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مسأأة  :14جیأأ ا جارأألکن اأأجد جاسأأد فجاهأأ ف

أأ ل

فإ علل ج رسجج فنح ذ ك]1[.1
[ ]1أل  ّن ذه لذمهورال

نافع تحرنة ذول

نافع عف  ّنة

وجمرد عدم لالنتففع لذمستأجرة
عالنفن نن وقرعهف نراد لإلجفاةّ  ،

هلف خفاج ًف عن نفن نن بهل لذمفل بإزلئهف والیکرن أول لذمفل بإزلئهف
ال للامل بفلبفطل؛  ّ
أو ً
ألن تر  ّتب لألغرلض غری ناحرصة يف لالُنرا
للدنیریة ،عفلعمرنف ولإلطالقف شفنلة هلف.
مسة  :11جی ا جارلکن فحظ جاال وف ج جک وف ج بسالن م ّ ن مع ّیج
عن ج رسق فجالتاف ،فج رتجط ج ضامن
ف من غری لتقصری اأة

حصلت ج رسق وف جالتاف

أام و جاا جفل من ج رتجط ج ضامن عل

ج جلط ک إذج ضل ملل ،ان الأ ّ من لتعینی ج عمل فجا ّ ن فجالجر ن عل
رشجئط جارلکن]1[.2

 .1للعروة للرثقی :ج ،2ص.442
 .2للعروة للرثقی :ج ،2ص.442
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أد  ّلة

[ ]1لحلکم بفجلرلز يف لذمرلاد لذمهوراة تف  ّم؛ لعمرنف
وأّنف أیض ًف أعامل تحرنة ذول نافعة وقفبلة
لإلجفاة وإطالقهف  ّ
للتملیك بفإلجفاة.
نر سفبق ًف عدم ضامن لألجری لر لتفق
وأ  ّنف لشرلط للضامن ...قد  ّ
للتلف؛ ألن ّه أننی و الضامن علیه ،نضفع ًف إلی للاصرص للصحیحة
وللقصفا
ولجلامل
للرصحیة للافطقة بعدم للضامن للرلادة يف لحل  ّامل
 ّ
 ّ
وصفحب للسفیاة للتي حتمل لألنرلل وغریذف ممف یستففد ناهف  ّ
أن
أي
لذمؤمتن علی لليء الیضمن ،ذهل نضفع ًف إلی أن ّه لیس يف للبنی  ّ
نقتض للضامن عدل عمرم نف واد «علی للید ،»...عهر نضفع ًف إلی
ورنه عفني قفرص نن حیث للداللة؛ لظهرا لألخه يف للقهر وللغلبة
 ّ
لألقل إمجفهلف بفلاسبة إلی شمرل للدلیل لغری نرلاد لألخه
وعلی
بفلغلبة.
أ  ّنف لحلکم بفلاسبة إلی لشرلط للضامن ،عفذمشهرا ذر عسفد
للرشط. ...
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ونسب لخلالف إلی للسید لذمرتضی & 1ولألادبیيل &

2

بفلصحة وتبعهم للسید
وللسبزولاي & 3و«للریفض » 4عحکمرل
 ّ
للصحة
للصحة (يف عصل )4ولستدل
لذمفتن بقرله :ولک  ّن لألقری
 ّ
 ّ
للصحة غری صفلح
برجرد لذمقتيض ومتفنیته ،ونفذور للامنعیة عن
 ّ
ألن نفیقفل :نن  ّ
للما ؛  ّ
أن رشط للضامن يف للعنی لذمستأجرة نافف
ذمقتضی عقد لإلجفاة ،بترضیحّ  :
إن لشرلط لذمافيف ذمقتيض للعقد
یاجر ویؤول إلی للتافقض يف لإلنشفء نن غری عرق بنی نافعفة
 ّ
وللتضماي أو لاللتزلني للعريف
للرشط للعقد بمدلرله لذمطفبقي
 ّ
لألخص ،علر بفع ورشط ورن لذمبی بالثمن أو عدم
للبنی بفذمعای
 ّ
 ّ
لنتففع لذمشري نن للعنی أص ً
ال یؤول ذهل للرشط إلی للتافقض يف
لإلنشفء وعدم حت  ّقق للعقد ،عیرجب بطالن للعقد.
ورشط ضامن للعنی لذمستأجرة نن ذهل للقبیل علی تفصیل
ذورنف يف للفصل للرلب ن نف أجفب عاه للسید يف لحلفشیة ولدعی
أ  ّن لشرلط للضامن يف لإلجفاة لیس خمفلف ًف بمقتضی للعقد؛  ّ
ألن

