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، کما البأس ةنة مشاعرض معیّ أحّصة من  إجارةالبأس ب: 1مسألة 
ا علی وجه مشاهدهمن مع في المعیّ  يمنها علی وجه الکلّ  ةحّص  إجارةب

، إشکال في الذّمة فمحّل  يوجه الکلّ وأّما إجارتها علی  ،یرتفع به الغرر
لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ولذا الیصّح  ؛بل قد یقال بعدم جوازها

أّنه یمکن وصفها علی وجه یرتفع فالمانع منها إذا کان  :وفیه .السلم فیها
 [1].1کذلک

( کماا األرض)من  اإلشاعةحّصة معّینة علی نحو  إجارةفي  إشکالال[ 1]
سواء آجار  مان  2«التذکرة»في  اإلجماععلیه  اّدعیبل  ماألعالعلیه کثیر من 
ُفوا ﴿عموم نفوذ ب عمل   &إطالق کالم السید یقتضیهو األجنبیشریکه أو من 

َ
أ

 .3﴾ِباْلُعُقوْد 
 يحاد قاولأ»: أّنه ا«مفتاح الکرامة»کما عن  ة اوفي قباله قول بعض العامّ 

التمنعان عن  إلشاعةاأو  الشرکةویرد بأّن  .حیث خالف في ذلک 4«ةأبي حنیف
ا راد الماوجر أجر وغیر  ووبین الم ةمشترک األرضإذا کانت  ،نعم دّلةاألنفوذ 

علی إذن  تهتسلیم حّص  یتوّقفسهمه المشاع  ا إجارةحد الشریکین هو أ يالذ

                                                 

 .834ص ،2ج :. العروة الوثقی1

 .332ص )ط.ق(،2تذکرة الفقهاء: ج. 2

 .1(: 5مائدة). 3

 .261، ص11مفتاح الکرامة: ج. 4
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ن مان ؛ألّن مقتضااها هاو التسالیم أو الاتمکّ جاارةالشریک وفاء  له بعقاد اإل
من دون إذن الشاریک یساتل م عادم توقاف ف، ولو فرضنا نفوذ العقد التصّر 

 جواز التسلیم علی إذنه.
علی إذن الشریک؛ ألّن مقتضی  جارةف نفوذ اإله لذلک قد یقال بتوقّ ولعلّ 

 عه مالمستأجر علی العین وهو موقوف علی إذن الشریک ولکنّ  تسلیط جارةاإل
 ذلک الیضر ذلک لصّحة العقد کما هو واضح.

في التصّرف للمستأجر کاان للمساتأجر  اإلذننعم، إذا امتنع الشریک من 
 هذا. جارةرفعه إلی الحاکم لتحّقق ملکیة الشریک للمنافع باإل

 [1]حّصة منها علی وجه الکّلي في المعّین... . إجارةالبأس بکما ثم قال: 

أّن  البیاعوقد مّر في  ،  الجهاتوالبیع من هذ جارةلعدم الفرق بین اإل[ 1]
الیکاون المعاملاة ف ،للجهالاة والراررة عالراف یاتصوصفیه تعیین الخ الالزم

کاان ت(، إذا لاام إجااارةقادحااة بالعقااد )بیعااا  کااان أو علاای الوجااه الکّلااي
 متفاوتاةکون الصافات توال ،جارةفي موضوع اإل داخلة الفردیةالخصوصیات 

  .ا  في باب البیعّینما ب کّل  في المالیة وهکذا
 األعیاانیجوز في  یةالخارج عیاناألفي  جارةکما یجوز اإل :وعلی الجملة

 الکلیة بمناط واحد.
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أیضا  الیبعد الصّحة إذا کان الفرد المادفوع  ففیهنعم وأّما الکّلي في الذّمة 
 فیه. جارةفي المعّین واإل يما في الذّمة لعین ما قلنا آنفا  في البیع الکلّ عوفاء  

عة محّللة، ألّنه منف ؛لتعمل مسجدًا  األرضیجوز استئجار : 2مسألة 
و هل یثبت لها آثار المسجد من حرمةة التلویة ، و دلةول الجنة  و 

