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

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(606) 

 األجوبة عن مجهولية الثمن
وأنةه ال  صةرر    ،)يف الصورة الثانية السابقة( إضافة للوجوه األربع املاضية، بوجهني آخرين مها: أنه ال جمهوليةة للةثمن وميكن اجلواب عن جمهولية الثمن

 كرب    اجملهولية إذا كانت من هذا النوع بالعقد، ل  تُ 
 شبهة بطالن استئجار الفندق اذا لم يحدد المدة

البلو  وهي: استئجار الررف يف الفنادق فإنه لو اسةتأجر الررفةة يومةا   ةأة دينةار أو عشةرة  ولنوضح ذلك يف ضمن مسألة مشاهبة شديدة النفع عامة 
واملدة واألجةرة حمةددان أيًةا  أع معلومةان هةل جمهةولني، لكةن املتحقةم كثةلا  مةا يف ا ةار  أن  1ينةمع أيام بألف دينار كان صحيحا  ألن العني املستأجرة

ع مادام راهبا  بالبقاء يف هذا البلد أو مادام أن عمله الذع جاء ألجله، كاجناز معاملة جتارية أو حل مشةكلة إداريةة،   يستأجر الررفة ملدة هل حمددة أ
إذ إنه   حيدد مدة االستئجار و  يتحدد بتبعه مقدار األجرة جمموعا ، مع أن املشهور بل اجملمع عليه  ؟ينته، ولكن كيف ميكن تريج هذه املعاملة شرعا  

 .2(نهى النبي صلى اهلل عليه وآله عن الغرر)اهرا  لزوم حتديد املدة واملبلغ وإال كان من الررر وقد ظ
 وميكن ترجيه بوجوه:

 وجوه ستة لتصحيح االستئجار غير محدد المدة
انةه اباحةة للسةكن يف مقابةل اباحةة الةثمن  الرابع: ، الثالث: إنه هبة معوضة أع يهبه مبلرا  مقابل السكىن.3فتأمل إنه صلح، الثاين: إنه جعالة األول:

 ويلزم بالتلف وشبهه. فتأمل
 4الجواب بأنه ليس غررًا كما ال دليل على بطالن مطلق المجهول

 :ضررا  وال اإلمجاع على خالفه الأن يقال بأنه إجارة لكنه ليس  جهول عرفا  إذ العرف ال ير  يف مثل ذلك هررا  و  :خامسال
ثبوتا  ومما يؤول إىل التحديد إثباتا ، إذ الفرض أن كل يوم  حمددا   إذا كانجمهوال  مطلقا  ال ما  كان األجرإذا  دليل ليب قدره املتيقن ما أما اإلمجاع فألنه  

تئجار الةدار مقابةل مبلةغ أجرته مأة مثال  فكلما بقي يوما  زاد مأة فإذا بقي عشرة أيام كان ألفا ، والقدر املتيقن من اإلمجاع ما لو كان جمهوال  مطلقا  كاسة
االلةالل اء و قًةباالنهةي حمةددة إثباتةا  بةل يف علةم اهلل تعةاىل واثباتةا  حمةددة ثبوتةا   ،ما، وبعبارة أخر  حيث إن اإلجةارة ههنةا الالليةة بعةدد األيةام واأليةام

ولةو فإنةه هةول املطلةم الةذع ال يعلةم بانقًةاء األجةل وإن كةان اجملمةوع لةيس  علةوم اكن لكةن آحةاده معلومةة واجملمةوع يعلةم بانقًةاء األجةل، عكةس اجمل
 فتأمل.وال يقلبه عما وقع عليه متأخر رتبة عن معلوميته وجمهوليته ذاتا   بذل الشئ عملفإنه ال يدفع جمهوليته الذاتية إذ حمددا  شيئا   آخر األمر دفع

 كل منها له أجرة حمددة.  وأما الررر فيجاب بأنه ليس هررا  عرفا  ما دام منحال  إىل آحاد مستقلة
 العمل الخاص هااالجارة غير المحددة المدة معاطاتيه مبرز 

بةأن يقةال على اإلجارة بةدون إشةكال أصةال   التخريجسلمنا أن الررر مطلقا  حمظور شرعا  وأن هذا النوع من اإلجارة هرر عرفا ، لكن يصح  :السادس
اإلجةةارة املعاتاتيةةة ويكةةون املةةربز نةةا أو املنشةةئ كةةل يةةوم هةةو بقةةاعه يف الفنةةدق بعةةد السةةاعة الثانيةةة ظهةةرا  أنةةه يسةةتأجره، يف واقةةع األمةةر، يومةةا  بيةةوم، بنحةةو ب

إنشةةاء  معاتاتيةةا  السةةتئجار املكةةان نفةةس بقائةةه السةةاعة الثانيةةة، فةةإذا بقةةي كةةان لةةول )مةةثال ، كمةةا يف أهلةةا الفنةةادق( فيكةةون انقًةةاء إجةةارة اليةةوم األول ح
 قبوال  لثبوت البناء االرتكازع العام على ذلك.و ق رضى  الفند ويكون سكوت صاحا

                                                           

 .ضحسا الفر  - 1
 .(1٤2 ص :2٢) واجلواهر  ، (2٩1ص: 2 )( ، راجع أيًا  التذكرة 1٩١ ص - ٤الشيخ األنصارع: )   -كتاب املكاسا   - 2
 ر يف االجارة.فترر فيه اجلهالة اليت ال ترتفوحتديده، أما العمل فت اذ يشرتط يف اجلعالة تعيني الثمن - 3
 بل الباتل هو اجملهول املطلم. - ٤
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 تخريج السرقفلية على االجارة ودفع اشكال المجهولية.
ان ميكن القول أوال : بأن أجرة احملل، الذع باعه بنحو السرقفلية، وإن   حيدد زمنها لكنها حمددة عند ا رباء عرفا  بتحديدهم عمةر املكة وفي المقام:
 ال خيفى. عادة، وفيه ما

