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جيوز اجلمع  نيعا اارع وا بال مع  مععقد نياحع، با ع،   :32مسألة 

كععأي وحععوع: نيااعع  آاوت بمحرريعع  اعع وت نيذععيا  ب م  ععي  وععوز   

لو قع ع: محرريع  الاوض علمهام ني ل س ة بولحق كق  م هام  ذمه  ف

ارشا آنعع نف فععق نيعع،  معع  قعع   عهععيا العع،او بنيااعع  هععيا العع،و  و نيعع

املجلع،  بإاا كع ي ي مح نيعل الع،و  و  الاوضا ني ل س ة إىل ال مع  ي

نيا، مق ظة ال س ة أزو، مع  آو ع و أب أقعل  م عه نياعل ني ل سع ة إلمعه  

للزبم الرني  بلعو قع ع: محرريع  هعيا الع،او ب ع ها  هعيا الع،و  و 

رصف مع  برعو  عرشا آن نف مععقد فع ي قل ع : نيجروع ي  ذع  العنيا

الحعع   ي املجلعع، ب ذعع  الرنيعع  ي الاععلا  ف هعع ع كعع ل م  ب إ   

 [1].1فماا  ني ل س ة إىل املا هة أوض د 

مول عمومات ش :ظاهرهم االتفاق علی الصّحة بدعوی [1]

  يفنینی خمتلیئلو مجع بنی ش«: عئالرشا»الصّحة للمقام کام عن 

أو نکاح  ،أو إجارة وبیع ،کبیع وسلفبثمن واحد عقد واحد 

العوض علی قیمة املبیع وُاجرة املثل  یقّسطوإجارة صّح و

                                                 

 .445ص ،2ج :. العروة الوثقی1
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 كالخالف عندنا ي صحة ذل«: »كاملسال»وعن  1 «ومهراملثل...

 .3«هفیبالخالف أجده «: »اجلواهر». و عن 2«کّله

واالُجرة ل بالثمن جهوتأّمل ي الصّحة املحّقق األردبیيل لل

  .4ي مثل هذا العقد كلشل

الصّحة  دلیلنرصاف ال ؛وُاضیف إلیه: بأّنه خالف املتعارف

من عقدین الذي هو أمر  امللّفقفالیشمل مستقاّل   ا  إلی ما کان عقد

 .5غری متعارف

هذا النوع وإن کان  منع الصغری، فإنّ ب :6وُاجیب عن األخری

کن خارجا  عن حّد التعارف ته مل یق، إاّل أّنه علی قلّ قلیل التحقّ 

 کذا. بلغثاثها بمأتبیع وولذا یوجر الدار سنة 

 قودـعـی الـلـة عـحّ ـصـال أدّلةتصاص ـلی اخـیل عـضا  الدلـوأی

 تراض ما هو مصداق التجارة عن بل هي شاملة علی کّل  ،املتعارفة

                                                 

 .22ص ،2ج :رشائع اإلسالم. 1

 .282ص ،3ج :األفهام كمسال. 2

 .233ص ،23ج :جواهر الکالم. 3

 .531ص ،8ج :جممع الفائدة والربهان. 4

 .55ص ،22ج :حلدائق النارضةا. 5

 .422ص ،32ج موسوعة اإلمام اخلوئي:. 6
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 ه عن سبب باطل.فیومل یکن األکل 

بیع وإجارة مثال   :ینهذا العقد إلی أمر ینحّل  :وبعبارة واضحة

للعنی ومتلیک  كمتلی :مرانأواملنشأ  ،وإن أنشأ بإنشاء واحد

 العوض إلی الثمن واالُجرة بالنسبة. یقّسطللمنفعة من عنی آخر و

وأّما اإلشکال باستلزامه اجلهالة، مندفع بکفایة معلومیة 

املعلومة بعد التقسیط العوض ملا جیعل عوضا  ي العقد والیعترب 

هذا اجلهل الیوجب غرریة املعاملة بعد معلومیةاملجموع ومثل 

 شیئنی بثمن واحد. باعنظری ما لو 

ام إذا کان التقسیط معلوم باملقاولة فیهذا مضافا  إلی أّن الکالم 

 قبل العقد.

ه آنفا  والشک فیّلة، فقد مّر الکالم دوأّما التشکیک ي شمول األ

 ام هو من الواضحات.فیه من التشکیک فی

بعد متامیة شمول إطالقات املعاملة  هکون هذت :علی اجلملةو

صحیحة ویرتّتب علیه کام أفاده ي املتن  سفهیتهاة هلا وعدم األدلّ 

حلوق کّل منهام حکمه کاخلیار مثال  وأحکام القبض ي الرصف 

ة رشلو آجر الدار وباع الدینار بع كولذل ،والسلم بالنسبة إلی البیع

 ض العوضنی بالنسبة إلی البیع ي املجلس.دنانری فالبّد من قب



اإلجارة کتاب   353
 

 

من باب لزوم قبض العوضنی ي جملس البیع  ولیس هذا إاّل 

ه عدم التفاضل فیللزوم التقابض ي بیع الرصف، وهکذا یلزم 

وإذا کان ي مقابل الدینار بعد »ال املاتن: قولذلک  ،عن الربا حذرا  

النسبة إلیه للزوم زید من دینار أو أقّل منه بطل بأمالحظة النسبة 

 «.الربا

املانعة من حتّقق الربا  الضمیمةوإن ُاشکل بأّن املقام من مقولة 

ام ّن أأّن املجموع ي مقابل املجموع فک :بدعوی ،وفتوی نّصا  

  .تفاضل جنس واحد فالان فالیصدق ي جنس

ولکن الدعوی مدفوعة بلزوم التفاضل ي ضمن املجموع ي 

نافعة املانعة عن حتّقق الربا علی حسب جنس  واحد والضمیمة ال

مایستفاد من األدلة ضّم اليشء إلی املبیع بحیث یکون املبیع 

ففي املقام املبیع هو الدینار من  ،مال بامل ضمّ کون من فیشیئنی، 

غری اقرتان يشء معه بام هو مبیع وضّم معاملة ُاخری إلی املبیع غری 

رد األخبار هو البیع الالبیع مو نافع ي حّل مشکلة الربا، وبعد أنّ 

 واإلجارة.

