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 فصل

لزرع الحنطة أو الشعیر بما یحصل منها من  األرضالیجوز إجارة 
اللما قیل من عدم کون مال اإلجارة موجودًا حینئذ  ،أو الشعیر ،الحنطة

و من هنا یظهر عدم جواز إجارتها بما  ،ال في الخارج وال في الذمة
بما یحصل بل عدم جوازها  ،یحصل منها و لو من غیر الحنطة والشعیر

من أرض ُاخری أیضًا لمنع ذلک، فإّنهما في نظر العرف واعتبارهم 
بمنزلة الموجود کنفس المنفعة، وهذا المقدار کاف في الصّحة نظیر بیع 

ها الیجعل غیر الموجود موجودًا الثمار سنتین أو مع ضّم الضمیمة، فإنّ 
مع أّن البیع وقع علی المجموع، بل لألخبار الخاّصة، وأّما إذا آجرها 

 إشکال،ففي جوازه  ،بالحنطة أو الشعیر في الذّمة لکن بشرط األداء منها
وإن کان یمکن حمله علی  ،ما یظهر من بعض األخبارلواألحوط العدم 

ة أو الشعیر من غیر اشتراط کونهما الصورة االولی، ولو آجرها بالحنط
وأّما إجارتها بغیر الحنطة أو  ،الیبعد کراهته ،منها فاألقوی جوازه نعم
فیه خصوصًا إذا کان في الذّمة مع  إشکال الشعیر من الحبوب فال

 [1].1 اشتراط کونه منها أّوالً 
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ّح  هرف  رل اتمرمه رم رو  [ 1] ، األصرحم هذا الحکم هو المصر
ة الوا دة  ل المقمم   ل هو النصوص  ،ل مستندهوعمدة الکالم   الخمصح

ّح  هف السید الممتن أو أنح القمعدة تقتضی المنع؟ امرم اترتد   &امم ص
ّة؛ ألنح رم  عتیف  ل االم غیّ واحد من م: هأنح مقتضی اإلرم ة متکیة ااُلر

 ّع وروده  ل الخم ج أو ر ة یح أي العوضر عوض المنفعة الممتواة، وهو 
 «الجرواهّ»وهذا غیّ حمصل  ل المقرمم، ولرذلق لرم   رل  ،ة ل الذمح 

ومن ذلق یعتم عدم الفرّ  هرین تیرخیو اون رم من رم أو مرن أ ض »
 .1 «ُاخّی...

همنزلررة مررن أن العرروض  ررل المقررمم : »& مررم أ ررمده السررید المررمتن
ة نظیّ هیع الثمم  تین أو ترن المورود انفس المنفعة وهو امف  ل الصحح

ف الورود لف حقیقة والعّ رم  هخرالف المنفعرة؛ ممنوع؛« مع الضمیمة ألنح
م ال  إنح م لمهتة لتتمتیق  عال   بیع الثمم    رو امهرب هملنصروص هنظیّ توأمح

 ة.الخمصح 
عقرد اإلررم ة لح المبمحث السمهقة إنح المصحح  يق  ل مطموولد حقح 

ّة ار ،  مأل ضهو إمکرمن االنتفرمع المقصرود مرن العرین المسرتأر مرثال 
ف الهدح أن یکون ممتوام  حین العقد أو مم ع ممیجعلهخالف  وضم   ی م؛ ألنح
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ة والمفّوض عردم يرلء  املیلءعمم  أو یکون  ل حکمف امأل  ل الذمح
 من مم حین العقد المبحوث عنف.

