا اضطر وه،يالربا أجازه بضم شيء إل إىل لذا ملّا اضطر والقانون،

  .ذاكه و اللسان يف األخرس يف باب الصالةيكبل أوجب حتر

عقالء العامل يف ى لذا نر وع،يدخالً يف عامل التشر املعىن و من الصورةلّكاحلاصل أنّ لو

ون حسب ريسي كمع ذل وطابق املقصود،يعلمون أنّ القانون ال ياً ما ريثكم احلاضرة كاحملا

 اضطر الشارع ملصلحة أهم يف خرق اشتراط أن ا فلماهذى عل والصورة،ى القانون إبقاًء عل

  .مةي أجازه بضم ضم،ع اآلبقيع معلوماً يف مسألة بيون طرفا البيك

القاعدة ى س شرطاً مستقالً فمقتضي قد عرفت أنّ هذا الشرط لكث إنيح وهذا

  .تسلّمه يف الغرر ومهيتسلى قدر عليحنوه مما ال  ودخول إجارة اآلبق

  ان واقعاًك، فإذا ياشتراط القدرة، فهو شرط واقعى  علمث إنه بناًء



٥٧

ة من رإالّ مع اإلجا فال تصح إجارة مال الغري، وال إجارة مبال الغري أن يكونا مملوكني :الثالث

  ،املالك

  

سكس بالعكالع و،هاًيقة سفيس يف احلقي ألنه ل،س مبوجوديإن زعم أنه ل وصح.  

املستأجر  وة املؤجركيمال  مبعىن}كنيونا مملويكأن { :ني من شرائط العوض}الثالث{

  .ما أشبه أو ينيولّ أو نيلكيانا وكذا إما كاألجرة،  ونيا العكلميإن مل  وار،جيلإل

 ه، بل إنه من الواضحاتريغ ويف اجلواهرى اإلمجاع املدع إىل باإلضافة ـ هيدل عليو

 شملهي ف، بدون احلقري الغكتصرفاً يف مل والً للمال بالباطل،كون أيك كأنه بدون امللـ 

م بالباطلكنيم بكلوا أموالكال تأ)١(،و  مسلمئحق امرى تويال )ما أجري هذا ف،)٢ 

  .تصرفو

 أو املال عقد إىل نعقد بالنسبةي أنه ال ريون املال للغكى تصرف، فمقتضيأما إذا مل 

مع اإلجازة من الّ إ{ ،عقاياإل وة طاردة للعقدكي فأدلّة املال،كذلى قاع بداللة العرف عليإ

 اجلواهر ع منيتاب البكور مفصالً يف كله املذيشمله دلينئذ فضويل، يار، فإنه حجي لإل}كاملال

 يف باب اإلجارة مع مالحظة كورة هناكل املذيأيت متام التفاصي وها،ريغ واسبكامل واملستندو

  .ىفخيما ال كع باإلجارة يل البيمة يف تبدءاملال

 رية، إذ غكي عن اشتراط اململوافكم يالتسلى قال بأنّ اشتراط القدرة عليمث إنه رمبا 

   نّإ: هيف و.ميالتسلى قدر عليال  كاملال

                                                







٥٨

ر كذ ون عموماً مطلقاً،ي األمرني، فإنّ بكامللى املنصرف من القدرة الصفة الزائدة عل

  .اتيالشروط لشرح اخلصوص

ث إنّ ي ح،)١(أمواهلمى لّطون علالناس مسأنّ ب  مث إنه ربما استدل هلذا الشرط

  .رياملفهوم منه عدم تسلّط الغ

 هو و،كهي تسلّط املال وةيابجيض للجهة اإلرث بظاهره إنما تعينّ هذا احلدإ: هين فكل

 كني املالنيان اجلمع بكعدم إمى  بناًء عل،ريان بالزمه العقلي طارد لتسلّط الغكإن و

  . اللفظس من داللةي لكأنّ ذلالّ ، إنياملستقل

 ،حنو الطولى  علكمالّ أو كنيه مجع مالين فكمي كأنّ املل: كالم يف ذلكل اليتفصو

 ،اء رتبةي األولكد بعد ملي زكد، فإن مليلز وائهيألول واً هللا سبحانهكون الشيء مليكأن ك

رادة إ فإن اترادجة يف صورة تعارض اإليتظهر النت و اهللا رتبة،كاء بعد ملي األولكملو

  .هريإرادة غى ملقدم رتبة تقدم عل اكاملال

ان يف عرض كلون لشيء واحد مايك بأن ،حنو العرضى  علكمالّ أو كني مجع مالأما

لّ واحد منهما كون يك أن السليب، مبعىن وايبجيه اإلي املطلق يف طرفكاملل  مبعىنهوواحد، ف

عقل اجلمع ي فال ، لهكطرد ذل و لتناقض حق هذا، معقولريطرد اآلخر، غي وهيتصرف في

  .سكبالع و، معناه عدم حق هذاك إذ طرد ذل،نهمايب

امالً كه تصرفاً يتصرف فيلّ واحد منهما أن كون ليكايب، بأن جي اإلكاملل أما مبعىن

  ن لآلخريكمل  وكان له ذلكهما سبق ين أأ و،دي الوحكأنه املالك

                                                





٥٩

 فال تصح إجارة اخلبز لألكل مثالً، ،قائها مما ميكن االنتفاع ا مع بةأن تكون العني املستأجر: الرابع

  . وهكذا،وال احلطب لإلشعال

  

ة مانعة يدلة الشرعن األكن عقالً، لك ممك، فإنّ ذلني املستقلنيلكيل الوي من قب،نقضه

 إىل  الشيءك املاليكوز شرعاً متلجيهذا فال ى عل و الواحد،كاملال إىل  ألنها منصرفة،عنه

  .اهللا العامل و،حنوهو  أعي بالبني مستقلكنيمال

ن االنتفاع ا مع كمي مما ة املستأجرنيون العكأن ت{ :ني من شروط العوض}الرابع{

 إجارة املاء }ذاكه و،ال احلطب لإلشعال ول مثالً،ك فال تصح إجارة اخلبز لأل،بقائها

 فاً،أنّ هذا هو مفهوم اإلجارة عر وه،ريغ وما يف اجلواهركاستدل له باإلمجاع،  وللشرب،

ام املتعلقة كح األرئساك ، موضوعهاريام لإلجارة ال أنه غكباألحى الشارع إنما أتو

  .د العرفيح املوضوع بيباملوضوعات، فإنّ تنق

 يف نيئاً من توابع العي املستأجر شكستهليس باإلجارة اليت أ تعرف أنه ال بكمن ذلو

 ،جارة املنحة للبىنإ و،طباحل و الثماركإجارة البستان املوجبة الستهالكنظر العرف، 

 ال من نفس ني تعد من فوائد العكلّ ذلك ماء بئرها، فإنّ كإجارة الدار املوجبة الستهالو

  .كستهليل يف باب إجارة املرضعة للرضاع مع أنّ اللنب يقد ورد الدل و،نيالع

  .حنوها، حملّ مناقشة أو اط باملصاحلةياالحت وكال يف ذلكه فاإلشيعلو

ال يف عدم لزوم كار فال إشجيبدل اإل إىل  املستأجرة، أما بالنسبةنيالع إىل هذا بالنسبة

إن  واملستأجر، و املؤجرنيفرق بي كبذل ونها، بل األصل يف اإلجارة عدم بقائها،يبقاء ع

 يف )رمحه اهللا( ىخ املرتضيما فصله الشكال، كع حملّ إشيا يف باب البمنهيان الفرق بك

  صحياسب فكامل



٦٠

  ،أن تكون املنفعة مباحة: اخلامس

  

ما ك ،نار يف قبال منفعة الداريار مائة دجيصح إيما كنار، يار الدار يف مقابل مائة دجيإ

 س تفاعالًيار لجي فإنّ اإل،ار الدارجيار الدار يف مقابل إجي عدم صحة إكعلم من ذليأنه 

  .قبوالً واباًجيتقابالً، بل إو

إذا صححنا الّ  اللّهم إى،الدار األخر ىنكالنتفاع بسار الدار يف مقابل اجينعم ال بأس بإ

د داره حملمد يف مقابل يؤجر زيصح أن ي ف،ن يف زمن الشارعكإن مل ت وة،يلّ معاملة عقالئك

  .ديؤجر حممد داره لزيأن 

تراء الدور كنه رخص يف اإ: )عليه السالم(  عن الصادق،ه ما عن الدعائميدل عليو

  .)١(ىدار أخر ىنكار بسد ىنكيف س و،بالعروض

  .تاب احلج فراجعكلي أمثال هذه العقود يف الفقه كالم يف كقد فصلنا الو

 صح إجارة اخلبزي ألنه ،احلطب لإلشعال و،لكإجارة اخلبز لأل: مث إنه إنما قال

  .ك مث إرجاعهما لتحقّق مفهوم اإلجارة بذل،ان مثالًكالد و السفرةينياحلطب رد تزو

 ال،كال إش و بال خالف}ون املنفعة مباحةكأن ت{ :ني من شروط العوض}اخلامس{

ل ك فإنه أ،)٢(م بالباطلكنيم بكلوا أموالكال تأو :تعاىلتاب قوله كه من اليدل عليو

 إىل انصراف أدلّة اإلجارة إىل ة، باإلضافةيعل هلذا الشيء مالجيللمال بالباطل، إذ الشارع مل 

  .)٣(العدوان واإلمثى ال تعاونوا علو هإن وما أباحه الشارع، بل

                                                









٦١

باع يته فيؤاجر بي عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت،خرب جابر: من السنةو

  .)١(حرام أجرته:  فقال،ه اخلمريف

ن اإلجارة كمل ت ون أجرته حراماً،كمل تالّ إ و،كون اإلجارة لذلكمعناه أن ت: أقول

ى تركمن ا: نه قالإ )عليه السالم( ه الدعائم، عن الصادقه ما روايدل عليما كفاسدة، 

صاحب الدابة ى ن عليكم، مل رحيما  و أريخناز أو تري مخراًكها املينة فحمل عليسف أو دابةً

  .)٢( حرامكذلى راء علكال و فالعقد فاسدكمحل ذلى إن تعاقدا عل و،شيء

ؤجر يأسأله عن الرجل  )عليه السالم( عبد اهللا إىل أيب تبتكة، نيح ابن أذيصحو

  .)٣(ال بأس:  فقال،رياخلنازوها اخلمر يعل أو هايمل فحيدابته ممن  أو نتهيسف

 إىل  اخلالفميقد نسب التحر و،)٤(شعبة املتقدم علي بن  خرب حسن بنممفهو وبل

  .أخبار الفرقة

  .ظاهر األصحاب إىل ما عن جممع الربهان نسبته: من اإلمجاعو

ها يحوز فين لكعدم صحة إجارة املساى اإلمجاع عل: ىاملنته وةينالغ وعن اخلالفو

  .هيباع في لناكالد أو ،اخلمر

                                                

 









٦٢

اجلارية  أو حلملها، الدواب أو الدكاكني لبيعها، أو ،فال تصح إجارة املساكن إلحراز احملرمات

  .حترم األجرة عليها و، وحنو ذلك،العبد لكتابة الكفر أو ،للغناء

  

ف كية فيح يف املوايل العاديهو قبو ،خالف مطلوب املوىلى عاون علنه تإ: من العقلو

  .املوايل مبوىل

 ال يف مثل ما ،ان اإلحراز حراماًكما ي ف}ن إلحراز احملرماتكفال تصح إجارة املسا{

 عها،ي لبكنياكأو الد{ ،اإلحرازى ان التلف متوقّفاً علكما إذا يد إحرازه ألجل تلفه فيإذا أر

حنو  و،فركتابة الكالعبد ل أو ،ة للغناءياجلار أو حلملها،{ سائر وسائل النقل و}الدوابأو 

 أو اتير النساء العارياملصور لتصو والولد للواط، والسحق، أو إجارة املرأة للزناك }كذل

شمله يبعد أن ي بل ال ،}هايو حترم األجرة عل{ ،األجانبى ات بقصد عرضها علياألجنب

  .)١(ئاً حرم مثنهيإن اهللا إذا حرم ش: )سالمعليه ال( املناط يف قوله

ة املنفعة كياشتراطه مملو(: الشرط بقولهى اين علّق عليكلباكن اليد مجال الديمث إنّ الس

  .)ةك مملوريرمة غ فإنّ املنفعة احمل،غين عن هذا الشرطي

ة يف يكث إنّ املنصرف من اململويحالّ  إ،حاً يف نفسهيان صحكإن  وقيهذا التعل: أقول

  .دي فهذا شرط جد، املاتنكما صرح بذلك، ريمقابل مال الغ

   ن للمؤجر أخذ أجرة املثل، ألنه سلّطيك مل ،ار إذا بطلجيمث إنّ اإل

                                                





٦٣

ى  علري ألنه سلّط الغ،ةس للمستأجر استرجاع األجريما أنه لكماله جماناً، ى عل ريالغ

  .ماله جماناً

 خمرجاً عن عرض عنه إعراضاًيمل  و ألنه ماله،ةنه موجوديانت عكذا إنعم له استرداده 

  .كاملل

  :ثالثة أقسامى ن إلحراز احملرمات علكالم يف أنّ صورة إجارة املسكبقي ال

إطالقهم بطالن  و،كون اإلجارة خاصة بذلك بأن ت،داًي قكون ذليكأن : األول

 نيان للعكة، سواء ال يف البطالن ملا تقدم من األدلكال اش و،هذه الصورة إىل جارة ناظراإل

 فاحتمال صحة ، أم ال،الدابة إىل وب بالنسبةكالر و،الدار إىل بالنسبة ىنكالسكى منفعة أخر

العقود تتبع  و، مقصودري غك يف املنفعة احمللّلة ال وجه له، ألنّ ذلنيلزوم صرف الع واإلجارة

لّ مورد كلقاعدة يف ما هو اكه أجرة املثل، يزم علان الالكلو صرفه يف احمللّل و، القصود

  .اإلجارة تبطل

قد  و،إنما الشرط فاسد وح،يالظاهر أنّ العقد صح و شرطاً،كون ذليكأن : الثاين

 يف نيتصرف املستأجر يف العي نئذيح و،س مبفسديحتقق يف موضعه أن الشرط الفاسد ل

  .إمنا الباطل تصرفه ولو صرفها يف احلرام مل تبطل اإلجارة و،األمور احمللّلة

ى صل علحيار ملن مل يعطي اخلينعم الظاهر أنّ الشارط له حق الفسخ، فإنّ الشرط 

د أنّ الشرط التزام يف يالق و الشرطنيالفرق ب وحراماً، أو ان الشرط حالالًك، سواء هشرط

    فإذا فسد االلتزام الثاين مل،ضمن التزام



٦٤

ل يبق شيء، فما قيا فسد مل د، فإنه التزام واحد فإذي خبالف الق،فسد االلتزام األولي

 كذلكجة ال أنه يراد به بالنتيالشرط،  إىل رجعيد يلّ قك ود،يالق إىل رجعيلّ شرط كمن أنّ 

  .اماًكأح وقةًيحق

ما يار فيعطي الشرط اخلي ألنه إنما ،اريعط اخلياحتمال أنّ ختلّف الشرط الفاسد مل و

ار، ي ألنّ الشرط حرام فال خ،كه ذلشملي فإذا مل ،)١(املؤمنون عند شروطهم ذا مشلها

  :خمدوش بأنّ العقد له ثالثة أحوال

  .هذا باطل و،اًيلّكذا خالف القصد إما يهو ف و،نجز منه شيءيحال أنه مل 

  . له)٢(أوفوا بالعقود الزم لشمول وح،يهذا صح وحال أنه أجنز متامه،و

هذا  وحنوها، وةيفة الرؤخمال وتبعض الصفقة وبيما يف العكحال ما إذا أجنز بعضه، و

ه ية عقد قد رضي عليالفسخ، ألنه من ناح وار يف اإلبقاءينجز له متام العقد اخليعطي من مل ي

الذي ظهر أنّ  واملخالف للوصف، ووبياملعكامالً فهو كس ية لية ثانيمن ناح والطرفان،

  .ار الغنبييف خ هي فأنه مغاىل أو ريبعضه للغ

يف األمور احمللّلة يف حالة شرط احلرام إمنا هو ألجل أنّ  ريمث إن صرف املستأجر للغ

  .لّ تصرف حملّلكشمل ي فااللتزام األول ا عرفت من أنّ الشرط التزام ثان، مل،العقد مشله

                                                







٦٥

د داراً يما إذا أجر زكفسخ العقد، ي يف احلرام أن نيه صرف العيهل للمشروط علو

س املشروط ي من أنه ل، عمرو الفسخ، احتماالن فأراد،ما احملرماتهيرز فحيلعمرو بشرط أن 

ن من االستفادة من الدار يف مقصده الذي كتميمن أنه إذا مل  وله فالعقد من جانبه الزم،

أيت يف املسألة يس ومن استأجر داراً فغصبها الغاصب،كان ك املقصد العقد كذلى صب عل

  .نفع املقامي ما اني املستأجر املنفعة يف إجارة األعكلميالتاسعة من فصل 

ضر ختلّفه باملعاملة، نعم يل الداعي الذي ال يهذا من قب وة،ي غاكون ذليكأن : الثالث

ار جيد إيرير أنّ املستأجر ما إذا علم املؤجكان الداعي من املعاملة احلرام، كاختلفوا يف ما إذا 

  .احملرمات الدار ألجل إحراز

ة، يف يالنها والروضة وكاملسال وديحواشي الشه واملختلف وبيفعن ظاهر التهذ

  .احلموالت احلرمة مع العلم مطلقاً ونكخصوص املسا

ان كإذا  واإلمث،ى  به، ألنه من اإلعانة علنه إحلاق الظّريغ ونيديبل عن ثاين الشه

  .ما تقدمك ن العقد بطلكالنهي عن ر

 ل العقديل إطالق دنيأنه للجمع بك وم باحلرمة دون الفساد،كعن ابن املتوج احلو

  .إطالق حرمة التعاونو

 نة، عن الصادقي يف خرب ابن أذك النهي عن ذلني للجمع ب،راهةكعن املشهور الو

  .)١(ال:  قال،تخذ صلباناًي عن رجل له خشب فباعه ممن ،)عليه السالم(

                                                





٦٦

صنع يعه يأبالتوت  عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: ثيخرب عمرو بن حرو

  .)١(ال : قال،مالصن وبيالصل

 عن ه أسأل)عليه السالم( عبد اهللا إىل أيب تبتك ،نةيذأح ابن ي يف صحك إجازة ذلنيبو

إمنا باعه حالالً يف :  فقال،راًكس أو عله مخراًجيعلم أنه يالتمر ممن  وع العنبيبيرم أكرجل له 

  .)٢(عهيله فال بأس ببكأ أو لّ شربهحيان الذي باإلّّ

 ،صنعه مخراًي ممن ريع العصينه سئل عن بإ ،)عليه السالم(  الصادقح احلليب، عنيصحو

  .)٣(باألول بأساًى ال أرو ، إيلصنعه خالً أحبي أو طبخهيبعه ممن : قال

  .مهاريغ واسبكامل و فراجع اجلواهر،عيروها يف باب البكمها من األخبار اليت ذريغ إىل

عاملون مع الفساق مبا ي نيني املتدة، فإنّري جرت السكبذل وى،املشهور هو األقوو

الفسق،  وة أنفسهم املوجبة الستمرارهم يف الظلمييف تقو أو الباطل وعلمون صرفه يف احلرامي

مرون يف البقاء تسي مع علمهم بأنهم ،عون هلم األطعمةيبي و،فاركوت لليؤجرون البيبل إم 

س يل وها،ريغ إىل ، شهر رمضانلون األطعمة يفكأيأم  و هلم،كنياكالد ووتيبإجارة الب

    فإنّ،اإلمث يف نظر العرفى اإلجارة هلم تعاوناً عل وعيالب

                                                









٦٧

ه يقدم إلي أو ه اخلمريعطيأن ك  يف نفس احلرامونون التعايكاملنصرف منه أن 

م التعاون ذا النحو لو حر و احلرام،صرفه يفيه الشيء احلالل الذي يعطيالفاحشة، ال أن 

اإلجارة يف هذه املسألة  وعيمن املعلوم أنّ باب الب وى،فخيما ال كلسوق  من اريثكالختل 

  .اسبكموضع املسألة امل واهللا العامل، و،واحد

 فهل له الفسخ بعد ،ن احملرميد صرفها يف ختزيريمث إنه إذا أجر داره إلنسان فظهر أنه 

زم الوفاء أنه عقد فالالن م:  احتماالن،ر، أم الكوضوح أنّ له املنع من باب النهي عن املن

  .ما تقدمكار يتخلف بعض القصد املوجب للخكمن أنه  وبه،

نا يف باب يت الدار فارغة، فقد قويبق ون تضرر ذا املنعإ ونعم الظاهر أنّ له منعه

فاعل  و املعروفكصل تارير أنّ الضرر املتعارف الذي كالنهي عن املن واألمر باملعروف

  األمر باألمرنيالناهي، للتالزم العريف ب ومراآلى ه ال ضمان عليو ل أمرهير يف سبكاملن

 بسند )عليه السالم( خلصوص ما رواه الدعائم، عن علي ول االقتضاء،ي بدلك ذلنيب والنهيو

ه يسبه فأتلفه فال شيء علكلّ حيشيء مما ال ى على من تعد:  أنه قال)عليهم السالم( األئمة

  .)١(ر بربطاً فأبطلهسك ه رجلٌيرفع إل وه،يف

  لعبة أو سر بربطاًكمن :  أنه قال)عليه السالم( جعفر أيب عنو

                                                





٦٨

 فال تصح إجارة أرض للزراعة إذا مل فاء املنفعة املقصودة ا،أن تكون العني مما ميكن استي: السادس

  .عدم كفايته أو ميكن إيصال املاء إليها مع عدم إمكان الزراعة مباء السماء

  

  .)١(هيال غرم عل ومخر فقد أحسن أو ركخرق زق مس أو بعض املالهي أو بمن اللع

  .ةيمعاو إىل ىانت دكنه خرق زق اخلمر اليت إعن بعض الصحابة و

ر املؤجى ان ضرراً علكالد وما أشبه يف الدار أو ان إحراز احملرمكبعد أنه إذا يم ال عن

 ال ضررل يما استدلوا بدلكالفسخ،  ولان له اإلبطاكضرراً لسمعته،  أو اًيإما ضرراً مال

  .اهللا العامل و،اسبك فراجع امل،اراتيار يف بعض أقسام اخلياخلى عل

فاء املنفعة ين استكمي مما نيون العكأن ت{ : يف اإلجارةني من شروط العوض}السادس{

 إذا د، الييحنو التقى  املنفعة مصب اإلجارة علكانت تلكباإلجارة، بأن  أي }املقصودة ا

فال { ، منفعة يف اجلملةنيان للعكما يحنو الداعي ف أو حنو الشرطى  املنفعة علكانت تلك

 ان الزراعة مباء السماءكها مع عدم إميصال املاء إلين إكميتصح إجارة أرض للزراعة إذا مل 

نه ل للمال بالباطل، فإك ألنه أكذل و املاء،كستفاد من الزرع بذليث ال ي حب}تهيفاكعدم أو 

  قبض منه وة لهيقد سلّم املستأجر ما ال مال

                                                





٦٩

  .نفع املقاميأيت يف مسألة ما لو ادمت الدار املستأجرة ما يس ويف مقابل املال،

انت لألرض منفعة ك فإنه إذا ،هيم الذي قسمنا املسألة إلي تعرف وجه التقسكمن ذلو

ن األجرة يف ك مل ت،و الشرطحنى عل أو حنو الداعيى انت الزراعة علكو ،مثالً  الزراعةريغ

  . املنفعةكجرة يف مقابل تلها فاألؤفاين استكميانت لألرض منفعة ك بل ،مقابل ال شيء

ون من املستأجر، فإن يكقد  و،كلاون من امليكر الشرط، فالشرط قد يتقدى مث عل

انت األرض ساقطة عن ك وه الزراعةيشرط عل و بأن أجره األرضكان الشرط من املالك

  الفسخ حسب الشرطكان للمالك ،تها لسائر االنتفاعاتيتفاع بالزراعة مع صالحاالن

ه قادراً يون املشروط عليك أن نيه بيفرق فياإلمضاء، ألنّ عدم توفّر الشرط للشارط ال و

ان له فسخ كأت الزوار يها فلم ين الزوار فكسيال، فإذا باعه داره بشرط أن  الشرط أوى عل

  .شرطهى لالعقد، لعدم حصوله ع

ان له كظهرت األرض ساقطة عن االنتفاع الزارعي  وان الشرط من املستأجركإن و

ان انتفاعه بسائر االنتفاعات بدون حمذور فله كيف صورة اإلمضاء فإن  واإلمضاء، والفسخ

ان الشرط من ك بأن ،كان انتفاعه بسائر االنتفاعات حمذوراً من قبل املالكن  إأما و،كذل

ان كده عن شرطه ي كنتفع بسائر االنتفاعات، فإن رفع املاليه أن ال يعلضاً ي أكاملال

ن االنتفاع ا كمي ال نئذين للمستأجر اإلمضاء، ألنّ األرض حيكمل الّ إ وللمستأجر اإلمضاء،

   ـك ذلك لشرط املالان شرعيكعدم إم ـ يف الزراعةالّ إ



٧٠

  .تأجرة فال تصح إجارة احلائض لكنس املسجدن املستأجر من االنتفاع بالعني املسأن يتمكّ: السابع

  

ون من يك بدون البدل، فنئذيون األجرة حكت والزراعة متعذّرة، فال منفعة لألرض،و

  .بالباطل ل املالكأ

أما لو سقطت عنها  وانت األرض ساقطة عن االنتفاع حال العقد،كما إذا يله فكهذا 

  .ىله إن شاء اهللا تعايالم فكأيت الي فس،بعد العقد

 نين املستأجر من االنتفاع بالعكتميأن { : يف اإلجارةني من شروط العوض}السابع{

 نس من اخلارج،كن الكما إذا مل تتمي ف}نس املسجدك إجارة احلائض لصح فال ت،املستأجرة

املمنوع عقالً، ك ألن املمنوع شرعاً كذل و،نس بنفسهاكها اليلزم عليث يانت اإلجارة حبكو

  .الً للمال بالباطلك أنئذيلها األجرة حكون أيك وئض،فال منفعة للحا

احتها، فال داعي جلعله بإ وة املنفعةكي بأنّ هذا خرج باشتراط مملونيعلّق بعض احملشو

  .قد عرفت يف الشرط اخلامس أن االنصراف هذا الذي وجه هذا الشرط وداً،يشرطاً جد

نس أوجب كها للكعدم ملة، إذ رصحح اإلجاينست املسجد مل ك لو ضمث إنّ احلائ

ع يما إذا باعه يف مقابل الوقت، فإن البكون يك ول للمال بالباطل،كبطالن اإلجارة ألنه أ

ار حصول يس املعيعة، فإنه لي املبنييف الع ىنكهو الس ومقصده إىل إن وصل البائع وباطل

ض يف بعض وقت يان احلكلو  و،كار اجلواز الشرعي لذلي، بل املعنيجة املرغوبة للطرفيالنت

  .ل تبعض الصفقةيان له الفسخ، ألنه من قبكاإلجارة 

   حنوى ون املقصود علكرناه يف الشرط السابق من كما أنّ ما ذك



٧١

  . هناة آتيالغا أو ديالق أو الشرط

 فلو ،ضيون متعلق اإلجارة يف وقت احلكجارة احلائض إ أنّ املراد بىفخيال و

لو  ووم السبت،يض يصح إذا جاءها احمليبت مل وم السينس كوم اجلمعة لياستأجرها 

  .ه صحيض هلا فينس يف الوقت ال حكض للي يف حال احلاستأجرها

  



٧٢

بل  ،حقةإالّ مع اإلجازة الال هاً عليها مكراملستأجر أو ر تصح اإلجارة إذا كان املؤجال ):١مسألة (

  .إذا رضيا ل جتديد العقد، بعدم االكتفاء ا األحوط

  

هاً ركم{ المهاك أو }املستأجر أو ران املؤجك اإلجارة إذا ال تصح{ :)١مسألة(

ؤجر داره بقول ير بأن ئه اجلاهركما إذا أك، ةًيخصوص أو اإلجارة أصالًى عل أي }هايعل

انت كاحلاصل  وذا،كبشرط  أو ذا،كيف زمان  أو د،يؤجرها لزي بأن هرهكو أأمطلق، 

اا ية من خصوصيخصوصى عل أو نفس اإلجارة،ى لراه عكما لإلإراه، كاإلجارة مصب اإل

  .راه األصلكإ إىل دةئالعا

ذا أراد إما كراه األصل فال بطالن، كإى ة علياخلصوصى راه علكرجع اإليأما إذا مل 

ون له الفسخ يكؤجرها إجارة بشرط أن يرهه أن ك فأ،د إجارة داره حملمد إجارة مطلقةيز

  .أخذ بالشرطي أن ال كللمال و،األصلى الشرط ال على  علراهكإذا شاء، فإنّ الظاهر أنه إ

 ملا ،اريهاً، مث أجاز اإلجارة يف حال االخترك بأن أجره م}حقةمع اإلجازة الالالّ إ{

  .لحوق اإلجازة بالفضويلكعلها جي اإلجازة قتقدم من أنّ حلو

 ،تقدمما ك كإن خالف مجع فأفتوا بذل و،ف استحباباً يف نظر املصن}بل األحوط{

 أي }ايإذا رض{ لو معاطاةً و}د العقديبل جتد{ حقةاإلجازة الالب أي }تفاء اكعدم اال{

ونه ك وث الرفع،يراه رافع حسب حدكمنهما، ملا تقدم من اإل أو ه من أحدمهاركرضي امل

متام  إىل نفعه حلوق اإلجازة،يث ال ي حكرهه بعد العقد مثل رد املالك تام، إذ ريالفضويل غك

  .النقض و تقدم من االستداللما

 ، أم له الفسخ،إجازته وابورى  رضنيتبي  ابور الصرب حىتريغى ب علجيمث إنه هل 

  : بل قوالن،احتماالن

   ألن اإلجارة،ل باألوليق



٧٣

 صحفإنها ت ،إجارة دار لذلك إىل ضطرا كما إذا طلب ظامل منه ماالً ف،مع االضطرار نعم تصح

  .صح بيعها إىل ضطرأنه إذا ا كما حينئذ

  

  .)١(أوفوا بالعقود ليشمله دليتامة من جانبه، ف

 إن ، فإنه بدوما ال عقدنيالطرفى توقّف علي إذ هو ،نعقديل بالثاين، ألن العقد مل يقو

  .الم يف باب الفضويلكقد فصل ال وس له طرفان،ياملفروض أنه ل

 يف كاملالو ـ بالفتح ـ هركجاز املأ وفسخيما أنّ الظاهر أنه لو مل كالظاهر الثاين، و

  .كاملال وهركن جمال إلجازة امليكالفضويل انعقد، أما إذا فسخ مل 

}إجارة  إىل ما إذا طلب ظامل منه ماالً فاضطركمع االضطرار { ةر اإلجا}نعم تصح

، ألنّ اإلجارة }نئذيح{  اإلجارة}فإنها تصح{ إلعطاء املال للظامل أي }كناه لذلكدار س

  .}صح{  إلعطاء املال للظامل}عهايب إىل ما أنه إذا اضطرك{ ،ارينت باالختاك

ث يهما مرفوعان يف حديلك ألنّ ،راهكاإل و االضطرارنيال فرق يف البطالن ب: قاليال 

  .الرفع

أنّ موضوع االضطرار هنا   مبعىن،إمنا يف املوضوع و،مكس يف احليالفرق ل: قاليألنه 

فعله ال  إىل احلرام املضطر وهكتر إىل رفع االضطرار أنّ الواجب املضطر  حمقّق، فإنّ معىنريغ

  .ون بال واسطةيكاالضطرار  و،ون بواسطةيكراه إنما كهما، فاإليعقاب عل

   راهك فارق، ألنّ االضطرار مثل اإلريالفرق غ: إن شئت قلت

                                                





٧٤

 ل العقدبطيما أنه كقاع، فياإل وإجراء العقد وفعل احلرام و الواجبكتعلق بتري

ث الرفع يهما، فإنّ لسان حديقاع املضطر إلياإل وبطل العقدي كذلك ،هايه علركقاع املياإلو

  الواجبكتر إىل صص االضطرارخياالضطرار واحد، فما الذي  وراهكمتعلّق اإل إىل بالنسبة

  .فعل احلرام و الواجبكتر إىل قاع باإلضافةياإل والعقد إىل راهكعمم اإلي وفعل احلرام،و

  



٧٥

نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو ، احلجر عليه داره أو عقارهال تصح إجارة املفلس بعد ): ٢ مسألة(

  .خدمة

  

 مفعول )داره(، }عقاره أو ه دارهيال تصح إجارة املفلس بعد احلجر عل{ :)٢ مسألة(

)عقار من ال والدار و،ان اإلجارةك ملا تقدم من األدلة يف الثاين من أركذل و،) إجارةال تصح

العقار يف عدم  وما أشبه حاهلا حال الدار وديالعب وواناتياحل وفاألثاثالّ إ وباب املثال،

  .هيصحة إجارا بعد احلجر عل

ما هو األصح من أنّ جمرد ى  بناًء عل،هي بعد احلجر علكون ذلكره من كمث إنّ ما ذ

تاب كما حقّق يف ك ،عيم الشركر بفعل احلاجتحقّق احليإمنا  و،وجب احلجريفالس ال اإل

  .تاب املفلسك واحلجر

خلدمة الناس  أو اطةيؤجر نفسه للخيأن ك }خدمة أو نعم تصح إجارته نفسه لعمل{

إن  وهذا ووجب ضماناً،يه ال يلذا فوته عل وس ماالً،ي ألنّ عمل احلر لكذل ووم مثالً،ييف ب

 األموال املوجودة حال رحج إىل رناقش يف انصراف أدلة احلجيه، فإنه ال ين املناقشة فكأم

تعلق يال  و،س من األموال املوجودة حال احلجري لكسبه بعد ذلكمن املعلوم أنّ  واحلجر،

  .ديسبه ألنه مال جدكصله من حياحلجر مبا 

ابن  وابن محزة وخيما اختاره الشكسب، كاحملجور الى بأنّ الواجب عل: نعم لو قلنا

عليه ( اًينّ علإ: )عليه السالم( وين، عن الصادقك السخلرب ون،يس لوجوب أداء الديإدر

ن له مال يكإن مل  والغرماء،ى ان له مال أعطكنتظر فإن ين مث يبس يف الدحيان ك )السالم

   إن وأجروه،إن شئتم  اصنعوا به ما شئتم :قوليالغرماء ف إىل دفعه



٧٦

 عن إجارة داره أو نه حمجوراً أي تصح إجارة نفسه لالكتساب مع كو،وأما السفيه فهل هو كذلك

 بل هو ، يف ماله املوجود ومن أنه ليس تصرفاً، من كونه من التصرف املايل وهو حمجور: وجهان،ال

  ، إذا مل يكن كسوباً وال تعد منافعه من أمواله خصوصاً،حتصيل للمال

  

  .)١(شئتم استعملوه

عطي يهو صاغر، لزم أن  وهيده علريله يف ماله فى سعينه إ: مانييف خرب حممد بن سلو

  .للغرماء حاصل إجارته

ونه حمجوراً كتساب مع كتصح إجارة نفسه لال أي ،كذلكه فهل هو يأما السفو{

 ،جهانو{ ،مالهى عل ونفسهى  تصح إجارة نفسه ألنه حمجور عل}ال أو ،عن إجارة داره

ما أنه أ وله مال،صحيما ما أنه تصرف مايلّ فألن أ }هو حمجور وونه من التصرف املايلكمن 

ل احلجر ينصرف دلي الذي }س تصرفاً يف ماله املوجوديمن أنه لو{ ،حمجور فألدلة احلجر

 إذ املنصرف منه املال املوجود ال ،)٢(مكموالأال تؤتوا السفهاء و :قوله سبحانهكه، يإل

  .وجدهيالذي س

احلاصلة  و األموال املوجودةة، فتشمليعيحنو الطبى ة عليإنّ القض: قاليأن الّ اللّهم إ

 }سوباًكن يكال تعد منافعه من أمواله خصوصاً إذا مل  ول للماليبل هو حتص{ ،كبعد ذل

  سوب،كال نيث فرق بعض بيح

                                                

 





٧٧

  .عد ذا مال عرفاً خبالف الثاينياألول، ألنه ى  فقال بالوجوب عل،هريغو

 ما إذا نيب و إجارة نفسه،هاً مطلقاً فال تصحيه سفيان السفك ما إذا نيربما فصل بو

  .نفسه هاً يف ماله فقط، فتصح إجارةيان سفك

 أيب  يف خرب)عليه السالم( قول الصادقكه، يفإلطالق أدلة حجر السف: أما األول

ون يكأن الّ ه أمره إيه الشعر جاز علينبت عل وه الشيءيتب علك وإذا بلغ: ، قالنياحلس

  .)١(فاًيضع أو هاًيسف

 ؤنس منه رشدهيمل  وإن احتلم: )عليه السالم( ما يف خرب هشام، عنه  إىلباإلضافة

  .)٢( مالههي عنه ولكمسيفاً فليضع أو هاًيان سفكو

ة، ي اآل)٣(فاًيضع أو هاًيه احلق سفيان الذي علكفإن  :تعاىليف قوله  وهيفإنّ املناط ف

  .عدم صحة إجارة نفسهى  عللّديه يمن إمالء السف ث منع حىتيح

  .ه يف نفسهريفألن السفه يف املال ال وجه لتأث: أما الثاينو

لذا  وة مطلقاً،ي املالريان املشهور أنه تصح تصرفاته غكإن  ودي بعريل غيهذا التفصو

  .وجب القصاصيمبا  وإقراره بالنسب وخلعه وظهاره وه بصحة طالقهريغ والشرائع أفىت

 مراده إطالقات أدلة العقود ولألصل السامل عن املعارض،: قال يف اجلواهر

  .قاعاتياإلو

                                                









٧٨

 منفعة  بدعوى أنّ،ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها

إشكال حملّه أيضاًالبضع مال فإن .  

  

ل رفع القلم عن انون، ي مشله دل،لو يف أول مراتبه واجلنون إىل نعم إذا وصل أمره

املناط يف  وات قوي جداً، بليبعض الروا وةياملناط يف اآلال، فإنّ  جمكن للتأمل يف ذلكل

  .أيتيما سكج نفسها يمنعها عن تزو

س مسلوب العبارة ي ألنه ل،أجاز أو ال يف صحة تصرفاته إذا أذن الويلكنعم ال إش

  . لألصل السامل عن املعارض،ما هو املشهورك

فاألصل العقل ألصالة الّ إ و سابقة استصحبت،ةانت له حالك و يف السفهكلو شو

رنا يف وجه كالذي ذ} من هناو{ ،اإذ أثبت خالفهالّ  السالمة إكوكلّ مشكالسالمة يف 

ج يهة من تزويره بعضهم من حجر السفكما ذيظهر النظر في {عدم حجره يف إجارة نفسه

ا إمن وذن الويل،إه بدون يق هلا أن تتصرف فحيفال } أن منفعة البضع مالى و بدع،نفسها

  .}الكضاً حمل إشيفإنه أ {ظهر وجه النظر

ل يشمله دلي فال ،عاًسوباً ببضعها متتكانت املرأة كإذا  س البضع ماالً عرفاً حىتيإذ ل

هة مطلقاً عن يما تقدم يف منع السف إىل  الظاهر املنع، إذ باإلضافةنكه عن ماله، ليمنع السف

ن زواج نفسها األدلة اخلاصة، منعها عى دل عليل، ي ما خرج بالدللّ تصرف إالك

   ت نفسهاكاملرأة اليت مل:  قال)عليه السالم( جعفر أيب حة الفضالء، عنيصحك



٧٩

  .)١( ويل جائزريها بغجيها تزويعل ال املوىل وهةي السفريغ

انت املرأة كإذا : ، قال)عليه السالم( ، عن زرارة، عن الباقركرييف موثقة ابن بو

 تعطي من ماهلا ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوج وتشهد وتعتق ويتشتر وعية أمرها تبكمال

  .)٢(هايبأمر ولالّ ها إجيوز تزوجي فال كن ذلكإن مل ت وها،يذن ولإ ريإن شاءت بغ

 املسألة كضاً موضوع تليد األصحاب أيوق(: قهيد الربوجردي يف تعليقال الس

  .ىانته )ىهو األقو وهاريحجر غى فاق علتدة فظاهرهم االيبالرش

والظاهر دخول (: تاب احلجر قالكيف اجلواهر يف  و األخر،ني قال بعض املعلقكذلوك

 )الويلوز بدون أذن جية من جهة مقابلة البضع باملال فال يها نفسها يف التصرفات املالجيتزو

  .ه ما عرفتين فك ل،ىانته

يف املنع عنها ة يعقالئ أو ةيه سفهائيون إجارة السفك أن تنيمث الظاهر عدم الفرق ب

 ةمك حكالصيب، فإنّ املنع لذل ورنا مثله يف معامالت انونكما ذكإلطالق أدلّة املنع، 

نهم ضرباً للقانون ي يف قوانكتبعون ذليالعقالء  و،ة املطلقةيام الشرعكسائر األحكس علة يلو

  .ما فصلناه يف بعض مباحث الفقهكتالعب بالقانون، يالّ لئ واملوحد

   انت املصلحةكما إذا يف ه عن اإلجارة عام حىتيع السفمث هل من

                                                







٨٠

  .خاص بصورة عدم املصلحة، الظاهر اإلطالق أو  عنها،امتنع الويل واإلجارة

لو (: نه قالإرة كه الثاين، فعن التذياح السفكمة يف باب النالعال وخيظهر من الشينعم 

رمحه ( خيزوجه، قال الشي فلم طلبه من الويل وهي مع حاجته إلالويلذن إ ريه بغيح السفكن

ه يستوفيه جاز أن ريه بغيستوفيه أن ي له، فإذا تعذّر علنيالصحة، ألنّ احلق تعى األقو: )اهللا

 ريه بنفسه بغيستوفيان له أن كه يصل إليه أن يتعذّر عل وه فمنعهريمن له حق عند غك ،بنفسه

  .ى انته)ونياملدى رض

ن الظاهر العدم، كتزوج واحدة مبهر املثل، ليبأن  كد ذلييرة، مع تقكالتذ مثله أفىتو

، نيم فعدول املؤمنكن حايكإن مل  وحه بنفسه،كّنالّ إ ومكفإنه إذا امتنع الويل أجربه احلا

روه مفصالً يف كما ذك د فال بأسيمثل عبد احلم وكان مثلكإن : )عليه السالم( لقوله

  .نيباب عدول املؤمن

  .لمسألة حمل آخرلان فكف كيو

  



٨١

  .إال بإذنه أو إجازته ال جيوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مواله ):٣ مسألة(

  

ما كه يولده، ألنه حمجور عل أو }ماله أو ؤجر نفسهيوز للعبد أن جيال  {:)٣ مسألة(

  .عرفت

ده يث ال تفيباطل حب أو ،ة هللا تعاىليعدم اجلواز عدم النفوذ ال أنه معص نعم معىن

ة، ال عدم ية عدم القدرة االستقاللميركة الي فإنّ املنصرف من عدم القدرة يف اآل،وىلإجازة امل

إنما  وعص اهللاينه مل إ: قد ورد يف باب زواجه واهلازل،كون لفظه يك القدرة املطلقة حىت

  .ده فإذا أجاز جازيسى عص

 تاجحي كذل ف،ه يف نفسهياحلجر عل إىل ، باإلضافة تصرف فضويلهفإن} أو مال مواله{

ذنان ان اإلكإن  و،ذن الصرف يف مال املوىلإ وذن التصرفإ ، يف نفس األمرنيذنإإىل 

  .ما هو واضحك ذن واحدإتحقّقان بي

من جهة الّ ال إكست حمل إشياملسألة ل و،حقةالال} أو إجازته {السابق} ذنهإبالّ إ{

  .كلميقد اخترنا يف الفقه أنه  و،كلميال  أو كلميأنّ العبد 

ان الطرف اآلخر له حق كإن  وما أجاز،يبعضه صح ف أجاز املوىل وو أجر العبدلو

ق له الفسخ لتبعض الصفقه، ألنه هو حيفالظاهر أنه ال الّ إ وان جاهالً،كتبعض الصفقة إن 

  .كذلى الذي أقدم عل

مل  ريأنّ الغ وه،ريغ و البائعنية بكعلم بأنها مشترياشتراء صفقة ى ما إذا أقدم علك

 ،ض الصفقةيار تبعين للمشتري األخذ خبيكع مل ي البريز الغجي فإنه إذا مل ،عيأذن يف البي

  .ألصالة الوفاء بالعقد بدون معارض

 نيق له الفسخ قبل تبحي مأذون فهل ريعلم أنه غيهو  ونسان من العبدإلو استأجر و

  ، احتماالن،ال أو الردو اإلجازة من املوىل



٨٢

ار يون اخليكار يف املعامالت اليت يس له اخليالذي لكفهو لعقد من طرفه من أنه حتقّق ا

  .لطرف واحد

تحقّق إذا يإمنا  وطرف العبد ال حتقّق له، و،نيبتحقّق الطرفالّ ون إيكمن أنّ العقد ال و

  .أجاز املوىل

تحقّق املقتضي من طرف العبد يار، إذ مل يس له اخلي من لنيب وهي ما حنن فنيق بفرو

إمنا  وس بشيءي فحاله حال الباء يف بعت فإنه ل،صلح للتحقّقيإمنا  وقد اآلن ال حتقّق له،فالع

 نيإمنا ألحد الطرف و خبالف العقد الذي حتقّق،ون عقداًيكلمة فكة اليلتحق به بقيصلح ألن ي

  . له حق إبطالهنين أحد الطرفياألمرى ار، فإنه قد حتقّق العقد، منتهيخ

  



٨٣

 أو إحدى هاتني الدارين ،جره أحد هذين العبدينأفلو ،  من تعيني العني املستأجرة ال بد):٤ مسألة(

مل يصح،  

  

ى إحد أو نين العبدي املستأجرة، فلو أجره أحد هذني العينيال بد من تع {:)٤ مسألة(

 عن )صلى اهللا عليه وآله( النيبى قد  وألنه غرر،:  قالوا،)صحين مل ي الدارنيهات

أنه غرر ى ل عليال دل ولة، إذ ال غرر عرفاً،ك مشكبذلى ن اإلنصاف أنّ الفتوك، ل)١(الغرر

  .شرعاً

م الشرعي هو الذي ك، فإنّ احلانيلّ واحد منهما أحدمها املعكفإن اختلفا بأن أراد 

لّ واحد كأراد  وون حاله حال ما إذا اشتبه عبد أحدمها بعبد اآلخريك ونهما،يفصل بي

  .نهمايل بفصي م الشرعيك احلا، فإنّنيمنهما املع

 من باب واحد، قال يف ني املعريغ واملشاع ور الفقهاء صحة إجارة املشاع،كبل قد ذ

 كما يف املسالكاملتسوم، كعندنا (: شرحه اجلواهر بقوله و،)إجارة املشاع جائزو( :الشرائع

ن كنفعة ممفاء املياست وخصوص إطالق اإلجارة و،)٢(أوفوا بالعقود الروضة لعمومو

ما ك، م الشرعيكاحلا إىل رفع أمره  أىبلو و،ذنهإبالّ  إنيسلم العي، نعم ال يكمبوافقة الشر

ع يلذا جاز وقوع الب وة املشاع حبسب حاله،يعة ال تنايف معلوماشاإل وانيك تنازع الشراإذ

  .ى انته)ه من العقودريغ وهيعل

 يف األرض املشاعة، كذلكنه إ :هيتلف عبد عن عبد ودار عن دار، فخيال بأنه كاإلشو

ال كوجب اإلشيال يف املثال ال كأنّ اإلش إىل ان، باإلضافةك املكان من ذاكتلف هذا املخيإذ 

   م، فلنفرض إجارةكيف أصل احل

  

                                                







٨٤

 إجارا جبميع منافعها مع التعدد  نعم تصح، من تعيني نوع املنفعة إذا كانت للعني منافع متعددةأيضاً

  فيكون املستأجر

  

م بأنه ك احلاينيال يف تعكما أنّ اإلشكائن هلما، ك دقة لصنع املينين متساويءأحد إنا

 يف كذلكنه إه ي العبد اآلخر، فكللمشتري ل و العبد الفالينكقول للبائع ليق له أن حيال 

  . الفردك ذلريأراد املشتري غ ولي إذا أراد البائع إعطاءه فرداًكع الي يف بكذلك و،املشاع

 واحدة، ني املعرييف غ وني يف املعلّيكال واملردد، واصل أنّ املسألة يف باب املشاعاحلو

  .اإلجارة واحدة وعيما أنّ املسألة يف باب البك

ال بأن الفرد املردد ال وجود له يف اخلارج، منقوض بأنّ الفرد كعرف أنّ اإلشيمنه و

 ان الوجود اخلارجيكضاً، فإن ي أ ال وجود له يف اخلارجني يف املعلّيكال واملشاع ولّيكال

ن يكإن مل  واً هنا،يافكان ك لّيكال و يف باب اإلشاعةافكاملردد  واملشاع ولّيكاملتعلّق لل

ن، فال يد أحد اتهدي صحة تقل)الفقه(رنا يف كقد ذ و،كته هنايفاكاً هنا فلماذا قالوا بيافك

صفا دواًء واحداً  و إذانيبي يف الطبينيد، فحاله حال عدم التعي يف باب التقلينيشترط التعي

  .فراجع

انت كما إذا ك} دة منافع متعدنيانت للعك نوع املنفعة إذا ينيضاً من تعيال بد أو{

ب جيإمنا  وة ختتلف باختالفهما،يانت األغراض العقالئك و،للحمل ووبكارة تصلح للريالس

  .يني ألنه غرر بدون التعينيالتع

  . اللفظيينيالتع إىل تجحي  انصراف ملكان هناكنعم إذا 

   ون املستأجريك ف،ع منافعها مع التعددي إجارا جبمصحنعم ت{

  



٨٥

بينهاراًخمي .

  

وب ملدة كالر وارة تصلح للحمليذا استأجر سإاً، مثالً ياً استمراريريخت} نهاياً بريخم

  .وم الثاينيملها يف الحي ونيوميبها يف أحد الكري جاز أن ،نيومي

  



٨٦

  ، كسكىن الدار شهراً،ا بتقدير املدةإم  معلومية املنفعة:)٥ مسألة(

  

الظاهر أنه إن  و}الدار شهراً ىنكسك ،ر املدةية املنفعة إما بتقديمعلوم {:)٥ مسألة(

ار يف أول الشهر تنقضي املدة بانتهاء جيان اإلك وةياألشهر الروم أو ةيأراد األشهر اهلالل

ة للتسامح العريفّ يضر باملعلوميهذا االختالف ال  وثر،كأ أو أقل أو نيان ثالثكالشهر سواء 

بالنظر ى تفك أنه ا،اً يف لسانهريثكر الشهر ك مع ذكظهر من عدم تعرض الشارع لذلي وه،يف

ث إنه جمهول فهو غرر فال يح و،إنّ الغرر الشرعي أخص من الغرر العريف: قاليفال ، العريف

  .هتساحمون يف مثليان العرف كإن  و،حصي

وسط  أو إىل ،وماًي نيثالث إىل ففي امتداده ،مثالً ار يف وسط الشهرجيان اإلكإن و

أنه  أو الباقي من الشهر، إىل أنّ االعتبار بإضافة ما ذهب من الشهر األولأو  ،الشهر املقبل

بعد االحتمال يان ال كإن  و، احتماالت، املراد من الشهرينيغرري للجهالة مع عدم تع

 ،شهر إىل قال ووم الثالث من شهر احملرم،يه املنصرف عرفاً، فإذا أجر الدار يف الالثالث، ألن

قد عرفت تسامح العرف يف مثل هذا  ووم الثالث من شهر صفر،يال إىل العرف امتدادهى رأ

ة الغرر الشرعي يإنّ أخص: قاليعدم دقّته، بل ربما ى ل عليوت الشارع دلكأنّ س والغرر،

نا هذا االحتمال يف بعض مباحث يقد قو و،العرف إىل هايرجع فيوضوعات  معلوم، إذ املريغ

  .الفقه

 قة األوىليمن الدق ة األوىلي فإذا أجره يف الثان،ة يف الشهريمث هل االعتبار بالدقّة العقل

   من الشهر وجب اإلخالء يف مثله من الساعة األوىل

  



٨٧

ا بتقدير العمل كخياطة الثوب املعلوم  وإم، كذا أو منفعة ركوب الدابة إىل زمان،اخلياطة يوماً وأ

  .ض للزمان من غري تعر،فارسية أو روميةو ،ته وغلظته ورقّ،طوله وعرضه

  

 الظاهر الثاين، ألنّ املوضوعات ،نفس الوقت من الشهر الثاين، أم االعتبار بالعرف

  .كذلى ل اخلاص عليإذا دلّ الدلالّ ة، إين الفلسفياملوازكست ية ليالعرف

ل ي من قبم الشرعيكون احليكتمل أن حينما يح وةيالقول بأنا ال نعلم املصاحل اخلفو

 ادةيز ضره حىتيوزن الشلجم الذي ال كة ال رينقصان شع وادةيضره زيوزن الذهب الذي 

نّ إ :هي يف احملصل، فكطاعة ألنّ الشان مبا نقطع معه من اإليتل، فالالزم اإلينقصان مثاقو

بلسان الّ ما أرسلنا من رسول إ :تعاىلما قال كلم بلسان العرف، كملتون اكى مقتض

قدر ى لم الناس علكاء أمرنا أن نيإنا معاشر األنب: )صلى اهللا عليه وآله( قال و،)١(قومه

ى ل عليما إذا دلّ الدليفالّ تسامح إيمن املعلوم أنه  وم هو العرف،كنّ احملأ ،)٢(عقوهلم

  .راتنا يف األصولي يف تقركالم حول ذلك القد فصلنا و،كخالف ذل

 من أنواع ك ذلريغ أو }ذاكزمان  إىل وب الدابةكمنفعة ر أو ،وماًياطة يأو اخل{

  .مهاريغ أو وانياحل أو اإلجارة لإلنسان

} ةيفارس و،غلظته ورقّته و،عرضه واطة الثوب املعلوم طولهيخكر العمل يإما بتقدو{

 وط لهية اإلنسان املخيفي معلوميك ون،ياليت ختاط بدرز} ةيأو روم {اليت ختاط بدرز واحد

    لرفعكذل و} تعرض للزمانريمن غ {،كعرضه لرفع الغرر بذل وعلم طول القماشيإن مل و

                                                







٨٨

 طيخيم كعلم يون غرراً، إذ مل يكبدوما معاً  و،العمل أو  الزمانيني من تعلكالغرر ب

ة يف صورة يطيط مثل اجلهالة املخي املخينيصورة تعنة يف يط، واجلهالة الزميخية مدة يال يف أو

اء اليت حتدد ي سائر األشكمثل ذل وسم يف العرف غرراً،ي ضارة بعد أن مل ري الزمان غينيتع

  .نيعرفاً بأحد األمر

أن  أو وماً،يستغرق بناؤه يمقدار من البناء  أي وماًيبين له يار البناء ألن جيصح إي مثالً

  .ستغرق بناؤه من الزمانيمقدار  أي فقالس إىل بين لهي

ظن أنّ بناء  و جمربريان البناء غك غرراً عرفاً، مثالً إذا كون ذليكنعم الظاهر أن ال 

 أنّ بناء كس بأن ظن املالكعال و،ستغرق أسبوعاًي أنه نيوماً مث تبيستغرق يالسقف  إىل الدار

 مقدار ينيتف بتعيكشر الغرفة مل متام عالّ وجب إي أن بناءه ال نيمال الغرفة فتبكوجب يوم ي

ون الواقع حمدد، كد يف صحة املعاملة يفيال  و،كالزمان، لوجود الغرر العريفّ يف ذل أو العمل

إذا  واملفروض وجوده يف املقام، ونيار عدم اجلهل من الطرفيإمنا املع وفي حتدد الواقعيكإذ ال 

  .له إن شاء اهللا تعاىليأيت تفصيما سكة مثل، ان املرجع أجرك وة بطلتيانت املعاملة غررك

آخره، من باب املثال، إذ  إىل العرض و من الطول)رمحه اهللا( ره املصنفكمث إنّ ما ذ

أنّ  أو ،نةكابامل أو دياطة باليون اخلكك ،ة يف رفع اجلهالةي مدخلك ذلريون لغيكاً ما ريثك

  .مثلة املختلفة من األك ذلريغ أو ه،ريغ أو بابةكون من اليكط ياخل

   وماً،ياطة يقول اخليأن ك الزمان مطلقاً، ينيفي تعيكال } نعم{

  



٨٩

 وإن ، كأن يقول إىل يوم اجلمعة مثالً،نعم يلزم تعيني الزمان الواقع فيه هذا العمل

ن باملرة جار الفحل للضراب يعيئ ويف مثل است،أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العريف

  ،فإن علم سعة الزمان له صح دة والعمل على وجه التطبيقر امل ولو قد،واملرتني

  

ه هذا ي الزمان الواقع فينيلزم تعي { بل،وجب اجلهالةيام مبا يوم منتشر يف األيإذ ال

 نيمخس إىل قولي ال أن ،}وم اجلمعة مثالًي إىل قوليأن ك {رفع الغرر العريفيناً ييتع} العمل

ن انصراف ألنه يكضاً إذا مل يصح اإلطالق أيأنه ال ما ك،  غرر عريفكسنة مثالً، ألنّ ذل

نه ك لن حمدداً دقةًيكإن مل  وفإنه} الوجه العريفى ل عليالتعجى قتضاإن أطلق و{ ضاًيغرر أ

  .ار يف البطالنيس غرر الذي هو املعيل

ام يده أيفيما إذا أراد منه عمالً كل، يالتعج إىل ون لإلطالق انصرافيكنعم ربما ال 

أول وقت  إىل ة، بلية العرفيالفور إىل س منصرفاًيان لإلحرام، فإنه لياطة اهلميخك ،جاحل

  .مثالً احلج

الج ألنه مقصود يباإل أو }نيتاملر وة باملرنيعييف مثل استئجار الفحل للضراب و{

  .حبالباإل أو ،املستأجر

 يف ريمبقدار التأث  أوصفحة،كمبقدار القراءة  أو ، بالزمانينين التعكمييف مثل القراءة و

  .ئاً معلوماً عرفاًيان شكائه مثالً، إذا كالسامع املوجب لب

 إىل م ولده القرآن مثالً،يد املدة بتعليصح حتديم ولده ييف مثل استئجار املعلم لتعلو

  .ها من األمثلةريغ

أول ى ق أول العمل عليبأن قصد تطب} قيوجه التطبى العمل عل ولو قدر املدةو{

 ،كذلكار جياإل} فإن علم سعة الزمان له صح {آخر الزمانى آخر العمل عل والزمان

   ديعلّق الس ولشمول عمومات األدلة له

  



٩٠

  ،وإن علم عدمها بطل

  

 ه أوالًيق عليبطالا مطلقاً مع إرادة التطبى األقو(: ه بقولهي عل)رمحه اهللا( الربوجردي

د وقوع العمل يف الزمان ية، نعم إن أريغررون املعاملة ك فت،ندرته جداً أو آخراً لتعذّرهو

  .ى انته)ليصح التفص

 متعسر ريغ أو س مبتعذّر بل متعسريإنه ل:  بقوله)رمحه اهللا( ه االصطهبانايتيل علكأشو

س هذا من الغرر املوجب يل وارهيتخالنادر با أو ر ذا األمر العسرينادر، التزم املؤج

  .للبطالن

أن كال نادر،  وس مبتعسريائن لكاء بامليزمنة اليت صارت األشبل يف مثل هذه األ: أقول

هربائي مث كالزر الى الغروب بواسطة الضغط عل إىل ستأجره إلنارة البلد من أول الشمسي

  . األمور متام مدة النهارريسى اإلشراف عل

  .ك ذلريغ وهرباءكاطة الثوب بالي خ يفكذلوك

للعجز عن العمل، فقد أجر } بطل {لعدم سعة الزمان للعم أي }إن علم عدمهاو{

حنو ى ان علكد، ال مبا إذا يحنو القى ان علك مبا إذا كد ذلييب تقجين ك ل،كلميما ال 

ده عن الشرط، ألنّ الشرط الفاسد ي، بل له رفع ك إذ ال تبطل اإلجارة مبجرد ذل،الشرط

  .فساد العقد إىل ادهسري فسيد يف ضمن االلتزام بالعقد، فال يس مبفسد، ألنه التزام جديل

 عدم القدرة نيذ ال فرق يف البطالن بإة الزمان عن العمل، يثرك إذا علم أكذلكو

  .ة العمليثركأ أو ة الزمانيثركألجل أ

العمل عن  وثر أحدمها من الزمانكقّن أي ال موضوعي، فإذا تيقيمث الظاهر أنّ العلم طر

   اآلخرى ان يف الواقع مطابقاً أحدمها علك واآلخر،

  



٩١

  .وإن احتمل األمران ففيه قوالن

  

 إذ فساده ،حنو الشرط فواضح عدم البطالنى ان علكن وجه للبطالن، أما إذا يكمل 

  .العقد إىل سريييف زعمه ال 

 أنه جمهول، أو الوجه يف البطالن أنه غرريى د فألنّ منتهيحنو القى ان علكأما إذا و

  .س صاحلاً للبطالنيالمها لكو

س ياجلهالة ل مبعىن وس موجوداً،ياخلطر ل والضرر نّ الغرر مبعىنإ: هير ففنه غرإأما 

هل جيلّ معاملة كبطالن لزم الّ إ وورث إبطاالً،يحمذوراً هنا، إذ اجلهل بقدرة الطرف ال 

من ى قول أحد بأنه إذا اشتريقول به أحد، فهل يال  و،ميالتسلى أحدمها بقدرة الطرف عل

  .ع باطليمها أنّ البيتسلى قدر عليأنه ال  باًك مرجهالً علميهو  ود داراًيز

حنو الشرط جاز ى ان علك عدمها، فإن نيس الفرض بأن علم القدرة مث تبكلو انعو

ه، ألنّ يق الفسخ للمشروط علحيال  و،ده عن الشرطيرفع يأن  وفسخ العقديللشارط أن 

  .هكلميما ال ى ، ألنه عامل علان العقد باطالًكد يحنو القى ان علكإن  والعقد من قبله الزم،

ان قادراً حال كمث املراد بالقدرة القدرة حال متعلّق اإلجارة، ال حال العقد، فلو 

  . املقدورريما تقدم يف غكمه كان حك حال متعلّق اإلجارة كذلى  قادر علرياإلجارة غ

  . واضحكذل وان عاجزاً حال العقد قادراً حال العمل صحكس بأن كلو انعو

  :}قوالن هيفف {عدمها وبأن احتمل القدرة} ن احتمل األمرانإو{

 شرح اإلرشاد ورةكالتذ وجامع املقاصد والروضة وما عن إطالق اللمعةك ،البطالن

   نياختاره من املعلّق وها،ريغ وحيالتنقو



٩٢

ره اجلواهر مازجاً ك ملا ذكذل وهم،ريغ واالصطهبانايت والربوجردي ود ابن العميالس

  .ى انته،)هيون معلوم القدرة عليكتفق فال يفاء العمل يف املدة قد ال يألنّ است( :مع الشرائع

 ،س هنا معلوم العجزيل و، ألن املسلّم خروجه من عموم األدلة معلوم العجز،الصحةو

 األمر ختلّف الشرطى  واحد، خصوصاً يف صورة الشرط، إذ منتهريغ واختاره اجلواهرو

  .كثر من ذلكأار ال ي موجباً للخكون ذليكو

د ال وجه له، ملا عرفت من إطالق يروه للبطالن يف باب القكمث إنّ الوجه الذي ذ

وجب يان يفاق يف بعض األح اجلواهر هلم خمدوش، إذ عدم االترهكل الذي ذيالدل واألدلة،

قد  ون له وجه للبطالن،يكانت قدرة واقعاً مل ك ال مطلقاً، فإذا ني احلكالبطالن يف ذل

  .مةكحم طالقاتشمله، فاإليل الغرر ال ي دلعرفت أنّ

ى  صورة عدم القدرة علكذلك وطبق،يق إذا مل يهو صورة قدرة التطب وبقي شيء،

  : كالم يف ذلكل اليتفص وون حال األجرة،يكماذا  وون حال العقد،يكق ماذا يالتطب

إن  وطلة،د فاإلجارة بايحنو القى ان علكطبق، فإن يمل  وقيالتطبى أما صورة القدرة عل

ه متام األجرة يفعلى  يف اإلبقاء، فإن أبقاحلق و يف الفسخحنو الشرط فللشارط احلقى ان علك

ق، يالتطبى ذا يف صورة عدم القدرة علك وةيديبطلت اإلجارة للق أو إن فسخ واملسماة،

  .كذل الم يفكل الية عشرة أنّ له أجرة املثل، مع تفصيأيت يف املسألة الثانيفس



٩٣

 إن كان ،بد من تعيني ما حيمل عليها حبسب اجلنسال  إذا استأجر دابة للحمل عليها):٦ مسألة(

وكذا بالنسبة إىل ،  وحبسب الوزن ولو باملشاهدة والتخمني إن ارتفع به الغرر،تلف األغراض باختالفهخت

ية بد من مشاهدة الدابة أو وصفها حىت الذكور كما ال،بد من مشاهدة الراكب أو وصفهالركوب ال

  ،واألنوثية إن اختلفت األغراض حبسبهما

  

ها حبسب يمل علحي ما يني من تعها البديإذا استأجر دابة للحمل عل {:)٦ مسألة(

نه كان يف وزن القطن لكإن وى فمثالً احلص} تلف األغراض باختالفهخيان كاجلنس إن 

نه إ} وزنحسب الو{ وانيان واحد من جسم احلكز ثقله يف مكيوان لترية احليوجب أذي

إن  {ل من املشاهدةصاحلا} نيالتخم ولو باملشاهدةو{  مثالًاًلوكيمخسون  أو لوكيمائة 

ل ي ألنّ دلكذل و}الغرر {نيبالتخم أي )به (يف بعض النسخ وباملشاهدة، أي }ارتفع ا

 ان مشموالًكلّما حتقّق عدم الغرر ك ف،)١( عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(  النيبىاملسألة 

  .لإلطالقات

 إىل اليكاإل أو }وصفه أو بكبد من مشاهدة الراوب الكالر إىل ذا بالنسبةكو{

ة تؤذي الدابة مل تنعقد اإلجارة ريثكان ذا مسنة كان فوق املتعارف بأن كالعرف، فإذا 

 ةيوركالذ حىت {رفع اجلهالةيمبا } وصفها أو  من مشاهدة الدابةما البدك {،هيبالنسبة إل

   ثيحى بون األنثكري ال نيفإنّ بعض الناس احملترم} إن اختلفت األغراض حبسبهماة، ياألنوثو

                                                





٩٤

ر، إذ ك، خبالف الذكنه منعه عن ذلكميق مبا ال ير هلا يف الطركإنها معرضة لتعرض الذ

ظهر منه يال  ر حىتكب الذكريبعض ال  وى،تعرض لألنثيال  ن من حفظ زمامه حىتكتمي

  .الناسون موضعاً لتندر يكنعوظ 

 أو ئ ببطري الختالف األجناس يف الس،اناً وصف اجلنس مع املشاهدةيمث الالزم أح

  .ما أشبه أو سرعة

  .ما أشبه والقطار وارةيالط وارةيالسكأيت يف الوسائل احلاضرة، يالم كهذا الو

 ،ب الوصفجيات، فهل ين هذا املستأجر ال مه اخلصوصكمث إن اختلفت األغراض ل

ع ي عن ب)صلى اهللا عليه وآله( النيبى قد  وغرر، وأنه بدون الوصف جهالةمن : احتماالن

ة ال ين الظاهر أنّ الشروط الشرعكمغروراً، لى سمي مبا ال كذلى من أنه أقدم عل و،الغرر

  .نيسقطها إسقاط املتعاملي

ى ان عازماً علكإن  ود مما هو جمهول اجلنسيد زيشتري ما يف يوز أن جيمثالً ال 

ون يكستبعد أن ي يف املسألة تأمل، إذ ال كن مع ذلكده، ليان جنس ما يف كضرر مهما ال

  . باطلةةن اإلجاركد عنه مل تي، فإن رفعا النيجعل الشرط ألجل مراعاة الطرف

انت كما إذا يشرط اجلنس الفالين فظهر خمالفاً ف وهذا فإن استأجر مطلق الدابةى علو

انت اإلجارة كصحت اإلجارة، أما إذا  و إسقاط الشرطان له احلق يفك ،ةياإلجارة شخص

 معجيأخذ ما  وما أنّ له إسقاط الشرطكه إن شاء، ريان له استبدال املتفحص بغكة يلّك

  .الشرط

   انتكظهر اخلالف، سواء  وديوجه القى ان اجلنس علكما إذا ينعم ف

  



٩٥

 جهة خيتلف  من كلّ،ركوب عليه والراكب وامل،واحلاصل أنه يعترب تعيني احلمل واحملمول عليه

  .غرض العقالء باختالفها

  

  .هرين له األخذ من باب الوفاء ألنه غيكة مل يشخص أو ةيلكاإلجارة 

س معاملة معنونة من يل ليث إنّ التبدين حكاملراضاة، ل ولينعم له األخذ من باب التبد

 ملتجددة واجبة الوفاء من بابنّ املعامالت اإب ما أشبه، فإن قلنا وعيالب والصلح ول اهلبةيقب

أوفوا بالعقود)ما ال نستبعد ك ،ان يف زمن الشارع أم الكلّ عقد، سواء ك الشاملة ل)١

مل  وان رضى يف مقابل رضىكالّ إ و،ليوجب الوفاء ذا التبد ، يف مواضع من الفقهكذل

 نيبة بالعان للمستأجر املطالكإذا رجع أحدمها  و منهما الرجوع،لّكن الزماً فليك

ث سقط ي فح، عن حقّه بالبدلسقط حقّه مطلقاً بل رضيياملستأجرة، ألنّ املفروض أنه مل 

  .ان له احلق يف املبدل منهكالبدل 

لّ ك من ،هيوب علكاملر وبكالرا و،هياحملمول عل و احلملينيعترب تعياحلاصل أنه و{

  . منه غرر ممنوعكألنه بدون ذل} تلف غرض العقالء باختالفهاخيجهة 

رون لزوم وصف ي البلدان يف اختالف األغراض، مثالً العقالء يف مصر تإن اختلفو

 يف رلّ لعرف بلده، ألنه غركاألنوثة، خبالف العقالء يف العراق، فالظاهر اتباع  وورةكالذ

 تبع عرفه،يلّ بلد كاملوزون يف بلد دون بلد أنّ  ولكيروا يف باب املكقد ذ وبلد دون بلد،

  .بلد املوضوع متحقّق يف بلد دون وة،ية تابعة للموضوعات العرفيام الشرعكأنّ األحالسر و

  

                                                





٩٦

بد من مشاهدة األرض أو وصفها على وجه فال ، إذا استأجر الدابة حلرث جريب معلوم):٧ مسألة(

  .يرتفع الغرر

  

 أو بينه جرإ أي ،عدده} ب معلوميإذا استأجر دابة حلرث جر {:)٧ مسألة(

ا أنه قد تقدم مك، لّيكب ية فال تالزم، إذ تصح اإلجارة حلرث جري الشخصبان، أمايجر

} رتفع الغرريوجه ى وصفها عل أو بد من مشاهدة األرضفال {،ضاًيد أصحة اإلجارة للمرد

السهولة مما  و الختالف األراضي يف الصالبةكذل و فاإلجارة باطلة،،ون غرراًيكذ بدوما إ

  .هايصعوبته عل أو الدابةى سر العمل عليوجب ي

حلرث هذه : لو قال وللحرث، أو وبك اإلجارة للر أننيظهر لزوم تبيا تقدم ممو

 د صحت اإلجارة،يل هذا التردثاحلرث، فإن قلنا بصحة م أو وبكللر أو ،كتل أو األرض

  .بطلتالّ إو

 عمرو، أو ديحلمل ز: مثل ما لو قال ونات،ييم لزوم أمثال هذه التعدقد تقدم عو

  .هايعل حلمل شيء أو ل إنسانحلمو

  .رفع الغرريمة لزوم مشاهدة األرض، ألنّ الوصف ال ي عن العالكمث إنه احمل

ل من لزوم الوصف، إذ يس ما قك عكذل و خالف ما جنده يف اخلارج،كنّ ذلإ: هيفو

جلهالة رفع أحدمها اينعم إذا مل ، ما أشبه أو رخوة أو املشاهدة ال توجب معرفة أا صلبة

  .هي من ضم اآلخر إلبدال

ما يف الفرض كب، ي ال حرث جر،مث إنه لو استأجر الدابة حلرث مدة شهر مثالً

   ل بالثاين، بلي ق،وصفها أم ال أو السابق، فهل تلزم مشاهدة األرض



٩٧

ر املدة عن يتقدى فكأما إذا استؤجرت الدابة لعمل مدة (: به اجلواهر قال أفىت

  .)وصفها ومشاهدة األرض

هم بعد إذ يرخوة ال  أو انت األرض صلبةك إذ سواء ، لعدم الغرركان ذلك: أقول

  .انت املدة حمدودةك

اً إذا ريثك األرض الختالف األغراض، فإنّ الدابة تتعب ينين الظاهر لزوم تعكلو

  .انت رخوةك خبالف ما إذا ،انت األرض صعبةك

  



٩٨

 إذا كان  إالّ، زمان السري من ليل أو اربد من بيانال ، إذا استأجر دابة للسفر مسافة):٨ مسألة(

بعةهناك عادة مت.

  

قول يأن ك املدة ينيبد إما من تعفال} ذا استأجر دابة للسفر مسافةإ {:)٨ مسألة(

لو  وون جمهوالً،يكة فراسخ، إذ بدوما يمثان إىل قوليأن ك املسافة ينيتع أو وماً،يالسفر 

  .ما تقدم يف املسألة اخلامسةكملسألة انت اكق يحنو التطبى ن علير األمركذ

، مما سهولةً وعورةً وما إذا اختلفت املسافاتير املسافة اردة فكفي ذيكما أنه ال ك

ق يطر: قوليأن كاملشاهدة،  أو ينيالتع أو ر الوصفك من ذ، بل البدكختتلف األغراض بذل

آخره،  أو ليأول الل} ار  أولي من لريان زمان السيال بد من ب {ماك ،كحنو ذل أو ليبج

النهار  ولي اللينيبلزوم تع قد أفىت و،كانت األغراض ختتلف يف ذلكعصر، إذا  أو صباح

  .جممع الربهان والروض وي عن اإلرشادكما حكالشرائع، 

انت العادة ك الرافع لغرر، سواء ينيم التعكفإنه يف ح}  عادة متبعةكان هناكإذا الّ إ{

  .ري وقت السينيانت عادة يف تعك أو ريلسعدم الفرق يف وقت ا

 ربالءكها من ي ألسافر علكاستأجرت دابت: قوليأن ك زمان اإلجارة ينيب تعجيهل و

ال، فإنه مثل : ليق ونعم، ألنه بدونه غرر،: ليلزم، قيال  أو النجف يف هذا األسبوع،إىل 

  .الزمان املتعارف إىل اطة املنصرفةية للخريإجارة األج

ن وجه للزوم يك عادة رافعة للغرر مل كانت هناكن الرتاع لفظي، إذ لو أك و:أقول

ما هو كن عادة كما إذا مل تيمراد امللزم ف و،ينيلزم التعيهذا هو مراد من ال  و،ينيالتع

  .المهماكاملنصرف من 

  



٩٩

 ،شاهدةا يكال أو يوزن ال بد من تعيني كيلها أو وزا وال تكفي امل إذا كانت األجرة مم):٩ مسألة(

ا، ال بد من تعيني عددهاوإن كانت مما يعد وتكفي املشاهدة فيما يكون اعتباره .  

  

 امب} وزا أو هايلك يني من تعبدوزن الي أو اليكانت األجرة مما كإذا  {:)٩ مسألة(

  .ألا ال ترفع الغرر} في املشاهدةكال تو{ ، غرركذلرفع اجلهالة ألنه ي

احلطب يف بعض البالد، كالوزن تارة،  أو لكيبال وملشاهدة تارة،باع بايان مما كإن و

  .همايجاز بأ

 لّكان لكيف بعض البالد باملشاهدة،  والوزن أو لكيباع يف بعض البالد باليان كإن و

  .مهكبلد ح

ن كالوزن، ألنه أضبط، ل أو لكيباع باملشاهدة جاز باليان ما كن الظاهر أنه إذا كل

مثالً إذا ، صحيمل الّ إ وباً،يالوزن تقر ولكيال إىل الطرفان لنسبة املشاهدةما إذا علم ي فكذل

علما يمل  و الشيء أجرة،ك من ذلةقّان مقدار حجم ذراع يف ذراع أجرة فأرادا جعل حك

 إىل ل املشاهدةيصح حتويمل  ،مخسة أذرع يف مخسة أذرع و،ون شرباً يف شربكبأنّ احلقّة ت

 أو ل بالوزنكيل اليد تبديذا إذا أركه وان أضبط دقّة،كإن  وعرفاً،الوزن ألنه غرر  ولكيال

  .سكالع أو بالذرع أو ل الثالثة بالعديذا يف تبدكه وس،كالع

ذرع يان مما ك إذا كذلك و،} عددهاينيبد من تععد اليمما  {األجرة} انتكإن و{

  املتعارف يف املاءما هوك الشيء بالزمان، ينيتع إىل ذا بالنسبةكه و،القماش وضيالبك

  .ذاك ساعة بلكبعض السوائل يف بعض البالد، فاملاء اجلاري من األنبوب و

   احلطب يف بعضك} ون اعتباره ايكما يفي املشاهدة فكتو{



١٠٠

ض الختالفها ياملشاهدة يف الب والعدك كد من ذليأز إىل إن احتاج رفع الغرر والبالد،

أن كحنوها  وبإضافة اجلدة أو الدجاج، أو ض احلماميبكبإضافة اجلنس  أو صغراً، أو رباًك

ة يوض دجاجة أهليون بكأن تكالبلد،  أو املنشأ إىل بإضافة النسبة أو دة،يوض جديون البكت

 لزم الختالف ،كما أشبه ذل أو وض دجاجة البلد الفالين ال البلد الفالين،يب أو ة،يال حقل

  .األغراض

اللمس  أو مائه، وما يف الوردكالشم  إىل الوزن ولكيالى ادة عليج زاما لو أنه احتك

  . وزنه، لزمينيتع أو عد أذرعه إىل مالحظته ملساً، باإلضافة إىل تاجحير الذي يما يف احلرك

 ،ك ذلريغ إىل األشرطة املتداولة يف هذا الزمان،كالسمع  إىل تاجحيما يذا فكهو

  .الضابط رفع الغرر عرفاًو

  



١٠١

ولو قال  ، أو حنو ذلك أو سنةً ال بد من تعيينها شهراً،لوميته بتقدير املدةما كان مع): ١٠ مسألة(

  ،رتك إىل شهر أو شهرين بطلجأ

  

حنو  أو سنةً أو نها شهراًييبد من تعر املدة اليته بتقديان معلومكما  {:)١٠ مسألة(

 كذل و،ثيوجب الغرر املنهي عنه يف احلدي و،ني معريون غيك ينيألنه بدون التع} كذل

  .ما تقدمكوجب البطالن ي

داخل يف  إىل أنّ مدخولعلم يألنه مل } ن بطليشهر أو شهر إىل كرتأج: لو قالو{

من  أو ،)رأسها إىل ةكلت السمكأ(ل ي من قب)ىلإ (أنى خارج عنها، بعبارة أخر أو اإلجارة

انت ك جراء العقد النصف من شعبان، فإنإان وقت ك، فإذا ليالل إىل اميأمتوا الصل يقب

ة داخلة ين الغاكإن مل ت والنصف من رمضان، إىل انت مدة اإلجارة شهراًكة داخلة يالغا

  .أول رمضان إىل انت مدة اإلجارة نصف شهرك

ن الظاهر الصحة، ألنّ املنصرف من مثل هذه العبارة عرفاً أنّ مدة اإلجارة هي كهذا ل

  .نيالثاين شهريف  وون مدة اإلجارة يف األول شهراً،ك فت)إىل (مدخول

 األول، نيعي من البطالن أنه مل )رمحه اهللا( ره املصنفكربما احتمل أنّ وجه ما ذو

اجلهل بأول  وبعد مخسة أشهر مثالً، أو بعد شهر، أو  العقد،نيفهل أنّ أول مدة اإلجارة ح

 أو انت مدة اإلجارة معلومة ألنها شهر واحد،كإن  ووجب اجلهل بوقت اإلجارة،ياملدة 

  .نّ املنصرف عرفاً هو اتصال أول اإلجارة بالعقدإ: ضاًيه أيف وشهران فقط،

س ي األشهر، فلنياً بيلّكره شهراً ة يف املدة توجب البطالن بأن أجيلكمث الظاهر أنّ ال

    ألنهكذل وما أشبه، أو ةيلكاره دابة جيحاله حال إ



١٠٢

 أو صحته يف شهر ،أو بطالنه مطلقاً ،ففي صحته مطلقاً ،جرتك كل شهر بدرهم مثالًأ :ولو قال

 أو الفرق بني التعبري املذكور وبني أن ، فإن سكن فأجرة املثل بالنسبة إىل الزيادة،وبطالنه يف الزيادة

   بالبطالن يف، فإن زدت فبحسابه، بدرهمجرتك شهراًأ :يقول

  

  .هذا القسم إىل املصنف إشارةقول ربما احتمل أنّ  وغرر عريف،

ه ربه لّيكما نوقش يف بطالن الزمان المث إنالصحة يف ى ل علي فالدل،ةيلكالدابة الك بأن

ة ال توجب الغرر عرفاً يلك الني العنيالفرق ب: هيف وطالقات شامل هلما،هو اإل وةيلّكال

ال ختتلف باختالف  و ألنّ الرغبات ختتلف باختالف األزمنةكذل ولّي،كخبالف الزمان ال

 أمثال الظروف املصنوعة ،ع اجلهاتية من مجيانت متساوكخصوصاً إذا ة، يلك النيأفراد الع

  .ائنكيف امل

مخسة  أو أا شهر و املدة،نيما مل تعيف} مثالً لّ شهر بدرهمك ك أجرت:لو قالو{

أو بطالنه  {ديابن اجلن وابن زهرة وخيما عن الشك} ففي صحته مطلقاً {سنة أو أشهر

الشهر } أو صحته يف شهر {،ني املتأخرنيونه املشهور بكاحتمال :  بل يف اجلواهر،}مطلقاً

} نكفإن س {،ةيالنها وعن املقنعة وما يف الشرائعكشهر ى عل} ادةيبطالنه يف الزو{ األول

لّ مورد تبطل ك يف ةما هي القاعدك} ادةيالز إىل فأجرة املثل بالنسبة {بعد الشهر األول

  .أيت وجهه إن شاء اهللا تعاىليس واإلجارة،

 شهراً كرتأج: قولي أن نيبو{ لّ شهر بدرهمك} ورك املذري التعبنيأو الفرق ب{

  يف  {لإلجارة}  بالبطالن،بدرهم فإن زدت فبحسابه



١٠٣

 وذلك لعدم تعيني املدة املوجب جلهالة ، أقواها الثاين، أقوال، والصحة يف شهر يف الثاين،األول

 بل على فرض عدم تعيني املبدأ يلزم ، يعني املبدأ أو ال من غري فرق بني أنجهالة املنفعة أيضاًبل األجرة 

  جهالة

  

ألنّ اإلجارة } الصحة يف شهر يف الثاينو{ الشهر األول إىل بالنسبة حىت} األول

ي هذا القول كح وث إنه جمهول باطل،يفإن زدت فبحسابه، ح:  وقوله،شهرى وقعت عل

  .عن القواعد

  .}أقوال{

  .شمله اإلطالقيار فجيشرائط اإلنه جامع لإ: وجه الصحة مطلقاً

اجلهل بقدر  ور،ة استحقاق املستأجر ملنافع املؤج للجهل مبد:اًوجه البطالن مطلقو

  .ر من املال عن املستأجراستحقاق املؤج

  .شمله اإلطالقيفوائده معلومة ف و،نّ الشهر معلومإ: وجه الثالثو

  .ر أجرة املثلون للمؤجيك إذا بطل يف الزائد وبطل،يلذا  وائد فإنه جمهولزأما ال

 أما بالنسبة ور يف القول الثاين،كبطالن الشق األول ما ذ إىل أما بالنسبة: وجه الرابعو

 مبرتلة ،فإن زدت فبحسابه: قوله والصحة يف الشق الثاين، ألنه أجرة يف الشهر األول،إىل 

  .الشق األول إىل سري بطالنهيال  وبطليلذا  وار آخر جمهول،جيإ

  .كما وجهه املستمسكل الشرط يس من قبي تعرف أنه لكذلبو

 املدة املوجبة يني لعدم تعكذلو{ ،هو البطالن مطلقاً و}الثاين {عند املصنف} أقواها{

 أو {لو باالنصراف و}دأب املنيعي أن ني فرق بريضاً، من غيجلهالة األجرة، بل جهالة املنفعة أ

جهالة بأول  و،املنفعة وجهالة باملدة} ىهالة أخرلزم جي املبدأ ينيفرض عدم تعى ال، بل عل

  .نيون من جهتيكاملدة، فالبطالن 



١٠٤

 وأما إذا كان بعنوان ، هذا إذا كان بعنوان اإلجارة،إال أن يقال إنه حينئذ ينصرف إىل املتصل بالعقد

  ، ألنه يغتفر فيها مثل هذه اجلهالة،اجلعالة فال مانع منه

  

 }نئذينه حإ { إذ، جهالة واحدة فقطكس جمهوالً فهنايدة لإنّ أول امل: }قاليأن الّ إ{

 لّ معاملة،كما هو الشأن يف ك} املتصل بالعقد إىل نصرفي {ذاكلّ شهر بك:  قالنيحأي 

ث إنّ عدد األواين يبدرهم، ح  من هذه األواينلّ إناءك كأجرت:  ما لو قالكمثل ذلو

  .سائر موارد اإلجارة يف كذلك وهل مقدار الدراهم،جيمن جهالته  وجمهول،

س بإجارة خارجة يالشهر األول ل و للجهالة،كذل و،نيالظاهر أنّ البطالن هو املتعو

م منفعة ك وم مدة أجرتك :هماياجلهالة أنه لو سئل عن أى دلّ علي ونقول بصحته، حىت

 القول لى، إذ ال بد عنينان من االسترجاع للعكتميوقت  أي ، مث يفكا ذلعلمي مل ،أخذت

نان من التقابل، فبدونه ال كتميإمنا  واألبد، إىل ون اإلجارة منعقدةكبالصحة مطلقاً أن ت

ورة كست مذيمثل هذه اإلجارة ل ولزوم اإلجارة،ى  مقتضكن ألحدمها الفسخ، ألنّ ذلكمي

  .ة ال تنحلّ إال بالتقابليمد سرةون إجارك بأن تى،فتو أو يف نص

ره كما ذكهو  و}ان بعنوان اجلعالةك إذا أما وان بعنوان اإلجارة،كهذا إذا {

فال مانع منه  {،)نه درمهاًكلّ شهر أسكى  علكجعلت ل: ن مثالًكقول السايبأن (: اجلواهر

ى بعض املعامالت عل فإنّ مبىن} ها مثل هذه اجلهالةيغتفر في{ل اجلعالة ويشمله دلي} ألنه

ف جانب من ة لزم توقيوص اخلصكتل ىنب علتمل  إذ لو ى،ست يف معاملة أخرية ليخصوص

  .اة، فلو اشترط يف اجلعالة العلم لزم توقّف األمور اليت حتلّها اجلعالةياحل



١٠٥

  .ا إذا كان بعنوان اإلباحة بالعوضوكذ

  

للجعالة هنا،  مها بأنه ال معىنريغ والربوجردي وه ابن العميل علكان، فما أشكف وكي

من ى ههنا جعل شيء لنفسه عل والً له،عمل عمينفسه ملن ى فإنّ اجلعالة هي جعل شيء عل

  .هيمنظور ف ـ ة الربوجردييشما يف حاك ـ هكستويف منفعة ملي

ما ك ـ ن، ال من طرف صاحب الداركر اجلعالة إنما هو من طرف السايإذ تصو

 إىل عود نفعهي مبرتلة رد الدار ىنكاجلعالة، فالسى هذه الصورة تنطبق علو ـ ره اجلواهركذ

صاحب  إىل ىالدرهم املعطكمن رد الدابة  إىل ىالدرهم املعطو ،صاحب الدابة إىل ونكالسا

يف  وون له الدرهم يف مسألة رد الدابة قد بذل من نفسه العمل،يكاألمر أنّ من ى الدار، منته

ون كحنوها ت واطةيهو الدار، بل يف مثل اخل وهيمسألة إعطاء الدار قد بذل املال العائد إل

أنّ ى فخيال  ولّ مرة درمهاً،كعل جعالً ملن خاط ثوبه جيصاحب القماش اجلعالة أوضح، ف

الدار مثال أبعد من  ىنكد الربوجردي بسيل السيالم العروة، فتمثكهذا القسم هو موضوع 

  .)رمحه اهللا( مثال املصنف

 أنّ يف صورة اإلجارة الباطلة ، اإلجارة الباطلةنيب و هذه الصورةنيمث إنّ الفرق ب

  .يون له ما مسيكه ر أجرة املثل، خبالف اجلعالة فإناحب الداون لصيك

داره  ىنكره اجلواهر، فهو إباحة السكما ذك} ان بعنوان اإلباحة بالعوضكذا إذا كو{

 تلزم نئذيح واطته له يف مقابل إعطائه الدرهم،يإباحة خ أو ، شهر درمهاًلكملن أعطاه 

  :كذلى قد أورد عل و،بالتلف



١٠٦

  .دفع العوضين أن كن ملزم للسايكان إباحة مل كا بأنه إذ: أوالً

يف  ألنه داخل ى،مة ال املسميق أو  فالعوض مثل،ر لزوم العوضيتقدى نه علإ: اًيثانو

فله ضامنريمن أتلف مال الغ .  