عدم اخلصوصیة للبیع وتنقیح املناط بالنسبة إلی غریه بوالقول 

وهو کام تری  ،املناط ةد إذا قطع بوحدفید؛ ألّنه یفیکاإلجارة الی
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، فاحلق ما أفاده ي املتن من البطالن بالنسبة إلی مغنوالظن غری 

 البیع للزوم الربا.

رتک هذه الدار وصاحلتک علی هذا الدینار آج» :وأّما لو قال

فهل یقال بجریان حکم الرصف بعد کونه صلحا  من « بعرشة...

ه بمعنی أن حال فیوجوب التقابض ي املجلس. وحکم الربا 

 الصلح کالبیع أم أّنه یصح بالنسبة إلی املصاحلة؟

أّن احلکم یدور مدار القول ي الصلح بأّنه عقد مستقّل  فيالخی

الختصاص  ؛ه حکم الرصففی ر العقود فالجیریئل ساي قبا

 ه بالبیع.فیة والنصوص وهکذا الفتوی األدلّ 

دور مدار یبل هو  ،لیس بعقد مستقّل وأّما لو قلنا بأّن الصلح 

الغایة والنتیجة فإذا کان املقصود منه املصاحلة للعنی بعوض یکون 

ملقصود مصاحلة وأّما إذا کان ا ،من البیع ویرتّتب علیه أحکام البیع

ق ي وهکذا قد حقّ  ،یرتّتب علیه أحکام اإلجارةاملنفعة بعوض 

ر العقود، فعلیه الجتري ئي عداد سا حمّله: أّن الصلح عقد مستقّل 

الختصاص الدلیل بالبیع کام ذکرناه، هذا  ؛ه حکم الرصففی

 بالنسبة إلی أحکام الرصف.

 جـمـیـع ي ـهانـیرـجفا؟ ـربـی جریان أحکام الـلإة ـالنسبـا بـّوأم
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 العقود هو املشهور.

 .اه بالبیع والقرضّص فخ 2والعالمة 1عن احليّل  ّي خالفا  للمحک

فقد استدّل للمشهور بمقتضی إطالق مجلة من  ،وکیف کان

 بل أنّ  ،نة لتحریم الربا وخلّوها عن ذکر البیعاملتضمّ النصوص 

إذا کان  ادالت حتیبلة والزیادة ي مطلق املضموضوعها جمّرد املفا

 صلحا .

قلت أليب  :أيب عبداهلل قال عبدالرمحان بنمعتربة  م ه :

زین من شعری؟ فقال: فیبقز من حنطة فی: أجیوز ق×عبداهلل

 .3«الشاف م  اه اةإي  »، ثم قال: «معقد نيمعل جيوز إ   »

احلنطة »عن أيب عبداهلل، قال: وغریه صحیحة أيب بصری  م ه :

 .4«یزاد واحد منهام علی اخآخربرأس ال والشعری رأسا  

قال: سئل عن الرجل  ×صحیحة هشام عن أيب عبداهلل م ه :

 ،ما یتّم له ما باعه هفالیکون عند ،کراریع الرجل الطعام األبی

                                                 

 .253ص ،2ج الرسائر:. 1

 .02ص ،2ج قواعد األحکام:. 2

 .2، ح8، أبواب الربا: ب138ص ،18ج وسائل الشیعة:. 3

 .3، ح8، أبواب الربا: ب138ص ،18ج وسائل الشیعة:. 4
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من شعری حتی  زینفیقز حنطة فیق مکان کّل  يخذ منّ  :قول لهفی

 أ ل الشاف م  والا؛ ألي  »قال:  ؟مانقص من الکیل يتستو

 .1 « اة ب...اه

إاا »سألته عن احلنطة والشعری فقال:  :روایة سامعة قال بم ه :

إاا »فقال:  دقیقوسألته عن احلنطة وال :قال «ك ن  سواء فقنيأس

 .غریها من روایات البابو 2«ك ي سواء فقنيأس

مضافا  إلی أّن الربا بمعنی الزیادة یشمل مجیع املعاوضات؛ ألّنه 

  .عطاء الزیادة ممنوعإفکّل  ،یعمل یؤخذ من مفهومه الب

 ودعوی انرصافها إلی البیع للغلبة کام تری.

 ×ابن مسلم عن أيب جعفرحممد نعم ورد ي الصحیح عن 

 يي رجلنی کان لکّل واحد منهام طعام عند صاحبه والیدرقال: 

واحد منهام لصاحبه:  واحد منهام کم له عند صاحبه؟ فقال کّل  کّل 

إاا يراضم  بط نيت    نيأس نييل»، فقال: يدما عن ويل كلک ماعند

 .3«نفسهامأ

                                                 

 .1، ح8، أبواب الربا: ب135ص ،18ج وسائل الشیعة:. 1

 .0، ح8، أبواب الربا: ب132ص ،18ج وسائل الشیعة:. 2

 .1، ح5، کتاب الصلح: ب445ص ،18ج وسائل الشیعة:. 3
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دّل علی جواز تف ،ضلاالشمول صورة التف افهي تدّل بإطالقه

  .الربا ي الصلح

لظهور  ؛لقصورها عن الشمول لصورة العلمإاّل أّنه ُاشکل 

ة بالقول املطلق، ففرض العلم یّ ها اجلهل بالکمفیاجلهل املفروض 

البأس بظهورها ي جواز  ،معن منرصف الصحیحة نعخارج 

وأّما علی العلم  ،املصاحلة مع احتامل الزیادة وهبذه تقّید املطلقات

 فال.