 
ُ
ف نعتبّ األ م منیرأهم ومرم هرف هذا مضم م  إلی أنح مو  االعتبم یة مع تستح

میرکو    ضاألمرع أنح الحمصرل مرن  ،ولم یکرن  یرف يرق ،االعتبم 
  قیرم  ،الحصو ، والیّض العقالء یجعتف عوضم  عمم تمترق همإلررم ة

ّة  المقممین مع الفم   حیث یکون المنفعة مرن يرنون العرین المسرتأر
غیرّ  الذي األ ضتبع م هخالف المحصو  من هوهل ممتواة  ةالمورود

 مورود حم  العقد ومیکو  الحصو  هعد، هذا.
ة  ل الم  ؛قمم یستتزم تقدم الیرلء عتری نفسرفعتی أنح القو  هملصحح

رف  ،ق من لزوم اون العوض ممتوام  أو  ل حکمف حین العقدلمم حقح  مع أنح
ّة عین م یستتزم وحدة العوض  الیمتکف إالح هملعقد، وعتی  ّض اون ااُلر

 ض.والمعوح 
ة، وهرل ابمه عدم الجواز همألق إل قد تمسح  ،وایف امن خبم  الخمصح

  .العمدة
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ّاهیم لعت وایة  :منها عن رعفرّ هرن  هن السندي،عن صملح  ،هن اه
 ×تألب أهمرعفّ :لم  ،ن یسم هعن الفضیل  ،عن موتی هن هکّ ،هییّ

 .1«إن کان من طعامها فال خیر فیه»هملطعمم، لم :  األ ضعن إرم ة 
ع یرجمهعتری عدمرف  الخبرّ یرد ح  ل؛ ألنح عموم نفرداللت مهوالهأ  

ف الینم أنحمئف د الّوایة وة هأنواع م والتیمم هتحمظ و یة المعممتب حتح توأنح
ّدع وحم  السنا   ل مقمم  ة.عال یة والصحح  ن الحتح

ّد  یرف أيح يوُايکل  ل تندهم هصملح هن السند ف لم ی توایرق أو  ؛ ألنح
   «.اممل الزیم اه»مد  وإن امن من  رم  

ف  یف مذاو  هعنوان  :وُايکل م »هأنح ف هو صملح هرن « الجمح ولم یعتم أنح
  هعة.م   ل مجموع المّویمه عنف  ل الکتب األجمح ال يالسند

ّح  ّاز د الیرق والرّیرق إلویکفینم مج مرع المرذاو   رل  اتحرمدهحر
 .7هذا مضم م  إلی دعوی واملة رمیع الّرم   یف«. اممل الزیم اه»

ر هرأنح  :يرکم عن اإل هعضرم  أو ف لمعّو یترف عردم التوصریف لعتح
د اتحرمد الطبقرة مضرم م  اللعدم اتصرم ف هرف،  مرن القّیرب إتحرمده هعر

 .هخبّ أهل هّدة هتعمضدهم

                                                 
 .5،  11، اتم  المزا عة:  55، ص11وتمئل الییعة: ج. 1
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عرن أهرل  ،عن صفوان ،أیو  هن نو  يیخ عن)  وایة أهل هّدة منها:
ّد ّة)المحرردودة  األ ضتررألب عررن إرررم ة  (ةهرر هملررد اهم  (المخررمه

إن » قرم :  ؟وتألتف عن إرم ت م هملطعمم :، لم «البأس»لم :  ؟المعتومة
 .1«فیه خیر کان من طعامها فال

رف یرّوي عنرف صرفوان  ،لکونف مج و  ؛ضعیف ةدهّأهو و ولکن همم أنح
 اقة  الهأ  هملسند. إالح عن يوهو الیّو
ة وایة أهل هصیّ  منها: اجر ؤ الت » لم : ×عن أهل عبدالتفر  ر المواقح

 بالنط اف،وال  ،ربع اءوال باأل  ،وال بالتمر ،وال بالشعیر ،بالحنطة األرض
ه ذا ل یس و مض مون  الفّض ة؛ ألّن ال ذه  و الفّض ةولکن بال ذه  و 

 .2«بمضمون
 األرضستأجر تال» :لم  ×عن أهل عبدالتف وایة ُاخّی عنف،  منها:و

ومرم  :، لترب«ربع اء وال بالنط افباأل ال بالتمر وال بالحنطة والبالشعیر و 
بال ذه   تقبله اوالنطاف فضل الم اء ولک ن  ،ربالش  » :لم  ؟ هعمءاأل