ب االلتزام جيدة يون اإلباحة بالعوض اخلاص معاملة جدكنه ال مانع من أن تإ: هيفو

أنّ أدلة  وه،يال فكرها الشارع قد عرفت اإلشكن املعاوضة مما ذوكالقول بلزوم أن ت وا،

 عقداً مل كان ذلكإذا  ودة،ية يف مشوهلا للعقود اجلديافكة يالعقالئ إىل الوفاء بالعقود املنصرفة

  .ىزم املسممة بل الاليالق أو ن وجه للمثليك

 ،اًعقد تضادال و اإلباحةنيال أنّ بكإش وال أنه جمهول فهو غرر،كإشى بقينعم 

ه ال ما أنك ،ى العوض املسمكأتلف املال واملنفعة ما إذا استوىفيال فكالظاهر أنه ال إشو

صل أحدمها ففي وجوب حيذا مل إأما  مة،يالق أو مطابقاً للمثلى ان املسمكما إذا يفال كإش

  .الكإش مةيالق أو املثلى ن الزائد علكرفع السا

  



١٠٧

  وإن كان خطته رومياً، أي بدرز فلك درهم هذا الثوب فارسياً إن خطت:إذا قال): ١١ مسألة(

  . فإن كان بعنوان اإلجارة بطل ملا مر من اجلهالة،أي بدرزين فلك درمهان

  

إن  و درهم،كبدرز، فل أي اًيإن خطت هذا الثوب فارس: إذا قال {:)١١ مسألة(

}  ملا مر من اجلهالة،لان بعنوان اإلجارة بطكمهان، فإن  درك فل،نيبدرز أي اًيخطته روم

 أو دفع من درهميماذا س ون،يدرز أو اطة درزيحصل من خيعرف ماذا سيألنّ املستأجر ال 

  .ل الغرريشمله دلي ف،حصليماذا س وفعليعرف ماذا سير ال  املؤجكذلك و،نيدرمه

املنت ى  علنيمن املعلّق وها،ريغ وكاملسال وجامع املقاصد وقد اختار البطالن السرائرو

  .قيوا املنت بال تعلكث تريضاً حياعة أمج

 ،همريغ والشرائع ومةتب العالكمجلة من  واخلالف، وي عن املبسوطكخالفاً للمح

 ما نيون بفصل آخر وه،ريغ ود الربوجرديي السنياختاره من املعلّق وث اختاروا الصحة،يح

  .فالبطالنالّ إ وان الشيء اآلخر مشترطة فالصحة،ك وأجرة ويءشى انت اإلجارة علكإذا 

ن إشرط ى له درمهان عل ونيط له بدرزيخيأن ى اإلجارة إجارته عل ان معىنكفإذا 

 ط له درزاًيخيأن ى انت اإلجارة علكس بأن كالع أو ،ن نقصه درمهاًيخاط أقلّ من درز

فالبطالن الّ إ وة،ي زاده درمهاً، صحت اإلجارة للمعلومكذلى ن زاد علإالشرط و

  .ةيللمجهول

ل جهالة الفرد ي بل اجلهالة هنا من قب،أنه ال جهالة ضارة و للصحة باإلطالقاستدل

  .لّيكيف باب إجارة ال

   ال وها أصالً، ال يف العمليال جهالة ف(: قهيقال الربوجردي يف تعل



١٠٨

 ه من العمل،يستحقه علي ما نيعدم تع ول ببطالا ألجل اإلامييف األجرة، نعم ربما ق

ار ي باختينيون التعيك و،نيه أحد العمليستحق علياضح، إذ ال مانع من أن  وريضاً غيهو أو

  .ى انته) له من األجرة فالصحة ال ختلو من وجهنيهما فعل استحق ما عيأ والعامل

 )عليه السالم( ىة موسيآب وخ،ي باإلمجاع الذي ادعاه الشكذلى ما ربما استدل علك

جعل األجرة أحد  و، يف قبال زواجه ابنته) السالمماعليه( ىب موسيث استأجر شعيح

  .عشر أو ن، عمل مثان سنوات،يأمر

  .ةيح حممد اآليت يف املسألة اآلتيبصحو

الً ال عدم اجلهالة فبأنه مصادرة، بل أصى ل، أما علكالى ل القائل بالبطالن علكأشو

 نيا املعأحدمهى ال عل ونيال األمركى ست واردة عليجارة لموضوع هلذه اإلجارة، إذ اإل

لّ شيء كهو ال وجود له، إذ  و،الفرد املرددى إنما وقعت عل و الشامل هلما،لّيكالى ال علو

  .هريغ أو ون هويكال شيء لنا يف اخلارج  وهو هو،

فال ى ربكال إىل بالنسبة وحمتمل االستناد،ى أما اإلمجاع، فبأنه مقطوع عدم الصغرو

هية فيحج.  

أنّ  ومثان سنوات،ى انت علك فبأنّ الظاهر أنّ اإلجارة )معليه السال( ىة موسيأما آو

أن تأجرين مثان حجج فإن أمتمت ى عل :تعاىل لقوله ، قضاهاان إحساناً منه إذكالزائد 

  .)١(كعشراً فمن عند

  ظهر يف يما سكاملقام أصالً، ى ها علي ال داللة ف)٢(ح حممديصحو

                                                







١٠٩

  .ة صحوإن كان بعنوان اجلعالة كما هو ظاهر العبار

  

ان فهو كن اإلنصاف أنّ القول بالصحة أقرب، ملا عرفت من أنه لو ك ل،ةياملسألة اآلت

اإلام ال  وة،ييف العرف معاملة غررى لذا ال تسم ول الغرر،يشمله دليمبهم ال جمهول، فال 

مل  إذ الع،القول بأنه مردد فال موضوع له خلط و،لّيكل اإلام يف أفراد اليضر ألنه من قبي

 يف الواقع نية هلا تعيروم أو ةياطة فارسي، فإنّ اخلكما قال يف املستمسك يف الواقع، نيمع

  .ل اإلجارةيإذا ارتفع هذا احملذور مشله دل وبفعل العامل اخلارجي،

أنه أخطته ى  علكأجرت: ما إذا قالكضاً، يعلم أنّ أمثال هذه اإلجارة جائزة أيمنه و

 كن خطت ثويب فلإى  علكأجرت: قال أو ذا،ك ك فلاًءإن خطته قب وذا،ك كصاً فليقم

س هذا أسوأ من ما إذا أجره إجارة مطلقة ي بل ل،ذاكه وناري دكت غرفيت فليإن بن ودرهم،

 أو نسكال أو الطبخ أو قيؤمر بالتسوي ألن ،اخلادم املعوضكأمره ا يقضي أعماله اليت يل

  .رة جاز يف األجرة ألنهما من باب واحدإذا جاز التعدد يف متعلق اإلجا وحفظ األوالد،

 نيهاتى  إحدكأجرت: ما إذا قالك ،نيئيضاً صحة اإلجارة ألحد الشيظهر أيمنه و

  .قبلت:  فقال،نيهذه خبمس و هذه مبائة،نيالدار

  . هذه املسائل ال وجه لهنيفالفرق ب يهعلو

 اجلواهر، بعد به يف ما أفىتك} ما هو ظاهر العبارة صحكان بعنوان اجلعالة كإن و{

: اجلهل، فحاله حال ما إذا قالى ة علي ألنّ اجلعالة مبنكذل و،الصحة إجارةًى ل علكأن أش

   من رد عبدي ومن رد عبدي فله درهم،: قال أو من رد عبدي فله درهم،



١١٠

 وإن عملته يف الغد فلك ، إن عملت العمل الفالين يف هذا اليوم فلك درمهان:وكذا احلال إذا قال

  .مدره

  

  .ما تقدم يف املسألة السابقةكالم يف اإلباحة كأيت الي وفله درمهان،

الّ أت إي ألنه مل ،األقلالّ ن له إيكنصف مل  ومث إنه لو خاطه يف هذا احلال بدرز

خلط  وما إذا خاط بعضه بدرزكه، يستحق علي ن متعلّق اإلجارة حىتيكالزائد مل  وباألقل،

  .نصف وبعضه اآلخر بدرز

ائن يف كان الواحد الكث ي ح،املستأجرى ما أشبه ضرراً عل وفيلو سبب التنصنعم 

إن :  قال لهاما إذك شيء، رين لألجيكنصف خارجاً عن متعلّق اإلجارة مل  وضمن واحد

ى  نصف درهم، فصلك فلنيعتكت عنه ريإن صلّ و درهم،كعات فلكأربع ر أيب ت عنيصلّ

  .عاتكعنه ثالث ر

 ان إجارة،كل إذا يالتفص والقول بالصحة وء القول بالبطالنيف جمي} ذا احلالكو{

يف هذا  أو }وميإن عملت العمل الفالين يف هذا ال: إذا قال {،ان جعالةكالصحة مطلقاً إذا و

 ان آخركيف م أو }إن عملته يف الغد و، درمهانكفل {مع هذه املالبسات اخلاصة أو انكامل

 نيه بيد ال فرق فيمان ألنّ التردك اتحد احلإمنا و،} درهمكفل {خرأمع مالبسات أو 

  .أنواعه

إن عمله عمرو فله درمهان، ال بد من القول  ود فله درهم،ين عمله زإ: نعم إن قال

 عة،يرد يف الشري مل ري اإلجارة، ألنّ اإلجارة املرددة األجإنه ال تصح وإنه جعالة،

  .طالقات منصرفة عنهاإلو

   أوفوا شملهي ف،داًيان جدكلو  وعقدإنه : قاليأن الّ اللّهم إ



١١١

 وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة يف الثاين دون ،والقول بالصحة إجارة يف الفرضني ضعيف

  ،األول

  

 لكى فائي لزم علكن من باب الواجب اليري األجنيون األمر بيك و،)١(بالعقود

تعلّق األغراض يقد  وقط عن اآلخر،إذا عمله أحدمها س وعمله اآلخر،يعمل إذا مل يمنهما أن 

 بعنوان ،ناريم سبق إلنقاذه فله ديكن أيقول للحاضريما إذا غرق ولده فك ،كة بذليالعقالئ

  .اإلجارة ال بعنوان اجلعالة

 ،فيضع {القول بالبطالن وما عرفت،كقوي } نيالقول بالصحة إجارة يف الفرضو{

دون  {يف الغد ووميعملته يف هذا ال أي }يننهما بالصحة يف الثاي بالفرق بلضعف منه القوأو

ظهر يما عساه و( :ما قاله اجلواهر إىل كأنّ املصنف أشار بذلك ون،يدرز وبدرز أي }األول

 ،ني املثالنيمن الفرق يف اجلملة ب ةيفاكال والسرائر وي عن املبسوطكاحملكمن املصنف هنا، 

النصوص من  إىل ة الثاينيأقربى دعو وزبور،هما معاً يف اإلام املك حمله ضرورة اشترارييف غ

  .ى انته)ىما تركاألول 

ون مبهماً خبالف تعدد العمل، إذ الزمان يكد الزمان ال أنّ وجه الفرق أنّ تعدوك

اطة، فإنه يستأجر للخياط ياخلك الزمان بالدقّة يف اإلجارات، ينيلزم تعيلذا  وه،يمتسع ف

 إىل  الزمان مرجعهريإنّ تأث: قاليالنقصان، بل ربما و ادةياملتعارف القابل للز إىل نصرفي

 د يف غدي زريوم غيداً يف هذا اليما قاله بعض الفالسفة بأنّ زك،  الزمانبتعددالتعدد يف الفرد 

ما يف هذا ى فخين ال كالبطالن باطل، ل و الزمان يف الصحةريهذا باطل، فتأث ويف األمس،و

   الزمانالم، ألنّ تعدد الشيء بتعددكال

                                                





١١٢

   فعلى تقدير العمل،وعلى ما ذكرنا

  

نما تعدد الشيء يف يما أشبه مسلّم، ب واإلجارةكة ياالنتزاع وةييف األمور االعتبار

  .ة بتعدد الزمان شبه املسلّم العدميقياألمور احلق

بالصحة ى ه من الفتوريغ وستفاد من الشرائعيس املصنف ما ك فقد ع،حال أي ىعلو

  درهم،كاً فليإن خطته فارس: لو قال(:  قال يف الشرائع،يف الثاين مع تردد ول،يف اجلزء األو

 ، درمهانكوم فليإن عملت هذا العمل يف ال: لو قال و درمهان صح،كاً فليإن خطته رومو

 عند قول ك قال يف املستمسكأنه لذلك و.ى انته)ه تردد أظهره اجلوازي ف،يف الغد درهمو

  .)قائلهى هذا القول مل أقف عل( :والقول بالصحة )رمحه اهللا( املصنف

ون له أجرتان خبالف كن أن تكميمث بعد وجه التردد يف الثاين أنّ العمل الواحد ال 

 ما يف هذا الوجه، ألن يكعلى فخين ال ك أجرتان، لنيون لعمليكن أن كمياألول، الذي 

  .وحدة الزمان لذا اشترطوا يف التناقض ووجب تعدد العمل،يتعدد الزمان 

أحدمها يف مثل ى م علكهما أجربه احلايقم بأيمن الصحة فلو مل } رناهكما ذى علو{

ذ بانقضاء إالثاين يف مثل اختالف الزمان، ى م علكأجربه احلا واً،يفارس أو اًيإن خطته روم

  .يريالزمان األول فقد أحد شقّي التخ

وم ياً يف هذا اليإن خطته فارسقول يأن ك ،نيثر من صورتكد بأيعلم صحة الترديمنه و

يف غد  و درمهان،كوم فلياً يف هذا اليإن خطته روم و درمهان،كيف الغد فل و درهم،كفل

 أو ،نةكاملا ودياطة بالي مثل اخل،املالبسات وانكذا إذا أضاف املكه و أربعة دراهم،كفل

  .ذاكه ورةكالب أو بابةكط اليخب

   الذي} ر العمليتقدى فعل {لّ مورد بطلت اإلجارةكمث إنه يف 



١١٣

  . أو أقل أو أكثروكذا يف املسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً، ليستحق أجرة املث

  

ن يك ال ما إذا مل ،الحترام عمل املؤمن} ستحق أجرة املثلي {ان بسبب الغررك

خاطه غداً  ووميه يف الك فتر،وميط يل هذا اليأن ختى  علكأجرت: ما إذا قالكمغروراً، 

  . إن شاء اهللا تعاىلكالم يف ذلكل اليأيت تفصيس وأتلف عمله،، ألنه هو الذي عمداً

  .}ثركأ أو أقل أو ن الدار شهراًكذا يف املسألة السابقة إذا سكو{

ردها ي فلم ،ذاكوم فله يمن رد دابيت يف هذا ال: ما لو قالكالم يف اجلعالة ك الكذلكو

ى إن ردها يف الغد جهالً فله أجرة املثل عل و يف غد،وم عمداً، بل ردهاياعول له يف هذا ال

  .ه هناي اإلشارة إلستأيت و،ر يف اجلعالةكل ذيتفص

  



١١٤

إذا استأجره أو دابته ليحمله أو حيمل متاعه إىل مكان معني يف وقت معني بأجرة ): ١٢ مسألة(

  ،ومل يوصلهكأن استأجر منه دابة إليصاله إىل كربالء قبل ليلة النصف من شعبان  ،معينة

  

 يف وقت نيان معكم إىل مل متاعهحي أو حملهيدابته ل أو إذا استأجره {:)١٢ مسألة(

 ،لة النصف من شعبانيربالء قبل لك إىل صالهيأن استأجر منه دابة إلكنة، ي بأجرة معنيمع

  :، وهيةي مثان)رمحه اهللا( ره املصنفكما ذى فاألقسام عل} وصلهيمل و

  ). لعدم سعة الوقتكان ذلكفإن (: ره بقولهكهذا ما ذو ،ال أو الوقت واسع :١

ر الطرف كذي فإن مل ،وصله أم اليإن مل  أي ر الطرف اآلخركذيما إالوقت الواسع و

  :ونيكاآلخر فاألمر قد 

  .ره يف املسألة الثالثة عشرةكهذا ما ذ وة،يوجه الداعوى عل :٢

 وجهى  علكان ذلكن إو(: ره بقولهكهذا ما ذ وة،يوجه الشرطى ون عليكقد و :٣

  .)ةيالشرط

وجه ى  علكان ذلكفإن (: ره بقولهكهذا ما ذ وة،يديوجه القى ون عليكقد  و:٤

  .ةيالعنوان

  :ونيكر الطرف اآلخر فقد كإن ذو

ث يحب(: ره بقولهكهذا ما ذ وذا من األجرة،كوصله في مل نإ وذا،كإن أوصله ف :٥

  .)نيلتا الصورتكون كت

 وصله،يه النقص من أجرته إن مل يالشرط عل و،صاليارة اإلون مورد اإلجيكقد و :٦

  .)هيشترط عليو(: ره بقولهكقد ذو

فإن (: ره بقولهكهذا ما ذ و،وصله فال أجرة لهيه إن مل يشترط عليون يكقد و :٧

  .)ةيالشرط وجهى ان علك

   رهكقد ذ ووصله فال أجرة له،يده بأنه إن مل يقيون يكقد و :٨



١١٥

 ومع  وإن كان الزمان واسعاً،عة الوقت وعدم إمكان اإليصال فاإلجارة باطلةفإن كان ذلك لعدم س

 لعدم ، من األجرة فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد مل يستحق شيئاً،هذا قصر ومل يوصله

  ، نظري ما إذا استأجره ليصوم يوم اجلمعة فاشتبه وصام يوم السبت،العمل مبقتضى اإلجارة أصالً

  

  .ه من اخللليما فى فخيم ال يسالتق و، هذا)ةيديوجه القى ان علكوإن (: بقوله

  لعدم سعة الوقتكان ذلكفإن  {وصلهيمل  وكذلك فإن استأجره ،انكف وكي

  آخر حىتكس له ماليل وس له،يما لى ألنه أعط} صال فاإلجارة باطلةيان اإلكعدم إمو

  .كصح فضوالً إذا أجاز املالي

الّ إ ود،ييوجه التقى  علنيصال يف الوقت املعيون اإلكسألة بصورة د امليقيمث الالزم أن 

أيت يف الفرض اآليت، يون حاله حال ما يك و،وجه الشرط لزم صحة اإلجارةى ان علكفإن 

  .كه املستمسيما أشار إلك

ون الزمان يك إذ قد ،فيالتخف وديبالتشد} مع هذا قصر وان الزمان واسعاًكإن و{

 كما أشبه ذل أو مرض أو اتفاق عدو أو بكون قصوراً خللل يف املريك صالهيعدم إ وواسعاً

ى عل {نيصال يف وقت معيور يف اإلجارة من اإلكاملذ} كان ذلكوصله، فإن يمل لو و{

 لعدم ،جرةئاً من األيستحق شيمل  {ان هو مصب اإلجارةكبأن } دييالتق وةيوجه العنوان

  . الوقتك ذلري يف غإن أوصله و}اإلجارة أصالًى العمل مبقتض

ره كما ذ و}وم السبتيصام  ووم اجلمعة فاشتبهيصوم ي ما إذا استأجره لرينظ{

   ون ملحوظاًيكنبغي أن يمن أنّ الزمان ال : كاملستمس



١١٦

ره، كطول ما ذى اإلنشاء، عل وان استقالله باجلعلكبنحو االشتراط، معلّالً بعدم إم

سائر املتعلقات  واآللة وانكامل ولّ من الزمانكو ة ملحوظة بذاا،يحملّ تأمل، ألنّ امله

 كقد جتعل تل وة،ي املتعلّقات مصباً لإلجارة مع املهكة، فقد جتعل تليقة املهيخارجة عن حق

، ط الشروكة مشروطة بتليون مصب اإلجارة نفس املهيك ف،ل الشرطياملتعلّقات من قب

  .املقام ة عنيعدم االستقالل أجنب وة االستقالل باجلعليفقض

ذ مع إ، كاكن االنفكحنو الشرط ممى ون ما عليكال يف لزوم أن كنبغي اإلشينعم ال 

ز يات ال تدخل يف حينيوكالت و،ينيوكعقل جعله شرطاً ألنه تي ال كاكان االنفكعدم إم

  .يف الزمان أو انكط له يف امليخيستأجره بشرط أن يعقل أن يات، مثالً ال يعيالتشر

ة وحدة يدياملراد بالق وة دائماً هو تعدد املطلوب،ياد بالشرطمنه تعرف أنّ املرو

ون متعلّق اإلجارة مالزماً ألحد يك أن نيأنه ال فرق يف صحة االشتراط ب واملطلوب،

يف  أو وميما يف خصوص ال إاطةيه اخليأن تقع ف والزمان الذي ال بدكاألطراف ال حمالة، 

 كاستأجرت: قوليصح أن يما كاطة، فين يف حال اخلقراءة القرآكون مالزماً يكال  أو ،هريغ

اطة هذا يخى  علكاستأجرت: قوليأن و ،اطةيلخل اديق اطة الثوب قارئاً للقرآنيخى عل

صح أن ي كذلك ،اطةيشرطاً للخ اطةي أن تقرأ القرآن يف حال اخليكاشترطت عل والثوب

اطة يخى  علكستأجرتا: قوليأن  ووم،ياطة الثوب يف هذا اليخى  علكاستأجرت: قولي

  .وميطه يف هذا الي أن ختيكاشترطت عل والثوب



١١٧

ان الالزم ك املستأجر كا أصبح مل ملريو أنّ عمل األجه وال،كهنا إشى بقيمث إنه 

ان كاً يس مثليث إنّ العمل اخلاص ليح واستحقاق املستأجر البدل، والقول بصحة اإلجارة

 فإنه ،عطها لهيمل  والدار منه مث أتلف البائع الدارى مة، مثل ما إذا اشتريه القءالالزم إعطا

ربالء ك إىل بهاكريما إذا استأجر دابته لي فكذلك ومة املسماة،يمة الدار ال القيستحق قي

 ار يف الفسخيله اخل وار الثاين،جيستحق أجرة الدابة يف اإلي إلنسان آخر، فإنه كفأجرها املال

   .التأمل والتتبع إىل  حباجةاملسألة بعد و،عة املنفكاإلمضاء، ألنه أصبح مالو

ه، ي يف الفقىبطالن اإلجارة، فقد روى الفتاو واتيان ظاهر مجلة من الرواكإن و

نة فأتاه ي املدة من قضانت عند قاضكإين : قولي )عليه السالم( جعفر أبا مسعت: قال

بلغين يذا فلم ك وذاك موضع هايبلغين علي لت من هذا دابةًيتركإني ا:  فقال أحدمها،رجالن

 ،بلغيت دابيت فلم بيال قد أع:  قال،املوضع إىل بلغته:  فقال القاضي لصاحب الدابة،املوضع

عليه (  قال،هي إلكدابتى ركاملوضع الذي أ إىل إن مل تبلغهى رك كس ليل: فقال القاضي

دابة ى رك با عبد اهللا أن تذهبي كس ليل: ىترك قلت للذي ا،فدعوما إيلّ: )السالم

ن انظر قدر ما بقي من كل و،لّهك كدابتى رك أن تأخذ كس ليل: قلت لآلخر و،لّهكالرجل 

  .)١( ففعال،هي علبته فاصطالحاكقدر ما ر واملوضع

  .فتأمل ،ره املشهور نظركما ذى ث عليان يف داللة احلدكإن و

                                                





١١٨

 كربالء ولكن اشترط عليه وإن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق اإلجارة اإليصال إىل

 لكن له خيار الفسخ من جهة ختلف ،اإليصال يف ذلك الوقت فاإلجارة صحيحة واألجرة املعينة الزمة

  ،الشرط ومعه يرجع إىل أجرة املثل

  

وجه ى عل {نيصال يف الوقت املعيار من اإلجيور يف اإلكاملذ} كان ذلكوإن {

صال يف يه اإلين اشترط علكل وربالء،ك إىل صاليون متعلّق اإلجارة اإليك بأن ،ةيالشرط

ألنّ بتخلّف الشرط مل تفسد } نة الزمةياألجرة املع وحةي فاإلجارة صح، الوقتكذل

 ار الفسخ من جهة ختلّف الشرطين له خكل {نةي عدم األجرة املعكوجب ذلي اإلجارة حىت

  .)١(به تربعي مل  الحترام عمل املسلم الذي}أجرة املثل إىل رجعي {مع الفسخ أي }معهو

 ألنّ أجرة املثل لو كذل وى،املسم ون من أجرة املثلي أقل األمرهإنه ل: لينعم ربما ق

أقل فقد دخل ى انت أجرة املسمكإن  وانت أقل فقد أخذ صاحب الدابة استحقاقه،ك

 أنّ كرد ذلين كر، لثكاأليف  حق له فال فقط كأنّ له ذلى صاحب الدابة يف اإلجارة عل

ان له احلق كر اإلجارة، فإذا بطلت يتقدى عل أي ري،يإمنّا هو قبول تقدى ل أجرة املسمقبو

قد أتلف املشتري املتاع،  وعي فساد البنيئاً بدرهم مث تبيشى ما إذا اشتركة، ييف األجرة الواقع

   مة التالف اليت هي درمهانيدفع قيه أن ينّ علإف

                                                





١١٩

 قد يكون : قسمان فهذا أيضاً،ألجرة كذا أقل مما عني أوالً وإن مل توصلين يف وقت كذا فا:ولو قال

 لإلجارة فريجع ذلك حبيث يكون كلتا الصورتني من اإليصال يف ذلك الوقت وعدم اإليصال فيه مورداً

 وبأجرة كذا إن مل أوصلك يف ذلك ، آجرتك بأجرة كذا إن أوصلتك يف الوقت الفالين:إىل قوله

 إن عملت يف هذا :ظري ما ذكر يف املسألة السابقة من البطالن إن قال ن، وهذا باطل للجهالة،الوقت

  وقد يكونإىل آخره، اليوم فلك درمهان 

  

 الذي )١(د ما أخذتيالى علل يع مشله دليل البيشمل املقام دليمثالً، فإنه إذا مل 

  .ة للشيءيمة الواقعيمقتضاه الق

}  أوالًني أقل مما ع،ذاك فاألجرة ذاكلو مل توصلين يف وقت و{ :املستأجر} لو قالو{

فهذا  {،ناري نصف دكفلالّ إ وناري دكلة عرفة فليربالء لك إىل إن أوصلتين: ما لو قالك

عدم  و الوقتكصال يف ذلي من اإلنيلتا الصورتكون يكث ي حبكون ذليك قد ،ضاً قسمانيأ

ذا ك بأجرة كأجرت: ولهق إىل {ورةكاإلجارة املذ معىن} جعري ف،ه مورداً لإلجارةيصال فياإل

هذا باطل  و، الوقتك يف ذلكإن مل أوصل ذاكبأجرة  و، يف الوقت الفالينكإن أوصلت

ر يف ك ما ذرينظ {أيت بهيال العمل الذي  وعلم أحدمها مقدار األجرةيألنه ال } للجهالة

  .}آخره إىل ،درمهان كوم فليإن عملت يف هذا ال:  قالنإاملسألة السابقة من البطالن 

هما عمل ي فأ،ون له من األجرة ما جعلها لنفسهيك و قد عرفت صحة اإلجارةكنكل

   ون يكوقد {، العملكبه استحق أجرة ذل

                                                





١٢٠

يشترط عليه أن ينقص من األجرة كذا على فرض قد  و،مورد اإلجارة هو اإليصال يف ذلك الوقت

  . وغريهاملؤمنون لعموم ،والظاهر الصحة يف هذه الصورةوغريه، عدم اإليصال 

  

نقص يه أن يشترط علي و {ذاكبأجرة }  الوقتكصال يف ذليمورد اإلجارة هو اإل

 كيف ذل} صاليفرض عدم اإلى عل {نار يف املثالينصف دكمقداراً، } ذاكمن األجرة 

 }هريغو{ )١(طهموعند شر} املؤمنونالظاهر الصحة يف هذه الصورة لعموم و{ الوقت

 كذلكالً، بل املشهور يثر نقالً حتصك وفاقاً لأل:ة اجلواهرمطلقات اإلجارة، قال يف إجارو

  .املؤمنون عند شروطهمقاعدة  ولألصل

:  بعد قوله) الوقتكيف ذل (ركتاب ذكأنّ املوجود عندنا يف نسخة الى فخيال : أقول

صال يان مورد اإلجارة اإلكر، إذ إذا يذا التقد م املعىنيستقيث ال ين حكل و،)صاليهو اإل(

الظاهر أنّ موضع : تهيور، قال ابن العم يف حاشكللشرط املذ ن معىنيك الوقت مل ك ذليف

  . قدمه الناسخ)صاليفرض عدم اإلى عل ( بعد قوله) الوقتكيف ذل قوله

ن كل ور نسختنا،يتقدى ل العبارة علين تأوكميان كإن  وحنن اتبعنا ما استظهره،و

بعد (:  بقولهكل يف ذلكحاهلا أشى نسخة علالى ث أبقي ح)رمحه اهللا( د الربوجردييالس

ى الشتراط النقص منها عل  الوقت ال معىنكصال يف ذليفرض أن مورد اإلجارة هو اإل

ه أنقص مما جعله ريصال يف غيلإلى راد به جعل أجرة أخريأن الّ  إ،هيصال فير عدم اإليتقد

   إىل نئذيجع حري ف،له

                                                





١٢١

  ، إىل صحيحة حممد احلليبمضافاً

  

  .ى انته) السابق الذي قال ببطالنهالقسم

 أبو عنده و من القضاةنت قاعداً عند قاضك: قال} حة حممد احلليبيصح إىل مضافاً{

ت إبل هذا الرجل يارك تي إن: فأتاه رجالن فقال أحدمها، جالس)عليه السالم( جعفر

ذا ألنها ك وذاكوم يدخلين املعدن يه أن ياشترطت عل وبعض املعادن إىل حمل يل متاعاًيل

وم احتسبته يلّ كلى رك حططت من الكذلى  فإن احتسبت عل،فوتينيسوف أختوف أن 

 ،هذا شرط فاسد:  فقال القاضي،وماًيذا ك وذاك الوقت كإنه حبسين عن ذل وذا،ك وذاك

 عيط جبمحيشرط هذا ما مل :  فقال)عليه السالم( جعفر أبو راه، فلما قام الرجل أقبلكفه و

  .)١(راهك

، ألنّ املفروض أنه راهكع يط جبمحيما مل : )عليه السالم( أما قول اإلمام: ولأق

املسألة ى حة علين داللة الصحكقد عرفت بطالنه، ل و من اإلجارة بال أجرة،نئذيون حيك

وم يه وصوله يف يأنّ الشرط عل وحة هو االستئجار مطلقاً،يال، ألنّ مورد الصحكحمل إش

ذا كوم يصال يف يون اإلك ما فرضه من ريهذا غ وحطّ من أجره،وصله يأنه إن مل  وذا،ك

  .مورداً لإلجارة

ن قالوا ببطالن اإلجارة يرخه من املتأريغ ويكركاحملقّق الكهذا مث إنّ مجعاً من الفقهاء 

   ملخالفة الصحة للقواعد اليت منهاكذل ويف مفروض املسألة اليت استظهر املصنف صحتها،

                                                





١٢٢

   فإن،لين فال أجرة لك إن مل توص:ولو قال

  

 عرفت كنكاجلعالة، لى محلوها عل أو حةيطرحوا الصح واإلام، واجلهالة وقيالتعل

 إىل ليالتأو أو الطرح إىل حة ال تدل فال حتتاجيانت الصحكإن  و،كعدم لزوم شيء من ذل

  . فراجعهماكن مبا خلصه املتمسياالت املتأخركاب اجلواهر عن إشجقد أ واجلعالة،

 عبد اهللا أيب من تبعه مبا عن دعائم اإلسالم، عن ويكركستدل للين أن كمينه مث إ

ذا كان كم إىل وصلهيأن ى نة عليالسف أو  الدابةيتريكنه سئل من الرجل إ: )عليه السالم(

 هذا فاسدى راء علكال:  قال،راء دون ما عقدهكان الك كوم ذليوصله يذا فإن مل كوم ي

  .)١(لهتري مثل أجر محكاملى علو

ضعف الداللة  ية،األولقاوم القواعد ين أن كميث مبا ال ين بعد اخلدشة يف سند احلدكل

بل  ، يف عقد اإلجارة)دون ( جهالة)راء دون ما عقدهكان الك(: ون قولهيكالحتمال أن 

  .هذا هو الظاهر من اللفظ، ال أنه قدر مقداراً أقل

جة تابعة ألخس ي، ألنّ النتني الشقالكمن املعلوم أنّ اجلهالة توجب البطالن لو

إذا بطل العقد  و فجهالة ما يف العقد توجب اجلهالة بقول مطلق املوجبة للبطالن،،نياملقدمت

  . فتأمل،عدمه وذاكوم يصال يف ي صورة اإل،نيلتا الصورتكان له أجرة املثل يف ك

وجه ى علان ك فإن ،كفال أجرة ل {نييف الوقت املع} إن مل توصلين: لو قالو{

   ذائيكصال اليون متعلّق اإلجارة هو اإليكة بأن يالشرط

                                                





١٢٣

كان على وجه الشرطية بأن يكون متعلق اإلجارة هو اإليصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم 

   ملقتضى العقد ويكون الشرط املذكور مؤكداً،األجرة على تقدير املخالفة صح

  

 العقد} ر املخالفة صحيتقدى رة عله عدم األجياشترط علو{ نييف الوقت املع} فقط

 ،شيء من األجرة أي س لهيفلالّ إ واملة،كانت له األجرة كالشرط، فإن أوصله يف الوقت و

ين ي بشرط أن تعطكعيأب: ليفهو من قب} العقدى داً ملقتضكور مؤكون الشرط املذيكو{

  .وركد أحدثه الشرط املذيالثمن، إذ ال شيء جد

  :قالين ربما كل

لزم أن يستفاد منه أنّ الشرط يبأنّ مثل هذا الشرط باطل، إذ ظاهر أدلة الشرط : أوالً

  .ئاًيدث شحيهذا الشرط ال  و،ئاًيدث شحي

عليه ( ث قال اإلماميح املتقدم، حيبأنه باطل من جهة أنه خالف الصح: اًيثانو

  .)١(راهكع يطّ جبمحيما مل : )السالم

 ،ما قاله املصنفكد كي بل تأ،باطالًى سمي ال ك مثل ذلنّّإ: األولى عل ردين كل

  .هريغى وجب عدم صدق الشرط عليداً ال يدث جدحيما  إىل انصراف الشرطو

عليه ( لذا منعه اإلمام ون بدون أجرة،كل وحة أنه إجارةينّ ظاهر الصحإ: الثاينى علو

  .ما هو مفروض املنتك ال أنه ال إجارة يف هذه الصورة، ،)السالم

  .بال أجرى بقيف كي ف،أنّ عمل املؤمن حمترمب: قاليال 

                                                





١٢٤

 لإلجارة إال أن يف الصورة الثانية بال وإن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتني مورداً

  ، يكون باطالً،أجرة

  

  .عدم احترام عمله بقبوله اإلجارة اخلاصةى و الذي أقدم علإنّ املؤمن ه: قاليألنه 

املستأجر بالنفع  إىل رجعيما أشبه ما  واطةي يف مثل اخلري لألجعلم أنه ال حقير كمما ذو

 إىل طهخيث إنه إذا مل يذا حبكوم ي إىل ط ثوبهيخيما إذا استأجره لك ،دةيإذا قبل اإلجارة املق

ط يالقباء املخ و،ئاًي شريستحق األجيوم ال ي الكبعد ذل إىل  فإن خاطه،وم فال أجرة لهي الكذل

  .ماله و عملهر ألنه هو الذي أهد،طيال يف اخل وط ذا حق يف األجرةايس اخليل و،كللمال

، ريطه، ألنه أهدر عمله بالتأخياً لصاحب القباء يف خيكون شريكتمل أنه حينعم ربما 

وجب العدم شرعاً، ية ال كة صاحب القباء بالشرايعدم رضا وه،كرج من ملخيط فلم يأما اخل

ما كد، ي بعريهذا القول غ و،ري الغكذلى ه بدون رضريال غل ما لو خلط ماله مبيألنه من قب

  .ةية القهركلمام يف باب الشركظهر من ي

ما إذا أجنز كمة، يادة القي زري إذا أوجب عمل األجكذلكون هو يكبل الالزم أن 

، فإنّ ضمن بفاسدهيحه يضمن بصحيما  قاعدة كد ذليؤي و،كما أشبه ذل أو اخلشب باباً

  .حها فتضمن بفاسدهاي تضمن بصحادة ممايالز

}  لإلجارة مورداًنيلتا الصورتك بأن جعل ،ةيديوجه القى عل {الشرط} انكإن و{

أنّ يف الصورة الّ إ {نيصال يف الوقت املعيصورة عدم اإل ونيصال يف الوقت املعيصورة اإل

 بأجرة وم اجلمعةيذا كان كم إىل  ألن توصلينكأجرت: قوليان كفهو } ة بال أجرةيالثان

ألنّ اإلجارة بال } ون باطالًيك {وم اجلمعة بال أجرةي ريذا غكان كم إىل أن توصلين و،ذاك

   نيالعك ألنّ األجرة كذل وأجرة باطلة،



١٢٥

 ولو شرط سقوط : حيث قالوا،ولعل هذه الصورة مراد املشهور القائلني بالبطالن دون األوىل

  .األجرة إن مل يوصله مل جيز

  

وجه  واح،كاح من مقومات النكما أنّ طريف النكمات اإلجارة، املستأجرة من مقو

  .زوجة أو اح بدون زوجكما ال نكالبطالن أنه ال عقد بدون األجرة، 

}  بالبطالن دوننيمراد املشهور القائل {ةيديالق أي ةيالثان} لعلّ هذه الصورةو{

 املشهورأي  }ث قالوايح {،قلنا بصحته ووجه الشرطى ان علكالذي }األوىل {الصورة

بعد نقل هذه العبارة من   قال يف اجلواهر،}زجيوصله مل يلو شرط سقوط األجرة إن مل و{

 إذ ،اإلجارةى اً ملقتضي شرطاً منافنهوكالً ليحتص ووفاقاً للمشهور نقالً(: ما لفظه الشرائع

ال  بك أجرتكون حنو ذليك ف،ه بعقد اإلجارة بال أجرةي العمل علكاستحقاق ذل إىل مرجعه

  .ىانته )ما هو األصحكفسد العقد، يبفساده  و،أجرة

فسد العقد يإمنا  وإنّ الشرط الفاسد مفسد،: إذا قلنا د العقد بفساد الشرط حىتسفيال 

ن فال عقد، ال أنه عقد باطل من جهة بطالن ك عن الرنئذي خللّوه ح،ما عرفتكلعدم حتقّقه 

  .الشرط

، فإنّ ضمن بفاسدهي هحيصحبضمن يما عدة موا بأجرة املثل، لقاكمث إنّ املشهور ح

ث فسدت اإلجارة يفح ،ىانت لصاحب الدابة أجرة املسمكحة يانت صحكاإلجارة إذا 

ث فوت ي حريموا بعدم األجرة، فإنّ األجكه حريغ ودين الشهكانت له أجرة املثل، لك

  .هيعل ما استأجر علفيئاً، ألنه مل يستحق شيه فال يه ما شرط عليفعل فيمل  ونيالزمان املع

 ألنّ يف صورة ،س املقام من هذه القاعدةينه لإ :هيفف، حهيضمن بصحيأما قاعدة ما 

   صال اليعدم اإل



١٢٦

عدم اإلجارة ال  و،ة بانتفاء املوضوعبالإجارة أصالً من باب السإجارة فاسدة، بل ال 

فاسدة،  أو حةيصحة إما ي فالصالة املأت،الفساد، إذ مها من صفات الوجود ووصف بالصحةي

  .ىفخيما ال كاليت ال وجود هلا أصالً فاسدة  أي ال أنّ الصالة املعدومة

ستحق ي فال ،ان األصل العدمك ،ارجياإل أو ارجيحنو عدم اإلى  يف أنه علكمث إنه لو ش

حنو ى س عليالشرط، فالظاهر أنّ األصل أنه ل أو ديحنو القى  يف أنه علكإن ش وئاً،يش

إن مل  وكذل و،د من املعلومياألصل عدم الوجود األز ومقتضاه سعة الوجودالشرط، إذ 

  .نفي آثار الوجود املشروطينه كد، ألنه من باب األصل املثبت، ليثبت الوجود املقي

 استدالالً ، األجرةريضاً استحق األجيد أيحنو القى ان علكل بأنه لو ينعم إنه ربما ق

نت عند قاٍض من كإين : قولي )عليه السالم( جعفر أبا مسعت: ح ابن مسلم، قاليبصح

 ذاك وذاكوم ي السوق وايف يبيت هذا ياركإين ت: نة فأتاه رجالن، فقال أحدمهايقضاة املد

س يا عبد اهللا لي: قلت وفدعوته:  قال،راهكس له يل: فقال: )عليه السالم(  قال،فعليإنه مل و

  اصطلحا فترادا،هيلّ الذي علكخذ  أن تأكس ليل: قلت لآلخر و، أن تذهب حبقّهكل

  .)١(ماكنيب

صال يف يون اإلكن الظاهر املستفاد من مالحظة العرف يف أمثال هذه اإلجارات كل

إىل لذا احتاج و املطلوب،دالوقت اخلاص من باب تعد   

                                                





١٢٧

 معلومة رينّ النسبة غإث يح ووف بالشرط،يمل  و بأصل العقدىف وث إنهيالتصاحل ح

 بأنّ له أجرة نيث خمالفاً للمشهور القائليس هذا احلديهذا فلى عل وصاحلة،ان املرجع املك

ما ال وجه لطرحه مبخالفته كد ال أجرة له، يره املصنف من أنه مع القكال ملا ذ واملثل،

  .للقاعدة

م خمالف للقواعد ك ما تضمنه اخلرب من احلنّّإ: المهكي كد يف حميفما قاله الشه

  .ة، حمل مناقشةيالشرع

  .ةريثكه من الفوائد الي ملا ف،الم حول هذه املسائل فراجعهكطال اجلواهر الأقد و

  



١٢٨

ولكن مل يشترط على املوجر ذلك  ،إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثالً): ١٣ مسألة(

ملسمى من  وعليه متام ا، مل يكن له خيار الفسخ، واتفق أنه مل يوصله،ومل يكن على وجه العنوانية أيضاً

   وإن مل يوصله إىل كربالء أصالً،األجرة

  

انت كبأن } ارة النصف من شعبان مثالًيإذا استأجر منه دابة لز {:)١٣ مسألة(

 وفاًي ضه بداعي أنه لزاخلبى ما لو اشترك ،ةيوجه الداعوى ور علكارة يف الوقت املذيالز

اتفق  و،ضاًيأ {ةيديالق و}ةيوجه العنوانى ن عليكمل  وكر ذلاملؤجى شترط علين مل كلو{

ال أنّ  وس من االشتراط،يألنه ل} ار الفسخين له خيكمل  {نييف الوقت املع} وصلهيأنه مل 

  .اإلجارةى ر مقتضاملؤجفعل ياإلجارة باطلة ألنه مل 

 إىل ما إذا أوصلهياإلجارة فى ألنه عمل مبقتض} من األجرةى ه متام املسميعلو{

  .ربالء حسب املتعارفك

ارة من يان املتعارف أن توصله السكما إذا ك،  املتعارفريا إذا أوصله حسب غأم

 ملا تقدم من ،القاعدة أنه ال أجرة لهى  فمقتض،وميالنجف يف ظرف ساعة فأوصله يف ظرف 

  .ه، بل بشيء آخريأت بالعمل املؤجر عليأنه مل 

إذا مل ى  دابة أخرلو بإجارة ووصل املستأجري أن رياألجى مث الظاهر أنّ الواجب عل

د يصاله ذه الدابة اخلاصة فله رفع اليأما إذا شرط إ وصاله ذه الدابة اخلاصة،ين الشرط إيك

 حال اإلجارة هون حاليك و عند شرطهىبقيله أن  وى،صاله بدابة أخريلزام أإ وعن الشرط

  .املتعذّرة من أنّ له الفسخ

اإلجارة  وذاكوم ين الداعي الوصول وك ةيف صور} ربالء أصالًك إىل وصلهيإن مل و{

  .ذاكوم ي إىل صاليال داعي لإل وقةلون اإلجارة مطك أو ارجيأصل اإلى عل



١٢٩

  ،سقط من املسمى حبساب ما بقي واستحق مبقدار ما مضى

  

استحق  وقيبحبساب ما ى من املسم {نئذيح} سقط {فاملصنف تبعاً للمشهور أنه

  .}يمض مبقدار ما

  فحملهنيان معكم إىل النقلى ما لو استأجره عليط فيجه التقسإن املت: قال يف اجلواهر

أت مبا يمن احملتمل عدم استحقاق األجرة أصالً، ألنه مل  ووصله،يمل  وقينصف الطرإىل 

 ما يف تبعض الصفقةكأجرة املثل  إىل جعريمن احملتمل أنّ للمستأجر الفسخ ف وه،يأوجر عل

حنو التعدد يف ى ون اإلجارة علك نيتمل الفرق بحي وطاً،ية تقسقدار النسبعطي مبي ف،اإلمضاءو

 ان له من األجرة حبساب ما عمل،كان األول كالوحدة يف املطلوب، فإن ى عل أو املطلوب

 ،ناريعلّمه القرآن مبائة ديمثالً من استأجر إنساناً ل،  الثاين فال أجرة لهالنحوى ان علك نإو

  .مخسون ان لهكطلوب، فإذا علّمه النصف حنو تعدد املى فإنه عرفاً عل

 فإنه ال شيء ،ة فعلّمه بعض املفرداتيلّم باللغة العربكعلّمه التيأما إذا استأجر إنساناً ل

  .شيء من مطلوبه أي صل للمستأجرحيله، إذ مل 

 فإنّ له نصف ،نار فشفي مخسة منهايله العشرة بديشفي دمامي إذا استأجره لكذلكو

ون اإلجارة يف قوة إجارات متعددة كث تيلّ دمل مطلوب يف نفسه حبكأ نار، ألنّ بريد

  .بأجزاء من األجرة

ه فإنه ال حق له يف األجرة، ألنّ العرف كتر وة الزائدة فشق بطنهيأما إذا استأجره لعمل

  .ريفاألمر الع إىل اإلجارة منصرفة وأجزاء العمل،ى ط األجرة عليتقسى ريال 

 شملهي ف، يف قوة عقود متعددةط العريفي ألنّ العقد يف صورة التقسهذا القول أقرب،و

أوفوا بالعقودطي خبالف صورة عدم التقس،لّ جزءك إىل  بالنسبة.  



١٣٠

  والفرق بني هذه املسألة وما مر يف املسألة السابقة

  

ون للمستأجر احلق يكط ي من القول بأنه إذا فعل البعض يف صورة قوة التقسنعم البد

  .ار تبعض الصفقةيره يف خكحنو ما ذى  علنئذ،ياملثل ح إىل جعري ف،لفسخ لتبعض الصفقةيف ا

  .لعذر أو  للعمل يف األثناء عمداًري األجكون تريك أن نيمث إنه ال فرق ب

  .عقابه شرعاً لفعله احلرام دون الثاين و يف جربه يف األولنعم الفرق احلق

 سبباً ريون األجيك مما ،املستأجرى راً عللو سبب العمل ببعض مورد اإلجارة ضرو

لو  وما أشبه، أو ه، مما أوجب موتهكتر وذا شق بطنهإما كتحمل ضرره، يان له أن كعرفاً 

ا تركه يف وسط ذ، اما إته السبع كان عليه دييف أرض مسبعة فأكله قيه يف وسط الطركتر

نهم من عدم يارفة جرباً، فاملشهور بستأجر دابة بأضعاف األجرة املتعيمما سبب أن  الطريق

ون يكبعد أن ين ال ك شيء، لرياألجى س علي أنه ل،ةيابجيام اإلك لألحال ضررل يإفادة دل

لة، خصوصاً إذا يتاب الوسك يف )رمحه اهللا( احلسن أبو دي السهر حنوكما ذكه، ي علكذل

 الذي )عليه السالم( ىسيستفاد من قول عيق عمداً، بل لعلّه ي له يف وسط الطركان الترك

تاب األمر كقد نقلناه يف  و،)١( سواءحدى اجلارح له عل وحي دواء اجلركالتار: مضمونه

  .فراجع باملعروف

صال يف الوقت ال يإنّ عدم اإل: هايالثالثة عشرة اليت قلنا ف}  هذه املسألةنيالفرق بو{

   هاياليت قلنا ف} ما مر يف املسألة السابقةو{ ،ضري

                                                





١٣١

أنّ  {،ما أشبه أو بطالن اإلجارة أو ار املستأجر الفسخ،يصال إما باختيعدم اإلرر بض

المها ك و،ةيالداعي احلالة النفسان و، الغرض عبارة عن املقصد،}صال هنا غرض وداٍعياإل

ددان حيالشرط  وديالق و}شرط أو ديما مر قيفو{ نيشيء واحد باعتبارى طلقان علي

رتبط بالعقد يال لزوم بدون الشرط، أما الداعي فال  وديون القموضوع العقد فال عقد بد

  .اريال خ و فالعقد موجود،ماًي سل)١(أوفوا بالعقودى بقيفمع ختلّفه 

  

                                                





١٣٢



١٣٣

  

  فصل

اإلجارة من العقود الالزمة

  

  }فصل{

ث تتحقّق بطرف واحد يقاعاً حبيست إيل و،نيالطرف إىل احملتاجة} اإلجارة من العقود{

لّ طرف من كن كتميست من العقود اجلائزة اليت يل و}زمةالال {،آلخربدون الطرف ا

 :تعاىلقوله كعقالً،  وإمجاعاً وسنةً وتاباًك كذل و،ليتقا واريفسخه مبجرد إرادته بدون خ

ن آمنوا أوفوا بالعقوديها الذيا أي)اء وضعالوف و،)١روا يف بابه من ك ملا ذ،فييلك ال تي

  .الوضع ديقاعات تفياإل وواهي يف العقودالن وون األوامركمبادرة 

بطل ي ال نيع العيمسألة أنّ ب أيت يفيث ي يف حد)عليه السالم( اظمكاملروي عن الوك

 ،ما استأجريالعمارة ف وع ما لزمه من النفقةيمج وفإن رد املستأجر ماله: اإلجارة، قال الراوي

  .)٢( ال بأسكلبرضا املستأجر بذ وبة النفسيطى عل: )عليه السالم( قال

بلغ يمل ى ان هلا وقت مسمكإن  :تبك )عليه السالم(  أنه،اتبة اهلمداينكيف مو

   .)٣( اإلجارةكفماتت فلورثتها تل

   أيت يفيها مما ريغإىل 

                                                









١٣٤

  ال تنفسخ إال بالتقايل أو شرط اخليار ألحدمها أو كليهما إذا اختار

  

  .ةيبعض املباحث اآلت

لمام، بل ادعاه ك إىل من نظرى على فخيما ال ك ،عندهمم أما اإلمجاع، فهو مسلّ

  .واحد ريغ

ث إنه يف يح و،عدم االستقرار واملرج وأما العقل، فألنه لو مل تلزم اإلجارة لزم اهلرجو

 يف هذه السلسلة فهي م به العقلكم به الشرع حكلّما حكنّ إ رواكقد ذ وسلسلة العلل،

  .الزمة شرعا

احلقوق تسقط  ول أنه حقيالفساخة بالتقاى دل علي و}ليالتقابالّ ال تنفسخ إ{

هذا أحد  وسقط باإلسقاط،يق مما ال تالع والطالق واحكم مثل النكاحلكس يل و،باإلسقاط

نفساخه أسباباً ل ألنّ الشارع جعل الينفسخ بالتقاياح ال ك فالن،مكاحل و احلقنيالفوارق ب

عال جيق هلما االتفاق يف أن حيطالق فإنه ال  الكذلك وموجبات الفسخ، والطالقكخاصة 

  .حنوها وةي احلركذلك و الطالق الرجعي،ريانا يف غكما  إىل رجعاي واملعدومةكآثار الطالق 

من أقال : إطالقات أدلة إىل باإلضافة ،ىالفتو وأما أنها حق فألنه املستفاد من النص

علم أنّ الشارع ية اليت مل ي األصل يف احلقوق العرفأنّو، )١(امةيوم القيمؤمناً أقاله اهللا عثرته 

ادة ي إذ األصل عدم تدخل الشارع ز،ماً أم الكعله حجيئاً ية شياحلالة العرف إىل هل أضاف

  .رهيتقرى عل

  من له} إذا اختار {ثالث أو }همايلك أو ار ألحدمهايأو شرط اخل{

                                                





١٣٥

 أو تصرف ا الفسخ ما مل تلزم بتصرفهما جيوز لكل منهم، نعم اإلجارة املعاطاتية جائزة،الفسخ

  .أحدمها فيما انتقل إليه

  

، )١(املؤمنون عن شروطهم ار يف اإلجارة فإلطالقي أما دخول اخل،}الفسخ {ارياخل

  .بعض األدلة اخلاصة واإلمجاع إىل باإلضافة

ما كحنوه مع أنه إمجاعي  أو بيها لعيار فير املصنف صورة دخول اخلكذيمل  وهذا

  .مهاريغ ورةكالتذ وةي الغنعن

 لعدم كذل و}جائزة { واحد من الفقهاءريغ وعند املصنف} ةينعم اإلجارة املعاطات{

ة يلّ معاملة معاطاتكقولون جبواز يهؤالء الفقهاء  و فال موجب للزومه،،هيصدق العقد عل

يف } فهمابتصر {املعاطاة}  منهما الفسخ ما مل تلزملكوز لجي{ و،هاريغ أو رهن أو عيمن ب

خ يره الشك مما ذك ذلريغ أو }هيما انتقل إليأو تصرف أحدمها ف { املستأجرةنيالع واألجرة

  .اسب مفصالًكيف امل

ها فحاهلا حال ي لصدق العقد عل، واحد من الفقهاءريلزوم املعاطاة تبعاً لغى نا نركل

  .ةياللفظ العقود

 ملا ،ها مساوقة للزوم غالباًي فطاةانّ املعإ(: قهيد الربوجردي يف تعلير السكنعم ذ

م ييف املتقدرة بالزمان بتسل وه،يون بالشروع فيكاب املتقدرة منها بالعمل جيإرناه من كذ

  .ى انته)المها مستلزم لتلف جزء من املعوضك و يف جزء منهنيالع

 ألنه ،اني فاألصل مع القائل بعدم اجلر،عدمه وغةيان الصياختلفا يف جرذا مث إنهما إ

  .علم حتقّقهايطاة مل ااملعى ادة عليز

  

                                                





١٣٦

  ،جيوز بيع العني املستأجرة قبل متام مدة اإلجارة): ١ مسألة(

  

ان قبل ك سواء ،} املستأجرة قبل متام مدة اإلجارةني العنيوز بجي {:)١ مسألة(

ستثناة رها يف املدة املع مث أجيع لنفسه مدة عند البياملبالبائع منفعة  اإلجارة أصالً إذا استثىن

الم حول كأيت اليس واإلجارة يف آن واحد، وعيالن البكي وىمع اإلجارة بأن أجر أو لنفسه،

بزمان بعد اإلجارة أو ة،يا يف بعض املسائل اآلتمتقار.  

 ، مضافاًكالم بعضهم، بل مل أجد خالفاً يف ذلك يف ى اإلمجاع املدعكذلى دل علوي

يف : )عليه السالم( احلسن إىل أيب تبكنه إ: مهّامأيب  ه، عنياملروي يف الفقكات، يالرواإىل 

ر املستأجر كنيمل  وعة حبضرة املستأجر،ي الضكعة من رجل فباع املؤاجر تليرجل استأجر ض

اث رييف م  الشيءكرجع ذليله ورثة، هل  وان حاضراً له شاهداً فمات املشتريك وع،يالب

د يثبت يف ي: )عليه السالم( تبك ف،رتهأن تنقضي إجا إىل د املستأجريثبت يف ي أو تيامل

  .)١(أن تنقضي إجارته إىل املستأجر

 ،)عليه السالم( ىاحلسن موس أيب  عن،مينع إىل أيب  بإسنادهم،تب الثالثةكعن الو

 هل ،جعلها له ولعقبه من بعده أو ،اتهيام حيلرجل أ ىنكسألته عن رجل جعل دار س: قال

 ،عهايبيفإن احتاج : قلت له. نعم :)عليه السالم( ال ق،ما شرطكلعقبه من بعده  وهي له

 مسعت كذلك ،ىنكع السيالبنقض يال :  قال،ىنكع الدار السينقض بيف: قلت. نعم: قال

  ه يعل (جعفر أبو  قال:قولي )عليه السالم( أيب

                                                





١٣٧

ي اشتراه ال أن الذى عه علين تبكل و،ىنك السال وع اإلجارةينقض البيال ): السالم

 على فإن رد:  قلت،ذا اإلجارةك وما شرط،ك ىنكحق تنقضي السى ما اشتر كلمي

 بة النفسيطى عل:  قال،ما استأجريالعمارة ف وع ما لزمه من النفقةيمج واملستأجر ماله

  .)١( ال بأسكبرضا املستأجر بذلو

 أسأله )عليه السالم( الرضا إىل تبتك:  قال،بيالتهذ وايفكما رواه اليونس فيعن و

ع أرضه اليت ي مث إنّ املقبل أراد ب، مسماةني سنك ذلريغ أو ن رجل تقبل من رجل أرضاًع

ع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها ينعه من البمي هل للمتقبل أن ، املسماةنيقبلها قبل انقضاء السن

 ني من السناملشتري أن للمتقبلى ع إذا اشترط عليبين أ:  قال له،لزم املتقبل لهيما  وهيمنه إل

  .)٢(له ما

 رجل استأجر :)عليه السالم( احلسن الثالث إىل أيب تبتك: عن أمحد بن إسحاق قالو

ر املستأجر كنيمل  و،عة اليت أجرها حبضرة املستأجري الضكعة من رجل فباع املؤاجر تليض

 أو ثاري يف املكرجع ذلي أو له ورثة و فمات املشتري،هي علان حاضراً له شاهداًك وعيالب

أن تنقضي إىل  :)عليه السالم( تبك ف،أن تنقضي إجارته إىل د املستأجرييف ى بقي

  .)٣(إجارته

                                                









١٣٨

 نعم للمشتري مع جهله ،وال تنفسخ اإلجارة به فتنتقل إىل املشتري مسلوبة املنفعة مدة اإلجارة

  .باإلجارة خيار فسخ البيع ألن نقص املنفعة عيب

  

  .نهماين، إذ ال منافاة بيات لألمرمشوله العموم إىل افةضهذا باإل

املشتري مسلوبة املنفعة  إىل {نيالع} فتنتقل {،عيبالب أي }ال تنفسخ اإلجارة بهو{

  . املشتريريانت لغكألنّ املنفعة } مدة اإلجارة

بال } بي ألن نقص املنفعة ع،عي البخسار فيه باإلجارة خنعم للمشتري مع جهل{

ار يخ أو بيار عيإنما اخلالف يف أنه خ و،هيإلمجاع علة اي بل عن الغن،ال خالف والكإش

ب من نوع خاص، أما يار عيأنه خى  عل)رمحه اهللا(  فاملصنف،ار ختلّف الشرطيخ أو غنب

ب يون العيكس الشرط أن يل و،ب عرفاًيب فألن املشتري قد تسلّم ما هو معيار عيأنه خ

 قد غش  يف أنّ البائعكشيرف ال ار غنب، فإنّ العيأنه خى بعض عل وصة،ينق أو ادةيبز

ى املعاوضات عل ألنّ مبىن(:  قال،ار ختلّف الشرطيأنه خى  علكاملستمس وغبنه، واملشتري

 مستتبعة نيون العكة يازكألنّ من الشرائط اإلرت أو ،هو متعذّر باإلجارة واالنتفاع وميالتسل

  .ىنته ا)ار ختلّف الشرطيان له خكور ك فإذا فات الشرط املذ،للمنفعة

ل يشمله دلي ف،رب، فإنّ اخللو عن املوانع شرط عند العقالءقلعلّ هذا االحتمال أو

املؤمنون عند شروطهم)ا العيسائر أدلة خ و،)١ه يطلق عليإن  وب فإنهيار ختلّف الشرط، أم

  .ااز وضرب من التوسعبنه كوب، ليأنه مع

    بدوناملصنف هفعلما كاألرش  و الردني بكيكما أنّ التفك

                                                





١٣٩

 فليس له أن ال يفسخ ، بني الرد واألرشولكن ليس كسائر العيوب مما يكون املشتري معه خمرياً

 مثل العمى والعرج ،يف حد نفسهء  يف الشي فإن العيب املوجب لألرش ما كان نقصاً،ويطالب باألرش

  .فيها ال مثل املقام الذي العني يف حد نفسها ال عيب ،وكونه مقطوع اليد أو حنو ذلك

  

  .بيار العي ال وجه له، إذا سلمنا من باب خككل مفيدل

ه ي أطلق علنإ و،قةيذ ال غنب حقإونه من باب الغنب، ك ال وجه الحتمال كذلوك

ث يالً جداً حبيان التفاوت قلك أو ،مته باإلجارةيلنفرض أنه مل تتفاوت ق و،الغنب فهو توسع

  .ال يف أنّ له حق الفسخكغي اإلشنبي فإنه ال ،رد مبثله يف باب الغنبيال 

س له ي فل،شاألر و الردنياً بريون املشتري معه خميكوب مما يسائر العكس ين لكلو{

ان نقصاً يف الشيء كلألرش ما ب املوجب يفإنّ الع {كذل و}طالب باألرشي وفسخيأن ال 

ال  {العبد ونواييف احل} كحنو ذل أو ديونه مقطوع الك والعرجوى  مثل العم،يف حد نفسه

  .}هايب في يف حد نفسها ال عنيمثل املقام الذي الع

 سواء ،ارجي لإلاًيفك مكن ذليكم مل ي يف التسلريشرط التأخ و فإذا باع،انكف وكي

بقاًء  أو اره حدوثاًجيصح إي الذي أصبح للمشتري ال ك ألنّ املل،ارجيإنشاًء لإل أو ان بقاًءك

  . األولكون احلق للمالكفي يف يكم ال يل التسريجمرد تأخ و،بإجازتهالّ إ

ف كي ري األول يف مدة التأخكأنّ احلق للمال إىل  انصرافكان هناكإذا الّ اللّهم إ

   ونكاري بأن تجيشمل التصرف اإليث يه حبيتصرف ف



١٤٠

 نعم لو اعتقد ،وأما لو علم املشتري أا مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضا

  ، فبان أا أزيد له اخليار أيضان مدة اإلجارة كذا مقداراًكو

  

ما هو ك ني إذ املنفعة تتبع الع، الثاينكفاألجرة للمالالّ إ وضاً،ي أكاألجرة للمال

  .املطلقة ةكيامللى مقتض

 إقداماً مسقط حلقه} الشراءى  أقدم علكمع ذل وأما لو علم املشتري أنها مستأجرةو{

ما لو أقدم ك ، ألنه أسقط حق نفسهكذل وس له األرش،يما لك} ضاًيس له الفسخ أيفل{

  .بيه من العيب ملتزماً مبا في املعشراءى عل

   :نينوعى الشراء على مث إن الظاهر أنّ اإلقدام عل

  .اريوجب إسقاط اخليهذا  و،ارييإقدام إسقاط حلقّه اخل

ل القول لسقوط كشي هذه الصورة يف و إسقاط حقّه،نالشراء فقط بدوى إقدام علو

ر املشهور أنّ العلم مسقط ألنه كإنما ذ وه،يستلزم اإلقدام عليار، فإن العلم بالشيء ال ياخل

  .التأمل والتتبع إىل املسألة حمتاجة وار،يال جاٍر يف مطلق اخلكهذا اإلش والزم الرضا،يغالباً 

 نيسنتك} دين أنها أزفبا {سنة مثالًك} ذا مقداراًكون مدة اإلجارة كنعم لو اعتقد {

ار يف يل اخلي ألنّ دلكذل وار يف أصل املدة إذا جهلها،يما له اخلك} ضاًيار أيله اخل {مثالً

  .هو ختلّف الشرط و واحدنياملسألت

قدم يف هذه يعمرو، ألنه مل  إىل وا مؤجرةك فبان ،ديز إىل مثله لو ظن بأنها مؤجرةو

اً ذه األمور، فإنّ عمرواً مثالً سيء املعاملة فال ريثكة يختتلف األغراض العقالئ والصورة

  .رج من الدار بسهولةخي

 ريغ إىل  أنها مؤجرة حمالً للخمر،نيع الطعام فتبيذا إذا ظن أنها مؤجرة حمالً لبكهو

    مماكذل



١٤١

  ، ال إىل املشتري،ولو فسخ املستأجر اإلجارة رجعت املنفعة يف بقية املدة إىل البائع

  

  .ه رغبة العقالء املستلزم لتخلّف الشرط الضمين عند العقالءيلف فتخي

 إذا ك أنها مستأجرة أقل من ذلنيتبف ،ما إذا زعم أا مستأجرة لسنةي فكذلكبل لعلّه 

ة يومكانت الضرائب احلكانت اإلجارة لسنة ك مثل إذا ،كتلف رغبة العقالء يف ذلخيان ك

  .ه من األمثلةريغ إىل ،كاملالى نت علاكانت أقل كاملستأجر، أما إذا ى عل

} املشتريإىل ال  البائع إىل ة املدةيلو فسخ املستأجر اإلجارة رجعت املنفعة يف بقو{

ون ك أن تنيب و املستأجر،نيب و البائعنياملنفعة بى  بال منفعة، فتبقنيالعى ألنّ املشتري اشتر

  .كالوا للمكى بقيما، فهلن ال وجه يرين األخك، لكبال مال

 ،العقدقبل حاله  إىل ني من العوضلّكقتضي رجوع ينّ الفسخ إ: إن شئت قلتو

ما كانت، كما ك كاملال إىل ، فإذا فسخت اإلجارة رجعتكار للمالجيحال املنفعة قبل اإلو

  .املشتري إىل جرةترجع األ

 تابعة اً للبائع قبل العقد ألاكانت ملكألنّ املنفعة إنما ( ،ك يف ذلكل املستمسكأشو

املشتري،  إىل ة رجوعهايالتبعى ان مقتضك ني للعك، فإذا تبدل املالني العكها مالكملي فنيللع

 )املشتري إىل رجوع املنفعةـ  يكما حى عل ـ رةكرنا احتمل يف التذكأنه ملّا ذك و:قال

  .ىانته

 نيالع و،أجراملست إىل  فأخرج املنفعة،كانتا للمالكاملنفعة  وني فإنّ العى،فخيه ما ال يفو

 ك املالكن وجه لتملّيكذا رجعت املنفعة من عند املستأجر مل إاملشتري، ف إىل مسلوبة املنفعة

ن يكما إذا مل ي فنياملنفعة إنما تتبع الع و األول،كاملال إىل ان الالزم رجوعهاكالثاين هلا، بل 

   هلا



١٤٢

 وتبني أن ،لوبة املنفعة إىل زمان كذانعم لو اعتقد البائع واملشتري بقاء مدة اإلجارة وأن العني مس

 أو ، حيث إنه كأنه شرط كوا مسلوبة املنفعة إىل زمان كذا، فهل منفعة تلك املدة للبائع،املدة منقضية

 ، وجهان، أو باالستثناء واملفروض عدمها،للمشتري ألا تابعة للعني ما مل تفرز بالنقل إىل الغري

  ،واألقوى الثاين

  

  .احلال أنّ يف املقام هلا صارفاً وة،ي عن التبعفصار

زمان  إىل  مسلوبة املنفعةنيأنّ الع واملشتري بقاء مدة اإلجارة ونعم لو اعتقد البائع{

أنّ املدة  {عيبعد الب} نيتبو{ ار أول احملرمجيان اإلكما يشهر رمضان مثالً فك} ذاك

 رمضان إىل من احملرم}  املدةكفهل منفعة تل {أول احملرمى ار انتهجيأنّ اإل و}ةيمنقض

ست يفل} ذاكزمان  إىل وا مسلوبة املنفعةكشرط {بـ  عيالب} انكث إنه يللبائع ح{

  .ةي ال مثل املباحات األصل،ه فهي لهكرجها عن ملخي مل كث إنّ املاليح واملنفعة للمشتري،

املفروض و باالستثناء أو ،ريالغ إىل  ما مل تفرز بالنقلنيأو للمشتري ألا تابعة للع{

 هذه الدار كعيقل أبي فلم ،عيال استثناها عند الب وريالغ إىل كنقلها املاليإذ مل } عدمها

  .}الثاين {عند املصنف} ىاألقو و {بل قوالن} جهانو{ ،شهر رمضان إىل مسلوبة املنفعة

وجب ي ال كذلكالزعم بأنه  و،كشترط عدم ذليمل  وني ألنّ املنفعة تابعة للعكذلو

وجب ي ال كدخول املشتري بأنه ال منفعة له مدة ذل و،هريغ إىل ني العكفعة من مالنقل املن

 بطالن زعمه، نيزعم أنه ال ماء يف بئرها مث تب وداراًى ما أنه لو اشتركته للمنفعة، يسلب مال

  .للبائع ون املاءكوجب ي ال كفإنّ ذل



١٤٣

 مث بناًء .د بقاء املدة كان ملا ذكر وجهنعم لو شرطا كوا مسلوبة املنفعة إىل زمان كذا بعد اعتقا

  على ما هو األقوى من رجوع املنفعة يف الصورة السابقة

  

} بقاء املدة {منهما} ذا بعد اعتقادكزمان  إىل وا مسلوبة املنفعةكنعم لو شرطا {

ون املنفعة كمن } ركان ملا ذك {ما يف املثالكشهر رمضان  إىل اليت هي يف إجارة املستأجر

  عن املنفعة فال تتعلّق املنفعة باملشتري،نيألنّ الشرط سبب انسالخ الع} وجه {ئعللبا

 ري من أنه غنيال بعض احملشكإش و،وا للبائعكل ياألصل الذي هو مقتضى ون علكتو

الم يف أنه كإذ ال،  واردري غ،ف ال االستثناء فال أثر لهيه إذ الشرط يف املقام مبرتلة التوصيوج

  . بوصفكس ذلي فلكشرط ذل

 ،اعتقاد بقاء مدة اإلجارةى اً علنيبان مكا  آخر بأنّ هذا الشرط ملاالًكما أنّ إشك

 ني العك املنفعة مللكة مليقاعدة تبعى  فتبق،ن مبرتلة االستثناءيك مل ، اخلالفنيالفرض تبو

  .سبب عدم نفوذ الشرطيفإنّ اختالف االعتقاد ال ،  تامري غ،حاهلاى عل

قتضي ثبوت املنفعة يف ال يضاً مبرتلة التوصيبل حمض االستثناء أ( :كيف املستمسو

 مع اعتقاد أنها كسر ذليتينه ال كوا للبائع، لك إنشاء كقتضي ذليإنما الذي  وللبائع،

الّ ون املنفعة للبائع، بل عدم نقل البائع إكاإلنشاء يف  إىل نه ال حنتاجإ: هيف و،)للمستأجر

صل حيمل  و بقول مطلقنيإذ الناقل للمنفعة نقل العبقاء املنفعة له،  يف افك اردة نيللع

  .حاهلا السابقى ة علي اردة فاملنفعة باقني، بل نقل العكذل

  }من رجوع املنفعة يف الصورة السابقةى ما هو األقوى مث بناًء عل{



١٤٤

 إذا أوجب ذلك له اً قوة خصوصمن ال خيلو أوهلما ، وجهان،إىل املشتري فهل للبائع اخليار أو ال

  . هذا إذا بيعت العني املستأجرة على غري املستأجر،الغنب

  

يف } ارياملشتري فهل للبائع اخل إىل {،الثاينى األقو و:رنا بقولناكهي صورة ما ذو

شهر  إىل يف مثال ظنه أنه مسلوب املنفعة ،ع ألنه باع ما ال منفعة له ملدة ستة أشهريفسخ الب

املغبون الذي له كفهو ،  أنّ له منفعة يف هذه املدةنينار مثالً، مث تبيدمببلغ ألف  ،رمضان

  .ار يف الفسخياخل

ظن البائع أنه ال منفعة  و،هكللمشتري، ألا تابعة ملل يعيألنّ املنفعة حق طب} أو ال{

ة يمتها السوقيعها ال ترتفع قيبيما لو ظن الدار اليت كون مغبوناً عرفاً، يكوجب أن يله ال 

  . الفسخ بادعاء الغنبق لهحي مث ارتفعت فإنه ال كبعد ذل

ة ي مبا يف حاشكد ذليين الالزم تقك ل،ملا عرفت} لو أوهلما من قوةخي ال ،جهانو{

ث ختتلف رغبات ي املدة معتداً ا حبكانت املنفعة لتلكبأنه خاص مبا إذا (: د الربوجردييالس

  .ىنته ا)هاينف و بثبوانيالناس يف الع

 ار،يوجب اخلي  غنب عريفّ حىتكون هنايكن منفعة معتداً ا ال ك ألنه لو مل تكذلو

 لذا قال ابن العم و،كمستدر}  له الغنبكخصوصاً إذا أوجب ذل {:منه تعرف أنّ قولهو

رة، أما ما يف ار ذه الصويالظاهر اختصاص اخل: االصطهبانايت ودان اجلماليالسو

احتمال أنه  وى،فخيه ما ال ياملشتري، فف وة الشامل للبائعيار الرؤي خ من أنهكاملستمس

  .ليالدل  عنه إنه عاري ف،ن غنبيكإن مل  واريوجب اخلي

  } املستأجرريغى  املستأجرة علنيعت العيإذا ب {مايلّه فك} هذا{



١٤٥

  :ويتفرع على ذلك أمور،  أقوامها العدم،أما لو بيعت عليه ففي انفساخ اإلجارة وجهان

  . اجتماع الثمن واألجرة عليه حينئذ:منها

  

ع يف يالب وتفقي مما كما أشبه ذل أو وهبت هبة معوضة أو هاي إذا صوحلت علكذلوك

 ضاً،ي املعامالت أكشمل تليفع يورة يف البك إلطالق األدلة املذكذل وام،كحمثل هذه األ

  . الثمنعة بأن صارت مبرتلةي املبني بدالً عن العنيمثله لو صارت العو

اختار اجلواهر عدم } جهانو{ عدمه و} ففي انفساخ اإلجارة،هيعت عليأما لو ب{

ه ي علنئذيجتمع حيملستأجر فان املشتري هو اكلو   حىتكبل الظاهر ذل(:  قال،االنفساخ

ما كها بسبب آخر كستوف ملي املنافع إذا مل كستتبع ملي إنما ني العكمل و،األجرة والثمن

  .ى انته)هو واضح

  .كما يف املستمسكبل هذا القول هو املشهور، 

هذا ال  و،ريرشاد، ألنّ أثر اإلجارة االنتفاع مبال الغما عن اإلكتمل االنفساخ حيو

ون ك تنئذي ألنّ املنفعة ح،معلول واحدى  علنيلزم اجتماع العلّتيألنه  و،عيبعد البى بقي

  .ىة، انتهيالتبع وة باإلجارةكمملو

ى فخير يف سبب االنفساخ ال كما اختاره املشهور، إذ ما ذك} مأقوامها العد {نكل

 ة باإلجارة فقط،كون مملوكاملنفعة ت و،كذلكون اإلجارة كلزوم ى ل علي إذ ال دل،ضعفه

  .رواكما ذكل العالمات يات من قبي فهما يف الشرعنير العلّتيتقدى علو

  :} أموركذلى تفرع عليو{

   ما صرح به يفك} نئذي حهياألجرة عل واجتماع الثمن: منها{



١٤٦

 خبالف ما لو قيل ، بقاء ملكه للمنفعة يف مدة تلك اإلجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه:ومنها

  .بانفساخ اإلجارة

 وإن ، إرث الزوجة من املنفعة يف تلك املدة لو مات الزوج املستأجر بعد شرائه لتلك العني:ومنها

  .و قيل باالنفساخ مبجرد البيع خبالف ما ل،كانت مما ال ترث الزوجة منه

   رجوع املشتري باألجرة لو تلف العني بعد قبضها وقبل انقضاء مدة اإلجارة:ومنها

  

  .المه املتقدمكاجلواهر يف 

الفسخ ك} ع بأحد أسبابهي اإلجارة لو فسخ البكه للمنفعة يف مدة تلكبقاء مل: منهاو{

 فإنه ال تعود }ل بانفساخ اإلجارةي لو قخبالف ما{ ك ذلريغ أو ليالتقا أو الغنب أو بالشرط

ن موجب لرجوع يكع مل ي فلما ارتفع الب،ع رفع اإلجارةيع، إذ البياإلجارة إذا انفسخ الب

  .اإلجارة

 ك لتللو مات الزوج املستأجر بعد شرائه املدة كرث الزوجة من املنفعة يف تلإ: منهاو(

رث إقال بعدم ي  حىتنيست من توابع العيل وة باالستقاللك مملونئذيفإنّ املنفعة ح) نيالع

 الزوجة رثانت مما ال تكإن و{  املستأجرة أرضاًنيانت العكما يمن توابعها ف والزوجة منها

 س مورداً لفائدة االختالفي هذه الصورة لري إذ غ،)انتكإن ( قالي األحسن أن ،}منه

ون كانفساخ اإلجارة تى ًء علإذ بنا} عيمبجرد الب {لإلجارة} ل باالنفساخيخبالف ما لو ق{

  .نيرثها من العإ فال ترث الزوجة لعدم نية للعية بالتبعكاملنافع مملو

قبل انقضاء  و بعد قبضهانيلو تلف الع {البائع إىل }رجوع املشتري باألجرة: منهاو{

   عدم بطالن اإلجارةى بناًء عل} مدة اإلجارة



١٤٧

 وإن كان تلف ،ع بالعوض ويوجب الرجو،ارةفإن تعذر استيفاء املنفعة يكشف عن بطالن اإلج

  .العني عليه

  

أيت يف يما سك} شف عن بطالن اإلجارةيكفاء املنفعة يفإنّ تعذّر است {عيبسبب الب

له أن  و بطلت اإلجارة،ة، فإنه لو أجر إنسان أرضاً للزراعة، فغمرها البحر مثالًياملسائل اآلت

  .البائع بأجرته إىل رجعي

 نياملشتري، ألنّ العى عل أي }هي علنيان تلف العكإن  والعوضوجب الرجوع بيو{

  .هيه فتلفها علكمل

ى س البائع علكيون من يكان قبل القبض ك ألنّ التلف إن )بعد قبضها(: إمنا قالو

  .هكلّ حال، ألنّ التلف قبل القبض من مال مالك

ل يا مل نتعرض لدللذ وحنو األصول املسلمة يف مواضعها،ى لّها علكمث إنّ هذه املسائل 

ى ة علعمور املتفرمن األ و املسائل،كر تلكست موضع ذين اإلجارة ل أل،لّ مسألةك

 ار يف اإلجارةيان للمستأجر خكعدم البطالن أنه لو  وعياالختالف يف بطالن اإلجارة بالب

ار يخلاإلجارة خبالف ما إذا قلنا ببطالن اإلجارة، فإنّ ا إىل  ورثته الزوجة بالنسبة،عيالبو

  .ال ترث الزوجة منها ونيار خاص بالعيار يف املنفعة، بل اخليون خاصاً بالورثة إذ ال خيك

  .، فتأملنيإن مل ترث الع واريرث الزوجة للخإ قول بكنعم هنا

ع يبال فإن قلنا بإبطال ،كاً مث اشتراها من املالي فضولنينه لو استأجر العإ: منهاو

إجازة ى إن قلنا بعدم اإلبطال توقّفت صحة اإلجارة علو لإلجارة ارتفع موضوع الفضويل،

  .املشتريى ن أجرة علكز مل تجين مل إ و،كدفع األجر للماليه أن يان علك فإن أجاز ،املالك

  



١٤٨

 وآجرها ،كما لو باع العني مالكها على شخص ،لو وقع البيع واإلجارة يف زمان واحد): ٢ مسألة(

 وميلكها املشتري مسلوبة ، يف زمان واحد فهل يصحان معاً واتفق وقوعهما،وكيله على شخص آخر

 بالنسبة إىل  أو يبطالن معاً، للتزاحم يف ملكية املنفعة أو يبطالن معاً،املنفعة كما لو سبقت اإلجارة

 ، وجوه، فيصح البيع على أا مسلوبة املنفعة تلك املدة فتبقى املنفعة على ملك البائع،متليك املنفعة

  ، لعدم التزاحم،ولأقواها األ

  

ى ها علك مالنيما لو باع العك ،اإلجارة يف زمان واحد وعيلو وقع الب{ :)٢ مسألة(

 ،لكيباعها الو وكن أجرها املالبأس كانع أو ،}شخص آخرى ه عللكيأجرها و و،شخص

  .كحنو ذل أو ان املستقالن يف التصرفيالوص أو النكيأجر وباع الوأو 

} ها املشتري مسلوبة املنفعةكلمي وصحان معاً،ي فهل ،ان واحدقوعهما يف زم واتفقو{

  .ث قلنا بصحتهما معاًيع حيالبى عل} ما لو سبقت اإلجارةك {ون للمستأجركألنّ املنفعة ت

املنفعة  ونية العكيقتضي مليع يفإنّ الب} ة املنفعةكيبطالن معاً للتزاحم يف مليأو {

ة ألحدمها يال أولو وإذا وقع التزاحم و، للمستأجرة املنفعةكياإلجارة تقتضي مل و،للمشتري

ما ى  علكقدم ما فعله املاليال و، لكالتزاحم يف الكاآلخر بطال، فإنّ التزاحم يف اجلزء ى عل

  .لياألصكل كيل إذ الوكيفعل اآلخر الو وكما إذا فعل أحدمها املاليل فكيفعله الو

ع يصح البيف {ني العيكمتل إىل بالنسبةال }  املنفعةيكمتل إىل بطالن معاً بالنسبةيأو {

 ألنه ال وجه كذل و} البائعكملى املنفعة على  فتبق، املدةكأنها مسلوبة املنفعة تلى عل

  . ألنه بال مزاحمني العيكلبطالن متل

    أقواها األول، لعدم،وجوه{
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نفعة للتبعية وهي متأخرة  وملكية العني توجب ملكية امل،فإن البائع ال ميلك املنفعة وإمنا ميلك العني

  .عن اإلجارة

  

بطل مفعول ي ة املنفعة حىتكيلعدم التزاحم يف مل و،املوجب لبطالما} التزاحم

  . املنفعةيكمتل إىل ع بالنسبةيمفعول الب واإلجارة

ة كيومل {للمشتري} ني العكلّميوإمنا  {دي بالتشد)كلّمي(}  املنفعةكلميفإنّ البائع ال {

} متأخرة عن اإلجارة {ة املنفعةكيمل أي }هيو{ نيللع} ةية املنفعة للتبعكي توجب ملنيالع

ت املنفعة كإذا مل و،ني العيكون يف رتبة متليك املنفعة يك فتمل،عيألنّ اإلجارة يف رتبة الب

  .ني تبعاً للعكذلبعد  املنفعة يكن جمال لتمليك مل ،ةي املنفعة التعبيكباإلجارة قبل متل

إمنا العرف  و،اتيزاناً للشرعيون ميكمثلها ال  وة،ي هذا دقّة عقلقال إنّين ربما كل

 هلما يف وقت واحد، فالالزم نيليتزامحهما بشمول الدلى ريع يالب واملخاطب خباطيب اإلجارة

سا أسوأ من ي ألنهما ل، إمضاء أحدمهاني بك املاليريالقول بتخ أو القول بالتساقط للتزاحم،

  .هما شاءيز أيجي أن كث للمالي ح،شيء واحدى  علينين متنافيعقدا ين أجري الذينيالفضول

 فله نين متقارنيح له أختان يف عقدكأنه لو ن و،احكه يف باب النوركه ما ذرينظو

  .األقرب لعلّ هذا هو ودها املتتبع يف الفقه،جي من األمثلة اليت ك ذلريغ و،هما شاءيإجازة أ
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   وال مبوت املستأجر على األقوى،املوجرال تبطل اإلجارة مبوت ): ٣ مسألة(

  

ى عل {يف اجلملة} ال مبوت املستأجر و،رال تبطل اإلجارة مبوت املؤج{ :)٣ مسألة(

ن، بل هو ي املتأخرنيإنه األشهر ب: قال يف اجلواهر وهذا هو الذي اختاره الشرائع، و}ىاألقو

مجاعة من القدماء   إىلهم أمجع، بل نسبي نسبته إلك بل عن املسال،نهمياملشهور ب

عن املختلف  و،نيثر احملصلكأ إىل أيب الصالح، بل عن السرائر نسبته وىاملرتض وايفكاإلسك

  .فتوا بالبطالنيثر األصحاب مل كنّ أإ

  : أقوال ثالثة أخركهناو

بين  والسالر ونيخيالشك القدماء، نياملشهور ب إىل نسب والبطالن مطلقاً،: األول

  .هية اإلمجاع عليالغن ود، بل عن اخلالفيالسعو اجالبر ومحزة وزهرة

 موت املستأجر فتبطل اإلجارة، و، موت املؤجر فال تبطل اإلجارةنيل بيالتفص: الثاين

  .ثر األصحابكأ إىل نسب هذا القول املهذبو

نسبه  و دون موت املستأجر فال تبطل،،ل بالبطالن مبوت املؤجر فتبطليالتفص: الثالث

  .علمائنابعض  إىل رةكالتذ

 االستصحاب، و،)١(أوفوا بالعقود استدل لألول الذي هو الصحة مطلقاً، بعموم

 نية املستمرة بريبالس ول،يالتقا أو بالفسخالّ ون اإلجارة من العقود الالزمة اليت ال تبطل إكو

  .المهاك أو إن مات أحدمها و من إنفاذ اإلجاراتنياملسلم
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انت كإن  وهيو ـ م بن حممد اهلمداينيوثق إبراهاستدل للقول بالبطالن مطلقاً مبو

مه بعدم القول املعتد به ين تتمكميأنه الّ  إ،ر فقطالبطالن مبوت املؤجى ما قالوا دالّة علك

  : قال ـ اجلواهر رهكذا ذكنهما، يبالفصل ب

ى  علنيعتها عشر سنيسألته عن امرأة أجرت ض و)عليه السالم( احلسن إىل أيب تبتك

ض ميما مل  )٢(قدم هلا شيء من اإلجارةي ال ،لّ سنة عند انقضائهاكيف  )١(اإلجارةى أن تعط

الوقت، أم  إىل ورثتها إنفاذ األجرةى ب علجي هل ،بعدها أو ني فماتت قبل ثالث سن،الوقت

بلغ يمل ى ان هلا وقت مسمكإن : )عليه السالم(  فقال، مبوت املرأة)٣(ون اإلجارة منتقضةكت

ئاً منه يش أو نصفه أو بلغت ثلثه و الوقتكجارة، فإن مل تبلغ ذل اإلكها تلفماتت فلورثت

  .)٤( الوقت إن شاء اهللاكورثتها بقدر ما بلغت من ذلى عطيف

 املوت، نيث بطالن اإلجارة من حياستدل القائل بالبطالن بأنّ املستفاد من هذا احلد

 )عليه السالم( ه أشاريإل ورة السنة،ون املوت يف رأس السنة فلورثة املرأة متام أجيكن قد كل

: هذا جواب لقول السائل و، اإلجارةكبلغ فلورثتها تليمل ى ان هلا وقت مسمكإن : بقوله

  ون املوت بعد رأس السنة فلورثة املرأة منيكقد  و،)نيفماتت قبل ثالث سن(
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هذا  و،قت الوكبلغ ذليفإن مل :  بقوله)عليه السالم( ه أشاريإل واألجرة بالنسبة،

  .)أو بعدها: (جواب لقول السائل

 ،ها جممل جداًية مع قطع النظر عن بعض االضطراب يف املنت فينصاف أنّ الروان اإلكل

بصراحتها  ـ مجمع الربهانك ـ خرونآقال  وقول القدماء،ى لذا قال بعض بداللتها علو

ة يالروا  حول معىنرياسثرت التفكقد  وعدم بطالن اإلجارة مبوت املؤجر،ى يف الداللة عل

  .هريغ واجلواهركتب األصحاب ك ملن راجع كظهر ذليما ك

انت املدة بلغت ك فإن ،أنّ األجرة للورثةوـ  الصحةى ان القول بداللتها علكإن و

س هلم يأن ل  مبعىن،ان هلم من األجرة بالنسبةكإن مل تبلغ  و،لّ األجرةكان هلم كالتمام 

من املدة، أما أجرة الباقي فلهم  يت، بل هلم مطالبة القدر املنقضلّ األجرة وقت املوكمطالبة 

ى ظهر أنه ال مقاوم لألدلة العامة الدالّة علي كبذل و أقرب، ـمطالبتها يف وقتها املضروب

  .صحة اإلجارة

عدم البطالن إذا مات املستأجر،  ور، البطالن إذا مات املؤجنيل بيأما القول بالتفص

 ل باملوثقة،فقد استدل للشقة واألوالثاين بالقواعد العام للشق.  