 .1لنتصفا :ص.464
 .2جمم للففئدة وللربذفن :ج ،11ص.66
 .3وففیة لألحکفم :ج ،1ص.616 - 616
 .4ایفض لذمسفئل :ج ،11ص.14
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عقد لإلجفاة لیس عیه لقتضفء عدم للضامن؛ إذ لیس حقیقته
لالستئامن ،بل غفیة لألنر أن ّه الیقتيض للضامن ،عالیافعیه لشرلطه
إلنکفن حت  ّقق لإلجفاة بدون تس  ّلط لذمستأجر علی للعنی بأن یکرن
نفص ً
ال عرلج ولکن
لذمفلك نصفحب ًف للمستأجر ،وأشکلاف عیام أعفد
 ّ
عفحلق عدم واود ذهل لإلشکفل.
أشکلاف علی لإلیرلد برجه آخر،
 ّ
وأ  ّنف لإلشکفل بما حت  ّقق نفهرم للرشط ـ علی نف يف «نستاد

للعروة» ـّ  :
عإّنف إن ّام ترجب
إن أد  ّلة للرشوط قفرصة للشمرل لهّ  ،
نرشعف ً،ومل یثبت للضامن
للرعفء بعمل سفئغ يف نفسه والتکرن  ّ
خفصة نن ید أو إتالف ونحرمهف،
لذمزبرا يف للرشیعةّ  ،إال بأسبفب  ّ
وضامن للدین وبدون تلك لألسبفب مل یکن للضامن نرشوع ًف يف
عالیسرغه للرشط سیام بعد قیفم للدلیل علی عدم ضامن
نفسه،
 ّ
لألننی نعم ،للضامن بمعای تدلاك لخلسفاة نن دون شغل لله  ّنة
لکي یکرن للرشط نن قبیل رشط للفعل الرشط للاتیجة النفن نن
لشرلطه ،عیجب للرعفء عم ً
ال بعمرم نفرذ للرشوط.1
وتحصلهّ  :
إن
قدنر لجلرلب عام أعفد بام ب  ّیاه للشیخ لألعظم&
 ّ
و  ّ
للغفیف

خفص
وللاتفیج علی قسمنی :قسم ناهف :حیتفج إلی سبب
 ّ

 .1نرسرعة لإلنفم لخلرئي :ج ،01ص.084

027

کتاب اإلجارة

وفلطالق وللزوجیة و...نحرمهف عهي ممف الیمکن حصرهلف بفلرشط
خفصة يف
نظری عدم إنکفن حصرل لذمعلرل للهي له ع  ّلة
 ّ
خفص وفذملکیة
للتکریایف  ،وقسم ناهف :الحیتفج إلی سبب
 ّ
وللروفلة وللرصفیة ،عحیائه یکفي نفس للرشط يف  ّ
حتققهف والنفن
ناه.1
عام أعید نن  ّ
أن لذمفن نن لنعقفد رشط للاتیجة لزوم حت  ّقق لذمس  ّبب
بافسه وبدون للسبب وعدم إنکفنه يف لذمقفم نادع بام أعفد.
وأجفب للشیخ& عن ثفين لذمفنعنی (نن  ّ
أن للظفذر نن عمرم
«لذمؤنارن عاد رشوطهم» وعمرم ﴿وف ج ج أل جع جق د﴾ إجیفب للرعفء
علی للرشط إذل وفن نن قبیل لألعامل ولألععفل ،وللاتفئج لیست
نن ذهل للقبیل وذهل نعای نفیقفلّ  :
إن لذمرشوطله له أن یملك
للرشط يف عهدة لذمرشوط علیه وللاتفئج لیست يف لله  ّنة) :بترضیح