إذا کان قصد عنةوان  ،الحائض و نحو ذلك؟ قوالن، أقواهما العدم  نعم
ید  المسجدّیة  ال مجّرد الصالة فیه و کانت المّدة  طویلة کمائة سنة أو أز

 [1].1ال یبعد ذلك  لصدق المسجد علیه حینئذ  

الجااواز  4«الجااواهر»و 3«عئالشاارا»و 2«القواعااد»[ حکااي عاان 1]
 5ةفللعقالء، وخالف في ذلک أبوحنی ةمقصود ةأّنها منفعة محّلل :بدعوی
 إجارةفالتجوز  ،جارةفعل الصالة الیجوز استحقاقه بعقد اإل ّن أ :بدعوی
 له. األرض

ر لیس إاّل المنفعة وما یتصّو  جارةه کالمه: بأّن المملوک بعقد اإلووّج 
المساتأجرة،  األرضالفرض لیس إاّل فعل الصالة من الناس في  يمنها ف

                                                 

 .434، ص 2ج :العروة الوثقی. 1
 .302، ص2. قواعد األحکام: ج2
 .141، ص2. شرائع اإلسالم: ج3
 .301، ص21. جواهر الکالم: ج4
 .132، ص1؛ المرني إلبن القدامة: ج34، ص11. المبسوط )للسرخي(: ج5
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نفساهم في المقام استحقاق فعل صالة النااس فیهاا أل جارةفحاصل اإل
 .جارةاإل يمرها بیدهم، وهو غریب بعد کونهم خارجین عن طرفأ يوالت

علیه واضح بعد وضاوح الفارق باین االساتیجار للصاالة  شکالواإل
ر جی فهي باختیار الموکونها مصلّ  حیثیةفیه، وواستیجار المکان للصالة 

هاي  جاارةاإل ومحاّط  ،یادیهمأمر  بأتیان الناس بالصالة فیهاا فاإوحیثّیة 
 ولی وال الثانیة حتی یشکل فیها.االا 

جر واستحقاقه االاجرة من المستأجر هي الحیثیة أمرها بید المو يفالت
ا أجااب بعاض هو خارج عن اختیار  )کم يولی والفعل صالتهم الذاالا 

 علیه، هذا. ه( وما ذکرنا  في صدر الجواب رّدا  عن األعالم
 توأّما مایقال بأّن الوقفیة )في المسجد( الیکااد یجتماع ماع التوقیا

کاون  قّن عناوان المساجد یسااوأ( بادعوی: جاارة)کما هو مقتضی اإل
کون ملکاا  لجهاة أو تقاد يوقااف التار األئولیس کسا لّله تعالی المکان

 هنسان وهذا یعتبار فیانظیر العتق في اإل ،بل هو عنوان التحریر ،لجماعة
 ،جاارةالملحوظ في مورد اإل تمع من التوقیتأ بید والیکاد یجتالدوام وال

وقااف المعنوناة راب المسجد بخالف بقیة األخولذلک الت ول الوقفیة ب
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إلی ملک الواقف  ةفإّنها ت ول ب وال العنوان وترجع الرقب ،بعناوین خاّصة
 (.1«مستند العروة»في  أفاد )هذا ما 

