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اإلجارة کتاب   026
 

 

جیأأ ا جارأألکن  اأأجد جاسأأد  فجاهأأ   ف   أأ ل  :14مسأأة   

 [1].1كلل ج رسجج فنح  ذ ع إف

 ةل  نافع  عفن ّ وذ ةن ّ ذه  لذمهورال  نافع  تحرنأل [1]

 ستأجرةنتففع لذمد عدم لالوجمر ّ  ،إلجفاةل عالنفن  نن وقرعهف نراد

بإزلئهف هلف خفاجًف عن نفن  نن بهل لذمفل بإزلئهف والیکرن أول لذمفل 

ب لألغرلض غری ناحرصة يف لالُنرا أواًل للامل بفلبفطل؛ ألن ّ ترت ّ 

 هلف. ةالقف  شفنلطللدنیریة، عفلعمرنف  ولإل

ج   بسالن مّ ن معیّ  ا جارلکن فحظ  جاال  وف ج  جک وف ججی: 11مسة   

 لتافق  وف جارس، فج رتجط ج ضامن    حصلت ج لتافعن ج رسق  فجا

  اأة  أام و  جاا جفل من ج رتجط ج ضامن عل  ریقصلت  من غری  ف

ّ ن فجالجر ن عل  من لتعینی ج عمل فجا  ان الأّ   ،ج جلط ک إذج ضل  ملل

 [1].2رشجئط جارلکن
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ة دل ّ ألعمرنف   ؛لذمهوراة تفم ّ  لذمرلاد[ لحلکم بفجلرلز يف 1]

ف أیضًف إلإلجفاة و  ةلبعة وقففل  ناول تحرنة ذعامأطالقهف وأّن ّ

 بفإلجفاة. كللتملی

ف لشرلط للضامن... جری لر لتفق لألسفبقًف عدم ضامن  قد نر ّ  وأن ّ

نضفعًف إلی للاصرص للصحیحة  ،ننی و الضامن علیهأللتلف؛ ألن ّه 

فا ل وللقص ّ ل ولجلام ّ ام ّ يف لحل ةللرلادللرصحیة للافطقة بعدم للضامن 

وغریذف ممف یستففد ناهف أن ّ  لألنرللوصفحب للسفیاة للتي حتمل 

 أي ّ  للبنیالیضمن، ذهل نضفعًف إلی أن ّه لیس يف  ءن علی لليمتلذمؤ

، عهر نضفعًف إلی «علی للید...»ض للضامن عدل عمرم نف واد تنق

 للغلبةيف للقهر و خهلأللظهرا  للداللة؛قفرص نن حیث  يورنه عفن

 لألخهمجفهلف بفلاسبة إلی شمرل للدلیل لغری نرلاد إ لألقل ّ وعلی 

 .بفلغلبة

ف لحلکم بفلاسبة إلی لشرلط للضامن، عفذمشهرا ذر عسفد  أن ّ

 . للرشط...
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 2&لألادبیيلو 1&ونسب لخلالف إلی للسید لذمرتضی