 .3«عبوالنصف والثلث والر  الفّضةو 

                                                 
 .1،  11، اتم  المزا عة:  51، ص11. وتمئل الییعة: ج1
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 مم منمو  المذاو ة   الّوایتین المنع من إرم ت م همالُ ومقتضی إرال
ّة أو  ل الذمة ولکرن  األ ضلمحصو  من غیّ ا نمطتقم  ولو ام المستأر

ة: مقتضی التعتیل  ل  ةالذهب و ألنح »المواقح مضمون وهرذا لریس  الفضح
 مفّوضیة عدم اون « همضمون

ُ
حصرتب مرن  ةمو  المذاو ة مضرموناأل

م إذا ارمن معیح نفس م أو من حمص األ ض  م  نرل أ ض ُاخّی ولم یورد، وأمح
ة  الهأ    . ل الخم ج أو  ل الذمح

ّة غیرّ  :فالمتحّصل نرة إنح الّوایة  ل مقمم هیمن عدم رواز ااُلر المعیح
ّح  ةوالمضمون ّان أطمف لنّ  وا؛ ألنح الی  النطمف هعمء والذاّ األ والیض م
 ن عتی مم یستفمد من تیم  الکالم.یغیّ معتوم

ّنمه توصوینیح  ةالذهب و»ف ید ممذا ر مصرمتمنهأنح مرم « الفضح ّا  مفسح
 ×یدان  ل  وایة الصدو  عن أهل هصیّ عن أهرل عبدالترفزیالهکون مم 

کثر مما قبلها ب ه؛ ألّن فالتقبّ  فّضةإذا تقبلت أرضًا بذه  أو » :لم  لها بأ
 .1«الیزیدان مصمتان الفّضةالذه  و 
قیمة  ل مقمهل الان  ل القد  الالیزید :همعنی «الیزیدان» :×ولولف

ة من الحمصل املنصف والثتث و...  إنح م تزید وتنقو لد ا  هتبرع الحصح 
 صل.األ
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)مرن أهرل  ةد مرن هرذه الّوایرمه الثالارفمنح المسرتأ :مل القو جوم
ّح  ّة المقر  ة لمهترة لتزیرمدة والنقصرمن املرد هم هصیّ( عردم ارون ااُلرر

 والدینم .
ّدة حیث حکرم ینمه عن الفضیل ویمکن دعوی تقییدهم همم  و وأهل ه

ّهرم « إذا امن من رعمم م»هعدم الجواز   ی مم م إذا امن مرن رعرمم غی وأمح
  . یجوز لضمء همف وم الیّط  ی مم

قة أهل هصیّ تمنع عرن  أنح  :إالح أنح المیکتة خصوصیة التعتیل  ل مواح
 يرکم هذا مضم م  إلری اإل« إنح مم مضمونمن وهذا لیس همضمون»ذلق 

 رال  هم  عتی حملف.ابوه المف وم لتیّط،  مإل ل 
ّاء، لررم : تررأ  یعقررو  األومنه  ا حمررّ : صررحیحة أهررل الم،رر

ف امن لروأنم حمضّر  ×أهمعبدالتف أخ لد هتق  ل،  قم : أصتحق التف إنح
ّ   ل  رصریّ عوهرو یبیرع ال لنرم ضیعة لأخ یت لول حجّي یتیمم  وت  نممح

ّا   م ،هملطعمم األ ضوینارّ  یصنعف خم هب قد  یصیبنلمم   أمح  کیف  تنزح
  الیت یم یفالتأخ ذ نص  األرضأّما إجارة » قم :  ب الیتیم؟یأصنع هنص

 .1...«تؤاجرها بالربع والثلث والنصفأن منه إاّل 
نةهملطعمم إالح إذا امنب رواز إرم ة األ ض وهذه تد ح عتی عدم   .معیح
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نبعی وإن هقصررو  داللت ررم عترری المرردح  :وُايررکل  ی ررم لفرر   تضررمح
ّاد من م هل المزا عة هقّینة الحکم  رل ذیت رم هرملجواز ا إلرم ة؛ ألنح الم