أن وعفء  ّ
نا ّفّ  :
ول يشء بحسبه ،عرعفء للعمل إجیفد يف لخلفاج ووعفء
للاتفئج ترتیب لآلثفا علیهف والسیام إذل وفن لذمرلد نن للعقرد يف قرله
تعفلی﴿ :وف ج ج أل جع جق د﴾ للعقد لذمسب  ّبي وعلیه یلزم يف للعقرد
وللرشلئط لذمشرطة وجرد لذمرشوط علیه لیلزم للعمل وللرعفء
 .1وتفب لذمکفسب :ج ،6ص .61-66
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علیهف ،عإن وفن لذمرلد نن نلکیة لذمرشوط له للرشط يف عهدة
لذمرشوط علیه ذهل لذمعای عهر نرجرد يف رشط للاتیجة أیض ًف .وإن
وفن لذمرلد نن نلکیة لذمرشوط له غری ذلك علم یقم علیه دلیل يف
نقفبل للعمرنف .
علر قفل« :بعتك ذهل للدلا برشط أن یکرن وسفئك يل» ووق
للتعهد ولاللتزلم بملکیة للدلا يف عقد
للقبرل نن للطرف ،عکام وق
 ّ
للبی عکهل يف نلکیة للکسفء ،ووام وق إنشفء نلکیة للدلا وق
إنشفء نلکیة للکسفء بفلرشط.
لااحصل :أن ّه النفن نن رشط للضامن باحر رشط للاتیجة،
ّ
وذر لشتغفل ذ  ّنة لذمستأجر بفذمثل أو للقیمة علی تقدیر للتلف.
ولألد  ّلة للتي ُأقیمت علی عسفد للرشط يف عقد لإلجفاة قفرصة
عن إثبف لذمد ّ عی ،عالعرق بنی ورن لالشرلط بصراة رشط للفعل
بأدلء لخلسفاة لر تلفت أو بصراة رشط للاتیحة بأن یشرط ورن
نر نن  ّ
صحة رشط للاتیجة
أن  ّ
لحلق  ّ
لألجری ضفنا ًف عاد للتلف؛ ذمف  ّ
خفصة.
إذل وفنت نن لألولنر للتي الحیتفج يف إنشفئهف إلی صیغة  ّ
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ان الأ ّ من لتعینی ج عمل ف]1[. ...
[ ]1وذهل ولضح؛ رضواة وقرع للرشط يف ضمن للعقد للالزم
وإن مل یرلع ذلكّ  ،
عإن للعقد یبطل والیلزم للرعفء بفلرشط؛ لکرنه
رشط ًف لبتدلئی ًف.
مسة  :11الجی ا جسایدلک جثجنی لصان عن م ّیت فجح يف فقت
فجح ؛ اجل للته لرتلتیب جاعارب يف ج قضلء أخاف ج ص  ،،ننّه الیعارب یه
جفحج ج جرب عن
ج رتلتیب ،فکذج الجی ا جسایدلک خص فجح جیلأ
ّ
جثجنی ،فجی ا ذ ك يف جفحج جاج ف فکذج يف ج ییلکج ]2[.1

[ ]2نف أعفد نبتن علی للقرل برجرب للرتیب يف للفرلئت
رتبتنی وفلظهرین وللعشفئنی نن یرم ولحد ،وام
للیرنیة يف غری لذم  ّ
نص بهلك غریولحد وناهم للسید لذمفتن& يف (صالة للقضفء)
 ّ
حیث قفل( :نسألة )16جیب للرتیب يف للفرلئت للیرنیة ،بمعای
قضفء للسفبق يف للفرل