ة وتبعهم للسید  4«للریفض»و 3&يوللسبزولا عحکمرل بفلصح ّ

ة )يف عصل لألقری فتن بقرله: ولکن ّ لذم ة و( 4للصح ّ لستدل للصح ّ

ة غری صفلح  ،تهومتفنی لذمقتيضرجرد ب ونفذور للامنعیة عن للصح ّ

افف للما ؛ ألن ّ نفیقفل: نن أن ّ رشط للضامن يف للعنی لذمستأجرة ن

للعقد  ذمقتيض ذمقتضی عقد لإلجفاة، بترضیح: إن ّ لشرلط لذمافيف

افقض يف لإلنشفء نن غری عرق بنی نافعفة ویؤول إلی للت یاجر ّ 

 للعريف يأو لاللتزلن ياوللتضم ّ  يمدلرله لذمطفبقبللرشط للعقد 

  بالثمن أو عدم بیعلر بفع ورشط ورن لذم ،لألخص ّ بفذمعای  للبنی ّ 

لنتففع لذمشري نن للعنی أصاًل یؤول ذهل للرشط إلی للتافقض يف 

ق للعقدلإل  للعقد.رجب بطالن یع ،نشفء وعدم حتق ّ

ل علی تفصیل یورشط ضامن للعنی لذمستأجرة نن ذهل للقب

ذورنف  يف للفصل للرلب  ن  نف أجفب عاه للسید يف لحلفشیة ولدعی 

مقتضی للعقد؛ ألن ّ بن ّ لشرلط للضامن يف لإلجفاة لیس خمفلفًف أ

                                                 

 .464لنتصفا: ص. 1

 .66، ص11جمم  للففئدة وللربذفن: ج. 2

 .616 - 616، ص1وففیة لألحکفم: ج. 3

 .14، ص11ایفض لذمسفئل: ج. 4
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إذ لیس حقیقته  ؛عقد لإلجفاة لیس عیه لقتضفء عدم للضامن

عالیافعیه لشرلطه  ،للضامن أن ّه الیقتيض لألنربل غفیة  ،امنئلالست

ط لذمستأجر علی للعنی بأن یکرن ق لإلجفاة بدون تسل ّ حتق ّ  نکفنإل

عرلج  ولکن  الً نفص ّ   عفدأ امشکلاف عیأو ،نصفحبًف للمستأجر كلذمفل

 .لإلشکفلعفحلق ّ عدم واود ذهل  ،شکلاف علی لإلیرلد برجه آخرأ

ف  ق نفهرم للرشط لإلشکفلوأن ّ نستاد »علی نف يف ـ  بما  حتق ّ

ف  ،ة للرشوط قفرصة للشمرل لهدل ّ أ: إن ّ ـ «للعروة  بن ّام ترجإعإّن ّ

ومل یثبت للضامن  ،ًعفنرش ّ کرن تعمل سفئغ يف نفسه والبللرعفء 

 ،ونحرمهف إتالفنن ید أو  ةلذمزبرا يف للرشیعة، إال ّ بأسبفب خفص ّ 

 لألسبفب مل یکن للضامن نرشوعًف يف كوضامن للدین وبدون تل

غه للرشط سیام بعد قیفم للدلیل علی عدم ضامن  نفسه، عالیسر ّ

ة  كللضامن بمعای تدلا ،نعم لألننی لخلسفاة نن دون شغل للهن ّ

للفعل الرشط للاتیجة النفن  نن رشط لکي یکرن للرشط نن قبیل 

 .1عمرم نفرذ للرشوطبجب للرعفء عماًل یع ،لشرلطه

له: إن ّ  &یخ لألعظمبام بی ّاه للش  قدنر ّ لجلرلب عام أعفدو وتحص ّ

 قسم ناهف: حیتفج إلی سبب خفص ّ  :علی قسمنی یجتفلاللغفیف  ول

                                                 

 .084، ص01نرسرعة لإلنفم لخلرئي: ج. 1
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وفلطالق وللزوجیة و...نحرمهف عهي ممف الیمکن حصرهلف بفلرشط 

يف  ةحصرل لذمعلرل للهي له عل ّة خفص ّ  إنکفننظری عدم 

وفذملکیة  اهف: الحیتفج إلی سبب خفص ّ نوقسم ، للتکریایف 

قهف والنفن   یکفيئه اعحی ،یةوللروفلة وللرصف نفس للرشط يف حتق ّ

  .1ناه

ق لذمسب ّ لنعقفد لذمفن  نن أن ّ عید نن أعام  ب رشط للاتیجة لزوم حتق ّ

 نادع  بام أعفد.ه يف لذمقفم إنکفنبافسه وبدون للسبب وعدم 

)نن أن ّ للظفذر نن عمرم  لذمفنعنیعن ثفين  &وأجفب للشیخ

إجیفب للرعفء  ﴾ دقج عج ل    ج أ   ج ف  و  ﴿وعمرم « لذمؤنارن عاد رشوطهم»