ر الذي یمم إذا امن هملثتث أو الّهع   نح أ کر ،مه المزا عرةهرو مرن مختصح
ّة  ل مفّوض السنا  امنب مقدا ا   نم  من الطعمم ااُلر  کمن البطالن  ،معیح

رة الم یرمعة مستندا  إلی  قدان يّط المزا عة وهرو ولوع رم عتری الحصح
ّاعمة الیّط ة مع م  .1ولذلق حکم هملصحح

ّة  یف  ل القبملرة التر  لوُاریب عنف: هأنح من القّیب اتتعمم  المنار
ّة  ی م مضبورهل أعمح من اإلرم ة المع ودة التل تکون  لمزا عة او ةااُلر

ة میمعت التل ّة  ی م حصح من الحمصل،  ملفّ  المذاو  لیس  ةکون ااُلر
 ،هل محل الکالم والمزا عرة لهل هین اإلرم ة الت ،هین لسمین لتمزا عة

هملطعمم لکن هعد حمتف عتی الطعمم مرن  األ ضعتی حّمة إرم ة   تد ح 
ف نظیّ لتمزا عة.األ ض نفس  ؛ ألنح

ّة یونس هن عبدالّحمن عن غیّ واحردتمع منها: عرن أهرل رعفرّ  ،ب
ةمم  : أنح مم تئال÷وأهل عبدالتف نارّ تر نأرت م الیجوز أمن  التل العتح

ّهم هملذهب و األ ض ةهملطعمم وتنار  ّن أّل ة ف ي ذل ک عال»؟ لرم : الفضح
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والش عیر  ةط نحبحنط ة إج ارة یخرج منها حنطة وشعیر والتجوز  الذي
 .1«بشعیر

مرن الحنطرة  األ ضو داللت م عتی منع االتتیجم  همم یحصرل مرن 
ّ مرن ترنخ ررعرن ارون األ الن رل، ومقتضی التعتیل ةوالیعیّ واضح

ة أو من رعمم آخّاأل ضالمز وع  ل  الطعمم   .،و إن امن  ل الذمح
لرم :  ×عرن أهرل عبدالترفر الصحیحة ر ولّیب من م  وایة الحتبل 

 إنح م ترد ح عتری الن رل ، 2«بالحنطة ثم تزرعها حنطة األرضالتستأجر »
ّة الحنطة إذا ز عب الحنطة أو مطتق المممال.  عن رعل ااُلر

ّة لترز ع  ةالن ل عن ممماتر  لامن ییتّ إنح الّوایتین  رم  رل إااُلرر مح
؛ألنح التعتیل  ی رم ةرنم  الّهویأو مطتق األ ،خصوص الحنطة والیعیّ

 نف میمه ة اإلرم ة الکذائیة هملمعممتة الّهویة.میستفمد 
ّ األخبرم  النمهیرة عرن إررم ة ئ ّوایة یونس والحتبل من مقولرة ترم

ة  ض ُاخّی أو  ل الذأمن همطتق الطعمم  األ ض ییرکل حمت رم  لالتمح
نرةعتی الحّمة والمنع هعد اون رم  رة ولرد  معیح  رل الخرم ج أو  رل الذمح

                                                 
 .11،  11، اتم  المزا عة:  51، ص11. وتمئل الییعة: ج1
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ّاهة، مضم م  إلی أنح  مم إذا ز عرب ه  وایة الحتبل تختوح  حمتب عل الک
ال     .الحنطة دون الیعیّ، هذا أوح

ّهم  الییمتف الن ر   رل تن ری عرن  ،لو امنیم  لو لم یز ع م أو ز ع غی
 عتری هرذا  .الحنطة  ل اإلررم ة ةرّهعد رعل االُ  ب الز ع هملحنطةتعقح 