خری کاآلیة الشریفة ببعض أدلّ  کالمهّید أو  ّلـهَمَساِجَد لِ ـَوَأنَّ ال   ﴿ة اا

ـَ   ََ اا  ُو ااّللــِه َفََل َتـد  بدعوی:  هویهاديف ا تصاصديف   2﴾َأَحـدا

فإذت کيفن ملکيًف له سبحيفنه فالیکین بعع ذلد   ،شأنه تملسجع به جل  

 .بحع   ايًف بیقت والحمعودتً یق  إذ الیکین م ؛ملکيًف ألحع

بإسنيفده ون تحلسنی بن  تإلسنيفدا قرب  تحلمریيوأیضيًف ميفهوته 

ق کـان قوـا م َـص ت ـّد  ^ُلّیـاا  أنّ »  ون أبیه ،ون جعفر ،ولیتن

هـا تّنام َنزلإ ،نفاقهاإت ُلیه فَلجیاز له أکلها والجیاز له إاّل ب دقة فردّ 

ذلک العبـد   قرجـ     هلل فردّ  داا ُتق ُبأفلا أّن رجَلا  ،هلل العتقبمنزلة 

 .3«فکذلک القرج    ال دقة...جعله هلل الذي األَر

ون  ،ون جعفر ،واکذت هوتیة تلشیخ بإسنيفده ون طلحة بن زیع

رّدت ُلیـه فـَل قلکلهـان ألّنـه   ـدقة مـ ّ بَـص ت ـّدق »قيفل   ×أبیه

ّّ   ء الرشقک هلل   قـةالعتاّنـام وـا بمنزلـة إ ،ا جعـّ لـهمّـ ُّز وجـ

 .4«عتققالق لح رّدوا بعد َا 

                                                 

 .342، ص30. موسوعة اإلمام الخوئي: ج1
 .14(: 12. الجن)2
 .1، ح24، أبواب الصدقة: ب422، ص9. وسائل الشیعة: ج3
 .3، ح11، أبواب الوقوف والصدقات: ب205، ص19. وسائل الشیعة: ج4
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يف تلعاللة ولی أن  ميفجعل هلل فلیس فیده افويفتيفن تلروتیايفن وتضح

 ،بددرز مصدديفدیعه جعددل تملکدديفن مسددجعتً أ نمدد هجددیو والهیدد  أن  

بعیة والجیر: فیه تلایقیف کام الجیدیز أکین تن أالبع و یةفيفملسجع

 ته د دون تخصر:.ریفیه تلاخصیص بجاموة د کعش

ت فیه قلیاًل أو کثدریًت؛ألن  وندیتن ین تلزميفن تملیق  والفرق بنی ک

تملسيفجع هلل وميف کديفن  ن  أوقع مر   وتلاأییعصذ فیه تلعوتم أخ تملسجع قع 

 یدةلعدعم قيفبل ة؛بيفطلد جديفه فیکدین مثدل ادذه تإل ،ههلل الهجیو فی

 ة.الال  تملنفعة تملیق   تألهض

لشدیخ مدأصیذ مدن کدالم ت وتأییدعتً  تعلیالً  أفيفدهن  ميف أوالخیفی 

مهيف  أحدع  عسدمنیبم فیده تلیقدف ا مکيفسبه حیث قس   &تألوظم

فلودم إجيفهتده  ،فیملکدین تملنفعدةميفیکین ملکيًف للمیقیف ولیوم، 

 .صذ تخجرته  ممن تنافع به بغری حق  أو

 ریملد  نظدفد   بدل یکدین  ،ثيفنیوام  مديفالیکین ملکديًف ألحدع

ًً ولدی تلعدیل بعدعم  تلاحریر کام ا تملسيفجع وتملعتهس وتلربط بنديف

 دصیهليف ا مل  تملسلمنی )کام ای مذا  مجيفوة(.

فلدی سدکنه  ،تالنافيفو دون تملنفعدةفإن  تملیقیف ولیوم یملکین 

ن  حمدل  أفيفلظيفار أن ه لیس ولیه تخجر  تملثل، وتلظديفار  حع بغری حق  أ

ل.امن  تتلکالم ا بیع تلیقف    ای تلعسم تألو 
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يف تلعسم تلثيفين، فيفلظيفار وعم تخلالف ا  ؛ودعم جدیتز بیعده وأم 

 لععم تملل .