علی للالحق وذکهل ،ولر جهل للرتیب

 .1للعروة للرثقی :ج ،2ص.442
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وجب للتکرلا 1 »...وعلی ذلك بای وجرب نرلعفة للرتب علی
للريل يف قضفء للصالة عن لذم  ّیت (نسألة 10قضفء للريل) .2
لکن ح  ّقق يف وتفب للصالة قصرا أد  ّلة للقفئلنی عن إثبف
لذمتعنی
وجرب للرتیب نن لإلمجفع (عإن ّه علی عرض متفنیته یکرن
 ّ
ناه صراة للعلم برتیب للفرلئت) ولألخبفا وقرله× يف صحیحة
 ّ
التدل علی أوثر نن للتشبیه
زالاة« :یقيض مل للته کام للته»ّ  3إال  ّأّنف
نن حیث للقرص وللتامم وللرشلئط ولألجزلء ،وأ  ّنف نف ذر خفاج عن

حتت لالختیفا وفلسبق ولللحرق للزنفين عشمرل للرولیة  ّ
تحل

إشکفل ،وللشك یکفي يف عدنه وذکهل غریذف نن لألخبفا ،نضفع ًف
إلی  ّ
للتازل وللقرل به عفلدلیل
أن نقتضی لألصل عدنه ،ون
 ّ
خیتص بفلقفيض عن نفسه دون للريل ولألجری للمیت.
 ّ
ععلی ذهل النفن نن لستیجفا لإلثانی يف وقت ولحد عن ن  ّیت
ولحد نظری للصرم.
رتب
نعم ،نفثبت نن للرتیب بنی للصالة لألدلئیة وفلعرص لذم  ّ
علی للظهر وللعشفء لذمرت ّب علی لذمغرب البد ّ نن نرلعفته يف
 .1للعروة للرثقی :ج ،1ص.644
 .2للعروة للرثقی :ج ،1ص.664
 .3وسفئل للشیعة :ج ،8ص ،268أبرلب قضفء للصلرل  :ب ،6ح.1
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للقضفء أیض ًف ،عالجیرز لستیجفا شخص إلتیفن صالة للظهر عن
ن  ّیت ولستیجفا شخص آخر لصالة عرص نن یرم ولحد يف وقت
ولحد.
وأ  ّنف قرله :فکذج الجی ا جسایدلک خص فجح
ج جرب عن إثجنی]1[.

جفحج
جیلأ
ّ

[ ]1يف عفم ولحد ح  ّینی أو ن  ّیتنی أو خمتلفنی لعدم إنکفن لإلتیفن
لحلج للکفنل ولجب علی  ّ
هبام يف عفم ولحد؛ بدلذة  ّ
ول ناهام
أن  ّ
نستقلـ ّ ًف والیمکن لإلتیفن به علی وصف لالشرلك هلام؛ لعدم
للدلیل.
نعم البأس بهلك يف لحلج لذمادوب؛ لقیفم للدلیل وذر للرولیف
للکثریة للدل  ّلة علی جرلز للترشیك يف لحلج لالستحبفيب:
مج ل :صحیحة نعفویة بن عاما عن أيب عبدلهلل× قفل :قلت له:
ّ
فرل رلعل ك
أبري يف ح  ّجتي قفل×« :نعم ،ج ّن جهلل ع ّی
ُأرشك
 ّ
حدل ف ك ور صلاك إ ّیلوم».1
حدل فهلم ّ
ّ