م یقتصّ  ل الحکم هملحنطة أو إ ّاهة عتی مم لیل تمح حمل الّوایة عتی الک
 .1لالوضع لتنم  یف؛ ألنح القمئل ادعی عدم ظ و هم  ل الن وإن تأمح 

ة لح ل تمممیة األد  إيکم  ال  ،وایف امن  ّة( الخمصح ة )المعتب ر ة الدالح
نفتی مم عر أي الّوایمه  رد رعمةمن األ ةرّرعل االُ  یعیح رة المقیح  ةالخمصح

ممیصد  عتیف  )املحنطة والیعیّ و...( وأیضم  الح  األ ضهمم یخّج من 
الحنطرة والیرعیّ  ه،یرّإرم ت م » و مم أ مده السید الممتن من أنح  ،الطعمم

املحنطرة والیرعیّ   فیرف: أن ذارّ الربعض«  یرف إيکم من الحبو   ال
ل یالفضر ل ل  وایتر« الطعمم»رال  إمن هم  ذاّ المثم  والیبعد اونف 

ّاء  مضرم م  إلری ذارّ  ،عرن التقییرد آ   وأهل هّدة وهکذا  وایة أهل الم،ر
ّهمم املتمّ د. ؛غی  لعدم المعم ضة هین المطتق والمقیح

ف هنمء  عتی تمممیة ّدة( تندا  وداللة الالّوایتین ) هذا اتح ر فضیل وأهل ه
ّح  والنقمش  ل الداللرة هردعوی ظ و هرم  رل  .مموالهأ  هداللت ر ولد م
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ّاهة مند ع ّام  ل  وایرة  ؛الک رمء)لو ود لف  الح أترنمد الصردو   (الويح
مء لهحسین هن تعید عن الحسن هن عت  ×تألب أهمالحسرن :لم  الويح

ّح عتری أن یعطیرف  أ ضم  من  رل عن  رل ايتّی  رّهمنم  معتومة همأة ار
 .1...«حرام» قم :  ؟األ ضمن 

ّاء الصّیحة  رل الن رل عرن إررم ة  مضم م   إلی داللة  وایة أهل الم،
م إرم ة »هملطعمم  األ ض  «.الیتیم منف یبتأخذ نص هملطعمم  ال األ ضأمح

ة  ی رم رواهرم  ل)یرونس( «العتل»وهکذا  وایة  رة عردم ع، المصرّحح تح
ّة     .هملطعمم... األ ضمنار

رة عتری المنرع  إيکم ال :وعتی الجمتة  رل إرم ت رم  ل تمممیة األدلح
قینعالم لمطتق الطعمم و ملم  لکثیّ من األ  .المحقح

ّح  ل صد  المسألة ر  ویسمعده مقتضی القمعدة ّة ر امم م من أنح ااُلر
رة یوالعوض ،عوض المنفعة الممتواة ة  ّع وروده  ل الخم ج أو  ل الذمح

 .وهو غیّ حمصل  یمم نحن  یف ) ارع تفصیل الکالم  رل أوح  المسرألة(
ّهمم من تموعتیف ال ذلق وار ،ّ الحبرو ئ ّ  هین الحنطة والیعیّ وغی

ّة( أو من  األ ض هین ممیحصل من هذه لوحردة  ؛ ض ُاخّیأ)المستأر
 .المنمط  ی مم
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األداء  وأّما إذا آجره ا بالحنط ة أو الش عیر ف ي الذّم ة لک ن بش رط
 [1].منها

ّة  ل الجواز  یمم إذا رعتب االُ  يکم ظ ّ ممم لدمنمه عدم اإل[ 1] رر
ررة مررن دون يررّط  ّة مررن  األ ضمررن حمصررل  األداء ررل الذمح المسررتأر

ّح  هف  ل المتناأل ّهم امم ص ّهم هملحنطة أو الیرعیّ » :رعمة وغی ولو آر
ّاط اون مم من م  مأللوی روازه نعم ّاهتف ،من غیّ ايت  «.الیبعد ا