ذل  م  وأمرا م   وائجه ني: جيوز اسامج و م  وحوم 32مسألة

علی نفسه   علی  أي  نفحاهذوي له مجم  م  فاه  باألقوی فم

ع ب .نرصاف م  رهة الا آااملساأرر إ   م  الرشط أب ا  علی األب 

د    إ   أي وذوي ماا وف د. بعلی الع ين علی بكمف د   ني،  م  يامم ه  كام 

مارب   وساحق   هنفحأم  نفسه أب م  هو املاا آ املاا وف  بلو أنفق 

ع نرصاف نيل بكيا علی الع ين؛ ألي  ا   ما ل اه عوضه  علی األب 

 .1نيم زلة الرشط

أي ـ لی النحو املذکور جری عأّما الکالم ي جواز استیجار األ

علی أن یکون للمستأجر مجیع منافعه املقدورة له واملتعارفة من 

                                                 

 .440 – 445ص ،2ج العروة الوثقی:. 1
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کام عن  ،لشمول إطالقات الصّحة ؛هفیفهو مما الإشکال ـ أمثاله 

 اجلواهر:

نفاذ ي یة عن جواز االستیجار لإلغصحاب املفروظاهر األ»

لالئق بحاله کاال  علی املقدار املقدور له وااتّ  ؛مجالحوائجه علی اإل

 .1«من ذلک

وما ي بعض التعالیق من تقیید اجلواز بمعلومیة سنخ املنافع 

بنحو التعّد ـ کام ي کالم اجلواهر ـ  لعّله بمعنی املعلومیة إمجاال  

فالبأس بعدم ذکره ي املتن اعتامدا  علی وضوح  ،املعاملة سفهیة

ة باملنافع عّلقتبجمیع اخلصوصیات امل میةواملطلب، وإن أراد املعل

فهو مضافا  إلی أّنه یستلزم بطالن کثری من املعامالت التي  ،ةبالدقّ 

صیف، أّنه مما الدلیل علیه غری ما وها باملشاهدة فقط أو التفییکتفي 

 أّنه ني عن بیع الغرر. روي عن النّبي

عام ي السند التدّل علی أکثر من املنع  الغّض وهذه الروایة بعد 

وأّما اخلدعة فاملقام أعّم  :املة أو عاّم الیوثق بهي املع اخلدیعةعن 

جاهالن ي مقام اخلدعة وأّنام  املتعاملنیبعد عدم کون 

 خلصوصیات مایتعامل علیه.

                                                 

 .332ص ،25ج جواهر الکالم:. 1
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اعتبار عدم کون  ند أکثر مفیوأّما بمعنی عدم الوثوق فهو الی

، فالقول باجلواز ي املسألة )إجارة من یقوم لکّل 1املعاملة سفهیة

 ه.فین حوائجه( عقالئیة والإشکال ممایأمره 

کونا علی األجری  &ار املاتنتخاوأّما الکالم ي نفقة األجری؟ 

 4«املختلف»و 3«التذکرة»والعاّلمة ي  2«الرسائر»کام عن  ،وقّواه

جممع »و  7«الروضة»و 6«جامع املقاصد»و عن  5«التحریر»و

 11«املسالک»و 10«املفاتیح»و 9«الکفایة»و 8«الربهان

عدم اقتضاء عقد اإلجارة کونا علی بمعّلال   ؛12«إلیضاحا»و

حیث إّن مقتضاه الیکون أکثر من املبادلة بنی املنفعة ؛ املستأجر

                                                 

 .&ي، واملعّلق السید الربوجرد110، ص5العروة الوثقی)املحشی(: ج. 1

 .408ص ،2ج الرسائر:. 2

 .223ص ،)ط.ق(2ج لفقهاء:تذکرة ا. 3

 .152ص ،0ج خمتلف الشیعة:. 4

 .132ص ،3ج التحریر:. 5

 .20ص ،5ج جامع املقاصد:. 6

 .355ص ،4ج الروضة البهیة:. 7

 .81ص ،12ج جممع الفائدة والربهان:. 8

 .005 - 000ص ،1ج کفایة األحکام:. 9

 .112 – 111، ص3مفاتیح الرشائع: ج. 10

 .224ص ،5ج األفهام: كمسال. 11

 .240 - 245ص ،2ج إیضاح الفوائد:. 12
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نرصاف امن دون رشط أو  كواالُجرة، فاإللزام علی أکثر من ذل

 مما ال دلیل علیه.

 3«القواعد»و 2«النهایة»و املحکي عن  1«الرشائع»إاّل أّن خریة 

ه أّنا علی املستأجر، ولعلّ  4«اللمعة»املشهور ي إلی  بل النسبة

عن  ×روایة سلیامن بن سامل قال:سألت أبااحلسنإلی مستند 

ة علی أن یبعثه إلی أرض، ة ودراهم مساّم قبنف أجر رجال  رجل است

الشهر  فلاّم أن قدم أقبل رجل من أصحابه یدعوه إلی منزله

تأجر، فنظر األجری عنده مایغنیه عن نفقة املس صیبهفیوالشهرین 

فکافاه به الذي  ،إلی ما کان ینفق علیه ي الشهر إذا هو مل یدعه

و من مال أاملکافاة؟ أمن مال األجری  كفمن مال من تل ،یدعوه

املساأرر فهو م  م له بإ   فهو  ةإي ك ي ي مالح»قال:  ؟املستأجر

 5، وعن رجل استأجر رجال  بنفقة مسامة ومل یفرّس «علی األرف

ری ـة األجـؤونـان من مـا کـمـی أرض ُاخری فـشیئا  علی أن یبعثه إل

 ثیابـسل الـن غمـ

                                                 