 إىل هكر إذا مات انتقلت أمال بأنّ املؤجستدل لهي فقد ،سيكل العيأما القول بالتفصو

اته فتبطل يثر من مدة حك أريالغ إىل ن له حق يف نقل املنفعةيك أنه مل ك من ذلنيتبي والورثة،

 خبالف املستأجر فإنّ األدلة العامة شاملة كذل و،موته ما بعد كلميجارة، ألنّ اإلنسان ال اإل

  .ىفخيه ما ال يف وله،
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 ألن ،ر البطن السابق تبطل مبوته بعد االنتقال إىل البطن الالحقجأنعم يف إجارة العني املوقوفة إذا 

ملوجر هو  خبالف ما إذا كان ا املنفعة موصى ا للموجر ما دام حياًت ومثله ما لو كان،امللكية حمدودة

  املتويل للوقف

  

  .ى هو األقو)رمحه اهللا( ان، فالذي اختاره املصنفكف وكي

إذا أجر البطن السابق تبطل مبوته بعد  {البطونى عل}  املوقوفةنينعم يف إجارة الع{

 ك فال حق له يف املل،اتهيحب} حمدودة {للبطن السابق} ةكيحق ألنّ امللالبطن الال إىل االنتقال

  .ن موتهاملتأخر ع

 بأنه ك مستدالً لذل،علم أنه ال وجه للقول بصحة إجارة البطن األول مطلقاًيمنه و

ها كلمي املنافع مطلقاً خبالف البطن فإنه كلمي كاره، فإنّ املالجي إكق للمالحي الذي كامللك

 لّ بطن إجارة مطلقةكق لحيث ين الوقف حبيك مبا إذا مل كد ذليلزم تقين كاته، ليمدة ح

ان الوقف كما أنه إذا كمة، ك حم)١(ما حسب وقفها أهلهاى الوقوف عل: فقاعدةالّ إو

االشتغال بالعلم فإنه تبطل اإلجارة بانتفاء الشرط ال باملوت ملا كللبطن املشروط بشرط 

  .ليعرفت من الدل

 والً،ال يف صحته فضكفال إشالّ إ وة،يون املراد بالبطالن عدم التماميكمث إنّ الالزم أن 

  .أنه إن أجاز البطن جازو

هلا مطلقاً مل ذفإنه إذا ب} اًيا للمؤجر ما دام حى انت املنفعة موصكمثله ما لو و{

، }هو املتولّي للوقف {للوقف} ان املؤجركخبالف ما إذا  {،اتهيدد مبدة ححيإمنا  وصح،ي

   بزمان تهية حتدد صالحية مطلقة ال توليتول
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  . فإا ال تبطل مبوته وال مبوت البطن املوجود حال اإلجارة، إىل مدةر ملصلحة البطونجأو

  

ال مبوت البطن املوجود  و فإنها ال تبطل مبوته،مدة إىل أجر ملصلحة البطونو{ اتهيح

  .كة ذليل التوليالقتضاء دل} ةحال اإلجار

تضاء  القكأنّ ذلك و،فينه ضعكضاً، ليه االنفساخ أيإن احتمل ف و:قال يف اجلواهر

ة يصرح الواقف باإلطالق، إذ التولي إذا مل كبعد قوة ذلين ال كة، ليل التوليإطالق دل

اته، يادة عن مدة حيق للبطن الزحيما ال كف، النفع لآلخر و ألحدمها التصرف،البطنك

 ني ظاهر جعل املتولكأن ذل واته، خصوصاًيادة عن مدة حي الزق للمتويلحي ال كذلك

ته ي فرؤ،ةي تسلّمه التولنيامالً من حكناط به األمر ي لّ متولّك  أنكذل  معىنن، فإنّياملتعدد

  .الصالح حمدودة بزمانه

بق ين إذا مل ي املتعددنييان تناقض جعل املتولّيلزم يف بعض األحيأنه  إىل باإلضافة

 ، فمعىنحقلّ متعلق حق املتولّي الالكللمتويلّ املتأخر عمل أصالً الشغال املتولّي السابق 

 السابق يف التصرف يف شأن إما حق املتويلن جعلهما الواقف، ي الذني بطالن أحد احلقّكذل

  .اتهيحق يف التصرف يف الوقف حال حإما حق املتويل الال وما بعد موته، إىل الوقف

 حال راه املتويليان ما كهو أنّ املراد مبصلحة البطون إن  وال آخركإشى بقيمث إنه 

 لكما إذا أجر الدار كان، ي من األحريثكة يف يناقض مصلحة البطون الواقعي كذلاإلجارة ف

بعد  و،شهرنار ملائة ي فصار جمموع األجرة مخسمائة د،ام الرخصي يف أريشهر مخسة دنان

  .مثالً لّ سنة هذا املبلغكصارت إجارة   حىتك ترقت األمالكذل
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  . فإنه إذا مات ال يبقى حمل لإلجارة،و غريهاجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أأوكذا تبطل إذا 

  

 كإحالة ذل و هلا،ة املتويليدعي رؤين أن كميف كية فيان املراد املصلحة الواقعكإن و

إن ظهر عدم  و،ة صحت اإلجارة مطلقاًي مصلحة واقعكان ذلك و بأنه إن أجر،الواقعإىل 

هذا ى علوالغرر،  ووجب الرتاعيهول جم إىل ة إحال،اريملرتزقة باخلاكانت ة ياملصلحة الواقع

 له كإذا جعل املالالّ د، اللّهم إيس ببعياته ليثر من زمان حك يف أفالقول بعدم حق للمتويل

  . عند الوقفكذل

 عدم املصلحة، ني مث تب،اته فقطيمث إنه إذا أجر املتولّي ملصلحة البطن األول مدة ح

إن رضي املرتزقة،  و يف مثل هذه اإلجارةله حقن يكفالظاهر لزوم إبطاله اإلجارة، ألنه مل 

 هو املقدار كذل و الواقف،كه من قبل املالية املرتزقة، بل قدر ما فوض إليار رضايس املعيإذ ل

  .احملدود حبدود الصالح

  .اهللا العامل و،تاب الوقفكاحتماالت موضعها  ويف املقام فروعو

 اطةياخلك} هاريغ أو فسه من خدمةإذا أجر نفسه للعمل بن {اإلجارة} ذا تبطلكو{

فإنه  {،مكنتفي احليبانتفاء املوضوع  ونتفيي ألنّ موضوع اإلجارة كذل والبناء، والنساجةو

  :نيقسمى  منهم اجلواهر، أنه عل، واحدريالظاهر وفاقاً لغ و،}حمل لإلجارةى بقيإذا مات ال 

  .رهكذما كقتضي البطالن، ي كذل و،دييوجه التقى ون عليكألنه قد 

شرط املباشرة  واًيلّكعلّق اإلجارة هو اخلدمة تأنّ م  مبعىن،الشرط ون بنحويكقد و

 فإنّ اختار الفسخ ذنئيح وار،ي اخلنئذيون للمستأجر حيك والشرطى لنفسه، فإنه إذا مات انتف

ط يأيت احتمال تسقي وبالفسخ،ى بطالن املسملت أجرة املثل مبقدار ما عمل يان للمك

ذا يفك وى،املسم   
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 ولو جعل ،وكذا إذا مات املستأجر الذي هو حمل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه

  ،العمل يف ذمته ال تبطل اإلجارة مبوته بل يستويف من تركته

  

الورثة ى لزم عليت يف أنه يون امليان حاله حال دكإن اختار البقاء  و،دييصورة التق

ن يكت مال مل ين للميكإن مل  و،نجز عملهيت أجرة ملن ي املإجناز أمره بإعطاء شيء من مال

لو حببس  وان العملكمثل موته صورة سقوطه عن إم والورثة شيء ألصالة العدم،ى عل

  .الظامل له

 اطةياخلك} عمل آخر أو ذا مات املستأجر الذي هو حمل العمل من خدمةإذا كو{

  جسدهكدلي أو غسل مالبسهي مثل أن ،مهخديد عمرواً ليما إذا أجر زك} متعلّق به بنفسه{

إما  ود،ييحنو التقى  ألنه إما عل،نيقسم إىل ضاًينقسم أي، فإنه كما أشبه ذل أو لق شعرهحيأو 

ون اخلدمة لذات املستأجر، فإنّ كه أن تيشرط عل و خلدمة مطلقةهر أجالشرط بأنى عل

  .دمما تقكاإلمضاء  و الفسخنياً بريون خميكنئٍذ يالوارث ح

ه ي ال أنه جعل العمل عل،ريذمة األج أي }العمل يف ذمته {املستأجر} لو جعلو{

 ،د بناء الدار املعمار ألجل بناء دارهيريستأجر من يما ك كذل واشتراطاً، أو داًييبنفسه تق

ال بنحو الشرط، بل بنحو أنه يف  ودينفس املعمار ال بنحو القى عل العمل علجيفإنه غالباً ال 

ال تبطل اإلجارة مبوته بل  {،بإنسان آخر أو  سواء بنفسه،ام بهيأنه املطلوب منه القو ذمته

ته كتر إىل نتقليت مما يسائر ما يف ذمة املكون يكألصالة بقاء اإلجارة ف} تهكستويف من تري

  .الوارث ألصالة براءة ذمتهمى فال شيء علالّ إ وة،كانت له تركإذا 

   ماياإلمضاء ف و الفسخنيار بيملستأجر باخلون ايكتمل أن حين ربما كل



١٥٧

عرف ي ري معمار خبكان هناكما أنه إذا كجراء عرفاً، إذا اختلفت الرغبات يف اُأل

  يف اإلدارةتهون ورثته مبرتلكرام، فإنه إذا مات ال تير شؤون البناء بأحسن ما يديف كي

عرف ياط اآلخذ للثوب يان اخلكما إذا ي فكذلك ورام من األسلوب،يما كإخراج البناء و

ق حياط، فإنه ي ورثة اخلكمثل ذلى قدر عليصناعه مبا ال  وجرائهبأُ أو ط هو بنفسهيخيف كي

 ذقصده العقالء عند اتخايهذا من أهم ما و، للمستأجر الفسخ، إذ العقود تتبع القصود

  .جراءاُأل

ى ل عليدل دلي فإنه مل رية ورثة األجي من ناحكذلك وة املستأجر،يهذا من ناح

ى ب علجي و،تهكت يف تريون امليأنّ دى ل عليإنما دلّ الدلو، امهم بأعمال املورثيوب قجو

ون الوارث يك فقد ،)١(نيد أو وصي اية يمن بعد وص :تعاىلون، قال يذ الديالورثة تنف

ى ذ علي، فالقول بوجوب التنفكما أشبه ذل أو نهمايذ عمل املستأجر لعداء بي لتنف مستعدريغ

  .الرباءة خالف أصالة و،)٢(أنفسهمى الناس مسلطون علالورثة خالف 

ال من جانب  وال من جانب املستأجرى إنّ اإلجارة ال تبق: قاليأن  بل لعلّ األوىل

بالنسبة  ريون للمستأجر احلق يف مال األجيك و، تبطل اإلجارةريالورثة، بل مبجرد موت األج

أو جناز، اإلريذا أراد ورثة األجإة، فيآلتأيت يف بعض املسائل اي سماك ،املثل أو ىمن املسم 

   أراد

                                                







١٥٨

جره أ كما إذا ، له على املوجر بل كان مالكاً،وكذا بالنسبة إىل املستأجر إذا مل يكن حمل للعمل

  ، فهم ميلكون عليه ذلك العمل، فإنه إذا مات تنتقل إىل وارثه،للخدمة من غري تقييد بكوا له

  

ة الورثة يما من ناحأأصالة بقاء اإلجارة  و،ديهما عقد جديان علكجناز جر اإلاملستأ

س ي إذ لأوفوا بالعقود شملهمي ونوا طرف اإلجارة حىتيك ألنهم مل ،فاألصل العدم

  .العقد عقدهم

 بق طرف للعقد،ي فبفقده مل ،ريان مع األجكن العقد ة املستأجر، فأليما من ناحأو

  .التأمل والتتبع إىل املسألة بعد حباجة و،ني بطرفونيكالعقد إنما و

ي مل أ} حمالً للعمل {املستأجر} نيكإذا مل  {،إذا مات} املستأجر إىل ذا بالنسبةكو{

 أي }اً لهكمال {املستأجر} انكبل  {لق رأسه الشخصيحي أو هكدلّيد عمرواً ليستأجر زي

 أي }له {اخلدمة أي }واكد بييتق ريما إذا أجره للخدمة من غك ،جرؤاملى عل {للعمل

 وارث املستأجر أي }وارثه إىل {اخلدمة} تنتقل {املستأجر} فإنه إذا مات {لذات املستأجر

د يفإذا أجر ز}  العملكذل {رياألجى عل أي }هيون علكلمي {ورثة املستأجر أي }فهم{

  .رياألجى  ورثته البناء علكد مليعمرواً لبناء داره مث مات ز

 ،تيرغب يف البناء لورثة املي ال ري فلعلّ األج،ه ما تقدم من اختالف الرغباتيفأيت وي

قاً يان صدكإمنا  ون مستعداً للبناء هلم من أول األمر،يكإنه مل  نهم عداء حىتيب ونهيبل ب

ق للورثة حيون العقود تتبع القصود أن ال كى لذا أجر نفسه للبناء له، فإنّ مقتض وتيللم

   انك ـ ني املتقدمنياالحتمالى عل ـ انفسخ العقد أو ري، فإذا فسخ األجريألجاى العمل عل



١٥٩

  ،جر خيار الفسخؤر الدار واشترط على املستأجر سكناه بنفسه ال تبطل مبوته ويكون للمجأوإذا 

  

 من املسماة ريان لألجك يف ماهلم، فإذا عمل بعض العمل رياألجى  علللورثة احلق

  .ةي يف بعض املسائل اآلتيني اآلتنياالحتمالى املثل علله أجرة  أو بالنسبة،

 أي }ناه بنفسه ال تبطل اإلجارة مبوتهكاملستأجر سى اشترط عل وإذا أجر الدارو{

  .}الفسخ اريون للمؤجر خيكو{  ألصالة بقاء اإلجارةكذل وموت املستأجر،

ن بنفسه كسي أن شترطي فإنه قد ،ىنكشترط السيما إذا مل يار له فيالظاهر أنه ال خ

ون الشرط يكقد  وس خالف الشرط،يأصالً ل ىنكه، فعدم السريها غين فكسيأن ال  مبعىن

ار ية له خيبنفس املستأجر، فإنه يف الصورة الثان ىنكون السيكأن  و،ىنكوجوب الس مبعىن

له حق منعهم  ىنكإذا أراد الورثة الس وصدر خالف الشرط،يإذ مل  الفسخ ال الصورة األوىل

  .يف الصورة األوىل

إذ املفوت ماله هو ،  تامريغ ىنكهو منفعة الس والقول بأنه موجب لفوات ماهلمو

مع  وه،ريان غكق له إسحي إذ ال ،سافر فات ماله وما أنه إذا شرط هذا الشرطكت، فيامل

عارض يال  و إذا مات،كذلك ،وجب خلالً يف اإلجارةي ال كنّ فوات املال يف مثل ذلإ كذل

ق ما يون املنفعة من مصادك، إذ يف صورة هذا الشرط ال تت فلوارثهيه املكما ترل ي دلكذل

  . هلم منفعة الداركتريت، فإنه بشرطه مل يه املكتر

 كاألقرب البطالن، إذ مل(:  بقوله)ال تبطل(: قولهى د الربوجردي عليمث إنه علّق الس

 فالشرط ، معقولريهم غريبغ و بأنفسهمفائهايالدار مع عدم استحقاقهم الست ىنكالورثة لس

   ما بعد املوت إىل بالنسبة



١٦٠

  .كناه على وجه القيدية تبطل مبوتهنعم إذا اعترب س

  

ه يتوجه عليار املؤجر إذ ال ير للصحة ال وجه خليتقدى العقد، مث على  ملقتضمناٍف

  .ى انته)اريرب باخلجي شيء يف بقائها حىت

 بقاء دار نئذي حكنّ فائدة امللإ: هي فف)األقرب البطالن(: قوله إىل أما بالنسبة: أقول

 خصوصاً لذوي هذا غرض عقالئي ورامتهم،ك نيشيونة ألحد مما ك مسريهم ملدة بعده غيأب

  .املروة والشرف

ار يف ي قد عرفت وجه اخلكنإ: هي، فف)ار املؤجريال وجه خل(: قوله إىل أما بالنسبةو

ى توجه عليناه بنفسه، فإنه كه مع سريغ ىنكط عدم سان الشركهو ما إذا  وبعض صوره،

  .داره فارغةى ذ تبقإاملؤجر شيء يف بقائها 

هو ما إذا  و السابقعرناه يف الفركما ذ وار،يرناه هنا من عدم اخلكمث إنّ ما ذ، هذا

 إذ يف ،ني الفرعني إنما هو لفرق واضح ب،اري من اخلريجعل املستأجر العمل يف ذمة األج

 فال ،)١(أنفسهمى مسلّطون علهم  وتيفاء العمل من ورثة امليد احلي استيريلسابق الفرع ا

ال  ونفسها،ى ست مسلّطة علي خبالف هذا الفرع فإنّ الدار ل،هميهم علين فرض عمل أبكمي

ى ما زاد عليون منافع الدار فكلمي بل الورثة ،الورثةى ها تسلّطاً عليون تسلّط احلي عليك

  . فتأمل،رةجامقدار مدة اإل

ون عدم يك ن هو بذاته حىتكسيأن  أي }ةيديوجه القى ناه علكنعم إذا اعترب س{

  .ع اإلجارة باملوتوالرتفاع موض} تبطل مبوته { مصب لإلجارةريبذاته غ ىنكالس

  

                                                





١٦١

 بطلت يف ،ر الويل أو الوصي الصيب املوىل عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشدهجأإذا ): ٤ مسألة(

 ، وصحت واقعا وظاهرا بالنسبة إىل املتيقن صغره، مبعىن أا موقوفة على إجازته،ن بلوغه فيهاملتيق

 خالفا لبعضهم فحكم ، فإذا بلغ له أن يفسخ على األقوى أي ال جييز، بالنسبة إىل احملتملوظاهراً

  ، لوقوعها من أهلها يف حملها يف وقت مل يعلم هلا مناف،بلزومها عليه

  

)  ورشدههزمان بلوغى د عليه مدة تزيعل الوصي املوىل أو ذا أجر الويلإ{ :)٤ مسألة(

ما تقدم ك ، الويلةيزمان رشده فإنه حتت تولى زد عليمل  وزمان بلوغهى أما إذا زادت عل

قن بلوغه يبطلت اإلجارة يف املت {، يف اشتراط الرشد يف طريف اإلجارة فراجعكالم يف ذلكال

ألنّ سلطة } إجازتهى موقوفة عل {الرشد و ما بعد البلوغجارة يف قدراإل أي }أا  مبعىن،هيف

  .إجازتهى ده فضويلّ تتوقف علعالرشد، فإجارته ملا ب وزمان البلوغ إىل ونكالويل ت

 إىل ظاهراً بالنسبة وقن صغره،ياملت إىل ظاهراً بالنسبة وواقعاً {اإلجارة} صحتو{

 الفسخ، بل إىل تاجحي ال كفإنّ املال} زيجيال  أي ،ىاألقوى فسخ علياحملتمل، فإذا بلغ له أن 

 ي عن اخلالفكما حك} خالفاً لبعضهم {،قّق يف مبحث الفضويلما حكعدم اإلجازة إىل 

 الوصي وهو الويل و}لوقوعها من أهلها {الصيب بعد بلوغهى عل أي }هيم بلزومها علكفح{

 كلو ش و}علم هلا مناٍفيوقت مل يف  {ه يف حال اإلجارةيعل لفرض أنه موىل}  حملهايف{

  .القاعدة االستصحابى ان مقتضكقاء بعد البلوغ بيف ال

  اح أهم، بلكاح الويل مع أنّ النكاملناط يف صحة ن إىل هذا مضافاً



١٦٢

  .وهو كما ترى

  

الّ م إيتيال تقربوا مال الو :تعاىل، قال رياملناط يف صحة تصرفات الويل يف مال الصغو

ما إذا أجر كرض بعد البلوغ، يلو مل  وان نافذاًكان أحسن كلّما ك ف،)١(باليت هي أحسن

  . لهنفذ اإلجارة فإنه ال حقيمل  والويل دار الصيب مث بلغ الصيب

ه من ية عليله الوال ع مايالطفل يف مجى ته عليوالى مقتض(:  بقولهكده املستمسيأو

ون كمنافعه املستقبلة فتى ة علب يف أنّ لإلنسان السلطنير  إذ ال،رك ما ذةنفسه صح وماله

  .ى انته) ظاهررينهما غيالفرق ب و،كذلكم يف أمواله كما أنّ احلكها، يه السلطنة عليلول

نّ الويل إ: هي، فف)لوقوعها من أهلها يف حملها(: قولهى  علرديإذ } ىما تركهو و{

قد  واحه،كس حمالً لنيرب لكعلم أنّ حال اليمنه  واح له،كس أهالً للنيرب فلكاً حلال اليس وليل

  .)٢(أنفسهم وار الناس ألمواهلميهو اخت وعلم املنايف

حة يات الصحي لورود بعض الروا،هيس عليال يف املقكاإلش: ه أوالًي ففالويلاح كأما ن

ان كإذا :  قال،ةيتزوج الصبيسألته عن الصيب : ح ابن مسلمياره بعد البلوغ، ففي صحيباخت

   .)٣(اكار إذا أدرين هلما اخلكعم جائز لنأبوامها اللذان زوجامها ف

بذهاب  و،اإلمجاعى دعو وبل ،ةيان معارضاً ببعض الصحاح يف الصبكإن  وهوو

  عدم إىل األشهر

                                                









١٦٣

ستحب هلما ين، بأن كاالستحباب ممى أنّ اجلمع باحلمل علالّ إ ،ار يف الصيبياالخت

  .ذ عقد األبيتنف

ة ري الصغةي عن اجلار)عليه السالم( احلسن أبا سألت: ح ابن الصلتي مثل صحكذلو

  .)١(ال:  قال، أهلا أمر إذا بلغت،زوجها أبوهاي

عقد  إىل اجيعدم االحتلى ع ةيحة الثاني إما حبمل الصحنيحي الصحنيفإنّ اجلمع ب

  .حة األوىليلزم طرح الصحالّ إ واالستحباب،ى عل أو ديجد

  .مجاع حمتمل االستناداإلو

ى قتضي محلها عليح املتقدم يات مجعها مع الصحيروا إىل دواهر يف الصيب استنشاألو

 سيإبن إدر وابن محزة وابن الرباج وخيلذا ذهب الش وة،يرناه يف الصبكما ذكبعض احملامل، 

  .ار إذا بلغيأنّ له اخلإىل 

اح، فإنّ ذهاب كالتتبع يف باب الن والتأمل إىل نصاف أنّ املسألة حباجةن اإلكل و،هذا

 من ولخيضاً ال يان القول مبقالتهم أكإن  ووجب أقالً التوقف،يار يعدم اخلإىل  املشهور

ار اإلنسان يأنّ سلب اخت إىل إعراضهم عنها، مضافاًى ل عليال دل وحة،يال بعد الصحكإش

 ،الناس مسلطون اته، خالف األدلة العامة اليت منهاييف مثل الزواج املرتبط بأهم شأن ح

  .للمسألة حمل آخرو

   س مع أنهيه فسحبه يف املقيس عليم يف املقكة احلير متاميتقدى مث عل

                                                





١٦٤

  نعم

  

  . حمل منع،ة خاص حبال عدم البلوغيخالف األدلة العامة، بل إنّ ظاهر أدلة الوال

قن من يضاً موضع نظر، إذ املتيه أيس عليالتصرف يف أمواله فاملق إىل أما املناط بالنسبةو

زمان عدم البلوغ، فإذا أجر الويل دار الصيب عشر سنوات فبلغ يف   إىلة بالنسبةيأدلة الوال

  .أيتيما  إىل الفسخ بالنسبة أو ان له اإلجازةك ،كأثناء ذل

 ،عيرقه البيون له احلق يف ما إذا باع الويل فلم يك أن كلزم من ذليل بأنه كستشيال و

ع تصرف يف مال الصيب ي فإنّ الب،نه ال مالزمةإ: هيق له الفسخ قطعاً، إذ فحيث إنه ال يح

ة ال تدل ياآل ود التصرف يف ماله بعد بلوغه،ي خبالف اإلجارة اليت تر،منحصر بزمان صباه

م التصرف يف زمان بلوغه كما بعد زمان البلوغ، إذ هي تتعرض حل إىل التصرف بالنسبةى عل

  .فقط

نه مع الفارق، إذ إ: هي بسلطنة اإلنسان نفسه، ففيل لسلطنة الوك املستمسريأما تنظ

هذا ى عل وماله حمدودة،ى س سلطنة اإلنسان عليل واً حلال الصغر فقط،يالويل إنما جعل ول

  .من قاربنا عصرهم أو نيغالب املعاصر و للجواهرما اختاره املصنف، تبعاًى فاألقو

منه عند املصنف هو  آخره، أنّ املستثىن إىل }نعم {مث الظاهر من قول املصنف

هذا مورد  واً،يان تصرفاً عادكن صالحاً، بل يكإن مل  وس موجباً للفساديتصرف الذي لال

هذا هو  وآخرون عدم الفساد، وث اشتراط بعضهم الصالح،ي الفقهاء، حنياخلالف ب

  .فراجع ،اح من الفقهكتاب النكما فصلناه يف كاألقرب عندي، 



١٦٥

 حبيث يكون إجارته أقل من ،ائدة على زمان البلوغلو اقتضت املصلحة الالزمة املراعاة إجارته مدة ز

   تكون الزمة ليس له فسخها بعد بلوغهاملصلحة،تلك املدة خالف 

  

  .الصالح الالزم يف املستثىن والمه مطلق الصالحكمنه يف  ىنون املستثيكتمل أن وحي

زمة لو اقتضت املصلحة الال {أنه إىل )رمحه اهللا(  فقد ذهب املصنف،انكف وكي

 املدة خالف كون إجارته أقلّ من تلكث تيزمان البلوغ، حبى راعاة إجارته مدة زائدة علامل

ذا مرض الطفل مرضاً إما ك ،}س له فسخها بعد بلوغهيالزمة ل {اإلجارة} ونك ت،املصلحة

زمان ى د عليبإجارته مدة تزالّ ل هذا املال إين حتصكميس يل ونار مثالً،يمائة د إىل تاجحي

  . مات الولدكذلكؤجر يث لو مل يطفولته، حب

نئٍذ حال إنسان يون حال الطفل حيكعطي الويل هذا احلق، بل ي ال كنّ ذلإ: هين فكلو

ان كم الشرعي له إذا ك إجازة احلانئذيه، فإنّ الالزم حؤن شفاكأنه إذا أوجر أم و مرضريبك

  .ممتنعاً هو بنفسه

، فال ريبكة األب حال اإلنسان الينّ حال الطفل بعد البلوغ يف انقطاع والإ: احلاصلو

استصحاب  وما بعد البلوغ، إىل ة بالنسبةيوا فضولكره املصنف اإلجارة عن كرج ما ذخي

ى  تسلّط الناس علةمشول أدل ول حبال الصغر، بلي بعد اختصاص الدل جاررية غيالوال

   املستأجران ك ،ز عقد األبجيمل  أي فسخ، ورب الصيبكرب، فإذا ك بعد ال)١(أنفسهم

                                                





١٦٦

  .الكالم يف إجارة أمالكه وكذا

  

شبه يأيت ما يما سكل تبعض الصفقة، يا، ألنه من قبإمضائه أو ار يف فسخ اإلجارةيباخل

  .هاليبدل املسألة

علم أنّ يمنه  و واحدة،نيل يف املسألتيون الدلكل} هكالم يف إجارة أمالكذا الكو{

الّ  إجارة نفس الصيب فال جتوز إنيب وز مطلقاً،جوي فك إجارة األمالني بنيل بعض املعلّقيتفص

  .اإلجارة، ال وجه لهى  علةيإذا توقف شيء من مصاحل الصيب الفعل

ث إنهم يح واء،ي بتعارف إجارة األولكطالق يف إجارة األمالوجه اإليان ربما كإن و

 فإطالق أدلة ،ثر من مدة الطفولةكون أكاً ما تريثكعرفون زمان البلوغ بالضبط فاإلجارة يال 

نفوذها، خبالف التصرف يف نفس  وصحة اإلجارةى دل بداللة االقتصار عليتصرف الويل 

  . بداللة االقتضاءكصحح ذلي  حىتكذلكالطفل، إذ ال تعارف 

حنوه  والرهنكزمة ر سائر العقود الالكما ذيمثل اإلجارة ف وه،ي مبا فرين أنت خبكلو

  .ىما ال ختفك ،جارةاإل و الرهننيمع اختالف يف اجلملة ب

 إىل ه بالنسبةيه رد حق املستأجر إلي فالواجب عل،مث إنه لو فسخ الطفل بعد أن بلغ

  .الفسخ مقدار زمان

  



١٦٧

وإن  ،رت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها مل تبطل اإلجارةجأإذا ): ٥ مسألة(

  .نت اخلدمة منافية الستمتاع الزوجكا

  

فتزوجت قبل  {سنة مثالًك} نةيإذا أجرت امرأة نفسها للخدمة مدة مع{ :)٥ مسألة(

 يف اخلروج من هة حلقّيانت منافكما إذا يإجازة الزوج فى ففي توقّف اإلجارة عل} انقضائها

  :عدم توقّفه احتماالن أو ،االستمتاع أو الدار

إن  ول اإلجارةمل تبط {أنه إىل هي علنيتك الساني واحد من املعلّقريغ وذهب املصنف

ون بعضها مزامحاً لآلخر يكة اليت ي ألنّ العلل الشرع،}ة الستمتاع الزوجيانت اخلدمة منافك

 كذلك و االستمتاع،حقى قدم علي اإلجارة سابق فحق وحق،الالى رجح السابق منهما علي

، فإنه ال وم عرفة مث استطاعي مثالً )عليه السالم( نيارة احلسين نذر زم إىل قال مجع بالنسبة

  .ارةيالزى ماناً علزه احلج لتقدم النذر يب علجي

ما كاالستمتاع،  وتي الزوج يف املنع عن اخلروج من الب حقميتقد إىل :ذهب آخرونو

  .هذا هو األقرب والنذر،ى  احلج علميتقد إىل ذهبوا

  :ثالثة أقسامى  علني املتزامحنيالم يف املسألة أنّ الواجبكل اليتفصو

ال يف تقدم األهم، كال إش وون أحدمها أهم بنظر الشارع من اآلخر،يكن أ: األول

ق ينقاذ الغرإ نيب و الصالةنيما إذا دار األمر بكمقارناً،  أو حقاًال أو ان سابقاًكسواء 

معه،  أو بعده أو ان وقوعه يف املاء قبل وجوب الصالةكق سواء يقدم إنقاذ الغري فإنه ،املسلم

  .نهمايان اجلمع بكفرض عدم إميما يف



١٦٨

 ،نهمايلف بك امليريال يف ختكال إش و،نيانا مقارنك وون أحدمها أهميكأن ال : الثاين

  . يف وجوب اإلنقاذيني املتساونيقيالغرك

قد اختلف الفقهاء و، اآلخرى  عل سابقاًاان أحدمهكوأهم  ون أحدمهايكأن ال : الثالث

ه يب علجيوم من شهر رمضان فهل ين من صوم ك، فإذا متيريالتخ أو  السابقمييف لزوم تقد

عة كام رين من قك إذا متكذلك ووم شاء،ي أي صومهي يف أن ريخي أو وم،يصومه أول يأن 

لّف كألنه اآلن م: ان باألسبق زماناً قاليتما أشبه، فمن قال بوجوب اإل أو واحدة يف الصالة

 يريمن قال بالتخ ول،يشمله الدليذ لّف به إكان بامليتجامع للشرائط فال حق له يف عدم اإل

غرق ابنان ي فإنه مثل أن ،اآلخرى قدم أحدمها علي واحد، فال نيألنّ املناط يف الواجب: قال

 اآلخر،ى اً ألحدمها علمتقدى ريإنقاذ أحدمها، فإنّ العقل ال ى علالّ قدر العبد إيال  وللموىل

العقالء بعدم إنقاذ األول إذا أنقذ الثاين و لومه املوىليال  وان أحدمها سبق يف الغرقكإن و

  .أنّ القول األول أحوطالّ ان أقرب، إكإن  وهذا القول وبعده،

احلرام أهم يف نظر  والواجبكة، ية االقتضائيام الشرعكإنّ األح: إذا عرفت هذا قلنا

ام كن إسقاط األحكميما أشبه، فال  والعهد والشرط والنذرك ،ةيام الثانوكالشارع من األح

  .ةيام األولكزمان األحى ة مقدماً عليام الثانوكان زمان األحكإن  وةيام األولكة لألحيالثانو

ام من ك لألحنيوز يف أذهان املتشرعة املتلقّكة أهم، فألنه املريام األولكون األحكأما 

   ، فإذا ضممناكفهمهم ذلى دل علي كذل والشرع،



١٦٩

 ك أفاد يف أنّ ذلكما أشبه ذل و)١(سان قومهبلالّ ما أرسلنا من رسول إو :هيإل

  .الفهم هو حسب ظاهر األدلة فهو حجة

م سقوط زانت أسبق زماناً لكذا إة يام الثانوك األحميأنه لو قلنا بتقد إىل هذا باإلصافة

نذر أن ي وآخره، إىل تلو القرآن من أول الوقتينذر قبل دخول الوقت أن ي ف،امكثر األحكأ

صل رمحه الذي ينذر أن ي ووم من شهر رمضان،يلّ كالعبادة يف ى قوي علل الطعام املكأي

نذر ي كذلك و،ةوم عرفيلّ كصله يأن  وام اجلهاد الواجب،يوم من أيلّ كنة يف يهو يف املد

 ذا،كه و بأفضل الفوائد،نياملسلم إىل ع جتارته مما تعوديعها ألجل توسيفظ أمواله مجحيأن 

  .اةكالز واخلمس واجلهاد واحلج واميصال وهرب من الصالةي كبذلو

لّ هذه الواجبات متأخرة زماناً عن النذر، إذ جتب الصالة إذا دخل كمن املعلوم أنّ و

 اخلمس واحلج يف أشهر احلج، وحنوه، أو اجلهاد إذا أمر اإلمام و،لام عند اهلاليالص و،الوقت

  .وي وقتهكبلوغ املال الز أو اة عند السنة،كالزو

ه ي مث إذا وجب عل،وم عرفةينذر وطء زوجته يف ياحملرمات، مثالً  إىل سبة بالنكذلكو

 وطء الزوجة ميزمان حترى ، ألنّ زمان النذر مقدم علك يف ذلان له احلقكذهب  واحلج

  .احلاصل باإلحرام

علم أنه مصادف يذا الذي كوم يبلده لصلة رمحه يف  إىل رجعينذر أن يذا كهو

   ونه فراراً منكال بأس ب وفي،يلزم أن يللجهاد، فإنه 

                                                





١٧٠

  .ها من األمثلةريغ إىل وقت احلرام،ى زحف، ألن وقت النذر مقدم عللا

ة، فإنّ يام الثانوكاألحى ة عليام األولكة يف تقدم األحيلزم األمهيه ال إن: قاليبل ربما 

ى ها علقتضي تقدميلف كإن مل تتعلق بعد بامل وة يف ظرف الواقعيام األولكع األحيتشر

  .ة يف الرتبةيهذه ثانو وة يف الرتبةي أولك رد أنّ تل،ةيام الثانوكاألح

تاب كاحلج يف ى رتض بتقدم النذر علياملصنف مل ى  هنا علنيتكهذا مث إنّ بعض السا

  .احلج، مع أنهما من واٍد واحد

  شرطاًكان ذلكث يأنّ املرأة مستأجرة حبى أنّ الزوج لو دخل عل: هو وبقي شيء

ى وجب التزامه علي ال كنعم جمرد علمه بذل .ن له فسخ اإلجارةيك مل ،هياً منها عليضمن

االستمرار ى حق لألزواج منع النساء املوظفات عليه فيعل وحنو الشرط الضمين،ى نفسه عل

  .ل الشرط الضمينيان من قبك أو ،كإذا شرطت هي قبل ذلالّ فة إييف الوظ

 االستمتاع واضح، إذ حق الزوج يف ومسألة النذر و،جاحل و مسألة النذرنيالفرق بو

 سقطه،ي اآلدمي فله أن قط له، خبالف حق الزوج فإنه حقاحلج حق اهللا سبحانه فال مس

لمنا حول هذه كقد ت و، اهللا تعاىلحق الزوج دون حقى ن النذر من التقدم علكتميلذا و

  . فراجع،تاب احلجكاملسألة يف 

ه يالم فكأيت اليما سكار تبعض الصفقة، يان للمستأجر خكرة إذا أبطل الزوج اإلجاو

  .تعاىل إن شاء اهللا

  



١٧١

 وليس له الرجوع على ، ال تبطل اإلجارة بالعتق،ر عبده أو أمته للخدمة مث أعتقهجأإذا ): ٦ مسألة(

  ة إىل تلك املدة وقد استوفاها بالنسب ملنافعه أبداً ألنه كان مالكاً،مواله بعوض تلك اخلدمة يف بقية املدة

  

بال } أمته للخدمة مث أعتقه، ال تبطل اإلجارة بالعتق أو إذا أجر عبده{ :)٦ مسألة(

  . لشمول أدلّته له،ال خالف والكإش

ستدل له مبنافاة العتق ين أن كمي وأنه لبعض العامة،ك وربما نقل قول بالبطالن،و

ا قدمت ي لعدم حترر املنافع، فإذا تنافكاإلجارة مانعة عن ذل وامل،كر يلإلجارة، إذ العتق حتر

  .العتقى قدم الرهن عليث ي ح،ما إذا رهن العبد مث أعتقهكاإلجارة لتقدمها زماناً، 

 نايف العتقيإمنا  ون،ي األمرني حاصل فال منافاة بكذل و،نير للعينّ العتق حترإ: هين فكل

ه بأن يقدم علي أو تمع معهجين أن كميالعتق إذا صح رافع هلا، فال  وقة،ي وثنيعالرهن ألنّ ال

  . الرهنس لسبق حقكون العيكإمنا  وبطل العتق الرهن،ي

أخذ يبأن } ة املدةي اخلدمة بقكمواله بعوض تلى الرجوع عل {لعبدل أي }س لهيلو{

 ى،أجرة، بل مقدار أجرته واقعاً الذي هو املثل ال املسم  ال مقدار ما أخذه املوىل،من املوىل

ت عل ذن العبد، فاملوىلإن بيكمل ى إذ املسمضه،يه أن يالعبد خدمته فعلى فوإمنا قلنا وعو :

}  املدةكتل إىل قد استوفاها بالنسبةو{ اًيما دام ح} اً ملنافعه أبداًكان مالكألنه  {،س لهيل

  .هايه فاليت أجر

ا، بل س ألصحابنينه ل أهريغ وان استظهر اجلواهركإن و ، قول منقول عن مجعكهناو

   إنّ له احلق ،للعامة



١٧٢

  .فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى

  نعم يبقى الكالم يف نفقته يف بقية املدة إن مل يكن شرط كوا على املستأجر

  

 يف العبد ما دام عبداً، فإذا له احلق إنّ املوىل} فـ {فاء بدل خدمته من املوىلييف است

رد يه أن يفعل} تهيان حال حركالعبد ما ى ت علأنه فوى دعو{بـ  فسهاً لنكان مالكحترر 

  .ه بدلهيعل

  املوىلإن سلّمنا أن و للعبد،، فال حقست منافعة تقابل باألمثاني احلر لإن: قاليال 

  .هيعل فوت

ه أجرة يعطيه أن يالعمل، فإنه على ه احلر علِركره مكما إذا أحال حال هذا : قاليألنه 

  .عمله

منافعه،   ال أنه إذا استعمله بأن استوىف،ه شيءيس عليفإنّ املشهور أنه إذا أتلف أوقاته ل

  .مةيال يف وجوب إعطائه القكفإنه ال إش

 موته، نيح إىل منافعه و رقبة العبدكلميان ك إذ املوىل} ىما ترك {لن هذا القوكل

رقبته فقط، فإذا ى عل املوىلة كيحنوها بقي مل أو هبة أو صلح أو فإذا صرف منافعه بإجارة

هو املأخوذ  ون املوىليك  حىت،أعتقه مسلوب املنفعة فال حق للعبد يف منافعه حال حترره

  . املنافعكببدل تل

جارة ة لزم القول بأنّ اإلي منافعه حال احلركلميان العبد كأنه إن  إىل هذا مضافاً

ن وجه يك العبد منافعه مل كلميمل إن  واإلمضاء، و فله حق الفسخ،ةيه فضوليلالواقعة ع

  .املنافعك بتل املوىلى لرجوعه عل

وا ك {عند اإلجارة املوىل} ن شرطيكة املدة إن مل يالم يف نفقته يف بقكالى بقينعم {

   ال حسب الشرطكه بال إشيألنه عل} املستأجرى عل



١٧٣

  :ويف املسألة وجوه

  .رة منافعه فكأنه باق على ملكه ألنه حيث استوىف باإلجا، كوا على املوىل:أحدها

  نه يف كسبه إن أمكن له االكتساب لنفسه يف غري زمانإ :الثاين

  

ن يكمل  وكن للعبد مليكما إذا مل يالم فكالى بقيما أنه إنما ك ،هينفق أجرب عليلو مل و

  .جرباً أو اًاريه اختينفق علين واجب النفقة يكمل  وهيتربع علي متربع كهنا

  :أقوال و}يف املسألة وجوهو{ ،ان فاقداً هلذه األقسام من النفقةكه نإ :احلاصلو

ألنه (: لقواعد، قال يف اجلواهري عن اكهذا هو احمل و}املوىلى ا علوك :أحدها{

 ك ضرورة أنّ املقتضي هلا املل،ضعفه واضح و، بعض نفعهكث مليه حكملى الباقي علك

  .ى انته)قد زالو

: كه يف املتسمسيل علكأش و،}هكملى  علأنه باقكة فجارباإل ث استوىفيألنه ح{

ستدل له بأنّ اهللا سبحانه جعل فوائد العبد ين أن كمين ك ظاهر الوجه، لريل غيبأنّ هذا الترت

 هو حر للموىل وفوائده وه،يانت النفقة علكه، فما دامت الفوائد له ينفقته علو للموىل

  .رمه الغينم فعله، فإنّ من له الغيقته علون نفكزم أن تاره السابق له، فالالجيحسب إ

ا يف ممظهر يما ك ، إذ املقتضي وجود املنافع للموىل،زليظهر أنّ املقتضي هلا مل يمنه و

ه كهو حاصل، فخروجه عن مل واملنافع فاء املوىليل باعتبار استي، إذ الترتكالم املستمسك

ستبعد املصنف الوجه يأنه لذا مل ك وفقاته،ه نيعل وأن له منافعه إىل ه بالنسبةكمثل بقائه يف مل

  .األول

    زمانريتساب لنفسه يف غكن له االكسبه إن أمكنه يف إ: الثاين{



١٧٤

  ، وإن مل ميكن فمن بيت املال،اخلدمة

  

ل كأش و،نئذي حريالغى ما احتمله اجلواهر، ألصالة عدم وجود نفقته علك} اخلدمة

الم ك الأنه ألنك واخلالف، والمكة عن حمل البأنّ هذه الصورة خارج: كه يف املستمسيعل

  .تساب ال وجه للتعرض لهكن من االكيف من ال نفقة له، فمع فرض التم

قول به ينة االحتمال األول، فإنّ القائل به يالم بقركس خارجاً عن حمل اليبأنه ل: هيفو

  .تسابكن من االكإن أمو حىت

إن مل  و،خدمة املستأجرى سبه علكؤثّر يمل د هذا االحتمال مبا إذا يقينبغي أن يمث إنه 

  .ن يف زماا لوجوب حفظ القدرة لوفاء اإلجارةيك

 ضاح النافعيإ وجامع املقاصد ورةكما عن التذك} ت املالين فمن بكميإن مل و{

 كال املستمسكللفقراء، فإش ونيت املال معد ملصاحل املسلمي ألنّ بكذل وها،ريغ وكاملسالو

 ألنّ كذل وه،ي، منظور ف)١(س هذا منهايل وصرف يف املصاحل العامةيراج ت مال اخليبأنّ ب

  .ةياجلز واملقامسة واخلراج واةكالز وأخذها اإلسالم هي اخلمسيالضرائب اليت 

إن  وت املال،يدخل يف بيال  و،ة لإلماميالبق وأما اخلمس فسهم السادة، منه للسادة

عليه (  السادة منه، ملا ورد من أنّ الزائد لهعطاء حقإ وه بة حقّهيق لإلمام إدخاله فحيان ك

قسم يان كث ي ح)صلى اهللا عليه وآله( فعل رسول اهللايان ك كذلك وه،ياملعوز عل و)السالم

  .)عليه السالم(  بإجازة من عليني املسلمنياخلمس ب

   ت املال ملطلق الفقراءيانت تدخل بكأما األربعة األخر، فو

                                                





١٧٥

  .سلمني كفايةوإن مل يكن فعلى امل

  . للخدمة وإن كان منافياً،نه إن مل ميكن اكتسابه يف غري زمان اخلدمة ففي كسبهإ :الثالث

  

لوجوب حفظ النفس عن } ةًيفاك نياملسلمى فعل {ت املاليب} نيكإن مل و{ املصاحلو

 نياملسلمى ظهر أنّ الواجب عليمنه  واح،كتاب النفقات من النكروا يف كما ذك ،كاهلال

  .األزواج واألوالد واآلباءك ال النفقة الواجبة لذي النفقة كر حفظه عن اهلالمقدا

ه ريغ أو سبهكل من كأيم من يف املخمصة كمه حكان حكقم املسلمون به يمث إن مل 

  .الضرورة مبقدار

اً يان منافكإن  وسبه،ك زمان اخلدمة ففي ريتسابه يف غكن اكمينه إن مل إ: الثالث{

ال  و،نيه معد ملصاحل املسلم، ملا تقدم من احتمال أنت املاليب إىل  النوبةال تصل و،}للخدمة

  .هيقد عرفت ما ف وت املال،يمصلحة يف إعطاء مثل هذا العبد من ب

صلى اهللا عليه ( هحيل تصري بدل،هري اإلنسان أحق بنفسه من غسبه فألنكه يف أما أنو

سب فهو كالالّ ث إنه ال مورد له إيح و،)١( من أنفسهمنيباملؤمن النيب أوىلبـ ) وآله

  .ريالغى قدم علي

 نئذيح وته بنفسه،ي أنه سقط أولوهارجيإ إطالق أدلة أنّ للموىلى نّ مقتضإ :هين فكل

وجه الختصاص   فال،ما تقدمكة يفاكهم ي عله سواء يف وجوب النفقهريغ وون املستأجريك

  .سبهكاملستأجر خبروج النفقة من 

                                                





١٧٦

  . كسبه ويتعلق مقدار ما يفوت منه من اخلدمة بذمتهنه منإ :الرابع

  . األولنه من بيت املال منإ :اخلامس

  .وال يبعد قوة الوجه األول

  

ل كأك كذل و}فوت منه من اخلدمة بذمتهيتعلّق مقدار ما ي وسبهكنه من إ: الرابع{

ل حفظ ي دل،نيلي الدلني مجعاً ب،ن بضمانكل من أموال الناس لكق له األحيث ياملخمصة، ح

 قولهك، ريل ضمان مال الغيدلو، )١(ةكالتهل إىل ميكديال تلقوا بأ :تعاىلقوله كالنفس 

  . ؤديت د ما أخذت حىتيالى عل: )عليه السالم(

ان كث أوجر ين حكل وسبه،كب ونّ اإلنسان أحق مبالهأهو  وب آخر،ين هذا بتقركل

ان كن من أداء ما يف ذمته كتمي، فإذا مل ني احلقّنيون بذمته مجعاً بيكفوت يالالزم أنّ ما 

  .أشبه ما أو نيت املال من سهم الغارميبى عل

ون من يك سب له لنفسه حىتكألنه ال } ت املال من األولينه من بإ: اخلامس{

  .املصاحل وت املال املعد للفقراءيبالّ ون إيك فال ،ام بنفقتهيه القريغى ب علجيال  وسبه،ك

   قوةى  علني املعلّقبأغل وملا عرفت،} وجه األولبعد قوة اليال و{

                                                





١٧٧

ما عرفت كفالوجه األول الّ إ وستبعد قوة الوجه اخلامس،ين ال كل والوجه الثاين،

بقي بال  وصرف البدل و من هذه الوجوه يف من أجر نفسهةسوق مجلى فخيال  ووجهه،

  .نفقة

  .ةيالنفقة الضرور إىل لّه بالنسبةكهذا 

 موالهى عل أو سبهكس يف يال أنه لك فال إش،ما أشبه ونفقة زواجهكة يالضرورغري أما 

  .كت املال لذليت املال إن وسع بي بل يف ب،نياملسلمى علأو 

  



١٧٨

 فإن كان ، به وكان جاهالً، على العقد سابقاًإذا وجد املستأجر يف العني املستأجرة عيباً): ٧ مسألة(

  ،خليار له بني الفسخ واإلبقاء فال إشكال يف ثبوت ا،مما تنقص به املنفعة

  

ألنه } ان جاهالً بهك والعقدى باً سابقاً علي عنيإذا وجد املستأجر يف الع {:)٧ مسألة(

حنوه، ألنه هو الذي  وال ضررل يشمله دليفال  ار،جياإلى ان عاملاً فهو الذي أقدم علكإن 

لذا استمرت  وب،ياملعى قدم عليب فله احلق إذ مل ين إن احتمل العكالضرر، لى أقدم عل

 ب من أول األمر،يباً مع احتمال املشتري العيإذا ظهر مع حنوه وضيإرجاع البى ة علريالس

، سواء بطرف الظن وبكشمل اجلهل املريما كمن املعلوم أنّ اجلهل شامل لالحتمال، و

  .بيبطرف الع أو بيعدم الع

صورة العلم كب ياملع منحصر يف يلّّك مع علمه أنّ اللّيكة إجارة الهل صورو

ى م علدمن أنه أق وح،ي من أنه أجر الصح،ب، احتماالنيصورة اجلهل بالعكب، أم يبالع

  .لّيكب للي معريث علم بأنه ال فرد غيب حياملع

  :ثالثة أقسامى ب عليمث إنّ الع

  .وت يف الدار املستأجرةي مبثل خراب بعض الب،نينقص الع: األول

  .مشي الدابة ئبطك ،نقص املنفعة: الثاين

  .ون الدابة جدعاءك مثل ،اختالف الرغبات: الثالث

 املستأجر أي }ار لهيال يف ثبوت اخلكمما تنقص به املنفعة فال إش {بيالع} انكفإن {

  ال خالف، والكبال إش} اإلبقاء و الفسخنيب{



١٧٩

  .والظاهر عدم جواز مطالبته األرش فله الفسخ أو الرضا ا جماناً

  

، فإنّ إلزام املستأجر ذا ال ضررث ي إما من باب حدكذل و واحد،ريما ادعاه غك

  .اإلمضاء و من الفسخلكصح ياجلواز الذي معه ى بقي و،ع لإللزامراف فهو ،العقد ضرر

الوصف الذي دخل يف ى س عليب ليار ختلّف الوصف فإنّ املعيما من باب خإو

 ار ختلف الوصف،يل خيشمله دلي، ف الذي هو وصف الصحة، الوصفكذلى بناًء عل ارجياإل

ار يمن راجع خى على فخيما ال ك ،نه مستفاد منهكختلّف الوصف لى نص عليإن مل  ولهيدلو

  .عيالوصف يف باب الب

 نيالع إىل ار من باب انصراف عقد اإلجارةيه من أنّ اخلريغ وأما ما احتمله اجلواهر

نه بناًء إ :هي، ففجتارة عن تراٍضشمله ي ه ملين من املنصرف إليكع، فإذا مل يالبكاملة كال

العقود  و مقصود،ريالواقع غ و واقع،ري إذ املقصود غ،لزم القول ببطالن اإلجارةيهذا ى عل

  .اريتتبع القصود ال اخل

ان من كماله، فإذا فقد أحدمها ك و ذات الشيء،بتعدد املطلوب: قاليأن الّ اللّهم إ

  .ار، فتأمليالن بل اخلوجب البطيل تبعض الصفقة ال يقب

الرضا  أو  فله الفسخ،عدم جواز مطالبة األرش {يف صورة نقص املنفعة} الظاهرو{

 كاملسال وجامع املقاصد و خالف اللمعة،ألصحابا إىل ما نسبه اجلواهرك} ا جماناً

استوجهه  وجعل ثبوته يف الثاين هو األصح، و،نظر يف األرش يف األولتالروضة، فإنه و

  .استحسنه الرابع و،لثالثا



١٨٠

 ألنه يكون حينئذ من قبيل ،نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط األجرة

  ،تبعض الصفقة

  

، هو باق وهذا اموعى على نّ العقد إنما جرإ فهو ،ره األصحابكأما وجه ما ذ

ؤخذ به يف املقام بعد يلنص فال ع بايإمنا ثبت األرش يف الب وع،يباجلمى رضي أو فسخيما أن إف

ى ون علطالناس مسلّر بإعطاء شيء من ماله خالف ونه خالف األصل، إذ جرب املؤجك

  .)١(أمواهلم

صان املنفعة قنّ األجرة إنما هي يف مقابل املنفعة، فبقدر نإأما وجه األرش، فهو و

 ، تعد مبائةريعة السير مثالً منفعة الدابة الس،فقةصنقص من األجرة، فهو مثل تبعض الي

ئة مبقابل مائة فقد أخذ عشرة ير الدابة البطاملؤجى فإذا أعط ،عرفاً ني تعد بتسعريئة السيالبطو

عن نفسه بأخذ  يف دفع هذا الضرر ريخم فهو ،املستأجر ضرراًى ون إلزامه عليكلذا  وزائداً،

  .هذا القول هو األقرب وع،يبفسخ الب أو العشرة

ار الغنب من ياملستند يف باب خ و، تبعاً لهكذا املستمسك و،ر هنار اجلواهكن ذإو

  .ال فراجعك وجوهاً لعدم األرش ال ختلو عن إش،عيالب

بأن } ط األجرةيوت الدار فالظاهر تقسيب مثل خراب بعض بيان العكنعم لو {

 حنوى ، بل علكتري أو أخذيار يف أن يحنو اخلى ون للمستأجر بعض األجرة، ال أنه عليك

ع، ييف باب الب} ل تبعض الصفقةي من قبنئذيون حيكألنه  {ة للمقدار املقابل للخرابكياملل

تاب كان له مخسون املقابل للك ري للغك مبائة مث ظهر أنّ أحدمها مملونيتابكى فإذا اشتر

  كاململو

                                                





١٨١

 فرمبا ،لذنبذن أو ا األة كما إذا تبني كون الدابة مقطوع،ولو كان العيب مما ال تنقص معه املنفعة

  يستشكل يف ثبوت اخليار معه

  

ظهر بطالن اآلخر، فله  وت أحدمهاي بق،نيإجارت إىل قة تنحليألنه يف احلق: ، قالواريللغ

ون يكنعم ، عيتبعض الصفقة يف البى اساً عليس قي فل،ما بذله يف مقابل اإلجارة الباطلة

  .إن شاء أبطل و فإن شاء أخذ،ار يف الباقييللمستأجر اخل

ظهر أنّ  وار، فإذا استأجر داراً مبائةيحنو اخلى  علكون ذليكبعد أن ال ين ال كل و،هذا

ن ك ألنّ اإلجارة مل تكذل وأخذ التفاوت، والفسخ ومضاءان له اإلك ،بعض غرفها خراب

ها باطلة، بل إجارة يون اإلجارة بالنسبة إلكإذا ظهر خراب بعض الغرف ت  حىتنيإجارت

يف أخذ التفاوت ألنّ املؤجر بذل ما إجارته تسعون إمنا له احلق وموع،واحدة يف مقابل ا 

 فله التخلص نئذيح ولزامه باملائة ضرر له،إنّ إ: قولي ال ضررل ينار، فدلييف مقابل مائة د

ع، فاحتمال أنه ملزم ين بفسخ البكميما كن بأخذ التفاوت كميالتخلص  ومن هذا الضرر،

المها كمقابل اخلراب،  إىل حتمال أنّ اإلجارة باطلة بالنسبةاك ،هو الفسخ وبأحدمها فقط

رفع يالقول بأنّ الضرر كرفع بالفسخ فال وجه لألرش يالقول بأنّ الضرر  و،خالف القاعدة

  .باألرش فال وجه للفسخ

 أو ون الدابة مقطوعة األذنك نيما إذا تبكب مما ال تنقص معه املنفعة، يان العكلو و{

 س تنقص به املنفعةيب الذي ليمع هذا الع أي }ار معهي اخلتل يف ثبوكستشي فربما ،الذنب

  وت الدار،يخراب بعض بكال هو و



١٨٢

  .لكن األقوى ثبوته إذا كان مما خيتلف به الرغبات وتتفاوت به األجرة

  

ه، يار فياره اخليالمه اختكظهر من آخر يان كإن  ول يف املسألة اجلواهر،كاملستشو

ال ل يشمله دلي فال ،املستأجرى ه نقص عليال ف وس مفوتاً للمنفعةيلال أنه كوجه اإلش

  .اللزوم ه فاألصليعل وحنوه، وضرر

عند العرف } تتفاوت به األجرة وتلف به الرغباتخيان مما كثبوته إذا ى ن األقوكل{

امل الذي كاملقصود عند العقالء من ال إىل  النصراف العقدكذل و واحد،ريما اختاره غك

ل ما إذا استأجر يس من قبيل و،اريوجب اخلي فتخلّف هذا الوصف ،ه رغبتهميب علنصي

  .ون موجباً للبطالنيك فرساً فظهر بغالً حىت

ن كار الوصف، ليل خيمن قب أو ،ار الشرطيل خيار هنا إما من قبياحلاصل أنّ اخلو

ان كما إذا كة، ين ختتلف الرغبات العقالئكد، فإذا مل تيره املصنف من القكبد من ما ذال

  .اريه العقالء فال خيلتفت إليبعض أذنه مشقوقاً مما ال 

، إذ ربما تتفاوت األجرة كلزم نقص املنفعة بذليأنّ تفاوت األجرة ال ى فخيمث ال 

ما أنه ختتلف ك األجدع، ريانت منفعتها نفس منفعة غكإن  وة،يبسبب جدع الدابة للمشوه

اط الذي ية نقص خبالفه يف اخلبص، مثالً جدع األنف يف الداأمثال النق إىل ات بالنسبةبالرغ

  .ثوبه اطةيستأجره اإلنسان ألجل خي

ون النقص من يكالوصف فال بد أن  أو ار من باب ختلّف الشرطيان اخلكمث إنه إذا 

، مثالً كتلف املستأجرون يف ذلخيخالف الوصف عند املستأجر، فإنه  وخالف الشرط

   البتراء ووب اجلدعاءكالبدوي املعتاد لر



١٨٣

 وإن كان استوىف  بل بعد القبض أيضاً،وكذا له اخليار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض

  بعض

  

  له،اريوجب اخلي ال كذلكون الدابة كال وصف عند اإلجارة، ف وشرط عنده ال

  .فتأمل ،خبالف املدين

 واحد، ريره غكما ذك} قبضقبل ال وب بعد العقديها عيار إذا حدث فيذا له اخلكو{

ه ضرر يار، إذ لزومه عليان له اخلك كذلكسلّمه ي فإذا مل ،امالًكم يالعقد التسلى ألنّ مقتض

التلف قبل القبض من مال ل ياالستدالل بدل إىل مع هذا ال حاجة و،ال ضررل يفعه دلريف

  . لعدم القطع باملناط،عي يف باب البهكمال

القسم الثالث الذي هو جدع الدابة ك ،باًين النقص عيكا مل ما إذيالم فكقي البينعم 

 نيب يف العيأنّ مطلق العى دعو و، إذ ال ضرر منه،ال ضررل يشمله دليمثالً، فإنه ال 

  .ه اجلواهريما أشار إلك، كذلى ل علياملستأجرة ضرر ال دل

 ، الفرع السابقما تقدم يفك ،الشرط أو إنه من باب ختلّف الوصف: قاليأن الّ اللّهم إ

ستفاد من ي ملا كذل ون يف ختلّفهما ضرر،يكإن مل  وار،يوجبان اخليالشرط  وختلّف الوصفو

  .اري بل اخل،وجب البطالني املطلوب ففوما ال دوجبان تعديالشرط  واألدلّة أنّ الوصف

 نيعاالنتفاع بالى ان علكألنّ اإلقدام } ضاًيبل بعد القبض أ {:ظهر وجه قولهيمنه و

 فالالزم القول كلذل وار،يستوجب اخليالوصف اخلاص ال مطلقاً، فالتخلف ى هي علو

   بعض ان استوىفكإن و{ اريباخل



١٨٤

  ، هذا إذا كانت العني شخصية،املنفعة ومضى بعض املدة

  

م يه من أنّ تسلريغ وظهر من اجلواهريما ربما  إىل مضافاً} بعض املدةى مض واملنفعة

أنه ك ف،بيم املعيب قبل تسليان حدوث العكاً بسبب تدرج زماا يجيان تدركث ياملنفعة ح

  .نظر هين فكل وم،يلّ آن تسلكل

ون كة ي مع مسلّم،ضاً أم اليار أيب من املستأجر، فهل له اخلييان التعكمث إنه لو 

ون كيف صورة عدم  حىت وه، بليالم فكأيت اليما سك الضمان، ده يف موريالضمان عل

  :  احتماالنه،يالضمان عل

  .ار تشملهيب املوجبة للخيوباً فأدلة العيمن أنه صار مع

مل  و وصف تاماً،كفاملالالّ إ و،خالف الوصف ومن أنه هو الذي سبب الضررو

  .الشرط وار الوصفيال خ و،ال ضررل يشمله دليال خالف الشرط، فال  وسبب ضرره،ي

ضرر ى ار، ألنه أقدم علي خعمد فال وان عن علمك ما إذا نيل بيتمل التفصحيقد و

 مها،ريغ وبيالع وار الغنبيروا يف باب خكما ذكار له، يالضرر ال خى املقدم عل و،نفسه

  .عالتتب والتأمل إىل املسألة حمتاجة وار له،يار لشمول أدلة اخلي، فله اخلك ذلري غنيبو

ه يف الفسخ صاحل حقّيره املصنف، للمستأجر أن كما ذكعدم األرش ى ه بناًء علمث إن

ان له كما أنه إذا كإسقاط احلق جائز، ى بشيء خارجه، ألنّ الصلح عل أو ء من الثمنيبش

 فله املصاحلة عنه باسترجاع ،ب بعد التصرفياملعكع، يحق األرش فقط يف بعض أبواب الب

  .اإلقالةى عين صلحاً علياملشتري الثمن،  والبائع البضاعة

ان كإذا  {مايبة في معنيانت العكر املستأجر إذا ايرناه يف باب خكالذي ذ} هذا{

   لكان الك إذا ني يف املعلّيكال واملرددكة يمثل الشخص أو }ةيشخص {املستأجرة} نيالع



١٨٥

 نعم لو ، فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدلوأما إذا كانت كلية وكان الفرد املقبوض معيباً

  .تعذر البدل كان له اخليار يف أصل العقد

  

  .ما تقدمكقلنا بصحة مثل هذه اإلجارة  وباً،يمع

 أو وب،ياألقسام الثالثة من الع} باًيعان الفرد املقبوض مك وةيلكانت كذا إأما و{

ال، ك إش بالكذل و،ال األرش إن قلنا به و}س له فسخ العقديفل {،ما تقدمكوباً يصار مع

 ألصالة بقاء العقد بدون خمرج ،هيبعضهم عدم اخلالف فى  واحد، بل ادعريما صرح به غك

 نيم املؤجر العي لوجوب تسلكذل وه،ريغ وبه اجلواهر ما أفىتك} له مطابقة البدلو{ ،منها

  .فاء منهياملة فله االستك النيه العيسلّم إليث مل يح واملستأجر، إىل املةكال

 لذهبل ايسا من قبي املؤجرة، فلنيراً جوهراً مع العيمغا س املستوىفيث لينعم ح

هلما  وتفاء به تنازالً عن حقّه يف الوصف،كان للمستأجر االك ،راً وصفاًي، بل مغاةالفضو

  .اإلقالة ملا تقدم يف الفرع السابق وحق التصاحل باألرش

قدر ير ال ألجل أنّ املؤج أو ،س يف اخلارج موجوداًيإما ألنه ل} نعم لو تعذّر البدل{

 نيم العي لتعذّر تسلكذل وه،ريغ وبه اجلواهر ما أفىتك ،}ار يف أصل العقديان له اخلك {هيعل

  .املستأجرة جامعة لشرائط اللزوم

ظهر يما كة، ي املؤجرة يف اإلجارة الشخصنيعلم حال ما إذا تلفت العيمما تقدم و

ما إذا وقعت يف البحر، فإنه مع ك حائل، ريالغ و املستأجرنيل بيما إذا حياحلال من هنا ف

  .البدل ة له حقيلكمع ال و،ة تبطليالشخص



١٨٦

ما إذا استأجرنا شخصاً ك، ريعرف أقسام عمل األجيب املؤجرة يمما تقدم يف أقسام عو

ت، أما يون مثل خراب بعض دور البكقد ت و،مالكاطته فاقده اليون خكاطة فإنه قد تيللخ

  .ضر هناياط الشخصي فال يب اخليع

سبب يل يألن  أو ،ط هو بنفسهيخياط لي إجارة اخلنيضاً الفرق بيعرف أيما أنه ك

  .هريلو بغ واطة هذا الثوبيخ

  



١٨٧

   به يف األجرة ومل يكن عاملاً سابقاًجر عيباًؤإذا وجد امل): ٨ مسألة(

  

ان ك سواء ،القبضى سابقاً عل} ابقاً يف األجرةسباً ير عإذا وجد املؤج {:)٨ مسألة(

ملا تقدم وجهه يف املسألة السابقة، أما بعد  ،العقد أم حصل بعد العقد قبل القبضى  علسابقاً

  السابق،كاملال إىل وجب الرجوعي ال كب املاليتع واً له،كالقبض فقد أصبحت األجرة مل

 }ن عاملاً بهيكمل و{ ، بعده املستأجرةنيب العيب األجرة بعد القبض من عيذا افترق عو

 سقوط كوجب ذلي إقدام عامل عامد  األجرةكقبول تل إىل ن إقدامهيكاً له، بأن مل يناسأو 

ال ل ي دلني، فإنه فرق بال ضررل يشمله دليالعمد ال  وار، إذ مع العلميحقّه يف اخل

الضرر ى  الضار، فإذا أقدم هو بنفسه عله حقي إذ الضرر لوحظ ف،)٢(ل الغرريدل و)١(ضرر

أنّ النهي ى دل علي آخر لي دلكان هناكإذا الّ  إ،ن منعه من الشارع، ألنه أسقط حقّهيكمل 

 فسواء ث إنّ النهي شرعيي خبالف الغرر حكذل وة،يما يف األضرار البدنكشرعي حمض، 

  .حي صحرية غيه من املعامالت الغررريغ وعيان البكأراد املغرور أم ال 

 ال ضررل يلعلّ السر أنّ دل و الطرفان،كإن رضي بذل وفإنه ال تصح املعاملة اهولة

 املتضرر، فإذا أسقطه سقط رناه من أنه باعتبار حقكنصرف منها ما ذياملنة  وه املنة،فهم مني

   ليدل  خبالف،سائر احلقوقك

                                                







١٨٨

 بل رمبا يدعى عدم ، ال يبعد ذلك، وهل له مطالبة األرش معه،وله الرضا به كان له فسخ العقد

  ،اخلالف فيه

  

د يؤتة ي شواهد خارجكهنا و،ضاًيأ املغرور إن وضع ألجل وم شرعيكالغرر، فإنه ح

  .الفارق هذا

} له الرضا به وان له فسخ العقدك {باً يف األجرةيان، فإذا وجد املؤجر عكف وكي

 له، فإنّ إلزامه ذا العقد إلزام ضرري، فالشارع ال ضررل ي لشمول دلكذل و،ألنه حقّه

 باطالً ألنه ال كالعقد بذلن يكإن مل  و،ان له الفسخكلزم ي، فإذا مل ال ضررل ينفاه بدل

 ال ضرر ووفوا بالعقودأل ي دلنينّ اجلمع بإاحلاصل  وته،يوجه للبطالن بعد متام

  .رنها جائزة من املؤجكقتضي بقاء اإلجارة لي

وجب تفاوت يب ما يان العكب إذا يمع وجود الع أي }هل له مطالبة األرش معهو{

وجب نقصها عن ياء مبا يانت عمك و مثالً شاةً املدفوعة أجرةًنيان العكما إذا كاألجرة، 

 ن الرديون بأحد األمريكألنّ رفع الضرر } كبعد ذليال  {،حة مبقدار الربع مثالًيالصح

  .األرشو

ه يدفع إلير مل ذا، فإنّ املؤجك ات إجارة الشيء بأجرةيإنّ األرش من مقتض: قاليأو 

 تساوي ثالثة أرباع احلال أنه قبض شاةًو ناراً،ي دي الدار هي شاة تساوةمتام حقّه إذ أجر

ر هذا احلق فقط س للمؤجين إجارة أجزاء بأجزاء لكث إنّ اإلجارة مل تيحو ،مثالً ناريالد

  .انت اموع يف مقابل اموعكجارة ون له الفسخ أصالً، فإنّ اإليكبأن ال 

   خالفاً، هيال أجد ف: رامةك بل عن مفتاح ال،}هي عدم اخلالف فىدعيبل ربما {



١٨٩

 مثل ما مر يف املسألة السابقة من كون ، وإال فال أرش فيه،لكن هذا إذا مل تكن األجرة منفعة عنيو

  ،العني املستأجر معيباً

  

ة يعدم متامى فخين ال كل وه،ي واحد اإلمجاع علري استظهار غكبل يف املستمس

  .ىربكو ىاإلمجاع صغر

استفادته ى دعو أو ،اإلمجاعى دعو إىل ت األرشظهر أنه ال حنتاج يف إثبايمما تقدم و

ون ك بعد حفظ ،عيب عقد البيون الناقل للمعكة ي بإلقاء خصوص،عيمن أدلة ثبوته يف الب

قة الربوجردي بأنها ال ختلو من يه مبا يف تعليل علكستشي ع، حىتيما يف البكناً ياملنقول ع

 املستأجرة اليت وجدها املستأجر نيبالنقض بالع وال قطع به، و حبجة أنه مناط،الكإش

 واحد عدم األرش مع أنّ ريغ وث تقدم يف املسألة السابقة استظهار املصنفي ح،وبةيمع

  .ضاًي املستأجرة أنيان يف العكان يف األجرة كاملناط لو 

 أن ،ني فقالوا باألرش يف األجرة دون العني املسألتنين فرقوا بياملشهور الذى نعم عل

  .هايما فى فخين ال ك ل،عدم اخلالفى إنه هو دعو: قاليأن  إالّرق، اللّهم أتوا بالفاي

ن هذا كلو{ :ره بقولهك تبعاً للجواهر ما ذكاملصنف من ذل ان فقد استثىنكف وكي

جعل األجرة انتفاع  ود من عمرو داره،يما إذا استأجر زك} نين األجرة منفعة عكإذا مل ت

 مثل ما مر يف املسألة السابقة من ،هيفال أرش فالّ إو{ ،د مدة شهر مثالًيارة زيعمرو من س

ره يف املسألة السابقة ك إذ تقدم ذ، بهكاملستمس وعلّله اجلواهر و}باًي املستأجرة معنيون العك

  .)الظاهر عدم مطالبته األرشو(: عند قوله



١٩٠

   وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل،هذا إذا كانت األجرة عينا شخصية

  

  :هيرد علوي

  .ما عرفت يف املسألة السابقة من وجود األرش: أوالً

الم ك و،منفعةً أو ناًيانت األجرة عكما  أي ي املسألة هنا،عدم الفرق يف شقّ: اًيثانو

 انصراف ىدعيأن الّ ها، اللّهم إيان إمجاع فهو فكن إيف األجرة مطلقة، ف  باألرشنيالقائل

  . فتأمل،ناًيوا عك لتعارف ناً ال منفعةًية عون األجركصورة  إىل نيالم امعك

فله  {باًيظهرت مع و}ةيلكانت كأما إذ  وة،يناً شخصيانت اإلجرة عكهذا إذا {

طلب من ي فهو ،هذا الفرد املدفوع باخلصوصى ألنّ اإلجارة مل تقع عل} مطالبة البدل

  .اإلجارة  املقرر يفلّيكه الينطبق علياملستأجر فرداً 

ال ر له صح قبول املؤجيلذا  وة،ي من الفردكرج بذلخيال  وبيدفوع فرد معنعم هذا امل

ى بقيلذا ال  وة،ي بل من باب الفرد،ه العقدية املأخوذ للفرد الواقع عليبدل ومن باب التراضي

اجلواب  إىل ال حنتاج  حىت،صح قبولهيف كيب فرد األجرة فين املعيكإذا مل : قاليجمال ألن 

 ،املعاوضة وأخذه من باب التراضيير ن املؤجكن فرداً ليكإن مل  و بأنهضاًيال أكعن اإلش

  .جرةان الشيء الذي هو فرد األكس فرداً لألجرة ميأخذ هذا الشيء ليأنه ك

 ،سر املشاعكال و،ني يف املعلّيكال و، يف الذمةلّيك النيل بك يف القمث إنه ال فر، هذا

   حة وقوعه طرفاً لإلجارةما اخترناه من صى  عل،الفرد املرددو



١٩١

  . إال مع تعذر البدل على حذو ما مر يف املسألة السابقة،ال فسخ أصل العقد

  

ل ية يف الدلكلّها مشتركختلفة وجه عدم الفرق واضح، إذ األقسام امل وأجرة، أو ناًيع

  .رد آخر بدلهفمطالبة املستأجر ب أو بيرناه، الذي مقتضاه قبول الفرد املعكالذي ذ

  . ملا تقدمك الظاهر ذل،ب مع األرشيفرد املعلر قبول اجمؤل للمث ه

اً، فأصالة لزوم يون العقد ضرركاره بعد عدم يإذ ال وجه خل} ال فسخ أصل العقد{

ألنّ إلزامه } حذو ما مر يف املسألة السابقةى مع تعذر البدل علالّ إ {،مةكاإلجارة حم

  .اريزام املقتضي للخنفي اإللي ال ضررل يه، فدليبالقبول ضرر عل

ر ار املؤجيوجب اختية فتعذّرها اخلارجي ال يلكانت كث يإنّ األجرة ح: قاليال 

ما هي القاعدة ك ،مة األجرةيتغرم املستأجر ق أو ،ن من األجرةكتمي نتظر حىتيللفسخ، بل 

  .مييل قكيف تعذر 

 إىل  أما بالنسبة،ال ضررل يه دلينفي ف،هير بالصرب ضرر علإلزام املؤج: قاليألنه 

  .ر ا خالف أدلة أن العقود تتبع القصودإلزام املؤج وه العقد،يست ما وقع عليمة فإنها ليالق

 من جهة أنه نيتعذّر العيث يمة حي يف القك املالات فإنّ حقيميأما يف مسألة تعذّر الق

وجب ي نيذّر العتع ود يف مالهي زد فإنّ حقينسان مال زإ، فإذا أتلف كال متعذر حقّه هنا

  .كذلكه يس ما حنن فيل و،مةيالق إىل لالتبد

  .مة يف مسألتنايرب اآلخر بالقجيال للمستأجر أن  ورق للمؤجحيظهر أنه ال يمنه و



١٩٢

بدال مة من األي القريا بغيتراضيصح أن يما ك ،ا ا صح من باب البدلينعم لو تراض

س كيبدال ي حق هلما أن ،رتعذّ واألرزس من كيخر، فلو استأجر الدار سنة يف مقابل األ

  .ر مثالًكس من السكياألرز ب

البدل هو الذي ى حال التعذّر، ألنّ إقدام املستأجر علكس يمث إنّ حال تعسر البدل ل

  .كل العسر رافع لذليقال بأنّ دلي نّ الشارع أوقعه يف العسر حىتال أأوقعه يف العسر، 

ن يك مل ،لو ارتفاعاً فاحشاً وة لألجرةيالسوقمة يظهر أنه لو ارتفعت القيمنه و

ة ريمة الليون قكات يف حال ريما إذا استأجر الدار بعشر لكتخلّف عنها، يللمستأجر أن 

ذا كه و،رية عشرة دنانريللّ كعشرة أضعافها بأن صارت  إىل مةي مث ارتفعت الق،ناراً مثالًيد

  .هاريغ واهلبة يف اهلبة املعوضة وععوض اخلل ونيالد واملهر والثمنكيف خمتلف األبواب 

ح يما إذا شرط الشيء الصحكم تعذّر البدل عدم وجود البدل املقرر، كمث إنّ يف ح

ق للمؤجر أن حي إذ ،ني األمرني فرق بكان هناكإن  و،الشيء الناقصالّ ن إكمييف األجرة فلم 

أخذ يه إذا أراد أن غمض النظر عن الوصف خبالف التعذر املطلق، فإني وقبل الناقص أجرةي

  .دةي معاملة جدكان ذلكه ريغ

ص مع األرش، ألنّ الناقص بدل قالظاهر أنّ للمؤجر إجبار املستأجر بإعطاء البدل الناو

  .املستأجرى  علكوجب ذليل الوفاء ي فدل،نه فاقد الوصفكعريف ل

 مثل اريسبب له اخلي ألنّ نقصه ،أخذ البدل الناقصى س للمستأجر إجباره علين لكلو

هو مساوق  ورفع إلزامهي ال ضررل ي فدل،هي ضرر علك إذ إلزامه بذل،ما أشبه وبيار العيخ

  .ىف خيما الك ،اريللخ

  



١٩٣

جر اخليار بني الفسخ واسترداد العني وبني ؤ كان للم،إذا أفلس املستأجر باألجرة): ٩ مسألة(

  . اخليار إذا وجد عني ماله للبائعنظري ما أفلس املشتري بالثمن حيث إن، الضرب مع الغرماء

  

ما ورد يف ك ،لمة باألجرةكإضافة } إذا أفلس املستأجر باألجرة {:)٩ مسألة(

 يف مقابل أن ،ون املسببة لفلسهيانت من مجلة الدكراد ا أنّ األجرة ي ،هنا تبعاً له والشرائع

ون من ك تةأجرالم يف أنه هل منفعة الدار املستكأيت اليث ي ح،فلّس بعد أن دفع األجرةي

ان ك { إذا فلّس مبنفعة الدارك هناري فالتعب،ضرب ا مع الغرماء أم اليمجلة األموال اليت 

املدة  إىل بالنسبة}  الضرب مع الغرماءنيب و،نياسترداد الع و الفسخنيار بيللمؤجر اخل

رماء، إذ سبب الضرب مع الغالّ س له إياملدة السابقة املستوفاة فل إىل  أما بالنسبة،ةيالباق

من األجرة تالحظ يف لذا فالنسبة  وؤثّر يف احلال السابق،ياالنفساخ حدث يف احلال فال 

، عارضه شيءياملدة السابقة ال  إىل  ألنّ لزوم اإلجارة بالنسبةكذل وط ال أجرة املثل،يالتقس

 فإذا ل تبعض الصفقة،ي ألنه من قب،ان للمستأجر انفساخ أصل اإلجارةكر فإذا فسخ املؤج

  .ىاملسم ه أجرة املثل اليان للمؤجر علكفسخ املستأجر 

 ى،ن أجرة املثل من املسمكما إذا مل تيق للمستأجر الفسخ فحيإنه : قالين أن كمينعم 

   .} مالهنيار إذا وجد عيث إنّ للبائع اخلي ح، ما إذا أفلس املشتري بالثمنرينظ{

إحلاقاً للمنافع (: ملفلّس من اجلواهر بقولهتاب اكم يف اإلجارة مبا يف كاستدلوا للحو

  .)...اريلف إدراج املنفعة يف بعض نصوص اخلكحاً للمناط، بل ربما تيتنق و،انيباألع

  .كاملستمس وره اجلواهركما ذك ،هاياملسألة ال خالف فو

   أيب ما رواه الوسائل، عن إىل )بعض النصوص(: الظاهر أنه أشار بقولهو



١٩٤

وجد متاع رجل عنده ين فيبه الدكريسألته عن الرجل :  قال)معليه السال( احلسن

  .)١(الغرماء اصهحيال :  قال،نهيبع

 الصلح واإلجارة وعيشمل البيإطالقه  ونه،ي أن له احلق يف إرجاع عكذل فإنّ معىن

ون يكبعد أن ين ك ل،عيالب إىل بانصراف النص: قاليان ربما كإن  و،هاريغ واهلبة املعوضةو

  .م للموضوعك خصوصاً بعد مالحظة مناسبة احل،اًيصراف بدواالن

 فال ال ضررل يه دلينفيؤجر باإلجارة ضرري فار بأنّ إلزام امليأما االستدالل للخ

وجب حق يمثله ال  وه، إذ الضرر حصل من عدم قدرة املستأجر بدفع الثمن،يما فى فخي

 ن قادراً فالالزميكإن مل  والدفع،ى  علربان املستأجر قادراً جك بل إن ،املؤجر يف الفسخ

سرةيم إىل نظرة)٢(.  