ودن  تمليفه  عطعت نثم قيفل  فلی صرب تملسجع وصربت تلعریة وت

ا إحدعت   ثمندهورصف  جیدز بیعده ملتلدذي فیده تملسدجع  تلطریق

 تعمریه وتلظيفار وعم تخلالف ا ذل . ومسجع آصر أ

وة تللزه تملسيفجع مثالً  إجيفه جیتز  1سيفطنیوحکي ون بعض تأل

 .. يف ا تهجوة تملعصید ..هبن تالنافيفو ونحیايف بعع تلیأس و

للمسدلمنی ملکديًف إن ثبدت کیاديف  حسدنثم  تورتض ولیه  بأن ه 

ديف دصیهلديف ا ملد   ،ن ای صروجويف ودن ملد  تمليفلد ع  یوتملا وأم 

 دديفلة تإلبيفحددة والیاعل ددق ولددیوم أل ؛فمنفددي بيفأل ددلتملسددلمنی 

 .تالخجر 

تملسدجع إذت  ریطيفل تلکالم ا بیع مثل ثیب تلکعبة أو حصدأ ثم  

حلق بيفملسيفجع تملشيفاع وتملعديفبر وتخليفنديف  أوجذووه و... و صلعت

میدع تلنديفس أو تملسدلمنی هج و... ممديف قصدع بیقفده تالنافديفو تلعديفم  

ع ذلد   ديفه یمج إن  ...ونحیايف وقيفل   جيفه ل تملنيففع بيفإلیاحصلال

ولدی تإلبيفحدة کديفلطرق  إبعيفئويف ل تلالزم بيفلیقف کيفملبيفحيف  بيفأل

                                                 

 .45 – 44. شرح القواعد )مخطوط(: ص 1
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فیوديف  ولی تععیر کدین تلیقدف حسنسیتق، واذت کل ه ة وتألتلعيفم  

تلدف شدیًيًف مدن ادذه تملیقیفديف  أو أمل  المتلیکيًف ولدذت لدی  ف   

 فیجد من ومیم ولدی تلیدع   جزتئويف مالف ففي تلضامن وجويفنأ

 ،هیطلد  بمنيففعدبعیماده طلد  یماه ا بعله، ومن أن  مديف یرصف ق

لدی کام  ،ایفيفايف هيفملی تسل اذهبيفخجر  منيففع  ةوتملفروض وعم تملطيفلب

ا  ةمدن تلاأدید ظديفارتلأن  أو حمدرزًت، و بیت تملسکن  ةجعل تملعهس

، مالک تلنديفسأبد یصديفل إلدی تمليفلد  فیخداص  تإل «تلیدع»حعیث 

ل أحیط وقیته بعض  1&وظدمهه تلشدیخ تألاذت کل ه ميف قدر   ،وتألو 

عوی: کدین تملسدجع مدن قبیدل بدولکن ه یمکن لنيف مطيفلبة تلدعلیل 

تً تملل  کعاق تلعبع و ریوهته  ف   وتلاحریر  من غری أن یکدین  حر 

بنی وقف تملسجع وتلیقف ولی ملکيًف ألحع، وأیضيًف دوی: تلافریق 

ل تلفعددرتً مددثالً  مددع أن دده  ،وتلعددیل بيفلاملیدد  ا تألصددری دون تألو 

تملل  وتلاحریر من وبيفه  تلیتقف  د ف   الشيفاع ولی إهتد  أن ه جمر  

 عبری فیه وا غریه وتحع.تملسيفجع بعع کین تلا فا وق

یمل  تلیتقدف تملیقدیف ولدیوم ملکديًف  یقف تلعيفم  تلفکام أن  ا 

فالیبعدع تلعدیل بملکیدة  ،فکذل  ا وقف تملسجع أیضيفً  طلقغری 

                                                 

 .10 – 53، ص 4: ج&. کتاب المکاسب للشیخ األعظم األنصاري1
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مدن تلعدنی  تالسدافيفد  تمليفل  تلیتقف حق   يفکام یعطله، تملسلمنی 

تالنافيفو بيفلصال  ونحیايف للمسلمنی ا  حق   يللفعرتً فکذل  یعط

 وقف تملسيفجع.

تالنافديفو للمسدلمنی جیتز  ال  إق ا بيفب تملسجع الیعيفل  مل یاحع  

م إال  تالنافديفو کدام ا فلدیس هلد ،منويف ومعلیم أن ه غری ملکیة تملنفعة

بدل لده تالنافديفو  ، الیملد  تملنفعدةریحیث إن  تملساع ؛بيفب تلعيفهیة

 فعط.