 .142ص ،2ج رشائع اإلسالم:. 1

 .448ص النهایة:. 2

 .283ص ،2ج قواعد األحکام:. 3

 .105ص اللمعة الدمشقیة:. 4

 ي نسخة من التهذیب: یعنّی.. 5
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 .1«علی املساأرر»؟ قال: نواحلامم فعلی م

البقاء عند الضیف إن کان ي مصلحة  ّن املراد منها أنّ أبدعوی: 

نفق أأي عوض ماـ فاملکافاة وما دفعه بعنوان العوض  ،املستأجر

فاملدفوع حیاسب  كوإن مل یکن کذل ،ستأجرحمسوب علی املـ علیه 

 ام ي ذیل احلدیث.علی األجری والسیّ 

ولکّن اإلشکال: إّن موضوع اإلجارة )ي الروایة( مقّید 

عن الرشط والقید وکذا  اخللوّ بالدراهم والنفقة والکالم ي فرض 

 القرینة.

املوضوع وکون النفقة  ةیخّص صدده ألبفالروایة أجنبیة عام نحن 

من االُجرة، هذا مضافا  إلی أّن الروایة تاّمة صحیحة إلی  اجزء  

شکال إسلامن بن سامل، ولکنّه مل یضبط ي حّقه يشء، فالسند حمّل 

صحاب اإلمجاع والراوي أصحیح ملا یصّح عن تال یمبنإاّل علی 

 عنه یونس بن عبدالرمحن الذي عّد منهم.

األجری من نفسه أو نفق أام أفاده ذیال  من أّنه لو فیبقي الکالم 

عوضها علی فرض اشرتاط کونا علی  ةمترّبع یستحّق مطالب هنفقأ

                                                 

 .1، ح12، کتاب اإلجارة: ب112، ص12وسائل الشیعة: ج. 1
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نرصاف الذي مل یشرتط وکانت علی عهدته لاللواملستأجر بل وکذا 

 بمنزلة الرشط.

نفاق من نفسه من باب  إذا مل یکن إلامفیم کالأّن حمّل ال فيوالخی

النیابة عن  نفاق املترّبع من بابإإسقاط الرشط وهکذا الیکون 

ي عدم استحقاق املطالبة، أّما احلکم  كفعلیهام الش ،املستأجر

باستحقاق املطالبة بمقتضی الرشط أو ما ي حکمه )کام ي املتن( 

 منوط بعدم اإلقرتان باملسقط.

للمطالبة یدور مدار ثبوت  وُاشکل علیه: بأّن متامیة املقتيض

ي املقام أي  ةفیتامللکیة منمالکیة األجری املشرتط له للنفقة، مع أّن 

نفوذ الرشط  أدّلة؛ ألّن یةامللکتتحّقق ف الرشط ي العقد مل رصب

ستحقاق املحض دون اال يالیقتيض أکثر من ثبوت احلکم التکلیف

 مدینا  کون ذّمة املرشوط علیه مشغولة للشارط وت، بحیث ضعيالو

ر ئي سا كله بالنفقة لکي یطلب منه مایملکه علیه کام هو کذل

رشوط املذکورة ي ضمن العقد کرشط الکتابة واخلیاطة و...، ال

فإّنا التستوجب شیئا  أکثر من جمّرد التکلیف بوجوب الوفاء من 

لشارط شیئا  ي ذّمة اخآخر، فاشرتاط النفقة ي املقام ا كغری أن یمل

والد إذا ین واألدقارب من العمونظری وجوب اإلنفاق علی األ

ا  حمضا ، غایة فیهبذا الیضمن إاّل حکام  تکلیو فقراءا  وهم غنیکان 
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له من املتعاقدین عوج الرشط بسبباألمر إّن الوجوب هنا ثبت 

مع  كملطالبة العوض هناي أصل الترشیع، فکام الاستحقاق  كوهنا

مناط واحد  وهو انتفاء موضوع بکذا ي املقام فوجود الباذل 

بعدئذ لبقاء  فالمقتيض ،نفاق بعد افرتاض وجود الباذل املترّبعاإل

 ّجهیت ،فالجمال ملطالبة العوض ي يشء من املوردین نعم ،الوجوب

ام إذا کانت النفقة الواجبة مملوکة أیضا  ي نفقة الزوجة فی كذل

لها املطالبة بالعوض حتی مع وجود فّنا متلکها علی زوجها إحیث 

  .الباذل لکونه مدینا  هلا بام متّلکه علیه

( مادام هنفاق )وفاء برشطام جیب علی املستأجر اإلنّ إوباجلملة: 

املوضوع باقیا  وبعد ارتفاعه بقیام شخص آخر ومل یبق املقتضی 

ملطالبة العوض، علی القول بثبوت ملکیة األجری للنفقة املعلوم 

 .1انتفائه

فقت علیه کلامت تعلی ماا علیه املقام مبنّي  وتنّبهوماأفاده 

لرشط بيشء من العوض وعدم تقسیط عالم علی عدم مقابلة ااأل

یکون بإزاء املبیع، هذا  هبل الثمن بتامم ،الثمن علیه وعلی املبیع

  .أّوال  

                                                 

 .411ص ،32ج موسوعة اإلمام اخلوئي:. 1
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ة اإلمضاء لیس بأکثر من احلکم التکلیفي وثانیا : إّن مفاد أدلّ 

: املشهور هو &املحض وعلیه املشهور وقال الشیخ األعظم

  .1 الوجوب التکلیفي...