ان املستأجر دفع كعرف أنه ال وجه للقول ذه املسألة أصالً، ألنه إن يمما تقدم و

ر الفسخ من جهة ان للمؤجكدفع الثمن يإن مل  ور بإفالسه،أفلس فال ربط للمؤج والثمن

الم يف مفروض املسألة يف كتأجر دفع الثمن، إذ الاملسى م، فإنه قد تعذر عليار تعذر التسليخ

  .اريم املوجب للخيس هذا من مسألة تعذر التسليل و،صورة عدم دفع الثمن

ان يل الدك لونيكانت منفعة الدار من مجلة أمواله اليت كمث إنه إن ضرب مع الغرماء 

  ل،يشملها الدليقة فيباحلصص، ألنّ املنفعة ماله حق

                                                







١٩٥

فاء املستأجر بنفسه للمنفعة، فإذا مل ير استما إذا شرط املؤجي فكل ذلكستشين كل

  .ر احلق يف الفسخان للمؤجكفاء بنفسه ين االستيك

ن للغرماء إجباره بعدم يك فإن أراد الفسخ مل ،ارير له اخل إنّ املؤجث قلنايمث إنه ح

  .ستأجر املريتنع عن أخذ األجرة من غمي له أن قحي إذ ،املةك ببذهلم األجرة ،الفسخ

 ،ن نفسهير من دما أشبه بشرط إعطائه للمؤج أو نعم إذا بذلوه للمستأجر املفلّس هبةً

 له االمتناع، ألنّ أصل قحي، إذ ال نئذيار الفسخ حيس له خيل ور جمبوراً باألخذ،ان املؤجك

  إذ هي هبة،ضرب ا مع سائر أموال املفلّسيما أنّ مثل هذه اهلبة ال كاملال من الغرماء، 

  .مشروطة بصرفها يف مصرف خاص

  .اهللا املستعان و،باب املفلّس إىل ولةكة موريثكهنا فروع و

  



١٩٦

 إذا  إالّ، به حال العقدإذا مل يكن عاملاً إذا تبني غنب املؤجر أو املستأجر فله اخليار): ١٠ مسألة(

  .اشترطا سقوطه يف ضمن العقد

  

 واحد، ريره غكما ذك} اريله اخلاملستأجر ف أو ر غنب املؤجنيإذا تب {:)١٠ مسألة(

} ن عاملاً به حال العقديك مل اإذ {،اًيون لزوم العقد منفكل نفي الضرر املقتضي ليعموم دلل

 إذ ،)١(ال ضررل يشمله دليمثله ال  وان عاملاً فقد أقدم هو بنفسه،كملا تقدم من أنه إذا 

  .لضرر من قبل بنفسهان اكيف املقام  و،ان من قبل الشارعكالضرر املنفي هو ما 

  .ما سبق وجههك ،اريان له اخلكما أشبه  أو اًيان ناسكعلم أنه إذا يمنه و

ثرة هي وحدها كثر ك أنه أنيذا مقداراً، مث تبكان ظاناً أنّ الضرر كعلم أنه لو يمنه و

قد ظن أنّ  ون،ينارينار بديما إذا استأجر ما إجارته دكضاً، يار أيان له اخلك ،توجب الغنب

ى قدم علي ألنه مل ،ناريادة مبقدار دي أنّ الزنينار، مث تبياألجرة بنصف دى د عليزين يناريالد

  .ال ضررل يشمله دلي ف،النصف الزائد

رفع  إىل  الستوائهما بالنسبة،األرش و الفسخني املغبون بيريقد تقدم عدم استبعاد ختو

 إىل بالنسبة األرش حىتروا كور أنان املشهكإن  و،اآلخرى ة ألحدمها علي فال أولو،الضرر

  .عيالب

ع ياسب لباب غنب البكامل واملستند ورها اجلواهركري يف اإلجارة الفروع اليت ذجيو

  .رهاكذ إىل غالباً، فال حاجة

عليه ( لقوله ، إذ الشرط نافذ،اريفإنه ال خ} إذا اشترطا سقوطه يف ضمن العقدالّ إ{

  .)٢(املؤمنون عند شروطهم: )السالم

                                                







١٩٧

 إىل ان نظرمهاك أو ان،كان نظرمها مطلق الغنب مهما ك مبا إذا كد ذلييلزم تقينعم 

ثر من نظرمها فالشرط ال كان الغنب بأك املقدار، أما إذا كان الغنب بذلك والغنب احملتمل،

اشتراط سقوط  ونار،يان احتماهلا أنّ الغنب مقدار دكار الغنب، مثالً يفي يف إسقاط خيك

ون يكما يف ـ نيناري أنّ الغنب مقدار دنينار، مث تبينبعث من مقدار ديالذي ار الغنب يخ

س الساقط يحاله ألنه ل ىنب علار الغيخى بقيفإنه  ـ اريوجب اخلينار غبناً يمقدار الد

  .نار فقطيبالشرط، بل الساقط بالشرط مقدار د

  .اراتيار من اخليلّ خك إذا اشترطا سقوط كمثل ذلو

 باًي معنيان أحد العوضكما إذا ك اآلخر، سقطيران فأسقط أحدمها مل ايان له خكلو و

  .بيسقط العيه فأسقطا الغنب يف العقد فإنه ال يمغبوناً فو

ار يلّ خك فلو أسقطا ،ه حال العقدي نظرا إلي سقط املقدار الذ،اريلّ خكلو أسقط و

سقط يس مثالً مل يتدلال والتفليسار يب دون خيالع وار الغنبيسقوط خ إىل ان نظرمهاكن كل

  .شملهمايالشرط مل  و،هماية فيلألدلة األول

  



١٩٨

بل وال خيار التأخري على الوجه ،  وال خيار احليوانليس يف اإلجارة خيار الس): ١١ مسألة(

  ،املذكور يف البيع

  

 يف نيار الطرفيالذي هو عبارة عن اخت} ار السيس يف اإلجارة خيل {:)١١ مسألة(

  .عياإلمجاع خاص بالب وار الس من النصيل خيما يف الس، ألنّ دلالفسخ ما دا

له ي الختصاص دلكذل وار يف اإلجارة،يعدم هذا اخلى اإلمجاع على دعو: يف اجلواهرو

ضاً، بل يها أيالثالثة ف ووانيار احلياجلواهر وجود خى قد نف و،مةكع، فأصالة اللزوم حميبالب

  .مات إرسال املسلّكأرسل ذل

 ، بطلكع ذليان الشرط تشركارات هنا، فإن ي إنه لو شرط وجود أحد هذه اخلمث

 من كان ذلك و،ام صحيثالثة أ أو ار ما دام يف السيون له اخليكان الشرط أن كإن و

  .نه اجلواهريما بكار الشرط يخ

ها يف يار تبعض الصفقة فال تصلح لالستناد إلية يف مسألة نفي خية الدعائم اآلتيأما روا

  .أيتيما سكارات الثالثة يإثبات هذه اخل

 إن ،اميار ثالثة أيوان له خيون مشتري احلكالذي هو عبارة عن } وانيار احليال خو{

وان ين ملستأجر احليكوان مل ياحلى انت اإلجارة واقعة علكشاء رده يف ضمن الثالثة، فإذا 

  .عيله بالبي الختصاص دل،اريخ

أخذ يمل  وشتري الشيءيهو أن  و}عيور يف البكالوجه املذى  علريار التأخيال خ وبل{

ى إن شاء أبق وار إن شاء فسخيام، فإنّ البائع باخليمضت ثالثة أ والثمنى ال أعط واملثمن

  .عياإلمجاع خاصان بالب و ألنّ النصكذل وع،يالب

له ان ك لو أوجب ضرر أحدمها ري ألن التأخ)عيور يف البكالوجه املذى عل(إمنا قال و

    املقتضيال ضررل يام لدليإن مل متض ثالثة أ وار،ياخل



١٩٩

 وخيار العيب والغنب كما ذكرنا بل جيري ،وجيري فيها خيار الشرط حىت لألجنيب

  ،فيها سائر اخليارات كخيار االشتراط

  

 أتي فلم )عليه السالم( نيارة احلسيام زي فلو أجره داراً يف أ،لرفع لزوم اإلجارة

 ،أخذ منه الثمنين من حصول املستأجر لكتميعلم أنه هل يمل  و الزوار،خاف فوت وقتو

 ،ان له إلزام املستأجر باألجرةكأت يف املدة ين مل أنه إ و،ان له الفسخ، ألنّ إلزامه بالصربك

 تضرر خبلو الداري الزائر املستأجر فأيتيأن ال كاً، يه الحتماله احتماالً عقالئي علريبكضرر 

احلال هذه مث جاء  والبقاء، فلو فسخ واره يف الفسخيوجب خي كذل وملنافعها،له يعدم حتصو

ه الدار باملقدار يعطين فسخ أن إر للمؤجن يكما مل كر بإعطائه الدار، ن له إلزام املؤجيكمل 

ه يان علك ،جاء بعد انتهاء املدة وفسخيلو مل  ومراضاة، أو دةيه إال بإجارة جديالذي عل

  .أيتيما سكاألجرة 

 ،املؤمنون عند شروطهمل يإلطالق دل} لألجنيب ار الشرط حىتيها خيري فجيو{

 منضماً، أو  مستقالً،هرية مع غكبالشرا أو لثالث وحده أو هلما أو كذل أو فالشرط نافذ هلذا

ها من ريغ إىل ،بانضمام أو لّ واحدك استقالالً ل،جنيباأل وهمايلكل أو ،األجنيب وألحدمهاو

  .الفروع

} اراتيها سائر اخليري فجيبل  {لهما سابقاًيدل} رناكما ذكالغنب  وبيار العيخو{

، ه بالشرطيف املشروط عليهو ما إذا مل  و}ار االشتراطيخك {لعموم بعض أدلتها لإلجارة

ط الثوب فإنّ للمؤجر خي فلم ،ط له ثوبه يف هذا األسبوعيخيأن  وناريمثالً أجره داره مبائة د

ه أن يشترط علي وؤجره الداريار الشرط الذي هو عبارة أن ي خريذا غه وار االشتراط،يخ

ال مها  وار االشتراطيال خي ألنّ دلكذل و،ار، فإذا شاء فسخ اإلجارةير اخلون للمؤجيك

   ون العقودك وضرر



٢٠٠

  ،وتبعض الصفقة

  

تتبع القصود شامالن للمقام، فإنّ عدم عمل الطرف املقابل بالشرط مع بقاء العقد 

ما أنّ الشارط دخل يف كالشارط، فاللزوم منفي بال ضرر، ى علحاله من اللزوم ضرر  ىعل

 أو ان قد ختلّف الوصفكعمل ي فإذا مل ، عمل الطرف بالشرطاراًًبتاملعاملة اليت جزء منها اع

  .ن اإلجارة باطلةكتلف اجلوهر مل تخيث يقد تقدم أنه ح وار،يلذا فله اخل و،كل ذليمن قب

ع، ظاهره يط يف باب الباار االشتريحنوها يف خ واجلارود أيب ةي بروانعم من استدل

  .قول به هنايلزم أن ال يار الغنب فإنه يما أنّ من استدل باإلمجاع يف خكار هنا، يعدم اخل

ما أنه كوجب ضرراً، يلّ شرط ال كار االشتراط هنا بأنّ ختلّف يخى ربما أورد علو

إذا  د يف املقام حىتيل الوحيس الدلينّ الضرر لإ :هين فكلحنوه،  و بالتقاصكتدارين أن كمي

  .ار االشتراط من أصلهيبطل االستدالل به سقط خ

 الشرط كون تريكلزم أن ي، إذ ال ال ضررل يشمله دلي فأنه ضرر عريف إىل مضافاً

  انصراف فهو بدوي،كان هناكإن  و،حنومها أو ضرر بدين أو ريبك موجباً لضرر مايل

نّ رفع الضرر إ: قالينئذ يون مستقالً، إذ حيكار، ال أنه يون صنواً للخيكن قلنا به إ التقاصو

نهما ي الشارط بيرياآلخر، فالالزم القول بتخى ة ألحدمها عليال أولو و،التقاص وارين باخلكمي

  .هريما سبق نظك

لو  وهين للشارط جرب املشروط علكأم واًيان وقت الشرط باقكمث الظاهر أنه إن 

  .ل الشرطين حتصكميما ي ألصالة لزوم اإلجارة ف،ارياخل إىل  مل تصل النوبة،مكبواسطة احلا

    صفقةنيئيهو ما إذا أجر ش و}تبعض الصفقة {اريخ} و{



٢٠١

ان للمستأجر كما أشبه  أو أذنيمل  ورية للغك مملونينيالعى واحدة فإنه إذا ظهر إحد

 إىل نيني األجرة بنسبة الععطي مني وبقي العقديق له أن حيما أنه كالً، كبطل العقد يأن 

فظهر فساد ى ربكأجرا نصف أجرة الوى ن أحدمها صغري فإذا استأجر دار،املةكاألجرة ال

قبل اإلجارة يما أنّ له أن ك ،ان للمستأجر إبطال اإلجارةك ى،الصغر إىل جارة بالنسبةاإل

جتارة عن تراٍض  : سبحانهمجاع قولهم قبل اإلكأصل احلى دل علي وبثلثي األجرة،

  .ن جتارة عن تراضكرض املستأجر ذه الدار فقط مل تي فإنه إذا مل ،)١(مكمن

ار، ال أنّ اإلجارة يان له اخلكجارة إلاً عن ايس أجنبيث إن الباقي من الدار لينعم ح

، ست عن تراضيببعض الصفقة ل ن بدون الرضاكإنها جتارة ل: إن شئت قلت وباطلة،

 تسية فإنها لي أجنبنيانت العكهذا خبالف ما إذا  و ما إذا رضي ببعض الصفقة،خبالف

  .اناًكما إذا استأجر منه داراً فأعطاه بدهلا دكإن رضي املستأجر،  وجتارة

مل الّ إ وهان عقدك فإنه إن رضي ببعض الصفقة ،)٢(أوفوا بالعقود شملهي كذلكو

  .عير يف باب البك مما ذهاريغ إىل ب الوفاء به،جي، فال هن عقديك

حسب ما ى  عل، ضرراًنينيان تقبل أحد العكما إذا ي ف)٣(ال ضررل يشمله دليبل 

قول إىل رناه يف السابق، هذا باإلضافةقر   

                                                









٢٠٢

ب جيما كراء كب يف الجيار ياخل: ه دعائم اإلسالميرويما ك )عليه السالم( الصادق

 ريالتأخ ووانياحل وار السيإمنا مل نقل به يف خ و، فإنه بعمومه شامل للمقام،)١(وعييف الب

  .الًيداً ال دليصلح مؤي بعد ضعف الدعائم، فهو ى،لعدم جربه بالفتو

  .أيت يف األجرةي نيار تبعض الصفقة يف العيأيت خيما كمث إنه 

 ةانت إجارتان يف إجارة واحدك ما إذا نيمث إنه ربما فصل بعض من قاربنا عصرهم ب

 انت إجارة واحدة،كاألجرة التامة، خبالف ما إذا  أو نيالع إىل تبعض للصفقة بالنسبةفال 

إجارة دار عمرو  يأراد عل وناراً،ين ديد إجارة دار حممد بعشري مثل ما إذا أراد زكذلو

: ني اإلنسان للمستأجركغة اإلجارة، فقال ذليال إنساناً واحداً بإجراء صك فو،ريبعشرة دنان

د يق إبطالل زحي مث ظهر بطالن إجارة دار عمرو، فإنه ال ،ناراًي دنين بثالثيدارما الكآجرت

انت كه، خبالف ما إذا يها الصفقة بالنسبة إليإجارة دار حممد، ألنّ اإلجارة مل تتبعض ف

  .نيما إذا أجره داركإجارة واحدة، 

 كذل ومتحداً،املستأجر  وان املؤجركتعددها يف ما إذا  وظهر وحدة اإلجارةيمنه و

 ،غة واحدةين الصكل ونيقصد معاملتيذا يف سائر املعامالت، فإنه قد كه و،تلف بالقصدخي

  .قصد معاملة واحدةيقد و

ه ية فيان بعض األدلة السابقة جاركإن  و،احكل تبعض الصفقة يف باب النكشينعم 

   ان غالبيلمام عدم جركأنّ املستفاد من الّ ضاً، إيأ

                                                





٢٠٣

  ،يموتعذر التسل

  

ون قطعه بأساب خاصة، كاح فهم من الشرع كه من أنّ النورك ملا ذ،هيارات فياخل

 د ندياح زك مثل ن،نياحك نكقصد بذل واح واحدكدته يف نيحف وحه الويل بنتهكفإذا ن

 لعدم تبعض ،اح فاطمةكن وجه لبطالن نيكاح هند مل ك مث ظهر بطالن ن،عمرو بفاطمةو

ار يان اخليرنا من بنائهم عدم جركال، ملا ذكه اإلشيحاً واحداً ففاكالصفقة، أما إذا قصد ن

 العتق وةاملبارا واخللع وعرف مسألة تبعض الصفقة يف باب الطالقيمما تقدم  واح،كيف الن

  .التأمل والتتبع إىل املسألة حباجة وما أشبه، واإلبراءو

ان له ك تسلّم املستأجر له تعذّر ونيم العيفإذا تعذّر تسل} ميتعذّر التسل {اريخ} و{

  .ل نفي الضرر رافع لإللزامي فدل، ألنّ إلزامه باإلجارة ضرركذل وار يف فسخها،ياخل

ل يف كستشين ربما كل وضاً،يه أريغ وار يف اإلجارة اجلواهرير دخول هذا اخلكقد ذو

ى رة عل القدنيتاب بأنّ من شرائط العوضكره املصنف يف أول الك ملا ذ بأنّ هذا منافكذل

  .اريللخ انت اإلجارة باطلة، فإنه مع البطالن ال معىنكالّ إ وم،يالتسل

ى تاب يف صورة عدم القدرة علكالم يف أول الكإنه ال منافاة، إذ ال: قاليأن الّ اللّهم إ

 تسلّميمل  وسلّميان قادراً عند اإلجارة مث مل كم، بأن يهنا يف صورة تعذر التسل وم،يالتسل

تعلّق غرض عقالئي مبثل هذه ي ما إذا مل نيل بيالقاعدة التفصى مقتض ور، تعذّكبعد ذلو

ان له كالّ إ وة،ياً فاإلجارة باطلة ألنها سفهائءان التعذر طاركإن  وم،ياإلجارة املتعذرة التسل

   ال ليدل و)١(أوفوا بالعقود لي دلني مجعاً بكذل و،ارياخل

                                                





٢٠٤

  ،والتدليس والتفليس

  

  .ان مرفوعاًكاً ي صار ضررثي، فالالزم حضرر

  .له يف املسألة التاسعةيرنا تفصكقد ذ و}سيالتفل {اريخ} و{

ال  خبرب ةتاب التجاركاستدل له يف  وه،ريغ وره اجلواهركذ} سيالتدل {اريخ} و{

ب يف بعض يأنه ع إىل ه، هذا باإلضافةي، ألنّ إلزام الطرف ذه اإلجارة ضرر عل)١(ضرر

ه بل العقد ياً عن املعقود عليس أجنبيث إنه ليح وتم،ي العقد مل قصود يفأنّ امل إىل وان،ياألح

صف بالصفة املطلوبة مل يإمنا ال  وه بالذاتي علبمنصن العقد باطالًيكت.  

ما أشبه  أو بيار العي بل هو داخل يف خ،داًياراً جديس خيار لينّ هذا اخلإقة ييف احلقو

ن ياح لبعض األدلة اخلاصة يف ذكالن وتايب التجارةكيف  وإمنا أفردها الفقهاء هنا ومما تقدم،

  .نيتابكال

 ألنه كذل وال غنب، وال ضرر وبين عيكإن مل  واريثبت هذا اخليمما تقدم تعرف أنه و

ضاً عدم يما تعرف أك ،ما أشبه و)مكعقود( و)٢(جتارة عن تراض صدقيبدون الرضا ال 

ى ان العقد منصباً علك ما إذا ني تعرف التفاوت بضاًيأ واألجرة، ونيس العي تدلنيالفرق ب

  .اريسر فاخلياالنتقاض البدل فإن ت و،ارية فاخلي الشخصنيالع

ب الذي له أرش يان من أقسام العكزان األرش يف هذا الباب بأن يمث إنه إذا حتقّق م

   قد وفالرد خاصة،الّ إ والرد، أو ان له األرشك

                                                







٢٠٥

  ،والشركة

  

  .حنوه وال ضررل يم األرش يف أمثال هذه املقامات بدليعملم يف تكسبق الت

 ضرر، وبي ألنه عكذل وه،ريغ واجلواهرك واحد ريره غكذ} ةكالشر {اريخ} و{

رض يما إذا مل ي ف)٢( عن تراضةجتار و)١(أوفوا بالعقود  يف)مكعقود(عدم صدق و

 نيب ور املؤجنية بكشترظهر أنها ميستأجر ألف متر من األرض مث ي مثل أن كذل و،كبذل

  .نهمايها بي فكرة مشتر املؤجنيث صارت العي حب،من له ألف آخر

ادة يز ور األجرةذا سلّم املستأجر للمؤجإما ك ،ةكانت األجرة مشتركذا إذا وك

 نيذا إذا امتزجت العك وها قبل القبض،ريامتزجت األجرة بغ أو ها،ي فكانت مشترك

  .ةكا أوجب الشرها ممرية فاختلط بغيت ذهباريما إذا استأجر لكاملستأجرة، 

م الذي هو شرط يالتسلى قدر علين ألنه ال الار بعض الفقهاء البطيظهر أنّ اختيمنه و

  .ميالتسلى  حمله، لوجود القدرة علرييف صحة اإلجارة يف غ

ع، ألنّ ي األجرة التوزكاملستأجر يف اشترا وني العكر يف اشترااملؤجى الظاهر أنّ علو

ما كاألجرة مثالً، ى ع املتوقّف عليبالتوزالّ تحقّق إيامل الذي ال كم اليه التسليجب علالوا

  .تاب التجارة فراجعك يف كروا مثل ذلكذ

   أو  مبال نفس املستأجركون االشترايك أن نيار بيال فرق يف اخلو

                                                







٢٠٦

  .لعوض نظري شرط رد الثمن يف البيع وخيار شرط رد ا،وما يفسد ليومه

  

 فأجره كعلم املستأجر بذليمل  وةكهما أرضاً مشتريما إذا ورثا من أبك ه،ريمبال غ

ار ي لتوفّر بعض أدلة اخلكذل وة مع نفس أرض املستأجر،كث إنّ أرضه مشترياألخ أرضه ح

  .ضاًيهنا أ

ف مما يه يف الصكما إذا أجره الفواك ،وميما أشبه ال أو }ومهيفسد ليما  {اريخ} و{

أت يما هو املتعارف يف بعض البالد، مث مل ك احتفاله ا، نييل تزع الفساد، ألجيان سرك

إن  وحنوه مما تقدم، وال ضررل ي لدل،املستأجر ألخذها، فإنّ للمؤجر احلق يف فسخ املعاملة

 واحد ريار هنا غير هذا اخلكقد ذ وه،يع من النص الوارد فيل اخلاص بالبير هنا الدلجيمل 

  .هريغ واجلواهرك

ى ر علبأن شرط املؤج} عي شرط رد الثمن يف البري نظ،شرط رد العوضار يخو{

 كما ورد ذلكنة، يمدة مع إىل نيان له استرداد العكاملستأجر عند اإلجارة أنه إن رد األجرة 

الّ  إ)١(املؤمنون عند شروطهم :)عليه السالم( ع، فإنه قسم من الشرط املشمول لقولهييف الب

  .هنا وكر هناك أفرده الفقهاء بالذكع بذليصة يف باب البث ورد نصوص خايأنه ح

لو  و،ن أثر للشرطيكرد الثمن مل يأنه مورد لتهم عدم الصحة، إذ لو مل  إىل باإلضافة

ب الوفاء به إذا جي إذ الشرط إمنا ،ع املنفسخ ال لزوم لهيالشرط يف الب و،عيرد الثمن انفسخ الب

   ما قرر يفكان يف ضمن عقد ك

                                                





٢٠٧

ع ي الرد أن البنيح و، عدم الرد وجود هذا احلقنينّ فائدة الشرط حإ :هين فكه، لحمل

  .ضاًيمنه تظهر صحة الشرط هنا أ وعقالً، وانه أثّر يف لزوم هذا الشرع نصاًكيف م

ان كذا كمدة  إىل نيشترط املستأجر أنه إن رد العي بأن ،كس ذلكعلم صحة عيمنه و

  .ل الشرط لهي إلطالق دل،له استرجاع ماله

 قبل رده الثمن حسب ما قررا، فإن قررا أنه نيفاء املستأجر من العيمث األجرة ملدة است

 أو ان له أجرة مثلكإن رد ا عدم  و،كان له ذلك املستأجر منه ةمدة استفادى مسمإن قرر

 ،كلذ إىل تا فالظاهر أنه ال أجرة له النصراف مثل هذا الشرطكإن س واألجرة فال أجرة،

  .كحنو ذل وماء بئر الدار و من مثر البستانهذا ما استفادكو

ار يف يلّ خكباجلملة و( :ارات يف اإلجارةيان هذه اخلير جركقال يف اجلواهر بعد ذ

ل خاص ي خبالف ما اختص بدل،انهيتجه جريحنوه  ومن أدلّته خرب الضرار أو لهيان دلكع يالب

ار ال ي يف أثناء املباحث خيكر علمينعم ربما ، رم عندنااس احمليبالقالّ وز التعدي عنه إجيال 

ال  و لعدم احلصر العقلي،هيل عليام الدليال بأس به بعد فرض ق و،ارات املزبورةيندرج يف اخلي

  .ى انته)ما هو واضحكها يالشرعي ف

  .ضاً فراجعيارات هنا أيان بعض فروع هذه اخليظهر جريع يتاب البكمبطالعة  و:أقول

  



٢٠٨

 فيكون للمشتري ،مل تبطل اإلجارة  مث باعه من املستأجرر عبده أو داره مثالًجأإذا ): ١٢ ألةمس(

 ولو فسخت اإلجارة ، ال من جهة تبعية العني، من جهة اإلجارة قبل انقضاء مدامنفعة العبد مثالً

بقية املدة من  ولو مات بعد القبض رجع املشتري املستأجر على البائع مبا يقابل ،رجعت إىل البائع

  ،األجرة

  

ملا } داره مثالً مث باعه من املستأجر مل تبطل اإلجارة أو إذا أجر عبده{ :)١٢ مسألة(

ون للمشتري منفعة العبد مثالً من جهة اإلجارة قبل يكف {،ذا إذا رهنه لعدم املنافاةك وتقدم،

 مسلوبة ني العكلإذ إنما م} نية العيال من جهة تبع {مدة اإلجارة أي }انقضاء مدا

نفع يف بعض األحوال األخر يفائه فإنه يئاً يف حال استيفد شيإن مل  وهذا االعتبار و،املنفعة

   :ره بقولهكاليت منها ما ذ

لّ كقتضي رجوع ي ألنّ الفسخ ،}البائع إىل {املنفعة} لو فسخت اإلجارة رجعتو{

  . العقد هو البائعني حكاملال و العقد،نيه حكمال إىل شيء

لولة اإلجارة فإذا ارتفعت يع ألجل حين املنفعة للمشتري بالبكاحتمال أنه إمنا مل تو

 إىل  انتقلت مسلوبة املنفعةنياملشتري، مدفوع بأنّ الع إىل زم رجوعهاالان الكاإلجارة 

بل لو فرض إعراض البائع عن ، للبائع  بل،إن بطلت اإلجارة وس له املنفعةياملشتري فل

  .ل املباحاتيانت من قبك بل ،ن للمشتريكاإلجارة مل تاملنفعة عند فسخ 

رجع املشتري } للعبد {بعد القبض والفسخ لإلجارة} بعد {العبد} لو ماتو{

 من ة املستأجرني ملا تقدم من أنّ تلف الع،ة املدة من األجرةيبل بقاقيا البائع مبى املستأجر عل

 ألنه التلف قبل )بعد القبض (إمنا قال و،املستأجرى رة علجس البائع، فالالزم إرجاع األكي

   ونيك، فال كون من مال املاليكالقبض 



٢٠٩

  . واهللا العامل،كان تلف العني عليهوإن 

  

  .حصته من األجرة ر حىتللمؤج

 ،س البائعكياملشتري فاملنفعة خترج من ى عل أي }هي علنيان تلف العكإن و{

  .األجرة خترج من املشتريو

  .امكاألححبقائق } اهللا العاملو{

  



٢١٠



٢١١

  

  فصل 

 من غري توقف ،ميلك املستأجر املنفعة يف إجارة األعيان والعمل يف اإلجارة على األعمال بنفس العقد

  .كما هو مقتضى سببية العقود ،ءعلى شي

  

  }فصل{

} األعمالى العمل يف اإلجارة عل {كلميو ،}اني املستأجر املنفعة يف إجارة األعكلمي{

  العقدريآخر غ} شيءى  توقّف علريمن غ {ة حتصلكياملل و،}دبنفس العق {ة مستقرةكيمل

 إىل ة انتقال األجرةكيون العقد سبباً يف امللك فإن الزم ،}ة العقوديسببى ما هو مقتضك{

 إىل نفسهر اط املؤجيذا انتقال عمل اخلكه واملستأجر مبجرد العقد، إىل املنفعة و،راملؤج

  .اط مبجرد العقدياخل إىل  القماشكرة من مالجانتقال األ و القماش،كمال

  .هياإلمجاع على  بل عن بعضهم دعو، عدم اخلالف ظاهراًكذلى اجلواهر على ادعو

اط يان اخلك ما إذا نيه فرق بأن وخ اخلالف يف مسألة العمل،يي عن الشكن حكلو

 طيخيان كرة بنفس اإلجارة، خبالف ما إذا جستحق األي فإنه ،كت املاليط الثوب يف بيخي

  .ميبعد التسلالّ ستحق األجرة إيالثوب يف دار نفسه، فإنه ال 

د يون يف يكالذي  العمل ني بليد التفصيريخ أنه ين اجلواهر استظهر من الشكل

م، يالتسل إىل تاجحيستحق األجرة بنفس العمل، وال يإصالح جداره يف داره فإنه ك ،املستأجر

   العمل نيوب



٢١٢

  .لكية متزلزلة به كذلكجر ميلك األجرة مؤكما أن امل

  

 كدار مال أو ط الثوب سواء يف دار نفسهيخياط ياخلك ،ريد املؤجون يف يكالذي 

  .ميبالتسلالّ ستحق األجرة إي فإنه ال ،القماش

 ،مهي فتمامه تسلكان حتت سلطان املالك بأنّ العمل إذا كخ استدل لذليأنّ الشوك

  .ريان حتت سلطان األجكخبالف ما إذا 

 ،ميث التسلين أنه أراد الفرق من حيريال التقدكى خ عليان، فالظاهر من الشكف وكي

  .ىالمه اإلمجاع املدعكناقض ي فال ،كث املليال من ح

  :نيالم يف هذه املسألة يف أمركمث ال

  .ة االنتقاليفكي: األول

  .ن العقد سببهإ: الثاينو

ون يف يكقال األمر االعتباري انت وان،يالعمل أمران اعتبار وفألنّ املنفعة: أما األول

 إىل عترب العرف انتقال املنفعةيلذا  وقي الذي هو يف وعاء اخلارج،يانتقال األمر احلقكوعائه، 

  .املستأجر مبجرد العقد إىل اطةيانتقال اخل و،املستأجر مبجرد العقد

اً يفيلكراً تس أمي فإنه ل،نّ ظاهر أدلّة الوفاء بالعقد أنّ العقد هو السببإ: أما الثاينو

 آخر األصل عدم اشتراط االنتقال بشيء أو ما يف سائر املعامالت،كضاً، ياً أيحمضاً بل وضع

  .ما أشبه أو مهيمن تسل

 كلميما ك أي }كذلك {بالعقد أي }ة متزلزلة بهكي األجرة ملكلمير  املؤجما أنّك{

 فاء املنفعةية املستقرة باستكيل ألنه تتوقف امل)متزلزلة(: إنما قال والعمل، واملستأجر املنفعة

ستوف يمل  أو ها خربت،نّستوف املستأجر منفعة الدار ألينه إذا مل إف ،أيتيما سك العملو

   اطة، ألنّيصاحب القماش اخل



٢١٣

 كما ال يستحق املستأجر ،ولكن ال يستحق املؤجر مطالبة األجرة إال بتسليم العني أو العمل

  ما هو مقتضى املعاوضةمطالبتهما إال بتسليم األجرة ك

  

  .اط األجرةياخل وك املالكلميط مل خياط مل ياخل

 نيالقاعدة، إذ ال فرق بى هذا هو مقتض و،)بل مستقرة(: قة ابن العمين يف تعلكل

متزلزلة، فإنّ مالحظة احتمال عدم  أو تهما مستقرةيلكون كاألجرة، فالالزم  واملنفعة

ون مالحظة عدم كان الالزم أن تك ،اً متزلزالًكرة ملر لألجة املؤجكيفاء إذا أوجب ملياالست

 ،اً متزلزالًكة املستأجر للمنفعة ملكيفاء خلراب الدار مثالً جتعل ملين املستأجر من االستكمت

ر ة املؤجكيبطل ملي فإذا فرض أن عدم االنتفاع لعدم الوجود ،ة املنفعة تابعة لوجودهاكيإذ مل

الم يف كذا الكه وة املستأجر للمنفعة،كيبطل مليلوجود ان عدم االنتفاع لعدم اك ،لألجرة

  .ما أشبه أو اطةياخل

 الدار يف إجارة الدارك} نيم العيبتسلالّ ر مطالبة األجرة إستحق املؤجين ال كلو{

 الدار} ستحق املستأجر مطالبتهمايما ال ك {اطة الثوبياطة يف خياخلك} أو العمل{

شملهما يفإنّ األمر بالوفاء بالعقد } املعاوضةى  هو مقتضماكم األجرة يبتسلالّ إ {اطةياخلو

اآلخر، فلو امتنع أحدمها عن البذل يف حال ى  علكتقدم أحدمها يف ذليال  و،يف وقت واحد

ستعد ي ه حىتيان لآلخر حبس ما علكن جربه كميلو مل  واستعداد اآلخر للبذل أجرب املمتنع،

  .ع املعاوضاتع أنواي يف مجكما هو ذلك ،املمتنع للبذل

احلمل يف  والبناء واطةياخلكر نفسه لعمل ال خالف يف أنّ املؤج والكمث إنه ال إش

بعد متام الّ  تسلّم األجرة إستحقيهم ال ريغ وارةيالز واحلج والصالة وقضاء الصوم واحلمال

   ىالعمل، بل يف اجلواهر دعو



٢١٤

لقاعدة  و،ه عند أخذه مالهيسلّم ما عليلّ ك ف،املعاوضةى ه، بل هو مقتضياإلمجاع عل

ايف، عن هشام بن كاملروي يف الكات، يه بعض الروايدل علي أو دهيؤي بل ،)١(السلطنة

ه يتعط ف عرقه حىتجيال :  قال،رياألج ويف اجلمال: )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،مكاحل

  .)٢(أجرته

عملون ي قوماً )ليه السالمع( نا أليب عبد اهللاياركت: ب، قاليضاً عن شعيه أياملروي فو

ف جيأعطهم أجورهم قبل أن : بالعصر، فلما فرغوا قال ملعت إىل ان أجلهمك ويف بستان له

  .)٣(عرقهم

لّ جزء جزء من العمل املأيت كط االستحقاق بيالقاعدة تقسى نصاف أن مقتضن اإلكل

 ها،يصلّيلّ صالة كة ل استحق بالنسب،ذاكلّ عام بكت يان قضاء امليبه، فلو أجر نفسه إلت

ل كب ف،ضاًيرة الدار أج يف أكذلكون يكالقاعدة أن ى البناء، بل مقتض واطي يف اخلكذلكو

 عادة كان هناكإذا الّ  إ،ر جزءاً من األجرةستحق املؤجيتسلّم من املستأجر جلزء من املنفعة 

  .شرط ضمن العقد أو ،تقوم مقام الشرط

  :األدلة اليت أقاموهاو

  .ستحقاق العامل األجرة عند انتهاء العملال: أوالً

  ،اط نفسهيإجارة اخل و إجارة الدارنيللفرق ب: اًيثانو

لّ جزء من العمل مقابل جزء من كون كالّ س إياملعاوضة لى إذ مقتض،  تامةريغ

   ستحقياً فجيأيت باألجزاء تدريالعامل  واملفروض أنّ املصلّي واألجرة،

                                                









٢١٥

جتارة   و،)١(أوفوا ليومة بدلكل السلطنة حميدلو لّ جزء جزءاً من األجرة،كل

لّ جزء من ماله يف مقابل جزء من ك إذ ال سلطنة بعد إقدامه هو جبعل ،)٢(عن تراٍض

  .العمل

 كان العادة يف ذليجرى بل تدل عل، كذل ىات جفاف العرق ال تدل عليرواو

ما أشبه بإعطائهم  ونياطيخلا وة يف مثل العماليحنن اآلن أنّ العادة جارى ما نركالوقت، 

ما أشبه  وايبياحلج الن وقاضي صلوات األموات ونياملوظف ونييف مثل املعلم و،اًرياألجرة أخ

اد، ففي بعض يتلف االعتخيما أشبه  والدابة وارةييف مثل إجارة السو، بإعطائهم األجرة أوالً

  . مؤخراًأخذواييف بعض آخر  وأخذون األجرة مقدماً،ياء ياألش وانياألح

م كان حي األجرة ال يف مقام بريات وردت يف مقابل تأخيأنّ الروا إىل باإلضافة

  .رها العلماء يف باب املستحباتكلذا ذ ولزم أن تدفع،يف كيا أ و،األجرة

  .األول إىل هذا بالنسبة

ما ك ،اًجياً تدرياً خارجكاطة ملي اخلكلميالثاين فإنّ صاحب القماش  إىل أما بالنسبة

ة احلاصلة عند كيان االعتبار بامللكاً، فإذا جياً تدرياً خارجك مستأجر الدار املنفعة ملكلمي

ة فالالزم إعطاء ية اخلارجكيان االعتبار بامللكإذا  والعقد فالالزم إعطاء األجرة عند العقد،

   األجرة جزًء

                                                







٢١٦

لكية للطرفني موقوف على  فأصل امل،كمهحبوتستقر ملكية األجرة باستيفاء املنفعة أو العمل أو ما 

 واستقرار ملكية األجرة موقوف على استيفاء املنفعة ، وجواز املطالبة موقوف على التسليم،متامية العقد

   فلو حصل مانع عن االستيفاء أو عن،أو إمتام العمل أو ما حبكمهما

  

فرق ي ماً للمنافع حىتيس تسليم الدار يف اإلجارة ليمن املعلوم أنّ تسل وهما،يجزًء ف

  .كالدار بذل واطةي اخلنيب

  .حمتمل االستنادى ة الصغرير متاميتقدى نه علإ: هي ففى،أما اإلمجاع املدع

  .لة جداًكن خمالفة املشهور مشكل وهذا

يف مثل } أو العمل {يف مثل أجرة الدار} فاء املنفعةية األجرة باستكيتستقر ملو{

 ها حىتين فكسيمل  وما إذا استأجر الدارك فاءيم االستكحب أي }مهكأو ما حب {اطةياخل

إن مل  وتستقر األجرة بتمام املدة وستحق األجرةي الدار ك فإنّ مال،انقضت مدة اإلجارة

  .ستوف املنفعة املستأجري

ى جواز املطالبة موقوف عل وة العقديمتامى  موقوف علنية للطرفكيفأصل املل{

  .ىفخيما ال ك  ال اجلواز الشرعي،ذهيخر بتنفرب اآلجياملراد باجلواز احلق الذي } ميالتسل

الم يف كأيت اليس} إمتام العمل أو فاء املنفعةياستى ة األجرة موقوف علكياستقرار ملو{

  .كما أشبه ذل وطياط للثوب املخي صورة تلف اخل يف آخر املسألة عند فرضكذل

فارغاً بدون املستأجر الدار ى قبفاء هو ما إذا أيم االستك حب،}مهماكأو ما حب{

 ه حىتي القماش إلكسلّم املاليمل  واط نفسهيم إمتام العمل هو ما إذا بذل اخلكحب وفاء،ياالست

  .الوقتى انته

   أو عن {ما إذا ادمت الدارك} فاءيفلو حصل مانع عن االست{



٢١٧

  . تنفسخ اإلجارة كما سيأيت تفصيلهالعمل

  

أيت يما سكتنفسخ اإلجارة { اطةياخلى قدر علياط فلم يما إذا شل اخلك} العمل

  .تعاىل إن شاء اهللا} لهيتفص

توقف ي كالم يف ذلكال و،ة ضمانهيفكي وطياط للمخيالم يف صورة تلف اخلكبقي ال

عمل  وة،يطيه العقد هل هو صفة املخي الشيء الذي وقع علنّهي أ ،ىخرمسألة أى عل

اط تسلّم األجرة بتمام ي اخلستحقيه ال يعل وما اختاره بعض،ك ،اط مقدمة هلذه الصفةياخل

  .هريغ وما اختاره املصنفك ،م الثوبياطة املقارن لتسليم اخليمقارناً لتسلالّ العمل إ

ة، يطيتسبب منه املخياطة الذي ي اخلريه العقد هو فعل األجيأم أنّ الشيء الذي وقع عل

ه يعل وإلجارة،س شيء منهما مورد ايل واطة،ير املتصف باخل املؤجك اآلن ملريد األجيففي 

 ما اختاره اجلواهركسلّم الثوب، يإن مل  واط تسلّم األجرة مبجرد متام العملي اخلستحقي

  .هريغ والشرائع إىل نسبهو

  .أيتيما سكان الظاهر األول كإن  و،احتماالن

 جائز، كذل و،نيما لو جعل األجرة يف مقابل الصفة بالنص من الطرفيال فكنعم ال إش

ى صح العقاب عليلذا  وأسباا،ى ة قدرة اإلنسان بسبب القدرة عليديتولألنّ املسببات ال

  .اإللقاء يف النارالّ س إيان فعل احملرق لكإن  وحنوه واإلحراق

 يف ،وجب الضمانيط مبا ياط للمخيصورة إتالف اخل إىل إذا حتقّق هذا قلنا بالنسبة

  :ة ضمانه أقوال أربعةيفكي

 ، املسألةكاختاره اجلواهر حسب تل وه،يلع دفع األجرة إاه معموالً مينه إيتضم: األول

   ،كالمها للمالكان ك وألنه أتلف الثوب ذا الصفة



٢١٨

  .أخذ منه أجرتهيمة الثوب املوصوف، نعم ي قك للمالريفالالزم إعطاء األج

  ألنه أتلف الثوب ذا الصفةكذل وه،ياه معموالً بدون دفع األجرة إلينه إيتضم: الثاين

 األجرة، ألنّ كه املاليعطين ال كل ومة الثوب املوصوف،يضمن قي ف،كا للمالالمهكان كو

  .ستحق األجرةيسلّم الصفة فال يمل  ومة الصفةيان عند تسلكاستحقاقه األجرة إنما 

ما اختاره املبسوط، ك معمول بدون استحقاق العامل لألجرة، رياه غينه إيتضم: الثالث

 ري فتذهب من مال األج،قد تلفت قبل قبضها وع،ي مبرتلة املبريألنّ الصفة اليت هي عمل لألج

  .سلّمهيستحق مثنه إذا مل يع الذي ال ياملبك

جامع  وريالتحر ورةكالتذ وما عن القواعدكالثالث،  و األولني بيريالتخ: الرابع

أخذ يإن مل  و،عطي األجرةيه أن يمة الصفة وجب علي قك ألنه إن أخذ املالكذل واملقاصد،

  .أجرة هين علكمة الصفة مل تيق

األجرة  و،نية اثنياطة السوقيمة اخليق وة،يمة القماش مثانيانت قكان فإذا كف وكي

  .ناراًيه ديعطي وري عشرة دنانري من األجكأخذ املالياألول أن ى ناراً، لزم علياملسماة د

  .هي بدون دفع األجرة إلري عشرة دنانري من األجكأخذ املاليالثاين ى علو

  .ئاًيه شيعطي بدون أن رية دناني مثانري من األجكأخذ املاليالثالث ى علو

ة يأخذ منه مثاني أن نيب وناراً،يه ديعطي وأخذ منه عشرةي أن ني بريتخيالرابع ى علو

  .ئاًيه شيعطيال  وفقط

  



٢١٩

   وتسلمها ومضت مدة اإلجارة استقرت األجرة عليه مثالًلو استأجر داراً): ١ مسألة(

  

} هي استقرت األجرة عل،مضت مدة األجرة وتسلّمها ولو استأجر داراً {:)١ مسألة(

  .املستأجر للدار ور لألجرةقضي باستحقاق املؤجيالعقد الذي ى ألنه مقتض

عن  وضاً،يرة أكنقله عن التذ و، يف اجلواهركعدم اخلالف املعتد به يف ذلى قد ادعو

  .ال خالف وهيال فكا ال إشهذا مم و:كيف املستمس وه،يمجاع علة اإليالغن

 عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: ل بن مسلم، قاليه ما رواه إمساعيدل عليو

 يكمل أزرعها أعط أو ذا إن زرعتهاك وذاكها بيأجرن: رجل استأجر من رجل أرضاً فقال

  .)١(كتريإن شاء مل  وأخذه مباله إن شاءي نله أ:  فقال،زرع الرجلي فلم ،كذل

  .)٢( مثله)عليه السالم( عبد اهللا أيب ل بن الفضل، عنيإمساععن و

   .)٣( مثله)عليه السالم(  عنه،عن حممد بن مساعةو

  .اتي الروانحنوه عبارة الصدوق يف املقنع الذي هو متوو

 أو تيالبى اركتي عن الرجل )عليه السالم( احلسن أبا سألت: نيقطيخرب ابن و

   إىل راء الزمكال: ل قا،ثركأ أو أقل أو نة سنةيالسف

                                                









٢٢٠

  .سواء سكنها أو مل يسكنها باختياره

  

إن شاء  ورا إن شاء أخذ إىل راءكار يف أخذ الياخل و،هيتراه إلكالوقت الذي ا

  .)١(كتر

 أيب خرب وخرب سهل، وابنه، ي علربحنوه خو( :ثيقال يف اجلواهر بعد نقل هذا احلد

  ).ريبص

نة يسفالراء مع وضوح أنّ كرب إطالق أنّ له الالظاهر أنّ وجه االستدالل ذا اخلو

  .فارغةى اً ما تبقريثك

 ،)ارهينها باختكسيمل  أو نهاكسواء س (:ظهر وجه قول املصنفيلّه ك كمن ذلو

هو الذي ر ه شيء، ألنّ املؤجين عليكر مل نها من جهة املؤجكسياره أنه إن مل ياملراد باختو

ما إذا حبسه الظامل من كنها بسبب آخر، كسيا مل املستأجر املنفعة، أما إذى فوت عل

ه األجرة، إلطالق األدلة املتقدمة، بل الظاهر أنه إن مل ي، فإنّ علكحنوه ذل أو ناهاكس

 مسقطاً لألجرة، بل كن ذليكمل  ىنكر من السنها من جهة املؤجر بأن منعه املؤجكسي

 بدل الغصب، نيب واةاألجرة املسم نيرمبا تتفاوت ب وسائر الغصاب،كر  املؤجنيالالزم تضم

  .أقل أو ثركون الثاين أيكبأن 

إذا (: ث قالي ح،ل يف املسألةيح التفصان ظاهر الشرائع مبعونة بعض الشركل وهذا

ذا ك ول،يه تفصيف وفاء املنفعة لزمته األجرةيها استين فكميمضت مدة  و املستأجرةنيسلّم الع

  .ى انته)نكسيمل  ومضت املدة وتسلّمها ولو استأجر داراً

نّ املراد ا إن سلّم إ :هايتوباً علكنه وجد مإاحملقّق ى ت علأري عن نسخة قُكقد حو

    انتفع أم،نة لزمت األجرةيدة مبدة معيانت مقك ونيالع

                                                





٢٢١

وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو حلمل املتاع إىل مكان كذا ومضى زمان ميكن له ذلك وجب 

 وأما ، بالزمان املتصل بالعقداًكب أو مل حيمل بشرط أن يكون مقدر وإن مل ير،عليه األجرة واستقرت

   فبعدإذا عينا وقتاً

  

ى اإلجارة عل والدابة حتمل املتاع لزمت يف املدة أجرة املثلكعمل ى انت علكإن  و،ال

  .ةيباق العمل

 ني بكذلو انت اإلجارة للعمل فقط،كما  إىل ل بالنسبةيلعلّ مراد احملقّق التفص: أقول

 ،توبةكة امليما هو ظاهر احلاشك ، املدة املطلقة فأجرة املثلنيب و،دة فاألجرة املسماةياملدة املق

ل يه التفصينصب علي فال )لزمته األجرة(ى  فإنه عطف عل)ذا لو استأجر داراًكو(: أما قوله

  .العمل ور يف شقكاملذ

زراعة  والدار ىنكسك ، باملدةددحيما  إىل ون بالنسبةكان، فاإلجارة قد تكف وكي

املسافر  ونقل املتاعك ،دد بالعملحيما  إىل ون بالنسبةكقد ت ومه،كقد عرفت ح واألرض،

  .ةيلكحنو الى ون عليكقد  و،ةيحنو اإلجارة الشخصى ون عليك قد ك مث ذل،وبكيف املر

 ذاكان كم إىل حلمل املتاع أو وبكذا إذا استأجر دابة للركو{: ره بقولهكوهذا ما ذ

 ه األجرةيوجبت عل {هيمحل متاعه إل أو ذا،كان كم إىل ريالس} كن له ذلكميزمان ى مضو

بشرط أن  {ما عرفتك ك اإلجارة ذلىإذ مقتض} ملحيمل  أو بكريإن مل  واستقرتو

ى  علكأجرت: ما إذا قالك ،انصرافاً أو ناًييتع} مقدراً بالزمان املتصل بالعقد {العمد} ونيك

  .كحنو ذل أو بلد فالن، إىل تاعي اآلنأن حتمل م

   فبعد {،وم اجلمعةيحتمل يف : ما لو قالك} نا وقتاًيأما إذا عو{



٢٢٢

ما إن أ و، هذا إذا كانت اإلجارة واقعة على عني معينة شخصية يف وقت معني،مضي ذلك الوقت

  . فاألقوى أنه كذلك مع تعيني الوقت وانقضائه،وقعت على كلي وعني يف فرد وتسلمه

  

احتمال عدم  وه األجرة،يب جتب علكريمل  أو مل متاعهحيمل  و} الوقتكمضي ذل

مال املستأجر  وداره، أو ر دابتهل املؤجكل املال بالباطل، إذ ال مقابل ألكالوجوب ألنه من أ

ت املستأجر فائدة يل للمال يف مقابل تفوكالدابة، مردود بأنه أ ونتفع بالداريفإنّ املستأجر مل 

  .}ةينة شخصي معنيعى انت اإلجارة واقعة علكهذا إذا  {،دابتهو داره

، نيانت يف املعكما إذا ي فكذلكضاً ية أي الشخصريفغالّ إ و،ةيحية توضيالشخص: ليق

  باالنصرافينيتع} نييف وقت مع {ني يف املعلّيكال وسر املشاعكحنو الى ما إذا أجره علك

  .النصأو 

 مع كذلكأنه ى تسلّمه، فاألقو و يف فردنيع وليكى عل {اإلجارة} أما إن وقعتو{

م الذي هو يق التسلتحقي فلي،ك تسلّم الفرد تسلّم لل ألنكذل و}انقضائه و الوقتينيتع

  .شرط استقرار األجرة

 نة فتستقر،ي املعني بهاه اجلواهر من فرقكما حى خ عليأنّ هذا يف مقابل قول الشكو

  .ضاًيعبارة الشرائع املتقدمة أ يف كاحتمل ذل واملطلقة فال تستقر،و

، فانقضاء الوقت كره املستمسكما ذك موضوع اإلجارة، رينّ املدفوع غألعلّ وجهه و

ر أجرة ستحق املؤجي فال ،موضوع اإلجارة إىل وجب انقضاء الوقت بالنسبةيه ال يبالنسبة إل

ما املثلوى املسمإن.  

ارة أصالً تسقط األجرة املسماة فاء اإلجين بعد انقضاء الزمان استكميث ال ينعم ح

  :)رمحه اهللا(  إذ املدفوع نفس موضوع اإلجارة، قال السبزواريى،فخيه ما ال يف ومطلقاً،



٢٢٣

نعم مع عدم تعيني الوقت فالظاهر عدم استقرار األجرة املسماة وبقاء اإلجارة وإن 

  .كان ضامنا ألجرة املثل لتلك املدة من جهة تفويته املنفعة على املؤجر

  

   ةيعي هي املهي الطبلّيك

  ةيوجوده وجودها شخص

 حيال بنحو التصر وال منفصالً، وال متصالً بزمان العقد}  الوقتينينعم مع عدم تع{

 اًيلّكان كاحلمل، سواء  أو وبكالدابة للركدد بالعمل، حيما يهذا ف وال بنحو االنصراف،و

نه كيمضت مدة مت ولدابة مثالً،ر املستأجر ااملؤجى أنه إذا أعط} فالظاهر {اًيشخصأو 

إن و{ املستأجرى عل} عدم استقرار األجرة املسماة {ستفديمل  وهاياالستفاده من الدابة ف

 علّة )من جهة( ،}راملؤجى ته املنفعة عليوف املدة من جهة تكان ضامناً ألجرة املثل لتلك

 ن املهذب البارعاجلواهر ما استظهره املصنف عى كقد ح و،)ان ضامناًكإن و(: لقوله

  .ضاح النافعيإو

  :يف مسألة ثالثة أقوالو

قة يمنهم ابن العم يف تعل و واحد،ريقد اختاره غ وى،الضمان ألجرة املسم: األول

  .كاملستمس والعروة،

  .هريغ وقد اختاره املصنف والضمان ألجرة املثل،: الثاينو

  .قةي يف التعلد الربوجردييقد اختاره الس و،عدم الضمان أصالً: الثالثو

 ألنّ زمان القبض فرد من زمان اإلجارة، فالقبض يف هذا كذل واألول هو األقرب،و

 أن نيال فرق يف األمر ب و،نيون حاله حال الزمان املعيك والزمان قبض ملتعلّق اإلجارة،

ون يف ما تقولك ف،نه يف فرديعي واًيلّكون الزمان يكأن  أو نه يف الفرد،يعي واًيلّكون املتعلق يك

   الثاين بأجرة



٢٢٤

كما ذكى املسمف يف الفرع الثاين، فالالزم أن تقولوا باملسمضاً،يهنا أى ره املصن 

الم كعدم اخلالف يف  وه اإلمجاعيعلى لعلّ هذا القول هو ظاهر املشهور، بل الذي ادعو

  .لمامكر أجرة املثل، فراجع ث إم قد أطلقوا استحقاق املؤجيم، حهبعض

 يف زمان نيتعيال  وفاء،يع األزمنة صاحل لالستي فقد استدل له بأنّ مج،قول الثاينأما ال

 ةع األزمنية مجي صالح:هيف وته،يلك عن ليكقلّب اليفرد ال ى القبض، فإنّ التباين عل

 لي،كب اللانق وةيلصالحم فقد خرجت عن اي أما بعد التسلم،يفاء إنما هي قبل التسليلالست

 يستحق  فهل يقول أحد بأنه ال، وتلف الفرداًياً مث سلّمه فردعه مبيعاً كلباوذلك مثل ما إذا 

  .ميبالتسل فرد إىل ليكنقلب اليال  وته،يلّكى  علبعد باقي   إذ الكل، مثن املثلمن املشتري إالّ

ضمانه ألجرة مثل ما فات (: قهيد الربوجردي يف تعليأما القول الثالث، فقد قال السو

 ليكناً ملا أجره من الييه تعير سلّمه إلدة، مع أنّ املفروض هو أنّ املؤج املك تلر يفاملؤجى عل

 )ه عدم الضمانيفى تصور له وجه، فاألقويث الزمان ال يتوسعته من حى ه مع إبقائه عليف

  .ىانته

ال يف أصل كث عرفت اإلشيح وت موجب للضمان،يلّ تفوكس ي ألنه لكذلو

  . فتأمل،فخمتار املصنى ان له وجه بناًء علكإن  ود،يم السالكجمال لى بقيضمان املثل فال 

ل الدابة احملددة يإما من قب ول الدار احملددة باملدة،يقد حتصل أنّ اإلجارة إما من قبو

   تارة ويلكهي الدابة تارة  ويف الثاين فاملتعلق وبالعمل،



٢٢٥

 الفقهاء يف نيمورد االختالف ب و،صيتارة شخ وليكما أنّ الزمان تارة ك، شخصي

ة الزمان يلك وى،ر أجرة املسمكأن وخيث خالف الشية املتعلق، حيلكمها  وهيالثاين يف شقّ

ى رة املسمج أما ما اخترناه فهو أى،ر أجرة املسمكأن وث خالف املصنف تبعاً ملن عرفتيح

  .ع تبعاً للمشهورييف اجلم

  



٢٢٦

استقرت عليه  ،أجر ومل يتسلم حىت انقضت املدةجر العني املستأجرة للمستؤإذا بذل امل): ٢ مسألة(

  ،األجرة

  

 أما إذا مل ،عمداً} تسلّميمل  و املستأجرة للمستأجرنير العإذا بذل املؤج{ :)٢ مسألة(

 ، فالالزم البذل هلم،قومون مقامهي نيم الشرعي مث عدول املؤمنكنه فاحلاكتسلّم لعدم متي

يف بعض ى املسم وما اخترناه،كمطلق ى املسم} ه األجرةيانقضت املدة استقرت عل حىت{

 خياره من الشيما تقدم اختك ،زماناً أو  متعلقاًليكما يف الك ،املثل يف آخر و،املوارد

  .ف يف املسألة السابقةاملصنو

 من تعرض نيه بيعدم اخلالف فى ان، فهذا هو املشهور، بل يف اجلواهر دعوكف وكي

  .له

  .)١(أوفوا بالعقود موممث إنّ وجه استقرار األجرة ع

 نيعي ال ليكن وجه الستقرار األجرة، إذ اليكاً مل يلكان الزمان كنعم الظاهر أنه إذا 

لزم أن يأنّ التجارة  وون العقود تتبع القصود،كى ، ألنه هو مقتضنيالطرفى برضالّ يف فرد إ

  .ون بالتراضيكت

ر د املؤجي ال ب، فرد من املتعلقنييضاً يف تعيدمها أيون األمر بيك أن كالزم ذل: قاليال 

الّ س إي مع أنه ل،تسلّمياً فلم يسلّمه فرداً خارجيأراد أن  واًيلكما إذا استأجر منه فرداً يفقط ف

  .رد املؤجيب

ق حية ال يانت األفراد متساوكفرد املتعلق، فإنه إذا  و فرد الزماننيفرق ب: قالي ألنه

ة ير، فإن الرغبات ال ختتلف يف األفراد املتساوه املؤجقدميفرد الذي لللمستأجر عدم قبول ا

   فرد  خبالف،ع اجلهاتيمن مج

                                                





٢٢٧

 وامتنع من دفع الثوب إليه حىت مضى ، يف وقت معني مثالً معيناًوكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً

ع  سواء اشتغل يف ذلك الوقت مع امتناع املستأجر من دف، فإنه جيب عليه دفع األجرة،ذلك الوقت

  . أو جلس فارغاً،الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغريه

  

 ى،فخيما ال كر الفرد املؤخ وماً يف الفرد املقدريثك الرغبات ختتلف الزمان، فإن

  .ون بالتراضي منهما ال وجه لهكب أن تجير مع أنّ املعاملة  باملؤجيني التعص حقيفتخص

م مث كاحلا إىل دفعهاير أن املؤجى عل عمداً، فهل نير العتسلّم املستأجيمث إنه لو مل 

ن يروا يف باب الدكما ذكصاحبه،  إىل صال احلقي لوجوب إ،ك حمتمل ذل،نيعدول املؤمن

  .م ويل املمتنعكاحلا وتسلّمه الدائن،يإذا مل 

 نيب ونهية بي ألصالة العدم بعد صدق الوفاء بالعقد بالتخل،تمل عدم الوجوبحيو

 نيب وبالقبض،الّ  إنيتعيم ألنه ال كمه احلايجب تسلي فليكل انيتمل الفرق بحي واملستحق،

 إىل  حباجةانت املسألة بعدكإن  و،هذا االحتمال أقرب وم،كمه احلايب تسلجيالشخصي فال 

  .التأمل

ال وجه  و،ان الثوب عند العقد أم الك} ناًيط له ثوباً معيخيذا إذا استأجره لكو{

ال، فإنه ال كم بال إشيدفعه بقصد التسل أو م الفردي بتسلنيعي هنا ليك، إذ النيده باملعييلتق

ان كأما إذا } نيمثالً يف وقت مع {لي،كان الفرد مصداقاً للك إذا ينياط يف التعية للخيمدخل

 كذلى مض ه حىتيامتنع من دفع الثوب إلو{ ،ما تقدمكتهما ياً فالالزم رضايلّكالوقت 

سواء  {أوفوا بالعقود ى تقدم من أنه مقتضملا} ه دفع األجرةيب علجيالوقت فإنه 

 ه بشغل آخر لنفسهي الوقت مع امتناع املستأجر من دفع الثوب إلكيف ذل {راملؤج} اشتغل

   علّله يف و}جلس فارغاً أو ،هريلغأو 



٢٢٨

هو البذل الذي  وع الصور،يطراد املناط يف استقرار األجرة يف مجال(:  بقولهكاملستمس

  .ىه انت)ميستحق التسلي

اً مع  الشغل مضادكان ذاكال إذا كه إشيف(:  بقولهنياملنت بعض احملشى علّق علو

  .)ادمها معاً يف اخلارججين إكميث ال يه حبيالعمل املستأجر عل

ه املضار رير يف غصرفه املؤجيف كيال أنّ الوقت صار للمستأجر فكوجه اإلش: أقول

  .له

 ةتار وه صرف وقته يف شيء،يرم علحيهل أنه  وفييلكم التكالم هنا تارة يف احلكالو

  .ر يف هذا الوقتستحق ما حصله املؤجيهو أنّ املستأجر هل  وم الوضعي،كيف احل

ر صرفه املؤجيف كي ألنّ الوقت للمستأجر فميتمل التحرحي فربما فييلكم التكأما احل

ل أن يمن قب ونه،ذإبدون  و أمر موالهريصرف العبد وقته يف غيل أن يه، فإنه من قبرييف غ

ها يناه فكس أو ان إنسان آخركر للدار إذا امتنع املستأجر من تسلّمها يف إسصرف املؤجي

  .املنفعة أو ة الوقتكي مملونيبنفسه، فإنه ال فرق ب

ه العمل ي علكلميإمنا  و،كذلى ل علير لعدم الدل وقت املؤجكلمينّ املستأجر ال إ: هيفو

خبالف الدار اليت هي  وع شؤونه،ي جبمكبد الذي هو مملوهذا خبالف الع ويف هذا الوقت،

  .منافعها عية جبمكمملو

املؤجر ما صرفه من الوقت ى  املستأجر علستحقيستبعد أن يلوضعي فال م اكأما احلو

وقت الّ ون له إيك أنه ال كد ذليؤي و إذ عمله يف هذا الوقت للمستأجر،ى،يف حاجة أخر

أجر آخر من الذي عمل له بدون  وأجر املستأجر األول، ،نيه أجريأخذ عليف كيواحد ف

  أن  ار، فالالزمجيإ



٢٢٩

أن خاط ثوب كمة يله ق ون عمله هذا للمستأجر األول، سواء عمله لنفسه مبايك

  .هريما لو خاط ثوب غكه ريعمله لغ أو ،نفسه

الذي هو العمل  ـ عطه الثوب فقد أعرض عن مالهيث مل يإنّ املستأجر ح: إن قلت

  .ئاًيستحق شيفال  ـ ذا الوقتيف ه

  .ه الثوب جلهة مايعطيإمنا ال  و،عرض املستأجريالم يف مفروض أنه مل كال: قلت

قال بعدم يربما  و،الوضعي وفييلك التنيمكال يف احلكنعم إذا أعرض فال إش

الذي عمله  وه،يرغب فياطة ثوب املستأجر مل يهو خ وهياالستحقاق، ألنّ الذي استحق عل

ان عمله من جنس كستحق املستأجر له، خصوصاً إذا ي مل ريطة ثوب الغايهو خو راملؤج

املسألة حمل  وه النجارة،يستحق املستأجر علي إذ ال ،ما لو جنر من باب إنسان آخركآخر، 

  .الكإش

وقتاً الّ  إكلمير نفسه إلنسان آخر، ألنه ال ؤجيق له أن حيال يف أنه ال كنعم ال إش

إذا أعرض املستأجر عنه مثل إعراض الّ يف املستأجر األول، اللّهم إقد صرفه  وواحداً،

 أن نئذيوز له حجي واًيون وقته مباحاً ذاتيكه يف الشارع، فإنه يلقياإلنسان عن ماله الذي 

ح حراً بصيعن عبده فإنه ال  مثله ما لو أعرض املوىل و عقد،ريغ أو ما شاء بعقديصرفه في

  .هريغ أو  لنفسهنئذيصرف وقته حيصح للعبد أن يا إمن والقصد، إىل اجهيالحت

   ر جرب املستأجر بإعطائه الثوباملؤجى ب علجيمث إنّ الظاهر أنه ال 



٢٣٠

وجوب الوفاء إمنا هو من قبل نفس اإلنسان ال من قبل طرف  وطه ألصالة عدمه،يخيل

  .اًيلو وفاًء جرب وفيي ريوجوب جعل الغى دل علي فال ،املقابل له

  



٢٣١

 وكان املوجر باذالً إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت املدة اليت ميكن إيقاع ذلك فيها): ٣ مسألة(

   بإذن مواله أو عبداًجر حراًؤ سواء كان امل،نفسه استقرت األجرة

  

ان ك وهاي فكقاع ذلين إكميمضت املدة اليت  وإذا استأجره لقلع ضرسه {:)٣ مسألة(

ما ك ،}استقرت األجرة {نه من قلع ضرسهيكتأجر من متإمنا امتنع املس و}املؤجر باذالً نفسه

 ذا يف الشرائعك وها،ريغ وكاملسال ورةكالتذ واإلرشاد وريالتحر والسرائر وعن املبسوط

  .اجلواهرو

تفترق هذه املسألة عن املسألة السابقة بأنّ املفروض يف السابقة (: كقال يف املستمس

 ض متام املدة،ميإن مل  وه العملين فكمياء زمان يف هذه املسألة انقض وانقضاء متام املدة،

ها يت فيوفقع اخلالف يف املسألة السابقة يف لزوم األجرة من جهة صدق التي مل كلذلو

  .ى انته)خبالف هذه

فوت املوضوع هنا ك ، اختالف بعض الفروعني املسألتنيالظاهر أنّ الفرق ب: أقول

 أيت بالنصي قد يني، ألنّ التعني يف املسألتنيقت معفالوالّ إو ،أيتيما سك السابقة دون املسألة

قول يف ي بأن نيد املسألتيتوح ان األوىلكره كان الفارق ما ذكلو  وأيت باالنصراف،يقد و

  .متام املدة أو ها العملين فكميانقضت املدة اليت  و: املسألةكتل

  .رهيم تقرما تقدك ،كان، فوجه استقرار األجرة اقتضاء الوفاء بالعقد ذلكف وكي

الزمان  وليك الزمان النيمن الفرق ب ف يف املسألة األوىلره املصنكما ذى نعم بناًء عل

ر ن املؤجاكسواء  {،ث مل متض متام املدةيون الالزم هنا عدم استقرار األجرة حيكص املشخ

   }مواله ذنإعبداً ب أو حراً



٢٣٢

 ال ،ن منافع احلر ال تضمن إال باالستيفاءواحتمال الفرق بينهما باالستقرار يف الثاين دون األول أل

  ، فإذا بذهلا ومل يقبل كان تلفها منه، للمستحق ألن منافعه بعد العقد عليها صارت ماالً،وجه له

  

  .هيقتضي استقرار األجرة عليث إنّ الوفاء بالعقد يهما، حيل في لوحدة الدلكذلو

ة ريإنه خ: ليربهان، بل قجممع ال وما عن جامع املقاصدك} نهماياحتمال الفرق بو{

 ،ما يف اجلواهرى اض، عليالر والروضة وكاملسالو رشادق اإليتعل وريالتحر وغصب الشرائع

ون يكالذي } دون األول {ر عبداًون املؤجكهو  و}يف الثاين {لألجرة} باالستقرار{

  .ر حراًاملؤج

 كذل وال ضمان،ستوف هنا فيمل ث يح و}فاءيباالستالّ ألنّ منافع احلر ال تضمن إ{

ى تسلّط عليإذا مل  وه،يون اإلنسان مسلّطاً عليك وديون حتت اليك اً حىتكس مليألنّ احلر ل

ذا إالّ ر منافعه إم املؤجيتحقّق تسليمنافعه، ألنّ منافعه تابعة له، فال ى تسلّط عليذاته مل 

منافعه بعد ال وجه له ألنّ  {المك هذا النك ل،ث مل تستوف هنا فال ضمانيت حبياستوف

 ،من املبذول له أي }ان تلفها منهكقبل يمل  و فإذا بذهلاها صارت ماالً للمستحق،يالعقد عل

  .)فاءيستاالبالّ نّ منافع احلر ال تضمن إإ (ةيلكال يف ك اإلشني تبكبذلو

نه كحة، ليانت صحكإن  و)اًكس ملينّ احلر لإ (هي وى،ربكة هذه الإن عل: كان ذليب

ن أن ال كمي بل )ديون منافعه حتت الك ال تكس مبليلّ ما لكن إ (نيب ولعلّة انيال تالزم ب

    فهو)نكمي (رناه أنهكما ذ ومنافعه،ى تسلّط علون يك كمع ذل وذات احلرى ون تسلّط عليك



٢٣٣

 كما ، إذا صدق ذلك بل تضمن بالتفويت أيضاً،مع أنا ال نسلم أن منافعه ال تضمن إال باالستيفاء

  ، كسوبا فإنه يصدق يف العرف أنه فوت عليه كذا مقداراإذا حبسه وكان

  

  .ون التلف من املتسلّط مثل تلف منافع العبديكالتسلّط فى ريمتحقّق ألنّ العرف 

 شمل منافع العبدي  فهو له ضامنريمن أتلف مال الغل يإنّ دل: إن شئت قلتو

 تالفون باإليكالتلف قد و ،نافعهورته منافع احلر ماالً بسبب إجارته ملريبعد ص ،منافع احلرو

الّ م أنّ منافعه ال تضمن إ ال نسلّمع إنا {هيما يف ما حنن فكفاء، يون بعدم االستيكقد و

بل تضمن  {،)هايبعد العقد عل ( عن قوله السابقهذا ترق وها،يعقد عليإن مل  و}فاءيباالست

ل يدل وريمن أتلف مال الغل يشمله دليت عرفاً، فيالتفو} كضاً إذا صدق ذليت أيبالتفو

 مسلمئحق امرى تويلئال )صدق يف العرف أنه يسوباً فإنه كان ك وذا حبسهإما ك {،)١

 يف )رمحه اهللا( د األصفهايني واحد منهم السريما اختاره غك ،}ذا مقداراًكه يفوت عل

 نيعلّق واحد من املري غكل يف ذلكأش ود الربوجردي هنا،يالس ود ابن العميالس ولةيالوس

  .ممنوعتانى ربكالوى إنّ الصغر: نيقائل

فإنّ الواقع هو أنّ الّ إ و فألنه تسامح عريف،)ريالغى نه فوت علإ (هيوى أما الصغر

  .ئاًيه شي الربح، ال أنه أتلف علنيب ونهياحلابس حال ب

 ـ ىرفرض صدقه عرفاً، بأن متّت الصغى عل ـ تيلّ تفوكنّ إ (هيوى ربكأما الو

   ك املستمسهقرر وها،يل علي ال دل)ضمانوجب الي

                                                





٢٣٤

قتضي فوات فائدة ال الوقوع ياً للخسارة فاحلبس إنما كان تداركالضمان إن ( :ذاكه

س هلا أثر يف نظر الشارع ينفس احلر لكان اشتغاالً بالبدل فمنافع احلر كإن  ويف خسارة،

  .خلإ )ة للحركوا مملوكة عنها لعدم ي البدلقن تعلّكميي ك

 ،)١(ال ضررما من جهة االستدالل بقاعدة إروه، كة ما ذين الظاهر متامكل: أقول

  .)٢( مسلمئحق امرى تويال إما من جهة قاعدة و

 ،احملبوس مرفوعى  الضرر الذي أورده احلابس علإن: قولي ال ضررأما األول، فألنّ 

  .رفع الشارع ضررهيمل الّ إ و،اًكدارتون ميكبأن الّ ونه مرفوعاً إكال واقع لو

ماً كثبت حيس يل و إنما هو رفعال ضرر واحد من أنّ ريره غكظهر أنّ ما ذيمنه و

 ال ضرران سلب ك بأن ال ضررى ان يف جمركثباته إن إد يم الذي نرك تام، إذ احلريغ

ثبت ي روه من أنه الكن يف جمراه صح ما ذيكإن مل  و مثبتاً له،ال ضرران كمستلزماً له، 

 نيمم، إذ ال تالزم بي يف باب الوضوء إثبات التال ضررل ين بدلكمي مثالً ال ،اًيابجيماً إكح

  .نفي الوضوء إىل  بالنسبةال ضرر ومميالت

 إذ ،كدارتفهم منه أنّ الضرر مي، فإنه يكال ضرر عل: أما إذا قال الشارع ملن تلف ماله

صلى (  يف وجه أمر الرسولبها هو الذي نستقرهذ ولنفي الضرر، ن معىنيك مل كال ذللو 

  ، فإنّ)٣( بقلع شجرة مسرة بن جندب)اهللا عليه وآله

                                                









٢٣٥

  هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال األمل بعد العقد مل تثبت

  

 أو  هو منع مسرة من دخول بستانه،ايبجيتحقّق بعمل إياألنصاري إمنا ى عدم الضرر عل

 فالقول بأنّ ، الثاين)صلى اهللا عليه وآله( رجح الرسولقد  و،يريل التخيسبى قلع شجرته عل

قاعدة ى به القلع علياً خالف ظاهر ترتيان مولوك بقلع الشجرة )صلى اهللا عليه وآله( أمره

ال ضررهذا .  

