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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٕٕ) 

 احملتمالت يف املعاملة بني احلّمامي واملستحّمني
ُت ادلساتفيدين مان احلماام هاي: اياا بياع، بل اا  ادلاا ، م ارو  مّ حملتمالت يف نوع ادلعاملة اليت تقع بُت احلّماامي وباُت ادلسات   أقول: ا

، واياااا إةااارة لل مااام م اارو  ابالساااتفاوة ماان ادلااا ، وايااا عقاااد مر اا  ماان بيااع  للماااا  ابللبااف هياااه هااًتة ماان الاا من ابالنتفاااع ماان احلمااام
، واياااا هباااة معوضاااة، واياااا مصااااحلة أو ةعالاااة، واياااا معاملاااة بعاااو  إ1  مبقااادار لبيفاااه يف احلماااامإ واياااا إابحاااة لل مااااموالصاااابونإ وإةاااارة 

 مستقلة.. وسيأيت ذ ر بعض احملتمالت األخرى.
 جملهولية العوض ؛التنقيح: ىي إابحة بعوض، ال إجارة

بيعااااً معاياتيااااً وال إةاااارة معاياتياااة، قاااال  نقاااول: أّماااا وضاااع إىل اياااا إابحاااة معّوضاااة وليسااا   –و ماااا ساااب   –وقااد ذهااا  يف التنقاااي  
الفلااوس يف  ااوز احلّمااامي هلاايو بيعاااً وال إةااارة معاياتيااة بوةااه، الرااًتا  البيااع واالةااارة بًااون العوضااُت معلااومُت  ّماااً ومقااداراً، وأحاااد 

قااى أّي مااّدة يف احلّمااام، هالظاااهر أنّااه ماان قبياا  إابحااة العوضااُت هيااه رلهااول ماان االبتاادا ، إذ ال يعلاام أنّااه يصاارمل أّي مقاادار ماان ادلااا  أو يب
 .إ2 التصرمل ب ر  وضع الفلو بن و ال ر  ادلتأّخرإ

 اجلواب نقضاً: أبمور كثرية جمهولة تباع أو تؤجر
 أقول: رمبا يناقش نقضاً وحاًل:

ادلساتأةرة عان ناوع مان اةهالاة الايت ال تقا  عان  ة أوادلبيعا اما نقضاً هبالًيفَت من أنواع البيع واإلةارة اليت ال خيلو هيها ادلعاّو  والعاُت
 ةهالة أحد العوضُت يف ميفال احلمام ب  قد ت يد عليها قطعاً ومنها موارو اهىت هبا السيد اخلوئي نفسه ابلص ة:

 استئجار الدابة والسيارة
هااكل   ع اار ساااعات أو مائااة أو ألاا  ساااعةهمنهااا: إةااارة الدابااة أو الساايارة أو راابههما ل ااهر ماايفاًل مااع انااه ماان ا هااول انااه يسااوقها 

 ما ان من ا هول انه حيّملها وخراهبا،  السيارة  استهالكرغم ان  يفرة االستعمال تؤثر على سرعة  إ3 رلهول ال حيدو يف عقد اإلةارة عاوة
 األمحال عليها.تتضرر ولو مبرور ال من بًيفرة وضع  –و كا السيارة  –بضاعة قليلة أو متوسطة أو  يفَتة مع ان الدابة 

 ؟متعارهانال يقال: لالستعمال حد أوىن متعارمل وحد أوسط وحد أعال 
إذ يقاااال: هًاااكل  اساااتهالك ادلسااات مُت دلاااا  احلماااام ومااادة لبااايفهم هياااه، ه اياااة األمااار ان يقاااال ان اإلةاااارة منصااارهة دلاااا باااُت احلااادين أو 

، وهكا قال ابيا ليس  إةارة أو هي إةارة ابيلة  هولية العو لألوسط منها، وان من زاو على احلد األعلى أو األوسط ضمن، ال ان ي
 .مع قطع النظر عن ان تل  احلدوو متأرة ة غَت معلومة
 استئجار من يقوم بكل ما أيمره بو من حوائجو

ومل  إ4 هعااهإ مساألةإ: وااوز اسات مار ماان يقاوم بًاا  ماا اماارف مان حوائمااه هيًاون لااه مجياع مناومنهاا: ماا اهااىت باه ااااح  العاروة ماان  
                                                           

 أي للتصرمل هيه. إ1 
 .131ص 1السيد أبو القاسم اخلوئي/ ال يخ مَتزا علي ال روي، التنقي  يف ررح ادلًاس ، ج إ2 
 حيدو ذل . والناور هو من إ3 
 .116ص 5، ج1421 1قم،   –السيد دمحم  اظمي الطبايبائي الي وي، العروة الوثقى، مؤسسة الن ر اإلسالمي  إ4 
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 يعل  عليه السيد اخلوئي شلا يً   عن قبوله لكل .
 جواب )الفقو(
، إليااال  إ1  "مان حوائمااه" ساوا   انا  معلومااة تلا  احلااوائر لادى اإلةاارة أو رلهولااة، إذا  اان ساان ها معلومااً  :وقاال السايد الوالااد

لاة اإلةاارة أو غارراً، ويؤيّاد ذلا  ساَتة ادلت ارعة يف اسات مار اخلادم، أولة اإلةارة والوها  ابلعقد، بعد أن مل يًن اةه  ابلعما  موةبااً ةها
 ا  هإنَّ اةهالة يف اخلصوايات غَت ضارة،  ماا إذا ةها  مقادار ماا ي اربه الطفا  مان اللاا أو مقادار ماا يبنياه البنَّاا ، أو يصاب ه الصابَّا   