 تج لیسئوللاتف ،ععفلولأل لألعاملل یقبنن علی للرشط إذل وفن 

 كأن یملله له إن ّ لذمرشوط :نن ذهل للقبیل وذهل نعای نفیقفل

ة(: بترضیح ئلذمرشوط علیه وللاتف ةللرشط يف عهد ج لیست يف للهن ّ

  يف لخلفاج ووعفء عرعفء للعمل إجیفد ،بحسبه ءف: أن ّ وعفء ول ّ يشنا ّ 

إذل وفن لذمرلد نن للعقرد يف قرله  ترتیب لآلثفا علیهف والسیام للاتفئج

للعقد لذمسبب ّي وعلیه یلزم يف للعقرد  ﴾ دقج عج ل    ج أ   ج ف  و  ﴿ :تعفلی

ط لذمشرطة وجرد لذمرشوط علیه لیلزم للعمل وللرعفء ئوللرشل

                                                 

 .61-66، ص 6وتفب لذمکفسب: ج. 1
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يف عهدة علیهف، عإن وفن لذمرلد نن نلکیة لذمرشوط له للرشط 

لذمرشوط علیه ذهل لذمعای عهر نرجرد يف رشط للاتیجة أیضًف. وإن 

علیه دلیل يف  یقمعلم  كوفن لذمرلد نن نلکیة لذمرشوط له غری ذل

 نقفبل للعمرنف .

ووق  « يلك رشط أن یکرن وسفئبللدلا ذهل ك بعت» :علر قفل

عقد  للدلا يف بملکیةد ولاللتزلم عکام وق  للتعه ّ  ،رل نن للطرفبللق

نشفء نلکیة للدلا وق  إووام وق   ،للکسفء ةللبی  عکهل يف نلکی

 نشفء نلکیة للکسفء بفلرشط.إ

 للاتیجة،احر رشط بأن ّه النفن  نن رشط للضامن  : لااحّصل

ة لذمستأجر بفذمثل أو للقیمة علی تقدیر للتلف.غوذر لشت  فل ذن ّ

قفرصة علی عسفد للرشط يف عقد لإلجفاة  قیمتأُ للتي  ةل ّ ألدول

صراة رشط للفعل بعالعرق بنی ورن لالشرلط  ،عیثبف  لذمد ّ إعن 

رشط للاتیحة بأن یشرط ورن  ةصرابدلء لخلسفاة لر تلفت أو أب

ة رشط للاتیجة  نن أن ّ لحلق ّ  نر ّ ف ذم ؛ری ضفناًف عاد للتلفجلأل صح ّ

 .ةالحیتفج يف إنشفئهف إلی صیغة خفص ّ  ينر للتلوإذل وفنت نن لأل
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 [1]ن لتعینی ج عمل ف... . ان الأّ  م

رع للرشط يف ضمن للعقد للالزم قرضواة و ؛وذهل ولضح[ 1]

لکرنه  ؛، عإن ّ للعقد یبطل والیلزم للرعفء بفلرشطكوإن مل یرلع ذل

 .لبتدلئیفً  فً رشط

ت فجح  يف فقت : الجی ا جسایدلک جثجنی  لصان عن میّ 11مسة  

 یه  عاربف ج ص ،،  نّنه الیقضلء أخا يف ج جاعارب لرتلتیب  لتهاجل ل ؛فجح 

ج  جرب عن  جفحّج   جیلأ ج رتلتیب، فکذج الجی ا جسایدلک  خص فجح  

 [2].1 جفحج جاج ف  فکذج يف ج ییلکج يف كفجی ا ذ  ،جثجنی

رجرب للرتیب يف للفرلئت ب[ نف أعفد  نبتن علی للقرل 2]