 العرف يف كشيفإنه ال  العرف، إىل ولكأنّ احلبس ضرر فهو مو إىل أما بالنسبةو

ى سميصل ي املتوقّع حصوله قطعاً إذا مل ، فإنضرراً بالغاً بأنّ احلابس أضر احملبوس لالقو

عجلوا بالصالة (: قاليمنه  و وفوتاً،خسارةً وذهاب املوجود ضرراًى سميما كضرراً عرفاً، 

احلج، فعدم  وارةيفاتتين الز: قالي و،اايمتوقعاً إتالّ ن الصالة إك، مع أنه مل ت)قبل الفوت

ره ك فتم ما ذى،ربكوهذه ال كالفوت ضرر متدار وى،غروهذه الص  املتوقّع فوتكإدرا

  .املصنف

اخلسارة  و ألنّ الفوت خسارة،، واردريضاً غي أكال املستسمكما أنه ظهر أنّ إشك

  .ةكمتدار

 فإنه إن مل ىتويال  ليظهر وجه االستدالل بدلي ال ضررمن االستدالل بقاعدة و

  .حقّهى توياحلال أنه ال  و،حقّهى  الشارع ما فاته من الربح فقد توكتداري

 ال كذل و حقّه،كالزم عرفاً تداري )١( مسلمئحق امرى تويال إن : إن شئت قلتو

ى لو شرع الشارع عدم ضمان احلابس فقد توفه يما فات عل و،بتحمل ضررهالّ ون إيك

  .ال وجه لهى ال يف الصغرك فاإلش، حقّهك يف أنّ ذلكشيالعرف ال  وحقّه،

    استأجر لقلع ضرسه فزال األمل بعد العقد مل تثبتلو وهذا{

                                                





٢٣٦

  .األجرة النفساخ اإلجارة حينئذ

  

ه يت علكس وره اجلواهر،قر وبه الشرائع، ما أفىتك} نئذياألجرة النفساخ اإلجارة ح

  .قاميتعلى لعت علطّان ياملعلّقون الذ

إدخال األمل  وواز القلع باعتبار عدم ج،لتعذر متعلّقها شرعاً(: ر بقولههعلّله يف اجلواو

 ديقطع الى االستئجار علك نئذيح إذ هو ،هيصح االستئجار علي فال ، ضرورةريالنفس بغى عل

  .ى انته)وجبهي سبب ريحنوه من غو

زائها إل املال بكمتنع أيورة املنفعة حمرمة فريلص(: ث قالي حكقد أخذ منه املستمسو

  .)بالباطل لكألنه أ

ان كه العقد فالبطالن له وجه، أما إذا يحنو الشرط املبين على ان األمل علكإن : أقول

  :نالبطالى د علريحنو الداعي فى عل

ل يإدخال األمل القل و،ديقطع الكس ي فإنه ل،حرمتهى ل علينّ قلع الضرس ال دلإ: أوالً

 حد اجلرح إىل إن تألّمت الرجل واًيلذا جاز السفر ماش وحرمته،ى ل عليالنفس ال دلى عل

  .للترته ان السفركإن و

 فإنّ احلرمة توجب عدم ،اإلجارة بطالن كالزم ذلير احلرمة فال يتقدى نه علإ: اًيثانو

ل مستأجر إبطال ك كمللالّ إ و،ستلزم البطالنين االنتفاع ال كعدم مت و،ن االنتفاعكمت

ذا حرم بطلت ؛ فإىنك السنئذيه حيرم علحين الدار مثالً، فإنه كسيلف أن ال حياإلجارة بأن 

 نه ال وجه له، بل احملذور العقلي، مع أكما أشبه ذل أو زوجها أو إذا اه أبوه أو ،اإلجارة

الدار  ىنكه سيما إذا تعذّر علكوجب بطالن اإلجارة، يور الشرعي ال ذمن احمل هو أوىلو

 رعيشبهون احملذور الشي ألم ،إمنا قلنا أوىل واه،يه إريتسف أو بسبب حبس الظامل له

 ما يف منع يكعلى فخين ال كاملمتنع عقالً، لكقولون املمتنع شرعاً يباحملذور العقلي، ف

   اً،ير حتت عنوان ثانكما ذى ربكال



٢٣٧

  .ئاً حرم مثنهي شم اهللا إذا حرراماً بطلت اإلجارة، فإنان طرف اإلجارة حكإذ لو 

صح أن ي فإنه ،رة مرتبطة باإلجاريغ ىنك تام، إذ حرمة السريالدار غ ىنكمثال سو

 نيب وون الدار يف إجارة اإلنسانك ني لعدم التالزم ب،نهكسيال  ونسانون الشيء لإليك

  .الشرعي وظهر اجلواب من احملذور العقلييمنه  وناها،كس

  حملذور عقلية بطلت اإلجارةيديوجه القى عل ىنكان السكن إف ىنكنعم إذ أجره للس

  .يشرعأو 

ة متعلّق يلزم حلي زوال األمل، إذ نيتنفسخ من أصلها ال حمث الظاهر أنّ اإلجارة 

غداً  وم ذميويهو ال وافر غداًكداً لقتل ها ال عند العقد، فإذا استأجر جالّاإلجارة يف موقع

انت كاً يصبح ذميغداً  وافر حريبكال وس بأن استأجرهكلو انع وجارة، اإلحريب صحت

  .باطلة

ان ضامناً ألجرة كعد تلفاً عرفاً ي ير وقته الذملؤجاى الم يف أنه إن أتلف علكبقي ال

مله، فإنه أتلف أ فاستأجره هذا الذي زال ،ارهجيدان إيري إنسانان كان هناكما إذا كاملثل، 

ما أنه كد بالعلم، ي مقري فإنّ الضمان غ،تالف عن جهلان اإلكن إ و اآلخر،كه أجرة ذايعل

ان فارغاً لو مل كث يستأجره حبي من كن هنايكمل  و، وقته ماالً عرفاًعديسوباً كن كميلو مل 

  .املثل ستحق أجرةي مل ،ستأجره هذا الذي زال أملهي

ما صرفه ألجل املقدمات، ألنّ عمل املؤمن  ون القول باستحقاقه بدل أعمالهكمينعم 

  انكإن  و،من غر إىل رجعياملغرور  و،حمترم



٢٣٨

  .هريالضار جاهالً بأنه غر غ

ن يك مل ،ما أشبه ول يف األسنانك لتأعلالق إىل ر أنه إن احتاجكن الذغين ع وهذا،

وجب يختلّف الداعي ال  و، قطعاًنئذي لعدم حرمة القلع ح،زوال األمل موجباً لبطالن اإلجارة

  .العقد انفساخ

  



٢٣٩

  .إذا تلفت العني املستأجرة قبل قبض املستأجر بطلت اإلجارة): ٤ مسألة(

  

 قال يف ،} املستأجرة قبل قبض املستأجر بطلت اإلجارةنيالعإذا تلفت  {:)٤ مسألة(

  .رةكي التذكما اعترف به يف حمك ،هيبال خالف أجده ف: اجلواهر

  :استدل له بأمورو

 أنّ التلف قبل القبض من مال كمجاع هنااإل و بعد ورود النص،عياملناط يف الب: األول

 ريأوجبه غ ومتاعاًى يف رجل اشتر: )معليه السال(  عن الصادق،خرب عقبة بن خالدكه، كمال

 من مال من ، فسرق املتاع، غداً إن شاء اهللايكآت: قال وقبضهيمل  و املتاع عندهكأنه تر

 ،تهيرجه من بخي وقبض املتاعي ته حىتيمن مال صاحب املتاع الذي هو يف ب:  قال،ونيك

  .)١(هيرد ماله إلي ته فاملبتاع ضامن حلقّه حىتيفإذا أخرجه من ب

  .األجرة مبرتلة الثمن و ألنّ املنفعة مبرتلة املثمنكذل وه من األخبار،ريغو

  .عدم اخلالف املتقدم: الثاين

ل سلطة بسلطة، فإذا ياملعاوضة اليت هي تبدى ة علينّ أمثال هذه العقود مبنإ: الثالث

 وجه له األجرة الى  علكالدار بطلت املعاوضة، ألنّ سلطة املالى تعذّر سلطة املستأجر عل

  .نئذيح

 ،ة املستمرة، فإذا استأجر اإلنسان دابة للسفر مث ماتت الدابة قبل قبضهاريالس: الرابع

  .كجرته من املالأ يف أنّ له أخذ كشيفال 

ف قبل ل فعالً، فمع التنيصح يف ظرف وجود العينّ اعتبار املنفعة إنما إ: اخلامس

  . اعتبار اإلجارةصحي القبض ال منفعة حىت

                                                





٢٤٠

ون يكار املستأجر ادمت الدار يف الفسخ واإلمضاء، فإنه ال يما دل على خ: سادسال

  . ضامناً وإذا حتقّق هذا الشيء بعد القبض فقبله أوىلكان املالكإذا الّ إ

ادمت، مل  أو ترى داراً فخربتكمن او: )عليه السالم( فعن الدعائم، قال الصادق

ار إن شاء أقام وإن شاء خرج وحاسبه مبا ياخلتري بكرب صاحبها على إصالحها، واملجي

  .)١(نكس

ث تشمل صوريت ية يف املوضوع حية صرحيأيت يف املسألة الثالثة عشرة روايبل س

  .بعده أو ،قبل القبض أي نيالتلف قبل استعمال الع

  : أقول

ورة ال تصلح ك واملرتلة املذ،هيعتمد عليث ية املناط حبيعدم معلوم: على األول رديو

  .قطع ملنالّ إستناد لال

  .نّ عدم اخلالف حمتمل االستنادإ: على الثاينو

 فالتلف من طرف ال ،لّ شيءكنّ حبصول السلطة التابعة للعقد متّ إ: على الثالثو

  .وجب رفع سلطة الطرف اآلخري

  .دة ال مستندةؤية إن متّت تصلح مريبأنّ الس: على الرابعو

ون من يك ك وتلفها بعد ذل،العقد موجودةانت حالة كنّ املنفعة إ: وعلى اخلامس

ضاً، فإنّ الدار اليت دم يع وسائر املعامالت أي هذه العلّة يف البىتعدالّ  وإ،س املستأجركي

صح ينار إنما ية الدار بألف دكينار، إذ اعتبار مليمتها ألف ديست قيل مثالً ليبعد ساعة بالس

   يف ظرف

                                                





٢٤١

  لوكذا إذا تلفت عقيب قبضها بال فص

  

ها يشتريأا ستهدم ال ى لع املشتري عللذا لو اط وة هلا،كي فمع التلف ال مل،نيبقاء الع

  .ذاكه ول من العقدي يف باب مهر املثل يف امرأة متوت بعد قلكذلك ومة،يذه الق

 فالتعدي عنه ،ليثبت بالدليأن  وخالف األصل ال بدى ار علينّ اخلإ: السادسى علو

  .له ال وجه

، ةديالوجوه األخر مؤ و يف االستدالل،افكل اخلامس ينصاف أنّ الدل اإلنكل وهذا

نه إ: هيانت موجودة، فكع ي بأنّ املنفعة حالة البكذلى ال علكاإلش والً،يبل تصلح بعضها دل

 فاء هي مورد التبادليأنّ وجود املنفعة حالة االست إىل  باإلضافة،ون موجودةكقد ال ت

  . تامريه املثمن غي فكهليع الذي يلبالنقض با ومصب املعاملة،و

ته اآلن من دون حلاظ ي تالحظ مالنيإذ بناء العقالء الذي قرره الشارع أنّ الع

هذا ى ن علكميث يح ـ مةيارتفاع الق أو مةيترتل الق أو ه اخلرابيلو لوحظ ف و،ئالطوار

مته ي ألنه باع ما قاميمة بعد أي له حق الفسخ إذا ارتفعت القكإنّ املال: قاليال أن كاإلش

 من ريثكاستقرار  عدملزم  ـ مثالً ناريون غداً ألفي دكمته تيل، ال ما قيزمان طو إىل ألف

قد أمضاه الشارع إلطالقات  وع،يجعل االعتبار حالة الب إىل  ما حدا بالعقالءكذل ووعيالب

  .ون األجرة يف مقابل املنفعةكى ة عليهذا خبالف اإلجارة املبنو، األدلة

مل  حىت} ب قبضها بال فصليذا إذا تلفت عقكو{ :ظهر الوجه يف قولهي كن ذلمو

  .ستوف املستأجر املنفعة أصالًي



٢٤٢

 فريجع من األجرة مبا ،وأما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها يف بعض املدة فتبطل بالنسبة إىل بقية املدة

 ومع ، األجزاء حبسب األوقات مع تساوي، فنصف وإن ثلثا فثلث إن نصفاً،قابل املتخلف من املدة

  .التفاوت تالحظ النسبة

  

ما لو كفاء يم االستكما حب أو }فاء منفعتها يف بعض املدةيأما إذا تلفت بعد استو{

 }ة املدةيبق إىل فتبطل بالنسبة {نياملستأجر الدار فارغة ملدة شهر مثالً مث تلفت العى أبق

  .للبطالن يف البعض ال معىن: قاليأة، فال سائر العقود قابلة للتجزكجارة  ألنّ اإلكذلو

ذا هل كه و، الصفقةضار تبعي خنئذي يف أنه هل للمستأجر حنئذيالم حكالى بقين كل

ن يكإن مل  و، احتماالن، أم ال،أجرة املثل إىل  فإذا اختار أحدمها الفسخ رجع،كللبائع ذل

ن إ ون نصفاً فنصفإ ،ملدةجع من األجرة مبا قابل املتخلف من اريف {،ستبعد وجوده هلماي

أجزاء العمل يف  أو أجزاء الزمان إىل ة بالنسبةيانت األجرة متساوكذا إما يف} ثلثاً فثلث

  . مثالًنيما إذا أجره لقلع ضروسه فزال األمل بعد قلع ضرسكلعمل، اإجارة اإلنسان 

 ،ما عرفتكحبسب أجزاء العمل  و}مع تساوي األجزاء حبسب األوقات {:لذا قالو

ارة يربالء املقدسة يف أشهر الزكانت الدار يف كما إذا ك} مع التفاوت تالحظ النسبةو{

ذا استأجر الدار إ األشهر، فك تلريون أجرا ضعف أجرة الدار يف غك ت،صفر ومحرمك

ع األول إذا ادمت أول الشهر يناراً لشهر ربي أرجع دريلثالثة أشهر أول السنة خبمسة دنان

  .مثالً



٢٤٣

ان احلفر يف املتر األول نصف أجرة ك ونيا استأجره حلفر بئر بعمق مترذ إكذلوك

، نتفع به أصالًيث ال يان حبكأغرق امل ولياحلفر يف املتر الثاين، فلما حفر املتر األول جاء الس

  .األجرة ر ثلثفإنّ للمؤج

  



٢٤٤

 ،بالنسبة إىل ما مضى تثبت األجرة املسماة ،إذا حصل الفسخ يف أثناء املدة بأحد أسبابه): ٥ مسألة(

  ،املشهورعلى  كما ذكرنا يف البطالن ،ويرجع منها بالنسبة إىل ما بقي

  

انت كسواء } يف أثناء املدة بأحد أسبابه {لإلجارة} إذا حصل الفسخ {:)٥ مسألة(

الفسخ بسبب خراب الدار كة ياالضطرار أو ب،يالع أو ار الشرطيالفسخ خلكة يارياخت

} ثبت {،كحنوه ذل أو  اخلاص بالعملريجبسبب موت األ أو ع أصالً،املسقط هلا عن االنتفا

 أو من املدة} ىما مض إىل األجرة املسماة بالنسبة {اطةياخلكر يف األعمال املؤج وكللمال

ؤخذ منها بالنسبة، فإن ياموع فى بأن تقسم األجرة عل} ما بقي إىل بالنسبة {من العمل

 ،انت الثلث أخذ ثلث املسماةكإن  وف املسماة،النصف أخذ نصى انت أجرة ما مضك

صورة  أي }رنا يف البطالنكما ذك {،اًيمساو أو أقل أو ثر من املثلكانت املسماة أكسواء 

ون كيف } املشهورى عل {هي صورة االنفساخ القهري وبطالن اإلجارة يف املسألة السابقة،

 جممع الربهان وكاملسال و الشرائعكلبذ فىتأقد  واالنفساخ من احلال ال من أصل اإلجارة،

  .همريغ واجلواهر واحلدائق واإلرشادو

بعض ى قد ادع ولمام أنه من املسلّمات،كظهر من يبل (: كقال يف املستمسو

  .ى انته)هيان ظهور اتفاقهم علياألع

 ىأنه مقتض إىل  يف املسألة السابقة، باإلضافة)١(ة الدعائم املتقدمةيه ظاهر روايدل علوي

   ن حسب بناءيجزأ إىل ث جتزأيح واإلجارة،

                                                





٢٤٥

 ألن املفروض ،جر أجرة املثل بالنسبة إىل ما مضىؤ أن يرجع متام املسمى ويكون للموحيتمل قريباً

 بل حيتمل أن يكون األمر ، ومقتضى الفسخ عود كل عوض إىل مالكه،أنه يفسخ العقد الواقع أوالً

  . لكنه بعيد،كذلك يف صورة البطالن أيضاً

  

أجزائه، فما فسخ  إىل رون انبساط عقد اإلجارةيإقرار الشارع هلم، فإنهم  والعقالء،

  .ؤخذ مبا قابله من األجرةيما بقي  وى،رجع بأجرة مقابله من املسميمنها 

ار رجع ي فإذا فسخ من له اخلنئذ،يار تبعض الصفقة حينعم قد تقدم احتمال وجود خ

  .أجرة املثل إىل املؤجر

ون للمؤجر أجرة املثل يكو{ املستأجر إىل }ىرجع متام املسميباً أن يل قرتمحيو{

الّ  إكس هنايإذ ل} فسخ العقد الواقع أوالًيألنّ املفروض أنه  {كذل و}ىما مض إىل بالنسبة

ة صاحلة يالروا ونهدم بتمامه،يث فسخ فإنه يح وفسخ،يإما أن  وىبقيعقد واحد، فإما أن 

  .ست نصاً يف القول السابقيالحتمال، إذ لهذا اى لالنطباق عل

قد  واملستأجر، إىل فإذا عادت األجرة} هكمال إىل لّ عوضكالفسخ عود ى مقتضو{

ى ر أجرة املثل ألنه مقتضان للمؤجك ،اطةياط جزءاً من اخليعمل له اخل أو انتفع بالدار مدة

  .)١(عمله واحترام املسلم

 إىل اً للفسخ من األصل املوجب للرجوعموجب} كذلكون األمر يكتمل أن حيبل {

البطالن يف أول  وملا تقدم من وحدة حال الفسخ} ضاًييف صورة البطالن أ {أجرة املثل

   يف أيتيملا س} دينه بعكل {،املسألة

                                                





٢٤٦

اللفظ  و،خر يف املسألة اُألنيبعض املعلّق ود الربوجردييقد فصل الس واملسألة التاسعة،

ور كاالحتمال املذ وابتةث ريالشهرة غ(: )املشهورى عل(: ل املصنفلألول، فإنه قال عند قو

  .آخره إىل ) يف األثناءنيتب و العقدنيار ثابتاً حيان منشأ اخلكما ي النظر فئب يف باديقر

 العقد، نيب سابق مثالً بطل من حينه لو أبطله بعإد، في بعريل غيهذا التفص: أقول

احتمال عدم  وحنوه، أو اره الفسخ بسبب شرطي بطل خلفالالزم أجرة املثل، خبالف ما إذا

ون ك بعد ، تامرير غاملؤج إىل النتقاله بالفسخ النعدامه فال معىنى ما مضية الفسخ فيمعقول

ل يه مانع انقالب السابق املستحين فيكفإذا اعتربوا االنتقال مل ، ةيالعقد من األمور االعتبار

  .اتينيوكعقالً يف باب الت

 النصباب ،ض يف العقد ببطالن بعضه دون بعضيحتمال عدم صحة التبعما أنّ اك

روا عدم كلذا ذ و،لك الردي أو لكقبل اليما فرض وحدته، فإما أن ى القبول عل وابجياإل

قبلت : نار، فقالي بدنيتابكن الي هذكبعت: ذا قالإما كاب، جي من متعلّق اإلءصحة قبول جز

  .، ملا تقدمهينار، منظور فيتاب بنصف دكهذا ال

تبعض العقد ى ريالعرف  وون حبسب اعتبار املعترب،كة إمنا تيفإنّ األمور االعتبار

عدم صحة  و، قابل للتبعضرياح املرأة الواحدة فإنه غك ال مثل ن،كان قابالً لذلكذا إالواحد 

ز روا جواكلذا ذ و،)١(أوفوا بالعقود :شملهي فإنه ،ايالم إذا رضكقبول اجلزء أول ال

  .عياإلقالة يف بعض املب

                                                





٢٤٧

انت اإلجارة كذا إحنوه إمنا هو  أو أنّ االنبطال يف مورد هدم الدارى فخيمث ال 

ة، يوجب خروج سائر األفراد عن الغرريتسلّم الفرد فإنه ال  وةيلكانت كة، أما إذا يشخص

 هذا الفردى  علق فإنّ قبوهلما االنطباى،لها بدار أخرير تبداملؤجى ان علكفإذا ادمت الدار 

أصالة عدم  وميصح ألحدمها رفضه بعد القبول لتحقّق التسليث ال ي حب،ناً لهيان معكإن و

ونه كصلح يعند اخلراب ال  و،تهيمبقدار فردالّ  إنيتعي ال كأنّ ذلالّ ، إكبقاء احلق بعد ذل

  .ونه فرداًكصلح يد يام فرد جديلذا فالالزم ق وفرداً،

بعد القبض، قبل  و يف التلف قبل القبضلي جارك مورد الل الفرد يفيمسألة تبدو

  .ىفخيال  ماكل يبعد االنتفاع، لوحدة الدل واالنتفاع

  



٢٤٨

  .خيار تبعض الصفقةء إذا تلف بعض العني املستأجرة تبطل بنسبته وجيي): ٦ مسألة(

  

االنتفاع ببعضها اآلخر بعد ى بقيمما }  املستأجرةنيإذا تلف بعض الع {:)٦ مسألة(

 املستثناة ري ألنّ املعامالت غكذل ولف،انسبته الت أي }بنسبته {اإلجارة} تبطل {التلف

قد أقر  و بصحة اجلزء اآلخر،ضريأجزاء بنظر العرف، فبطالن جزء ال  إىل اح تتوزعكالنك

  .عيالشارع هذا التوز

لو بنحو الشرط  وث إنّ األجزاء مشروطة بعضها ببعض عند املعاملةين حكل} و{

من وزع  إىل بالنسبة} فقةصار تبعض الييء خجي {حنوه وشرط الصحةكه العقد يبين علامل

 الدار إذا تلفت بعض غرفها فأخذ املستأجر كمالكضاً، يه أريغ إىل ه األمر، بل بالنسبةيعل

ضاً، ألنّ الرضا يض الصفقة أار تبعي خكون للماليكبعد أن يفسخ، فإنه ال يالباقي دون أن 

 إىل ان بالنسبةكد املطلوب، فإن ذهب جزء منه حنو تعدى على باموع رضان كإنما 

  .اإلبطال واً يف اإلبقاءرياألول املشروط بالرضا الثاين خم االرض

، ألنه إذا تلف البعض مما ال )االنتفاع ببعضها اآلخرى بقيمما (: دنا املسألة بقولنايإمنا قو

 كذل ول،كال إىل البعض بل بالنسبة إىل بطالن بالنسبةن اليكاالنتفاع بالبعض اآلخر مل ى بقي

نتفع يث ال ين حكهرباء فإنه قد تلف جزء منه، لك داخل مصباح الكما إذا احترق سلك

  .ىفخيما ال كلّه كون العقد باطالً بيكباجلزء الباقي أصالً 

 ني ربع العتلفي، إذ ربما نيمة ال نسبة العيمث إنّ املراد من البطالن بالنسبة نسبة الق

   ارةيمة، مثالً سيتلف ثالثة أرباع القي كن بذلكلو



٢٤٩

د يالنقل بال وعربة احلملكأصبحت  ها حىتريجهزة سأنار إذا تلفت يتساوي ألف د

قابل هذا املقدار من يان ك ألنّ التالف كذل وأقل، أو ارةيمة للسيمتها ربع القيتصبح ق

  .مةيإمنا بالق وس االعتبار باحلجميمة، فليالق

د أصل املسألة مبا إذا أوجب تلف البعض نقصاً يف ييأنه ال بد من تقى فخيال و

ن يكذا مل إة، أما ي االختالف للنقصان يف املالكيف اختالف الرغبات املوجب ذل أو االنتفاع،

 ما إذا شرمت أذن املنحة املستأجرة فإنه تلف لألذن،ك فال تبطل اإلجارة بالنسبة، كذلك

  .الفائدة ال نقصاً يف و اختالف الرغبةوجبين ال كلو

اتب كما إذا نسي العبد الك ، يف املعىنإمنا تلف وني يف العاًن التلف تلفيكلو مل  وهذا

ان كإن  و،تابة بطلت اإلجارة النتفاء املنفعةكان مستأجراً للك فإنه إذا ،تابةكاملستأجر ال

إن  و،ار ألصالة اللزوميال خ ون بطالنيكاطة مل ياخلكتابة كرتبط باليمستأجراً ألمر آخر ال 

 أو ةيختلّف الرؤ أو ار تبعض الصفقةيان مستأجراً هلما فالظاهر أنّ للمستأجر اإلبطال، خلك

اط يف مدة ياتب اخلك العبد الةرجانت أك فإن ،ما أنّ له قبول اإلجارة بالنسبةكما أشبههما، 

سترجع سبقه، ملا تقدم من يتأجر أن ان للمسك ،اط فقط ثالثةيرة اخلجأ وريشهر عشرة دنان

  .نيص نقص العخيل الذي ال يالدل

رغب يانت داراً خربة ال كما إذا ك ،ادة االنتفاعيمث إنه لو أوجب التلف للبعض ز

انت إجارته حالة كمثالً، بأن ى ون ساحة صاحلة للمقهكها أحد فادمت مبا أوجب أن تيف

   ادمت وا داراً مائة فلماك



٢٥٠

ث إنّ املنفعة يف ي ح،ار الفسخ للغنبي خك مثالً، فهل للمالنيجرا مائتصارت أ

 ألصالة ، أم ال،قد تقدم أنّ االعتبار حبالة املنفعة ال حالة اإلجارة و،نيموطنها تساوي مائت

لّ طرف الفسخ ك ك ملل،ار الفسخيوجبان خياخنفاض املنفعة  أو ان ارتفاعكلو  واللزوم،

 نيفرق بيان ربما كن إ و، أحد، احتماالنكقول بذليال  ونازهلا،ت وعند تصاعد اإلجارات

وجب يث إنّ اخلراب يالناجم عن اخلراب، ح وةيالتنازل الناجم عن األجرة السوق والتصاعد

  .كاملال إىل ة، هذا بالنسبةيرة السوقج خبالف األنياختالف الع

ة فله الفسخ، ألنّ يبعنوان الداراملستأجر، فالظاهر أنه إن استأجر الدار  إىل أما بالنسبة

حقق يف حمله أنّ القصود تتبع  قد و هلا يف القصد،ةاألجرة ال مدخليزيادة  و،العنوان قد تبدل

 املستأجرة نين له الفسخ، ألنّ العيكة بل مطلقاً مل يإن استأجرها ال بعنوان الدارو، القصود

  .الدار ومن الساحةة، إذ هي األعم يباق

 نقسميمة، فإنه يوجب نقص القيما إذا استأجر الدار فادمت مبا مل ياً فضيأيت أيهذا و

  .ضاًي أنين القسميهذإىل 

دواًء  أو وان عشباًيل احلكذا أإما ك متوقّعة، ريادة غي املستأجرة زنيلو زادت العو

ما إذا أخذت البقرة تعطي أضعاف اللنب، فهل كاملنفعة،  ونيادته اخلارقة يف العيأوجب ز

  . احتماالن، الفسخكالللم

  . الرأيئام حسب بادكرنا األحكإمنا ذ والتأمل، والتتبع إىل هذه املسائل حتتاجو

  



٢٥١

قبل  التلفبو، جر بتمامهاؤظاهر كلمات العلماء أن األجرة من حني العقد مملوكة للم): ٧ مسألة(

 كما هو احلال ،ني البطالن من ح أو بعضاًالقبض أو بعده أو يف أثناء املدة ترجع إىل املستأجر كالً

   عن عدم ملكيتها من األول وهو مشكل ال أن يكون كاشفاً،عندهم يف تلف املبيع قبل القبض

  

ر للمؤجة ك العقد مملونيلمات العلماء أنّ األجرة من حكظاهر  {:)٧ مسألة(

 بعد أن استوىف} يف أثناء املدة أو بعده أو التلف قبل القبض{ سبب} ، وبـبتمامها

أو  {نييف األول} الًكر املستأج إىل ترجع {فاءيم االستكان يف حك أو ستأجر بعض املنفعةامل

ان كان هلا مناء ك أو ر باألجرة فإذا انتفع املؤج،} البطالننيمن ح {يف الثالث} بعضاً

ان كأعطت اللنب قبل التلف  وشاة أو باضت، وانت األجرة دجاجةكللمستأجر، مثالً إذا 

  املؤجرة شاةنيانت العكما إذا ك املؤجرة فائدة، نيانت للعكذا إذا ك ور، للمؤجكذل

 لرجوع نيتي املقتضكأصالة املل ولون بقاعدة أصالة اللزومدستي و،أعطت اللنب فإنه للمؤجرو

  .راملؤج إىل فائدة األجرة ورجاملستأ إىل نيفائدة الع

أعطت اللنب  و باعه شاةفإنه إذا} ع قبل القبضيال عندهم يف تلف املباحلما هو ك{

قولون ي مع أنهم ،هكع، لقاعدة التلف قبل القبض من مال ماليل القبض بطل الببق وعيبعد الب

التلف يف } ونيكال أن  {،ك النماء تابع للمل، فإنكإنّ اللنب للمشتري ال للبائع لقاعدة املل

اً ك هي أجرة مل اليتنيون العكبأن ال ت} تها من األولكياشفاً عن عدم ملك {اإلجارة

  .لمامكما ظاهر  أي }لكهو مشو{ رللمؤج



٢٥٢

 فلم ينتقل ما يقابل املتخلف ، للمنفعة إىل متام املدةجر مالكاًؤألن مع التلف ينكشف عدم كون امل

   ألن املبيع حني بيعه كان ماالً، وفرق واضح بني تلف املبيع قبل القبض وتلف العني هنا،من األول إليه

  

متام  إىل اً للمنفعةكر مالون املؤجكشف عدم كني {رة املؤجنيللع} لفألنّ مع الت{

اً لألجرة كر مالون املؤجكشف عدم كبعده ان أو رة قبل القبض املؤجنيفإذا تلفت الع} املدة

ه يعل ور أصالً،ون األجرة للمؤجكرة أصالً فال ت املؤجنينتفع املستأجر بالعيأصالً، إذ مل 

 بعد نصف املدة نيذا إذا تلفت العك ور، للمستأجر، ال للمؤجللنبا وضيالبكففائدة األجرة 

املؤجر، فالفائدة  إىل انتقلت ـ األجرة اليت هي ـ شف أنّ نصف الشاةكني كمثالً، فإنه بذل

  .للمستأجر نصفها اآلخر ورها املؤجر من اللنب نصفها للمؤجيل علاليت حص

هي  وار،جي اليت تقابل نصف مدة اإلمل تنتقل األجرة} فقابل املتخلينتقل ما يفلم {

 ارجيأول زمان اإل أي }من األول{ مثالً املدة اليت ادمت الدار فأوجب بطالن اإلجارة

 كلمي املنفعة يف موضعها تقابل باألجرة، فإذا مل  ملا تقدم من أنكذل ور،املؤج أي إىل }هيإل{

 للشاة، فإذا ل النصف الثاينارها يف مقابجي إكلمي الدار بعد ستة أشهر فال نير عاملؤج

  . بطالن نصف اإلجارة من األولنيادمت الدار تب

  .ع قبل القبضي يف تلف املبكف تقولون بذلكي: إن قلت} و{

 بأنّ مناءه يف هذه املدة: ث نقوليح} ع قبل القبضي تلف املبنيفرق واضح ب {:قلت

ألنّ  {يف باب اإلجارة} ناه {رةاملؤج} نيتلف العو{  التلف للمشترينيب و العقدنيبأي 

   ماالً انكعه ي بنيع حياملب



٢٥٣

 وأما املنفعة يف املقام فلم تكن موجودة حني العقد وال يف علم اهللا إال مبقدار ، قوبل بالعوضموجوداً

  ، وعلى هذا فإذا تصرف يف األجرة يكون تصرفه بالنسبة إىل ما يقابل املتخلف فضولياً،بقاء العني

  

  .منفعة الثمن للبائع وع للمشترييفمنفعة املب} عوضموجوداً قوبل بال

نصف املدة  إىل يف باب اإلجارة بالنسبة} يف املقام {للدار املستأجرة} أما املنفعةو{

ما يف كة يهو الستة األشهر الثانو ،يف موطنها أي } العقدنين موجودة حكفلم ت {الثاين

هو  و}نيمبقدار بقاء العالّ إ {ال اعتباراً وفال وجود هلا خارجاً} ال يف علم اهللاو{ ،مثالنا

ل يفدل  بعد ستة أشهر مثالً،نييف مثال تلف الع ،نيت العياليت بق الستة األشهر األوىل

 بالنسبة أصالة اللزوم ال وجه له يف املقام، ألنّ العقد ال وجود له وكهو أصالة املل واملشهور

  .زومال ل وكة أصالً، فال مليالستة األشهر الثانإىل 

ما إذا ك} يف األجرة {راملؤج} هذا فإذا تصرفى عل {ر للمؤجكث ال مليح} و{

نصف األجرة الذي هو مقابل للستة  أي }قابل املتخلّفيما  إىل ون تصرفه بالنسبةيك {باعه

إجازة  إىل تاجحياً يعه لنصفها فضوليان بكر األجرة فإذا باع املؤج} اًيفضول {ةياألشهر الثان

ضها، إذ له حق يف يب أو لّ لبنهاكما إذا شرب ك إذا انتفع بتمام األجرة، كذلك واملستأجر،

  .ما إذا تلف بعد مدةيض، هذا فيالب ونصف اللنب

 ني، ألنّ تلف العل تصرفه فضويلك عده قبل املدة، فإنب أو ذا تلف قبل القبضإأما 

جرة يف نصف املدة هذا لو منت األى عل وشف عن البطالن اإلجارة من أصلها،يكرة املؤج

   ديب نيانت العكاليت 



٢٥٤

  . انكشاف عدم امللكية للمعوض بعضاً أوومن هذا يظهر أن وجه البطالن يف صورة التلف كالً

  

} من هذاو{ ،ون نصف األصل لهكون نصف منائها للمستأجر تبعاً ليكاملستأجر 

البطالن يف صورة ظهر أنّ وجه ي {خرهآ إىل ،شفكنيألنّ مع التلف : رناه بقولناكذي ذلا

ه يما أشرنا إلك املؤجرة نيالذي هو الع} ة للمعوضكيشاف عدم امللكبعضاً ان أو الًكالتلف 

  .يف املسألة الرابعة فراجع

ر إذا ان متام النقص من املؤجكر د املؤجيظهر أنه لو نقصت األجرة يف يمما تقدم و

ان النقص بنفسه من دون ك إذا املستأجرى نصفه اآلخر عل وهينصفه عل وان النقص لسببه،ك

، مث صارت الشاة بسبب عدم رير، مثالً إذا استأجر داره بشاة تساوي عشرة دنانة املؤجيسبب

ر ج رجع املستأ،بطلت اإلجارة بعد ستة أشهر بسبب ادام الدار مثالً و،ريفها مخسة دنانيتعل

رد ير أن املؤجى ان علك الّإو رإن شاء املؤج ،نصف الشاة ر استوىفلّ الشاة، ألنّ املؤجكب

 إىل ري ألنه أوجب نقص نصف املستأجر من مخسة دنان،نصفاً ونيناريد ونصف الشاة

  .نصف ونيناريد

نصف الشاة الذي الّ ن للمستأجر إيكراً من اهللا سبحانه، مل يأما إذا مرضت الشاة تقد

ضاً، ياملستأجر أس كينصف ذهب من  ونيناريذ هزاهلا املعادل لدإنصف،  ونيناريساوي دي

  .ر مثلهس املؤجكيما ذهب من ك

  



٢٥٥

بل ينفسخ الوفاء فعليه أن   منها فتلف ال تنفسخ اإلجارةر دابة كلية ودفع فرداًجأإذا ): ٨ مسألة(

  .يدفع فرد آخر

  

ال تنفسخ اإلجارة  {الفرد} دفع فرداً منها فتلف أو ةيلكة ر دابإذا أج {:)٨ مسألة(

ال  وه،ريغ وره اجلواهركما ذك ،}دفع فرد آخر {راملؤجى عل أي }هي فعل،نفسخ الوفاءيبل 

لّف كر مبعده، إذ املؤج أو بعده، قبل االنتفاع أو ون التلف قبل القبضيك أن نيفرق ب

  .كآخر املدة القتضاء الوفاء بالعقد ذل إىل املستأجر إىل ليكبإعطاء الفرد لل

 أن نيار بير باخلان املؤجك ليكرة ال املؤجرة يف إجانيظهر أنه لو تلف بعض العيمنه و

ره شرح ما إذا أجكل، مكدفع النصف امليأن  أو دفع فرداً آخر،ي وأخذ النصف الباقيي

أخذ منه الد ي أو  إعطائه جملداً مقابل املفقود،نيتار بخيه فتلف جملد منه، فإنه ياللمعة جملد

  .رأس ن منيه جملديعطي واملوجود

ذ الفرد بعد إرض املستأجر، يذا مل إق له أخذ الد الباقي حي إنه ال: قالين ربما كل

الّ  الفرد إكق ألحدمها نقض ذلحي فال ،ةي يف الفردنيتعيقبول املستأجر  وكإعطاء املال

  .هذه احلالةى قتضي بقاء نصف الفرد علياالستصحاب  وة اآلخر،يبرضا

 ل،ي لوحدة الدلكذلكضاً ي أني يف املعليكال وظهر أنّ املسألة يف باب املشاعيمنه و

ر يف ما إذا سقط اإلناء املؤجك ، املستأجرنيب ونهاي بلي املؤجرة بل حنيلو مل تتلف العو

 فالظاهر أنّ للمستأجر احلق يف طلب الفرد ،ر بفرد آخر مث خرج من البحربدله املؤج ورحالب

لولة يلولة، فإذا زالت احليدامت احل لولة بدل مايبدل احل والسابق، ملا تقدم من االستصحاب،

  . فتأمل،م األولكعاد احل



٢٥٦

  فإن كان قبل القبض أو، فإن خرجت عن االنتفاع باملرة بطلت، فادمتره داراًجأإذا ): ٩ مسألة(

  ، وإال فبالنسبة، رجعت األجرة بتمامهابعده قبل أن يسكن فيها أصالً

  

فإن خرجت عن االنتفاع  {امالًكاداماً } إذا أجره داراً فادمت {):٩ مسألة(

ن منفعة يف الدار أصالً مل ك فإذا مل ت، ألنّ األجرة يف مقابل املنفعة،اإلجارة} باملرة بطلت

 خروجها عن ك ولعلّ مثل ذل،ل املال بالباطلكون من أيكن األجرة يف مقابل شيء، فكت

 ومثل اخلروج عن ،كحنو ذل أو مرض أو ة هلا، لعدوي أهل القرةهجركاالنتفاع بسب آخر، 

  .ني واحد من املعلّقريه غيما نبه علكاالنتفاع اخلروج عن االنتفاع الذي استأجرت له، 

 أي }ها أصالًين فكسيبعده قبل أن أو  { للدار} قبل القبض {اخلراب} انكفإن {

س املهم يد الربوجردي، إذ ليده السيما قكناها، ك يف العقد لسنيقبل جميء الزمان الذي ع

ما إذا ادمت ك ،ك باملنت ذلدظهر أنّ املراين، بل املهم حصول وقت االنتفاع، ومنه كالس

إذ مل } رجعت األجرة بتمامها{ة وركة املذياحلاش إىل ه فال حاجةي وعل،مبجرد التسلّم

} إالو {ار باطلجي الدار فاإلكة املعوض ملالكيئاً، مبعىن عدم مليستفد املستأجر من الدار شي

فإن جلس يف } بالنسبة { رجوع األجرة}فـ {ىنكان بعد السك بل كذلكن اهلدم يك

ة تارة نيما تقدم من مالحظة النسبة الزمك ،ذاك نصف األجرة وهكنصف املدة فللمال

  .أخرى ة تارةيطيوالتقس



٢٥٧

  ،بعدي لكنه ، ويضمن أجرة املثل بالنسبة إىل ما مضى،وحيتمل متامها يف هذه الصورة أيضاً

  

ان ك إذا كذل ف ضعف أجرا يف الشتاء، ومثليأجرة الدار يف الصانت كما إذا ك

التفاوت يف مورد التساوي، فإنه  أو ط حبسب الشرط للتساوي يف مورد التفاوت،ي تقسكهنا

  . يف اجلواهركذل إىل ما أشارك، كتبع الشرط يف ذلي

ون اهلدم كصورة } يف هذه الصورة {متام األجرة أي }متامها {رجوع} تملحيو{

ها ين فكسيإن مل  ود املستأجريون الدار حتت كمن  ىنكان مبرتلة السكما  أو ىنكبعد الس

ما  إىل أجرة املثل بالنسبةضمن يو{ ىنكبعد الس وصورة قبل القبضك} ضاًيأ {أصالً

  .}ىمض

ط ي ألنه أمر بس،ستفد من الدار يف بعض املدة بطل العقديث مل ينه حإ: وجه االحتمال

لّ العقد، كشف عن بطالن يكبطالن بعضه، فبطالن بعضه  وصحة بعضهل واحد، فال معىن

 عن النص} دينه بعكل {، أجرة املثلكه يف ذليعل وون قد جلس يف الدار بال إجارة،يكف

  .ىالفتو والقاعدةو

  .الكال إش وهيط ال خالف فيإنّ التقس:  فقد قال يف اجلواهرى،أما الفتو

 إذا مل ،عقود متعددة بتعدد األزمنة إىل حنالل العقدرون ايأما القاعدة، فألنّ العرف و

 ال تالزم نئذيح ومة البعض اآلخر،يبضمالّ ستفاد من بعضها إيل وحدة واحدة، ال كن اليك

   إن و،البطالن ونها يف الصحةيب



٢٥٨

اجلزء،  إىل ما أشبه بالنسبة و)١(أوفوا بالعقود صدقيانت متالزمة يف الفسخ فك

  .لكال إىل سبةصدق بالنيان كما ك

  .أجرة املثل إىل رجعي نئذيله الفسخ بتبعض الصفقة، فحنّ عم الظاهر أن

من  وت،يمسافة فأع إىل ط يف من استأجر دابةيالتقسى أما النص، فهي ما دلّ علو

عليه ( قول الباقركحج فمات، ياً لريمن استأجر أج و،ىيحفر له بئراً فأعياً لرياستأجر أج

: نيت دابته املؤجرة لبلوغ املوضع املعيمن أع إىل مد بن مسلم، بالنسبةح حمي يف صح)السالم

لّهكراء دابة الرجل كا عبد اهللا أن تذهب بي كس ليل :ىتركفقلت للذي ا قوله إىل: 

هيبته فاصطلحا علكقدر ما أر و ما بقي من املوضعرن انظر قدكلو)٢(.  

ة ي إمنا هو هولاالصطالح وراء،كوجود احلق يف نفس الى دل عليفإنّ ظاهر الصدر 

  .بالضبط النسبة

 عن رجل قبل رجالً حفر بئر )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: خرب الرفاعي، قالو

 جزءاً من نيمخس وجزء من مخسة:  فقال له،عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة مث عجز

  .)٣(دراهم العشرة

  .ج فراجعتاب احلكار احلج يف جية إيقد تقدم رواو

   ما إذاي ف)عليه السالم( ث قالي ح،ة الدعائميرواما تقدمت ك

                                                









٢٥٩

  وإن أمكن االنتفاع ا مع ذلك كان للمستأجر

  

ث إنّ ظاهرها ي ح،)١(نكحاسبه مبا س وإن شاء خرج وإن شاء أقام :ادمت الدار

  .األجرة املسماةى احملاسبة عل

خصوص خرب  وار، ألصالة العدم، الدريعمر بتس للمستأجر إلزام املؤجيمث الظاهر أنه ل

رب جيادمت مل  أو داراً فخربتى تركمن ايف :)عليه السالم( ث قالي ح،املتقدمالدعائم 

  .)٢(إصالحهاى صاحبها عل

لّ جزء جزء ك إذ ، مقدمة للوفاء بالعقدكث إنّ ذليح حالاحتمال وجوب اإلصو

املسألة  وان له وجه عقالئي،كالّ إ وى،الفتو والوفاء، مردود بأنه خالف النص إىل تاجحي

فهي  ـ انتكلو  ـ الشهرة وف السند،يث إنّ النص ضعيالتتبع، ح والتأمل إىل حتتاج

ن يرم املؤجة يف إلزارية يف املوضوع، بل السيأنه مل تعلم شهرة قطع إىل افةضست حبجة، باإليل

ل إذا يالتبد أو البناءى ر علجال يف جرب املؤكنعم ال إش، وركد االحتمال املذي تؤريبالتعم

  .ةية ال شخصيلكانت اإلجارة ك

 ضرب اخلباءيلها، بأن كاخلراب ل} كمع ذل {بالدار أي }ن االنتفاع اكإن أمو{

ان من كذا إر له، أما ملؤجان االنتفاع من نفس جنس االنتفاع اك بأن ،ها مثالًيعد فقيو

عدمه  وة الدواب، ففي البطالنريحضجعل الدار كمل تقع اإلجارة شاملة له  وجنس آخر

من أنه قابل  وطالن،ب مورد اإلجارة فالالزم القول بالري من أنه غ،، بل قوالناحتماالن

   ان للمستأجرك {،اريرط عدمه فالالزم اخلتشيمل  واالنتفاع

                                                







٢٦٠

  ويقوى هنا رجوع متام املسمى، وإذا فسخ كان حكم األجرة ما ذكرنا،اخليار بني اإلبقاء والفسخ

 وإن ، كما مر سابقاً، ألن هذا هو مقتضى فسخ العقد، ودفع أجرة املثل بالنسبة إىل ما مضىمطلقاً

  ادم بعض بيوا بقيت اإلجارة بالنسبة إىل البقية

  

ختلّف  أو ل ختلّف الوصفي ألنه من قبكذل و}الفسخو{ لإلجارة}  اإلبقاءنيار بياخل

 املشهور مل ، احتماالن،هل له األرش و،كالم يف ذلكقد تقدم ال والشرط، أو ةيالرؤ

  .فراجع ما تقدمكن ال نستبعده كروه، لكذي

الّ  الظاهر العدم ألصالة اللزوم، اللّهم إ،ر الفسخ إذا أراد املستأجر البقاءهل للمؤجمث 

ل الضرر عدم لزوم يدلى ان مقتضكه يان بقاء داره ذه احلالة ضرراً علكذا إإنه : قاليأن 

  .فتأمل ،دي بعريهذا غ وه،ياإلجارة عل

هنا رجوع ى قويو{ ،ط بالنسبةيمن التقس} رناكم األجرة ما ذكان حكإذا فسخ و{

ما  إىل دفع أجرة املثل بالنسبةو{ ما بقي إىلوى ما مض إىل بالنسبة أي }مطلقاًى متام املسم

ستأجر املى ان الالزم علكوجب إبطال اإلجارة، فإذا بطلت يوجه القوة أنّ الفسخ } ىمض

  .}ما مر سابقاًكفسخ العقد ى ألن هذا مقتض {،هاين فكما س إىل إعطاء أجرة املثل بالنسبة

خالفه، ى بل األقو: هريغ ولذا قال ابن العم وط ملا تقدم،ينه بل الظاهر التقسإ: هيفو

  .الًكما إذا ادمت الدار يلّه فكهذا 

 بطلت بالنسبة و،املوجودة} ةيلبقا إىل ت اإلجارة بالنسبةيوا بقيإن ادم بعض بو{

    ملا عرفت من احنالل العقودكذل وما ادم،إىل 



٢٦١

 ،جر إىل تعمريها حبيث مل يفت االنتفاع أصالًؤ ولو بادر امل،وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة

  . للثانيني خالفاً،ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على األقوى

  

  املستأجرة،نيأجزاء العكة يالعرض أو الزمان،كة يأجزاء، سواء يف األجزاء الطولإىل 

ان كو{ ما أشبه وحافر البئر واء الدابةيات إعيل ما تقدم من رواي بدل،ده الشرعيهذا مما أو

 قبل اخلرابى ه من األجرة بنسبه املسميان علكفإن أبطل } ار تبعض الصفقةيللمستأجر خ

 ة للمقدار الباقي،ييف املدة الباقى ة املسمه من األجرة بنسبيان علكى قإن أب وبعد اخلراب،و

  .املقدار املنهدمو

الم كقد تقدم الو،  احتماالن،هيضاً لتبعض الصفقة عليار أيخلر اون للمؤجيكمث هل 

  .هيف

فت يث مل يحب {كحنو ذل أو ه تربعاًريرها غعم أو }هاريتعم إىل رلو بادر املؤجو{

ل يره اجلواهر، من أنه ال دلكملا ذ} ىاألقوى  علئذنيس للمستأجر الفسخ حياالنتفاع أصالً ل

 فأصالة ،فت شيء من املنفعةيذا مل إونه اداماً كث يار الفسخ باالدام من حيثبوت خى عل

  .الثاين ديالشه واحملقّق الثاين} ينيخالفاً للثان {مةكاللزوم حم

ى ل عليل دلديذ مل إستصحب، يار باالدام فيار الفسخ ثبوت اخليفقد اختارا خ

ستصحب، إذ ي ار حىتيوجب اخليأنّ جمرد االدام ى ل علينه ال دلإ: هيف وسقوطه باإلعادة،

  .ري منه شيء يف املقامجيال  وحنوه، وال ضررار يل اخليدل

ون مناط يكبعد أن يال (: قة بقولهي يف التعل)رمحه اهللا( نيد مجال الديره السكما ذو

م يف ة هو فوات منفعة املتهديالبق إىل ار بالنسبةياخل ووايدم من بما ا إىل االنفساخ بالنسبة

   جزء من الزمان ال



٢٦٢

 هو الثاين ريالتعم إىل  باملبادرةكتدارين أن كميالذي  وقصد من االنتفاع به،يفوات ما 

  ).دون األول

  :إذ، ىفخي ال  ماهيف

  .موات منفعة املتهدوجب فيلو يف جزء من الزمان  ولّ ادامكال نسلّم أنّ : أوالً

  . الذي عرفت عدم وجوده يف املقام،حنوه و، بل الضرركس ذلينّ املناط لإ: اًيثانو

فوات املنفعة املعتد ا فالبطالن لون ادامه موجباً يك ما ني بكفصل يف املستمسو

 النتفاء املعاوضة كذل والبعض إذا ادم البعض، إىل ول،كل إذا ادم الكال إىل بالنسبة

 إما الختصاص كذلكون يك ما ال نيب ووجب البطالن،يانتفاء املعاوضة  وه،يبالنسبة إل

ث يالسفلي يف الشتاء، ح أو ق الطابق العلوييما إذا ادم طرك زمان االدام، رياالنتفاع بغ

ار، لعدم يال اخل ووجب البطالني ا فال  معتدريألنّ الفائت منفعة غ أو نتفع ا أصالً،يال 

  .مةك فأصالة اللزوم حم،ت املنفعة عرفاًفوا

وجب عدم مقابلة املنفعة لألجرة، إذ ي زمان االدام ال رياختصاص االنتفاع بغ: أقول

ام يما إذا اعتاد املستأجر السفر أكعوض باألجرة، ينتفع اإلنسان بشيء مع أنه يقد ال 

قد تقرر يف  وب البطالن،وجينتفع بالدار إطالقاً، فهل خراا ال يث ال يف دائماً حيالص

  .اً هلذه الشخص املتضررين ضرراً فعليكإن مل  و أنّ املراد الضرر يف نفسهال ضررل يدل

   صعد السطح،يان املستأجر شلالً ال كإذا : قالي كمثل ذلو



٢٦٣

هذه  إىل ن ضرراً بالنسبةيكإن مل  وامللجأ أصالً، فإنه ضرر يف نفسه، إىل رتليال و

  .بالذات املستأجر

اة منها عطّل املنافع املتوخي فوراً مبا مل كذا تدورإحنوه  ونعم الظاهر أنّ خراب الدرج

عدم املقابلة  وار، لعدم الضرر العريفيال اخل ووجب البطالني ال كعرفاً لعدم االعتداد بذل

إن مل  وصلح أجرب،يإن مل  ور اإلصالح وفاًء بالعقد،املؤجى ه فالواجب عليعل وباألجرة،

عدم ى  عل)١(ما تقدم داللة خرب الدعائمين قد عرفت فكان للمستأجر الفسخ، لك كلن ذيك

  . فتأمل،إجباره باإلصالح

  

                                                





٢٦٤

  ،تسليم العني املستأجرة جيرب عليهجر من ؤإذا امتنع امل): ١٠ مسألة(

  

 أو ان العذر شرعياًكفإن }  املستأجرةنيم العيإذا امتنع املؤجر من تسل {:)١٠ مسألة(

 بعد أن نئذي حنيقسط من املستأجر يف العيس للمستأجر جربه، إذ يال يف أنه لك إش فالعقلياً

العذر الشرعي  و،وسعهاالّ لّف اهللا نفساً إيكال  م، فإنهيناً من التسلكر متمن املؤجيكمل 

  .ميالتسلى ربه علجيال تسلّم، مث : رقول الشارع للمؤجيعقل أن ي، إذ ال لعذر العقلياك

ما ك} هيرب علجي {ال خالف يف أنه والكم لعذر فإنه ال إشي التسلكن تريك أما إذا مل

لّ من وجد احلق كحبسه، ف ول عقوبتهحي، فإن الواجد لّ ممتنع عن احلقكهي القاعدة يف 

 ؤدي احلقي  حىتم الشرعيكالعقوبة حسب صالح احلا وامتنع أجرب باحلبس وهيالذي هو عل

ى ل إمنا دلّ علين اجلرب، إذ الدلكإن أم و التسلّم هنافييكتمل أن حي وهذا صاحبه،إىل 

لعلّه  وه،يل علير بالذات فال دل بإعطاء املؤجكون ذليكأهله، أما أن  إىل وصول احلق

  .الشيء ىالء علي فإنّ من طرق اجلرب االست)هيرب علجي(: مشمول لقوهلم

س له يالزم اجلرب ليله مما ما أو نفس ابور إىل هدد باجلرب بالنسبةيمث الظاهر أنّ ما 

 أو استلزم جربه خرق ثوبه أو ،سوباً فأوجب حبسه ذهاب أجرتهكان كما إذا كضمان، 

  .كحنو ذل

  ؤديي به حىتيقر أو  للجابر حفظ ولدهقحينعم الظاهر أنه ال 



٢٦٥

  .املهم وان من باب األهمكإذا الّ  اللّهم إ،)١(ىال تزر وازرة وزر أخر ، ألنهقاحل

إرشاد  ور،كالنهي عن املن ولّ أقسام األمر باملعروفكمنه يف  مستثىنو مستثىن كذلكو

  يف باب األمر باملعروفكالم يف ذلكقد تقدم بعض ال وة الضالّ،يهدا وه الغافليتنب واجلاهل

  .ر فراجعكالنهي عن املنو

 دلة،األ وليضاً بنفس التفصيه أيرب علجيما أنه إذا امتنع املستأجر من دفع األجرة ك

 نيبعض القوان وار أخرج جرباً،جيان اإلك لو امتنع املستأجر من اخلروج من مكذلكو

  .ان اإلجارة قانون باطلكح للمستأجر البقاء يف ميبيالسائدة اآلن مما 

لو مل  وان،ك عنوان ق للمؤجر إخراجه بأيحي ذا القانون كفإذا أراد املستأجر التمس

ار جيد من اإليان أزكار الواقعي إذا جي من ماله بقدر اإلصقتي له أن قحين من إخراجه كتمي

ة أفضل من احللول يأنّ احللول اإلسالمى فخيال  ودفعه املستأجر حسب القانون،يالذي 

  .كل ذليس هنا موضع تفصيل ون،كاليت منها أزمة الس واة،يل احلكافة مشاكة لرفع يالقانون

ر أخذ الزائد ة للمحل فهل للمؤجيالواقعثر من األجرة كة أيانت األجرة القانونكلو و

  :  احتماالن،أم ال

ون حال املستأجر حال يكتضرر مما غصب منه، فيأخذ مقدار ما الّ  له إقحيمن أنه ال 

 ثر من أجرة املثل،كأخذ منه أي أن كق للمالحيث ال يغاصب آخر إذا غصب داره، ح

  مةي من القثركأعطاه أ ولّ غصب، فلو غصب الغاصب دارهكذا يف كهو

                                                





٢٦٦

  ،للمستأجر فسخ اإلجارة والرجوع باألجرةكان وإن مل ميكن إجباره 

  

  .مة الدار واقعاًي له أخذ الزائد من ققحيمة مل يبعنوان الق

  .ةيمكذه الالّ إى رضيأجرا فال  أو مة دارهيغايل يف قي له أن قحيمن أنه و

  .لكفأخذ الزائد مشالّ إ ون،ده مبا إذا رضي الطرفايي ال بد من تقكل بذلين إن قكل

ل كان حبد أكان فإن كالد أو ن يف الداركان جمبوراً من السكن إن كمث إنّ السا

 مناطاً، أو  إطالقاًكه هناير إخراجه، مبا استدلوا علز للمؤججيمل و ،ىنكاملخمصة جاز له الس

 حق وك املالوالضرر فالالزم مالحظة تعارض حق احلرج وان حبد العسركفإن الّ إو

ال  إنسان مع ال ضررتعارض  وة،يالثانو وةيام األولكقد فصلوا تعارض األح ون،كالسا

  .فراجع األصول ون خاصة من الفقهك إنسان آخر يف أماضرر

صاحب  إىل املمتنع، ألنه ضرر توجهى ون مصارف اإلجبار علكبعد أن تيمث إنه ال 

ذا كه و يف مسألة استئجاره لقلع ضرسه،رناهكحنو ما ذى  علكذل و من جهة املمتنع،احلق

 من صرف مبلغ ألجل إنقاذ اضطر من له احلق  حىتلّ من امتنع عن احلقك إىل قال بالنسبةي

  . فتأمل،حقّه

الرجوع  وان للمستأجر فسخ اإلجارةكن إخباره كميإن مل  {ـان فكف كي} و{

ر، فهو مرفوع املؤجى ر عل احلال ضرا، فإنّ لزوم اإلجارة يف هذال ضررل يلدل} باألجرة

 خياختار الش و واحد،ريغ وهذا هو خمتار الشرائع وله يف السابق،يما عرفت تفصكبال ضرر، 

  كالً لذلي ترت،عنهما اجلواهر، انفساخ العقد قهراًى كرة يف ما حكالتذو



٢٦٧

  ،وله اإلبقاء ومطالبة عوض املنفعة الفائتة

  

  املعاوضةقر حتقيف املقام لتعذ وعي الب التلف قبل القبض املقتضي لالنفساخ يفلةمرت

  .نئذيح

للمعاوضة  نّ التلف موجب النتفاء املنفعة اليت هي يف مقابل األجرة، فال معىنإ: هيفو

قتضي البقاء ير، ألنّ املنفعة موجودة، خصوصاً األصل م املؤجي، خبالف عدم تسلنئذيح

  .ليإمنا خرجنا عنه يف موارد خاصة بالدل ومطلقاً،

 ةثر من األجركانت أكسواء } مطالبة عوض املنفعة الفائتةو{ لإلجارة} اإلبقاءله و{

  .بقدرها أو أقلأو 

ما إذا استأجر منه إناًء له كة، يانت مثلكرة إذا  املؤجنيمثل العى الء عليهل له االستو

  : احتماالن،ن املستأجر من أخذ آخر أم الكمت واهيسلمه إيات فلم يثيع احليأشباه من مج

مته ألنها يق إىل رجعي نيل عكإذا تعذّر  و،شخصى  أنّ املفروض أنّ اإلجارة علمن

 نية العيأقربى ريمة، بل إنّ العرف ست مسلّيمة لية القيروا أنّ أقربكما ذك، نيالع إىل أقرب

لولة مث يأخذ بدل احل وذا غرق املتاع يف البحرفإمة مث األقرب فاألقرب، يمث املثل مث الق

، مثل  تسامح جيء به للمشاةريان يف هذا التعبكإن و ، أقربنيان العكلبحر أخرجوه من ا

كال أعلم ما يف نفس وم ما يف نفسيتعل  فمثل املتاع الغارق، فإن مل نين العكميفإن مل 

  .نيالع إىل مة لعدم وجود األمثان فرضاً فشيء هو أقربين القكمته، فإن مل تين له مثل فقيك

  .ذاكه وبة منها،يهة قرك ففا،هةكان فاكمثالً إذا 

اء بعد تعذّر ي الحتمال تساوي األش،الكة يف هذه املرتبة إشي األقربنيان يف تعكإن و

  روه يف بابهكما ذك اجلربي، فالصلح ايتراضيإن مل  و،أنّ الالزم املراضاة ومة،يالق



٢٦٨

 األثناء يرجع مبا يقابل  ومع الفسخ يف،وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بال فصل أو يف أثناء املدة

   رجوع متاماملتخلف من األجرة وحيتمل قوياً

  

 له} ميبعد التسل {من املستأجر أي }منه {راملؤج} إن أخذها {مكاحل} ذاكو{

 بعد القبض نية فأخذ العيجيانت تدرك ألنّ املنفعة ملا كذل و}يف أثناء املدة أو بال فصل{

مجاعة،  إىل وركار املذيلذا نسب اخل وحقة،نفعة الالامل إىل وجب عدم حتقّق القبض بالنسبةي

  .كم يف املستمسكذا علّل احلكه

ما أشبه  وال ضرر ول اإلجباريمثل هذه العلّة، بل دل إىل تاجحين الظاهر أنه ال كل

  .أيت حالة قبل القبضيان كما ك هنا، آت

لزوم العقد  إىل ث ذهبايجامع املقاصد ح وكالم املسالكال يف كظهر اإلشيمنه و

 ألنّ القبض ك ذلكما ظهر أنّ عدم استبعاد املستمسكم املعترب يف اللزوم، يلتحقّق التسل

ن يكار مل يث إنّ وجه اخلي من نظر، حلوخي ال نيراد به قبض العيازاً عند العرف كاملعترب ارت

  .ضاًيق هنا أل الضرر املتحقيعدم القبض، بل دل

ان كلو  و:ث قال يف مسألة أخذ الظامليواهر، ح من اجلكم أخذ ذلكيد احلين السأكو

ان متام كالفرض أنه  وس له الفسخ ألصالة اللزوم،يبعد القبض مل تبطل اإلجارة قطعاً، بل ل

ملا سبق من } ةقابل املتخلّف من األجريرجع مبا يمع الفسخ يف األثناء و{ ،كالقبض من املال

  .عقود إىل احنالل العقد

 أجرة املثل بالنسبة إىل ار تبعض الصفقة املوجب للرجوعيه خون ليكبعد أن ينعم ال 

  . املدةكن يف الدار يف تلكاملدة السابقة اليت سإىل 

   متام رجوع {:نيعند املصنف، خالفاً لغالب املعلّق} اًيتمل قوحيو{



٢٦٩

 من متام كل  ألن مقتضى فسخ العقد عود، كما مر نظريه سابقاً،األجرة ودفع أجرة املثل ملا مضى

  . لكن هذا االحتمال خالف فتوى املشهور،العوضني إىل مالكهما األول

  

ى  ألنّ مقتض،ه سابقاًري نظما مرك ،ىملا مض {املستأجر إىل }دفع أجرة املثل واألجرة

ط، يب أنّ العقد شيء بسيبتقر} هما األولكمال إىل نيل من العوضكفسخ العقد عود متام 

  .تمامهبطل بي أو بتمامهى بقيما أن إف

ه، يب املتقدم قد عرفت ما فيألن التقر} املشهورى ن هذا االحتمال خالف فتوكل{

  .احكما يف النكالعدم، ى إذا دلّ من اخلارج علالّ أجزاء، إ إىل نحليعرفاً  وألنّ العقد شرعاً

 العدم، فإذا أعتقى ل عليإذا دلّ الدلالّ ضاً إيقاعات أيأيت يف اإليبل الظاهر أنّ االحنالل 

،  صح يف القدر الذي له احلقكما أشبه ذل أو  يف التمامن له حقيكأبرأ مث ظهر أنه مل أو 

  .ضيعدم التبعى حنوه عل ول يف الطالقينعم دلّ الدل

  



٢٧٠

  ختري بني الفسخ والرجوع باألجرة وبني،إذا منعه ظامل عن االنتفاع بالعني قبل القبض): ١١ مسألة(

  ،الرجوع على الظامل بعوض ما فات

  

قبل  {املستأجرة} نيعن االنتفاع بالع {هريغ أو }إذا منعه ظامل {:)١١ مسألة(

 رفع لزوم العقد،ي الذي ال ضررل يلإلجارة، لدل}  الفسخنيب {املستأجر} ري خت،القبض

، بأنه من كالشرائع بذلى فتوى علّله يف اجلواهر بعد أن وافق عل و،كالم يف ذلكقد تقدم الو

هو املناط يف  وضاً وجه آخر،يقد تقدم أ واملعاوضة،ى لذي هو مقتضجهة فوات القبض ا

  .ع قبل قبضهيتلف املب

يف و( :كالبطالن، قال يف املستمسى  مقتضكاملسماة ألنّ ذل} الرجوع باألجرةو{

ه، ير بأجرة املثل، ألنها مضمونة علاملؤج إىل ه احتمال جواز الرجوعريعن غ وجامع املقاصد

بعد ى املسم إىل الرجوع ر ضمان املعاوضة، مبعىن بأنّ ضمان املؤجكالن دفعه يف املسكل

  .ى انته)ما هو ظاهركد ياالنفساخ ال ضمان  أو الفسخ

ث إنّ ي مث ح،ها املستأجريبقيالئم بقاء اإلجارة بأن ياحتمال أجرة املثل إنما : أقول

  .ديه ضمان اليأيت في وجر،املستأى أنه فوا علكوصلها فيمل  ونيصال العيلّف بإك مكاملال

  .أما صورة الفسخ فال وجه ألجرة املثل أصالً

 به الشرائع ما أفىتكهو أجرة املثل،  و}الظامل بعوض ما فاتى  الرجوع علنيبو{

ر بعد املؤج إىل هل له الرجوع وى،ة ألجرة املثل ال املسميد املقتضي لقاعدة الكذل وه،ريغو

تحقّق ي ه حىتير مضمونة علد املؤجي يف نيون العكعم، لن: لي ق،التزامه بالعقد، قوالن

  ال، ألصالة الرباءة،: ليق والقبض،



٢٧١

  ، وإن كان منع الظامل أو غصبه بعد القبض يتعني الوجه الثاين، تعني الثاينوحيتمل قوياً

  

مة ياالنفساخ، ال ضمان ق وه بالفسخيعلى ر وجوب املسم من ضمان املؤجمإذ املسلّ

  .هذا هو األقرب الذي اختاره اجلواهر و،نيلع بتلف انيالع

  .راملؤجى لّ الضرر علك فال وجه إللقاء ،أحدمها إىل نّ ضرر الغاصب توجهإ: قاليال 

 أنه نير عوض نفع الدار بأجرة املستأجر، فإذا غصب الغاصب تبإنّ املؤج: قاليألنه 

  بالبطالن، هذا باإلضافةث وجود املعوض يف اجلملة مل نقليح وم،سلّي معوض كن هنايكمل 

أنه من باب ختلّف كاملعاوضة فى الذي هو مقتضما عرفت من أنه من جهة فوات القبض إىل 

  . فتأمل،الشرط

ل يان دلكالظامل، ألنه لو  إىل الرجوع أي } الثايننياً تعيقو {عند املصنف} تملحيو{

ان عدم املنفعة فاملنفعة ك إن و،ك فالضرر متوجه من قبل الظامل ال املالال ضررار ياخل

اب جيان من جهة فوات القبض، فقد تقدم أنّ إكإن  ونها،يب ونهيإمنا حال الظامل ب وموجودة

  .ط قطعيمنا إىل تاجحيع، فالتحدي ي خاص بالبكونه من مال املالكالتلف قبل القبض 

في عدم القبض الذي هو شرط يك وورة،كاالت املذكة اإلشيالظاهر عدم متامن كل

  .ىلذا فقول املشهور أقو وه املعامالت،ي علبىنيمين ض

 يف اجلواهر ىادع}  الوجه الثايننيتعيغصبه بعد القبض  أو ان منع الظاملكإن و{

    أنّ وجهكالوجه يف ذل و،تدل بأصالة اللزومسا و،كالقطع بذل



٢٧٢

لو أعاد الظامل العني  مث ، سواء كان بعد القبض يف ابتداء املدة أو يف أثنائها،فليس له الفسخ حينئذ

  ق،ء املدة إىل املستأجر فاخليار بااملستأجرة يف أثنا

  

  .املفروض أنه قد سلّمه هنا وم،يار يف الفرع السابق عدم التسلياخل

أنّ العوض يف مقابل املنفعة  و،ال ضررار الفسخ من جهة ين الظاهر أنّ له خكل

: ة املدة، قاليبق إىل ضاً بالنسبةيم أيلتسل بعدم اكه يف املستمسيل علكاملفقودة هنا، بل أش

ان كه املعاوضة يم الذي تبتين عليان قادحاً يف حصول التسلكإنّ منع الظامل قبل القبض إذا (

  .ى انته)حقةاملنفعة الال إىل  بعد القبض، باإلضافةكذلكنافعاً، 

  .صلقد ح والقبض االبتدائي، إىل دعي اجلواهر انصراف القبضيأن الّ اللّهم إ

ان بعد القبض يف ابتداء املدة أم ك سواء نئذ،يس له الفسخ حيفل {فقول املصنى علو

  .حلصول القبض الذي هو علّة يف اللزوم} يف أثنائها

ان كار، سواء جيبعد أن غصبها قبل متام مدة اإل}  املستأجرةنيمث لو أعاد الظامل الع{

ما اختاره ى ان الغصب قبل القبض علكا ميف و،ما اخترناهى بعده عل أو الغصب قبل القبض

عطاؤها إه بدوره يب علجي الذي كاملال أو إىل }املستأجر إىل يف أثناء املدة {املصنف

 ما يف اجلواهر، لألصلكظاهراً  وما عن جامع املقاصد،ك ،قطعاً} ار باقيفاخل {للمستأجر

  .التضرر بالبعضو

 العقود حمل تأمل، إذ األصل عارض عموم لزومي من أنّ األصل ال كما يف املستمسو

  يف الرسائل يف مبحث تعارض األصل)رمحه اهللا( خيره الشكما ذكوسع دائرة املخصص ي

   إال والعموم،و



٢٧٣

 ورمبا حيتمل جواز الفسخ بالنسبة إىل ما مضى من املدة يف يد ،لكن ليس له الفسخ إال يف اجلميع

 وإن ، وهو ضعيف للزوم التبعيض يف العقد،نفعةالغاصب والرجوع بقسطه من املسمى واستيفاء باقي امل

  كان يشكل الفرق بينه وبني ما ذكر من مذهب املشهور من

  

  .لّ موردك لوجود علم يف ،مورد أي ن من االستدالل باألصل يفكلزم عدم التم

ان ي يف املقتضي املوجب لعدم جرك من باب الشك يف ذلكإنّ الش: قالينعم ربما 

 ، يف بقاء املقتضيك، فإذا أرجعت شنيما إذا غصبت العيان فكار ياألصل، ألنّ حق اخل

ض يف العقد يلعدم جواز التبع(: علّله يف اجلواهر بقوله} عييف اجلمالّ س له الفسخ إين لكل{

 )ان من الضعفكأنه مبالّ ، إكاحتمله يف املسال وه يف القواعد،يإن تردد ف و،ما هو واضحك

  .ىانته

  .جامع املقاصد األصحي ك يف حمكجعل ذلو

الرجوع  و،د الغاصبيمن املدة يف ى ما مض إىل تمل جواز الفسخ بالنسبةحيربما و{

ف يهو ضعو{ امهمفسخه بتيجبزء العقد الذي مل } فاء باقي املنفعةياستوى بقسطه من املسم

ى بقي لّه، أما أنكذهب ي أو لّهكى بقيط إما أن يالعقد أمر بس و}ض يف العقديللزوم التبع

  . لبساطته منافكذهب جزء، فذلي وجزء

عرفاً  وقد تقدم أنّ العقد شرعاً وض يف متعلق العقد ال يف العقد نفسه،ينه تبعإ: هيفو

  .ةيبارتعقود اع إىل ض الحناللهيقابل ملثل هذا التبع

  }ر من مذهب املشهور منك ما ذنيب ونهيل الفرق بكشيان كإن و{



٢٧٤

  . إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما، فيما بقيإبقاء العقد فيما مضى وفسخه

  

ث قالوا يح} فسخه يف ما بقيوى ما مضيبقاء العقد ف {هو صورة وس املسألةكع

فإذا جاز } نهماي بكض العقد مشتريال تبعكإذ إش {،الم حولهكقد تقدم ال و،كبصحة ذل

ما إذا غصب يف وهما،يفالظاهر جوازه  و،نيز يف الصورتجيز مل جيإذا مل  و،نيجاز يف الصورت

  .نشراً ولفّاً أو ،نييف الطرف أو ،يف الوسط مثالً

، ألنه كبعد ذليار تبعض الصفقة إذا فسخ املستأجر يف البعض، ال ي خكمث هل للمال

  .ض يف عقدهيتبع

 ، زمان اإلجارةريان يف غكيف زمان اإلجارة، أما إذا ان الغصب كما لو يلّه فكهذا 

ضر اإلجارة يار أول الشهر القادم فغصبه الغاصب قبل الشهر، مث رده، مل ما إذا أجره الدك

  .الكبال إش

م يلتسلل ها وجب مقدمةًذن املؤجر من إنقاكمت ولو غصب الدار الغاصب قبل قبضهاو

  .هيالواجب عل

 من أصالة براءته ، احتماالن،ه اإلنقاذ أم اليب علجي فهل ،أما إذا غصبها يف أثناء املدة

لعلّ  وم،يالتسل إىل املنفعة املستقبلة حباجة إىل من ما تقدم من أنها بالنسبة وم األول،يلبالتس

  .هذا هو األقرب

 من جهة كه ذليب علجين املستأجر، فهل كمت ور من إنقاذ املغصوبن املؤجكتميلو و

احتمل الوجوب  والظاهر العدم، لألصل، ـ حنوه وركال من جهة النهي عن املن ـ العقد

ه، يعطاؤه األجرة متوقف علإر بعقده الذي هو جه، فوفاء املستأينّ الوفاء بالعقد متوقف علأل

  .فتأمل

   أيت يف غصبي املستأجرة نيصب العغرناه من فروع كمث إنّ ما ذ



٢٧٥

 اطيضاً يف غصب العبد املستأجر، بل يف مثل اخلي املسائل تأيت أكما أنّ تلك ،األجرة

  .املطلعى على فخي يف اجلملة ال  مع تفاوت،حنوه من اإلصرارو

  



٢٧٦

 فمرض ،كما لو استأجر دابة لتحمله إىل بلد، لو حدث للمستأجر عذر يف االستيفاء): ١٢ مسألة(

  ،  فالظاهر البطالن إن اشترط املباشرة على وجه القيدية،املستأجر ومل يقدر

  

  لتحملهما لو استأجر دابةك ،فاءيلو حدث للمستأجر عذر يف االست {:)١٢ مسألة(

  :ثالثة أقسامى  فهو عل،السفرى عل} قدريمل  وبلد فمرض املستأجرإىل 

  .وجه الداعيى ون السفر عليكأن : األول

  .وجه الشرطى ون عليكأن : الثاينو

  .ديوجه القى ون عليكأن : الثالثو

ال يف عدم بطالن اإلجارة، ألنّ ختلّف الداعي ال كان األول فال إشك إن }فـ{

  .مكل الوفاء حمي، فدلوجب البطالني

 فله الفسخ رينه من السكر بأن شرط متجان الشرط من املستأكان الثاين فإن كإن و

السفر فله الفسخ ى قدر عليسافر فلم ي بأن شرط أن كان من املالكإن  وتخلّف الشرط،ل

  .ل الوفاء لهيار بعد مشول دلياخل أو وجب البطالنيدون املستأجر، فإن تعذّر انتفاعه ال 

 مبعىن} ةيديوجه القى الظاهر البطالن إن اشترط املباشرة عل {ـان الثالث فكإن و

مع  و لتعذّر املنفعة املشروطة،كذل وه،ريغ وقة ابن العميما يف تعلكونه مورداً لإلجارة ك

 للمنفعة يف نية العيفي يف الصحة جمرد قابليكال  وعدم املنفعة ال جمال لصحة اإلجارة،

  .كه املستمسذا علّلكنفسها، 

 ن له فسخ اإلجارة،يكرج مل خيمل  ومجالً للحج مث مرضى تركنه إذا اإ: ريعن التحرو

ى قوي فإنه كنه ذلكميأما إذا مل ، ن من اخلروج معهكتميد باملرض الذي يده الشهيقو

   ه جامعيل علكأش والفسخ،



٢٧٧

 لعدم عام بطلت قطعاًنعم لو كان هناك عذر ،  وحيتمل عدم البطالن،وكذا لو حصل له عذر آخر

  .قابلية العني لالستيفاء حينئذ

  

ن يكر مل ن من املؤجيكمل  وان من قبل املستأجركفاء إذا يألنّ تعذّر االست: املقاصد

  .وجه للفسخ

 ،ن أملهكقلع الضرس فسى ل األجرة عليبأنه من قب: جامع املقاصدى أورد اجلواهر علو

  .اإلجارة ث تنفسخيح

ال املقاصد كما أنّ إشكنهما، ي وارد للفرق برياملقاصد غى ر علال اجلواهكإش: أقول

  .ر ال بأس بهيه فإطالق التحريعل ود تام،يالشهى عل

 لوحدة ،كما أشبه ذل أو ضرورة يف البقاء أو عدوك} ذا لو حصل له عذر آخركو{

  . هذه املواردلكل يف يالدل

عذر املستأجر  ور تام،ؤج عرفت من أن األمر من جهة اململا} تمل عدم البطالنحيو{

 رين الظاهر أنّ حمل االحتمال غكل الوفاء، لي إلطالق دل،وجب البطالنيفاء ال يمن االست

ن إجارة أصالً، إذ ما كة فبدوا مل تيديوجه القى ان األمر علكبالبطالن، إذ لو ى حمل الفتو

ه للبطالن، بل ن وجيكة مل يديوجه الق على نيكلو مل  وقع،يما قصد مل  وقصديوقع مل 

  . فتأمل، اإلبطالة اليت توجب حقيته الشرطيغا

ما ك ،حنو الداعيى ان االنتفاع علكإن  ،عن االنتفاع}  عذر عامكان هناكنعم لو {

ة ي لعدم قابل،قطعاً {اإلجارة} بطلت {لّهاكة ية القريل املوجب لتخليإذا قرب جميء الس

 ىنكلعلّه ألجل أنّ عدم س وى، يف األقورين يف اجلواهر ختك ل،}نئذيفاء حي لالستنيالع

 أو خلوف خاص أو اراً،يناه اختكان عدم سكوجب بطالن اإلجارة، سواء ياملستأجر ال 

   نقل ور نظر،ج املستأرينقل اجلواهر عن القواعد بأنّ يف خت وعام،



٢٧٨

 فره املصنك األقرب ما ذنكل و يف املسألة،يري عن جامع املقاصد قوة التخكاملستمس

  .قامي وفاقاً ملن وجدت تعل)ه اهللارمح(

ما أنه لو استأجره كان حمدوداً ببعض مدة اإلجارة، كخلوف إن ا: قالينبغي أن ينعم 

 به مل  معتدريان غكن وجه للبطالن، بل إن يكوماً مثالً مل يل يانت مدة مرور السك وسنة

  خراب سطح الدارما عرفت يف مسألةك نئذ،يار حيل اخلي لعدم وجود دل،ار أصالًين خيك

 إىل بالنسبة أو  املدة،كتل إىل ار بالنسبةيان الالزم القول باخلكان معتداً به كإن  وسردابه،أو 

  .االختالف املتقدمى لّ املدة، علك

  .هير الفسخ لتبعض الصفقة علان للمؤجكبعض املدة  إىل لو فسخ بالنسبةو

ة، يلة عقالئي حال اخلوف منفعة قلانت للداركما إذا يون فيكار إمنا ين القول باخلكل

ار يف الباقي، ياخل و املدة،كالقاعدة البطالن يف تلى فمقتضالّ إ وها،يمثل إبقاء بعض األثاث ف

ار يف الباقي يأما خ و املدة فألجل عدم املنفعة اليت تقابل بالعوض،كأما البطالن يف تل

  .اهللا العامل وفلتبعض الصفقة،

  



٢٧٩

  .موجب للبطالنلسماوي للعني املستأجرة أو حملل العمل التلف ا): ١٣ مسألة(

  

الثوب الذي ك} حملل العمل أو رةج املستأنيالتلف السماوي للع {:)١٣ مسألة(

 أو ان التلف قبل القبضك سواء ،لإلجارة} موجب للبطالن {طهيخياط ليه اخلكاستأجر مال

  . اإلجارةن منفعة مل تصحك تا هي يف مقابل املنفعة، فإذا ملرة إمنج ألنّ األكذل وبعده،

ى تركمن ا:  إنه قال،)عليه السالم( ه ما وراء دعائم اإلسالم، عن الصادقيدل علوي

ت كموضع معلوم فهل إىل ئاً معلوماًيالدابة شى عل أو نةيحمل يف السفينة ليسف أو نهايدابة بع

ئاً من يقطع شو  بعد أن محلكان ذلكفإن ، راءكنة فقد انفسخ اليعطبت السف أو الدابة

 سميمل  والبالغى على تركان إمنا اكإن  وق،يه حبساب ما قطع من الطريان علكق يالطر

  .)١(امالًكله األجر وى تركاري بالغ ما اكاملى ان علكنها يدابة بع

  .وقت العقد ما تقدم أي ون البطالن من وقت التلف،كالم يف كالو

 ال ليك فإن تلف فرد اللي،كف فرد الة ال تلي الشخصنيواضح أنّ املراد تلف العو

الفرد اخلاص بعد ى  التصادق علله، ألني الفرد تبدكمالى ب علجيإمنا  و،وجب البطالني

  . الفردكإذا بقي ذلالّ ه، إيوجب االحنصار فياً ال يلّكون متعلّق اإلجارة ك

   ألجلالّ الفرد إ إىل ليكصرف الي فألنّ التصادق ال ،أما املستثىن

                                                





٢٨٠

 له بفرد آخري املقتضي لتبدأوفوا بالعقود انكة يي، فإذا سقط عن الفردالتراض

  .ماًكحم

س للمستأجر اقتراح ير بالعقد، فل املؤجىف ومنه، فألنه إذا بقي الفرد فقد أما املستثىنو

  .هيه بعد وفائه مبا لزم عليعل

 جراملستأ وراملؤجك ،ان خارج عن قدرة اإلنسانكمث إنّ املراد بالسماوي ما 

 لك ما أشبه، فإن أو ليس أو ان من السماءكسواء  ،الم يف الثالثةكأيت اليما سك ،األجنيبو

  .ان من األرضكإن  واً باعتباره صادراً من أمر السماءيمساوى سمي كذل

التلف السماوي،  إىل رجعيقد وف اإلنساين، لالت إىل رجعي قد نيوان للعيإتالف احلو

  .ئاًيش أو الغصب يف ما لو أتلف الدابة إنساناً وتايتاب الدك يف كما فصل ذلك

 موجباً كان ذلك ، باألمر السماوي بعد انقضاء مدة من اإلجارةنيمث إنه لو تلفت الع

الم يف أنه هل كال وار لتبعض الصفقة،يون املستأجر باخليك التلف، فنيلبطالن اإلجارة من ح

ما انقضت  إىل ستحقّاً ألجرة املثل بالنسبة مكون املاليكمن أصله ف أو نهيهو البطالن من ح

  .ما تقدم، فراجعكمن املدة 

 كن اإلنسان سبباً لذليكما إذا مل يور للتلف السماوي إمنا هو فكم املذكمث إنّ احل

أيت إنسان باإلناء البلّور حتت السماء يف وقت نزول الثلج مما يالتلف السماوي، مثل أن 

  .ىفخيما ال كتلف اإلنسان  من كان ذلكالّ إ وسره،كسبب 

 يف أنّ هذا النوع كمصداقاً، بأن ش أو  صدقاًإنساين، أو  يف أنّ التلف مساويكلو شو

   علميمل  أو ،ال أو اًيتلفاً مساوى سميمن التلف 



٢٨١

  . وإتالف املستأجر مبرتلة القبض،ومنه إتالف احليوانات

  

  .األصول إىل ان الالزم الرجوعكالسماء،  أو أنه أتلفه إنسان

ن كل و املستأجرة،نيوانات للعيالظاهر أنّ املراد إتالف احل} واناتيمنه إتالف احلو{

وان املستأجر يون املراد أنّ احلكداً يتمل بعحي ول املتقدم،يما عرفت، للزوم التفصكه نظر يف

ان يالئم اإلتين هذا ال كل وس لإلنسان مدخل يف تلفه،يما أشبه، مما ل أو تلف بنفسه مبرضي

  .واناتيللح إتالف السماء أي املفعول، إىل راد اإلضافةيأن الّ غة باب األفعال، إيبص

 ،بعده أو ان اإلتالف قبل القبضك سواء ،للمنفعة} إتالف املستأجر مبرتلة القبضو{

ما أنّ اللزوم بإتالف املشتري ك(: أثنائها، قال يف اجلواهر يف مبحث اإلجارة أو يف أول املدة

ار هنا يثبت خيلذا مل  وانفسخ العقد، ول لضمانه له ، إليهوصول العوضكونه كباعتبار 

ار باعتبار فوات ي املناسب لوضع اخل ـالبائع أو املراد إتالف األجنيب ـ خبالفه يف سابقه

  .ى انته)ثبوت جمازها بقاعدة من أتلف وقة املعارضةيحق

صحاب يف باب اإلجارة احتاد الظاهر من األ(:  بعد قوله)رمحه اهللا( الم منهكهذا الو

  .المهك، فراجع متام ) املنفعة هنا مبرتلة الثمنأن واإلجارة، وعي البنيم يف املقامكاحل

ملنفعة عند العقالء تابع لوجود بأنّ اعتبار ا( كه يف املستمسيل علكن أشكل وهذا،

  .ى انته)اًيان ذمكلو  وه الوجود الفرضييفي فيكال  و خارجاًنيلعا

ره املشهور، ألنّ املنصرف من أدلة القبض أنه إنما جعل ملصلحة كقرب ما ذن األكل

ون املستأجر املتلف ضامناً أمام يكقد حصلت هذه املصلحة بإتالفه، فاحتمال أن  والقابض،

   مةًيق أو ناًي ع،البائع ملا أتلف



٢٨٢

  ،جر موجب للتخيري بني ضمانه والفسخؤوإتالف امل

  

 أو أقل أو ىد من أجرة املسميان أزكره، سواء نفعة ما أجان البائع للمستأجر مبضمو

  .ة عرفاًاً، خالف املستفاد من األدليمساو

ل صدقه يف كشي ، املستأجرةنيأنّ هذا لو صدق يف إتالف املستأجر العى فخين ال كل

هذا  و الثوب،كط ثوبه مث أتلف املاليخيذا استأجره لإما كإتالف املستأجر حمللّ العمل، 

ى ت اإلجارة عل التلف السماوي، خصوصاً إذا فوتهي و،أيت يف الصورة األوىليال كاإلش

أجره  وكر نفسه لذلؤجيحج عنه، فلم ياره لجيد إيري إنسان كان هناكما إذا كر رحبه، املؤج

احلال أنه  ووجب تضرره،ير ما قع من املؤجياطة ثوبه مث تلف الثوب، فإنه مل يد خيريملن 

ف يف الفصل الثاين من أنّ تلفه مطلقاً موجب أيت عن املصنيس وبالعقد، هذا للوفاء مستعد

  .اهللا العامل و،لالتأم وعالتتب إىل املسألة حمتاجة ولبطالن،ل

  واحد،ريظهر من غيما ك} الفسخ و ضمانهني بيرير موجب للتخإتالف املؤجو{

  . )ال وجه له(: ه ابن العم بقولهين علّق علكلو

هو  و إتالف للمنفعةنيبأنّ إتالف الع: كله املستمسف فقد عله املصنركأما وجه ما ذ

  .نيهو االنتفاع اخلاص بالع وأما الفسخ فلتخلّف املقصود وموجب لضماا،

ه أنى ل عليف القصد ال دلإن ختل: هين فكقصد، ليما وقع مل  وقعيفما قصد مل : أقول

لعلّ ابن العم أراد  ور،ملتلف هو املؤجن ايكإن مل  وكلزم أن نقول بذلالّ إ وموجب للفسخ،

: ث قالية، حيشة للحاي، بل هذا هو الذي عدله يف الطبعة الثانهذا الشقى ال علكاإلش

  .)ضمانه ىاألحوط االقتصار عل(



٢٨٣

   والعذر العام مبرتلة التلف،وإتالف األجنيب موجب لضمانه

  

لقبض، إذ التلف قبل القبض ان التلف بعد اكد املسألة مبا إذا ييهذا مث إنّ الالزم تق

  .ما تقدم يف املسألة التاسعة فراجعكموجب للبطالن 

ضمن املتلف ي فمن أتلف لقاعدة كذل و}إتالف األجنيب موجب لضمانهو{

  .هيللمستأجر ما أتلفه عل

 يف الفرع السابق، بل يريص الضمان هنا مع القول بالتخين ال وجه لتخصكل وهذا

ال كنت عرفت اإلشكإن  و،)رمحه اهللا(  حسب ما اختاره املصنفضاًي هنا أيريالالزم التخ