رط ثانيةةا : إنةةه وإن كةةان جمهةةوال  بشةةكل عةةام لكنةةه ال يًةةر بعةةد أن الةةل إىل وحةةدات شةةهرية كةةل وحةةدة منهةةا لنهةةا معةةني فتأمةةل، وميكةةن تتميمةةه بالشةة
الوكالةة أو الشةرط  إىل د  لكةن هةذا عةو  هبةذا العقةد اجلديةد االرتكازع علةى أنةه إذا أجةره بعةد عشةر سةنني كخةر لعشةر سةنني أخةر  مةثال  كةان حمةددا  أيًةا  

 الًمين فيدخل يف اجلواب البنائي عن اإلشكاالت الثمانية السابقة وهو ما سيأيت إال أننا اكن يف اجلواب املبنوع فتأمل.
 الملك المؤقت في السرقفلية

 أنه متليك مؤقت لعشر سنني مثال ، فهذا مبعض ذاتا  لكن من حيث الزمن. الصورة الثالثة:
هةو أنةه بعةد انتهةاء العشةر رض فةاليف كرب  صحة البيع املؤقةت، أن هةذه الصةيرة ال حتةل أيةة مشةكلة مةن املشةاكل الثمةان املاضةية إذ وفيه: بعد التأمل 

وهو البائع، فكيف له ة للمشرتع املالك مؤقتا  ة بعد انقًاء العشةر سةنني أن يةؤجر للرةل أو يبيةع لةه؟ فةإن كةان األول سنني خير  من ملكه ويعود ملالكه 
وإن كان عن نفسةه فةال بيةع إال يف ملةك  ،املالك كان وكالة فلد أهنا تبطل  وت أحدمها أو بالعزل واحلال أن السرقفلية ليست كذلكعن ن الرل أع ع

و  يةرد يف الشةارع  ال وكالةةنتيجةة فهةي واليةة الشةرط من يرد أنه إذا كان كما وهو حمل اإلشكاالت السابقة،   1وال إجارة إال يف ملك، إال إذا كان وكيال  
يرد أن الشرط قائم باملتشارتني ال بالثالث والرابةع ، كما أسبابا  معهودة ليس منها الشرط يف املعامالت أن للمسببات أيًا  ويرد  ،صحة التولية بالشرط
 الطوليني وهكذا.

 تصويرالملك المبعض في السرقفلية
ان تكةون منافعةه لةه  لكيتةه ال من كل احليثيات بةل مةن حيةث ، وتصويره أنه يبيعه وينقل ملكيته إليه أنه من امللك املبعض ذاتا  وآثارا   الصورة الرابعة:

ومن حيث أن لةه جتديةده لنفسةه فتكةون لةه  ،من حيث أن تكون له سلطنة بيعه أو تأجله بنحو عقد ا لو عن نفسه بعد العشر سننيستئجاره، و ال ال
هةذا مةن  البيةع فقة . عةن نفسةه ية الناقصة وهي امللكية من حيث أن لةه سةلطنةامللكمللكية التامة بعد أن كانت له مرتبة أعلى من امللكية وهي ا 2حينئذ  
 جهة.
ال ينقةةل ملكيةةة العةةني لةةه مةةن حيةةث أن لةةه )أع للبةةائع أع املالةةك األ صةةلي( تعةةود األجةةرة مهمةةا ترامةةت البيةةوع، ومةةن حيةةث أن مةةن جهةةة أخةةر  فإنةةه و 

 فالعني من حيث منفعة االجرة للبائع ومن حيث ساتر منافعها للمشرتع قد عادت امللكية باملرتبة األقو  له.املشرتع إذا   جيدد الع
وحسةةنه لةةو تعلةةم بةةه  ،سةةبم إمكانةةهوقةةد وال خيفةةى مةةا يف ذلةةك مةةن التكلةةف الشةةديد، إال أن الكةةالم أنةةه لةةو فةةرض أنةةه فعةةل كةةذلك فهةةل هةةو صةةحيح؟ 

 .وفيه تأمل، فتأمل واهلل العا  3عقالئيةوصحته لو صار من االعتبارات ال ،الررض
 صلى اهلل على محمد وآله الطاهرينو 

)ان الجنة والحوور لتتوتاق ىلوى مون يكسوح )اس يكونس( المسوجد  و يأ و  منوه :  )عليه السالم(حمدثا  عن أبيه  )عليه السالم(قال اإلمام الرضا 
 4الق ى(

 5لمؤمن في الدنيا على قدر دينه()ىنما يبتلى ا:  )عليه السالم(وقال االمام الباقر 
  ٢)محرمة الجنة على القتاتين المتائين بالنميمة(:  )عليه السالم(وقال 

                                                           

 .أو وليا  بوجه - 1
 حني اذ جدد لنفسه - 2
 أو بىن عليه املتعاقدان. - 3
 (٤٧1ص  - ٤السيد الربوجردع :)   -جامع أحاديث الشيعة  - ٤
 (2٢٤ص  - 3)   احلر العاملي : -وسائل الشيعة  - 5
 (3٢٩ص  - 2الشيخ الكليين : )   -الكايف  - ٢