ّن ما یرتّتب علی نفوذ الرشط لیس إاّل إ« مستند العروة»وي 

 مقتض  احلکم التکلیفي املحض واخلیار للشارط مبنّیا  علیهام مل یبق 

 علیها علی ذّمة املستأجر. ةطرتلبقاء النفقة املش

االمضاء  أدّلةوقلنا بأّن املستفاد من  كوأّما لو أشکلنا ي ذل

ون فواق ّنمأ :بمعنی« املؤمنون عند رشوطهم» :والسیام قوله

 ارتیابهبا مل یبق جمال الحتامل االستحباب بال  لزمونعندها وم

 وهذا ما أفاده املحّقق النائیني. 2 «و...

وافقة مع املوما اخرتناه عدم حمّله البحث موکول إلی تفصیل و

الوفاء لثبوت احلکم  أدّلة من اقتضاء؛ ألّن قوله &أفاده النائینيما 

ي  كبحیث یکون املرشوط له یملـ  أي امللکیة الضعیفةـ الوضعي 

الجتاوز احلکم  دّلةالرشط؛ ألّن األ كذّمة املرشوط علیه ذل

حیث إّن مفادها الیکون أکثر من إمضاء ماقرّره  ؛التکلیفي املحض

                                                 

 .02ص ،0ج :&کتاب املکاسب للشیخ األعظم األنصاري .1

 .131ص ،2ج :&منیة الطالب للنائیني. 2
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ي إنشائهام ي الزام الشارط للمرشوط علیه بالفعل أو ن ااملتعاقد

  .النتیجة

فق نملهو اإلنفاق وبذل ا إن کانفاحلّق ي املسألة: إّن الرشط 

سقط بالاستحقاق فیفق علیه حتی یميض زمانه نواستنکف امل

 العوض.

ا ُررا  مام  ع،م يا فاألر وسااملأي  جيوز : 32مسألة

ررا املعل لذ  ه أُ  یإل ر ففاار وا  مغة  بع،م إرراء 

 ن هواخم ل؛ألق،  مة كاماار وا املا ط ي م   م  ي    وذويمذربا ب  

رشائط يلک املا ملة  م مج یعل اشاامهل   مةاملا ملة املا ط ي ي واارب

املح م نيل ع،م قا،  ي ا ُررا  مابض ع،م يامغة باملفرع،ا الا

الامل  م  ني    وذوياانش ء م هام ب  فال م  املساأرر نيل 

 امي أكل طا مه نيض ااني  ة ني لضامي كام إاا أاي ي فني لضامي نظ

م   یاألقو یالحرض عل يني لضامي كام  مکالامل فالاوض بنظ

ب  .املا بضة فمساحل ة غ و ع  ب مووفهيا ا ُ  ما بضة  ع،م كونه

أم   الذراهة فلألخ  و  وض د باألخ  و أ نيل   فاالس مه عل ملال،ل

 [1].1وض د أ

                                                 

 .440ص ،2ج :. العروة الوثقی1
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  :عن ُأمور سألة[ یبحث ي هذه امل1]

ن یستعمل األجری مع عدم تعینی االُجرة األّول: ي جواز أ

مما الخالف ي جوازه کام ي  اوعدم إجراء الصیغة، وهذ

عدم وجدان  :2«املفتاح»، وعن 1«بالخالف أجده» «:اجلواهر»

ن کان أالقائل بالتحریم، مضافا  إلی عدم املوجب لعدم اجلواز بعد 

طنة، عامهلم بمقتضی قاعدة السلأطنی علی أمواهلم ومسلّ  الناس

، ولکنّه &ففي املثال املقام یرجع إلی ُاجرة املثل کام رّصح به املاتن

مکروه کام هو املشهور،ولعّله ملا ورد ي روایة مسعدة عن أيب 

 امل   اوسب الموم اآلخر فق م  ك ي وؤم  ني هلل»: قال: ×عبداهلل

  .3 ...«رراأأرفاد  ای وال  م  

کنت مع عفري قال: وهکذا روایة سلیامن بن جعفر اجل

 »:فقال يل ،ي بعض احلاجة فأردت أن أنرصف إىل منزيل ×الرضا

مع  داره إىل فدخل ،فبت عندي اللیلة فانطلقت معه «انرصف ماي

و غری   واري الدوابالطنی أُ ي ب فنظر إىل غلامنه یعملون غیامل

 «؟م  هيا الررل ماذ » :فقال ،وإذا معهم أسود لیس منهم ،ذلك

                                                 

 .253ص ،25ج :جواهر الکالم. 1

 .418ص ،12ج :مفتاح الکرامة. 2

 .2، ح3، کتاب اإلجارة: ب125ص ،12ج :وسائل الشیعة. 3
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 :قالوا «؟رريهق طااموا عىل أُ » :قال ،یعاوننا و نعطیه شیئا   :قالوا

فأقبل علیهم یرضهبم بالسوط و  ،ا بام نعطیههو یرىض منّ  ،ال

م  :فقلت شدیدا   غضب لذلك غضبا   تدخل عىل  جعلت فداك مِل

را أي وامل ماه   ق، يهماه  ع  معل هيا غف م  إين  » :فقال ؟نفسك

ب اعل  أنه م  م  أ ، وامل ل    رريهأُ علی ى وح طاوا أ ،  ا  

رريه ء ثقثة أضا ف عىل أُ نيغف مح طاة ث  زآيه ليل  اليش شم  د 

رريه ا،ك ب إاا ق طااه ث  أعاماه أُ   رريه  ق، نحااه أُ أن   إ  ظ   

 .1«  ق، زآيهة عرف ال  ل  ب وأى أن  ف ي زآيه       عىل الوف ء

رمة بعد أن کان ولی فالوجه حلملها علی احلأما الروایة االُ 

اّمة عمع أّنا من املسائل ال ءاملورد مما الخالف ي جوازه عند الفقها

مة لبانت وشاعت والمعنی التفاق ولو کانت حمرّ  ،البلوی

ها حممول فیاحلکم  وهذا قرینة علی أنّ  ،علی اجلوازاألصحاب 

 وهذا اللسان لعّله من شّدة اهتامم الرشع به. ،علی الکراهة

ولعّل  ،محمولة علی الکراهة بام ذکرفیة الثانیة وأّما الروا

للحکمة املذکورة  لنهیهغضبه ورضبه کان ملعصیة أمره وخمالفتهم 

                                                 

 .1، ح3، کتاب اإلجارة: ب124، ص12: جیعةوسائل الش. 1
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احلکمة ي حکم  هوهذ« ه ُاجرتهتنقصقد كأنّ ظّن :»...×ي کالمه

 التدّل علی احلرمة وغایتها الکراهة.