ث يار، حي يف اخلكاملال وظهر من صاحب اجلواهر تساوي األجنيبي، بل كاره هناييف اخت

  .ىانته )البائع وار يف إتالف األجنيبيإثبات اخلو( :قال

ه ذثل هيف مـ ة والبيع زاإلجا يري استواء البابني ـ )رمحه اهللا(أنه  قد تقدمو

املوجب للفسخ يف إتالف املؤجر موجود (:  عنه حيث قالكأنّ املستمسك أخذ واألحكام،

  .ى انته)يف ذلك غري ظاهرهنا أيضاً فالفرق بينهما 

 حمل العمل نيب و املستأجرةني العنيالفرق ب إىل ليد الربوجردي امليظهر من السوي

وجه يف إتالف حمل  ـ باً للضمانون تلف األجنيب موجك أي  ـتصور هلذايال (: ث قاليح

 إىل )هاي األوجه هو البطالن فنك املستأجرة، لنيان له وجه يف إتالف العكإن  و،العمل

  .آخره

لّ كما إذا خرج ك املوجب لبطالن اإلجارة، السماوي} عذر العام مبرتلة التلفالو{

قد تقدم لزوم وجود و  لتعذّر االنتفاع،كذل وما أشبه، أو ليس أو ة خوفاً من عدويأهل القر

ه يف يالم فكقد تقدم ال وال إجارة، وث ال نفع ال أجرةي لتقابل باألجرة، فحنيالنفع للع

  .ة عشرةياملسألة الثان



٢٨٤

 أو ، كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ومل يقدر على املسافرة،وأما العذر اخلاص باملستأجر

 إنه يوجب البطالن إذا كان : وال يبعد أن يقال،ه إشكال ففي، لقلع سنه فزال أمله أو حنو ذلكرجالً

  .حبيث لو كان قبل العقد مل يصح معه العقد

  

 ،ديحنو القى عل} وا بنفسهكما إذا استأجر دابة لركأما العذر اخلاص باملستأجر و{

 فمرض {،وا بنفسهكار مطلقاً ال لقصد رجيان اإلك أو الشرط، أو ان بنحو الداعيكال إذا 

ما إذا ك} كحنو ذل أو ،رجالً لقلع سنه فزال أمله {استأجر}  أو،املسافرةى قدر عليمل و

ه يفف {هذه الدار ىنكاف منه يف سخيفق أن حصل له عدو ناها بنفسه فاتكاستأجر داراً لس

قد تقدم  و،ر عدم البطالن أم اليتقدى  علريتخيهل  و،هل تبطل اإلجارة أم ال} الكإش

  .ة عشرة فراجعياملسألة الثان يف كالم يف ذلكال

 هذا العذر} انكوجب البطالن إذا ي {العذر اخلاص أي }إنه: قاليبعد أن يال و{

 ألنّ املوجب لعدم صحة العقد كذل و،} معه العقدصحيان قبل العقد مل كث لو يحب{

  إذ صحة اإلجارة تدور مدار املنفعة يف وقت االنتفاع، فإذا فقدت املنفعة يف،وجب بطالنهي

  .بعده أو  العقد، سواء علم به قبل العقدصحيوقته مل 

املصنف ى  فتوأن إىل ة عشرة، باإلضافةيرار للمسألة الثانكأنّ هذه املسألة تى فخيال و

أنه  إىل نياملسألتى  إحدةتابك نيلتفت حي مل )رمحه اهللا( لعلّه و،اق واحديسى ست عليها ليف

  .نيللمؤلفك ثر ذليكما كتبها يف زمان آخر ك

  



٢٨٥

 وقفت على ،رت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينايف حق االستمتاعجأإذا ): ١٤ مسألة(

  ، فإا صحيحة خبالف ما إذا مل يكن منافياً،إجازة الزوج

  

نايف حق يما يإذا أجرت الزوجة نفسها بدون أذن الزوج ف {:)١٤ مسألة(

ادة رالً يف وقت إي أجرت نفسها لتعمل لما إذاك ،انت املنافاة مباشرةكسواء } االستمتاع

نشاطها ى ؤثّر علي كن ذلكرت نفسها للعمل اراً لجما إذا أكباً يتسب أو ،الزوج االستمتاع

ألنه تصرف يف متعلّق } رة الزوجإجاى عل {صحة اإلجازة} وقفت {،ليلالستمتاع يف الل

  .اًيون فضوليكه فحق

ن كل و،ه احلقيه فالفعلي ال االستمتاع الشأين، فإناع مث الظاهر أنّ املراد منافاة االستمت

ن إاً هلا، فكان تارك وان الزوج مسافراًكما إذا كإجازة الزوج، ى ف علتوقي ال كمع ذل

} نيكخبالف ما إذا مل  {، املرادع ال االستمتاع الفعلي االستمتاا تنايف حقاإلجارة إمن

 أمواهلمى الناس مسلّطون علألنّ } حةيصح {اإلجارة أي }فإنها {حلقّه} اًيمناف {اإلجارة

ت، ي اخلروج من البحق وثر من حق االستمتاعك للزوج أحقى ل عليال دل و،)١(أنفسهمو

  .الزوجى رضى فال تتوقّف معامالا عل

وجوب ى ل عليضاً، إذ ال دلية لشأن الزوج أيانت منافكإن  والظاهر صحة املعاملةو

 أو  مثالً نفسها إلرضاع أوالد الناسريذا أجرت زوجة األمما إكحفظ الزوجة شأن الزوج، 

  أشبه ما أو امياطة ثيخ

                                                





٢٨٦

 االستمتاع  أو حق املنامنايف حقيما يس، فإذا أجر الزوج نفسه فك العكذلك و،كذل

إذا عمل  وإجازة الزوجة،ى ف صحة اإلجارة علالزوجة، تتوق إىل ه بالنسبةي علنيالواجب

ما إذا كسائر الناس األقرباء، كإجازة الزوجة ى ف علتوقي الزوجة مل نايف شأنيالزوج عمالً 

  .هريغ وخوان يف اإلكذلك وس،كالع أو نايف شأن االبنيأجر األب نفسه مبا 

نايف حق ينه ك االستمتاع لناف العمل حقيما إذا مل ي من إجازة الزوج فبده ال مث إن

  حقكذلكم كقد تقدم أنّ احل وت،يلبت، إذا أجرت نفسها للعمل خارج اياخلروج من الب

عن  األويلم كرفع احلين أن كتميم الثانوي ال كانت اإلجارة قبل الزواج، ألنّ احلكإذا 

  .لهيما سبق تفصكموضعه، 

ى  علكؤثر ذليإجازته مل  والزوجى ة بدون رضيإذا أجرت الزوجة نفسها عاصو

مهرها، ألا ى يف املتعة فاألثر علنفقتها، أما ى  علكؤثر ذلينعم تصبح ناشزة، ف، مهرها

الوظائف اليت  وما قرر يف حمله،كسقط من مهرها، يبقدر منعها الزوج عن االستمتاع 

ون هلا يكالزوج أن ى ار، فإذا مل تشترط علجيها النساء يف احلال احلاضر قسم من اإلكتسل

  .زوجة حلق اليفة منافين الوظكإذا مل تالّ ان له منعها، إك كاحلق يف ذل

ما كان مطلقاً كداً بنفسها، أما إذا يمق أو ان مشروطاًكار املنايف حلقّها ما جيمث إنّ اإل

ما هو كاطة، يل يف اخلكيالتوى نطبق علياطة بصورة مطلقة مما ي نفسها للختلو أجر

  .إجازة الزوجى توقف علي مل ،نياطياملتعارف عند اخل

    هذاىث ال ترية حبيسنو  أةيتابكانت كمث الظاهر أنّ الزوجة إذا 



٢٨٧

  .وإذا اتفق إرادة الزوج لالستمتاع كشف عن فسادها

  

 فإنها ،)١(نهميدى إقرارهم عل ن للزوج منعها، لقاعدةيكبها مل مذه ونهاياحلق يف د

 الزوج أمرها بالصالةى ب علجيلذا ال  وراها الزوج،يف اليت يالكست ملزمة باتباع التيل

  .ةيعة يف السنيالشى ة فتويفكيى ال أمرها بأن تصلي عل وة،يابتكام يف الكسائر األحو

تمل الفرق حيربما  ور إذا تزوج ا،يل حلم اخلرتكأ و استثناء شرب اخلمركد ذليؤيو

 كذل و،ان له جربهاكه اخلروج حق وث إنّ االستمتاعي سائر العبادات، فحنيب و حقّهنيب

  .بالفروع لّفونكفار مكالعلم أنّ الما أشبه، مع  و خبالف العبادات،إلنقاذ احلق

فار كالشارع للى ة اليت أعفيام الشرعكه من سائر األحفرق حقينه ال إ: هين فكل

  .ة موضع آخرريثكفروعها ال وللمسألة وه،ي املخالف ملزاولتها حسب رأكتر وعنها،

  مبعىن}شف عن فسادهاك {يف وقت اإلجارة} تفق إرادة الزوج لالستمتاعاإذا و{

 أو إىل اإلجارة بصورة عامة، إىل سرييطل الزوج فهل البطالن بأذا إفإجازته، ى فها علتوق

وم فأجرت املرأة نفسها سنة ي لكذهب يان الزوج موظفاً كهذه القطعة من اإلجارة، مثالً 

 أبطل اإلجارة بالنسبة وأراد االستمتاع، وفق أنّ عطل املوظف أسبوعاًوم، فاتيلّ كللعمل 

  .عرفاً وع العقود شرعاًيون بالنسبة، ملا تقدم من توزيكالظاهر أنّ اإلبطال  و،دةهذه املإىل 

   منه وار تبعض الصفقة،ي خل،لك إبطال النئذيق للمستأجر ححينعم 

                                                

 



٢٨٨

ثر من وقت إرادته ك له يف أل، ألنه ال حقك للزوج إبطال القحيظهر أنه ال ي

  .االستمتاع

ون كار نفسها، ملا قرر يف موضعه من جيان هلا إكة الزوجى نفق عليمث إنّ الزوج إذا مل 

  .النفقة االستمتاع يف مقابل

ما ظهر كما أشبه،  أو عجزاً أو اناًيونه عدم إنفاقه عصك نيظهر عدم الفرق بيمنه و

  .بعض نفقتها الواجبةالّ ها إينفق عليصة إذا مل ي هلا اإلجارة بقدر النققحيه أن

  



٢٨٩

 ،جر واملستأجر ميلك ما انتقل إليه باإلجارة بنفس العقدؤ من املأن كالً قد ذكر سابقاً): ١٥ مسألة(

 ، وتسليم األجرة بإقباضها،وتسليم املنفعة بتسليم العني،  بتسلم اآلخرب تسليم أحدمها إالّولكن ال جي

  ، فبتسليم العني اليت تستوىف منهاإال إذا كانت منفعة أيضاً

  

ه ي ما انتقل إلكلمياملستأجر  ور من املؤجالًكر سابقاً أنّ كقد ذ {:)١٥ مسألة(

ف كيعدم وجود املنفعة حاالً ف و،قاعدة الوفاء بالعقودمقتضى ألنه } باإلجارة بنفس العقد

 تام بعد ريإثبات املوصوف، غ إىل تاجحي فرع املوجود، ألنه إثبات الصفة ك مع أنّ امللكمتل

  .كايف ملثل ذلكوجود االعتبار ال

 ملإن } سلّم اآلخرتبالّ إ {هيما عل} م أحدمهايب تسلجيال  {أنهد هنا يتز} نكل{

م للدار بعد يد حممد، فإنه ال تسليد يف يانت دار زكما إذا كد اآلخر، ي الشيء يف كن ذليك

قصد يال م ي ألنّ التسلكذل وحممد إعطاء األجرة فور متام اإلجارة،ى إمنا الواجب عل و،كذل

  . من األدلةظهريما كجة يبه الفعل بل النت

ألنه املنصرف من } نيم العيبتسل {يف مثل إجارة الدار} م املنفعةيتسل {ونيك} و{

  .ان معناه سلّمها مبنافعهاكسلّم منفعة الدار، : ليمها، فإذا قيتسل

ما إذا ك} ضاًيمنفعة أ {األجرة} انتكإذا الّ إ {رللمؤج} م األجرة بإقباضهايتسلو{

 }فـ{ ضاًيوب دابة املستأجر سنة أكر من رة استفادة املؤجد سنة بأجرياستأجر الدار عن ز

األجرة  ونيلوحدة املناط يف الع}  اليت تستويف منهانيم العيبتسل {ميلسون التيك نئذيإنه ح

   نئذ،يح



٢٩٠

   ولو تعاسرا،وال جيب على واحد منهما االبتداء بالتسليم

  

، بأن نيللمستأجر العو ر املنفعةون للمؤجكس األول بأن تكون عيكن أن كمين ال كل

رقبة الدار  و املستأجرةنيوب هو العكون الريك  حىتبةوب الداكعطي رقبة الدار يف مقابل ري

  .ون أحدمها منفعةيكاألجرة رقبة، بأن ال  ونيلتا العكون كن أن تكميما ال ك ،هي األجرة

 يف مقابل نيالعمها أجرة  و،نيون إجارة العيك احملتملة ر من الصونيذا حتقّق أن االثنو

 نيرة العجأ و،ني يف مقابل العنيرة العجمها أ وون إجارة،يكن ال ي آخرنيما أنّ اثنكاملنفعة، 

عطي ي ملفهوم اإلجارة، إذ مفهوم اإلجارة أن نية العي ملنافاة أجركذل ويف مقابل املنفعة،

  .نير املنفعة ال العاملؤج

 ر هو من قصد إعطائه اإلجارة،ون املؤجيكمث يف صورة إعطاء املنفعة يف مقابل املنفعة 

  .ضاًيأ عي يف باب البكروا ذلكما ذكاملستأجر هو من قصد أخذه اإلجارة، و

 حدى م هلا عليلشمول أدلة التسل} ميواحد منهما االبتداء بالتسلى ب علجيال و{

ف جيال إطالق  و،)١(مأمواهلى تسلّط الناس عل ليدل وسواء، فإنّ األمر بالوفاء بالعقود،

  . سواءحدى املستأجر عل وراملؤج إىل لّها بالنسبةك كذلى بناء املعاملة عل و،عرقه

م يبالتسل} مكأجربمها احلا {،أنت سلّم أوالً: لّ واحد منهماكبأن قال } لو تعاسراو{

احتمال وجوب  وهما ممتنعان،يلكاملفروض أنّ  و،رب املمتنعجيم كمقارناً لآلخر، ألن احلا

ه ين ال وجه للتشبأفوع بد م،ه أوالًؤعطاإع الواجب ي ألنه مبرتلة املبني إعطاء العر املؤجميتقد

   ور،كاملذ

                                                





٢٩١

 دون اآلخر ومل ميكن جربه كان لألول احلبس إىل أن يسلم  ولو كان أحدمها باذالً،أجربمها احلاكم

  ،تبع وإال كان هو امل، هذا كله إذا مل يشترط يف العقد تأجيل التسليم يف أحدمها،اآلخر

  

  .ضاً حمل مناقشةي أكذلكع يون البك أن إىل باإلضافة

 مقويه ممن ريغ أو مكبسبب حا} ن جربهكميمل  وان أحدمها باذالً دون اآلخركلو و{

سلّم يأن  إىل {هيملا عل} احلبس {املستعد للبذل} ان لألولك {نيعدول املؤمنكمقامه 

امها جواز احلبس كوضات اليت من أحباقي املعاكبأا (: استدل له يف اجلواهر و،}اآلخر

  .ى انته)باحلبس

ن وجه يكأحدمها مل ى  فإذا عص،لّ واحدكاإلجارة إعطاء ى إنّ مقتض: قاليفال 

ل يدل إىل ل، مضافاًيما خرج بالدلالّ املقابلة إى  البتناء املعارضة علكذل وان اآلخر،يلعص

  .هي املفهوم منه باملناط ما حنن فصالتقّا

، فالظاهر متامها أو انقضت بعض املدة  حىتنياملستأجر الع ور الدارجلو حبس املؤو

 ةيانت األجرة شخصكذا إما أنه ك ى،ر للمستأجر أجرة املثل ال املسملزوم إعطاء املؤج

 فسخ الباذل،ية، هذا إذا مل كيامللى  ألنه مقتض،را فائدة لزم إعطاء الفائدة للمؤجانت هلكو

 ،هيث إنّ التزامه ذه املعاملة ضرر علي، حال ضررل يفسخ بدلفالظاهر أنّ له حق الالّ إو

  .ما تقدم أمثالهك

الّ إو{ همايلكيف  أو }م يف أحدمهايل التسليشترط يف العقد تأجيلّه إذا مل كهذا {

ال بأس هنا باشتراط  و،عيايل خاص بالبكايل بالكل بطالن اليث إنّ دليح و}بعان هو املتك

  .األجرة ورة املؤجنيم العيلّه يف تسلك إنّ هذا هما، مثيلك يف ريالتأخ



٢٩٢

  هذا وأما تسليم العمل فإن كان مثل الصالة والصوم واحلج والزيارة وحنوها فبإمتامه

  

ثالثة  إىل فقد قسمه املصن وة العمل،ينوعى توقف علي كفذل} م العمليأما تسلو{

  : أقسام

  .ام القضائييالص والصالةكفقسم 

  .إقامة اجلدارو حفر البئركقسم و

  .تابةكال واطةياخلكقسم و

ر أجرته بعد ع يف استحقاق املؤجي اجلمكبعد اشترا ـ  الثالثةنيالفارق عند املصنف بو

مه إنما ي تسلنكل وميالقسم الثاين له تسل وم له،يأنّ القسم األول ال تسل ـ :متام العمل

  .املستأجر مثالً إىل طيب املخمه بإعطاء الثويون تسليكالقسم الثالث  وون بتمامه فقط،يك

} حنوها وارةيالز واحلج والصوم ومثل الصالة {العمل القسم األول} انكفإن {

 ونيكم املوجب الستحقاق تسلّم األجرة ي التسل}فـ{ قراءة القرآن والعمرة وافكاالعتك

 نّإ( :اإلمجاع، بل قال هوى وعد وعدم اخلالفى استدل له يف اجلواهر بدعو و،}بإمتامه{

ون كت أو شترطي تسلّم األجرة قبل العمل ما مل ريعدم استحقاق األجى الظاهر اإلمجاع عل

  .ى انته)م مقام االشتراطوجه تقوى عادة عل

 األجرة قبل أن ريإعطاء األج: )عليهم السالم( ضاً مبا تقدم من قوهلميما استدل له أك

 ،ريفعل األجيه، إذ ربما مل يم ضرر علرة قبل التماجبأنّ إعطاء املستأجر األ و،)١(ف عرقهجي

  أوفوا  ىرج من مقتضخي كبذل و:، قالواكشبه ذلأما  أو حي صحريفعل فعالً غأو 

                                                





٢٩٣

 ة تقتضي استحقاقهكياملل ور لألجرة مبجرد اإلجارةة املؤجكيملى مقتض و)١(بالعقود

  .حرمة منعه منهاو

،  مبجرد اإلجارةريإعطاء األجلزوم ى ها علي ال داللة فأوفوا أن إىل هذا باإلضافة

ى م مقتضكي الوفاء لتحلّ شيء حبسب حاله بالنسبة إىلكألنّ ظاهر األمر بالوفاء أنّ 

وفاء اإلجارة  ولّ شيء حبسبه،كة الوفاء فيفكيوجب الوفاء، أما يأنّ أوفوا  ضة، مبعىنواملعا

  . األجرةريتأخ

ف عرقه جي وحمتمل االستناد، ومجاع حمتمل يف نفسه، أنّ اإلكذلى  علردين كل وهذا

ما هو اآلن موجود ك الوقت عرف خاص، كان يف ذلكلعلّه  و،مي ال التقدرييف مقابل التأخ

نقضه  إىل  ضمان، باإلضافةكان هناكذا إاملستأجر ى ال ضرر عل وبعض األمور، إىل بالنسبة

لوفاء ظاهر يف أنّ ل ايما أنّ دلكه املستأجر األجرة، يعطيال  وعمل العملير، إذ قد باملؤج

  .م مبجرد متام عقد اإلجارةي منهما التسللكى عل

وقت هل يف  أي ارات املتعددة يفيالز والصالة وال يف أنّ متام الصومكاإلشى بقيمث 

لّ كارة، أم يف متام يارة زيز وصالة صالة، و،اميوم يف الصيوم يلّ ك مثل ،لّ جزء جزءكمتام 

قد عمل  وان الثاين فال وجه له،كإن  والمهم،كف ظاهر ان األول فهو خالك فإن ،العمل

ن يكنصاف أنه إن مل عرفاً، فاستحق ما قابله من األجر، فاإل وببعض اإلجارة املتجزأة شرعاً

  . مستحقاً لألجرة مبجرد انتهاء العقدريون األجيكعادة  أو عرف

   اراًيه احتمال ضرر املستأجر بسبب عدم عمله اختكب تدارجينعم 

                                                





٢٩٤

  ،فقبله ال يستحق املؤجر املطالبة وبعده ال جيوز للمستأجر املماطلة

  

 نيب و املقامنياإلمجاع احملتمل فارقاً بى قد التجأ صاحب اجلواهر دعو واضطراراً،أو 

البائع قبل ى لع عيم املبيع وجوب تسليان الثمن عمالً، إذ قد سلف منه يف البكلو  وع،يالب

  .هيف تأملى  عل،العمل

ر ستحق املؤجيال  {قبل متام العمل أي }قبله {عند املشهور أنّ} فـ {انكف وكي

أنه عمل  م العمل، مبعىن، ألنّ املستأجر قد استل}ملماطلةوز للمستأجر اجيبعده ال  و،املطالبة

ف جيال   للمماطلة، باإلضافة إىلرياً لألجكونه ملكال وجه بعد  و املال، استحقريله، فاألج

  .هيه علياجلواهر ادعاء اإلمجاع بقسم، بل يف عرقه

ما لو مات كاملستأجر،  إىل رجع شيءي من إمتام العمل فإن مل رين األجكتميلو مل و

أت بشيء من العمل يئاً، ألنه مل يستحق شي فالظاهر أنه ال ،الصوم أو يف وسط الصالة

 بعد ثناء، مثالما يف احلج إذا مات يف األكاملستأجر شيء شرعاً،  إىل إن رجع وأصالً،

 صالة، فالظاهر وجوب إعطائه بالنسبة،ى ما إذا صلّكخارجاً  أو دخول احلرم، واإلحرام

  .حنوه وريالم يف موت األجكل اليتاب احلج تفصكقد تقدم يف و

حنوها، فإذا أبطل  وار تبعض الصفقة يف مثل الصالةينعم الظاهر أنّ للمستأجر خ

ثر كن له أيكانت أجرة املثل أقل مل كن، فإذا يأقل األمر أو  أجرة املثلريان لألجكاإلجارة 

ثر منها، إذ كون له أيكبعد أن ال يأقل فال ى رة املسمجانت أكإن  ومنها، ألا قدر عمله،

 قحية، فال يمة عمل الواقعيأنه أذهب احترام قك فى،قابل عمله باملسميأنه ى  دخل علرياألج

  .اهللا العامل و،رامهله املطالبة باملقدار الذي أذهب احت



٢٩٥

 وإال فال يستحق حىت لو مل ميكن له العمل ،إال أن يكون هناك شرط أو عادة يف تقدمي األجرة فيتبع

  .جر معسراًؤج االستيجاري إذا كان املاحل كما يف ،إال بعد أخذ األجرة

  

 أو }ةاألجر مييف تقد {قائمة مقام الشرط} عادة أو  شرطكون هنايكأن الّ إ{

  . الشرطكذل} تبعيف {عهايتوز أو طهايتوس

 حىت { األجرة قبل العملرياألج} ستحقيفال  {ميعادة يف التقد أو ن شرطيك} إالّو{

 نفسه} ران املؤجكما يف احلج االستئجاري إذا ك ،بعد أخذ األجرةالّ ن له العمل إكميلو مل 

 من نيحد الطرفن أك ألنّ عدم متكذل وبأخذ األجرة،الّ ن من احلج إكتميال } معسراً{

لزم وفاء أحدمها يبعد أن علمت أنه ال ، الطرف اآلخرى وجب الوفاء قبل أوانه عليالوفاء ال 

  .مقارناً بوفاء اآلخرالّ إ

اآلخر الوفاء، ى ب علجيوفاء اآلخر ى إنه إذا توقّف وفاء أحدمها عل: قاليربما  نكل

بت مقدماته اليت منها بذل الطرف ث وجب الوفاء وجي، فإنه حكستلزام الوفاء بالعقد ذلال

ث ي ح،ال بعد تسلّمه الثمنإمها له يمن تسل نكتميمل  ودي فإذا باع داره من ز،الً أوهيما عل

املشتري البذل، ألن وفاءه بالعقد ى  وجب عل،د صرف جزء منه إلخراج الظامل منهايري

  .ار نفسهيف باختيبذل مل يهذا البذل، فلو مل ى متوقّف عل

ما إذا توقّف ك عاقلة ريغ أو ،ما يف املثالك واسطة عاقلة كون هنايك أن ني بال فرقو

ب بذله الثمن جي كذلكب هدمه إلخراج املال جيما كرت، فكهدم حمل الى وفاء املشتري عل

  .فتأمل ،إلجناز العقد

 لّ من املعسركان لكاملشهور من عدم وجوب البذل يف مفروض املسألة ى مث بناًء عل

   على ر فسخ اإلجارة، أما املعسر فلعدم قدرتهاملستأجو



٢٩٦

 فإن إمتام العمل تسليم وال حيتاج إىل ،وكذا يف مثل بناء جدار داره أو حفر بئر يف داره أو حنو ذلك

 أو حنو ذلك مما كان ، أو الكتاب الذي يكتبه، وأما يف مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه،آخرء شي

  ،جرؤبيد املء العمل يف شي

  

تمل بطالن اإلجارة بنفسها حي وله متعلّق اإلجارة،يأما املستأجر فلعدم حتص واز،اإلجن

  .املتعلّقى  عدم القدرة علنيتبل

 أو بئر يف داره حفر أو يف مثل بناء جدار داره {ون احلال يف القسم الثاينيك} ذاكو{

شيء  إىل تاجحيال  وميفإن إمتام العمل تسل {احملل وصبغ الدار وب البستانيتشذك} كحنو ذل

  .اإلمتام ريغ} آخر

د املستأجر، بل ييف ان كان العمل يف ما ك ما كالظاهر من اجلواهر أنّ املراد بذلو

 األجرة ر استحق املستأجكان العمل يف ملك إن(: خ الذي قاليظاهر الش إىل كنسب ذل

لعلّ و( : قال)رمحه اهللا(  من عبارة املصنفك املستمسكذا استظهر ذلك و،) العملبنفس

ب يف ي ال رذئني، فحكد املاليالبئر يف  وها اجلداريانت الدار اليت فكذا إاملراد صورة ما 

  .ىانته )ةيلعلّه ظاهر العبارة اآلت وم مبجرد متام العمل،يحصول التسل

لّ جزء خرج كماً، ألنّ الشيء حتت سلطة املستأجر، فيان إمتام العمل تسلكإمنا : أقول

أراد املستأجر إقامة جدار  أو انت البئر يف الصحراء،كذا إ له، أما من العمل فهو مسلّم

  :ره بقولهكهو ما ذ ود املستأجر، فهو داخل يف القسم الثالث،يس يف ياملسجد مما ل

 مما كحنو ذل أو ،تبهيكتاب الذي كال أو ،طهيخي مثل الثوب الذي أعطاه لأما يفو{

 ماكاملسجد  ما إذا بىنكه، يد عليال  أو ،الثد ثيب أو }رد املؤجيان العمل يف شيء بك

  ،تقدم



٢٩٧

 فقبل ، أو ال إال بعد تسليم مورد العمل، فبمجرد اإلمتام يستحق املطالبة،فهل يكفي إمتامه يف التسليم

 ، ألن املستأجر عليه نفس العمل، أقوامها األول، قوالن، ال يستحق مطالبة األجرةأن يسلم الثوب مثالً

 وهي املخيطية حىت يقال إا يف الثوب ، ال الصفة احلادثة يف الثوب مثالً، حصلواملفروض أنه قد

  .وتسليمها بتسليمه

  

 ما اختاره الشرائعك}  املطالبةستحقي فبمجرد اإلمتام ،ميفي إمتامه يف التسليكفهل {

 فقبل أن ،م مورد العمليبعد تسلالّ إ {ميفي إمتامه يف التسليك}  الأو {هاريغ واجلواهرو

  .}قوالن {هريغ وما اختاره القواعدك}  مطالبة األجرةستحقيسلّم الثوب مثالً ال ي

 نيب وم،يالتسل إىل  احتاجريجد األيان يف ك ما إذا نيالفرق ب:  احتمال ثالث هوكهناو

ها يف الصحراء لفائدة رد املستأجر حفيريالبئر اليت  وجدار املسجدكد يان بدون كذا إما 

 إىل تاجحيذا أمره ببناء جدار دار أحد الفقراء، فال إما كد ثالث، يان يف ك أو الناس،

  .ميالتسل

ه نفس يألنّ املستأجر عل {،نيه واحد من املعلّقريقد اختاره غو، }أقوامها األول{

الصفة  {،تمام العملب مطالبة األجرة ريستحق األجيف} املفروض أنه قد حصل و،العمل

ما دام مل  و}مهيمها بتسليتسل وقال إا يف الثوبي ة حىتيطيي املخه واحلادثة يف الثوب مثالً

 ،نيست الصفة طرفاً لإلجارة ألن الصفة عيإمنا ل و األجرة،ستحقيم الثوب مل يصل تسلحي

  .نيالعى العمل ال على املنفعة اليت تنطبق على ون علكاإلجارة إمنا تو

 بأنّ ،مهاريغ وني مجال الدديالس ود ابن العميختاره السقول الثاين الذي الاستدل لو

   ة بعض األعمال إمنا هي باعتبار األثريمال



٢٩٨

 ات،كست باعتبار نفس احلريها لياطة، فإنّ ما لقي األعمال، مثل اخلكملتولّد من تلا

ه كاط تبعاً مللي للخكة، هذا األثر مملويدويات الك احلركلتة الصادرة من يطيإمنا باعتبار املخو

م مورده، فإذا يمه بتسليتسلى اط ما أجر نفسه له عليم اخليتوقّف تسليو ،اطةياخلأي  للعمل

  .ستحق األجرةيسلّم العمل فال يسلّم املورد فلم يمل 

ست يف مقابل الصفة يإذ األجرة ل وال يف وجه القول األول،ك اإلشنيذا الوجه تبو

الّ ون إيكالعمل ال م ين تسلكإمنا األجرة يف مقابل العمل، ل و،نيقال إنّ الصفة عي حىت

  .م مورد العمليبتسل

 الثوب بتسلّمالّ م األجرة إياملستأجر تسلى ب علجيال : م تقوليهذا فأدلة التسلى علو

، فإنّ رييف دار الغ أو  حفر البئر يف الصحراءنيب واطةي اخلنيمما تقدم ظهر الفرق ب وط،ياملخ

 خبالف البئر يف الصحراء، ،م العملسلّيسلّم الثوب مل ياط فقبل أن يالثوب حتت سلطة اخل

األدلة الدالة  وس حتت سلطة البناء،ي جدار املسجد لكذلك وست حتت سلطة احلفّار،يفإنها ل

 يف )١(م، فأدلّة الوفاء بالعقديه التسليم ما يف سلطة من عليتسلى م إمنا تدل عليالتسلى عل

  .مةكها حمريغ

 ري الغك الذي هو حتت سلطة ذلريحائط الغانت األجرة يف مقابل بناء كما أنه إذا ك

ى رياحلائط  أو لذا لو أمتّ البئر وان احلائط حتت سلطة املستأجر،كون حاله حال ما إذا يك

أيت يه أن يروا عليمل  وه،يل إلكستحق األجرة، ألنه عمل العمل املوي ريالعرف أنّ األج

   باملستأجر

                                                





٢٩٩

 ،جر بال ضمان يستحق أجرة العملؤام اخلياطة يف يد امل بعد متوعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثالً

  ،خبالفه على القول اآلخر

  

رون أنه إمنا ي كقبضه املاليمل  واط الثوبيالبئر، خبالف ما إذا أمتّ اخل أو سلّم احلائطيل

  .ستحق مطالبة األجرة إذا سلّم الثوبي

قة هو يو يف احلقه ون هو األقرب،ي األمرنيهذا فالقول الثالث الذي فصل بى علو

  .اتيشبه الصغريما  أو اتين مع استثناء بعض الصغركالقول الثاين ل

د ياطة يف يفلو تلف الثوب مثالً بعد متام اخل {من قوة القول األول} رناكما ذى علو{

 ري األجكمن املالضيبأن مل } بال ضمان {ذا أتلفهإما أشبه، ال ما  أو اًيتلفاً مساو} رجاملؤ

املفروض أنه  وه نفس العمل،يألنّ املستأجر عل} أجرة العمل {رياألج} ستحقي {عند العقد

 األجر لبطالن اإلجارة بالتلف قبل ستحقيفإنه ال } القول اآلخرى خبالفه عل {،قد حصل

 اإلجارة بال مثرة أصالًى  التسلم، فتبقتحقسيم ال يالتسلى در علقيث ال يألنه ح أو القبض،

ون بال مثرة، كن تكل وم فإنّ اإلجارة ال تبطليامتنع الطرفان عن التسلما إذا ك، إن مل تبطلو

 نيما إذا حبس اجلانبكون، يكقد ال  وون حراماً،يكم قد يمع فارق أنّ امتناعهما عن التسل

  . حراماًكون ذليكأن فات مورد اإلجارة، خبالف املقام الذي ال  إىل الظامل

  أمضاها الشارع،، ألنها اعتبار عقالئيء اإلجارةلبقا إنه ال معىن: قاليأن الّ اللّهم إ

 أو أنه عقد بعد التلفى ري العرف ال ه، فإنيإلمضاء ما ال اعتبار للعقالء بالنسبة إل ال معىنو

  .األبد إىل التسلّم القهري وميع التسلاامتن



٣٠٠

ه األجرة  ول، ال قيمته قبلها،ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف املخيطية

وأما احتمال عدم يط،  خبالفه على القول اآلخر فإنه ال يستحق األجرة وعليه قيمته غري خم،املسماة

 وكذا يتفرع على ما ذكر أنه ، وإن كان له وجه،استحقاقه األجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد

  ال جيوز حبس العني بعد إمتام العمل إىل أن يستويف األجرة

  

ة يفكيالم يف كأيت اليس و}مع ضمانه {اط مثالًيد اخليالثوب الذي ب} لو تلفو{

ى علعمداً مما هو ضامن لقاعدة } أو أتلفه {،دهي اليت يف نيحنوه للع وريضمان األج

قبل  أي }مته قبلهاية ال قيطيمته مع وصف املخيه قيوجب عل {من أتلف و،)١(ديال

بطالن اإلجارة إذا مل ى ريث يح} القول اآلخرى ل عه خبالف،له األجرة املسماة و،ةيطياملخ

ه يف شرح املسألة يالم فكما تقدم الكع قبل قبضه، يل تلف املبياطة، ألنه من قبيسلّم اخلي

  .الرابعة

أما احتمال عدم  وط،ي خمريمته غيه قيعلو{ ميلعدم التسل} ستحق األجرةيفإنه ال {

ان له كإن  و،ديفبع {ما احتمله بعضك }مة مع الوصفياستحقاقه األجرة مع ضمانه الق

ما أنّ اجلواهر كلّها يف أول الفصل فراجع، كالم يف هذه الوجوه كقد تقدم ال و،}وجه

  .الًيتعرض هلا تفص

 أو ه نفس العملي املستأجر علف يف أنمن االختال} ركما ذى تفرع عليذا كو{

ستويف يأن  إىل د إمتام العمل بعنيحبس الع {فما اختاره املصنى عل} وزجيأنه ال  {الصفة

 اً،ريتقص أو ه األجرة قصوراًيعطي إن علم أنه سوف ال ني بل الواجب إعطاء الع،}األجرة

   رهك ملا ذكذلو

                                                





٣٠١

 خبالفه على ، فلو حبسها ضمن، للمعاوضة إذ ليست هي وال الصفة اليت فيها مورداً،فإا بيده أمانة

  .القول اآلخر

  

ها بسبب ي شيء فريس لألجيل و}أمانة {رياألج أي }دهيب {نيالع أي }فإا {:بقوله

 ةيطياملخك} هايال الصفة اليت فو{ نيالع} ست هييإذ ل {،ني حبس العستحقي الشيء كذل

  .ىبل املورد هو العمل الذي انته} مورداً للمعاوضة{

 أو دبتعن التلف يكإن مل  وة،يده عدوانيألنّ } ضمن {احلال هذه و}فلو حبسها{

 ريها، فإنّ لألجيأنّ الصفة هي املستأجر على ريالذي } القول اآلخرى خبالفه عل{ ريتقص

  .ويف أجرتهتسي  حىتنيحبس الع

  :ئانيشى بقين كل وهذا

رد املستأجر دفع يذا مل إقول املصنف، ى  علني حبس العريالظاهر أنّ لألج: األول

ما كالتقاص  و،وني املدكل للمال متعلّق اإلجارة، بل ألا مانياألجرة تقاصاً، ال ألن الع

هذا قسم  و،فاء احلقيقة الستيصح يف أخذ املقابل رهناً وثي كذلكاً كصح يف أخذ املقابل متلّي

أنه مصداق ى رياإلنسان، فإنّ العرف ى على دتمن اع إىل من االعتداء املماثل بالنسبة

ذهب مجع من بل ، العوض وال ال يف امل،الطرف وة يف النفسيإنّ ظاهر اآل: قالي، فال كلذل

 شمله قولهية، بل لعلّه قسم من العقوبة، فياملقابلة باملثل يف السب إلطالق اآل إىل الفقهاء

  .)١(حبسه ول عقوبتهحيويلّ الواجد : )عليه السالم(

                                                





٣٠٢

  .ىالفتو وشمله املناط يف مسألة االقتصاص الذي هو مورد النصيبل 

س يمة من األجرة املطلوبة، فليثر قكان أي بعض األح املتعلّقة لإلجارة يفنيون العوك

  ،ال مناط االقتصاص و،حفظه رهناً باملثل

ان كهي ما إذا  وواحدة يف استقامة املسألة،ى ة صغريفاك إىل باإلضافة ـ :هيرد علي

 إمنا تنايف االقتصاص، وة،يينمة ال تنايف الرهيادة القيأنّ ز ـ أقل منها أو الثوب بقدر األجرة

لذا ال  ومة،ين بقدره قيكإن مل  وحبس مال الطرف اآلخر وة،ينية يف الرهيثل شامل للمثلاملو

صدق يون ثوباً يف مقابل الثوب، بل يكات، بأن يثيع احليون املثل مثله من مجيكشترط أن ي

المهم الذي هو مقابل كور يف كراد به املثل املذيعرفاً يف الثوب مقابل املال، ألنّ املثل هنا ال 

  .حبس ماله فحبس ماله و،نه أخذ مال الطرف فأخذ مالهإاحلاصل  ومة،يالق

ال، ك إشكاملالى مقابل احملبوس على ادة عليت منفعة زي تفوكنعم يف صورة لزوم ذل

ون يكث يمقدار ماله احملبوس عندي ألف، ح وان مقدار مايل احملبوس عنده مائة،كما إذا ك

  .ن مقابله بدويحبس ماله التسعمائة مفوتاً عل

سلّط يالزائد، خبالفه هنا، فإنه مل ى ل بالرهن، إذ هو الذي سلّط املرن علكستشيال و

، ث حبس مايليضاً من قبل نفسه حيت هنا أيوفإنّ الت: قاليأن الّ هم إلّالزائد، الى  علرياألج

  فائدة منثركان املثمن أكإن  و،ما أنه إذا امتنع املشتري من دفع الثمن حبس البائع املثمنك

  .الثمن

   هيل علكستشي، نيحبس العى رينّ القول اآلخر الذي إ: الثاين



٣٠٣

س له حبس ي حبس ماله فلريان لألجك، فإن رياألج و املستأجرنية بك مشترنيعلابأنّ 

س يملال لاذ إ ،عيالبكس هنا يل و،ني للعريح هذا القول حبس األجيبيف كي ف،املستأجر

 عند ريهنا مال األج ومال املشتري عند البائع، ود املشترياً، فإنّ مال البائع عنكمشتر

  ط.ريماله الذي حصله باإلجارة عند األج ومال املستأجر الذي له واملستأجر

 قبضي اطة، حىتيهو اخل ود للمستأجريق له حفظ املال اجلدحي رينّ األجإ :احلاصلو

ث ال ين حكل و.لثوب فال وجه لهفظ مال املستأجر الذي هو احيق له أن حيأما أنه ، أجرته

  .م الشرعيك عن اآلخر فالالزم مراجعة احلاني أحد املالكاكن انفكمي

  .اهللا العامل و،عالتتب والتأمل إىل  حتتاجاملسألة بعد وه ما تقدم يف األمر األول،ين فكل

  



٣٠٤

أجرة املثل واستحق املؤجر  ،إذا تبني بطالن اإلجارة رجعت األجرة إىل املستأجر): ١٦ مسألة(

  ،مبقدار ما استوفاه املستأجر من املنفعة أو فاتت حتت يده

  

ر استحق املؤج واملستأجر إىل  بطالن اإلجارة رجعت األجرةنيإذا تب {:)١٦ مسألة(

سال ر إكظهر من إرساهلم ذلي، بل قد كيف اجلواهر عدم اخلالف يف ذلى  ادع،}أجرة املثل

 أو مبقدار ما استوفاه املستأجر من املنفعة {د أجرة املثلاملرا وات،يمات أنه من القطعاملسلّ

  .}دهيفاتت حتت 

القاعدة، إذ بعد البطالن ال وجه ى أما مقتض إىل  باإلضافة ـنيمكاحلى دل عليو

ث يح وب الوفاء به، فاألصل عدم التزام املستأجر بأجرة املثل،جيلعدم عقد ى ألجرة املسم

ان الالزم إعطاءه بدل ك ،)١( مسلمئحق امرى تويال  وتعلّق،منفعة امل إنّ املستأجر استوىف

، كاإلمجاع الذي ادعاه املستمس و عدم اخلالف الذي ادعاه اجلواهر، ـالقدر املستوىف

 ضمنيحه يضمن بصحيما قاعدة  و،)٣(ال ضرر قاعدة و،)٢(ل احترام مال املسلميدلو

  .بفاسده

راء ك مثل يكله على أر:  قال)عليه السالم( ث إنّ اإلماميوالد، ح أيب حةيصحو

راء البغل كمثل  وبغداد، إىل ليباً من النكراء بغل راكمثل  ول،يالن إىل وفةكبغل ذاهباً من ال

  ،ه علفهي قد علفته بدراهم فلي علكجعلت فدا: فقلت: قال. اهيه إيوفة توفكال إىل من بغداد

                                                









٣٠٥

  .ثي احلد،)١( غاصبكال ألن: فقال

 من نيب و الغاصبنين ال شبهة يف عدم الفرق بكانت يف الغاصب لكإن  وفإنها

  .ت إجارته من هذه اجلهةلطب

ما كن له بدله، يكأنّ اإلنسان لو أذهب احترام مال نفسه مل ى دل عليث يآخر احلدو

رضي  وته دراهمينت أعطكفقلت إين : ث قاليث حي يف آخر احلد)عليه السالم( أنّ قوله

 فة باجلوريحن أبو هيعلى  قضني حكحلّل وإمنا رضي ا: )عليه السالم( قال ف،حلّلين وا

 بعد معرفته فال شيء  يف حلّكن جعلإ به، فكتيه فأخربه مبا أفتين ارجع إلكل والظلم،و

  .تنفع ة اليرية التقديأنّ الرضاى  عل، دال)٢(ك بعد ذليكعل

 يف رجل )ه السالمعلي( ث قاليقل، حي خرب حسن الص:الضمانى دل عليذا كهو

  .)٣(قدر ما جاوزهبسب له األجر حي:  فقال،ان معلوم فجاوزهكم إىل دابةى تركا

ه فهو يان الذي استأجر علكان جاز املكإذا : هيف وجعفر، علي بن  خربكذلوك

  .هاريغ إىل ،)٤(ضامن

                                                













٣٠٦

ل ضمان املستأجر  فيشك وأما إذا كان عاملاً، مع علم املستأجر خصوصاً، بالبطالنإذا كان جاهالً

  ألنه بتسليمه العني إليه قد هتك حرمة ماله ، إذا كان جاهالًخصوصاً

  

ها مما ريغ وديالى علد، لقاعدة يالفوت حتت ال وفاءيمث إنّ من املعلوم استواء االست

ه من يعلى  ظاهر ال وجه له، بعد نقله بنفسه اإلمجاع املدعريله غي دلكتقدم، فقول املستمس

  .رةكالتذ

 إذ ال فرق يف األمور ،ريتقص أو جهل قصور} جاهالً بالبطالن {راملؤج} انكإذا {

ه بالبطالن فإن}  مع علم املستأجرخصوصاً { غالباً لشمول األدلة هلماني اجلهلنية بيالوضع

فه يف مال الناس ده، ألنه مع تصريفاتت حتت  أو ؤخذ مبا استوفاه،يأن  من هذه احلال أوىل

ف يختفمن ؤخذ بأشق األحوال غالباً، ملا ورد يالعاصي  و،عاص و آمثيبال جموز شرع

  .العامل تسامح معيالتسامح معهم مبا ال  واجلهالى ف عليلكالت

ل ضمان املستأجر خصوصاً إذا كشيف {بالبطالن} عاملاً {راملؤج} انكأما إذا و{

 } حرمة مالهكقد هت {أجراملست أي إىل }هي إلنيمه العي ألنه بتسل،جاهالً {املستأجر} انك

ر به مي فراشه يف الشارع العام الذي شما إذا فرك حرمة ماله فال ضمان ألحد له، كمن هتو

  .هيالتصرف ف ووجب سحقهيالناس مما 

ستحق مع هذا اإلعطاء ي مبا علم أنه ال ريالغ إىل  حرمة ماله فألنه أعطاهكتهأما أنه 

  .البدل، ألنّ اإلجارة باطلة

ة للمال كي فألنه ال مل،املتصرفى ن له ضمان عليك حرمة ماله مل ك من هتأما أنّو

قدم  أو قولوا له،ياب الناس بدون أن يلذا لو خاط ث و،كة للعمل املهتوكيما ال ملك، كاملهتو

   البدل طعامه للناس بدون اشتراط



٣٠٧

ى علد تدل يف اجلملة وال أيب حةيقد تقدم أنّ صح وهم شيء له،ين عليك مل ،هميعل

   .كذل

  :يف املسألة أقوال ثالثةو

  . حرمة مالهكعدم الضمان مطلقاً، ألنه هت: األول

 اإلنسان احترام ماله كالضمان مطلقاً، ألن اإلجارة الباطلة إنما أوجبت هت: الثاين

أخذ مال يضمن من يلذا  وون الضمان،يك كقر الشرع اهلتيلّما مل ك وقره الشرع،ياً مل كهت

ن الشرع ك مال نفسه، لكهتي، فإنّ الدافع كما أشبه ذل أو القمار أو االزن أو االطرف بالرب

رجع يالرابح، أن  واملقامر وبال الركآ وةيالزانى لذا فالواجب عل و،كهذا اهلتى قره عليال 

 ن وجه لتصرف املستأجريكذا مل إه فيعل واملقامر اخلاسر، وبااملأخوذ منه الر والزاين إىل املال

ون يك و للمال بالباطل،الًكون آيكعطه املستأجر يه أجرة املثل، ألنه إذا مل يلزم علي نييف الع

ها ريغ إىل ،احترام مال املسلم قيمن مصاد و،)١(ئاً حرم مثنهينّ اهللا إذا حرم شإق يمن مصاد

  .من القواعد العامة

 :)ان املستأجرل ضمكشيف(: املنت قولهى قه عليل، قال ابن العم يف تعليالتفص: الثالث

ال  وتمول عرفاًيانت األجرة مما كما يف أو يف اإلجارة بال أجرةالّ بل إنّ األظهر الضمان إ(

  .ىانته. )اًيزائه جمانإعد بذل املال بيث يشرعاً حب

   سلّطهيهو الضمان ألنه مل ى ن األقوكل(: د الربوجردييقال السو

                                                





٣٠٨

 حرمة ماله حبسب كهتي فلم ، الضماناتون خارجاً من أدلةيك املنفعة جماناً حىتى عل

انت األجرة مال كما إذا يف و يف اإلجارة بال أجرة، بلكتم ذلينعم ، شرعاً بنائه العريف

  .ى انته)هياً بالنسبة إليون جمانيكمنفعة ماله ى  علطه للمستأجر الفضويلي فإنّ تسل،ريالغ

 ،ما أشبه أو جنون أو غر لص،هير حمجوراً علان املؤجكنبغي إضافة صورة ما ي و:أقول

ق حي ال وجه إطالقاً للقول بعدم األجرة ألنه ال كمع ذل و،ون اإلجارة باطلةكفإنه إذا أجر ت

  . يف البطالن ال من هذه اجلهةمالمهكأنّ ك و ماله،كله هت

 إىل رجع قصدهي بأن ،ةير اانقصد املؤجينصاف أنّ األقرب الضمان مطلقاً إذا مل اإلو

  .ر يف وجه القائل بالضمان مطلقاًك ملا ذ،وهاحن واهلبة

ما أشبه،  وةيالعار واهلبة إىل رجعي إذا قال بال أجرة فإنه نهإ: قول مجاعة من الفقهاءو

 ه،ريغ وال صاحب اجلواهركهم إشيرد عليرنا من صورة االستثناء، فال كأم أرادوا ما ذك

قصد، فراجع يقاً، سواء قصد أم مل اهلبة مطل إىل ك برجوع ذلنيان ظاهر بعض القائلكإن و

  .ل يف اجلواهريالمه الطوك

ان املؤجر ممن ك و،حنوها أو اهلبة قصداً إىل دةسان، فإن رجعت اإلجارة الفاكف وكي

ه األجرة، ألنّ اإلجارة بال يففالّ إ و،حنوها له و منه اهلبة فال أجرة، لشمول أدلة اهلبةتصح

  شرعاً، تمول فاسديمبا ال  وأجرة



٣٠٩

رة بال ا أو إذا كان أج أو عرفاًال يتمول شرعاً  إذا كان البطالن من جهة جعل األجرة ماصوصاًخ

  ،عوض

  

ور يف كل املذيحال سائر املعامالت احملرمة، فالتفص وع بال مثن،يون حاله حال البيكف

خصوصاً  {:ال يف قول املصنفك اإلشكما ظهر بذلك واضح، ري غنين املعلّقيديالم السك

} أو عرفاً {رياخلرت واخلمرك} تمول شرعاًي  البطالن من جهة جعل األجرة ما الانكإذا 

  .}ان إجارة بال عوضكأو إذا  {جعلها حفنة من الترابك

ان كإسى تمول، فإنه بنفسه قد أقدم عليال  ة أنه إذا جعل األجرة مايوجه اخلصوص

ثر ك حرمة ماله أك قد هتكل إذا أجره بال عوض، بذكذلك واملستأجر يف مرتله بال عوض،

  .ةين مع أجرة هلا مالكل و حرمة ماله باإلجارة الباطلةكممن هت

 ون األجرة ماالً من جهة واحدة،ك حرمة ماله يف صورة كإنّ هت: إن شئت قلتو

  .نيبال أجرة من جهت أو ست ماالًيوا لكيف صورة و

ره بعض كما ذيوجه النظر فظهر ي املتقدمة )خصوصاً (لمةك ريمما تقدم يف تفس ومنهو

  .نياملقام ة يفيظهر الوجه للخصوصية املقام من أنه مل ي يف حاشنياملعلّق

 ر بالبطالن،م املؤجة لعليإنه ال مدخل: لزم أن نقولي بعدم الضمان مث الظاهر أنه لو قلنا

بال جعل اإلجارة  أو تمول عرفاًي  الانت األجرة ماكله يف عدم استحقاقه األجرة إذا عجلو

 أو  احترام مال نفسه بإعطائه بال أجرة،كنه هتإث ين حكإن قطع بالصحة ل وأجرة، فإنه

في يف عدم الضمان أحد يكهذا ى عل ون له ضمان،يكست ماالً مل يعلم أا ليبأجرة 

   إما ول منع اخللو، إما العلم بالبطالن،يسبى ن علياألمر



٣١٠

ا فإذنه مقيد مبا مل و بعنوان اإلجارة واملفروض عدم حتققهودعوى أن إقدامه وإذنه يف االستيفاء إمنا ه

  ةيتحقق مدفوع

  

  .ةي ذات مالريبأجرة غ أو اإلجارة بدون األجرة،ى اإلقدام عل

ان للشيء كفإذا الّ إ وال عرفاً، وة له شرعاًية له عرفاً ما ال ماليمث إنّ املراد مبا ال مال

 ،)خصوصاً(: شمله قولهي ة حىتيون له خصوصيكة فال ية عرفين ماليكإن مل  وةية شرعيمال

ر أذهب احترام ن املؤجيكن ماالً عرفاً، فلم يكإن مل  وإذ أن املال شرعاً صاحل جلعله أجرة

  .الصورة مال نفسه يف هذه

ن على جارة ال ضماببطالن اإلر إنه مع علم املؤجف قلتم كي: إن قلت} و{

ذناً مطلقاً، بل أذن له إفاء منفعة الدار يأجر باستأذن للمستير مل املستأجر، واحلال أنّ املؤج

ة لغرض بطالن اإلجارة، يوهو عنوان اإلجار ،دي فإذا انتفى الق،ةيداً بعنوان اإلجاريذناً مقإ

ون يكذن فإون املستأجر قد استوىف املنفعة بال يكذن إث ال يوح ،ذنوهو اإل ،ديانتفى املق

  .ضامناً

فاء إنما هو بعنوان اإلجارة ييف االست {راملؤجأي  }نّ إقدامه وإذنهإدعوى  {:قلت

جب القول يذن، فإفال } تحقّقي ملد مبا يذنه مقإف {اإلجارة أي }املفروض عدم حتقّقها

د يوالق، ديذن مقاإل: (ذاكون صورته هكال تكبأنّ اإلش} مدفوعة {بضمان املستأجر

لعدم  أو  األول،ةياممتما لعدم ، إتام ريال غكوهذا اإلش، )ديذهب املقيد ي، وبانتفاء القمنتف

د بتحقّق اإلجارة يذنه مق إ إن أردمت أنّ)دياألذن مق (مكنّ قولإ: كان ذلية الثاين، بيمتام

  علم بطالن اإلجارة، والعاملير ، ألنّ املؤجكداً بذليس مقينه لإ: هي فف،شرعاً

  



٣١١

 ال رض العلم بعدم الصحة شرعاً إذ مع ف، فممنوع بالتحقق شرعاًبأنه إن كان املراد كونه مقيداً

  يعقل قصد حتققه إال على وجه التشريع املعلوم عدمه

  

  .ة حمقّقةيانت اإلجارة الشرعك إذا كأذنت ل: قوليصح أن يببطالن اإلجارة شرعاً ال 

 يف جلوس الدار إذا كأذنت ل: أنه قالك أي ،د بإنشاء اإلجارةيذنه مق إإن أردمت أنّو

 د حاصالًييان هذا التقكإن  ونهإ: هي فف،أذن الشارع ذه اإلجارةي إن ملو أنشأت اإلجارة

ذهب يد يبانتفاء الق ود منتفيإنّ الق: مكصح قولين ال كل) ديذن مقاإل (تميخارجاً، ف

  .س مبنتفيد لي إذ الق،دياملق

} فممنوع {لإلجارة} ق شرعاًداً بالتحقيمق {ذناإل أي }ونهكان املراد كبأنه إن {

عقل قصد يشرعاً ال  {لإلجارة} بعدم الصحة {رعلم املؤج} إذ مع فرض العلم {دينه مقأ

علم يالشارع ما  إىل نسبيبأن } عيوجه التشرى علالّ إ {ار الشرعيجيق اإلحتق أي }حتقّقه

ؤجر داره ير الذي ع، فإن املؤجيعدم هذا التشر أي }املعلوم عدمه {قله الشارعيأنه مل 

  .ارع أجاز هذه اإلجارة الشقول إنيإجارة باطلة ال 

ز يف ذهن ك ظاهر، بل املرتري غ)املعلوم (بأنّ: كه يف املستمسيل علكمث إنه أش

 ون يف السبب،يكع ية بالسبب اخلاص، فالتشري يف أمثال املقام قصد املعاملة الشرعنياملتعامل

ذا كه و،ع يف سببهايان ألجل التشركإن  وه شرعاًية املدفوع إلكيداً مبليون مقيكالدفع و

  .آخره إىل ،إجارة العامل والم يف األجرةكال

   )رمحه اهللا( الم املصنفكة يف يلكن الظاهر أنّ الكل: أقول



٣١٢

  ، ومن هنا يظهر حال األجرة أيضاً،وإن كان املراد تقيده بتحققها اإلنشائية فهو حاصل

  

 ،ملصنفره اكما ذكون يكنبغي، بل اخلارج قد يما ى ست علي ل)رمحه اهللا( مكياحلو

  .هاي منظور فنية يف الطرفيلكم، فاليكره احلكما ذكون يكقد و

 أي }بتحقّقها {ذناإل أي }دهييتق {ديذن مقإنّ اإل: مكبقول} ان املرادكإن و{

د يينّ هذا التقإ أي }فهو حاصل { إذا أنشأت اإلجارةكذن لأ أي }ةياإلنشائ {اإلجارة

إذا مل و، ذنإن يكث مل حتصل مل يارة حإنّ اإلج: مكصح قولي، فال س مبنتفيل وحاصل

  .ذن فالضمان موجودإن يك

 }ضاًيظهر حال األجرة أي {لمنا حول ضمان املستأجر لألجرةكالذي ت} من هناو{

الذي اختاره  و،املستأجر أم ال إىل ر الذي أخذ األجرة بإرجاعهالّف املؤجيكل هأنه و

  :املصنف

فاء يردها، ألنّ استيأن  و هذا احلال ال بديف ور،د املؤجيون موجودة يف كأن ت: األول

  . املستأجركيف ملى ة، فاألجرة تبقياملستأجر ملنفعة الدار وقعت جمان

ان املستأجر عاملاً ببطالن اإلجارة، فإنه يف هذا كن كل وون األجرة تالفة،كأن ت: الثاين

 احترام كو الذي هتس للمستأجر احلق يف استرداد عوض األجرة، ألنّ املستأجر هياحلال ل

  .ستحقهير ال علم أنّ املؤجيهو  وهير علث سلّط املؤجيماله ح

ان املستأجر جاهالً ببطالن اإلجارة فإنه يف كن كل وون األجرة تالفةكأن ت: الثالث

ر ال املؤج و املستأجر احترام ماله،كهتيأخذ بدل األجرة، إذ مل يهذا احلال للمستأجر أن 

   يعل  فقاعدةاملستأجر،ى حق له عل



٣١٣

 ببطالن اإلجارة ومع ذلك  إذا كان املستأجر عاملاً إالّ،جر يضمن عوضهاؤفإا لو تلفت يف يد امل

   نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها،دفعها إليه

  

هي  و}ضمن عوضهاير د املؤجيفإنها لو تلفت يف  {ر تقتضي ضمان املؤجديال

قول هنا بعدم ي املستأجرة أن ني املصنف يف موضوع العرهكما ذى نبغي علي والصورة الثالثة،

  مما ال إجارةنيانت العكإذا  أو ،س اإلجارة بال أجرةكع، نيانت أجرة بال عكذا إ الضمان

  . فتأمللست مبايعرفاً، ألنها ل وله شرعاً

 }هيإل {األجرة أي } دفعهاكمع ذل وان املستأجر عاملاً ببطالن اإلجارةكإذا الّ إ{

  املستأجر احترام مال نفسه،ك قد هت،ةيوهي الصورة الثان  ألنه يف هذه الصورةكذلو

د الربوجردي يالس ود ابن العميما اختاره السك قد عرفت سابقاً أنّ األظهر الضمان، كنكلو

  .راملؤج ة يف طرفي صورة الفضولرييف غ

اً، فال يولر فضون املؤجك يف صورة علم املستأجر بإن الوجه يف الضمان آت: هيفو

  .الستثنائه وجه

 كذل و،ي الصورة األوىله و}ستردهايموجودة له أن  {األجرة} انتكنعم إذا {

  .تهيوجب ذهاب مالير ال املؤج إىل جمرد اإلعطاء ووا ماله،كالستصحاب 

أنه ى ل علين دليكر بعد أن أذهب احترام مال نفسه مل جنّ املستأإ: هي علردين كلو

ألقاه يف الشارع فأخذه إنسان  و عن مالهكما إذا أعرض املالكحترام، إرجاع االى قادر عل

   كد ذليسترده من يآخر، فهل له أن 



٣١٤

هذا وكذا يف اإلجارة على األعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة املثل لعمله دون املسماة 

   البطالنإذا كان جاهالً

  

  .ىفخيما ال كصالة إحترام ماله أى م علكهذا األصل حا و األصل العدم،،اإلنسان

 من عدم ضمان ،)١(دوال أيب حةينفع لبعض فروع املسألة ما تقدم يف صحيمث إنه 

  .اها الغاصبي الدابة للعلف الذي أعطاه إكمال

أنه يف  و،ما أشبه أو إرث أو هبة أو عي ببريد الغيالم حول وجود األجرة يف كمث إنّ ال

  .ار فراجعيباب اخل وروه يف باب الفضويلكما ذكم التالف هو كح أو م املوجودكح

ما إذا أجر نفسه ك} األعمالى يف اإلجارة عل {انيإجارة األعكاحلال } ذاك واذه{

انت باطلة كإذا  {ها، فإنهاي لعدم توفر بعض شروط الصحة ف،اطة الثوب بإجارة باطلةيخل

 املسماة ألنّ اإلجارة باطلة فال قأما ال يستح} ستحق العامل أجرة املثل لعلمه دون املسماةي

 ريقد دخل األج وحنو اهلبة، أو هبهي املثل فألنّ عمل اإلنسان حمترم إذ ال امأ ووجه للمسماة،

  .عمل جماناًيأخذ أجرة عمله، ال أنّ يأن ى عل

ن ك ل،لإلجارة}  بالبطالنجاهالً {رياألج} انكإذا  {ستحق أجرة املثلين إنما كل

ان املثل أقل فألنه أجرة عمله ال كذا إاملثل، أما وى ن من املسمينّ له أقل األمرإ: قاليربما 

  أقل ىان املسمكأما إذا  و،كثر من ذلكألى مقتض

                                                







٣١٥

  ال  أوجروأما إذا كان عاملا فيكون هو املتربع بعمله سواء كان بأمر من املستأ

  

 صل براءة ذمته عناأل و،كثر من ذلكل املستأجر أي فال وجه لتحمكفألنه قبل بذل

  .ثركاأل

هو  {نئذيون حيكال أجرة له ألنه } فـ {بالبطالن} عاملاً {رياألج} انكأما إذا و{

 }ال بأمر من املستأجر أو {عمله بعد اإلجارة الباطلةيان العمل الذي ك سواء ،املتربع بعمله

ان بأمر كجر، أما إذا ان بدون أمر املستأك األجرة إذا ستحقي لدفع توهم أنه إنما ال كذلو

  .اآلمر أجرة املثل للعملى ان علكستحق األجرة، ألنّ من أمر إنساناً بعمل ياملستأجر فإنه 

األمر االبتدائي، فعلم املؤجر كس يذ اإلجارة فليوجه الدفع أنّ املستأجر إمنا أمر بتنف

  . عمله فال أجرة له احترامكون أنه بنفسه قد هتيكالعمل ى ببطالن اإلجارة مث إقدامه عل

ن يكوجب عدم استحقاقه إذا مل ي بالبطالن ال ريإنّ علم األج: قالين قد كهذا ول

حنوها، فإنّ  وه بإجارةريان وقته لغك أو عبداً أو اًيان صبكما لو ك، رياً لألجكالعمل مملو

سقط يلبالغ ال  اريغك ريد الغيذن بألنّ اإل أو ،العبدك له ري الغك إما مللرياحلق الذي هو للغ

 ريون من شأن الغيكعمل  إىل بالنسبةان يه سكهت وري له، فإنّ احترام األجري األجكت

  .هيالتصرف ف

وجب بطالن احلق يف أحدمها دون ياجلهل ال  وما تقدم من أنّ العلم إىل هذا باإلضافة

  .رناهكاالحتمال الذي ذى ن عليأقل األمر أو  حال،لكى اآلخر، بل له أجرة املثل عل



٣١٦

  عاملاًأيضاًجر  وإذا كان املستأ، وال يستحق أجرة املثل،فيجب عليه رد األجرة املسماة أو عوضها

  .فليس له مطالبة األجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من املؤجر

  

  مثالً،}عوضها أو رد األجرة املسماة { العامل بالبطالنرياألجى عل أي }هيجب عليف{

 ليلو أتلفه مشله دل و،س لهيذ األجرة بعد اإلجارة الباطلة، ألنّ ما أخذه لان أخك إذا مةًيقأو 

د ما أخذتيالى عل }أجرة املثليال و ع بعملهكملا ذ} ستحقه متربر من أن.  

 ،جاهالً بالبطالنان املستأجر كما إذا ي األجرة املسماة إنما هو فريمث وجوب رد األج

س له يفل {رياألج إىل  دفع األجرةكمع ذل وبالبطالن} اًضاً عامليان املستأجر أكذا إو{

لو مع و{ رياألج إىل  احترام األجرة اليت دفعهاكألنه هو الذي هت} بة األجرة مع تلفهالمطا

إذ األجرة التالفة ال ترتبط بالعمل، فإنه بعد علمه ببطالن اإلجارة } رعدم العمل من املؤج

ره ابن كما ذكن قد عرفت أنّ له املطالبة كل، عاً بدفعها متربرياألج إىل ان يف دفع األجرةك

  .العم

  :همايه عليأمران سبق التنبى بقيو

تلفها يف عدم كضاً يون بقاء األجرة أكف لزم املصنالم كة ير متاميتقدى نه علإ: األول

ى ل علي احترام مال نفسه ال دلكذا هتإحق للمستأجر مبطالبتها، ملا تقدم من أنّ اإلنسان 

  . املال موجودةنيانت عكن إ ورجوع االحترام

انت األجرة لنفسه، أما ك املستأجر يف إرجاع األجرة إمنا هو إذا إنّ عدم حق: الثاين

 ألنه فضول ، يف االسترجاعان له احلقك ،حنوه أو الًكيان املستأجر وك بأن هريانت لغكإذا 

  .حق ري بغريم مال الغييف تسل



٣١٧

رجع يإمنا  و، االمتناع عن إعطاء مثلها للفضولريان لألجكتالفة انت األجرة كنعم إذا 

 يف مبحث الفضويل، وتاب الغصبكروه يف كما ذى  عل،هما شاءيأ إىل  لألجرةكاملال

  .فراجع

  



٣١٨

  ، كما جيوز بيعه وصلحه وهبته،جيوز إجارة املشاع): ١٧ مسألة(

  

الروضة أنّ  وكن املسالنقالً م(: يف اجلواهر و،}وز إجارة املشاعجي {:)١٧ مسألة(

خصوص إطالقات  و،)١(أوفوا بالعقود  لعموم: قال،إجارة املشاع جائزة عندنا

  .ى، انته)اإلجارة

 ،ة ضارري املؤجرة، ألنّ مثل هذه اجلهالة غني جبهالة العكال يف ذلكرد اإلشيال و

ت مثل اجلهالة  من اجلهاالريثكك ،حنوه عن مثل هذه اجلهالة والنصراف أدلة النهي عن الغرر

  .كما أشبه ذل وضعفه يف إجارة الدار ومبقدار أساس البناء وقوة السقف

 لألدلة العامة ،هيسائر العقود عل ورهنه وإعارته و}هبته وصلحه وعهيوز بجيما ك{

نهما أنّ يف يالفرق ب و،ني يف املعيلكوز إجارة الجي كذلك واخلاصة يف بعضها، ومطلقاً

 خبالف ،ون منهما بالنسبةيكنّ التالف أ لّ جزء جزء حىتكون يف كشتريون كاملشاع املشتر

  .ر ال من املستأجرون من املؤجيك فالتالف ،ستأجر مقداراً خاصاًي فإنّ للمستأجر إمنا يلكال

ه د فييارة زيؤجر أرضه ملرور سيل املشاع، مثل أن يذا جتوز اإلجارة اليت هي من قبوك

 كلّ ذلكحبره ملرور سفنه مثالً،  أو ور طائرات بلد آخر،ؤجر هواءه ملري أو ،مرات أو مرة

حبره صحت  واملاء يف مثل هواء البلد أو  يف اهلواء ثبت حقاإلطالق أدلة اإلجارة، فإذ

   العرف أنهى ري بعد أن  مسلمئ امرحقى تويال  لي ثابت لدلاحلق وإجارته،

                                                





٣١٩

  ،ولكن ال جيوز تسليمه إال بإذن الشريك إذا كان مشتركاً

  

 كإجارة ر أرضه مثالً، فإنه ال ش و،أرضه أو تهيأوضح منه إجارة هواء ب و،حق هلم

  .ته مما لهكييف مل

ذا ورث أخوان إما ك} اًكان مشترك إذا يكذن الشرإبالّ مه إيوز تسلجين ال كلو{

ما كاً كن مشتريكذا مل إا كمؤجر قسمته من الدار، ي ألحدمها أن صحيه ، فإنهمايداراً من أب

 سلّم مالهيمه ي ألنه بتسليكإجازة الشر إىل تاجحيإمنا  ولّ الدار نصف داره،ك لكذا أجر املالإ

ال كنعم ال إش، بإجازتهالّ وز إجي ال يكه، من املعلوم أنّ التصرف يف مال الشريكمال شرو

  .)١(أمواهلمى الناس مسلّطون علل ي يف اإلجارة، لدليكجازة الشرإ إىل تاجحييف أنه ال 

، كاملالى  اإلجارة ضرراً علكن تريكمل  و،يكالشرى جارة ضرراً علانت اإلكأما إذا 

 يك فهل للشر،ون املرجع تسلّط الناسيك و،هيك بال ضرر شرك ذلال ضررتساقط ي حىت

ماً كعل حجيأنّ اإلجارة باطلة، ألنّ الشارع مل  أو ،ال ضررل ي لدلالفسخ بإذن شرعي

  .حق الفسخ حىتس له يل أو ،اًيضرر

ث إنّ ي بل ح،وجب البطالني امتنان، فال ال ضرربعد األول، ألنّ ي ال ،احتماالت

  .اهللا العامل و،ان الثالث أقربكإن  و،رفع اللزوميه فال ضرر يلزوم اإلجارة ضرر عل

ن كميما يف اجلواهر، فإن مل كم، كاحلا إىل م رفع أمرهي يف التسليكأذن الشريإذا مل و

 ميذن صح التسلمه بدون اإلما أنه إذا سلّكم، ألنه ويلّ املمتنع، يم التسلكاز احلاجربه أج

ذن،  قابل لإلري غيكان الشركذا إما أنه ك، نيره بعض املعلّقكما ذكاً، يان عاصكإن و

   بةيغ أو لصغر

                                                





٣٢٠

ره جأ وذلك كما إذا ، كان له خيار الفسخ للشركة بكونه مشتركاًنعم إذا كان املستأجر جاهالً

جره أ ولو ، فإن له خيار الشركة بل وخيار التبعض،نصف داره فتبني أن نصفها للغري ومل جيز ذلك الغري

   وكان املستأجرنصف الدار مشاعاً

  

ر، سلّم املؤج وذنهإنائبه سقط اعتبار  ومكلو تعذّر احلا وه مقامه،ي ولمما أشبه، قاأو 

عترب يمل  م،يالتسل وة اإلجارةكد الشر عنيكالشرى ر عللو شرط املؤج و،ال ضررل يلدل

  . مرةريما تقدم غكقتضي الوضع ي، ألنّ الشرط ك بعد ذليكإذن الشر

 ديما إذا آجر مخسمائة ذراع من زك} اًك مشترنهوكان املستأجر جاهالً بكنعم إذا {

ان له ك{ ،لعمرو مخسمائة ود مخسمائةي لز،ةك أنها مشترنيظن أنّ اخلمسمائة مفرزة، فتبو

  .ةكار الشريعبر عنه خبيهذا ما  و}ةكار الفسخ للشريخ

ذا أجره داره إما ك كذل {:ث قالي ح)رمحه اهللا( مثالنا أوضح من مثال املصنف} و{

 ،للصفقة} ار التبعضيخ وة بلكار الشري فإنّ له خري الغك ذلزجيمل  وري أنّ نصفها للغنيفتب

لو  وهما شاء،يأخذ بأيالتبعض، فللمستأجر أن و ةك الشران،ألنه يف هذه الدار اجتمع احملذور

انت الدار كما أنه إذا كأخذ باآلخر، يان له أن كبعده  أو ن عند العقدياريأسقط أحد اخل

  .ضاًيأ ارات أخريان له خك ،ما أشبه وهايان مغبوناً فك ووبةيمع

ي هو الف مثال املصنف الذ خب،ةكار الشريد خرنه إ: ة يف مثالنايوجه األوضحو

   ان املستأجرك ولو أجره نصف الدار مشاعاًو{ ،هلما



٣٢١

 فتبني أن النصف اآلخر مال الغري فالشركة مع ، معه يف منفعتها أن متام الدار له فيكون شريكاًمعتقداً

يف الشركة مع ذلك الغري منقصة  ال يبعد ذلك إذا كان ، ففي ثبوت اخليار له حينئذ وجهان،ذلك الغري

  .له

  

 أنّ ني فتب،اً معه يف منفعتهايكون شريكف {كه هو املاليكفشر} أنّ متام الدار لهمعتقداً 

 رجللمستأ أي }ار لهي ففي ثبوت اخل،ري الغكة مع ذلك، فالشرريالنصف اآلخر مال الغ

  :}جهان ونئذيح{

 مع كة إنما وضع وفقاً لرغبة املستأجر يف عدم االشتراكار الشريار مطلقاً، ألنّ خياخل

  .ار موجوداًيان مناط اخلكر  املؤجري غكرغب يف اشتراينه ال إث يح ورغب،يمن ال 

ار وضع لطرد يار، ألنّ اخلياخلى ل عليار مطلقاً، ألصالة اللزوم بعد عدم الدليعدم اخلو

 اًديل أنه لو باع زي جمهول، فهو من قبيكإمنا الشر وة معلومة،كهنا الشر وولة،هة اكالشر

ث إنه لو علم بأنه ي، حبالوكيلع يرغب يف بيالبائع ال  ول،يل ال أصكيداً وي أنّ زنيالدار مث تب

 أو وجب ختلّفه بطالناًيربط باملعاملة ال ي ألنّ القصد الذي مل كذل وبعه،ياملشتري مل ليس 

  .اراًيخ

 كة مع ذلكان يف الشركإذا  {ارياخل} كبعد ذليال  {:املصنف فصل يف املسألة فقالو

مثل هذا ى ل علي لعدم الدل،ارياب اخلجي يف إكة ذليفاكن الظاهر عدم كل} ه منقصة لريالغ

  .ني واحد من املعلّقريه غيل علكلذا أش و،ارياخل

   أو وبة بنظر العرف،ية معكانت السلعة بسبب هذه الشركنعم إذا 



٣٢٢

ة أوجب يامرأة بغ يكان الشركما إذا كر، املؤجى ان ضرراً علك أو مة،يانت أقلّ قك

فوع من قبل د أجرا نصف املقدار املكصارت بسبب ذل أو وبة عرفاً،يون الدار معكأن ت

ال ضرر  وار الغنبيخ وبيار العيضرراً، فأدلّة خ أو ان جلوسه معها عسراًك أو املستأجر،

  .مةكحمـ ما عرفت مثله سابقاً ك ـ املوجب لرفع لزوم اإلجارة

  .فاألصل اللزومالّ إ و،اراتياخلى أدلة إحد إىل  وجوب رجوعه:احلاصلو

 ،كذلكان اجلار ك يف مثل هذا لزم القول به يف ما إذا ال ضررى لو متش: قاليال 

د لدار منافسة يلزم أن نقول بأنه إذا استوجب إجارة زي كذلك و، للمستأجر اإلبطالحقيف

  . اإلنسانكت اإلجارة تضرر ذليث إنه لو بقيإنسان حب

 ريأما املنافسة فالضرر غو، ضاًي يف اجلار أال ضرربتمشي ال بأس بالقول : قاليألنه 

  .موضعه إىل ولكل مويالتفص وله عن مثله،ي النصراف دل،هايمرفوع ف

  



٣٢٣

  ،مث يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة ، على اإلشاعةال بأس باستئجار اثنني داراً): ١٨ مسألة(

  

قتسمان ياعة مث اإلشى داراً عل {رثكأ أو }نيار اثنال بأس باستئج {:)١٨ مسألة(

لّ أمر كالقرعة ل، ألنّ ايتراضيإن مل } أو بالقرعة {ايإن رض} نها بالتراضيكمسا

  .)١(لكمش

  .اإلجارة وذا إجارة لعموم أدلة الوفاءكإمنا تصح هو

ن انقسام كميمل  وانت الدار ذات ثالث غرفكما إذا ك ،ن االقتسامكميمث إنه إن مل 

املصاحلة  أو ها شهراً،ي واحد فلكلس جيأن ك ،م هلا بالزمانيزم إما التقسثة، فالالالغرفة الثال

من أخذ غرفة سدس األجرة، مثالً أجرا  إىل نيأخذ غرفتيرجع الذي ية مع البدل بأن يالقهر

رب جلّ واحد منهما الغرفة أكإذا أراد  وناراً،يخذ الغرفة دآ إىل نيخذ غرفتآجع ريالدار بستة ف

م الزمين ي التقسنيب وةي املصاحلة القهرنيقترع بي أو للرتاع، الًن حيامها بأحد األمريم إكاحلا

  .مكة احلايأدلة وال و إلطالق أدلة القرعةكلّ ذلكمثالً، 

ه، يه، منظور فريغ وما عن العالمةكقسمة املنافع،  وال بعدم وجوب اإلجارةكاإلشو

  .انياملناط يف قسمة األع وال ضررل يلدل

  .مكثبت احلي ال ال ضرر:  قلتإن

 ال ضرر نيالعرف التالزم بى م إذا رأكستبعد إثباته احليقد تقدم سابقاً أنه ال : قلت

  . هذا أوالً،قتضاءه بااليعلالّ  داال ضررل يون دليكث ي حب،مك احلك ذلنيبو

   قتضي أنيأمواهلم ى تسلّط الناس عل ليإنّ دل:  نقول:اًيثانو

                                                





٣٢٤

 مث يتفقان على قرار بينهما بالتعيني بفرسخ ،تيجار اثنني دابة للركوب على التناوبوكذا جيوز اس

  . أو غري ذلك،فرسخ

  

 اآلخر املوجب حلرمة يكة الشريعدم رضا و احلق يف أخذ ماله،يكون للشريك

رفع يما كرفع احلرمة ي ال ضررالتصرف يف ماله تصرفاً لإلقرار، مرفوعة بال ضرر، فإنّ 

انت كإذا  وام بال ضرر،ي دفع وجوب الق،ةيام ضرريانت الصالة عن قكإذا الوجوب، ف

الم كل اليلتفص وشرا مات رفعت احلرمة بال ضرر،يمل  ث إنه إذاية حيحرمة اخلمر ضرر

هم، ريغ وكاملستمس واجلواهر والم العالمةكظهر مواضع التأمل يف يمما تقدم  وحمل آخر،

  .فراجع

قرار ى تفقان عليمث  {معاً أو }التناوبى وب علك دابة للرنيوز استئجار اثنجيذا كو{

وب معاً كما إذا أرادا الريف أو ساعة ساعة،ك} ك ذلريغ أو  بفرسخ فرسخينينهما بالتعيب

 أو ،ساعة ساعة أو اآلخر يف فرسخ فرسخ،ى لّ واحد منهما مقدماً علكلس جيتفقان يف أن ي

: التعاقب، قال يف اجلواهرى اا عليستوفيا مأالّ اً، إان املنفعة مشاعكلمي، فهما كما أشبه ذل

 نه للجهالةياحتمال عدم الصحة مع عدم تع: رةكعن التذ و،الكال إش وبال خالف

  .قد عرفت يف الفرع السابق اجلواب عنه والتنازع،و

ل يسبى بالفراسخ، ال عل أو نة باملدةيوباً معن نيان االستئجار الثنكل إذا كشينعم 

  .ال يف بطالن العقد معهكان جمهوالً ال إشكالّ إ وعة،اإلشا

  .ذا يف اجلواهرك ،ينيته مع التعال يف صحكما ال إشك

 هذا، فاإلطالق لألدلة موجود نيب و املشاعنيه بسؤال الفرق بيرد علين ربما كلو

ا ناً يف أحدمهيالفرسخ ع وون املدةكجمرد  وهما،ياحتمال التنازع موجود ف واجلهل وهما،يف

  . فتأمل،احتمال التنازع ووجب رفع اجلهالةيدون اآلخر ال 



٣٢٥

 ال على وجه اإلشاعة  وكذا جيوز استيجار اثنني دابة مثالً، يرجعان إىل القرعةئوإذا اختلفا يف املبتد

 ، وكذا جيوز إجارة اثنني نفسهما على عمل معني على وجه الشركة، معينة باملدة أو بالفراسخبل نوباً

  .معني ال ميكن إال باملتعدد ءكحمل شي

  

 نهما فأراد أحدمها ساعة ساعةيم املدة بيتقس أو ،وبكبالر} ئإذا اختلفا يف املبتدو{

  .لكلّ أمر مشكألنها ل} القرعة إىل رجعاني {مثالًساعتني  نيالدار اآلخر ساعتو

 أو ملدةنة باي مع بل نوباً،وجه اإلشاعةى  دابة مثالً ال علنيوز استئجار اثنجيذا كو{

املغرب،  إىل عمرو من الظهر و،الظهر إىل لّ صبحكد الدابة من يستأجر زيأن ك} بالفرسخ

 الرابع وعمر للثاين واخلامس، والثالث ود للفرسخ األوليستأجر زي أو ملدة شهر مثالً،

  .األدلة  إلطالقكذل والسادس مثالً،و

ستأجرها ي فرض اجلواهر أن  فإنّى،فخيما ال ك ما نقلناه من اجلواهر ريهذا الفرض غو

عمرو لثالث ساعات أخر من  والظهر، إىل د لثالث ساعات جمهوالت من الصباحيز

  .كذل كالظهر إىل الصباح

ما ك ،باملسافة أو تناوباً باملدة أو اً باحلملكان اشتراكسواء } باملتعددالّ ن إكميال {

ون يكن أن كميأنه ى فخي ال و إلطالق األدلة،كلّ ذلك يف الفروع السابقة، هتقدم صور

  .باالختالف أو ان باملناصفةكشتريان كاملشتر

  



٣٢٦

 فيجوز أن يؤجره داره شهراًى، ل مدة اإلجارة بالعقد على األقوال يشترط اتصا): ١٩ مسألة(

  ، الم سواء كانت مستأجرة يف ذلك الشهر الفاصل أ، عن العقد بشهر أو سنةمتأخراً

  

ؤجر يجوز أن يف} ىاألقوى مدة اإلجارة بالعقد علصال شترط اتيال  {:)١٩ مسألة(

ما يف اجلواهر، ك وفاقاً للمشهور ،ون منفصالً عن العقديكث يداره من أول الشهر اآليت حب

 ،)١(أوفوا بالعقود:  إلطالق األدلة عموماًكذل وه،يرة اإلمجاع علكي التذكبل عن حم

  .هي إطالقات اإلجارة و،خصوصاًو

ل واحد من األزمنة اليت ك ألنّ ،قتضي عدمهيصال ت بأنّ شرط االكستدل لذليربما و

ان ك مىت و اجلزء األول متصالً بالعقد،ريس غيل وه،يها مدة اإلجارة معقود عليتشتمل عل

  .عياجلم صالاتذا ك شرط فرياقي األجزاء غباتصال 

 ثركأ أو }سنة أو ؤجر داره شهراً متأخراً عن العقد بشهريجوز أن يف {انكف وكي

جوز أن يإلطالق األدلة، ف}  الشهر الفاصل أم الكرة يف ذلجانت مستأكسواء  {أقلأو 

 هو كث إنّ ذليذا، بل حكه وع خلالد،ييف الرب ويف صفر لعمرو، ود،يؤجر داره يف حمرم لزي

  باإلمجاعكقاعات ما خال ما خرج من ذلياإل و العقودلك يف القاعدة فهو جارى مقتض

  .الطالق واحكنلاك ،حنوهو

يف الشهر  ويف الشهر الثاين إجارة، وون الدار يف الشهر األول صلحاً،ك أن تصحيما ك

   ذاكه ويف الشهر الرابع رهناً، والثالث هبة مبنفعتها،

                                                





٣٢٧

 إذ التسليم الزم يف زمان االستحقاق ،ودعوى البطالن من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى

  ،ال قبله

  

  .لإلطالق

ى من جهة عدم القدرة عل {أيب الصالح وخيي عن الشكاحمل} النالبطى دعوو{

قدر يما ال  وون بعد شهر،ك اليت تنيم العيتسلى قدر عليفإنه يف وقت اإلجارة ال } ميالتسل

  .إجارته مه تبطليتسلى عل

أنّ العقد سبب، فإنّ أثر يف االنتقال حاالً ختلّف العقد :  وجه آخر للبطالن هوكهناو

  .المها باطلك و،ن أثر يف االنتقال مستقبالً ختلف السبب عن املسببإ و،عن القصد

صال، املتعارف الذي هو االت إىل انصراف أدلّة العقود: ل يف وجه البطالنيربما ق وهذا

ما ك { ذلكلك نك فاألصل عدم االنعقاد، ل،فاالنفصال باطل لعدم مشول أدلة العقد له

  .}ىتر

هو  وشروطة هي القدرة يف وقت املتعلّق ال يف وقت العقدأما األول، فألنّ القدرة امل

م الزم يف زمان االستحقاق يإذ التسل {،كد من ذليأزى دل عليل القدرة مل يحاصل، فإنّ دل