 .1وسفئل للشیعة :ج ،11ص ،212أبرلب للایفبة يف لحلج :ب ،28ح.2
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فمج ل :لذمروي عن «للکفيف» عن أيب لحلسن× قفل« :قلل
حداك الن ّ
حد
ال فجح
ّ
وأ عب جهلل× :ورشکت و ظل يف ّ
حداك یئل».1
من غری ون لتجقص ّ
فمج ل :نف اول ذشفم لبن لحلکم عن أيب عبدلهلل× :يف للرجل
حدل مثل
حجه ،عقفل« :إذن یااب ك ّ
یرشك أبف وأخف وقرلبته يف  ّ
حد م فلتیدجد ور ج أام فصلت».2
ّ
یعم للرلجب أیض ًف  ّإال أن ّه تق  ّید بام
وإطالق ذه لألخبفا وإن مل  ّ

اوي  ّ
ودل علی عدم وففیة نثل ذلك عن حج للرصواة ،وقرله×

يف اولیة لبن محزة :قفل :سألت أبفلحلسن نرسی× عن للرجل
حجته لألابعة ولخلمسة نن نرللیه؟ عقفل« :إن کلن ج
یرشك يف  ّ
حد
حج عج م من ّ
رصفکن مجیعل ل م ور فالجییي عج م ج ذي ّ
حج».3
جاسا،
فجفحد لذي ّ
ّ
وویف وفن :إذل تثبت نرشوعیة للایفبة هبه لألد  ّلة جفز
للتمسك إلی
لإلجفاة علیهف بمقتضی للعمرنف  ،بل والحفجة إلی
 ّ
صحة للایفبة عن للکثریین.
للرولیة؛ لتامنیة للسریة وجریفّنف علی  ّ
 .1وسفئل للشیعة :ج ،11ص ،212أبرلب للایفبة يف لحلج :ب ،28ح.4
 .2وسفئل للشیعة :ج ،11ص ،212أبرلب للایفبة يف لحلج :ب ،28ح.0
 .3وسفئل للشیعة :ج ،11ص ،212أبرلب للایفبة يف لحلج :ب ،28ح.6
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لتربعل يف جفحج فج ییلکج ]1[. ...
کام جی ا ج جیلأ عن جااع ّ د ّ
[ ]1وللدلیل نضفع ًف إلی للسریة لذمهوراة نف اول دلوود للرصني
قفل :قلت له ـ یعاي أبفلحلسن للعسکري×ـّ  :إين زا
وجعلت ذلك لك ،عقفل « :ك أذ ك من جهلل ث ج

أبفك

فور عظیم

فمجّل جاحم ن».1
وأیض ًف نفاول علی بن إبرلذیم لحلرضني عن أبیه أن ّه قفل أليب
لحلسن نرسی× ...« :نذج ولتیت قرب ج ج ّبي| قضیت ملجیب
ّ
ثم قل :ج سا،
جبي
علیك
صل ککعانی ،ثم قف عج کو ج ّ
حلماي ف من
نبي جهلل من ويب ف جج ّمي فافراي فف ي فمجیع ّ
علیك یل ّ
مجیع وول أل ي ح ّ وم فعب وم فوأیض م فوس دوم ،التهلء ون
عجك ج ساّ ،إال کجت
لتق ل ل رل :إ ّّن ق وق و کس ل جهلل
صلدقل».2
ربع جیرز عیه للایفبة ،ونن للبدهیي عدم
عام جیرز عیه للت  ّ
للابي
لالختصفص بزیفاة  ّ
نرا ولحد.

وأّنم
؛ لعدم لخلصرصیة عاد للعرف  ّ

 .1وسفئل للشیعة :ج ،14ص ،660أبرلب لذمزلا :ب ،110ح.1
 .2وسفئل للشیعة :ج ،11ص ،216أبرلب للایفبة يف لحلج :ب ،01ح.1