ب الراوي وهو سلیامن بن جعفر دلیل آخر مضافا  إلی أّن تعجّ 

عن  ×ل عن اإلمامأعدم حرمة مثل هذا العمل ولذلک یسعلی 

  .عّلة غضبه

 ؛مر الثالثوأّما الرجوع إلی ُاجرة املثل فسنبحث عنه ذیل األ

  .ألصالة احرتام العمل

 مر األّول.هذا بالنسبة إلی األ

وأّما األمر الثاين: عدم کون املقام من مقولة اإلجارة املعاطاتیة 

أّما إنفیمة بإنشائها من الطربادلة مقوّ أّن املعاوضة وامل :بدعوی

 خری باملعاطاة. ي األاملعرّب  باملربز اللفظي أو الفعيل

إذ املستأجر مل یصدر منه إاّل  ؛وهذه غری منطبقة علی املقام

ّق منهام قول أو فعل قفلم یتح ،الطلب واألجری منه الفعل اخلارجي

ّق القول قحتة مع أّن مقتضی اإلجار ،یقصد به التملیک املعاويض

ما ینشأه اخآخر والعمل  ءقصد التملیک وإنشائه بإزابفعل الأو 

مع أّنه البّد من تعینی العوضنی  ،اإلنشاء ااخلارجي وفاء هبذ

 فالیصلح املقام کونه صغری لإلجارة. ،خروجا  عن السفهیة
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مر بالعمل وطلبه من قبیل الفعل الداّل إّن األوالیبعد أن یقال: 

يل فعنشاء الاإل ةقدام األجری علیه من مقولإعاملة ونشاء املإعلی 

 ایقصدفکیف یمکن القول بأّنام مل ،علی أمر واحد تبانیهامبعد 

مر اخآمر بإتیان عمل أإذا  :12اإلنشاء، وقد مّر عن املاتن ي املسألة

 .1فإّن عمل املسلم حمرتم ،رةج... استحّق االُ كفعمل املأمور ذل

ملاتن ي املتن من عدم قصد اإلنشاء و ومع التنّزل وتصدیق ا

ریات اإلجارة املعاطاتیة البّد أن یکون غعدم کون املقام من ص

و أنظری اإلباحة بالعوض  ،انجّ العمل املمقابل العمل بالضامن ي 

بالضامن کام ي القرض، فکام أّن ي القرض الیکون  كالتملی

 كهو متلی ّنامإد القرض غریمتضّمن ملعاوضة وقمعاوضة وأّن ع

هو  كي املقام، غری أّن مورد التملی كعلی سبیل الضامن فکذل

 ،طلب اخآمر العمل من العامل مضمونا  علیهفی ،العمل والالعنی

  .مر عقالئي قد جرت علیه السریةأوهذا  ،وهو بعمله جییبه

، دّلةالعقود ملا ذکر ي لسان األ والعمدة أّنه الدلیل علی حرص

النهي ي  ورودض یرتّتب علیه األثر، إاّل مع ام کان عن ترافکلّ 

                                                 

 .443ص ،2ج لعروة الوثقی:ا. 1
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مر الثالث، وبذلک یستحّق العامل ُاجرة وهذا هو األ ،الرشیعة

 .النظامیةصول العقالئیة ألصالة احرتام عمله وهو من األُ  ؛عمله

ا ما :32مسألة   أب زو  مع   مهع فغعرس ف م  ةلو اساأرر أوض د م، 

ا   يل  ي كو،و   نيعل  نيحلاهع   اأمروعأي    ئه  للاملف ا، انحض امل، 

لعه  م،الغعرس أب خلاعوص العزو  بل بكيا لو اساأرر خلاوص 

 فألي  الاحاع م  الحلع ؛ ب  ما ل ة األوش  اانيح ء بلو م  ا ُررا 

ا  أرره لعو اسعا  نا  م  ق له  ف  لاغع ففع ي فق الاعأخ العزو  و لع مع، 

امل لععک معع   یو  الاععرب علععنيورعع وحعع عأمذعع  أي  فااهلععواء أب غعع

أي  للزبم الرضو  ا ُررا؛  و امل ل وذويإ    [1] .1 مور  د لارض 

تارة یستأجر األرض ملطلق االنتفاع هباو یزرع أو یغرس  [1]

والیبلغ احلاصل ي املّدة املستأجرة املقّررة، ففي  كفیها ما الیدر

ملّدة، رّصح هذه الصورة یکون للاملک األمر بقلعها بعد انقضاء ا

 كفلو مضت املّدة والزرع باق کان للامل«: »الرشائع»بذلک ي 

بُاصول »ي رشحه قال: یعني « اجلواهر»و 2«إزالته علی األشبه

 ماملذهب وقـواعده الـتي منها قاعدة تسّلط الناس علی أمواهل

                                                 

 .440ص ،2ج :. العروة الوثقی1

 .112ص ،2ج :رشائع اإلسالم. 2
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حّل مال املسلم إاّل بطیب نفسه؛ رضورة عدم حّق للزارع  وعدم

 .1«فائدة جعلها غایة كذلالتي  بعد املّدة

وقد یشکل: مستداّل  بأّن املستأجر )ي الغرس والزرع( غریمتعّد 

وظامل بزرعه وغرسه؛ إذ املفروض کونه مالکا  للمنفعة تلك املّدة، 

الذي حکي عن  2«لم، لارق ظ مل  ق  » :×وذلك ملفهوم قوله

إن إمجاع األُصولینی علی املفهوم ي هذا احلدیث و 3ملحّققنیا فخر

اختلفوا ي داللة الوصف علی املفهوم ي غریه، وحینئذ وجب 

أي باالبقاء مع االُجرة؛ رعایة حلّقهام ودفعا  من  ،نیاجلمع بنی احلقّ 

 توّجه الرضر علی أحدمها.