 .إ2 ار أساس البنا  وماهية اةص والطابو  واخل   إىل غَتهاإيوم وربه ذل ، ب  هو ةاٍر يف البيع أيضاً،  ما إذا ةه  ادل ًتي مقد
وتوضي ه: انه حىت إذا  ان سن ها معلومااً أو  اان لاه متعاارمل إال اناه ماع ذلا  تبقاى هياه ةهالاة  ونارى ان العارمل ال يعادها ةهالاة أو ال 

أوىن وأوساط وأعاال و لهاا يف وائارة ادلتعاارملت أال تارى  وحادّ وةا ر  وذلا  ألن  حوائماهإ هيهاا مادّ   ما يف ميفال احلماام اامااً   يراها ةهالة ضارةإ
هاراو أو انه قد يرسله ليتسو  يومياً مرة وقد يرسله ليتسو  يومياً مارتُت وقاد امارف بًانو من لاه  ا  ياوم أو  ا  ياومُت وقاد امارف ابلطابخ لع ارة أ

 ذل  ال تضر ابإلةارة. ومع لها شلًنة و لها رلهولة و  وادلستأةرون سلتلفون يف    ذل ، خلمسة أو لع رين    يوم أو ابالختالمل
علااى انااه إن قياا  بصاا ة هااكف ادلعاملااة  اساات مار ماان يقااوم بًاا  مااا اماارف ماان حوائمااهإ مااع  ااون ساان ها معلوماااً أو  ويااا شلااا لااه قاادر 

 متعارمل قي  مبيفله يف احلمام ألن له متعارهاً وسنخ االنتفاع به معلوم.
 ة العوضني، ال تشمل املقاموحاًل: أدلة اشرتاط معلومي

بص ة است مار احلماام  واما حاًل: هألن الدلي  على ارًتا  معلومية العوضُت يف اإلةارة والبيع هو أحد األمور التالية، و لها ال خت ّ 
 من حيف وعوى رلهولية العو : وربهه
مان الواضا  ان العارمل ال يعاد اسات مار احلماام و اكا  وهياه: اندلاال ابلبايا ، اأ ا   العو  إذا  ان رلهواًل  ان  ادلعاملاة مانان  -1

 األميفلة السابقة من أ   ادلال ابلباي .
 و ربى: ان معاملة السفيه ابيلة ال ادلعاملة السفهائية. ، كل  أبداً   العرملايا معاملة سفهائية، وهيه ا رى ايا ليس  سفهائية وال يراها  -2
ميفا  اسات مار احلماام الاكي ةارت  هاال يعامّ يقتصار هياه علاى القادر ادلتايقن اناه لاّ   :وهياه اإلمجاع على اراًتا  معلومياة العوضاُت، -3

 عليه السَتة القطعية.
 اةامع أي على االنتفاع به مقاب  مثنها ال على  ونه إةارة؟الًلي ال يقال: ان احملرز من السَتة السَتة على 

ا لًنه ال يعلم حاله وانه لديهم است مار أو إابحة بعو  أو غاَت ذلا  شلاا ساب  إذ يقال: قد يقال ابن احملرز عرهاً انه است مار، سلمن
ه يف احتم  ان السَتة على اإلةارة مل يدخ  ميف  االنتفاع ابحلماام يف معقاد اإلمجااع أي اناه يًاون مان غاَت القادر ادلتايقن مناه، نعام لاو 

 .هتأم    االستناو ب  معلومة هليو حمة لديه سلم  اهة العقال  انه ليو من االست مار مشله اإلمجاع، لًنه زلتم
لًان احملاتمالت  إ3 إإ... َوَع ْن بَ ْي ِع اْلرَ َررِ صلى هللا عليو والو وس ل  َوَقْد نَ َهى َرُسوُل اَّللِه    عليه السالمبعض الرواايت  قوله  -4

 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرينو      يف معٌت ال رر أربعة و لها غَت مت ق  يف ادلقام  ما سيأيت إبذن هللا تعاىل.
َفُد َمْن َنَظَر يف ُعُيوِب النهاِس فَأَْنَكَرَىا ُثُه َرِضيَ َها لِنَ ْفِسِو َفَذِلَك اأْلَْْحَُق ِبَعْيِنِو َواْلَقَناَعُة َمال    قال:  عليه السالمعن أمَت ادلؤمنُت   اَل يَ ن ْ

نْ َيا اِبْلَيِسرِي َوَمْن َعِلَ  َأنه َكاَلَمُو ِمْن َعَمِلِو َقله َكاَلُمُو ِإاله ِفيَما يَ ْعِنيوِ َوَمْن َأْكثَ َر ِمْن ِذْكِر اْلَمْوِت َرِضَي مِ   ير البالغة:  ((َن الدُّ

                                                           

 أقول: وقال البعض: إذا  ان ذلا متعاَرها. إ1 
 .  227ص 58بَتوت، ج –السيد دمحم احلسيٍت ال َتازي، الفقه /  تاب اإلةارة، وار العلوم للت قي  والطباعة والن ر والتوزيع  إ2 
 .448ص 17ها، ج1419قم،  –دمحم بن احلسن احلر العاملي، وسائ  ال يعة، مؤسسة آل البي   إ3 
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