تبتنیللیرنیة يف غری  وام  ،ظهرین وللعشفئنی نن یرم ولحدل وفلذمر ّ

يف )صالة للقضفء(  &غریولحد وناهم للسید لذمفتن كنص ّ بهل

بمعای  ،( جیب للرتیب يف للفرلئت للیرنیة16)نسألة حیث قفل:

للرتیب لر جهل ، وقضفء للسفبق يف للفرل  علی للالحق وذکهل

                                                 

 .442ص ،2ج :. للعروة للرثقی1
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 وجرب نرلعفة للرتب علی یبا كوعلی ذل 1 ...«وجب للتکرلا

 .2 (قضفء للريل 10)نسألةت يف قضفء للصالة عن لذمی ّ  للريل

ق يف وتفب للصالة قصرا أدل ّ  ة للقفئلنی عن إثبف  لکن حق ّ

 کرن لذمتعنی ّ ته یوجرب للرتیب نن لإلمجفع )عإن ّه علی عرض متفنی

يف صحیحة  ×ولألخبفا وقرله (للفرلئتناه صراة للعلم برتیب 

ف التدل ّ علی أوثر نن ل 3«مل للته کام  للته یقيض» :زالاة لتشبیه إال ّ أّن ّ

ف نف ذر خفاج عن  ،جزلءط ولألئنن حیث للقرص وللتامم وللرشل وأن ّ

ولیة تحل ّ رعشمرل لل حتت لالختیفا وفلسبق ولللحرق للزنفين

نضفعًف  ،يف عدنه وذکهل غریذف نن لألخبفا يیکف كوللش ،إشکفل

للقرل به عفلدلیل ول ون  للتاز ّ  ،عدنه لألصلإلی أن ّ نقتضی 

 ولألجری للمیت. دون للريل بفلقفيض عن نفسه خیتص ّ 

ت ثانی يف وقت ولحد عن نی ّ لإلععلی ذهل النفن  نن لستیجفا 

 .للصرمولحد نظری 

تب ر ّ وفلعرص لذم یةئلألدلثبت نن للرتیب بنی للصالة فنعم، ن

يف  تهعلی لذمغرب البد ّ نن نرلعف لذمرت ّبعلی للظهر وللعشفء 

                                                 

 .644ص ،1ج :. للعروة للرثقی1

 .664ص ،1ج :وة للرثقی. للعر2

 .1، ح6، أبرلب قضفء للصلرل : ب268، ص8وسفئل للشیعة: ج. 3
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الة للظهر عن جیرز لستیجفا شخص إلتیفن صعال ،قضفء أیضفً لل

نی ّت ولستیجفا شخص آخر لصالة عرص  نن یرم ولحد يف وقت 

 ولحد.

ف قرله  جفحّج   فکذج الجی ا جسایدلک  خص فجح   جیلأ :وأن ّ

  [1].ثجنیإج  جرب عن 

تیفن لإل إنکفنلعدم  حی ّنی أو نی ّتنی أو خمتلفنیيف عفم ولحد [ 1]

ناهام  للکفنل ولجب علی ول ّ  بدلذة أن ّ لحلج ّ  ؛دحهبام يف عفم ول

لعدم  ؛هلام كوالیمکن لإلتیفن به علی وصف لالشرل فً ـ ّنستقل

 للدلیل.

لقیفم للدلیل وذر للرولیف   ؛يف لحلج لذمادوب كنعم البأس بهل

ة علی جرلز للترشی ةللکثری   :يف لحلج لالستحبفيب كللدلل ّ

 :قفل: قلت له ×بن عاما عن أيب عبدلهلل نعفویةصحیحة  :مج ل

 كفرّل رلعل   ّن جهلل عیّ ج ،نعم» :×قفل يتج ّ يف ح أبري ّ  كرشأُ 

 .1«لومیّ إ ك صلار  و كف فهلم حّدل   ل  حّد 

                                                 

 .2، ح28، أبرلب للایفبة يف لحلج: ب212، ص11وسفئل للشیعة: ج. 1
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قلل »قفل:  ×عن أيب لحلسن «للکفيف»عن  يلذمرو :فمج ل