ّ
متفرقة
مسائل
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فجی ا جالتیلن هبل الأعج جن ج جیلأ أل أقص إو جء ج ث ج ]1[.
 ّ
ویدل علیه اولیة حفاث بن نغریة (لذمعتربة) قفل :قلت
[]1
أليب عبدلهلل× ـ وأنف بفذمدیاة بعد نفاجعت نن نکة ـّ  :إين أاد أن
أح  ّج عن لباتي قفل « :لرعل ذ ك هلل جآلن».1
وذکهل نرسلة للصدوق :قفل اجل للصفدق× جعلت عدلك
حجتي للعفم أيب أو بعض أذيل
 ّإين وات نریت أن أدخل يف  ّ
عاسیت؟ عقفل« :جآلن ةرشک ل» 2وذه لأللساة ظفذرة يف إذدلء
ألن ظرف للایفبة قبل للعمل والبعد ؛  ّ
للثرلب؛  ّ
ألن لليء الیاقلب
عام وق وام عهمه صفحب للرسفئل.
وجرلز لإلذدلء للمتعد ّ د وفلرلحد ولضح.
جفحي يف ج صان ف
مسة  :11ال جی ا جارلکن لجیلأ عن
ّ
ج صل ج

جاساح ّب  .نعم ،جی ا ذ ك يف ج ییلکج

فإلتیلن صان ج ییلکن ید أعج جن ج جیلأ  ،أل من أل

يف

فجفحج جاج ف ،
ّ
سبب ّی ج ییلکن

 .1وسفئل للشیعة :ج ،11ص ،214أبرلب للایفبة يف لحلج :ب ،26ح.1
 .2وسفئل للشیعة :ج ،11ص ،214أبرلب للایفبة يف لحلج :ب ،26ح.2
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الساحبل

ج صان أع ول ککعانی ،فحيامل ر جا قص ج جیلأ ی ل؛

ألّنل لتلأع لییلکن ،فجألح ط إلتیلّنل أقص مل يف ج جقع]1[.1
ّ

لحلي يف للرلجبف
[ ]1أ  ّنف للکالم يف لإلجفاة للایفبة عن  ّ

(بعد

صحتهف عن لذم  ّیت يف وتفب للصالة يف عصل صالة
للقرل ب  ّ
وأّنف نن لألعامل للتی عیهف غرض صحیح غری ناه  ّي
لالستیجفا  ّ
عاه رشع ًف عتص  ّح لإلجفاة نضفع ًف إلی لألنر بفلقضفء بقرله×:
«یقيض عاه أولی للافس بمریلثه» 2ودع للشبهف للرلادة).
عفذمشهرا عیهف عدم لجلرلز يف نطلق للعبفدل ؛ لعدم واود
للدلیل لذمخرج نن لألصل لذمقتيض للمبفرشة ممن خرطب هبف وعدم
سقرطهف بفعل للغری بعد وضرح ورن للعبفدل

ترقیفیة

ونرشوعیتهف نرقرعة علی قیفم للدلیل ،عام مل یاهض دلیل علی
صحة للایفبة (وام يف لذمیت) حیکم بفسفدذف ،عإذل مل تصح للایفبة
 ّ
عالتصح لإلجفاة.
 ّ
للصحة برولیة تحمد بن نرولن قفل :قفل
وأ  ّنف لالستدالل علی
 ّ
یرب فج یه ح ّینی فم ّیانی
أبرعبدلهلل×« :ملیمجع ج رل مجام ون ّ
 .1للعروة للرثقی :ج ،2ص.440
 .2وسفئل للشیعة :ج ،11ص ،001أبرلب أحکفم شهر انضفن :ب ،20ح.6

ّ
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فحيج عج ام فأص  ،عج ام ،یا ن ج ذي
یصيل عج ام فیاص ّ ق عج ام
ّ
ّ
أربه فصلاه خریج
صجع هلام ف ه مثل ذ ك ییی جهلل ع ّی
فرل ّ
کثریج».1