تالنافديفو  معاضی تلاحعیق ا بيفب تلعيفهیة أن  حق   ألن ه یعيفل  إن  

( ولدیس ذلد  جمدرد وطيفً تمليفل  للمساعری )ادذت تحلدق  إینشأ من 

 وطدی تلیتقدف حدق  أقدع د أي وقف تملسجع د ففي تملعيفم  ،تحلکم

ر فدیام ادی تالنافيفو بيفلصال  وتلعبيفد  هجمیع تملسلمنی، وادذت الید ث  

عه من کدین وقدف تملسديفجع و من تب &هتده تلشیخ تألوظمأتملوم و

وقديفف ر تألئألن ده کدام یعديفل ا سديفه؛ تمللد  ورریدر من بيفب ف   

ة وتلعيفم   أو  تلفعدرتًأو  لدووالد مدثالً ة ا کین کل وديف متلیکديًف تخليف  

تملسلمنی فکذل  یعيفل ا بديفب تملسدجع أن ده متلید  هجمیدع  عهجمی

 تملسلمنی.

لغيف د  وقديفف ا ضدامن تر تألئفیشرتک حکم تملسيفجع مع سيف

 هو...؛ ألن  وعم تلضامن ونحی تحلصریوجیتز بیع تهجذو تملنکرس و 
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تمللد  و  د فد   ولدی کدین تلیقدف فیوديف جمدر   ي  حکيفم مبندمن تأل

عهالتلاملی  ومل   .ناحع 

من کین تلیقدف  &وظمفعلی ميف تصايفهه تلشیخ تأل ،وکیف کيفن

 بعديفًمدع  تً مسدجعل جعدلا تألهض جديفه جمرد تلاحریر المعنی إل

 ا مل  تمليفل  حینًذ فلیس فیه ف   ملکه. تألهض

یع وتلعوتم، ویعاضدیه قیلده بواذت ینيفا تلیقفیة بعع تقاضيفئه تلاأ

فإذت کيفن ملکيًف هلل فالیکین بعدع ذلد   1﴾َمَساِجَد هللِـ﴿َوَأنَّ ال  تعيفلی 

 ملکيًف ألحع.

 یدع وتلدعوتم ابن  دودی: تقاضديفً تلیقدف تلاأأولکن الخیفدی 

سبحيفنه( فون ه دتئم  تهللله وای  إلی )من وقفتملسيفجع فوی بيفلنسبة 

وقديفف لدیس کدذل ، إال  أن ده إذت مل یزل والیزتل، مع أن ه ا بعیة تأل

الیمکدن تلعدیل  م  تخلرتب وتخلروج ون تحلیثیة تملدذکیه  فل د طرأه

، والسیام بعع تحاامل کین تملرتد من تملسيفجع ةبخروجه ون تملسجعی

ديف تملیتضدع  تفسدریا تآلیة تلرشیفة بعرینة   تلادي تلسدبعةتلدیتهد أا 

 .2تألهضولی  تلسجع یضع ا حيفل ت
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يف تلروتیيف  تملساعل   وضدی  داللاوديف ولدی  تد ودی تلاديهبيف  ةوأم 

  ومحل ونیتن تلصدعقة يفتملعوی، فوي بعع کیايف وتهد  ا بيفب تلزک

  تلیتجبدة ومعلیمیدة ودعم جدیتز تلددااف ا تملعدعته يفولی تلزک

ا غدری زکيف ، فالیسافيفد منويف وعم جیتز تلرجیو تملعزول وتملعفیو 

 تلصعقة تلیتجبة.