ّة من رعرمم تنح إرال  الجواز  یمم إذا لم أوالیخفی   األ ضکن ااُلر
رة  محلح  األ ضّة ومن غیّ هذه المستأر االم إذا لرم یجعت رم  رل الذمح

ة  مة ) ل مقتضی القمعدلیمو  العتح ( وهل اون العوض معردوم ةالمتقدح
رف لریس لرمومحتمل الورود والعردم   ال  لتممتوایرة، مضرم م  إلری أنح هوأنح

ةألنح الذهب و» : ل  وایة أهل هصیّ ×لولف مضمون وهرذا لریس  الفضح
ق خّورف عن غیرّ ییمل ال« همضمون  األ ضطعمم غیّ المورود المعتح

ررق خّورررف عررن نفررس العررین  ّة امررم ییررمل الطعررمم المعتح المسررتأر
 .ةالمستأرّ
ّهرم هملحنطرة أو الیرعیّ ننعم،   رل وا قف  ل الحکم هرملجواز إذا آر

ة  ّه  ل ر الذمح يرکل عتیرف ألتعمومرمه، وإن رر  1«الجرواهّ»امم اتتظ 
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ل همم یظ ّ من هعض األخبم ، واحتمط هعدم الجو &السید الممتن از وعتح
ّاده من الخبّ حسنة  مءولعلح م الممنعة من رعرل العروض  ةمقدح تالم الويح

ّح عتی أن یعطیف من  ّام»: ×ولولف األ ضمأة ا  ملّوایة وإن امنب  .«ح
 همثرم  هرذأ ل البیع ولکنح م لم یفتّلروا هرین البیرع واإلررم ة  رل  ةوا د

من عدم العثرو   1عالمم أ مده هعض األهف،  م هملحقوأهل  ،مهیالخصوص
 امم تّی. يکم عتی  وایة یمکن اتتظ م  ذلق من م لیکون منیأ لإل

ق الیّط مج و  الحصرو  هذا مضم م  إلی أنح   یکرون الیرّط  ،متعتح
رة  رل حکرم  يغّ یم  و منف یسّ إلی المعممتة، وإن لتنم هأنح مرم  رل الذمح

ة الممتو  وهذا يّط خم رل  ال یمنرع مرن صرحح  ة العقرد؛ ألنح صرحح
وررود ة وعردم م ألررل مج ولیرة یالیّط وعدم م مولو ة عتری السرف 

ق  .فمتعتح
أي هطرالن ر یمکن القو  هعردم هطرالن المعممترة  رل المقرمم نعم، 

فهل  ل ال،میة ر الیّط  رل عدم رواز أمن لف الخیم  إلی المیّوط  یتورح
ّاط العوض عمم یخّج من م، وإنح العروض  رل المقرم م ) رل  رّض ايت

ّاط اإل ّاج من ايت ّ  حکمرم   وال  عوإن امن مج األ ضخ ة( ییرت  ل الذمح
 مّمنف.مع مم یجعل العوض من أوح  األ
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ف ییکل الحکم هملمنع؛ألنح  ف لم یجعل العوض مرن ولکن مع ذلق اتح
ال   رحتی یکون المقمم من مصمدیق أد هوهملذا رعمم م أوح ، هرل ة الممنعرةلح

ال   ام هملیّط رعرل المصردا   لعتی النحو الکتح  وهملذاه  المجعو  أوح
ض،  الییمل عتیف الدلیل إالح هنمء  عتی  وایرة ّعمم یخّج من م امنیم  هملع

مء  رم مرع مرم  رل متن رم هوالعمل عتی م مبتن  عتری القرو  هملعمرل  الويح
 ملجواز مرع ابروه الخیرم   أهیبالعدم، وإن  لوتندهم واالحتیمط یقتض
 يّرف.لتمیّوط لف عند هطالن 

 [1]. وأّما إجارتها بغیر الحنطة والشعیر من الحبوب...
ّح الکالم   ی م من الحکم هعدم الجواز[ 1] لوحدة المنمط مرن  ؛ولد م

 والقمعدة. النوح 
 
 
 