فجح  حّد   اّل  الن  كاحّد يف   ظل  ورشکت و    :×وأ عب جهلل

 .1« یئل   كاحّد  صمن غری ون لتجق

يف للرجل : × عبدلهللعن أيب نف اول  ذشفم لبن لحلکم :فمج ل

ل  مثل حّد  ك  یاابذن إ»قفل: ع ،هخف  وقرلبته يف حج ّ أبف  وأ كرشی

 .2«ر ج  أام فصلتو م فلتیدجد حّد 

د بام تقی ّ  إال ّ أن ّهللرلجب أیضًف  مل یعم ّ خبفا وإن طالق ذه  لألإو

 ×وقرله ،عن حج للرصواة كعلی عدم وففیة نثل ذل اوي ودل ّ 

عن للرجل  ×بفلحلسن نرسیألت أس :: قفلةيف اولیة لبن محز

إن کلن ج »عقفل:  ؟ابعة ولخلمسة نن نرللیهته لأليف حج ّ  كیرش

عج م من حّد   حّج  يعج م ج ذ یير  فالجیورصفکن مجیعل   ل م 

 .3«حّج  يسا، فجفحّد   لذجا

للایفبة هبه  لألدل ّة جفز   ةعیووفن: إذل تثبت نرش وویف

إلی  كإلی للتمس ّ  بل والحفجة ،مقتضی للعمرنف بیهف للإلجفاة ع

ة للایفبة عن للکثری ؛ةللرولی  ن.یلتامنیة للسریة وجریفّنف علی صح ّ

                                                 

 .4، ح28، أبرلب للایفبة يف لحلج: ب212، ص11وسفئل للشیعة: ج. 1

 .0، ح28، أبرلب للایفبة يف لحلج: ب212، ص11وسفئل للشیعة: ج. 2

 .6، ح28، أبرلب للایفبة يف لحلج: ب212، ص11وسفئل للشیعة: ج. 3
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 [1]يف جفحج فج ییلکج  ... .لترّبعل  د کام جی ا ج جیلأ  عن جااعّ  

 للرصنيوللدلیل نضفعًف إلی للسریة لذمهوراة نف اول  دلوود [ 1]

 كبفأزا   : إين ّ ـ×يأبفلحلسن للعسکرـ یعاي قلت له  :قفل

ر  عظیم وث ج  ف جهللمن  كأذ  ك »عقفل:  ،كل كوجعلت ذل

 .1«فمجّل جاحم ن

رضني عن أبیه أن ّه قفل أليب وأیضًف نفاول  علی بن إبرلذیم لحل

ت ملجیب ی قض |لتیت قرب ج جّبيو... نذج »: ×لحلسن نرسی

ثم قل: ج سا،  ثم قف عج  کو  ج جبيّ  ،ککعانی  صّل  كعلی

ي ف من افمجیع حلمّ  افراي فف  يمن ويب فججّمي فجهلل  نبيّ یل كعلی

ون  لء الته ،س دوموأیض م فو وم فبوم فع ّ ح يل أوول مجیع 

ج سا، إاّل کجت  كعج ق و  کس ل جهللوّّن ق  إ :ق ل  ل رللت

 .2«صلدقل  

عدم  للبدهیيع جیرز عیه للایفبة، ونن عام جیرز عیه للترب ّ 

م لخلصرصیة عاد للعرف  لعدم ؛لالختصفص بزیفاة للابي ّ  وأّن ّ

 نرا ولحد.