د هتيض تملفایحدة ا تأل ةق وندیتن تملسدجعیاذت مضيففيًف إلدی رع 

ل وعم کیايف ملکديًف ألحدع کمل یساش تلاي بالً تلعرتقکبعض  ونی 

  ولیوديف أحکديفم حای ییقف ومع ذل  بنی تملسديفجع فیوديف ویرتت د

 ل، فکذل  وونع زوتله یرجع إلی تأل ،تملسجعیة ميفدتم تلبنيفً بيفقیيفً 

 .جيفه حکيفم تملسجع حای تنعضيفً مع   تإلأالبأس ا تملعيفم بجریيفن 

د ميف حکي ونده د ولی  تد ویحیث  1&هدبیيلوفيفقيًف للمحعق تأل

صدذًت بدإطالق أودم مدن تملیقدیف م ب دعًت وغدریه، وأکین تملسجع 

 حکيفم.  ولیه تألتملسجع تملرتت  

لی فدرض ا »لحعيف  من بيفب تلیقف  تمل ا &اذت وون تلسیع

فیه   طالق ووعم تلرشط صرتبه ولی وجه الیمکن تلصال یه  تإل

بدعًت مدع ودعم أورض ميفنع من تلصال  فیه  وأبعًت والیرجی ویده أ
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حدیط تأل ولکدن   ،مکن دوی: صروجه ون تملسجعیة أیضيفً أصرتبه 

حکيفمه ولیه وکذت لی غصبه غيف   الیمکدن تالنادزتو منده أجرتً إ

صرتجده ودن تملسدجعیة تذت إبل یمکن أن یعيفل بجدیتز بیعده و ،بعتً أ

أن ده   يفنيًف...وتحليف دلوجعلیه صيفنيًف أو دتهًت أو دک   ولیه يفهتلکف   غل 

 .1«الدلیل ولی أن  تملسجع الخیرج ون تملسجعیة أبعت

حلفظ االُتبار أو أو  ةللزقن الدنانریم جیاز استیجار الدراو  و3َسللة

 [1].2بوا  العنی التنا  التيد غری ذلک َص الفاائ

 4«کددديفخلالف»وغریاددديف  3«عئرشتدتلددد»رص   بدددذل   ا [ 1]

فیده لدی  الش     1«جممع تلربايفن»وا  ،1وتلشویعین 5«تملبسیط»و

 .جيفه ة تإلدل  أطالق إل ؛لحصل نفع معصید حمل  

ة ادی تشداامل تلعدنی تملسداأجر  ولدی  فيفملنيفط ا تحلکم بيفلصدح 

کام ا تملعيفم د تملنفعة إذت کيفنت نيفده   یفيفً، ولکن  تملنفعة تلعيفبلة لالسا

                                                 

 .314، ص1. العروة الوثقی )المحّشي(: ج1
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 .510، ص3. الخالف: ج4
 .250، ص3. المبسوط: ج5
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ة تإلشفول تد  بعع تتضديف  بطدالن تملعيفملدة )تلبیدع أو  جيفه ملويف أدل 

لعدعم  دعق  ؛ داًل ولدی نديفدهتً أکن للعنی منفعة ت( إذت مل جيفه تإل

 ونع تلععالً؟ يفً ی  سفوبيفزتئويف تملعيفوضة ولیويف ویعع  بذل تملعيفبل 

وطيفً إرض وعالئي تیج  بغ ماعل عةعة منف ًنعم، إذت کيفن لليش

ة حای فیإتمليفل ب  لدی تسدافيفد منده تلنديفس ا امزتئه فالکالم ا تلصح 

 .تملرض مثالً حیيفن کحيفل بعض تأل

يف إذت مل یکن لليش  نديفدهًت ا مدیهد تعل دق غدرض منفعدة إال   ءوأم 

ة کام أبه فول تشمله  صيف    شخص   ة تملعيفمال ؟ قع یعيفل بيفلصح  دل 

لدعوی: أن  تلبیدع  تً هتد  د ه ولی تملکيفس  اسیع ا تعلیعحکي ون تل

 فالیصعق ولیه تلاعریف تملذکیه ا تلبیع. ،مبيفدلة ميفل بامل

الً   ودنی یکدین ردت  ألن  کدل   ؛بمنع وعم  دعق تلاعریدفأو 

بيفملديفل  يندنعسلطنة شخص بحیث الدصل لغریه فیويف فوي ميفله وال

 إال  ميف یکین کذل .