  .ما تقدمك }ال قبله

احلال، فلو  إىل وقت املتعلّق ال بالنسبة إىل ة العقد إمنا هو بالنسبةي الثاين، فألنّ سبباأمو

 مسببه، هذا ريؤثّر السبب يف غيلزم أن  و،ةيعن السبب و احلال لتخلّف عن القصدأثّر العقد يف

ن ين التخلّف عن املوازكمي ف، فهو حسب اعتبار املعتربأنّ العقد سبب اعتباري إىل باإلضافة

  .ةيقياحلق بابساحملقّقة يف األ

صراف لتعارف أنه ال ان إىل ان فهو بدوي، مضافاًكأما الثالث، فألن االنصراف لو و

  .اإلجارة منفصالً

ضاً يع أي يف البك فالظاهر صحة ذل،حنوها و يف اإلجارةكث عرفت صحة ذليح وهذا

   ورة، فقولكلألدلة املذ



٣٢٨

  . نعم لو مل يكن انصراف بطل، وأطلق انصرف إىل االتصال بالعقدره داره شهراًجأهذا ولو 

  

  . موردهري يف غ،توهم اإلمجاعأو  مجاعة من الفقهاء بالبطالن لبعض األدلة املتقدمة

 ، مثالًشهر ثان أو قل هذا الشهريبأن مل } أطلق ولو أجره داراً شهراً و،هذا{

 ما نقله اجلواهر عنهم،ى ثر علك األكما قال بذلك ،}صال بالعقداالت إىل فانصر{

  .الصحة يف املتعة مع اإلطالقى  بالنصوص الدالّة علكاستشهد لذلو

  .ما أشبه أو العادة بالعدمكصرف عنه ي ما كن هنايكاف إذا مل هذا مث إن االنصر

ونه موضع ك والغرر، و لإلام،ما هو املشهورك} ن انصراف بطليكنعم لو مل {

ر يف ه الدار ملدة شه هذكأجرت: قولي أن ني أنه ال فرق بكذلى  علردين كالتخاصم، ل

لآلخر  وون ألحدمها درهميكا بأن منهي اثنان يف إجارة دار بنسبة بكشتري أن نيب والسنة،

 ،أحد عشر شهراً لآلخر مبهماً وث إنّ منفعة الدار تصبح شهراً هلذايأحد عشر درمهاً، ح

 م الشرعي،كاحلا إىل اخلصومة تقطع بالرجوع وبالصلح، أو نهما بالقرعةيون التراضي بيكو

  . فتأمل،القاعدة الصحة يف اجلملةى ه فمقتضيعلو

  



٣٢٩

  فصل 

  فال يضمن تلفها أو تعيبها إال بالتعدي أو التفريط  ستأجرة يف يد املستأجر أمانةالعني امل

  

  }فصل{

اه ي هو الذي أعطاها إكث إنّ املالية، حكيمال} د املستأجر أمانةي املستأجرة يف نيالع{

هو أن  و،من املستأجر} بالتعديالّ بها إيتع أو تلفها {املستأجر} ضمنيفال  {د منهايستفيل

ما إذا محل ك ،التلف أو بي الفعل التعكوجب ذليالقدر املتعارف، ى عالً زائداً علفعل في

ما إذا ك} طيأو التفر{، ثر من املقدار املتعارفكن يف الدار أكأس أو الدابة فوق طاقتها،

  .دخلها االصطبليلة الباردة للهواء بأن مل يعرض الدابة يف الل

بها يصي ني حني العكتر أي  هو الفعل السليب،طيالتفر و،ايبجيفالتعدي هو الفعل اإل

  .كصبها ذليها مل كتريث إنه لو مل ي املالئم، حبريغ

  .بعضها أيتياألدلة اخلاصة اليت  وديالى علأما الضمان يف هذه الصورة فلقاعدة 

 أو اراًيالتعدي اخت وطيون التفرك نيمث إنه ال فرق يف ضمانه هلا يف هذه الصورة ب

اليت ال  و ألدلة الضمان املطلقة،ك ذللكسهو،  أو جهل أو  عن عمد،رهاًك  أواضطراراً

  .ةيام الوضعكرفع األحيل الرفع ال يث قرر يف حملّه أنه دليما أشبه، ح ورفعالل يقاومها دلي

 كالدابة املوجب ذل أو ب الداريمث الظاهر أنه لو أخذ املستأجر الظامل مبا أوجبت تس

   ان الظامل ضامناً، ملا تقدمك بيالتع أو ب للتلفالتسي



٣٣٠

  .حنوه وال ضررل ي بدلكمثل ذلى من االستدالل عل

 املتلف،ى الضمان عل ان قراركه يذو ول املستأجركيب من ويالتع أو ان التلفكلو و

  .هما شاءيأ إىل  الرجوعكان للمالكإن و

من اإمنا الض و،املستأجر ألصالة العدمى أما إذا تلفها الغاصب فالظاهر عدم الضمان عل

  .هو الغاصب

 يف كتعارف ذليما قد كط، يالتفر ومع التعدي لو شرط املستأجر عدم الضمان حىتو

هم، فهل ي لدنيالتعدي احملتمل وطية املستلزمة للتفريفيلك فراراً عن احلرمة التنيبعض احملتاط

السنة،  وبتاك ألنه شرط خالف ال ال أو،)١(املؤمنون عند شروطهم صح الشرط إلطالقي

  .الم املصنفكأيت يف الفرع املقابل هلذا الفرع يف ي ملا س، الظاهر عدم الضمان،احتماالن

 بل مل أجد ، الفقهاءني هو املشهور بنيالع إىل مث إنّ عدم الضمان للمستأجر بالنسبة

ه مجلة من يدل علي وه،يه علياإلمجاع بقسمى ه، بل يف اجلواهر دعويد فحخالفاً من أ

  .العامة و اخلاصةالنصوص

غرم يال و: )عليه السالم( نيمنؤ املري قال أم،سيح حممد بن قيصحكأما اخلاصة، ف

  .)٢(ها غائلةيبغي أو رههايكالرجل إذا استأجر الدابة ما مل 

ان كم إىل دابةى ارك عن رجل ت)عليه السالم( عبد اهللا أبا ألتس: ح احلليبيصحو

  وثقها يمل  واًيإن دخل واد و،فهو ضامن ن جاز الشرطاكإن :  فقال،معلوم فنفقت الدابة

                                                







٣٣١

  .)١(ستوثق منهايإن سقطت يف بئر فهو ضامن ألنه مل  و،فهو ضامن

  فقال،غمز أو دبر أو سركفإن أصاب البغل  :هيف و،ولّاد املتقدمة أيب حيصحوك

  .)٢(هيوم ترده عليب يالع و الصحةنيمة ما بي قيكعل: )عليه السالم(

 من جتاوز حد اإلجارة،يإال فهو ف و،املقام من باب املناطى أنّ داللته على فخين ال كل

  .كتبعه املستمس و استدل به اجلواهركأنه لذلك وتجاوز حد اإلجارة،يمن مل يالمنا فكو

 سألته عن :)عليه السالم( هي عن أخ،)عليه السالم( جعفر علي بن حي صحكذلوك

ه ريبها غكريان اشترط أن ال كإن :  قال،هيفقت فما عله فنريالرجل استأجر دابة فأعطاها غ

  .)٣(ه شيءيس عليسم فليإن مل  و،فهو ضامن هلا

تري يف كما فعله امل:  أنه قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،عن دعائم اإلسالمو

فعله مثله من يإن فعل مثل ما  و،ذن صاحبها فعطبت من أجل فعله فهو ضامنإ ريالدار بغ

  .)٤(هيان فال ضمان علكالس

   طحني شهراً دابةًى تركمن ا: نه قالإ )عليه السالم( عنهو

                                                











٣٣٢

شي ميما  أو عمليما  أو طحني قدر ما نيبيمل  وسافر سفراًي أو عمل عمالًي أو هايعل

 ،ه مثلهايستعمل فيها له بقدر ما اتركما ايستعمل الدابة فيله أن  و، فاإلجارة جائزة،وميلّ ك

  .)١(ن السفكذلك وها ضمنيعلى إن تعدو

بعض النصوص ك ،ه شيءيس علي لنيأنّ األمى أما األخبار العامة، فهي اليت دلّت علو

تلف يف ي ما ريالواردة يف عدم ضمان األج وة باألمانة،يل عدم ضمان العاريتعلى املشتملة عل

  .ناًيان أمكده إذا ي

عليه (  قال، فسرقههعمتاى اً فأقعده علري عن رجل استأجر أج،ح احلليبيصحك

  .)٢(مؤمتن :)السالم

لو خيه ال ي فكال املستمسكه، فإشي مؤمتن ال ضمان عللك أنى داللته على فخيال و

  .خفاء من

البضاعة  وعةيصاحبا الود:  قال)عليه السالم( عبد اهللا يب أ عن،ح احلليبيصحو

   .)٣(مؤمتنان

  .)٤(عة مؤمتنيالود وةيصاحب العار وة ضماني عارريمستعى س عليل: قالو

 العامل ورياملستع واملرن واملستأجر وريعدم ضمان األجى  ما دلّ علكد ذليؤوي

عدم ضمان ( استفادة قاعدة كفهم من جمموع ذلي، مما نيهم من أمثاهلم من املؤمتنريغو

    بقول مطلق، فتشمل املقام)نياألم

                                                











٣٣٣

   الصحةا فاملشهور عدممجر عليه ضماا بدوؤولو شرط امل

  

ن مل نقل بانصراف إ ،تؤدي د ما أخذت حىتيالى علرج عن عموم خي كبذل وضاً،يأ

  .ني األمريغ إىل كذل

ل يإن قلنا بانصراف دل وأيت دور أصالة عدم الضمان،ياخلاصة  ومث بعد األدلة العامة

  .األصلى ل مقدم عليفالدلالّ إ و،د عن مثلهيال

فاملشهور عدم  {طيالتفر وبدون التعدي أي }ماه ضماا بدويلو شرط املؤجر علو{

 ـ طيالتفر والتعدي أي  ـك ذلريففي اشتراط ضماا من غ( : قال يف الشرائع،}الصحة

  ).تردد أظهره املنع

بل هو األشهر، بل املشهور، بل يف جامع املقاصد باطل (: قال اجلواهر يف شرحهو

تبعهما  والصحة إىل لياخلراساين من امل ولييردبعن األى كحيما الّ  بل مل أجد خالفاً إ،قطعاً

  .ىانته )اضييف الر

الصحة، بل ظاهر ى د املرتضيالس إىل  نسبته:رامةك نقالً عن مفتاح الكيف املستمسو

  .ي أنه إمجاعكالمه احملك

  :نيعدم الصحة بأمرى مث إنّ املشهور استدلوا عل

 تابكلف الاشرط خ لك و،نه شرط خمالف للمشروع من عدم الضمانإ: األول

 أدلة عدم الضمان عموماً من وجه، و أدلة الشرطنييف اجلواهر جعل ب و فهو باطل،ةالسنو

  .الشهرة وح يف مورد االجتماع ألدلة عدم الضمان بسبب األصليجعل الترجو

وجوب  واً مثل حرمة شرب اخلمريون اقتضائيكم قد كحى ل الدال عليالدل: أقول

 نيراهة النوم بك واً مثل إباحة شرب املاءيالً ال اقتضائيون دليكقد و ة الزوجة،يحمرموالصالة 

إطاعة  والنذر والعهد ول الشرطيدلكة ياألدلة الثانو وارة املؤمن،ياستحباب ز ونيالطلوع

   الزوج والوالد



٣٣٤

رد ية فال ية، أما األدلة االقتضائيم األدلة الال اقتضائكل حين من تبدكإنما تتم املوىلو

إذا خالف الّ نفذ إيأنّ الشرط ى إمجاعاً، فما دلّ عل وم الثانوي ضرورةًكل احليدلها يعل

 م الال اقتضائي، فهوكم االقتضائي ال احلكراد باملخالفة املخالف مع احليالسنة إمنا  وتابكال

فد رفع ية إن مل يأنّ وضع األدلة الثانوالّ إ، السنة وتابكماً مستفاداً من الكان حكإن و

ى اإلمجاع عل والضرورة إىل ة مطلقاً، باإلضافةية األدلة الثانوية لزم لغوي الال اقتضائامكاألح

  .ةية الال اقتضائياألدلة األولى ة عليتقدم األدلة الثانو

ل عدم ضمان يم حول أنه هل دللكح املبحث أن نتي الالزم يف تنق:إذا متهد هذا قلنا

ة يقتضائاالل األدلة اليمن قب أو ،ل الشرطيرفع بدلي ال ة حىتيتضائقل األدلة االياملستأجر من قب

  .ل الشرطيرفع بدلي حىت

أنّ  إىل ما صنعه اجلواهر، باإلضافةكنهما يعلم أنه ال جمال إللغاء التعارض بيمنه و

  .ون مرجحة يف أمثال املقامكالشهرة ال ت و،ليره ال جمال له يف مقام الدلكاألصل الذي ذ

 ة عدم الضمان،يبطالن مثل هذا الشرط قالوا باقتضائىل  إن ذهبوايان فالذكف كيو

 ةين اقتضائك ل، المانت أكنة ي أم،د ضامنةي لك بأن: قولي ديالى عل  بأنّكلذلاستدلوا و

  .ديالى عل ليعدم ضمان املستأجر رفع دل

بق جمال ية مل ياقتضائي، فإذا حتقّقت االقتضائ عدم الضمان ليأنّ دل: من هنا نعرفو

ل الثانوي ال جمال له عند يملا عرفت من أنّ الدل ،هيل الشرط عليدل ة مثليد األدلة الثانوورلو

  .اقتضائي ليوجود دل



٣٣٥

عدم  لية دليبعدم اقتضائ: صحة مثل هذا الشرط فقد قالوا إىل بواهذن يأما الذ

 ديالى عل  بأنّكاستدلوا لذل وة،يل املباحات اليت ترفع باألدلة الثانوي فهو من قب،الضمان

م الشارع بعدم ضمان كإمنا ح وشمل املقام،ينة، فال يدي الغاصبة ال األمياأل إىل منصرف

ل الشرط يدل  سبب للضمان مثلك فإذا وجد هنا،عدم سبب الضمان املستأجر، من باب

  .ان الالزم القول بالضمانك

 ديالى عل افإنّ الظاهر انصرث يح وديالى عل ه فاملدار يف تفهم معىنيبناًء علو

  .صحة هذا الشرط وعرفاً فاألقرب ما اختاره املصنف من الضمان

  .الم يف الوجه األول الذي استدل به ألجل بطالن شرط الضمانكهذا متام الو

 الشرط اجة فاسد، فهذيشرط النت و،جةينّ شرط الضمان من باب شرط النتإ :الثاين

املستأجر فعالً، بل ضماناً ى شترط عليألنه ال  ،جة فواضحيشرط النت فاسد، أما أنه من باب

ان املشروط كذا إصح ي فألن الشرط إمنا ،جة باطليتشرط الن أما أنّ و،س من فعلهيهو ل

اً كس ملين إلزامه مبا لكميف كيه فيعلاً للمشروط كن مليكه، أما إذا مل ياً للمشروط علكمل

 ألنّ املشروط ،ذا، صح الشرطكوم ينا يف يلأن تأيت إى تاب علك الكعيأب: له، مثالً إذا قال

صح، ألنّ ي مل ،ذاكلة ينخسف القمر يف ليأن ى  علكعيأب: ان، أما إذا قالي اإلتكلميه يعل

 صحي فإنه ،كين فرسكأن متلى  علكبعت: مثله إذا قال وه،يد املشروط عليس بياالخنساف ل

صح، ألنّ ياً يل، فإنه ال كون الفرس مليكأن ى عل:  أما إذا قال،يد املشتري بيكألنّ التمل

  .د املشترييس بية الشارط للفرس لكيمل

   جعل له الشارع سبباً ر شرط أمصحينه ال إ: رواكا ذنمن هو



٣٣٦

اح، كون بنت املشتري زوجة للبائع بدون عقد النكشترط البائع أن تي مثل أن ،خاصاً

عله جي الذي مل ك املشتري ذلكلميج العقد ال الشرط، فال يألنّ الشارع جعل سبب التزو

  .الشارع

  :الكاجلواب عن هذا اإلشو

  .شرط الفعل ىنعجة يف ضمن العقد مبيان جعل شرط النتكإم: أوالً

دفع ما يلتزم املستأجر يف املقام بأن ي ف،إنشاء الشرط يف العقد ان جعله مبعىنكإم: اًيثانو

جة نفسها يف ضمن العقد يستأجر النتنشأ امليو ،األولى عل البائع إىل بيالع وقابل التلفي

 ،جة قابلة لإلنشاء بالعقديون النتكلزم أن تين كل ،الثاينى عل )١(ل الوفاء بالشرطيشمله دليف

ن إنشاؤه ضمن كميفال الّ إ والطالق، واحكالنكن قد جعل الشارع له سبباً خاصاً يكبأن مل 

  .ع مثالًيالب

جة يشرط النته رد يف األخبار مما ظاهرمل ما وحي نين اجلوابيمثل هذى لعلّه علو

إثباته  و تعرف أنّ منع صاحب اجلواهر الضمان يف املقامكبذل وة،يشرط الضمان يف العارك

د ثبوته يف املقام يفيل خاص ال ية بدليحصوله يف العارو( :ث قالي ح،ل خاصية بدلييف العار

ن كميحنوها من األمانات اليت  وعةيجواز اشتراط ضمان الودى القتضالّ إ واس،يبعد حرمة الق

  .الك حمل إش،ى انته)ة خالفه من مذاق الشرعيمعلومى دعو

                                                





٣٣٧

 وأوىل بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار خمصوص من ماله على تقدير التلف ،لكن األقوى صحته

التلف  والظاهر عدم الفرق يف عدم الضمان مع عدم األمرين بني أن يكون ،أو التعيب ال بعنوان الضمان

  ،يف أثناء املدة أو بعدها

  

هو } صحتهى ن األقوكل {: بقوله)رمحه اهللا( فره املصنكلّ حال فما ذكى علو

 أو ر التلفيتقدى ه أداء مقدار خمصوص من ماله عليبالصحة إذا اشترط عل أوىلو{ ،األقرب

  حىت}ال بعنوان الضمان {نكل وبيان املشروط تساوي املقدار ملقدار العكلو  و}بيالتع

  .ال السابقكستلزم اإلشي

 إىل ب فتساوي جهالتهيما إذا قال مبقدار التعيال يف هذا بأنّ الشرط جمهول فكاإلشو

 كذلك ضارة، ألنّ غالب الشروط ريأنّ جهالة الشرط غ: رواك وارد، فقد ذريع غيجهالة املب

  .ل الشرطيمع وجود اإلطالق لدل

  . يف شرط الضمان املتقدموركلعدم املانع املذ ا أوىلذان هكإمنا و

 أو ،شرط الفعل أو ،رناهكما ذى جة علير صحة شرط النتيتقدى أنه على فخيال و

 كذلكامل ك شرط الضمان الصحيما كره املصنف، فك ذيهذا النحو الذى االشتراط عل

  . شرط الضمان لبعض اخلسارةصحي

شرط  أو طيلتفرا والتعدي} نيالظاهر عدم الفرق يف عدم الضمان مع عدم األمرو{

 ألنه أمانة كذل وما هو املشهور،ك} بعدها أو ون التلف يف أثناء املدةيك أن نيب {الضمان

اليت تأيت  واهلي يف القصاركة اليروا إىل  شامل له، مضافاًنيل عدم ضمان األميلده، فدييف 

  .ةييف املسألة اآلت

 من كتبعه املستمسو ره اجلواهركاالستصحاب، فما ذ إىل ظهر أنه ال حاجةي كبذلو

  .نظر  باالستصحاب حملكاالستدالل لذل

  ديالى علقاعدة  إىل ان الالزم الرجوعك ،ونه أمانة أم الك يف كلو شو



٣٣٨

 بينه وبينها ومل يتصرف بعد ذلك يجر عن عني ماله إذا طلبها بل خلؤإذا مل حيصل منه منع للم

  .فيها

  

  . املنفصل له يف مشول اخلاصكل مورد شكما هي القاعدة يف ك

شرط الضمان  أو طيالتفر ون التعدييظهر أنه ال فرق يف الضمان مع أحد األمريمنه و

 الضمان حسب الشرط، انكاحتمال عدم الضمان عند انتهاء املدة إذا  وضاً،ي أني احلالتنيب

الشرط، فاملرجع قاعدة عدم ى ان مربوطاً باإلجارة، فإذا انتهت اإلجارة انتهكألن الشرط 

 كن هنايك مل كلح بذيان تصركنعم إذا ،  ممنوع، إذ ظاهر الشرط اإلطالقنين األمضما

  .ضمان

الطوسي، إطالق الضمان بعد املدة، ألا بعد املدة  وايفكي عن األسكن احملكل وهذا

  .فوراً ضمنها مع اإلخالل بالرديد املستأجر، فية يف يأمانة شرع

ونه أمانة، كالم عدم الضمان يف مدة ك ال ألنّ،وا أمانةكنه خروج عن فرض إ: هيفو

الم يف أنه كون ضامناً، إمنا اليكاناً يدفعه املستأجر عصير فلم  أنه إذا طلبها املؤجكفإنه ال ش

  .ةيد عدواني إىل ةيده األمانيل ف تتبدكي

 نهيبى  بل خلّ، ماله إذا طلبهانير عن عصل منه منع للمؤجحيإذا مل  {:فاملصنف قال

  .}هاي فكتصرف بعد ذليمل  ونهايبو

 دهيوا يف كرجها عن خية ال يجمرد التخل(:  بقولهكذلى د الربوجردي عليل السكأشو

  .ى انته)ال التصرف ولولةياحلذن ال إن يك يف الضمان إذا مل كهو املال والئهيحتت استو

 فعلهيما ى صقعدم التصرف هو أ وةي وارد، إذ التخلريق غين الظاهر أنّ التعلكل

   كر بعد ذلإذن املؤجحنوها، فعدم  واملستأجر يف مثل الدار



٣٣٩

  .هيون ضمانه عليك اره حىتيده باختي إذ ال شيء حتت ،سالبة بانتفاء املوضوع

 إىل صاهلايالضمين إ أو حيان الشرط الصرك ورة مثل الدابة، املؤجنيانت العكنعم إذا 

 كفعل ذلي فإذا مل ،هينت النفقة علاك وصالير اإلجاملستأى  لزم عل، عند االنتهاءكاملال

لو مل وده، يوا أمانة بك ل،ضمنيظ مل يرقال ت وق بال تعديلو عطبت يف الطر وضمن،

في اإلخبار للمال إذا مل يكصال، بل يه اإلين عليكبعة مل ن عادة متكمل ت وصاليشترط اإلي

م كأمريإنّ اهللا  ةيآ و،صالي ألصالة عدم وجوب اإلكذل و،ما أشبه أو نسي أو كعلم املالي

انة ال يف وجوب ي ظاهرة يف عدم االمتناع، إذ هي يف مقابل اخل)١(أن تؤدوا األمانات

ربالء مث كد يف يز إىل ه، فإذا سلّم املؤمتن دابةيالنفقة عل وهيون الضمان عليك صال حىتياإل

  .ةياظمكالإىل   الذهاب بالدابةنياألمى ب علجيانقضت مدة األمانة مل  وةياظمكال إىل ذهب

انت النفقة كر  تسلّم املؤجنيب و انتهاء املدةنيالدابة يف املدة الفاصلة بى إذا أنفق علو

 ك ألن،ال: )عليه السالم( ث إنّ املفهوم من قولهيد، حوال أيب حةير، لصحاملؤجى عل

 إنّ ،ه علفهي قد علفته بدراهم فلي علكجعلت فدا: فقلت : يف جواب قول السائلغاصب

  .)٢(ه العلفيس علي لنيألما

                                                







٣٤٠

 إذا كان أقوامها العدم خصوصاً ،وجهان ، وأما إذا كانت باطلة،مث هذا إذا كانت اإلجارة صحيحة

  . بالبطالن حني اإلقباض دون املستأجراملوجر عاملاً

  

 التصرف الذي ال )هاي فكتصرف بعد ذليمل و(: )رمحه اهللا( فإن املراد بقول املصنمث 

ده من يب قلي اً حىتين التصرف عدوانيك بالتصرف مل كإذ لو رضي املال، ك املالىرضي

ما لو حلب كفاً مأذوناً من الشارع به، ما أنه لو تصرف تصركة، يالعدوان إىل ةياألمان

وان الذي يموت احلك ،أذن به الشارعيوان الذي إن بقي اللنب يف ضرعه أضره ضرراً مل ياحل

ه ضمان ين عليك مل ، بل منع عنهك املالكبذل رضيمل إن  وهو إسراف حرمه الشارع،

  .ذن الشارعإان كمل

 أمانة نيفهل الع} انت باطلةكأما إذا  وحة،يانت اإلجارة صحكإذا  {لهك} مث هذا{

  :بل قوالن} جهانو{ ،ضمنهاي ست أمانة حىتيضمنها، أم ليال  د املستأجر حىتييف 

لّ كاملفهوم من  إىل  نسبه الثايناض الضمان، بليصاحب الر ولييي عن األردبكاحمل

ون قاعدة كت حة حىتين اإلجارة صحك بعد أن مل تديالى عل لعموم كذل واألصحاب،

  .ديال ىعلاألمانة خمصصة لعموم 

ضمن يحه ال يضمن بصحيما ال   لقاعدة،عدم الضمان إىل ن املشهور ذهبواكل

  : املصنف قائالًهاختار وبفاسده

}  اإلقباض دون املستأجرنير عاملاً بالبطالن حان املؤجكوصاً إذا أقوامها العدم خص{

 فألن ةيما وجه اخلصوصأ وضمن،يأما إطالق املصنف عدم الضمان إلطالق قاعدة ما ال 

 :عدم الضمانى دل علي احترام ماله، ففي صورة العلم كر العامل بالبطالن قد هتاملؤج

   ،ماله ر احترام املؤجكهت والقاعدة



٣٤١

  .عدم الضمان هو القاعدة فقطى ل عليالف صورة اجلهل، فإنّ الدلخب

اً يان عاملاً حال اإلجارة ناسك، ألنه إذا ك ألنه املناط يف اهلت) اإلقباضنيح(: وإمنا قال

ان جاهالً كما أنه إذا ك ،فال مورد خلصوصاً ، ماله يف هذا احلالكهتيحال اإلقباض مل 

  . مالهك ألنه هت،ةي القبض جاءت اخلصوصبالبطالن حال اإلجارة عاملاً حال

ال يف عدم الضمان كن اإلشكميان عاملاً بالبطالن، ك إذا )دون املستأجر(: إمنا قالو

 ببطالن اإلجاري منتفى ز له التصرف، ألنّ رضجي علم بالبطالن مل نير حجبأنّ املستأ

ى ال رض و،عي أذن شرريون تصرفه تصرفاً من غيك ف،س مبوجوديمطلق لى رض واإلجارة،

  .ديالى علمثله مشمول لقاعدة  وي،كمال

ون فساد اإلجارة من جهة كإخراج صورة  ،إن قلنا بعدم الضمان ن الالزمكل وهذا

مع عدم ، ك مالريغ أو  عاقلريغ أو  بالغريان غك بأن ،ر لشرائط اإلجارةتمال املؤجكعدم ا

 أذن يف التصرفي، فإنّ الشارع مل  أم الك فإنّ املستأجر ضامن، سواء علم بذل،كذن املالإ

جمرد توهم صحة  وديالى علون تصرفه مشمول لقاعدة يك النافذ أمره، فكال املالو

ما ال قاعدة  ووجب عدم مشول قاعدة الضمان له،يال  ،املوضوع أو مكجهالً باحل، اإلجارة

  .ما حقّق يف حملّهكشمل مثل املقام، ي ال ضمني

  .الً للمقام فراجعيسألة السادسة عشرة تفص قد عرفت يف املكمث إن

  



٣٤٢

جر نفسه أ كالثوب ،جر نفسه لعمل فيهاأالعني اليت للمستأجر بيد املؤجر الذي ): ١ مسألة(

  ، أمانة فال يضمن تلفها أو نقصها،ليخيطه

  

الثوب ك ،هاير الذي أجر نفسه لعمل فد املؤجي اليت للمستأجر بنيالع {:)١ مسألة(

 ه،يد للمؤجر عليث ال يطه يف دار املستأجر حبيخيال مثل الثوب الذي } طهيخيأجر نفسه ل

 أو ضمن تلفهايأمانة فال  {،هايله عل ديم حائطها، إذ ال يقير نفسه لال مثل الدار أجو

  .}نقصها

عن  وظاهره وجود اخلالف يف املسألة، و،األصحى ضمن عليمل : قال يف الشرائع

 ىعن املرتض و يف الضمان،كذلكل إنه ي قكن عن املسالكله، يعدم اخلالف فى مجاعة دعو

  .الضمانى مجاع علإدعاء اإل

إنما هو يف الضمان مع ى نّ إمجاع املرتضإ: رامةكعن مفتاح ال ون يف اجلواهركل

  .طيتفر ال و تعدريده بغيه من معلوم التلف يف ي ما حنن فريهو غ و،التهمة

عدم ى دل علي، فنيبأنه أم وعدم الضمان، فقد استدل للمشهور بأصالة ،انكف وكي

جبملة  و،كذلى ات الدالة عليما تقدم بعض الرواك، نيعدم ضمان األمى ضمانه ما دلّ عل

سألته عن : )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،اهليكة اليفهوم رواكات اخلاصة، يامن الرو

إذا خالف وضاع الثوب بعد : ين يف وقت، قاليعطيه يشترط علأ وه الثوبيسلّم إليالقصار 

  .)١(الوقت فهو ضامن

 ال القصار وضمن الصائغيال :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريبص يب أةيرواو

   ئونيجي، فنيونوا متهميكأن الّ ، إكال احلائو

                                                





٣٤٣

سر الذي يكستأجر محاالً فييف رجل  و،ئاًيستخرج منه شيستحلف لعلّه ي ونةيبالب

 ريان غكإن  و،ه شيءيس علي فلان مأموناًكحنو من العامل إن ى عل:  فقال،قهيهري أو ملحي

.)١(مأمون فهو ضامن

  سألته عن الصباغ: قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ة بن عماريعن معاوو

  .)٢(ضمنانيس يل:  فقال،القصارو

القصار  إىل ت جبةيأعط: )عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: ب، قالير بن حبكعن بو

  .)٣(ه شيءيس عليإن مل تتهمه فل و،إن اتهمته فاستحلفه:  قال،فذهبت بزعمه

قصره، فدفعه يالقصار ل إىل ه يف رجل دفع ثوباًيالفق إىل تبتك:  قال،عن الصفارو

 إىل رده إذا دفعهيالقصار أن ى ب علجيقصره فضاع الثوب، هل يه لريقصار غ إىل القصار

 مأموناً  ثقةًنويكأن الّ هو ضامن له إ: )عليه السالم(  فوقّع،ان القصار مأموناًكإن  وهريغ

  .)٤(إن شاء اهللا

ه ثوباً يسألته عن قصار دفعت إل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريبص أيب عنو

ه يس عليتاعه، ل منينة أنه سرق من بيم البيقيه أن يفعل:  قال، متاعهني من بقرسفزعم أنه 

   لّه كشيء، فإن سرق متاعه

                                                











٣٤٤

   .)١(ه شيءيس عليفل

  .اتيها من الرواريغإىل 

  :اتيجبملة من الروا ود،يأما من قال بالضمان، فقد استدل بقاعدة ال

:  قال،ضمنونيالصائغ أ و عن القصار)عليه السالم( سألت الرضا: قال، ونسية يرواك

 ضمنوايأن الّ صح إيال)٢(.  

 رفع )عليه السالم( ني املؤمنريمنّ أإ: )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وينكلسعن او

 ني املؤمنري فضمنه أم،صلح بابه فضرب املسمار فانصدع البابيه رجل استأجر رجالً يإل

  .)٣()عليه السالم(

  : نظرةنيتين يف داللة الرواكل

وجب الضمان، إذ من املعلوم ي  يف أن اإلفسادكال ش وسد،فة، فالظاهر أنه أيأما الثان

ار ال بدهريع الباب من غصديعرف املسمار الذي ي نأ وأنّ النج.  

املراد  أو الضمان،ى دل عليضمام فالّ صلح إي فألا مشتبهة هل املراد ال ،أما األوىلو

  .عدم الضمانى دل عليهو شرط الضمان، ف و،كإذا ضمنهم املالالّ صلح ضمام إيال 

  .ة املعمول اريثكات اليإلضافة معارضتها ملا تقدم من الرواهذا با

 ن سلّم داللة الطائفةإ ني الطائفتنيل اجلمع بيات دليمن الرواى  مجلة أخركبل هنا

  .ةيالثان

                                                









٣٤٥

عليه ( ني املؤمنريان أمك:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وينكة السيرواك

ضمن من يان ال ك واطاً عل أمتعة الناس،يصائغ، احتال والقصار وضمن الصباغي )السالم

س يط ال للتلف الذي ليأنّ الضمان للتفرى ، فإنها تدل عل)١(الشيء الغالب واحلرق والغرق

  .اريحتت االخت

 بعض األئمة و)عليه السالم( ني املؤمنريم اإلمام أمكاختالف حى  علأما ما دلو

عليه ( ني املؤمنريان أمك :)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ة احلليبي مثل روا،)عليهم السالم(

  .)٢(ان مأموناًكه إذا يتطول علي أيب انك و،اطاً للناسيالصائغ احت وضمن القصاري )السالم

ما أنّ كات السابقة، ينة الروايام، بقر اإلمام يف صورة االنيفالظاهر أنّ املراد تضم

 ان معلوم اإلفسادكان متهماً، أما إذا كما إذا يه في عل) السالمعليه( املراد تفضل اإلمام الباقر

:  أنه قال)عليه السالم(  عن الصادق، ملا رواه الصدوق،ضمنهيان ك )عليه السالم( فإنه

ن الصائغي أيب انكار ما أفسدا وضمل ي )عليه السالم( نياحلس علي بن انكو، القصتفض

  .)٣(هميعل

   ونه يف زمان أشدك )عليه السالم( نياحلس بن  عليلعلّ سر تفضلو

                                                









٣٤٦

  إال بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضماا على حذو ما مر يف العني املستأجرة

  

اإلثارة، ) عليه السالم(د السجاد يريان كما ي ف)عليه السالم( من زمن اإلمام الباقر

  .)لسالمعليه ا( ن مثل هذه اإلثارة موجودة يف زمن الباقركنما مل تيب

ملا } طيالتفر أو بالتعديالّ إ {بيالتع أو ضمن التلفي ال ريان، فإنّ األجكف وكي

 ديقاعدة ال إىل ، مضافاًكيف ذلة حيات الصريهذه املسألة من الروا وعلمت يف املسألة السابقة

  .ملا سبق يف املسألة السابقة} أو اشتراط ضماا{

 نتهيمحله طعاماً يف سف وحاًالعن رجل استأجر م: ركبن بى خصوص خرب موسو

:  قال،إنه ربما زاد الطعام: قلت. جائز: )عليه السالم(  قال،هين نقص فعلإه ياشترط علو

ئاًيه شيح أنه زاد فدعي املالي .ال، قال: قلت :ه النقصان يعل وادةيهو لصاحب الطعام الز

  .)١(كان قد اشترط ذلكإذا 

لذا  وقد عرفت جوابه، و تقدم يف املسألة السابقة،ل اشتراط الضمان مباكربما أشو

 عدم ريلو شرط األج وة اشتراط الضمان،صح إىل  ـليما قك ـ ذهب املشهور هنا

حذو ى عل { املسألةكما سبق يف تلكة الشرط ط فالظاهر صحيالتفر والضمان مع التعدي

راط ضمان قسم اشتكقسام الشرط أوز جي الشرط صحيث يح و} املستأجرةنيما مر يف الع

   ريغ أو بيضمان التلف دون التع أو لّ قسمك أو خاص من العطب

                                                





٣٤٧

ولو تلفت أو أتلفها املؤجر أو األجنيب قبل العمل أو يف األثناء بطلت اإلجارة ورجعت األجرة 

  بتمامها أو بعضها

  

 قبل ،أو األجنيب {نفسه} أو أتلفها املؤجر { بتلف مساوينيالع} لو تلفتو{ كذل

 وجب انتفاء املنفعة،يملا سبق من أن تلف مورد العمل } يف األثناء، بطلت اإلجارةو  أالعمل

ل املسألة الثالثة يبانتفاء املنفعة تنتفي األجرة اليت هي يف مقابل املنفعة فال إجارة، فراجع تفصو

  .ما قبلها وعشرة

 تبطل اإلجارة فالالّ إ و،ةيلكحنو الى ة علرن اإلجاك مبا إذا مل تكد ذليين الالزم تقكل

ه، ي فوجب احنصار احلقي ال ليكها، إذ إعطاء فرد الري بغنيل العياملستأجر تبدى لزم عليبل 

هذا مورد بطالن اإلجارة إذا تلف  و،نيط له هذا الثوب املعيخياط ليستأجر اخليمثالً قد 

ه يان علك سلفه هذا الثوب اخلاص، فإنه إذا تلفيط له ثوباً، مث يخيستأجره ليقد  والثوب،

  .هيوجب احنصار اإلجارة فيه، ألنّ إعطاء الفرد اخلاص ال ريه غيعطيأن 

 التلف، ال من أصل العقد، ألنه ال وجه نيوجب البطالن من حيمث إنّ التلف يف األثناء 

  .للبطالن من األصل

أو  {ان البطالن قبل العملكإن } رجعت األجرة بتمامها {إذا بطلت اإلجارةو

 لألجرة رين إذا قلنا يف مسألة استحقاق األجكل ون البطالن يف األثناء، هذااكإن } بعضها

زم القول بعدم لال اناك ـ هيالم فكل اليما تقدم تفصك ـ مه مورد اإلجارةيبعد تسل

 تسلّم ستحقي ئاً حىتيسلّم شي يف األثناء، ألنه مل نيئاً إذا تلفت العي شرياستحقاق األج

  .فراجع مقداره من األجرة،



٣٤٨

  ، بل لو أتلفها مالكها املستأجر كذلك أيضاً،إىل املستأجر

  

ون إذا يكهذا مث إنّ التلف يف األثناء املوجب الستحقاق قدر ما عمل من األجرة إمنا 

ون حاله يكان الالزم القول بعدم األجر، فكن له أجر يك إذا مل ، أماجرأان ملقدار ما عمل ك

 أت حىتيث مل ينه مات أثناء النهار حكل واميي الصنويوماً فيصوم يمثل ما إذا استأجره ل

  .األجر ئاً منيستحق شيشيء مربوط باملستأجر فال ب

 نيتبطل اإلجارة، فإنّ عدم الع} ضاًي أكذلك {انك} ها املستأجركبل لو أتلفها مال{

 أو  بإتالف املؤجرنيان عدم العكوجب بطالن اإلجارة، سواء ي كذل ووجب تعذّر العمل،ي

  .عيل يف اجلمي لوحدة الدل،مهاريغ أو تأجراملس

يف  بل(: بقوله) ةييف الصورة الثان (قولهى قة ابن العم علين الظاهر من تعلكهذا ل

أنه لتساوي ك و،ني أنّ اإلجارة ال تبطل يف صورة إتالف املستأجر للع)ضاًيأ الصورة األوىل

فائه، ألنه قد فوت يلة استان مبرتك نيتلف الع أث إنّ املستأجر إذي حه يف نظرنيالصورت

  .املنفعة

، لفقد متعلّق نيم الذي صرح بالبطالن يف الصورتكيد احليالسى هذا يف قبال فتوو

ره املصنف، إذ يف الصورة كن األظهر هو الذي ذكل وزان يف البطالن،ياإلجارة الذي هو امل

انت األجرة بال مقابل فال كقاً ن املنفعة لتلف متعلّكمي فإذا مل ،املنفعة يف مقابل األجرة األوىل

 سواء استفاد ،اً للمستأجركة، فإنّ املنفعة أصبحت مليتتحقّق اإلجارة، خبالف الصورة الثان

ما كحال املنفعة حال منفعة الدار، ف و، حال الدار املستأجرةريون حال األجيكا أم ال، فهمن

ستفد املستأجر ي إذا مل كذلك بطالن اإلجارة، كوجب ذليستفدها مستأجر الدار مل يإذا مل 

   اطة سواءيمنفعة اخل



٣٤٩

 يكون إتالفه ،نعم لو كانت اإلجارة واقعة على منفعة املؤجر بأن ميلك منفعته اخلياطي يف يوم كذا

 ففرق بني أن يكون العمل يف ، ألنه بإتالفه إياه فوت على نفسه املنفعة،ملتعلق العمل مبرتلة استيفائه

 ففي الصورة األوىل التلف قبل العمل موجب للبطالن ،لكذائية للمستأجرذمته أو يكون منفعته ا

   ويف الصورة الثانية إتالفه مبرتلة االستيفاء،ورجوع األجرة إىل املستأجر وإن كان هو املتلف

  

 وجب بطالن اإلجارة،يإتالفه الثوب، مل  أو طيخي بعدم إعطائه الثوب لكان ذلك

  .ظهر الوجه يف قول املصنفيمنه و

 منفعته كلمي {ـاستأجره ل} ر بأنمنفعة املؤجى انت اإلجارة واقعة علكنعم لو {

ما إذا مل كمثل عدم إعطائه املتعلّق أصالً، }  ملتعلّق العملهون إتالفيكذا كوم ياطي يف ياخل

ناه مبرتلة كعدم س وما أنّ إخالءه الدار املستأجرةك} فائهيمبرتلة است {،عطه الثوبي

ون املنفعة كيف حال } نفسه املنفعةى اه فوت عليبإتالفه إ {املستأجر أي }هألن {،فاءياالست

  .انت مبذولة لهكها كاليت مل

ون يكأو أن  {رةجمقابلة باأل} يف ذمته {هياملستأجر عل} ون العمليك أن نيق بففر{

التلف قبل العمل موجب  للمستأجر، ففي الصورة األوىل {اطةياخلك} ةيذائكمنفعته ال

 رجوع األجرةو{  التلفنيالتلف يف األثناء موجب للبطالن من ح و، من األصل}نللبطال

  .بعضاً أو الًك} رجاملستأإىل 

 ،تالف يف األثناءال يف استحقاقه البعض يف صورة اإلكأيت هنا ما تقدم من األشيال و

  .قه يف بعض املباحث السابقةيما سبق حتقك، هإذ إتالف املستأجر مبرتلة قبض

إتالفه مبرتلة  { املنفعةكهي صورة مل و}ةييف الصورة الثان ون هو املتلف،اكإن و{

   هيرد عليقد عرفت وجه املرتلة، فال  و}فاءياالست



٣٥٠

  .ا على نفسه فاألجرة ثابتة عليهوحيث إنه مالك ملنفعة املؤجر وقد فو

  

  . فراجعك املستمساالكإش

ن كل و، هذا}هيه فاألجرة ثابتة علنفسى قد فوا عل ور ملنفعة املؤجكث إنه ماليحو{

  .التتبع إىل  املسألة حباجةكمع ذل

ان ك ميكح أو  أصل موضوعيكن هنايكمل  و يف بطالن اإلجارةكمث إنه لو ش

  . لالستصحاب،القاعدة اللزومى مقتض

ان من كة يالثان أو ل الصورة األوىليانت من قبك يف أنّ اإلجارة اما أما لو اختالفك

اهللا و ،ىفخيما ال كال جمال الستصحاب بقاء اإلجارة  ونهما،يلعدم القدر اجلامع بالتنازع، 

  .العامل

  



٣٥١

وال أعلى القيم على  ، ال يوم التلف،املدار يف الضمان على قيمة يوم األداء يف القيميات): ٢ مسألة(

  .األقوى

  

 نيعطه يف اليتفر وي املستأجرئ من تعدالناش} املدار يف الضمان {:)٢ مسألة(

 نيانت العكاملثل، إن } ىعل {اليت هي متعلّق اإلجارة ني يف العريتعدي األج أو املستأجرة

 ان الالزم إعطاء التفاوت،ك نيإن تلف بعض الع و،نيلّ العكقد تلف  واًيالتالفة بالتعدي مثل

  .ومي أي املتلف التفاوت يفى ب علجيمي يف أنه يالم يف القكالكالم يف التفاوت كالو

وم اإلضرار ي ووم تسلّمها ألفاً،يمة الدار يانت قك و،رةج إذا أضر بالدار املستأمثالً

 وم دفع التفاوت،يحسب  أو وم اإلضرار،يعطي التفاوت حسب يه أن يلب عجي، فهل نيمائت

  .أيتيس ماك ،ك ذلريغأو 

 ال ،اتيميوم األداء يف القيمة يق {اً، فهل الالزم دفعيمي التالفة قنيانت العكأما إذا 

 ،}ىاألقوى عل {:لذا قال ون،يما اختاره املصنف تبعاً آلخرك }ميالقى ال أعل و،وم التلفي

 أو  األداء،نيح إىل ي التعدنيم من حيالقى أعل أو ثر،كي عن األكما حكوم التلف يمة يأم ق

  .بعض نين القوليما اختار هذكوم املخالفة، يمة يق

 مهايزم تسلالان الكوم السبت خالف مبا ييف  وناراً،يمتها ديانت قكمثالً استأجر دابة 

وم األحد ييف  وناراً،يمتها ديانت قكوم السبت ييف  ولة السبت فأبقاها عنده،يها لكمالإىل 

 ناران،يوم ديمتها يف هذا الي تلف يف حال أنّ قنيوم االثنييف و، ريمتها أربعة دنانيصارت ق

، فالقائل بوجوب ريمتها ثالثة دناني الدابة يف حال أنّ قكمال إىل مةيوم الثالثاء دفع القييف و

   القائل و،ري دنانة ثالثكقول بلزوم إعطاء املاليوم األداء يمة يق



٣٥٢

قول يم يالقى القائل بأعل و،نيناري دكقول بوجوب إعطاء املاليوم التلف يمة يبق

إعطائه   بوجوبقوليوم املخالفة يمة يالقائل بوجوب ق و،ريبوجوب إعطائه أربعة دنان

خنا ياسب شكيف م وب الغصب،تاكور يف كل جداً مذي طوةالم يف املسألكال وناراً،يد

  :نيبعض أدلة القائل إىل تفي هنا باإلملاعكن نكلو ،ىضاملرت

، مثالً مةيالق إىل ألنه وقت حتول املال الذي هو يف ذمة الضامن: وم األداء قاليالقائل ب

ذا إ، فكاملال إىل املستأجر إرجاعهاى ب علجيناً ية ما دامت ع فالدابة،إذا أتلف املستأجر الداب

 إين: كقول املالي وة، بدابكاملال إىل نيإني مد: قول هويلذا  وة يف ذمته،ت الدابتلف صار

ن ين من إعطاء الدكتميمل  ونهيأطلب من املستأجر دابة، فإذا أراد املستأجر اخلالص من د

وم يمة يف يالق إىل ةانتقلت الدابة، يست مثلية لثالً لفرض أنّ الدابال م وناً لفرض تلفها،يع

  .األداء

ألن تشتغل  مة، إذ ال معىنيالق إىل نيل العوم حتويه وم التلف، استدل بأنيالقائل بو

مة مبجرد ذال إىل نيل الع، فالالزم حتونيي العؤدين أن كتمي يف حال أنه ال نيته بالعذم

 أو ت لو نفق البغلي أرأ:وياث قال الري ح،دوال أيب حةي بصحضاًياستدل له أ والتلف،

  املعىنأنى  بناًء عل،)١(وم خالفتهيمة بغل يق: )عليه السالم(  قال،لزمينيان كس يعطب أل

   على دلي ف،عطب البغل أو مة البغل لو نفقيوم املخالفة قي كلزمي

                                                





٣٥٣

وم يمة يقوم قيته من عبد أنه صمبا ورد يف املعتق ح ووم التلف،يمة يالق إىل االنتقال

  .حرر ومي أو أعتق

لف الغاصب برد ك ريمتها أربعة دنانية ملا صارت قبأن الداب: م قاليالقى القائل بأعلو

ان الالزم بقاء ضمان الغاصب، إذ ال وجه لعدم كة مة الدابيلت قمثل هذه الدابة، فإذا ترت

الغاصب، إذا ى عة شدة العقوبة عليالشر املستأنس من أن إىل ضمانه الزائد، هذا باإلضافة

أنّ ده ما ورد من يؤيو ،ؤخذ بأشق األحواليلذا اشتهر أنّ الغاصب و ،ان غاصباً عن علمك

  .)١(باً عن العاملنذغفر ي ذنباً عن اجلاهل قبل أن نيغفر سبعي اهللا تعاىل

  .)٢(مكعلمائى م علكلنحملن ذنوب سفهائ: )عليه السالم( قولهو

ستأنس منها يات مما ي فإنّ هذه الرواعلمونيرفع ما ال ث يث الرفع حيحديف  وبل

  .العامل العامدى م علكشدة احل

 أو دياألز إىل ل الضمانتبد ووم الضمانيه بأن: وم املخالفة فقد قاليأما القائل بو

اإلضافة ى  بناًء عل،دوال أيب حةيظاهر صح إىل ، هذا باإلضافةاألنقص خالف االستصحاب

 )رمحه اهللا( فره املصنكب ما ذقر األنك لوم خالفتهيمة بغل يق: )عليه السالم(يف قوله 

  .نيقي املعلّق واحد من حمقريده غيأ

                                                







٣٥٤

مة يف يالق إىل نيل الع أنه ال وجه لتحولهيدلى  علدريوم التلف، فيبأنه : أما من قال

ل قول املصنف من أنّ يدلر يف كه ما ذيدل علي وه،ي علنيوم، بل األصل بقاء العي الكذل

، )١(دوال أيب حةياالستدالل بصح و،نيمة العي ال بقنيون بالعيأنّ املتلف مدى ريالعرف 

ى د عدم داللته عليؤي و بل،وم التلف خالف الظاهر املفهوم منها عرفاًينّ استفادة إ :هيفف

 نيمة ما بي قيك عل: قال،عقر و أدبر وسر أكصاب البغل أن إ ف:قلت :ك قوله بعد ذلكذل

  .وم تردهي بيعامل وحيالصح

وز يف كم النقص خالف املنساق عرفاً املركم التلف عن حكاحتمال اختالف حو

  .ة ضمان الغاصبيفكين يف ياألذهان من استواء األمر

ة ال تدل يجزئى ر داللتها يف نفسها فإنها صغريتقدى ة املربوطة بالعبد، فعليأما الرواو

  .بالقطع املفقود يف املقامالّ املناط ال تتم إى دعو و،ليكم الكاحلى عل

لف به كة فامليمته السوقيلت قإنّ الشيء إذا ترت :هيم، ففيالقى بأنه أعل: أما من قالو

ما يمة في مع تفاوت القني العقول نفس هذا القائل بوجوب رديلذا ال  و نفس الشيء،هو رد

الغاصب  وة،يأقل من العاد أو ةيالعاد إىل متهاي موجودة بعد أن رجعت قنيانت العكإذا 

ر الضمان املقدى الً عليون دليكور ال كناس املذياالست وه،يل علي ال دلؤخذ بأشد األحوالي

  .ىبالقدر األعل

                                                





٣٥٥

وم يف مقابل قبل ي الال يف الضمان يف هذاكنه ال إشإه يوم املخالفة ففيأما القول بأنه 

ن كلو ،ها ضمانيس فياألمانة ل و أمانة،نيألنّ الع ،نه ضمايس علي الذي لةوم املخالفي

مة، فال وجه للقول بضمان ي ال ضمان القنيوم ضمان العيالم يف أنّ الضمان يف هذا الكال

  .حةيالصح قد عرفت عدم داللة ومة،يالق

ة اليت ي مثل النقود الورق،ان مبرتلة السقوطك أو مة،ين لو سقط الشيء عن القكل وهذا

ما أشبه، فالالزم آخر  والواحد باملائة إىل متهايترتل ق أو ومة،كمة بسقوط احليقتسقط عن ال

 ون ما بذمة الغاصبكورة من كان القاعدة املذيم السقوط، جلركما حب ومة قبل السقوطيق

 كما قبل ذلى بقيث خرج عن هذه القاعدة زمان السقوط ين حك، لنيمه نفس العكمن حبو

اسب كامل وتايب الغصبكما سبقها يف  ول هذه املسألةيتفص و للقاعدة،الزمان مشموالً

  .فراجع

  



٣٥٦

وكذا لو محل  ، واستحق األجرة املسماة ضمن قيمته خميطاً،إذا أتلف الثوب بعد اخلياطة): ٣ مسألة(

 ال أن يكون املالك ، أو أتلفه فإنه يضمن قيمته يف ذلك املكان إىل مكان معني مث تلف مضموناًمتاعاً

 بني قيمته  وكذا ال أن يكون يف املتاع خمرياً، مع األجرة تضمينه غري خميط بال أجرة أو خميطاً بنيخمرياً

  ألجرة كما قد يقالغري حممول يف مكانه األول بال أجرة أو يف ذلك املكان مع ا

  

استحق األجرة  وطاًيمته خمياطة ضمن قيإذا أتلف الثوب بعد اخل {:)٣ مسألة(

  .ن من الفصل السابق فراجعيالم حول هذه املسألة يف املسألة العشركم ال، قد تقد}املسماة

 له ك املالنيبسبب تضم}  مث تلف مضموناًنيان معكم إىل ذا لو محل متاعاًكو{

أو  {، املستأجرةني العنيما تقدم مثله يف تضمكح، ي صحكنّ شرط ذلإأيت يس وبالشرط،

قول نان املكه ال املياملنقول إل} انك املكمته يف ذليضمن قيه فإن {طيالتفر وبالتعدي} أتلفه

  .ان التلفكمتها يف مي تعترب قنيالع و،ني املضمون هو الع ألنكذل وم،يالقى ال أعل ومنه،

 وم األداء ما عرفت يف الفرع السابق،ي أو وم التلفيمة يضمن قيونه كالم يف كمثّ إنّ ال

 أو ط بال أجرة،ي خمرينه غي تضمنياً بري خمكون املاليكال أن  {: تعرف وجه قولهكبذلو

انه األول بال ك حممول يف مريمته غي قنياً بريون يف املتاع خميكذا ال أن ك وطاً مع األجرة،يخم

  .}قاليما قد ك ،ان مع األجرةك املكيف ذل أو ،أجرة

نه بناه كه املصنف، لي الذي أشار إليرياطة، فقد اختار اجلواهر التخيأما يف مسألة اخل

  . يف املعاوضةنيم العيبار تسلّم العمل بتسلاعتى عل

   هي الذي أشار إليريأما يف مسألة احلمل فقد اختار القواعد التخو



٣٥٧

 إىل تهر أجريالقواعد استحقاق األجى  ورده اجلواهر بأنّ مقتض)رمحه اهللا( فاملصن

لسابقة املسألة اكس هو يل و املزبور،يريمة حال التلف ال التخيضمانه الق و املوضع،كذل

س العمل يمها، إذ ليمه بتسلياعتبار تسلى ن دعوك املمك املالنيها يف عيون العمل فيكالذي 

  .دهيوا أمانة يف كث ي فهو من حنيم العيأما وجوب تسل والنقل، واحلملالّ هنا إ

ط، أما ية الضمان يف تلف املخيفكيسابقة ل قد عرفت يف بعض املسائل اكإن: أقول

ه، يان الذي أتلف فكمة املتاع منه يف امليأخذ ق والزم إعطاؤه األجرةلهر أنّ ااحلمال فالظا

انت كما إذا كاألجرة معاً،  و للمالكاناً خسارة املاليوجب أحي بأنه كل ذلكشين ربما كل

 خسر فوق ذهاب كنار، فإنّ املاليه نصف ديان املنقول إلكمة املال يف امليق وناراًياألجرة د

نار األجرة الذي ينار من ديه نصف ديرد عليال سه، إذ احلمكينار من يف داملال عنه نص

  .ال منهأخذه احلمي

مة له أصالً، مثالً إذا أرسل يان ال قكال املال يف م إذا أتلف احلمكبل أوضح من ذل

ث يون العبور مبنطقة الثلوج حيكق يان يف أثناء الطرك وبلدة حارة إىل الثلج من بلدة حارة

مة ي قريستحق املستأجر من األجيهذا ال ى ، فإنه علكهنااحلمال  فأتلفه ،كللثلج هنامة يال ق

ه األجرة، بقدر املسافة يعطيه أن يب علجينما ي ب،ان التلفك ممة له يفيالثلج أصالً، إذ ال ق

ون يكتمل هنا أن حيقال يال  اً حىتيان اضطراركلنفرض أنّ إتالفه للثلج  واليت سار بالثلج،

 انك برداً إن عرب املكنفسه من اهلالى ما إذا خاف احلمال علكؤخذ بأشق األحوال، ي املتلف

  . من األمثلةك ذلريغ إىل ،هو حامل للثلجو



٣٥٨

  .هاتير متاميتقدى صص األدلة علخيمثله ال  و استبعاد حمض،كإنّ ذل: اجلواب أوالًو

انت كأنّ اإلجارة  عىن مب،كهنا إىل صاليان الشرط يف اإلجارة اإلكإنه إن : اًيثانو

 قيالنصف من الطر إىل ما أوصلهي حق األجرة فرين لألجيك مل ،هذا القسم فقطى منصبة عل

  .ما تقدم يف بعض املسائل السابقةكما أشبه، أو 

ن للمستأجر إبطال اإلجارة من باب تبعض الصفقة كمية يدير عدم القيتقدى مث عل

  .رية أجرة األجاملثل، هذا من جهإجرة  ريون لألجيكل

بعد ي فال ،ة للمتاعيان ال مالك م، فإنه إذا أتلف املتاع يفريأما من جهة ضمان األجو

 نار،يمة نصف ديق له قيان يف ربع الطركمة، مثالً يمته يف آخر حمل له قيون ضامناً لقيكأن 

د يب زون حاله حال ما إذا طليكنار، في نصف دكضمن للماليمة له، فإنه ي ال قكبعد ذلو

ال  ونار،يمة الديوناً له بآخر قيون مديكث ي ح،مةينار عن القيناراً مث سقط الديمن عمرو د

 األجرة كاملالى لزم عليد ر موكون هنايكهذا فال ى عل ونار،ين بسقوط الديذهب الديأن 

  .شيء يف مقابل املتاعى صل علحيبدون أن 

 أو ه،يان املنقول إلكمة يف املين للمتاع قكذا مل تإالنقض مبا  إىل هذا باإلضافة

مة املتاع يف يانت قك وناراًيانت األجرة دكها، بأن يالزائد عل ومة املتاعياستوعبت األجرة ق

  .ناري خسر نصف دكث إنّ املالينار، حيه نصف ديان احملمول إلكامل

  .اهللا العامل و،هلا شقوق تظهر بالتأمل ويف املسألة احتماالتو

  



٣٥٩

 وكذا احلجام إذا جىن ،فسد األجري للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمنإذا أ): ٤ مسألة(

جر نفسه لعمل يف مال املستأجر أ وكل من ،البيطار وأ وكذا الكحال ،يف حجامته أو اخلتان يف ختانه

  . لعموم من أتلف،صده وإن كان بغري ق، إذا جتاوز عن احلد املأذون فيهإذا أفسده يكون ضامناً

  

ذا احلجام ك و،ل للثوبيالتفص أو القصارة أو اطةي للخريإذا أفسد األج {:)٤ ةمسأل(

لّ من أجر نفسه ك و،طاريالب أو حالكذا الك واخلتان يف ختانه، أو ،يف حجامته إذا جىن

 بال خالف} هيون ضامناً إذا جتاوز عن احلد املأذون فيكلعمل يف مال املستأجر إذا أفسده 

هم، بل ريغ واجلواهر وةيفاكال وحيالتنق و واحد، نقله مثل السرائرريغما عن كال كال إشو

ى هم اإلمجاع علريغ وحياملفات وكاملسال وجامع املقاصد واالنتصار وةيالغن وعن اخلالف

  .كذلى ظاهراً عل أو اًحي استفاض نقل اإلمجاع صركيف املستمس و،كذل

بعض األمثلة ى المهم علك صبوا ،، مثل مدعي عدم اخلالفنين امعكل: أقول

  .الضمان ثابت وع واحد،ين املناط يف اجلمكورة، لكاملذ

ما كان حاذقاً كإن  و،قصد اإلفساد، بل أراد اإلصالح أي } قصدهريان بغكإن و{

 يف ما إذا نم فهو له ضاري مال الغ)١(}من أتلفلعموم  {كذل و واحد،ري غكصرح بذل

قد حقّق  وحنومها، واجلرح واألطرافى ات يف التعدي عليلعموم أدلة الد وان الشيء ماالً،ك

   الضمان يف حملّه أنّ

                                                





٣٦٠

كل  :)عليه السالم( الثوب ليصبغه فقال ييف الرجل يعط ،)عليه السالم(وللصحيح عن أيب عبد اهللا 

  . على أن يصلح فأفسد فهو ضامنأجراًعامل أعطيته 

  

ما  :قوله سبحانه وحنوها، واجلهلشمالن صورة يالعمد بل  وصان العلمخية ال يالدو

 ري األدلة اخلاصة الواردة مجلة منها يف صورة غكعارض تلي ال )١(لي من سبنياحملسنى عل

  .العمد

 فاملرجع ،تساقطانييف مورد التصادق  و، عموماً من وجهنيلي الدلنيإنّ ب: قاليفال 

  .أصالة عدم الضمان

  .صي عن التخصةيمة ألا أبكة حايبأنّ اآل: قاليما ال ك

 يعطييف الرجل  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،الذي رواه احلليب} حيللصحو{

صلح يأن ى ته أجراً عليلّ عامل أعطك: )عليه السالم( فقال {فسدهي} صبغهيالثوب ل

  يف الوسائل، أما املصنف)هفأفسد (ادةيث بزيذا وجدت احلدك ه،)٢(}فأفسد فهو ضامن

  .أظنه اشتباه من الناسخ وساطه،قصاحب اجلواهر يف أ فتبعا كاملستمسو

 رناها يف املسألة األوىلك ذ،من النصوصى م مجلة أخركاحلى دل عليان فكف وكي

  .فراجع

 ث الصنعةيأنه ال ضمان مع عدم الفساد من ح: ىالفتو وصالن والقاعدةى مث إنّ مقتض

مة الثوب ينقصان قكواهر، ما صرح به اجلك ى،إن اتفق الفساد من جهة أخر و،العملو

   من هيتالش أو بسبب صبغه

                                                







٣٦١

 ألصالة عدم كذل وما أشبه، أو الصبغ أو اطةيون مادة الثوب مادة ال تقاوم اخلكجهة 

نسب يالعامل، بل  والصباغ إىل  منسوباً)أفسده (يف العرفى سمي ال كون ذلكالضمان بعد 

  .جنس الثوب إىل الفساد

ى ب علترتي االلتزام مبا )صبغها( ه، ألنّ معىني مأذون فأنه إفساد إىل هذا باإلضافة

أنه ك وضمان املفسد منصرفة عن مثل هذا اإلفساد،ى الة علاألدلة الد والصبغ من الفساد،

 ك جهل املالني بكال فرق يف ذل و)هيإذا جتاوز من احلد املأذون ف(: ده املصنف بقولهيلذا ق

  . علمهنيب و،فسد بالعمليبأن 

ونه كالعامل عاملاً من جهة  وجاهالً، أو  عاملاًكان املالك إذا كل ذلكشيا عم رمبن

  .ن ضمان وضعاًيكإن مل  وفاً،يلكالعامل تى حرم علي يف مثله، فكار للماليإسرافاً ال خ

ن العامل كاجلنس لعدم مت إىل القاعدة الضمان أنه لو تسرب الفسادى ما أنّ مقتضك

ن من إخراجه يف كتميه فلم يالقبض عل يألق أو ل مث مرضي النما وضعه يفكمن إمتام العمل، 

ن من إطفاء النار كتميجعل الطباخ الطعام يف القدر مث مل  أو الثوب،ى الوقت احملدد، فتالش

  . ألنه املفسدكذل وحترق،ا يف الوقت احملدد حىت

 إىل ساً عن إتالف نفيما أنه لو اضطر السائق تفادكاً، يان إفساده اضطراركإن و

 إضطراراً، بل بأمر الشارع كان ذلكإن  ومال إنسان فأتلفه، فإنه ضامن إىل ارةيسوق الس

وجب رفع ي  النفس، فإن أمر الشارع الكاً عن إهاليحنو املال تفاد إىل أمره بالسوقيالذي 

  .ام املخمصةيل اجلائع أموال الناس أكما حقّق يف مسألة أك ،الضمان

   ون قراريكه يا تلف إللقاء الظامل القبض علنعم الظاهر يف مثل ما إذ



٣٦٢

 فلو مات الولد بسبب ، ولكنه مشكل،بل ظاهر املشهور ضمانه وإن مل يتجاوز عن احلد املأذون فيه

 به يف ضمانه ل اخلتان مضراً من غري أن يتعدى عن حمل القطع بأن كان أصاخلتان مع كون اخلتان حاذقاً

  .إشكال

  

 لصدق ،تقدم يف بعض املسائل السابقة من ضمان الغاصبالظامل، ملا ى الضمان عل

من أتلففراجع هي عل.  

إن مل و{ ريضمان األج} ضمانه{لمام كاملستفاد من إطالق } بل ظاهر املشهور{

لمام، بل املنصرف من كن اإلنصاف أنه ال ظهور لكل و}هيتجاوز عن احلد املأذون في

 ،بعدم الضماناجلواهر ى قط، بل قد عرفت فتوصورة التجاوز ف ـ النصوصك ـ لمامك

  .مهاريغ وةيفاكال وري عن التحركذل يكما حك

فلو مات الولد بسبب  {،كاملشهور بذلى إن فرضنا فتو ويف نفسه،} لكنه مشكلو{

عنه بعد  د احلذاقة مستغىنيق و}حمل القطعى تعدي أن ريان حاذقاً من غون اخلتكاخلتان مع 

ان أصل اخلتان كبأن  {،ني األمرنيأنه للتالزم غالباً بك واحملل، تعديون اخلتان مل كفرض 

 موجب للضمان إمجاعاً ري غكذن املالإ ألنّ اإلتالف بكذل و}الك يف ضمانه إش،مضراً به

اً بالسالمة، بل هو طروشن ميكذن الويل مل إمن املعلوم أنّ و، هريغ وكما ادعاه املستمسك

  . السالمةهيان داعكن إو ذن بالعمل حسب املعتاد،إ

ان الفساد من لوازم الفعل ك عدم الضمان مبا إذا كد املستمسييظهر أنّ تقيمنه و

ن من يكن من لوازمه فحصل من باب مل يكإن جهلت املالزمة، أما إذا مل  وهياملأذون ف

  الضمان يف حمله نظر، إذ معى فاق، فالبناء علتلوازمه فحصل من باب اال



٣٦٣

ان الفساد من ك ال وجه لضمانه، سواء رييف العمل الذي عمله األجذن الويل إفرض 

  . واضح املرادرية غيال بالتبع وه ال باألصالةي مأذون فريله بأن الفساد غيتعل ولوازمه أم ال،

ال  وة،يوجب الدياملصنف يف مثاله باخلتان، إذ إتالف النفس ى ال علكرد اإلشينعم 

جاهالً،  أو ان املتلف عاملاًكسواء  وعاملاً، أو ان جاهالًكاء ذن يف اإلتالف، سو للويل اإلقحي

قتضي عدم يذنه إذن الويل فإالقول بأنّ الشارع أجاز عمل اخلتان ب و تام،ريفعدم الضمان غ

إنّ : قالي س براءة حىتيذنه لإما أنّ كه يف الفرع السابق، يال فك قد عرفت اإلش،ضمانه

 مفهوم رية، ألنّ مفهوم التربي غي يف املسألة اآلتأيتيما سكوجب عدم الضمان، يالتربي 

  .بالتربيالّ ب املأذون إيقولوا برباءة الطبيلذا مل  وذن،اإل

ز له جي مل كه، أما إذا علم بذليما ال قصاص علكاخلتان مع جهله، ى نعم ال حرمة عل

احماً، ألنه ال ستم أو نّ أذنه الويل جهالًإ و،م القصاصكه حيما أنه لو فعل توجه إلك، كذل

ان كعمه زشف بطالن كان وز له العمل، فلو عملجيقّن باخلطر مل يلو ت و،ك للويل يف ذلحق

  .اًيعمله جتر

ان كار جيو مات الطفل باخلتان، فالظاهر أنه ال أجرة له، ألنّ اإلل: قاليا مث إنه رمب

 ،)١(ئاً حرم مثنهياهللا شذا حرم إوح، ألنّ قتل النفس حرام، يإن زعم أنه صح وباطالً واقعاً،

  .ل املتقدميه التفصين فكلو

  

                                                





٣٦٤

  ،الطبيب املباشر للعالج إذا أفسد ضامن وإن كان حاذقاً): ٥ مسألة(

  

 أو ةي عملهلى أجر أو ما لو حقنه باإلبرةك} ب املباشر للعالجيالطب {:)٥ مسألة(

ان كإن  ونضام {قوة أو تلف عضو أو ان باإلماتةكسواء } إذا أفسد {سقاه الدواء

من الّ  إكاً يف ذلحيما هو املعروف، بل املشهور، بل يف اجلواهر مل أجد خالفاً صرك} حاذقاً

  .ضمناه ير فلميالتحر وسيعن ابن إدر يكاحمل

  مسلم،ئطل دم امربينه ال أ والقتل خطأً، والضمان قاعدة اإلتالفى دل علوي

أخذ الرباءة من يطر فليتب أو بمن تطب: ل قا)عليه السالم( ني املؤمنرياملروي مرسالً عن أمو

  .)١(ن ختاناً قطع حشفة غالمأنه ضم وفهو ضامن،الّ إ وهيول

  .)٢(اتي مسنداً يف اجلعفر)عليه السالم( مثله املروي عنهو

ة نزفت ي ختنت جارةن ختان ضم)عليه السالم( نهإ :ضاً يف خرب آخر مسنداًيه أيفو

عليه (  فضمنها علي،تي أفال أبقكالً ألميو: )ليه السالمع(  فقال هلا علي،الدم فماتت

  .)٣( عاقلة اخلتانةى ة عليجعل الد وةية اجلاري د)السالم

   أو ببمن تط:  أنه قال، مرسالً)عليه السالم( عن الدعائم عنهو
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  .)١(ن ماهراًيكفهو ضامن إذا مل الّ إ و،كلي له ذلين أخذ الرباءة مميطر فليتب

  .ك، رواها املستدر)٢(ضاً مثل اخلرب الثايني أ)السالمعليه ( عنهو

ذن املقتضي اإل ور، فاألصليالتحر وه السرائريأما الوجه يف عدم الضمان الذي ذهب إل

 كفي ذليك و، األصحابنينّ النص معمول به بإ: هيف وة بعد استضعاف النص،يلسقوط الد

د يف ييالتق وتالف بل يف اإلصالح،ن يف اإليكذن مل اإل وته، فاألصل ال موضع له،ييف حج

 من كان ذلكتلف  أو ون مفرطاً، فإذا حدث عطبيكخرب الدعائم لعلّه ألجل أنّ املاهر ال 

  .ة ال من جهة الطبابةي خارجةجه

 ريغ أو مصاحلاً أو متربعاً أو اًريب أجيون الطبكي أن نيمث إنه ال فرق يف الضمان ب

ر املسألة يف باب اإلجارة من كذ وى،الفتو ولنص إلطالق أدلة الضمان من اكذل و،كذل

  .اتيتاب الدكفموضع املسألة الّ إ و،قيباب أنها أحد املصاد

طره فالظاهر أنه ال حق يب أو  الذي طببهوتلف العض أو وانياحل وضيذا تلف املرإمث إنه 

انت كطري، إذ األجرة إنما يالب وبيالعطب بسبب الطب وان املوتكله يف األجرة إذا 

، مثل ضعف مزاج لسبب خارجيالعطب  وان املوتكاإلتالف، أما إذا  وماتةللعالج ال لإل

   اض، ممياملر

                                                







٣٦٦

   وكان أقوى من املباشر إال أن يكون سبباً، ففي ضمانه إشكال بل كان آمراًوأما إذا مل يكن مباشراً

  

مله املستأجر  ألنه عمل ع،، فله حق األجرةكشبه ذلأما  أو استرباده أو ،كسبب ذل

  .ه، فتأمليعل

قال يف اجلواهر يف صدد } الكمراً ففي ضمانه إشآان كن مباشراً بل يكأما إذا مل و{

  .املباشر يف مثلهى قوة السبب على بأمره بناًء عل و بل:ان الضمان هنايب

ألنه املتلف، ألنه  واملرسل املتقدم، وي،كإطالق اإلمجاع احملب كاستدل له يف املستمسو

  .سببال

 ريأنّ اإلمجاع غ} من املباشرى ان أقوك وون سبباًيكأن الّ إ {ال املصنفكأما وجه إش

ستند يث ياً حبيس قويالسبب ل وطار،ينة اقترانه بالبيون اخلرب ظاهراً يف املباشر بقرك وتام،

  .األصل إىل زم الرجوعه، فالاليالتلف إل

عاء ظهور اخلرب يف ال وجه الد والمهم،كال يف إطالق كذ ال إشإ ى،ل ما تركيف الو

ل لإلطالق ياملباشر ترتى على الفتو ول النصينّ ترتإ(: د الربوجرديياملباشر، بل قال الس

  .ىانته ،)النادرى عل

الظاهر قوة  وب،يعدم مباشرة الطب وطار بعد تعارف مباشرتهية القترانه بالبينيال قرو

 نيثر املعلّقكلذا ذهب أ وب عرفاً،يالطب  إىلالعطب وستند املوتيلذا  والسبب يف الغالب،

 األمر واملباشرةبني  بعدم الفرق نيالضمان، قائل إىل اجلمال والربوجردي والسادة ابن العمك

  .ب يف مقام العالجيان الطبكمها إن ريغو

د اجلمال من ياستثناء الس وعدم الضمان حمل نظر، إىل كل املستمسيظهر أنّ ميمنه و

   انك وون منحصراً بهيكأن الّ صالً إأال أثر ألمره (: مر بقولهضمان اآل



٣٦٧

 بل ، إن دواءك كذا وكذا: كان يقول، للدواء من دون أن يكون آمراًوأشكل منه إذا كان واصفاً

 الدواء الفالين نافع للمرض الفالين فال ينبغي اإلشكال يف عدم :األقوى فيه عدم الضمان وإن قال

  ضمانه

  

 إىل تاجحي )هريه مع عدم تقصييف هذه الصورة ال ضمان عل و،اًينيه واجباً عيالرجوع إل

  .التأمل

  .بان السقوط بعد مشول األدلة املتقدمةسبي االحنصار ال وإذ وجوب الرجوع

ما إذا عاجل كن، يب الضامن سقوط قوة أوالً مث املوت ضمن األمريمث إنه لو سبب الطب

قاعدة الضمانات يف باب ى  ملقتضكذل و،كمن شدة األمل مات بعد ذل ونه فعمي،يع

  .اتيالد

 كإنّ دواء: قوليأن ك ،ون آمراًيكان واصفاً للدواء من دون أن كل منه إذا كأشو{

اختاره  وح بالضمان،يرة التصركن عن التذكل} ه عدم الضمانيفى ذا، بل األقوك وذاك

ن يف صورة  عن اجلواهر عدم الضماكنقل املستمس و،ني واحد من املعلّقريغ واجلواهر

  . فراجع،الوصف، خالف ما وجدناه

هو األصل فل عدم الضمان يل الضمان هي األدلة املتقدمة، أما دليان، فدلكف وكي

ه يال فكأنّ اإلش وقد عرفت وجه مشول األدلة، وال يف مشول األدلة املتقدمة ملثله،كبعد اإلش

  .ال وجه له

ب يالتطب وان يف مقام العالجكفإن }  الدواء الفالين نافع للمرض الفالين:إن قالو{

قول يب الذي ياخلطكة ياكان يف مقام احلكإن  وورة،كفالظاهر الضمان، إلطالق األدلّة املذ

ألنه } ال يف عدم ضمانهكنبغي اإلشيفال  {،كتب ذليكتاب الذي كال أو ، فوق املنربكذل

   باً هلذه احلالة،يطبى سميال 



٣٦٨

 هذا املرض لشربت  مبثل مريضاً لو كنت: وكذا لو قال،فيهفال وجه ملا عن بعضهم من التأمل 

  .الدواء الفالين

  

  . من التجوزه بضربيستند إليان كه عرفاً، إن يال العمل مستنداً إلو

، ك يف ذلكتبعهما املستمس و،ه اجلواهريأما إطالق املصنف عدم الضمان فقد تبع ف

د الربوجردي ياملنت السى علّق عل ودلة،فهو األصل الذي عرفت أنه ال وجه له بعد مشول األ

 هو املرض كمرض: قالوى ه الصغريأما إن ضم إلو ،ىربكهذه الى إن اقتصر عل(: بقوله

ه ال يف وان بصدد العالج،كالمه تام إذا ك ويف الضمان، أي )الصورة السابقةك فهو ،الفالين

  .ىضم الصغر إىل تاجحي

ها ي أمأنت: ب فوق املنربيما إذا قال اخلطك ،ن يف صدد العالجيكما أنه إذا مل ك

عدم االستناد، بل لو لذا، فالظاهر عدم الضمان، كى دواء احلموى املستمعون مبتلون باحلم

احتج بأنه  وبي بل تنصل نفس اخلط،كذلى ب ألمره عليإين اتبعت اخلط: ىقال أحد املرض

  .ن يف مقام العالجيكمل 

سوا يالعقارات املعلّبة لى تب العالج عليكالذي  واملؤلف وبيظهر أنّ اخلطيمنه و

  .نيبضامن

حمل } هيال وجه ملا عن بعضهم من التأمل ف {: قول املصنف}فـ{ انكف كيو

  .تأمل

 ،}ضاً مبثل هذا املرض لشربت الدواء الفالينينت مرك لو :ذا لو قالكو{ :ذا قولهوك

  .اإلشارة وتابةكال و القولنيما أنه ال فرق يف صورة االستناد بك

ما قد ك ،ض املراجع بالدواء الذي وصفه للمراجعي املرريب إذا عاجل غيضمن الطبيال و

  .جمازاًالّ ب إيالطب إىل دستنا لعدم اإل،الدواء بعضهم من بعضى  بأخذ املرضكعتاد ذلي

  



٣٦٩

ياط برأ جتهاد واالحتإذا تربأ الطبيب من الضمان وقبل املريض أو وليه ومل يقصر يف اال): ٦ مسألة(

  .على األقوى

  

 قصر يف االجتهاديمل وه يول أو ضيقبل املر وب من الضمانيإذا تربأ الطب {:)٦ مسألة(

 أض فإذا أبري بأنّ احلق للمركاستدلوا لذل وما هو املشهور،ك} ىاألقوى  علأاط برياالحتو

 عدم الرباءة :بعض آخر وي عن احللّيكن احملكل وب،يباألخبار املتقدمة يف مسألة الطب و،ئبر

  .ل املشهوريال يف دلكبعد اإلش ،اتيالدى ة علتدلوا له بإطالقات األدلة الدالاس و،كبذل

  . مسقطريمثله غ وبجيسقاط ما مل إأما األول، فألنه 

دلة أأن  إىل ة، هذا باإلضافةيالرباءة بعد اجلناى محله عل وأما الثاين، فبضعف اخلربو

  .املشهور أخص من املدعي

  باإلضافة،ق له إسقاطهاحي فال ،ست للمقتول بل للورثةية للقتل لي فألنّ الد،لأما األو

رث، فإسقاط الويل معناه إسقاط حق نفسه إة دائماً، ألا يلّ الدكست له يأنّ الويل لإىل 

  .سقط حق سائر الورثةيق له أن حيف كيفقط، ف

ق حيما ك ، وصول وقته إذ الظاهر أنّ لإلنسان إسقاط حقّه قبل،ل نظركن يف الكل

أنّ الرباءة لو  إىل صل وقتهما، باإلضافةيإن مل  واملضاجعة أو للزوجة إسقاط حق النفقة

ن من اإلسقاط قبل الثبوت، بل هو من شرط السقوط يك يف عقد اإلجارة مل اًانت شرطك

  .مكيد احليه السيما نبه على ار، عليما يف شرط سقوط اخلك

   إىل بعد عمل األصحاب به حجة، باإلضافةأما الثاين، فاخلرب و



٣٧٠

 ة خالفيالرباءة بعد اجلناى محله عل وة،ياخلارج وةيخلاالوثوق به من القرائن الد

  .الظاهر

م يف بعض ك، فألنه بعد ثبوت احلىل عن املدعية الدليأخص أي أما الثالث،و

 إطالق النص إىل اًب، مضافك لإلمجاع املر،البعض اآلخر إىل هيات ال بد من تعديالصغر

  .ةريان السيجرو

ات عن يانصراف أدلة الد إىل ة، باإلضافةيال إسقاط الدكظهر اجلواب عن إشيمنه و

 نتهييما يف امل العقل حىتكض اليذن املرإة يفاكبعد يال  و:لةير الوسيلذا قال يف حتر ومثله،

  .القتلإىل 

  .ريذن خاص بصورة عدم التقص ألنّ اإل،آخره إىل )قصري ومل(:  بقولهكد ذليمث إمنا ق

س يذنه لإ ألنّ ،ن أذن له الويلإ وريب التقصيق للطبحيأنه ال  إىل هذا باإلضافة

 ألنّ ،الضرر املعتد به إىل ةيللطبابة املؤد  بالنسبةريب التقصيق للطبحيما ال كمبشروع، 

  .كض بذليإن أذن املر وكأذن بذليالشارع مل 

الم كظهر من يما كه ريشرط عدم تقص إىل إلضافةباب يشترط مهارة الطبيمث هل 

ان كإن  و إلطالق األدلةكن ذلأك وقتضي الثاين،ي إطالق املصنف ، احتماالن، أم ال،بعض

دفع الضرر احملتمل  ور،ي املاهر تغرريتمل صحة القول األول من جهة أنّ عمل غحيربما 

 ور حتمله،جيان ضرراً ال ك إذا  املاهرريعمل بوصف غيق لإلنسان أن حيه فال يعل وواجب،

  .اهللا العامل واتيالم يف باب الدكل اليتفصو

ون القبول ناشئاً عن ك نيب بية لتربأة الطبيول أو ضيمث إنه ال فرق يف قبول املر

  .ىالفتو و إلطالق النصكذل و، من هو أفضل منه أم الكوجد هناياالضطرار بأن ال 

  



٣٧١

ضمن لقاعدة   ما كان على رأسه أو ظهره مثالًإذا عثر احلمال فسقط): ٧ مسألة(

  .اإلتالف

 ريغ أو دهي أو }ظهره أو رأسهى ان علكإذا عثر احلمال فسقط ما  {:)٧ مسألة(

مل  أو }مثالً {،ةير من املثال بعد عدم األدلة اآلتكة يف ما ذي لعدم اخلصوصكذل و،كذل

به  ما أفىتك} ضمن {كما أشبه ذل أو أن اصطدم باحلائطى سقط بل سبب عثوره علي

  .اإلمجاع والنص إىل اجلواهر، بل عن جامع املقاصد نسبته

 ح عن داود بن سرحان، عنيالصح و،)٢(ديالى علقاعدة  و)١(}تالفلقاعدة اإل{

سر كان ورأسه فأصاب إنساناً فماتى يف رجل محل متاعاً عل: )عليه السالم( عبد اهللاأيب 

  .)٣(هو ضامن:  قال،منه

ه قارورة يانت علكحبمال  نه أيتإ: )عليهم السالم( د بن علي، عن آبائهيخرب زو

 إذا أفسد فهو كلّ عامل مشترك: قوليان ك واه،يسرها فضمنها إكها دهن فيمة فيعظ

  .)٤(لذا ويل وكعمل ليالذي :  فقال،ك فسألته ما املشتر،ضامن

  .ضمنيد إخراج الودعي الذي ال يلعلّ املراد بالق: أقول

   : أنه قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، دعائم اإلسالمعنو

                                                

        











٣٧٢

ُال استؤجر عل)عليه السالم( ني املؤمنريأم إىل يتأها دهن يمة فيمحل قارورة عظى  حبم

  .)١(ها فضمنهرسكف

شف كأمثال  و من احلمال،رين بتقصيكن عن مجاعة عدم الضمان إذا مل كل وهذا

 األصطهبانايت والسادة ابن العمك نيه مجع من املعلّقيفل كما استشك، كاملسال وثامالل

، نيعدم ضمان األمى شمله ما دلّ علي ف،س بإتالفيل و ألنه تلفكذل وهم،ريغ واجلمالو

أنه  إىل مها ممن تقدم عدم ضمام، هذا باإلضافةريغ واطةي للخرياألج واملستأجركنه إ وفكي

 منصرف ديالى عل و،من أتلف جلملة أيهذه اى ل علديما ى قد تقدم عدم عثورنا عل

  .عن مثله

 معلوم ري غرية، ألنّ الضمحي صرريمنهما غ األوىل وات،يالم يف الرواكالى بقينعم 

  .اًريون احلامل أجيكاملتاع ف إىل  ارورريعود الضمى بناًء عل: لذا قال يف اجلواهر واملرجع،