                                                 

 .1، ح110: بلذمزلا، أبرلب 660، ص14وسفئل للشیعة: ج. 1

 .1، ح01، أبرلب للایفبة يف لحلج: ب216، ص11وسفئل للشیعة: ج. 2
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 [1]و جء ج ث ج .إل الأعج جن ج جیلأ  أل أقص  هبفجی ا جالتیلن 

)لذمعتربة( قفل: قلت  ةویدل ّ علیه اولیة حفاث بن نغری[ 1]

ن أاد  أ: إين ّ ة ـوأنف بفذمدیاة بعد نفاجعت نن نکـ  ×أليب عبدلهلل

  .1«هلل جآلن ك لرعل ذ »فل: ق لباتيعن  ج ّ أح

 كجعلت عدل ×للصدوق: قفل اجل للصفدق ةنرسلوذکهل 

تي للعفمدخل يف أن أ نریتإين ّ وات   أذيلأيب أو بعض  حج ّ

ذدلء إلساة ظفذرة يف وذه  لأل 2«رشک ل ةجآلن »عقفل:  ؟عاسیت

 یاقلبال ءللثرلب؛ ألن ّ ظرف للایفبة قبل للعمل والبعد ؛ ألن ّ للي

 للرسفئل. ه صفحبعام وق  وام عهم

 د وفلرلحد ولضح.ذدلء للمتعد ّ لز لإلوجر

ال جی ا جارلکن  لجیلأ  عن جفحّي يف ج صان ف   يف : 11مسة  

ج صل ج  جاساحّب . نعم، جی ا ذ ك يف ج ییلکج  فجفحّج جاج ف ، 

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

                                                 

 .1، ح26، أبرلب للایفبة يف لحلج: ب214، ص11وسفئل للشیعة: ج. 1

 .2، ح26، أبرلب للایفبة يف لحلج: ب214، ص11وسفئل للشیعة: ج. 2
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 ؛ر جا قص  ج جیلأ   ی لالساحبل  ج صان أع ول ککعانی، فحيامل 

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

ف للکالم [ 1] يف لإلجفاة للایفبة عن لحلي ّ يف للرلجبف  )بعد أن ّ

تهف عن لذمی ّ بللقرل  ت يف وتفب للصالة يف عصل صالة صح ّ

ف نن   ي ّ غری ناه صحیحعیهف غرض  یللت لألعامللالستیجفا وأّن ّ

: ×بفلقضفء بقرله لألنرح ّ لإلجفاة نضفعًف إلی صرشعًف عت عاه

 .(هف  للرلادةبودع  للش 2«مریلثهبولی للافس أعاه  یقيض»

لعدم واود  ؛يف نطلق للعبفدل عفذمشهرا عیهف عدم لجلرلز 

ن خرطب هبف وعدم ممللمبفرشة  لذمقتيض لألصلللدلیل لذمخرج نن 

 ترقیفیةل  فعل للغری بعد وضرح ورن للعبفدبسقرطهف 

دلیل علی  یاهضونرشوعیتهف نرقرعة علی قیفم للدلیل، عام مل 

ة للایفبة )وام يف لذمیت( حیکم بفسفدذف عإذل مل تصح للایفبة  ،صح ّ

 لإلجفاة. عالتصح ّ 

ة برولیة تحمد بن نرولن قفل ف لالستدالل علی للصح ّ قفل  :وأن ّ

فمّیانی حّینی  یرّب فج  یهملیمجع ج  رل مجام ون »: ×أبرعبدلهلل

                                                 

 .440، ص2للعروة للرثقی: ج. 1

 .6، ح20، أبرلب أحکفم شهر انضفن: ب001، ص11وسفئل للشیعة: ج. 2
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 ي یا ن ج ذ ،ص ، عج امأعج ام ف ق عج ام فحيّج عج ام فیاصّ   یصيل