بابديفدل  يبل یکف ،م کین تلبیع مبيفدلة ميفل باملوثيفنیيًف  بأن يف النسل  

 .فاأمل   ،نی وإن مل یصعق ولیوام تمليفلعتلعنی بيفل
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 ؛رتض تلنیویدةغرتض تلشخصیة هتجعة إلی تألغوثيفلثيًف  إن  تأل

إذ کل  من یکین مثل ذل  تلشخص ا تالحایيفج إلی تلد  تلعدنی 

 .1يفوی غرض نیو ،یاعل ق هبيف غرضه

الن ا اذه تلصیه  مردود  بديفحاامل ولی تلبط تإلمجيفوودوی: 

  اًل.أرض به ولی خلصی  شخص غمنوم وعم تعل ق تلأن  تملرتد 

وغریمهيف من  جيفه وعم  عق ونیتن تلبیع وتإل  شکيفلولکن تإل

دعطالقويف ولی تلایإن  أبل  ،ولی نحی تحلعیعةونيفوین تملعيفمال    س 

 صصدیي خصدتعل ق هبيف غرض شد تذإوتملجيفز ونع تلعرف )فیام 

 هبيف(.

  ادی تعل دق يفمالألن  تملعته وتملنيفط ونع تلععالً ا ونيفوین تملعد

رض غدحیديفن دون تلحدیتل وتألولی ا بعص تأل ،غرض تلنیو هبيف

زتً هفدع تلیدع إوطيفً تمليفل بإتخليف  نعم، البأس بيفلعیل ب تلشخص

 ون حق تالصاصيف .

يف بيفلن سدبة اذت کل ه بیيفن تلضيفبطة تلکلی ة ا مطلق تملعيفمال ، وأم 

ا  إشدکيفلصری  فالبة کديفألإلی ميف نحن فیه، فإن کيفنت تملنفعة تملرتت  
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يف إذت کيفنت کيفلعسدم تلثديفين   تلدذيأي د وعم جیتز تسایجيفهايف. وأم 

  .فالبأس هبيفد  حیتلیسافيفد من تلعنی ا بعض تأل

وغدریه مدن تلرتدیدع ا تنديفول  1کإبن إدهیسو ميف ذکره بعضوم 

ة باملی  مثل اذ جيفه طالقيف  تإلإ ه تملنديففع تلنديفده  وودعم  دح 

ید  عصداويف لیسدت معوقفويف ووعم ضامن منفعاويف، فیکشف أن  منف

ة تلیقف ووعم تلضدامن ولدی لبة منوام وإال  الوجه ومرتق   ععم  ح 

ة إفرض  تالف تملنفعة فیوام، مردود  ملديف مدر  آنفديًف بدأن  منديفط  دح 

ی کيفنت نديفده ، تملعيفملة تشاامل تلعنی ولی تملنفعة تملحل لة تلنیویة ول

ة تلیقف فمعلدیم بعدع تبانديفً ميفایدة تلیقدف ولدی  يف وعم  ح  وأم 

لیسدت وتلدعهتام  تلعنيفنریتلعنی وتسبیل تلثمر  وتملنفعة مع  ربیس

 صيفهجيًف بيفوعتموام. رصفويفوتالنافيفو هبام میقیف ولی  کذل 

يف وعم ضامن تلغيف   بيفلنسبة إلی تملنيففع تل ة هلام فالمديفنع ايفئفوأم 

رت  تملالفةهنيف تملنفعة تملاعيفهفة تلععالئیة بيفلضامن إذت تصی  من تلعیل 

حفظ تالوابديفه لیسدت وکيفلازی ن یع تلغيف  ، ولکن تملنيففع تلنيفده  

زمدة بدنی ميفیصدل  للیقف والمال يفً للضامن کام الیکین منيفط يفً منيفط

د ،وبنی ضامن کل  منيففعده جيفه لإل ه إلدی تملنديففع بدل تلضدامن مایج 
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ًً ولیه إذت قلنيف بأن  منفعة تلزینة أو تلشم  ت ة لیة ا ميفلیتأل  لعنی، وبنيف

 ؛وبذل بإزتئه تمليفل ال ميفنع من تلعیل بيفلضامن جيفه لإل ةعللیهد ماعل  

البددأس بإجدديفهلام للزینددة  ،وکیددف کدديفن .تددالف تملدديفلإلصددعق 

 وتالوابيفه.

  
 
 