قد  و احلمال،ريان ألجل تقصكمام  اإلنيلعلّ تضم و فعل،اتياك اآلخران حاناخلربو

  .ه داللةيس فيتقرر يف حمله أنّ الفعل ل

الضمان فاألصل ى ل عليالدلى إذا انتفو ،ىربكوى ه نظر صغريففى عمجاع املدأما اإل

خلصوص مجلة من  ونيما عرفت من قاعدة عدم ضمان األم إىل عدم الضمان، باإلضافة

  :اتيالروا

يف :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،تب األربعةكال املروي يف ريبص أيب خربك

   انكإنه :  قال،قهيهري أو ملحيسر الذي يكاحلمال 

                                                





٣٧٣

  .)١( مأمون فهو ضامنريان غكإن  و،ه شيءيس عليمأموناً فل

 )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت: قال،بي املروي يف التهذرصونفة بن ميخرب حذو

 : قال،أخذونهيغرمه ألهله أيب نفسه أن يع املتاع فتطيضيباألجر فمل املتاع حيعن الرجل 

  .)٢(ئاًيأخذ منه شيفال :  قال،نعم:  قلت، هونيأم: فقال يل

مل معه حييف محال : )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،هيخرب احلليب املروي يف الفقو

 هيدلة أنه قد قطع علانة عي بب فإن جاء،قيه الطريقطع عل أو أهرق أو قد ذهب: قولي فتيالز

  .)٣(ضمنالّ إ و،ه شيءيس عليذهب فلأو 

مل معه حيئل عن احلمال نه سإ ،)عليه السالم(  عن الصادق،من دعائم اإلسالمو

  .)٤(نةيببالّ صدق إيق فال يقطع الطر أو قيأهر أو إنه ذهب: قوليت فيالز

  فراجع الوسائل،،د املطلبيؤيال مما احلم و الواردة يف اجلمالتايها من الرواريغإىل 

شرط الضمان  أو اماال أو طيبالضمان مع التفر: كيف املستمسو هيلذا عنون الباب فو

  .هميعل

   مجارة أو حيب بسبب ريم ما إذا وقع احلمل فأصكعرف حيمنه و

                                                











٣٧٤

م اإلنسان احملمول إذا وقع ال ك حكذلك وما أشبه، أو صاعقة أو انكقذفت من م

  .تهيه ديس عليمات، فإنه ل أو سركه فانريتقص ومالبسبب احل

القاعدة عدم ضمان صاحب احلمل للحمال إذا وقع احلمال بسبب ثقل ى مث إنّ مقتض

  .حنوه، ألصالة العدم أو سركه فانلمح

 ، إذا محل فوق قدرته أم ال يف مسألة ضمان احلمال املقصر ماري من التقصعدي لهو

بأنه فوق قدرته فهو ضامن ألنه نوع  أي ك علمه بذلنيبعد الفرق بي ال ناكإن  و،إحتماالن

  . عدم العلمنيب و،ريمن التقص

 مع تأيب احلمال عن كض املاليان محل الزائد بتحركبعد عدم الضمان إذا ينعم ال 

ضمن ينه إان قلنا بضمان احلمال فكلّ مكيف  وحنومها، وإلزام وقيبتشو وراً ال اضطرا،احلمل

ان هذه املسألة يقد تقدم ب و،مةيان تعلّق القكسر، ألنه مكان الكمي يف ميشيء القمة اليق

  .فراجع

  .ضاً فراجعي أكان ذليما تقدم بك ،الظاهر أنّ احلمال له احلق يف األجرة بقدر عملهو

  



٣٧٥

 فقطعه فلم يكف ضمن يف ، فاقطعه إن كان هذا يكفيين قميصاً:إذا قال للخياط مثالً): ٨ مسألة(

 ورمبا يفرق بينهما فيحكم ،فلم يكفه ، اقطعه: فقال، نعم: فقال، هل يكفي قميصاً: ومثله لو قال،وجه

 اإلذن ن يف األول أيضاًإ : وفيه، بدعوى عدم اإلذن يف األول دون الثاين،بالضمان يف األول دون الثاين

  ،اصلاحل

  

 فقطعه فلم ،قطعهصاً فأيين قميفيكان هذا ك إن :اط مثالًيإذا قال للخ {:)٨ مسألة(

ظهر منه التردد، فقول يان كإن  وها،ريغ واه اجلواهر عن القواعدكح} ف ضمن يف وجهيك

  .ال فراجعك إنه اختاره اجلواهر، حمل إش:كاملستمس

  .كأذن له املاليوجب للضمان بعد أن مل امل فقد استدل له بالنقص ،انكف كيو

  لقاعدة الغرور،كذل و،}قطعها: النعم، فق:  فقال،صاًيفي قميكهل : مثله لو قالو{

  .ني القولنيالعرف فرقاً بى ري ال كلذل و،ديالمه األذن املقكألجل أنّ املستفاد من أو 

م كحيف {،ث قال بعدم ضمان الثاينيي عن القواعد، حكاحملك} نهمايفرق بيرمبا و{

ألنه } ثايندون ال {ضمنيف} عدم األذن يف األولى  بدعو،بالضمان يف األول دون الثاين

  .ضمنيأمره بالقطع فال 

ب أنّ الشرط من باب الداعي ال من يبتقر} ذن احلاصلضاً اإلينّ يف األول أإ: هيفو{

  .فقد اإلذنيقال إنه بفقد الشرط ي ىتحباب االشتراط 

ى الفرض أنه قد غلب عل و،كاالجتهاد يف ذلى ذن علر بأنّ مدار اإلهقربه يف اجلواو

  .األصل براءة الذمة وقة مأذون،يق فهي يف احل،كظنه ذل



٣٧٦

 إال أن يقال إنه مقيد باعتقاد ،نه مقيد بالكفايةإ : وفيه،ورمبا يقال بعدم الضمان فيهما لإلذن فيهما

 أو تقيد اإلذن ، واألوىل الفرق بني املوارد واألشخاص حبسب صدق الغرور وعدمه،حاصل الكفاية وهو

  . واألحوط مراعاة االحتياط،وعدمه

  

د ينه مقإ :هيف و،ذنهما لإليقال بعدم الضمان فيربما و{ :هذا هو وجه قوله و:لأقو

اط أنه يالم اخلكلوضوح أنّ الظاهر من } ةيفاكد باعتقاد اليقال إنه مقيأن الّ  إ،ةيفاكبال

  .ه ضمانيس عليفل} هو حاصلو{ في حسب اجتهادهيك

ان مورد كفإن } عدمه واألشخاص حبسب صدق الغرور و املواردنيالفرق ب األوىلو{

املغرور اط ضامناً، لقاعدة يان اخلكه أنه مغرور يصدق عليشخص  أو ،ه الغروريصدق علي

ل من كة يفاكل منع اخللو ليسبى عل} عدمه وذند اإليأو تق {،فالالّ إ ومن غر إىل رجعي

  .ذن يف الضماند اإليتق والغرور

عدم وضوح  ورور ملثل املقام،ال يف مشول الغكإلشل} اطياألحوط مراعاة االحتو{

  .ديالتق عدم أو ذند اإليتق

  . خمرج عنهكان هناكإذا الّ  إ،، بل هو املتعارفنيبعد الضمان يف الصورتين ال كل

إن احتمل  وه،يفال شيء علالّ إ ووجب األرش يف ما لو قطعهيه نقص يذا حدث فإهذا 

  .ات فتأمليروه يف باب الدكما ذكومة كاحل

ر يتقدى انت علك ألنّ اإلجارة ، حق األجرةرين لألجيكداً مل يذن مقإلان اكمث إذا 

  .حنو الداعيى ان علك ان له احلق إذاكالّ إ و،دها ايتق ة مبعىنيفاكال

  



٣٧٧

  ففي كون الضمان عليه أو على العبد ،ر عبده لعمل فأفسدجأإذا ): ٩ مسألة(

  

ون الضمان كففي  {ب الضمانوجيفساداً } إذا أجر عبده لعمل فأفسد {:)٩ مسألة(

  .همريغ والروض وةيالنها وايفكما عن الك} هيعل

  : بأموركاستدل لذلو

ى ضاً عليالضمان أف ث إنّ الفائدة للموىلي فح،ه الغرميإنّ من له الغنم فعل: األول

  .املوىل

  .جةيهو اخلاسر بالنت ة العبد فإنّ املوىليمناط جنا: الثاين

 ريأمى قض:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريأيب بص وحسن زرارة: الثالث

عليه (  قال،هريغ أو ان له غالم فاستأجره منه صانعك يف رجل )عليه السالم( نياملؤمن

  .)١(ه ضامنونيأبق منه فموال أو ئاًيع شيض انك إن :)السالم

يف ن ك ل،كجامع املقاصد، نقلهما عنهما املستمس وما عن احللّيك} العبدى أو عل{

  .اجلواهر نقل قوهلما بعدم ضمان املوىل

رة وزر زال تزر وا ألنه و،بأصالة الرباءة  فقد استدل لعدم ضمان املوىل،انكف كيو

  .)٣( فهو له ضامنريمن أتلف مال الغ لضمان العبد لقاعدة و،)٢(ىأخر

   إن و،ان له مال أخرج من مالهك وكلميمث إن قلنا بأنّ العبد 

                                                









٣٧٨

 ، ويف ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط،قه أو يف كسبه إذا كان من غري تفريطيتبع به بعد عت

  . أقواها األخري للنص الصحيح، وجوه وأقوال،أو يف كسبه مطلقا

  

ان من كعتق يمل  أو ئاًيبعد العتق ش  حىتكلميإن مل  و}تبع به بعد عقتهي {كلميقلنا ال 

 كلميإن قلنا  ور،ذهب مال املستأجالّ إ ونت،اكة إن اك من سهم الزىعطين الذي يالد

ما يف الفرع كن يان من الدكصل حيإن مل  و،ترقب حصوله للمالين له مال يكن مل كلو

  .السابق

} طيان بتفركبع به بعد العتق إذا تيته ذميف  و،طي تفرريان من غكسبه إذا كأو يف {

ذنه يف العمل إط ألنّ يدون تفران بكسبه إذا ك يف هونك، أما كد يف املساليما عن الشهك

سب كالعبد الى جب عليسبه، فكط مبرتلة إسقاط حقّه من يه التلف بال تفرياملترتب عل

 فال وجه كأذن بذليمل   املوىلط فألنيان بتفركونه يف ذمة العبد إذا كأما  وته،غ ذميلتفر

ون يف ذمة يكبد أن ضاً، فال يأ ذي هو للموىللسب العبد اكيف  أو ،لضمانه يف ذمة املوىل

  .العبد

  .هريغ وتبعه القواعد وما يف الشرائعك} سبه مطلقاًكأو يف {

عليه ( عبد اهللا أيب  عن،ريبص أيب عن} حي، للنص الصحري األخأقوال، أقواها ووجوه{

س يل ومواله شيءى س عليل:  فقال،اًريثك ماالً كستهلياً فك يف رجل استأجر مملو،)السالم

العبد ى ال عل ومواله شيءى س عليفإن عجز عنه فلى ستسعي نهكل و،عوهيبيهلم أن 

  .)١(شيء

    حسن زرارة، بأنّنيب ونهي ذا القول مجعوا بنيمث إنّ القائل

                                                





٣٧٩

 وإال فيتعلق برقبته وللموىل فداؤه بأقل األمرين من األرش ،هذا يف غري اجلناية على نفس أو طرف

  .والقيمة

  

  .سبكيف خصوص ال ون ضمان املوىلكى حمل عليد احلسن، فيقيح يالصح

 نيقه مجلة من املعلّيل علكإن استش و،القاعدةى هذا القول هو مقتض و:أقول

 سبكشمل املرتبط بالي املال مطلق ك ألنّ استهالكذل وال،اجلم ون الربوجردييديالسك

 جنمع ه، فالالزم أنريغ وسبكع املال املرتبط بالييشمل تضيع مطلق ييما أنّ التضكه، ريغو

ما ك سب العبدكنه يف كلو ،ما قال به احلسنك املوىلى  بأنّ اإلفساد مطلقاً علني الطائفتنيب

  .أقسامه قسم منو سب العبد للموىلكألنّ  ،حيقال به الصح

  .سبه للموىلكون يك ة العبد حىتكير القول بعدم مليتقدى تم عليهذا : قاليال 

إذ  ، الوقت للموىلون حقيك ،كلميالعبد القول بأنّ ى عل  حىتكذلكس يل: قاليألنه 

  .ال يف سائر األقوالكظهر اإلشيذا  و،ذن املوىلإ ريتسب من غيك للعبد أن قحيال 

 أو نساناًإبأن قتل } طرف أو يف نفس {من العبد املستأجر} ةي اجلناريهذا يف غ{

 ذهب بصره أو  فماتلقاهأان العبد محاالً فحمل إنساناً مث كما إذا ك ،قوةً أو أفقده عضواً

ن من يداؤه بأقل األمرف للموىل وتعلّق برقبتهيفالّ إو{ ،باً فأتلفيان العبد طبك أو ،ما أشبهأو 

 اتيتاب الدك يف كل ذليتفصو ،تهميثر من قكأى ين اجلاين علجيألنه ال } مةيالق واألرش

 ريإلفساد يف غا إىل  النصراف النص،هذا من إطالق النص املتقدم منا نستثينإ والعتق،و

  .النفس

    ألنّ، موجباً لبطالن اإلجارةكان ذلكمث الظاهر أنه إذا أبق العبد 



٣٨٠

ذن إما أنّ العبد إذا أجر نفسه بكقد تعذّرت،  وون يف مقابل املنفعةكاألجرة إنما ت

  .له ما تقدم يف مسألة إجارة املوىلكم كان احلكمواله 

ضامناً  ن املوىليك مل ،شأنه وهك بأن تر،بهغارى حبل العبد عل أما إذا جعل املوىل

  .نفس العبدى ون الضمان عليكاره نفسه، النصراف األدلة عن مثله، بل جيبإ

صح  ،املوىلى ون الضمان عليكيف املسألة املتقدمة اليت  ،عدم الضمان لو شرط املوىلو

  .)١(املؤمنون عند شروطهمما عرفت يف أمثاله السابقة لقاعدة كالشرط 

 ان بعضه حراً،كة للمسألة من العبد املبعض، بأن ريثكمما تقدم تعرف الفروع الو

  .هاريغ إىل ة أم الولد،األم وواملدبر اتبكامل واياملهاو

  

                                                





٣٨١

 إال إذا كان ،جر دابة حلمل متاع فعثرت وتلف أو نقص ال ضمان على صاحبهاأإذا ): ١٠ مسألة(

  .و ضربأ هو السبب بنخس

  

ال ضمان  {املتاع} نقص أو تلف و أجر دابة حلمل متاع فعثرتإذا{ :)١٠ مسألة(

 يف عثرا} ببالس {كاملال} ان هوكإذا الّ إ {،ألصالة عدم الضمان} صاحبهاى عل

أوجب  الً حىتيان عثرا بسبب عدم علفها لك إذا كذلكبل هو } ضرب أو بنخس{

  .ها لقاعدة الغروريعلنبه املستأجر يمل  ووا مشوساًكانت بسبب كإذا  أو ضعفها،

  .ضمنيمل الّ إ وب ضمنحط من الصايتفر أو  تعدكان هناكاحلاصل أنه إذا و

 أو بكون املستأجر هو الراكسرت يف حال كس األمر بأن عثرت الدابة فانكلو انعو

د يف ي لقاعدة الكذل و،ضمنيمل الّ إ و،ط ضمنيتفر أو  بتعدكان ذلكالسائق، فإن  أو القائد

  .أصالة الرباءة يف صورة عدمهما وط،يالتفر وصورة التعدي

روا بعض املسائل كقد ذ و،عطبت هي أو ارة إذا أفسدتيالم يف إجارة السكأيت اليو

لة بعض املسائل املرتبطة ير الوسير حتركذ و،اتيالد وتايب الغصبك املربوطة ذا املقام يف

  . فراجع،ضاًيارة أيبالس

  



٣٨٢

  ،و دابة حلمل متاع فنقص أو سرق مل يضمن صاحبهاإذا استأجر سفينة أ): ١١ مسألة(

  

ضمن يسرق مل  أو ة حلمل متاع فنقصداب أو نةيإذا استأجر سف {:)١١ مسألة(

نة يبالسف أو لصوصلة يف حمل اار بالدابسما إذا ك ،ط منهيتفر أو ن بتعديكإذا مل } صاحبها

 كان يف ذلكع مما ي السرريسالى  علني قادرترية غالداب ونةيانت السفك أو ،يف حمل األمواج

  .مها صار سبب سطو السراق مثالًؤبطوغرور 

ذا ك و، الة مصاحباً هلا أوون صاحب الدابك نيب طيالتفر وق يف صورة التعديال فرو

بعض فروع املسألة ى دل علي ون،ي األمرنيط بيما أنه ال فرق يف صورة عدم التفركنة، يالسف

  :اتيمجلة من الروا

ئل عن رجل مجال س:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،يبح احلليففي صح

هراق ما أت اخنرق فيأرض فزعم أنّ بعض زقاق الز إىل تيبعث معه بز ومنه إبالًى ركاست

  .)١(ة عادلةني ببإالصدق ينه ال كل وإنه اخنرق: قال وتيإن شاء أخذ الز:  فقال،هيف

 يف رجل محل مع رجل يف ،)يه السالمعل( عبد اهللا أيب عن ،ىحته األخرييف صحو

:  قلتئاًيتعلم أنه زاد ش:  قال،إنه ربما زاد: ، قلتهو ضامن:  قال،نة طعاماً فنقصيسف

  .)٢(كهو ل: ال، قال

    عن)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال خالد بن احلجاجو

                                                







٣٨٣

  .لضمان صح لعموم دليل الشرط وللنصنعم لو اشترط عليه ا

  

  .)١(ان مأموناً فال تضمنهكإن :  قال،نقصيح أمحله الطعام مث أقبضه منه فالّامل

 أنّ محالً منه ضاع ركالشام مع مجال فذ إىل متاعاً أي محل: قال جعفر بن عثمانو

  .)٢(فال تضمنه: قال. ال: قلت. متها:  فقال،)عليه السالم(  عبد اهللا أليبكرت ذلكفذ

مل حيإنّ محاالً لنا : قلت:  قال)عليه السالم( جعفر أيب ناد، عيعن عثمان بن زو

  .)٣(خذ منه وهضمن:  قال،ه فضاعريغى ناه فحمل علياركف

 ري البعكإذا استرب: قال) مم السالهيعل ( عن علي،هي عن أب، عن جعفر،وينكعن السو

  .)٤(حبمله فقد ضمن صاحبه

ة الداب أو ريإذا استقل البع:  قال)معليه السال( عبد اهللا أيب  عن، بن صاحلنيعن حسو

   .)٥(حبملهما فصاحبهما ضامن

  .ريالتقص وعدم الضمان مع عدم التعديى د مطلقها مبا دل عليقيها، فريغإىل 

املؤمنون عند  :}ل الشرطي لعموم دله الضمان صح،ينعم لو اشترط عل{

   أيب  عن،كريبن بى هو خرب موس و}للنصو{ )٦(شروطهم

                                                















٣٨٤

 ح، فحملها طعاماًنة من ماليسألته عن رجل استأجر سف:  قال،)ليه السالمع( احلسن

إنه ربما زاد : قلت. جائز: )عليه السالم(  قال،هيه إن نقص الطعام فعلياشترط علو

هو :  قال، ال: قلت،ئاًيه شيح أنه زاد فدعي املالي: )عليه السالم( فقال : قال،الطعام

   .)١(كان قد اشترط ذلكه النقصان إذا يعل وادةيلصاحب الطعام الز

  .الم يف أمثال هذا الشرط فراجعكقد تقدم الو

 مما كما أشبه املل أو هكئاً يف مليستفاد من هذا النص أنه إذا وجد اإلنسان شيمث إنه 

يف داره  أو يف صندوقه أو بهيئاً يف جيذا وجد شإما كونه له، كوم بكهو حتت سلطته فهو حم

: )عليه السالم( ما قالك ،دعي أنه لهيد ي ذو كون هنايكا مثالً بشرط أن ال هين فكالسا

عي املالح أنه زاد فيئاًيه شيد.  

ث زعم أنه يإمنا اشتبه ح وون له واقعاً،يكم ظاهري الحتماله يف الواقع أن كهذا حو

ه وقت ون قد اشتبيك الحتمال أن ،نةيالطعام الزائد يف السفكه ريون لغيكأن  و،س لهيل

احتمال أن  ونة أحد عشر طناً،ياحلال أنه محل السف واحلمل، فظن أنه محلها عشرة أطنان،

  .بقي منه شيء ونة الطعام قبلهيانوا قد محلوا السفكن ي آخرسون الزائد ألنايك

ون يكاحتمال أن  و،كونه جمهول املالكوم بك فالظاهر أنه حم،س لهيقّن أنه ليأما إذا ت

ان ظاهر كإن  وةيد حسب القرائن اخلارجي بعلّ واجد،ك لك أباح ذل) السالمعليه( اإلمام

  .شملهيالنص 

  

                                                





٣٨٥

إذا محل الدابة املستأجرة أزيد من املشترط أو املقدار املتعارف مع اإلطالق ضمن ): ١٢ مسألة(

  تلفها أو عوارها

  

و املقدار أ {هايمحله عل} د من املشترطيإذا محل الدابة املستأجرة أز {:)١٢ مسألة(

 كذل و}عوارها أو ضمن تلفها {عدم اشتراط قدر خاص ولإلجارة} املتعارف مع اإلطالق

هي  و،ةالقاعدة العامى  قد عرفت سابقاً ضمان املستأجر له علألنه تعدريمن أتلف مال الغ 

  .)١(فهو له ضامن

 ،ته أحلفتهإن اتهمو :بيالنصوص اخلاصة اليت ضمها املناط يف خرب حب إىل باإلضافة

عدم ى ها مما تقدم، بناًء علريغ وعمر بن اخلالد، واحلليب وقليالص ودوال أيب مثله أخبارو

ى رة دعوكالتذ وريالتحر وةيالغن وظهر من اجلواهر تبعاً للخالفي والفرق يف أسباب التعدي،

ن م وث احتمل ضمان الدابة التالفة بالتصنف،ي، إال من العالمة، حكذلى اإلمجاع عل

ن، ضمن يزيلها قف فحمزيث احتمل ضماا بالنسبة مثالً إذا استأجرها حلمل قفي حكاملسال

  .ذاكه و،هايثالثة أقفزة ضمن ثلث أو ،نصفها

د فسرقا ضمن سعضه األ وديما أنه لو جرحه زك بباب اجلراحات، ريأنه للتنظوك

خمالف للقاعدة، ى والفت وونه خالف ظاهر النصك إىل  باإلضافةكن ذلكاجلارح النصف، ل

 صورة عدم نياخلارج يف باب األم و،ما خرجالّ ده إينسان ملا حتت إلّ كإذ األصل ضمان 

  .ان األصل الضمانكفرط وى ذا تعدإط، فيالتفر والتعدي

    األول،زيالقف إىل بالنسبة  حىتكذن من املالإه ال إن: قاليا مببل ر

                                                





٣٨٦

  .هي مأذون فري غري مع الغزيفالقف بشرط ال، زيان خاصاً بالقفكذن ألنّ اإل

ن مث رفع يزيما إذا محلها قفكضمن، يه مث تلف بسبب آخر يهل أنه لو رجع عن تعدو

 ى،الفتو والنص إىل نسبه و، ظاهر اجلواهر الضمان،ن مث تلفت الدابة بسبب آخريزيأحد القف

، فشرحه اجلواهر )وانمتها وقت العدي املستأجرة ضمن قنييف العى إذا تعد( :قال يف الشرائع

ى فتو وال نصاًكال إش وها بال خالفيفى لّ أمانة تعدكما يف كه ريإن تلفت بغو( :بقوله

  .ىانته )يهه عليبل اإلمجاع بقسم

وقت التعدي، فال وجه لعدم الّ رج منها إخيه جمال، إذ أصالة األمانة مل ين للنظر فكلو

بالضمان ى الفتو والنص و، وقت التعديريغ إىل بالنسبةى الفتو و بإطالق النصكالتمس

  . فراجع،ظاهرمها وقت التعدي

ام كجهله ا، ألنّ الضمان من األح أو ةداي علمه بالزنيمث إنه ال فرق يف الضمان ب

  . ما قرر يف حملّهكاجلهل،  و العلمنيها بيفرق فية اليت ال يالوضع

ان كما إذا ك،  ضرركان يف ذلك واملشترط أو مث إنه لو محل أقل من القدر املتعارف

م من األمواج بسبب الثقل، فحملها مخسة نة عشرة أطنان لتسليالقاعدة محل السفى مقتض

المهم، ألنّ كادة من باب املثال يف يالز وضاً،ي أغرقت، فالظاهر الضمان ألنه تعدأطنان ف

  .ادةيون العطب بالزكاملتعارف 

ما ك، ك رضي بذلك ألنّ املال،ضمنيارف مل د من املتعيان أزك ولو شرط مقداراًو

  .ذا فسرقتكان كضع األمانة يف ميه أن يشرط عل وإذا ائتمنه

 احتمل الضمان من جهة ،ابةضر بالديور ك جاهالً بأنّ املقدار املذكان املالكنعم إذا 

   جاهالً، ألنّ أو ان املستأجر عاملاًكأنه مغرور، سواء 



٣٨٧

 من غر، إىل رجعيون املغرور ك إلطالق كذل و،ونه غاراًكه العلم بيشترط فيالغار ال 

  .حنوه أو ة مل تتحمل لعارضن الدابكمثله لو محل الدابة قدر املشروط املتعارف، لو

ات، مثالً لو يافة اخلصوصك أنّ الالزم مالحظة )بالقدر املتعارف (مث إنّ املراد بقوهلم

 مرضها نصف وزنة، فاستأجرها يف يف حالة و،ة حتمل يف حال صحتها وزنةانت الدابك

  .ذاكه و هذا احلال، يفملها وزنة، ألنه تعدحيق له أن حي مل ،حال الصحة مث مرضت

ما إذا استأجرها حلمل احلنطة ك ،هي اجلنس املستأجر علريمث إنه لو محل الدابة غ

حسب  ىه أجرتان أجرة املسميهل عل وه،ي املستأجر علري ألنه غ، ضمنريفحملها الشع

وان ياحلى بقيعدم استفادته يف محل احلنطة مثل أن  و،ريأجرة املثل حلملها الشع و،اإلجارة

أجرة املثل فقط، ألنّ الشي الواحد  أو ىه أجرة املسميث إنّ عليفارغاً بدون محل أصالً، ح

 ريدابة الغاملثل باعتبار أنه هو الالزم يف محل  وباعتبار اإلجارة،ى ون له أجرتان، فاملسمكال ت

  . احتماالت،نيأقل األمر أو ،ذنهإ ريبغ

 ، املشترطرياجلنس غ إىل ه االحتماالت بالنسبةيفى ه أتريغ ولو محله اجلنس املشترطو

 فحملها ،ن من احلنطةيزيما إذا استأجرها حلمل قفكان جمموع الوزن بقدر املشترط، كإن و

ى املسم وه من املثليون عليكأن : هو وإضافة احتمال خامس هناب، ريز شعيقف وز بريقف

ثالثة أنصاف  وز بريإذا محلها نصف قف و،صف أجرة املثلنوى  فله نصف املسم،بالنسبة

  .ذاكه و،ثالثة أرباع املثلوى ه ربع املسمي فعل،ري الشعزيقف



٣٨٨

  ،احلململ يقع على هذا املقدار من   ألن العقد،والظاهر ثبوت أجرة املثل ال املسمى مع عدم التلف

  

بوت ثالظاهر و{ :هو قوله والم يف هذه االحتماالت من الفرع اآليتكضح التيسو

 فما ،}هذا املقدار من احلملى قع علينّ العقد مل  أل،مع عدم التلفى مسجرة املثل ال املأ

ي عن كهذا هو احمل وضمن باملثل،يه فيعقد عليما وقع مل و ،ى املسمستحقيقع ليه مل يعقد عل

 فإذا ،هريون معه غيك يف اإلجارة ال أن نياملقدار املعى ان علكى  ألنّ املسمكذل ولي،ياألردب

ون أجرة مائة رطل مثالً جمتمعاً ك فقد ت،هي املستأجر علريه صار احملمول غريصار معه غ

  .دهاح ونيأضعاف أجرة اخلمس

  ال أجرة للحبة فإنه،أجرة الوزنة واحلفنة وأجرة احلبة إىل ما إذا نظرنايضح فتي كذلو

  .احلفنات و خبالف ما إذا اجتمعت احلبات،نةفلة يف احليهلا أجرة قل أو ،حنوهاو

  :أخر احتماالت ويف املسألة أقوالو

ه أجرة الزائد حبساب ما استأجرها، بل ية، من أنّ عليالغن وي عن املقنعةكما ح: األول

 زيان للقفكن يزي بعشرة فحملها قفزيه، فإذا استأجر الدابة حلمل قفيمجاع علعن الثاين اإل

أنه ألجل أنّ ك ومخسة عشر، أو ز مخسةيانت أجرة املثل للقفكإن  وضاً،يالثاين عشرة أ

ذ بدون إ فالالزم رضاه، ،ثر من أجرة املثلكأ أو ان أقلك سواء ،كبذلى رضي إنما كاملال

ون جتارة عن تراٍض كن تأالّ م بالباطل إكنيم بكلوا أموالكال تأو :تعاىلشمله قوله ي كذل

  .)١(مكمن

   أجرة املثل و، لألصلى لزوم أجرة املسم،ما اختاره الشرائع: الثاين

                                                





٣٨٩

  .نعم لو مل يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه املسماة وأجرة املثل بالنسبة إىل الزيادة

  

 ثي ألنه حكذل وي،كركال والفاضل وخ يف املبسوطياه اجلواهر عن الشكح وادة،يللز

ث محلها الزائد بدون اإلجارة يح و،حسب اإلجارةى ه أجرة املسميان علكمحل األصل 

 رضاهم ريه مال الناس من غيلّ مورد صرف فكما هي القاعدة يف كه أجرة املثل، يان علك

  .للمنفعة أو نيصرفاً للع

 كذلن يكنعم لو مل  {:المه السابق بقولهكد يث إنه قيما اختاره املصنف ح: الثالث

 ما نيفصل بي فاملصنف ،}ادةيالز إىل أجرة املثل بالنسبة وه املسماةيد ثبت علييوجه التقى عل

لي، إذ يما قاله األردبكون يك نئذيح ووجه بشرط ال،ى ه عليان املقدار املستأجر علكإذا 

 ما نيب وه أجرة املثل،ييب فعلن فهو شيء أج،هيل ما استؤجر علمون احملكادة توجب عدم يالز

ما استؤجر  ل نفسماملثل للزائد ألنّ احملو ،ىد فالالزم أجرة املسمييوجه التقى ن عليكإذا مل 

  .ادةيز وهيعل

 لكالزم إجارة املثل لللون ايكهو أن  و،ره بعض احتماالًكهذا احتمال ذ و:الرابع

  .هيستأجر عل املريل ألنّ احململ غكأما املثل لل وفحسب اإلجارة،ى  أما املسمى،املسمو

أجرة  و،ديين يف صورة التقيثر األمركهو ثبوت أ ود ابن العم،يما اختاره الس: اخلامس

فأجرة الّ إ ور اإلجارة،فسخ املؤجي إذا مل ،املسماة مع أجرة مثل الزائد يف صورة االشتراط

ت انك فإذا ،هي املستأجر علريون احململ غيكد يي ألنه يف صورة التقكذل ومثل اموع،

إن  و، األجرةكة يف مقابل تلث إنّ املستأجر أخذ الدابيها حؤثر لزم إعطاكاألجرة املسماة أ

   انتك



٣٩٠

  . من الدابة ذا املقدارث إنه استوىفيها حؤثر لزم إعطاكأجرة املثل أ

ى ان له املسمك ،ار الشرطي خبةر اإلجاربطل املؤجيأما يف صورة االشتراط فإن مل 

  .أجرة املثل إىل لكإن أبطل رجع يف ال و،ثل للزائدامل وجارةحسب اإل

ال  ود املوجب لبطالن اإلجارة له أجرة املثل،يين الظاهر أنه يف صورة التقكل: أقول

 يف مقابل ةوجب بطالن املعاهدة بأخذ الدابيجارة ث إن بطالن اإلي ح،نيثر األمركوجه أل

  .أجرة املثلى األجرة الزائدة عل

أجرة مثل الزائد بوصف  وى،ان له املسمكبطل اإلجارة يإن مل يف صورة االشتراط و

ون كربما ت وادة موجبة لنقص األجرة،يون الزكأنه ربما ت  مبعىن، ال الزائد يف نفسه،ادةيالز

نة ي مثالً طن من احلنطة يف السفى، أصل الزائد له أجرة أخرمانيادا بيادة موجبة لزيالز

اناً يأح وادة اخلطر،يوجب لزي ملا نناراي أجرته دةنة احململيلسفيف ا ونار،يالفارغة أجرته د

ادة يوجب زي مما ،نة فال تلعب ا األمواجيوجب من ثقل السفينار ملا يون أجرته نصف دكت

  .أجرة املثل إىل إن أبطل اإلجارة رجع والسالمة،

  .األقوال األخر وظهر مواقع النظر يف االحتماالتيرناه كمبا ذو

 )مع عدم التلفى الظاهر أجرة املثل ال املسمو(: ره املصنف من قولهك ما ذمث إنّ

  .كذلكم كضاً احليذ مع التلف أإه بعدم التلف، يد في ظاهر وجه القري غ،ىانته

 ا ال ثرة معتدةكثرة ك من أنّ املراد بال،هريغ وه اجلواهريهو ما نبه عل وبقي شيء

  .نيتفاوت به املوازية حنو ما ريسي

ان املؤجر كإن  وم ما تقدم،كان احلكله كيو أو ان املستأجركد إن يألزلل ممث إنّ احمل

   مل



٣٩١

وجب يذن فال ان بدون اإلك ألنه ،ادةيان املؤجر جاهالً بالزكإن  و،ضمن املستأجري

فروع تظهر مما  وللمسألة شقوق وه،يان الضمان علكان الثالث كإن و، الضمان هريغى عل

  .تقدم

ادة يما لو نزل املطر فأوجب زك ،لو محل الزائد قدر خارج عن قدرة املستأجرمث إنه 

ضمن الّ إ وط،يتفر أو  منهن بتعديكاملستأجر شيء إن مل ى ن عليك مل ،املاء احملمول مثالً

  .لقاعدة العدوان

 املقدار كرناه بنسبة ذلكه ما ذيان علك ،ق دون بعضيلو محله الزائد يف بعض الطرو

  .العامل اهللا و،ما هو واضحك قيمن الطر

  



٣٩٢

 والظاهر ثبوت ،إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن املشترط ضمن): ١٣ مسألة(

  . وأجرة املثل بالنسبة إىل الزائد،األجرة املسماة بالنسبة إىل املقدار املشترط

  

ار  باملشترط مقدداملرا} ادة عن املشترطيها زيدابة فسار على تركإذا ا {:)١٣ مسألة(

حنو متعلّق ى  علكون ذليكأن  و،حنو الشرطى  علكون ذليك أن صحياإلجارة، نعم 

إن مل  ودهي مضمونة يف نيون العك فت،ألنه خالف العقد} ضمن {نيريالتقدى عل و،اإلجارة

  .غاصب لّكما يف كفرط يمل  وتعدي

أشبه فسار ما  أو السبع أو صالدابة من اللى  بأن خاف عل،ةيانت أمانة شرعكنعم إذا 

ة حال األمانة ي ألنّ حال األمانة الشرع،ضمنيها مل ي علاًثر من مقدار اإلجارة حتفظكها أيعل

  .ةكياملال

م أعم من كن احلكل وادة يف املسافة،يادة الزيأنّ املراد بالز: الم املصنفكمث ظاهر 

ة أن ان متعارف الدابكما إذا ك ،داًيق أو ثر من املتعارف شرطاًكاً أريها سيمما سار عل وكذل

الً فسار ا ي لمان املتعارف النوك أو ،نيلّ ساعة فرسخكا ، فسار  ساعة فرسخاًلك ريتس

  .كما أشبه ذل أو ،لييف الل

 إىل أجرة املثل بالنسبة و،املقدار املشترط إىل الظاهر ثبوت اإلجرة املسماة بالنسبةو{

القتضاء احترام و ،ى اإلجارة أجرة املسم القتضاءكذل والم املصنف،كيف مفروض } الزائد

  .الزائد إىل مال الناس أجرة املثل بالنسبة

ة عشرة هنا ياألقوال املتقدمة يف املسألة الثان و جميء االحتماالتيكعلى فخيمث ال 

 كان للمالكحنو الشرط ى انت املسافة علكاملطلّع، فلو ى على فخي ال ريسيضاً، مع تفاوت يأ

لو  وأجرة املثل للزائد،وى أخذ أجرة املسم وما أنّ له اإلبقاءكأجرة املثل، أخذ  واإلبطال

   املتعلّق حنوى انت علك



٣٩٣

  .أجرة املثل للزائدوى له أجرة املسم ون له اإلبطاليكمل 

 ار يف اإلبطالي اخلكان للمالك ،ئاً مما خالف الشرطيبط أو عاًياً سرريمث إنه لو سار س

ء أجرة يالبط أو عي السرريان للسك فإن ى،أخذ أجرة املسموإلبقاء ا أو ،أخذ أجرة املثلو

  .كان له ذلكزائدة 

ئاً عشرة ي بطرياليت تس و،ريعاً مخسة دناني سرريارة اليت تسيانت أجرة السكذا إمثالً 

 ،ان له التفاوتك ،وهن عجالا باملماشة بالصخور الناتئة مثالً أو ثركألجل صرفها لوقود أ

  .ادةيالزوى إمنا املسم ون له اإلبطاليكد مل يحنو القى  علكان ذلكإن و

  



٣٩٤

أو ، جيوز ملن استأجر دابة للركوب أو احلمل أن يضرا إذا وقفت على املتعارف): ١٤ مسألة(

   أو، إال مع منع املالك من ذلك،يكبحها باللجام أو حنو ذلك

  

 يركالكسائر الشؤون  أو }احلمل أو وبكوز ملن استأجر دابة للرجي {:)١٤ مسألة(

  متعارف، ضرباًرياً غريسارت س أو ريتباطأت يف الس أو }ضرا إذا وقفتيأن  {متح املاءو

س يوان ليذاء احلي املشروع فإنّ إريتعارف الضرب غي إذ ربما ،املشروع} املتعارفى عل{

  .جع فرا،كقد عقد يف الوسائل باباً لذل وأذن به الشرع،يذاًء مل يان إكجبائز إذا 

الم يف املسألة يف باب حق كال و،كحق املال وحق اهللا،: ني حقّكاحلاصل أنّ هناو

  .كاملال

 ك ألنّ اإلجارة تالزم ذلكلّ ذلكالنغز باإلبرة، ك} كحنو ذل أو بحها باللّجاميكأو {

  . األمورهذناً يف هذإون اإلجارة كث تي حب،اًيتالزماً عرف

فما اعتاد  ،ىلو بالفحو ووز ملن أذن لهجيما ك ،وز للمستأجرجي هحنو ومث إنّ الضرب

صلى ( ألنّ النيب وى، لوجود الفحو،قه يف السفر ال بأس بهيبعض الناس من ضرب دابة صد

  .ما يف اجلواهركضرب دابة جابر، ) اهللا عليه وآله

 لعدم نئذي فإنه املتبع ح،من بعض أقسامه أو مطلقاً} ك من ذلكمع منع املالالّ إ{

 للتالزم كوز ذلجيثر من املتعارف، فهل كالضرب األى  املتعارف علريإذا توقف الس وذن،اإل

  . احتماالن،ذن لعدم اإل ال أو،يف مثل هذه الدابة

س ي له متعارف لحمولّ دابة شيء خاص، فاجلكال يف أنّ املتعارف يف كنعم ال إش

  .ذاكه وهريلغ

املنع يف أثناء ك ،املستأجرى تناع علوجب االمي منعاً كأنّ املراد مبنع املالى فخيمث ال 

لو بنحو الشرط  و مشروطاً يف العقدكان ذلك االعقد، أما املنع بعد العقد فال أثر له، إذ

   أو {،الضمين



٣٩٥

 ، ولو تعدى عن املتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها،كونه معها وكان املتعارف سوقه هو

  تعدي إشكالأما يف صورة اجلواز ففي ضمانه مع عدم ال

  

 ،ذن يف الضرب يف هذه الصورةعدم اإل مبعىن} ان املتعارف سوقه هوك وونه معهاك

  .ل البدليسبى املستأجر عل وكفاملتعارف ضرب املالالّ إو

ألنه من } تلفها أو  ضمن نقصها،أو مع منعه {يف ضرا} عن املتعارفى لو تعدو{

الضرب، أما إذا  إىل التلف مستنداً وان النقصك إذا كن ذلك، لالتعدي املوجب للضمان

ن له نقص يكلو مل  وفاً حمرم،يلكأنه ت إىل ان بسبب آخر فال وجه للضمان، هذا باإلضافةك

  .ة اجلراحات اليت ال أرش هلايروه يف دكالذي ذ ومة باملعىنكوجب املال فال تبعد احلي

 فإن ،لمدافعلب ضرا ألا أصبحت صائلة مهامجة جاز الضر إىل مث إنه لو اضطر

  .اتيتاب الدكور يف كما هو مذك ، فهدرتنقص أو تلفت

ضرا ضرباً  إىل ذا هامجه أسد فاضطرإما كان االضطرار ألجل جناة نفسه كنعم لو 

م ك ألنّ احلكإن جاز ذل وه،يون مضموناً عليكالتلف  و فإنّ النقص،ريمربحاً لتسرع يف الس

  .ل املخمصةكروا يف باب أكما ذك ،م الوضعيكوجب سقوط احليفي ال يلكالت

} ففي ضمانه مع عدم التعدي {تلف أو وانيفإن نقص احل} زأما يف صورة اجلوا{

ل كشستيا ان رمبكإن  وه،يه مأذوناً فنوكألصالة عدم الضمان بعد } الكإش {عن املتعارف

رب أذن يف ضيي، أما الشرعي فألن الشرع مل كال املال وذن الشرعيبالضمان لعدم اإل

  .نادراًالّ  إكأذن مبثل ذلي ال كي فألنّ املالكأما املال ونقصه، أو وجب موتهيوان مبا ياحل



٣٩٦

  .بل األقوى العدم ألنه مأذون فيه

  

  .كذن املالإال من جهة عدم ك وجه لإلشيكي، مل كذن املالنعم إذا علمنا باإل

ال كأنّ إشى فخيال  وحنو املتعارف،ى ان علكإذا } هيالعدم، ألنه مأذون فى بل األقو{

  .األصطهبانايت يف املقام ال وجه له ون الربوجردييديالس

د يها يده علي ريصي طاً حىتيتفر أو اًيون تعديكبل ألنه مع تعارفه ال : قال األول

  .عدوان

من الشارع ال  و، مفروض العدمكذن من املاله بأنّ اإليل فكستشيقد : قال الثاينو

  .الضمان ستلزم عدمي

 ال كارة يف أمثال زماننا، فالظاهر أنّ املاليالس أو ،ريإنه لو توقّفت الدابة عن السمث 

ث إنّ األجرة يف مقابل املنفعة املفروض ي، حك لبطالن اإلجارة بذل،حق له يف األجرة

ل مر مثله يف يتفصى  عل، مقدار من املسافة فله األجرة بالنسبةريإن توقفت بعد س وها،ؤانتفا

  .يف أثناء املدةمسألة ادام الدار املستأجرة كحث السابقة، بعض املبا

 بيار العيال يف أنّ للمستأجر خك فال إش،ئاً دون املتعارفياً بطرية سلو سارت الدابو

 نيب وة املتعارفة الدابنيان تفاوت بكهل له حق األرش إذا  وب،يحنوه، ألنه نوع من العو

  .ثله يف بعض املسائل السابقةقد مر م و، احتماالنئ، ببطرياليت تس

  .ه أجرة املثلي فعل،حق الفسخال يف أنّ للمستأجر كنعم ال إش

 نياضته عن املعتاد بيضاً إذا خرج بريضمنها أية الرائض للدابو( :قال يف اجلواهر

ذا ك وضاً،يضمن أيرة ال كالتذ ورج فعن املبسوطخي أما إذا مل ،الرواض ملثل هذا املروض

   رعاه بضربهيمن ما ضيالراعي ال 



٣٩٧

  .ى انته)هاريح غيمن صر وما عن ظاهر القواعدكاملعتاد، 

ما يف ك كان معتاداً ذلكمضاره إذا إ يف ر احلقكة الذمث الظاهر أنّ ملستأجر الداب

  .األمد لةياإلجارات الطو

  



٣٩٨

  ،جر حلفظ متاع فسرق مل يضمن إال مع التقصري يف احلفظؤإذا است): ١٥ مسألة(

  

 ،} يف احلفظريمع التقصالّ ضمن إيإذا استؤجر حلفظ متاع فسرق مل { :)١٥ مسألة(

عدم ضمان ى ه ما دلّ عليدل علي ف،نيه أم فألنريأما عدم الضمان يف صورة عدم التقص

 )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،خرب مسمعكه مجله من النصوص، يدل علي و مطلقاً،نياألم

 من غرق أو من سبعالّ  هو ضامن إك املشاررياألج: )سالمعليه ال( ني املؤمنريقال أم: قال

  .)١(ابركلص م أو حرقأو 

د يث زي يف حدكذل و،هحنو واحلمالكستأجره الناس ي أن كاملشار  معىنقد تقدم أنو

  .)٢(لذا وكل وعمل يليالذي :  فقال،كفسألته ما املشتر:  قال)عليه السالم( بن علي

رجل  ـ )عليه السالم( احلسن أبا عيني ـ هيتبت إلك: قال ،ب منه خرب القاساينيقرو

 من مال من ،قيه الطريعلقطع  أو  فاشتراه فسرق منهك ذلريغ أو شتري له متاعاًيأمر رجالً 

  .)٣(من مال اآلمر :)عليه السالم( تبك ف،من مال املأمور أو  من مال اآلمر،ذهب املتاع

 :)عليه السالم(  فقال،متاعه فسرقى عل هاً فأقعدريعن رجل استأجر أج: حيالصحو

نيأم هو)٤(.  

   ال يف عدمكنبغي اإلشيلذا ال  و للحفظ،ري أجهاملنصرف منه أنو

                                                











٣٩٩

 الظاهر ال لعدم ، وهل يستحق األجرة مع السرقة،ولو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان

  حصول العمل املستأجر عليه

  

 ،)١(ديقاعدة ال إىل أنه استندك و،ضمانهث قال بيس حيالضمان، خالفاً البن إدر

صاحب ى ال ضمان عل: هايف وة يف مسألة ضمان صاحب احلمام،ية إسحاق اآلتيرواو

، )٢(ابيالثى أخذ عليمل  واحلمامى  ألنه إمنا أخذ اجلعل عل،ابيما ذهب من الثي فاحلمام

ال تصلح لالعتماد د ين قاعدة الكوجب ضمانه، ليالشيء ى منها أن أخذ اجلعل علالظاهر 

  .رياألج نايف عدم ضمانية إسحاق مبا ال يه روايأيت توجيس وبعد األخبار املتقدمة،

ضمنون ين يسائر األمناء الذك نئذيون حيك يف احلفظ فألنه ريأما يف صورة التقص وهذا

 ال ،فاًاً عرريان نومه تقصكمبا } هيلو لغلبة النوم علو{ ،لهيما مر دلكط يالتفر أو ديعمع الت

 ألنّ غلبة النوم ،لو من نظرخيال (: كلذا قال يف املتسمس وده،يار من يما سلب االختيف

  .ىانته )ان منهكا م رمب نع،ريست من التقصيل

  .األصطهبانايت ودان ابن العميال يف إطالقه السكذا أشوك

  .ضرره إىل ال تؤدي و منهقاوم السارق مقاومة تأيتيذا مل إ ما ريذا من صور التقصكو

  . حملهما حقّق يفك إلطالق أدلة الشرط ،ريلو بدون التقص و}أو مع اشتراط الضمان{

 لعدم ،الظاهر ال {:ل اجلواهر قالي املصنف تبعاً مل،} األجرة مع السرقةستحقيهل و{

   خالفاً،}هيحصول العمل املستأجر عل

                                                







٤٠٠

  .ال أن يكون هو املستأجر عليه ،فظ وكان الغرض هو احل،إال أن يكون متعلق اإلجارة اجللوس عنده

  

مبا هو حتت قدرته من ى ان قد أتكذا إ نعم ،بل الظاهر(: ث قاليد الربوجردي حيللس

ة يه ال احملفوظيصح االستئجار عليالنحو املتعارف إذ هو الذي ى األعمال املوجبة للحفظ عل

  .ى انته)فاقل االتيسبى ا حتصل علرمب وست مقدورة لهياليت ل

  : ثالثة أقسامكاله وارد يف اجلملة، فهناكنّ إشالظاهر أو

هذا هو  و، األجرةستحقيهنا  وأيت مبا هو حتت قدرته،يستأجره ألن يأن : األول

  .الغالب

 تام، ريه غيعدم القدرة عل و، األجرةستحقيهنا ال  و،ةيستأجره للمحفوظيأن : الثاين

  .اأسباى  علها بسبب القدرةيقدر اإلنسان علية يديإذ املسببات التول

ان ك وون متعلّق اإلجارة اجللوس عندهيكأن الّ إ {:ره املصنف بقولهكما ذ: الثالث

ستحق األجرة ألنّ ختلّف الغرض يهنا  و}هيون هو املستأجر عليك ال أن ،الغرض هو احلفظ

  .وجب بطالن اإلجارةيال 

بل ال ( ):هر الالظا: ( عند قول املصنفكظهر وجه النظر يف قول املستمسيمن هنا و

  ).الكون حمالً لإلشيكنبغي أن ي

ون كهي  واألقسام الثالثة، إىل قسم املصنف هذه اإلجارةي أن ان األوىلكمث إنه 

  .شرطاً خارجاً أو داً،يق ومتعلّقاً أو اً،ياحلفظ غرضاً داع

ل كان، فلو سرق بعض املتاع ففي صورة عدم استحقاقه األجرة يف سرقة الكف كيو

، فإذا ار تبعض الصفقةيون للمستأجر خيكبعد أن يال  و، األجرة مبقدار الباقيستحق مني

  .ر أجرة املثلأبطل اإلجارة استحق املؤج

  



٤٠١

  ط أو تعدىصاحب احلمام ال يضمن الثياب إال إذا أودع وفر): ١٦ مسألة(

  

 قال ،}ىتعد وأ فرط وإذا أودعالّ اب إيضمن الثي ال مصاحب احلما {:)١٦ مسألة(

  .الكال إش وكبال خالف يف شيء من ذل: يف اجلواهر

 عبد اهللا أيب م، عنياث بن إبراهيصدوق، عن غال وخيالش وينيلكه ما رواه اليدل علوي

اب يبصاحب محام وضعت عنده الث  أيت)عليه السالم( ني املؤمنرينّ أمإ: )عليه السالم(

  .)١(نيإمنا هو أم: قال وهضمنيفضاعت فلم 

ة مرسلة ال وجه له، بعد أا مسندة يف ي جعل صاحب اجلواهر الروا أنىفخيال و

  .الصدوق بإسناد آخر مرسالً وخيتب الثالثة اليت نقلناها عنها، نعم رواها الشكال

ان ال كأنه : ) السالممعليه(  عن علي،هي عن أب، عن جعفر،سنادعن قرب اإلو

  .)٢(احلمام إىل ولالدخى أخذ األجر عليإمنا : قال و،ضمن صاحب احلمامي

 ):عليهما السالم (هي عن جعفر، عن أب،هيالفق وبيمثله خرب إسحاق املروي يف التهذو

صاحبى ال ضمان عل: قوليان ك )عليه السالم( اًينّ علإ   

                                                

  







٤٠٢

ى أخذ عليمل  واحلمامى  ألنه إمنا أخذ اجلعل عل،ابيما ذهب من الثياحلمام ف

  .)١(ابيالث

ن كاب ضمن، ليحفظ الثى ن أنه إن أخذ األجرة عليرين األخيمث إنّ الظاهر من اخلرب

  .ريد بصورة التقصيقيب أن جيهذا اإلطالق 

ما قرر يف حبث ك ،ضاًيد املنطوق أييستلزم تقيد املفهوم يي تقإن: هي علردين كل

  .ةيف صورة األمانة بأجر وضاً يف صورة األمانة بدون األجر،يالالزم عدم الفرق أ وم،ياملفاه

هما ميزم صناعة تقد منه، فالالن، ألما أخص مطلقاًيهذ واثي خرب غنيال تعارض بو

، اًوما أخص مطلقك، لني مطلقات عدم ضمان األمنيب وني هذنيما ال تعارض بكه، يعل

، ني أملك يف إنّ وحدة املناط القطعي: قاليأن الّ ث إنهما خاصان باحلمامي، اللّهم إيح

عدم اخلالف هنا يف عدم  و احلماميرية عدم الضمان يف غيمسلم و،هريغ أو انكاً يمحام

  .أهله إىل نيتيل يف الرواي علم التعلوجب أن نرديالضمان 

  : مث إنّ الصور يف املقام ثالثة

ال  و،ابيأخذ األجر يف مقابل احلمام ال يف مقابل حفظ الثيألنّ صاحب احلمام قد 

  .اب أصالًيون مودعاً عنده الثيك

اب مودعة يون الثكاب، وتيخذ األجر يف مقابل احلمام، ال يف مقابل حفظ الثأيقد و

  .تربعاً عنده

                                                





٤٠٣

 فإنه إمنا أخذ األجرة على احلمام ومل ، ألنه أمني حمض،وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضاً

  جر مع ذلك للحفظ أيضاًؤنعم لو است .يأخذ على الثياب

  

  . معاًاحلمام وابيالثى أخذ األجر عليقد و

  ألا مل تودع عنده،،إن فرط وضمن يف الصورة األوىلياب مل يفإذا سرقت الث

نهما األجرة يإمنا الفرق ب وفرط،يالثالثة إن فرط دون ما إذا مل  وةيضمن يف الصورة الثانيو

نما له األجرة بقدر احلمام ال يف يث إا يف مقابل احلمام، بية حياملة يف الصورة الثانكال

  .اب يف الصورة الثالثةيبل الثمقا

ار يون للمستأجر خيك ،نيون األجرة يف مقابل األمركاب يف صورة يمث إذا سرقت الث

  .ستحق صاحب احلمام أجرة املثليتبعض الصفقة، ف

ث إنّ املفهوم منه أنه إذا مل يح) فرط وإذا أودعالّ إ (:األقسام الثالثة تفهم من قولهو

  .ضمنيمل  ،داع باألجر أم اليان اإلكسواء  ،فرطيمل  وأودع أو ،ودعي

 ألنه ،ضاًيل صحة اشتراط الضمان أكشي {طيعدم التفر وعي التودنيح أي }نئذيحو{

ى فإنه إمنا أخذ األجرة عل {ابيون األجرة يف مقابل حفظ الثكبدون  أي } حمضنيأم

عدم ى فاقهم على من ظهور اتعديا ال ما رمبكوجه اإلش و،}ابيالثى أخذ عليمل  واحلمام

  .)١(منون عند شروطهمؤاملص قاعدة ياشتراط الضمان يف الودعي املوجب لتخص

   اإلجارة إىل باإلضافة} ضاًي للحفظ أكنعم لو استأجر مع ذل{

                                                





٤٠٤

  ألنه حينئذ يأخذ األجرة على الثياب أيضاً ومع اشتراط الضمان أيضاً،ضمن مع التعدي أو التفريط

  . حمضاًفال يكون أميناً

  

ألنه  {الكبال إش} ضاًيمع اشتراط الضمان أ و،طيالتفر أو عديتضمن مع ال {للحمام

ه يل فكشيث يح} ناً حمضاًيون أميك فال ،ضاًياب أيالث {حفظ} ىأخذ األجرة علينئذ يح

  .شرط الضمان

ن، بل الغالب يأنّ األجرة يف مقابل األمر وابياز ضمان الثكمث الغالب يف عصرنا ارت

 لقاعدة كال بأس بذل وط،يمع عدم التفر ما أشبه الضمان، حىت واحلمامات ويف الفنادق

احلمام ى اب عنده، بأن تقع اإلجارة عليداع الثيمع عدم إ صح االشتراط حىتيالشرط، بل 

قابل ياشتراط دفع ما  إىل ه راجع، فإنشترط يف ضمنه أنه إن سرق املتاع ضمني وفقط

  .ل الشرطيشمله دلياملفقود، ف

 نةيالسف وارةيالط والقطار وارةيالس واخلان و تقدم ظهر حال صاحب الفندقاممو

  .عيحنوها، لوحدة األدلة يف اجلمو

 مل ،ما أشبه له ومه النقوديلو تربأ صاحب احلمام عن الضمان يف صورة عدم تسلو

  .ما هو واضحك ،ميضمن إذا سرق بدون التسلي

  



٤٠٥

  فصل 

 وإن ، عليه أو ولياً، عن املالك هلا أو وكيالً، للمنفعةجر مالكاًؤيكفي يف صحة اإلجارة كون امل

 فيجوز للمستأجر أن يؤجرها ،كانت العني للغري كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو باإلجارة

   لكن،من املؤجر أو من غريه

  

  }فصل{

اً يول  أو، هلاكالً عن املالكيو أو ،اً للمنفعةكر مالون املؤجكفي يف صحة اإلجارة يك{

 ري للغنيانت العكإن و {يم الشرعكما يف احلاكما أشبه  أو بةيغ أو جنون أو لصغر} هيعل

جوز يف {حنوها أو }باإلجارة أو بالصلح أو ةية بالوصكمملو {املنفعة} انتكما إذا ك

 صاحليوز له أن جيما ك ،إلطالق أدلة اإلجارة} هريمن غ أو رؤجرها من املؤجيللمستأجر أن 

  .املنفعة إىل حنوها بالنسبةأو  وصييأو 

عموم  إىل ه، مضافاًيه علي، بل اإلمجاع بقسمكعدم اخلالف يف ذلى يف اجلواهر دعوو

ضة، بل املتواترة يالنصوص املستف وقاعدة التسلّط، وعمومات اإلجارة، والوفاء بالعقود،

  .هاريغ وةالداب ونةيالسف والواردة يف األرض

م ألجل أنّ املستأجر الثاين يالتسل إىل اجية بدون احتون إجاركإذا أجر فقد ت} نكل{

املستأجر األول هو  أو فادة املستأجر األول،تد باإلجارة دفع مال اإلجارة فقط السيريإمنا 

ؤجره يد مث يستأجره زيالبستان الذي كها للمستأجر الثاين، يعطي وستويف املنفعةيالذي 

   نكلعمرو، ل



٤٠٦

 فلو استأجر دابة للركوب أو ،ملستأجر الثاين بدون إذن املؤجر إشكاليف جواز تسليمه العني إىل ا

 ولكن ال يسلمها إليه بل يكون ،حلمل املتاع مدة معينة فآجرها يف تلك املدة أو يف بعضها من آخر جيوز

   فجواز اإلجارة ال يالزم تسليم العني بيده،هو معها وإن ركبها ذلك اآلخر أو محلها متاعه

  

م، يالتسل إىل اجيه لعدم االحتيال فكهذا ال إش و،ها لعمرويعطي و املنفعةستويفيداً يز

  .ون املنفعة لنفسهكر اللّهم إال إذا شرط املؤج

املستأجر  إىل نيمه العييف جواز تسل {ـم فيالتسل إىل اجيون إجارة مع االحتكقد تو

 كاملسال وواشياحل وة املراديغا و فعن املختلف،خالف و}الكر إشإذن املؤجالثاين بدون 

 عن كي ذلك، بل حكذن املالإ من دون نيم العياض أنّ له تسليالر وحياملفات وجممع الربهانو

  .كما يف املستمسكاملشهور 

اختاره  وذنه،إبالّ جامع املقاصد عدم اجلواز إ والقواعد والسرائر وةيعن النهاو

  .اجلواهر

ن يكالعدم إذا مل  وناً،يالثاين أمان املستأجر كل باجلواز إذا يد التفصيعن ابن اجلنو

  .ناًيأم

ر دابة جفلو استأ {:ث قالي ح،األول ـ نيتبعه غالب املعلّقو ـ الظاهر من املصنفو

} وزجييف بعضها من آخر  أو  املدةك فأجرها يف تل،نةيحلمل املتاع مدة مع أو وبكللر

 كبها ذلكإن ر و،عهام {املستأجر األول} ون هويكه بل يسلّمها إلين ال كلو{ اإلجارة

قال إن جازت ي حىت} دهي بنيم العيالزم تسليجارة ال  فجواز اإل،محلها متاعه أو اآلخر

  ملاك ذل و،نيم العيف قلتم جبواز اإلجارة بدون تسلكي ف،نيم العياإلجارة جاز تسل



٤٠٧

  فإن سلمها بدون إذن املالك ضمن

  

فاء ي يف وقت استنيألول العستصحب املستأجر اين كل وون،كعرفت من أنّ اإلجارة ت

خرج ي ف،نيألنه تعد يف الع}  ضمنكذن املالإفإن سلّمها بدون  {،املستأجر الثاين للمنفعة

هذا القول، ألنه تصرف ى فاً عليلك تكحرمة ذل إىل  باإلضافة،هيناً ال ضمان عليونه أمكعن 

  .يف أموال الناس بدون رضاهم

أذن يمل  ودهي أمانة يف نيم، بأنّ العيز التسل فقد استدل القائل بعدم جوا،انكف وكي

  .)١(اهلاحب ريقاعدة احترام مال الغى ما هو املفروض، فتبقكه ريمها من غي بتسلكاملال

ط يوز تسلجيما كاملنفعة، ف ونيالعى  للمستأجر علكط من املالينّ اإلجارة تسلإ: هيفو

ه الدابة املستأجرة اليت هي ري غبكري بأن ،هيما ال خالف فكاالنتفاع ى  علرياملستأجر الغ

 بإعطائها له نيالعى  علريط املستأجر الغيوز تسلجي كذلكحتت تسلّط املستأجر األول، 

  .د املستأجر األوليوا حتت كستويف بنفسه بدون يل

ار جيفاء، ألنّ القدر الذي اقتضاه اإليال االست وميإنّ األصل عدم جواز التسل: إن قلت

 خرج من هذا األصل االنتفاع لإلمجاع ،انتفاع املستأجر األول و األولهو تسلّط املستأجر

  .املستأجر الثاين إىل حاله من عدم جوازه بالنسبةى التسلّط على بقيرمت، فكالذي ذ

   املستأجر، إىل عقد اإلجارة أنّ السلطة انتقلتى مقتض: قلت

                                                





٤٠٨

 ة،كياملنفعة استهال إىل ةهذه السلطة بالنسب و،)١(أمواهلمى ون علطالناس مسلّشمله يف

ى ستويل عليق له أن حي أي ة،يالئي استنيالع إىل بالنسبة و املنفعة،كستهليق له أن حيأي 

ر ق للمؤجحيما ال كه، في املنفعة املنتقلة إلكستهليأن : هو وضاًي شيء ثالث أكهنا و،نيالع

د يإني ال أر: قوليأن  له قحي ال كذلكي،  املنفعة عدوكستهليد أن يإني ال أر: قوليأن 

إذا شرط أحد هذه األمور يف حال الّ اه، إي املنفعة إكأن متلّ أو ي،عدو إىل نيأن تتسلّم الع

  .العقد

 كقولون إنّ ذليالء ال ي بدون االستري جبواز انتفاع الغنيأنّ القائل إىل هذا باإلضافة

االنتفاع  والءيأنّ االستقد عرفت  وعلونه من باب القاعدة،جيلوجود االمجاع الفارق، بل 

  .همايلكنقول بعدم جواز  أو هما،يلكما أن نقول جبواز إ واحد، فهما من واديلك

  ففتواه باجلواز يف بعضها،، أقسام اإلجارةنيم بكيد احليظهر أنّ فرق السي: منهو

أي  وارة، ال وجه له،يس أو نةي من سفنياملستأجر ملوضع معكبالعدم يف بعضها اآلخر، و

  .ارة املستأجرةيالس أو ،ة املستأجرة الدابرياب الغك إرنيبفرق 

ان من باب كه يف عقد اإلجارة، سواء يط منصرفاً إلالتسل أو ان االنتفاعكنعم إذا 

ن هذا كل ونتفع به،يث يال جعله حب وماً لهي، ال تسلريط الغيز تسلجي مل ،الشرط أو ديالق

  .جارةه الذي هو إطالق اإلي ما حنن فريالم آخر غك

                                                





٤٠٩

هما يلك يف أنّ ل،عيجارة حال البون حال اإليك صورة اإلنصراف رينّ يف غإ: احلاصلو

ى  رأساً، منتهريالغ إىل نيمه العيتسل أو  مع بقاء تسلّطه،هريبغ أو ما شاء بنفسهكالتصرف 

قتضي هذا يالذي ال اإلجيار  خبالف ،املشتري إىل نية العيقتضي انتقال ماليع يالفرق أنّ الب

  .املؤجرك  يف ملنيالعى النتقال، بل تبقا

  :بطوائف من األخبار ،القاعدةى  مقتضهونك إىل باإلضافة ،ستدل للجوازينه إهذا مث 

 إىل  يف رجل دفع ثوباً)عليه السالم( هيالفق إىل تبتك: اتبة الصفار، قالكمثل م

القصار ى ب علجيهل قصره، فضاع الثوب يه لريقصار غ إىل  فدفعه القصار،قصرهيالقصار ل

الّ هو ضامن له إ: )عليه السالم( فوقّع ،ان القصار مأموناًكن إ وهريغ إىل رده إذا دفعهيأن 

  .)١(تعاىلون ثقة مأموناً إن شاء اهللا يكأن 

 إىل تاجحي كذن املالإ بدون ريالغ إىل ميان التسلكث واضح، فإنه إذا يداللة احلدو

من الواضح مساواة  ول،يون وجه للتفصيك بدون أن ،أموناًان مكن إ وان ضامناًكذن اإل

  .د الطرف املقابليهما أمانة بيلتك ألنّ ة املستأجرنيا بالعهي املستأجرة للعمل فنيالع

                                                





٤١٠

سألته عن رجل :  قال)عليه السالم( هي عن أخ،)عليه السالم( جعفر علي بن حيصحو

ه فهو ريبها غكريان اشترط أن ال كإن :  قال،هيه، فنفقت فما علرياستأجر دابة، فأعطاها غ

  .)١(ه شيءيس عليسم فليإن مل  وضامن هلا،

لو  و اإلجارة ال تبطل مبوت املستأجر،أنى  علعدم االشتراط ما دلى دل عليمما و

  .رار املؤجيان الالزم خكذن اإل إىل تاجحيم يان التسلك

 ،ثركاملساوي دون األ وقلات الواردة يف إجارة األرض باألي الرواكذلى دل عليذا كو

  .ذناإل إىل اجيإشعار باالحت أي بدون

ؤاجرها يستأجر الدار مث ي يف الرجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ح احلليبيصحك

  .)٢(ئاًيها شيدث فحيأن الّ  إكصح ذليال :  قال،ثر مما استأجرها بهكبأ

لو أنّ رجالً استأجر داراً :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،حه اآلخريصحو

ثر مما كؤاجرها بأيال  و،ن به بأسيكأجر ثلثها بعشرة دراهم مل  وهاين ثلثكبعشرة دارهم فس

  .)٣(ئاًيش هايدث فحيأن الّ استأجرها به إ

                                                









٤١١

: قوليان كنّ أباه إ :)عليه السالم( هي عن أب،)عليه السالم(  عن جعفر،خرب إسحاقو

 ا استأجرها به إذا كؤاجرها بأينة مث يالسف أو األرض أو الدارستأجر الرجل يال بأس أنثر مم

   .)١(ئاًيها شيأصلح ف

  .هاريغإىل 

ر مردود، كها ملا ذي فال داللة ف،ات منصبة ملوضوع آخريها بأنّ هذه الروايال فكاإلشو

نه، فعدم غفل العامة عي مما كان شرطاً، ألنّ ذلكذن إن اشتراط اإلى ة عليزم التنببأنّ الال

  .علميإغراء مبا ال  واني البريه تأخيالتنب

عليهما ( ، مثل ما عن أحدمهانيعؤجر املستأجر اليه ما دلّ يف جواز أن يدل عليذا وك

  مث أجر بعضها مبائيت درهم،سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم:  قال)السالم

  .ثياحلد

عمل يأن  أو ةصيه بدون نقريقبله غيأن  جاز من تقبل عمالً ه ما دل أنيدل عليذا وك

  .ئاًيش هيف

 ل الثوب بدراهمإين أتقب: )عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: اط قاليم اخلكخرب حك

ما يال بأس ف :مث قال. ال بأس به:  قال،أن أشقّهى د علي ال أز،كثر من ذلكأسلّمه بأو

  .)٢(هيتقبلته من عمل قد استفضلت ف

                                                







٤١٢

  اإلجارة األوىل مطلقةهذا إذا كانت 

  

اط يسألته عن الرجل اخل:  قال،) عليهما السالم(  عن أحدمها،عن حممد بن مسلمو

   .)١(هيال بأس قد عمل ف:  قال،ستفضلي وطهيخيه من يعطي وقطعهيتقبل العمل في

مة أنه يط، بضميالتفر وبالتعديالّ س ضامناً إي لريأنّ األجى ضاً ما دلّ عليه أيدل عليو

ة مستمرة يف إجارة ريطاً، بل السيتفر أو اًيس تعدي املأمون لريالغ إىل  الواضح أنّ اإلعطاءمن

نصاف أنّ اإل ور،الستئذان من املؤجاملستأجر بدون ا إىل مهيتسل والناس ما استأجروه

ة، ريوجود الس يما ادعكذهاب املشهور  وداتياملؤ وم بعد هذه الشواهدكال يف احلكاإلش

  .حمل منع

ط فال يتفر و املأمون تعدريغ إىل ميأنه ألجل أن التسلكد، فيل ابن اجلنيما وجه تفصأ

  .كذل وزجي

ن ك واضح، لريل غير وجهاً آخر للتفصكال بأس به، بعد أن ذ و:كقال يف املستمس

ث إنهم يضاً حي أنيالم املانعكد يف ييلزم هذا التقالّ إ والم،كالظاهر أنه خارج عن حمل ال

  .نيه العيذا مل تسلّم إلإ منفعة رياء الغياستفوزون جي

ها يد فيمل تق} مطلقة انت اإلجارة األوىلكإذا  {لّهك} هذا {ـان فكف وكي

   ارجينع من اإلميما أشبه مما  أو باالنتفاع بنفسه

                                                





٤١٣

  ،إجارا من آخر  فال جيوز، كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه،وأما إذا كانت مقيدة

  

م يث لو ال التسليم، حبيار التسلجيالزم اإليما ي فريالغ إىل مين التسلم أو ،ريالغإىل 

  فواضح،ريل للمال بالباطل، أما إذا منعت اإلجارة للغكجارة باطلة من جهة أنه أانت اإلك

 هلا مع رياقة الغين سكميارة اليت ال يالسكنايف اإلجارة، ي فهو قد ريالغ إىل ميأما إذا منع التسلو

 ألنّ اإلجارة بدون ،وجب املنع عن اإلجارةيم ي فاملنع من التسل،تأجر األولإشراف املس

 نايف،يقد ال  والً للمال بالباطل،كون أيكاملستأجر الثاين، ف إىل م ال فائدة منها عائدةيالتسل

  .حة، لعدم التالزميون اإلجارة صحكنئذ تيحو

ثالثة منها  ود،يي التقةرأحدها صو: ر يف مقابل اإلطالق أربع صوركمث إنّ املصنف ذ

  .االشتراط صور

د بقدر صور ييون صورة التقكضاً، فالالزم أن تياالشتراط أكد ييبأنّ التق: هي علردوي

   :رها املصنف بقولهكر الصور حسب ما ذكحنن نذ واالشتراط،

انت اإلجارة كبأن } وبه بنفسهكة لرأن استأجر الدابكدة يانت مقكأما إذا و{

 عدم اجلواز الوضعي مبعىن} جارا من آخرإوز جيفال  {،ي الصورة األوىلهذه هو ،قةيمض

 إىل ق هذه الصورةين الالزم تشقك، لني املستأجر هذا احلق يف العكلميالبطالن، إذ ال أي 

  :نيقسم

  ريالغ إىل اً لإلجارةيوبه بنفسه منافكان ركذا إما : األول



٤١٤

 كذلك ، أو اشترط استيفاء املنفعة بنفسه لنفسه،هجر عدم إجارا من غريؤكما أنه إذا اشترط امل

  ، أي ال جيوز إجارا من الغريأيضاً

  

هذا باطل  و املستأجرة،نيالعى ه علريب غكريث ي ذه اإلجارة، حري الغعلعدم انتفا

  .رهكما ذك

ب الولد كريه ليما إذا استأجر الولد الدابة مث أجرها من أبكعدم املنافاة، : الثاين

وب الولد الذي هو كر وإجارة الوالد نيفاة باحة، إذ ال مني، فالظاهر أنّ اإلجارة صحبنفسه

 ،هيوب الولد من باب النفقة الواجبة علكن ريكإن مل و الوالد، حىت إىل عوديقة نفع ييف احلق

  .ن للولدكالسكان من النفقة الواجبة كف إذا كيف

ون اإلجارة كدة بأن تيا إذا أجرها مقدة مبيجارة املقثل اإلمي للمصنف أن ن األوىلاوك

  . ال بنحو الشرط الذي هو التزام يف التزام،له

  .ةيهي الصورة الثانو ،}هريجارا من غإما أنه إذا اشترط املؤجر عدم ك{

  .هي الصورة الثالثةو ،}فاء املنفعة بنفسه لنفسهيأو اشترط است{

أنّ : ديالق و الشرطني الفرق بنكل و،}ريوز إجارا من الغجيال  أي ،ضاًي أكذلك{

س قابالً ي التزام واحد فلكر، إذ هناإن رضي املؤج وانت اإلجارة باطلةكد لو أجر ييف الق

   ذنإ فلو أجر بدون ،ذ هو التزام يف التزامإسقاط، إنه قابل لإلسقاط، خبالف الشرط فلإل



٤١٥

 إجارا من الغري بشرط أن از أيضاً ج،نعم لو اشترط استيفاء املنفعة بنفسه ومل يشترط كوا لنفسه

 وهي ما ،ر يف هذه الصور ففي الصورة األوىلجأ مث لو خالف و،يكون هو املباشر لالستيفاء لذلك الغري

   بطلت،نفسهبإذا استأجر الدابة لركوبه 

  

  . اإلجارةسقط شرطه لتصحير أن  املؤجكق للمالحياً يان فضولك كاملال

 هي الصورة الرابعةو ،}وا لنفسهكشترط يمل  ونفعة بنفسهفاء املينعم لو اشترط است{

أن ك} ري الغكفاء لذليون هو املباشر لالستيك بشرط أن ،ريضاً إجارا من الغيجاز أ{

ن كل ود املنفعة بنفسه، مث أجرها من خالد،يفاء زيد البستان من عمرو بشرط استيستأجر زي

ال  ور،حسب شرط املؤجى د، إذ هو عمل علخال إىل سلّم النفعي ود االستنفاعيباشر زي

د يف املثال، بل املراد بقوله بشرط ير الذي هو زة اشتراط مباشرة املؤجيلزم يف اإلجارة الثاني

  .لو بدون الشرط يف ضمن العقد الثاين وحتقّق هذا الشيء يف اخلارج

فسه، هذا فاء بنيون االستيكشترط أن يمل  وون املنفعة لنفسه،كمث إنه لو شرط أن ت

ه يأيت في و،ون اإلجارة مطلقةكهو  وان هذا القسم داخالً يف القسم األولكس الرابع، كع

  .ىفخيما ال كد يابن اجلن وهمريغ وأنّ األقوال الثالثة للمشهور

اليت } ففي الصورة األوىل {،األربع} أجر يف هذه الصورو{ املستأجر} مث لو خالف{

 ال تعدده ،حنو وحدة املطلوبى عل} وبه بنفسهكدابة لرهي ماذا استأجر الو{ داًيانت قك

   }بطلت{



٤١٦

ن استوىف إ ألجرة املثل للمالك  فيكون املستأجر الثاين ضامناً،نفسهب إال ركوبه لعدم كونه مالكاً

   ،املنفعة

  

 أو  فحاله حال الوقوف اخلاص،،}وبه بنفسهكرالّ اً إكونه مالكلعدم  {اإلجارة

املستأجر }  إن استوىفك املستأجر الثاين ضامناً ألجرة املثل للمالونيكف {،اإلباحة اخلاصة

  .}املنفعة {الثاين

ون له املثل يكن أن كميف كي فى،ون له احلق يف املسميك إنما كنّ املالإ: هين فكل

  : فاالحتماالت ثالثةنئذيح و،ست له منفعتان يف وقت واحدي الشيء الواحد لضاً، فإنيأ

  .رة املثل للمستأجر األولون أجكأن ت: األول

  .ون له أجرة أصالًكأن ال ت: الثاين

 أو  فال أجرة له،رياره الغجيان املستأجر األول عامداً يف إك ما إذا نيالفرق ب: الثالث

  .فله األجرة عامد ريغ

ما إذا كان عاملاً عامداً فقد أذهب احترام حق نفسه، كاألظهر الثالث، ألنه إن و

ن يكأما إذا مل  و فإنه ال حق له يف األجرة،،هايه فرين غك خاصاً له فأسانت الدار وقفاًك

ون له احلق يف يكقتضي أن يحنوه، فإنّ أصالة احترام مال الناس  ودياً للقيان ناسكعامداً بأن 

ه، أما يوقوف علمما إذا غصب الغاصب الوقف اخلاص، فإنه ضامن للمنفعة للكأجرة املثل، 

  .ما ال حق للواقف يف املثالكله،  فال حق كاملال

  املستأجرى بل عل(: د ابن العميقه السيظهر أنّ تعليمنه و



٤١٧

 مبنيان على أن التصرف املخالف ، يف بطالن اإلجارة وعدمه وجهان،ويف الصورة الثانية والثالثة

، حلق الشرط أو ال لكونه مفوتاً،للشرط باطل

 أجرة كحة فللماليانت صحكن إ رة األوىلجا حمل منع، إذ اإل)نيثر األمركاألول أ

ادة أجرة املثل فقد ياحتمال أنه يف صورة ز وحة فله أجرة املثل،ين صحكإن مل ت وى،املسم

ل، بأنّ ك بإذنه فله مبقدار أجرة املثل مشكون ذليك ذا املقدار بدون أن كانتفع مبال املال

  .ة لهيفال منفعة ثان ة األوىلاملفروض صحة اإلجار و، ملالهني منفعتكلمي ال كاملال

من ى ال وجه له، إذ املنفعة مضمونة عل} املنفعة إن استوىف {:د املصنف بقولهي قمث إن

فاء ي بدون االستنيالعى طر عليان املستأجر الثاين سكستوفها، فإن يإن مل  ودهيفوا حتت 

ضمن يفاء، فإنه ي بدون االستنيالعى طر عليسيلّ مستأجر كما تقدم مثله يف كضمنها، 

ل،املثل أو ىاملسمفتأم .  

 يف بطالن اإلجارة{ ديدون الق مها صورتان للشرط و}الثالثة وةييف الصورة الثانو{

هذا وجه } ونه مفوتاً حلق الشرطكأنّ التصرف املخالف للشرط باطل ى  عل،جهان وعدمهو

ه مانع من نفوذ ينته عله املوجب لسلطياملشروط على البطالن، فإنّ حق املشروط له عل

ى س بباطل، ألنّ منتهيل}  الأو {، من له السلطةري غمنبطل لصدوره يالتصرف املنايف له، ف

   س أسوأ منية، فإنه لزجااإلى توقّف علي كذل واً،يون فضوليكاألمر أن 



٤١٨

  بل حرام وموجب للخيار

  

التصرف  و،كالة املزإجاى توقّف عليه بعدم البطالن، بل يمال الناس الذي قالوا ف

  .اإلجازةى ف عل، ال التصرف املتوق الشرطزة الطرف مناف حلقإجاى بدون التوقّف عل

إمنا  وعص اهللايإنه مل : هدياح العبد بدون أذن سك يف ن)عليه السالم( ده قولهيؤوي

  .روه يف الفضويلك مما ذك ذلريغ إىل ،)١(ده فإذا أجاز جازيسى عص

ما عرفت ك ،س حبراميفمجرده لالّ إ وذن،األثر بدون اإل بما إذا رتيف} بل حرام{

  .ذنس بنافذ من دون اإليل الفضويل الذي ليأنه من قب

هذا هو الذي  و لتخلّف الشرط،كذل وما إذا رتب األثر،يف} اريموجب للخو{

ى  أجرة املثل علكان للمالكذا اختار الفسخ إهو األقرب، ف و،ني من املعلّقريثكختاره ا

 أن نئذيما أنّ له حكاحتمال آخر، ى  علىاملسم ون من أجرة املثليثر األمركأأو  احتمال،

  .أخذ األجرةيه فله أن ك يف ملت ألا وقع،ةيصحح اإلجارة الثاني

جارة لإلى أجرة املسم أو ،جارة األوىللإلى أخذ أجرة املسمي أن كصح للماليه يعلو

إذا  ،ةياإلجارة الثان إىل أجرة املثل بالنسبة أو ،رة األوىلاإلجا إىل أجرة املثل بالنسبة أو ،ةيالثان

   فرض

                                                





٤١٩

  .وكذا يف الصورة الرابعة إذا مل يستوف هو بل سلمها إىل ذلك الغري

  

ستوف هو بل يذا يف الصورة الرابعة إذا مل كو{ ،الثاين و أجرة املثل لألولنيالتفاوت ب

  .نيالصورتكى  أقواريان اخلكإن  واالحتماالن} ري الغكذل إىل سلّمها

ن األقرب كل وأت مبخالف الشرط، هذايار، ألنه مل ين له اخليكهو مل  ستوىفانعم إذا 

 ها تصح اإلجارةيبل ف(: ث قاليقه حيد الربوجردي يف تعليره السكيف هذه الصورة ما ذ

ه ال  ألنكذل و،ى انته)الشرط وجهاً واحداً ون من إلزامه بالعملكار مع عدم التميثبت اخليو

فاء ين اإلجارة تصرفاً يف حق املشروط له، بل استكوجه للقول ببطالن اإلجارة بعد أن مل ت

  .العامل اهللا و،ار فقطي تصرف يف حق املشروط له، فالزمه اخلريالغ

إعطاء  و،إشتراط عدم املباشرة املخالفة أو  مع اشتراط املباشرةريوز لألججيمث إنه ال 

الّ  لوجوب الوفاء بالشرط، إكذل ومزاولة العمل بنفسه يف الثاين، وول،ه يف األريغ إىل نيالع

  .ان بنحو الشرطكما إذا يإذا أسقط صاحب الشرط شرطه، هذا ف

صح التنازل منه، إذ ال حتقّق يد، فإنه ال يعدمها بنحو الق وانت املباشرةكأما إذا 

  .ديتعامل جدو تراض إىل تاجحيد يد، بل هو عمل جديلمعاملة إذا ذهب القل

س كما أنه يف العك يف األجرة، ن له حقيك مثالً مل ريالغ إىل أعطاه وديمث لو خالف الق

   مايإذا عمل بنفسه ف



٤٢٠

  . األجرةن له حقيك مل ريه للغءان الشرط إعطاكلو 

إن  و،ان له حق األجرة املقررةك شرطه كيف صورة خمالفة الشرط إن أسقط املالو

  .املتربع بعملهكن له أجرة، ألنه كشرط مل تأبطل بسبب حقّه يف ال

ان ك املشروط إذا ريغ و املشروطنيأخذ بالتفاوت بي وبقي العقديهل للشارط أن و

ن، مث أعطاه يناريط بنفسه يف مقابل ديخيه أن يشرط عل وصهي تفاوت، مثالً أعطاه قمكهنا

قبل يص أن يلقم اكاط األول، فهل ملاليجرة عمله نصف أجرة اخلأاط آخر ياط خلياخل

ث إنه لو ظهر بعض الصفقة مستحقّاً يل تبعض الصفقة، حي ألنه من قب،مةيالثوب بنصف الق

 ألنّ املال ،مته، فإنّ للشرط قسطاً من املال، أم اليان للمشتري أخذ الباقي بنسبة قك، ريللغ

 نإ و،كقتضي ذلياألصل  و ظاهرهم العدم،، احتماالن،الشرط وطواملشرى وزع عليال 

  .العادي  عند العرفكذلى ة علية مبنيانت املعامالت العرفك

 إبطال املعاملة و حقّي يف األخذ بالشرط:قولي أن كال يف أنّ للمالكنعم ال إش

حقّي يف : اط األولي الثوب للخكقول ماليذا من املال، فكأسقطه مبقابل إعطائي  أو هأصاحل

  . العاملاهللا وناراً مثالً،يد  إيل بأن تدفعهار أسقطياخل
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