الیعبأ به لضعف سادذف (وللساد :ولیاي عن عد ّ ة نن أصحفباف،
عن أمحد بن تحمد ،عن تحمد بن عيل ،عن حکم بن نسکنی ،عن
تحمد بن نرولن) بمحمد بن عيل للصریيف لذمل  ّقب بأيب سمیاة وذر
وام عن «لخلالصة» :ضعیف ،2ووتب يف ح  ّقهّ  :
وهلب ضعیف
الیعتای بام یرویه وقد أخرجه أمحد بن تحمد بن عیسی عن قم
وناعه عن للرولیة ،عهر إن وفن ذر للصریيف عحفله نعلرم ،وإن وفن
غری عهر جمهرل ،عالیمکن للتعریل علی ذه للرولیة ،نضفع ًف إلی
رب إلی لذم  ّیتنی ناهام،
لحتامل لختصفص لذمرلاد لذمهوراة نن وجر لل  ّ

بدعری :أ  ّن  ّبر للرللدین لحلی ّنی نعلرم للکیفیة نن لخلدنة ولإلطفعة
وحسن لذمبفرشة ویکرن للرجل بهلك بف  ّا ًل ،وأ  ّنف بفلاسبة إلی لذم  ّیت
عیحتفج إلی للبیفن ،عبی ّاه لإلنفم× يف والنه ،وذه للدعری غری

للتمسك هبف إلثبف لذمدعی.
بعیدة وویف وفن یشکل
 ّ

 .1وسفئل للشیعة :ج ،8ص ،246أبرلب قضفء للصلرل  :ب ،12ح.1
 .2اجفل  ّ
للعالنة  ّ
لحليل (خالصة لألقرلل) :ص.260
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وأنف نفاول لبن طفووس عن لحلسنی بن أيب لحلسن للعلري
للکروبي يف وتفب «لذماسک» عن عيل بن أيب محزة قفل :قلت أليب
حج و ُأ  ّ
صيل وأتصد ّ ق عن لألحیفء ولألنرل نن
إبرلذیم× :أ  ّ
ّ
فصل عجه ف ك ور
قرلبتي وأصحفيب قفل« :نعم لتص ّ ق عجه
أصلاك إ ّیله» ،1عهي دل  ّلة علی جرلز للایفبة عن لحل  ّي وإن محلهف لبن
صحة للایفبة نن لخلفاج 2لکن إطالقهف
طفووس علی نف تثبت عیه  ّ
یقتيض جرلز للایفبة نن دون تقیید.
 ّإال  ّأّنف أیض ًف ضعیفة؛ جلهفلة طریق للسید (لبن طفووس) إلی

للکتفب لذمهورا ،نضفع ًف إلی جهفلة نؤ  ّلفه ،ونضفع ًف إلی ضعف عيل

بن أيب محزة للبطفئاي للهي حفله نعلرم وقفل للشیخ& يف ح  ّقه :أن ّه
 ّ
وهلب.3
عالیعتمد علیهف وسفبقتهف والسیام بعد إعرلض لذمشهرا عاهام.
نضفع ًف إلی لألصل لذمهورا

ذهل وأ  ّنف بفلاسبة إلی لذمستحبف
(لذمقتيض للمبفرشة) قد یؤ  ّید برولیة عبدلهلل بن جادب (للتي اولذف
 .1وسفئل للشیعة :ج ،8ص ،248أبرلب قضفء للصلرل  :ب ،12ح.6
 .2غیفث للسلطفن للرای :خمطرط ،عاه يف للبحفا :ج ،88ص011؛ وللهوری:
ص.44
 .3وتفب للغیبة :ص .41-66

ّ
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لحلمریی :عن أمحد بن تحمد ،عن لبن تحجرب ،عن عبدلهلل بن
جادب) قفل :وتبت إلی أيب لحلسن× :أسأله عن للرجل یرید أن
رب وللصالة ولخلری أثالث ًف ثلث ًف له وثلثنی ألبریه أو
جیعل أعامله نن لل  ّ
یفردمهف نن أعامله بيء ممف یت  ّطرع به وإن وفن أحدمهف ح  ّی ًف ولآلخر
رب
فومل ّ
ن  ّیت ًف ،عکتب×  ّليلّ « :ومل جا ّیت حسن رلئی ّ
جفحي اّ ،إال ج ّ
فج صل ».1