فصلاه خریج   أرّبهفرّل  جهلل عیّ   ییی  كصجع هلام ف ه مثل ذ 

 .1«کثریج  

 ،صحفبافأة نن عن عد ّ  يلضعف سادذف )وللساد: ولیا الیعبأ به

عن  ،سکنینعن حکم بن  ،عن تحمد بن عيل ،تحمد أمحد بنعن 

ب للصریيف رولن( بمحمد بن عيلتحمد بن ن سمیاة وذر  بأيب لذملق ّ

ه تب، وو2: ضعیف«ةلخلالص»وام عن  لب ضعیف وه ّ  :يف حق ّ

 قمعیسی عن  بن محد بن تحمدأخرجه أوقد  هروییام بای یعتال

وإن وفن  ،عحفله نعلرم ذر للصریيف وفن نإعهر  ،وناعه عن للرولیة

نضفعًف إلی  ،للرولیةن للتعریل علی ذه  کعالیم ،غری  عهر جمهرل

ناهام،  لذمی ّتنیإلی  للرب ّ   لحتامل لختصفص لذمرلاد لذمهوراة نن وجر

نعلرم للکیفیة نن لخلدنة ولإلطفعة  لحلی ّنیللرللدین  ن ّ بر ّ أی: ربدع

ف بفلاسبة  ،لً ا ّ فب كوحسن لذمبفرشة ویکرن للرجل بهل ت لذمی ّ إلی وأن ّ

، وذه  للدعری غری يف والنه ×عبی ّاه لإلنفم ،عیحتفج إلی للبیفن

 هبف إلثبف  لذمدعی. كوویف وفن یشکل للتمس ّ  ةبعید

                                                 

 .1، ح12، أبرلب قضفء للصلرل : ب246، ص8وسفئل للشیعة: ج. 1

نة لحليل ّ . 2  .260: ص(خالصة لألقرلل)اجفل للعال ّ
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 يوأنف نفاول  لبن طفووس عن لحلسنی بن أيب لحلسن للعلر

بن أيب محزة قفل: قلت أليب  عن عيل «لذماسک»يف وتفب  يللکروب

نرل  نن حیفء ولألق عن لألصد ّ أتو صيل ّ أُ و حج ّ أ :×إبرلذیم

ر  و ك فعجه  ق عجه فصّل ّ  نعم لتص»قفل:  أصحفيبو يقرلبت

وإن محلهف لبن  ي ّ ة علی جرلز للایفبة عن لحلل ّ ل، عهي د1«لهیّ إ كأصلا

ة للایفبة نن لخلفاج طالقهف إ نلک 2طفووس علی نف تثبت عیه صح ّ

 جرلز للایفبة نن دون تقیید. یقتيض

ف أیضًف ضعیفة ید )لبن طفووس( إلی سجلهفلة طریق لل ؛إال ّ أّن ّ

ونضفعًف إلی ضعف عيل  ه،فضفعًف إلی جهفلة نؤل ّ ن ،للکتفب لذمهورا

ه &للهي حفله نعلرم وقفل للشیخ يمحزة للبطفئاأيب بن  أن ّه  :يف حق ّ

 .3لبوه ّ 

 عرلض لذمشهرا عاهام.إهف والسیام بعد تعلیهف وسفبق یعتمدعال

ف بفلاسبة إلی لذمستحبف  نضفعًف إلی  لذمهورا  لألصلذهل وأن ّ

د لذمقتيض) برولیة عبدلهلل بن جادب )للتي اولذف  للمبفرشة( قد یؤی ّ

                                                 

 .6، ح12ب قضفء للصلرل : ب، أبرل248، ص8وسفئل للشیعة: ج. 1

؛ وللهوری: 011، ص88غیفث للسلطفن للرای: خمطرط، عاه يف للبحفا: ج. 2

 .44ص

 .41-66وتفب للغیبة: ص . 3



066                                                                           مسائل متفّرقة                          
 

 

عن عبدلهلل بن  ،عن لبن تحجرب ،لحلمریی: عن أمحد بن تحمد

ن أ سأله عن للرجل یریدأ: ×إلی أيب لحلسن تجادب( قفل: وتب

له وثلثنی ألبریه أو  ثلثفً  ثالثفً أللصالة ولخلری وللرب ّ عامله نن أجیعل 

حدمهف حی ًّف ولآلخر أفن رع به وإن وممف یتط ّ  ءعامله بيأیفردمهف نن 

رلئی فوّمل جفحّي  ا، إاّل ج رّب   حسنوّمل جاّیت » :ليل ّ  ×، عکتبنی ّتفً 

 .1«فج صل 

: ^ووهل برولیة علی بن جعفر عن أخیه نرسی بن جعفر

: ×عقفل ؟ي ّ ت وثلثیهف حلته ذمی ّ سألته عن اجل جعل ثلث حج ّ 

شفنل طالق عارلن لحلج للإ، بعد 2«فحّ   ا ةّمل ج ،ت لمیّ »

 للمستحب.