: عدم انتفاع املستأجر بزرعه ي املّدة 4وأجاب عنه بام حمّصله

والتفریط إلیه،  املقّررة الیوجب له حّقا  بعدها مع استناد التقصری

واملفهوم ضعیف والاعتبار به )کام هواملحّقق ي االُصول( ودعوی 

اإلمجاع غریثابتة، وعلی فرض ثبوته الاعتبار به أیضا  بعد احتامل 

 له. مدرکه مااستند بمفهوم الوصف ي استدال کون

                                                 

 .10ص ،25ج :جواهر الکالم. 1
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 ثم إّنه بعد تسّلم الـمفهـوم وصـّحته یمنع من کونه بعد املّدة غری

ّنه واضع عرقه ي أرض الحّق له فیها، وإلزام املالك بأخذ ظامل؛ أل

 االُجرة أو األرش علی خالف األصل، فال یصار إلیه. 

 بقاء کالم سنذکره.ولنا ي وجوب اإل

أّما لو وهذا بالنسبة إلی استیجار األرض علی نحو املطلق، 

استأجره خلصوص الغرس أو الزرع، وهذه هي الصورة االُخری 

ر خلصوص األمرین الذین الیکمل حینئذ ي املّدة املقّررة بأن استأج

وهنا أیضا  الفرق فیها وبنی الصورة  ،والینتفع به منفعة مقصودة

االولی ي أّنه للاملك أن یأمره بالقلع؛ ألّن التقصری من قبله، إاّل أّن 

الفارق هو الکالم ي صّحة هذه اإلجارة التي ظاهرها السفهیة؟ 

 3األقوی الصّحة«: جامع املقاصد»و 2«اإلیضاح»و 1«التذکرة»فعن 

 .4احتمل الصّحة«: القواعد»وي 

 معّلال  ي کلامهتم: إّن العلم بحصول االنتفاع إلی آخر املّدة لیس

                                                 

 .313ص ،)ط.ق(2ج :تذکرة الفقهاء. 1

 .251ص ،2ج :لفوائدإیضاح ا. 2
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رشطا  ي الصّحة، فام دام حیتمل االنتفاع به ولو لإلبقاء باالُجرة أو  

 انع. ترّبعا  م أو صلحا  أو نحومها تصّح اإلجارة؛ لعدم امل

واحتامل السفهیة مندفع فیام إذا کان االحتامل قویا  یعتنی به أو 

کان له مقصود آخر من اإلجارة کحفظ اعتباره وماء وجهه حّتی 

 مع عدم االستفادة من منافع األرض. 

ثّم إّنه علی القول بالصّحة هل جیب اإلبقاء باالُجرة أو جیوز 

وجوب اإلبقاء، وقال:  «الرشائع»للاملك القلع؟ وجهان؛ اختار ي 

: أّنه  3«التذکرة»: أّنه األصّح. وعن 2«اإلیضاح»وعن  .1بأّنه أشبه

: إّن عدم 5«املسالك»و 4«جامع املقاصد»أظهر الوجهنی، و عن 

 وجوب اإلبقاء أقوی؛ ألّنه دخل علی أّنه الحّق له بعد املّدة.

ولکّن املاتن اختار األّول ـ أي عدم وجوب اإلبقاء ـ لعدم 

عدمه، ولذلك لیس  قتيض للوجوب، فقاعدة السلطنة تقتيضامل

للمستأجر مطالبة األرش مع القلع؛ ألّن التقصری من ِقبمله، ورصف 

                                                 

 .112ص ،2ج :رشائع اإلسالم. 1
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یرضی بالبقاء الخیرجه عن التقصری؛ ملعارضته  كاحتامل أّن املال

 احتامل عدم القبول. 

وباجلملة: أّنه أقدم علی ما الحّق له فیه وأقدم علی الرضر علی 

. وأّما قاعدة الرضر، فالجمال لالستناد إلیها ي أمثال املقام مما نفسه

المن  كعلی ما الحّق له فیه، فالرضر منسوب إلی املال كأقدم املال

احلکم الرشعي، واملنفّي ي القاعدة اختصاصها بلزوم الرضر من 

 احلکم الرشعي علی نحو االستقالل.

مّدة تبلغ الزرع فاتفق أّما الصورة الثالثة: وهي ما لو استأجرها 

التأخری لتغرّی اهلواء أو غریه...، قال املاتن: أمکن أن یقال بوجوب 

مع االُجرة؛ للزوم الرضر، وأّنه منفي وعدم  كالصرب علی املال

موجب لترّضره عند العرف، وقاعدة السلطنة وإن  كإمهال املال

عدة علی ملکه، إاّل أّنا حمکومة بقا كکانت تقتيض سلطان املال

الترّصف ي أمواله مادام  كالرضر احلاکمة علیها، بمعنی: أّن للامل

 مل یوجب ومل یرص سببا  لرضر الغری.