ووهل برولیة علی بن جعفر عن أخیه نرسی بن جعفر^:
حجته ذم  ّیت وثلثیهف حل  ّي؟ عقفل×:
سألته عن اجل جعل ثلث  ّ
« لم ّیتّ ،ةمل جفح ّ ا» ،2بعد إطالق عارلن لحلج للشفنل
للمستحب.
عام أعفد للس  ّید لذمفتن& نن عدم جرلز للایفبة عن لحل  ّي يف نطلق
للعبفدل

ذر للصحیح نف مل یقم علیه دلیل بفخلصرصّ  ،إال أن

 ّ
صحة للایفبة يف للصلرل
یستدل علی  ّ

لذمستح  ّبة بکثرة نف واد يف

للرشیعة نن للتسهیل ولذمسفتحة عیهف ،وجرلز قطعهف وجرلز لإلتیفن
هبف ویفام أالد نن لجللرس ولذمي وعدم لالعتافء بفلشك وأ  ّن للقیرد

 .1وسفئل للشیعة :ج ،8ص ،281أبرلب قضفء للصلرل  :ب ،8ح.16
لحلج :ب ،26ح.6
 .2وسفئل للشیعة :ج ،11ص ،168أبرلب للایفبة يف  ّ
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لذمعتربة عیهف نن بفب تعد ّ د لذمطلرب ،عفذمبفرشة أیض ًف وهلک ،ولل  ّ
کل
وام تری.
نعم جی ا ذ ك يف ج ییلکج ف]1[. ...
[ ]1لراود للدلیل وام نر آنف ًف يف لذمسألة للسفبقة (اولیة نعفویة
بن عاما ،وللسریة للقفئمة علی للایفبة يف لألُنرا) وأ  ّنف بفلاسبة إلی
صالة للزیفاة عم للقرل بما للایفبة يف نطلق للعبفدل

یکرن

وأّنف نن شؤوّنف
للایفبة يف للصالة لذمهوراة نن بفب تبع  ّیتهف للزیفاة  ّ
وحفهلف حفل اوعتي للطرلف .ولألحرط إتیفّنف بقصد نف يف للرلق
ألّنف النفن نن لإلتیفن بفلصلرل لذمستح  ّبة نیفبة
نن جرلز للایفبة؛  ّ
علی نحر لالستقالل ،أو  ّأّنف نن شؤون للایفبة وللتبعیة للزیفاة.
الیساحق علیه ج ع ض
مسة  :11إذج عمل لغری الأةم ه فالإذنه
ّ
فإن کلن أاخ ّیل ونّه مةر ک علیه بلن خا ه]1[.1

[ ]1لعدم وففیة للرضف نن طرف ولحد يف لذمعفنال  ،بل ذي
نتر  ّقفة علی اضفیة للطرعنی ،علم یتح  ّقق يف للفرض نرجب
للضامن نن عقد أو ید أو إتالف.

 .1للعروة للرثقی :ج ،2ص.440

ّ
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یترذم نن أ  ّنه نقتضی لحرلم عمل لذمسلم نادع ّ  ،
بأن
ونف
 ّ
للقفعدة التقتيض أوثر نن عدم جرلز إجبفا بفستیففء عمل أو لخه
نفل ناه قهر ًل ،ورصف لخلیفل وللرذم الیرجبه ولذمفروض أن ّه عمل
بفختیفا عم ً
ال عفد

نافعته إلی للغری وبافء حفئطه و ...وذهل

لذمقدلا الیسترجب للضامن ،بل للعفنل أقدم علی ذتك عمله ،علم
للترصف يف نفل
یبق نرضرع لقصد لآلنر ،بل لر لستلزم عمله
 ّ
للغری وفخلیفطة نث ً
ال حیرم ویضمن.