يف نطلق  ي ّ نن عدم جرلز للایفبة عن لحل &عام أعفد  للسی ّد لذمفتن

علیه دلیل بفخلصرص، إال ّ أن  یقمللعبفدل  ذر للصحیح نف مل 

ة للایفبة يف للصلرل  لذمستحب ّة  کثرة نف واد يف بیستدل ّ علی صح ّ

وجرلز قطعهف وجرلز لإلتیفن  ،للرشیعة نن للتسهیل ولذمسفتحة عیهف

 للقیردن ّ أوك لالعتافء بفلشوعدم  الد نن لجللرس ولذميأف ویفام هب

                                                 

 .16، ح8، أبرلب قضفء للصلرل : ب281، ص8وسفئل للشیعة: ج. 1

: بلل، أبرلب 168، ص11وسفئل للشیعة: ج. 2  .6، ح26ایفبة يف لحلج ّ
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 کل ّ ل، ولهلکد لذمطلرب، عفذمبفرشة أیضًف ولذمعتربة عیهف نن بفب تعد ّ 

 وام تری.

 [1]ج  ف... .یلکيف ج ی كنعم جی ا ذ 

 نعفویةلراود للدلیل وام نر آنفًف يف لذمسألة للسفبقة )اولیة [ 1]

ف بفلاسبة مة علی للایفبة يف لألُ بن عاما، وللسریة للقفئ  إلینرا( وأن ّ

م  للقرل بما  للایفبة يف نطلق للعبفدل  یکرن عة اصالة للزیف

ف نن شؤوّنف للایفبة يف للصالة لذمهوراة نن بفب تبعی ّ  تهف للزیفاة وأّن ّ

قصد نف يف للرلق  بتیفّنف إحرط للطرلف. ولأل يوحفهلف حفل اوعت

ف  حب ّة نیفبة تتیفن بفلصلرل  لذمسنفن  نن لإلالنن جرلز للایفبة؛ ألّن ّ

ف نن شؤون للایفبة وللتبعیة للزیفاة.  علی نحر لالستقالل، أو أّن ّ

ض ع ذنه الیساحّق علیه ج إ: إذج عمل  لغری الأةم ه فال11مسة  

 [1].1خا ه لنفإن کلن أاخیّل وّنه مةر ک علیه  ب

بل ذي  ،نن طرف ولحد يف لذمعفنال لعدم وففیة للرضف [ 1]

ق يف للفرض نرجب علم یتحق ّ  ،ة للطرعنییفة علی اضفنترق ّ 

  .إتالفللضامن نن عقد أو ید أو 

                                                 

 .440، ص2للعروة للرثقی: ج. 1
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نقتضی لحرلم عمل لذمسلم نادع ، بأن ّ  هم نن أن ّ ونف یترذ ّ 

جبفا  بفستیففء عمل أو لخه إوثر نن عدم جرلز أ للقفعدة التقتيض

ن ّه عمل ورصف لخلیفل وللرذم الیرجبه ولذمفروض أ ،ناه قهرلً  نفل

بفختیفا  عماًل عفد  نافعته إلی للغری وبافء حفئطه و... وذهل 

، علم عمله كقدم علی ذتأبل للعفنل  ،یسترجب للضامناللذمقدلا 

ف يف نفل ، بل لر لستلزم عمله للترص ّ نرلآلیبق نرضرع لقصد 

 حیرم ویضمن. للغری وفخلیفطة نثالً 