 واملقام من صغریاته، یعني: أّن ترضر املستأجر مسّبب عن أخذ

 األرض من یده وأمره بالقلع قبل بلوغ زرعـه، فـعلیـه جیب كاملال 

 مجعا  بنی احلّقنی. الصرب مع أخذ االُجرة؛ دفعا لترّضره و
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 هذا غایة مایمکن أن یقال ي توجیه احلکم املذکور ي املتن.

ل بعد انتهاء  كقد حکم بجواز القلع للامل &: أّن السّیدف ملاحا 

)أي االستیجار  املّدة من دون أرش ي الصورتنی االُولینی

خلصوص منفعة الغرس والزرع أو األعم( والیستحّق املستأجر 

اإلبقاء ولو بدفع االُجرة إلیه. وعمدة الدلیل کون  إجباره علی

التقصری من قبله وأّنه مستند إلیه وهو الذي فّرط ي عمله وأقدم 

 كعلی الرضر لنفسه، مع أّنه قد حکم بوجوب الصرب علی املال

وعدم جواز القلع لو اتفق التأخری؛ معّلال  بلزوم الرضر ولکونه 

حکم له بلزوم االُجرة رعایة مل یقدم علیه املستأجر نعم،  ا  رضر

بالصرب  كالحرتام املال، واستثنی منه صورة ما إذا ترّضر املال

فالمانع حینئذ من القلع من دون ضامن  ،فیتعارض الرضران

 األرش.

إاّل « الرضر»فالجیوز إلزام الغارس أو الزارع بالقلع بمقتضی 

مول إذا استند اإلقدام علی الرضر به )أي الغارس و...( لعدم ش

القاعدة ملثله، وهکذا فیام إذا کان الرضر املزبور معارضا  لرضر 

، هذا متام كوبعد التعارض یرجع إلی قاعدة السلطنة للامل كاملال

 .&الکالم ي توضیح املرام ملختار السید املاتن
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واستشکل ي متامیة احلکم )ي الصورة األخریة( أي وجوب 

األقوی »ملحّشنی بأقواهلم: اإلبقاء وأخذ االُجرة غری واحد من ا

فالجیب علیه « »ولکنّه غری وجیه»، «ولکنّه بعید»عدم الوجوب، 

. ولعّله ملا ذکرناه غری مّرة من أّنه مفاد 1 و...« الصرب علی األقوی

نفي احلکم الذي ینشأ منه الرضر والیکون ي « نفي الرضر»دلیل 

ع حصوله، کام به الرضر املوجود أو املتوقّ  كمقام ترشیع حکم یتدار

حّقق ي خیار الغبن )ي رّد من قال بثبوته إلی القاعدة وبدعوی أّن 

لزوم العقد رضري فریتفع باحلدیث ویلزمه ثبوت اخلیار( من أّن 

الرضر مل ینشأ من لزوم العقد وأّنام هو حاصل بنفس العقد الذي 

أقدم علیه املغبون وأمضاه الشارع، فإّن الرضر )وهو النقص ي 

ال( فقد حتّقق بنفس افرتاض صّحة العقد قبل أن حیکم علیه امل

هذا الرضر وجرب اخلرسان  كباللزوم، غایة األمر أّن للشارع تدار

الرضر  كبجعل اخلیار، وقد مّر أّن احلدیث غری ناهض لتدار

املفروض، بل مفاده نفي احلکم الذي ینشأ منه الرضر فقط والغری، 

إّنه بعد فرض کون املّدة وافیة وما نحن فیه من هذا القبیل، ف

وحصل التأخری اّتفاقا ، فبعد انقضاء املّدة کان الغرس والزرع ي 

معرض التلف، فاملستأجر مترّضر حینئذ الحمالة، والرضر وإن  کان 

                                                 

 .118ص ،5ج :الوثقی)املحيش(لعروة ا. 1
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بالصرب، إاّل أّن احلدیث غری ناظر إلی  كبإلزام املال كقابال  للتدار

ي الرضر فقط، فالوجه الرضر املوجود، بل هو ناظر إلی نف كتدار

؛ لعدم الدلیل، وإن قیل: بأّن كلوجوب اإلمهال علی املال

، بل هو أیضا  من مقولة كالوجوب املذکور لیس ي باب التدار

احلکم الرضري املنفي بالدلیل نظرا  إلی أّن إبقاء املستأجر غرسه أو 

زرعه ي أرض الغری من دون إذنه حمّرم وحیث إّن هذه احلرمة من 

فهي مرفوعة بحدیث نفي  ،ترّتب الفساد علی القلع رضریة أجل

؛ ملا مّر من عدم لزوم كالرضر، فالصرب وإن مل جیب علی املال

علی اإلبقاء  ك، إاّل أّن املستأجر لو متّکن من إجبار املالكالتدار

الغری ي حّقه  كرشعا ؛ لعدم حرمة الترّصف ي مل كساغ له ذل

 بمقتضی احلدیث.

أّن  ّك یا  والشناملعلوم کون مفاد احلدیث امتنا قلنا: إّن من

والسیام لو ترّضر  كاإلبقاء للغرس والزرع مناف لسلطنة املال

 كإلیه، ومعه السبیل للتمّس ، فهو خمالف لالمتنان بالنسبة كبذل

الغری بغری إذنه، سواء أترّضر  كباحلدیث لتجویز الترّصف ي مل

ساغ الترّصف  كأوضح، ولو صّح ذل الغری أم ال، ومع الرضر كذل

ي غری مورد اإلجیار أیضا  بمناط واحد، فلو فرضنا أن له بذرا  لو مل 

یزرعه ي أرض الغری یتلف أو أّن له ماال  لو مل یضعه ي دار الغری 
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الغری بغری إذنه استنادا  إلی دلیل  كیرسق فهل جیوز الترّصف ي مل

 اإلضافة إلی اخآخر.الرضر، وإن تضّمن خالف االمتنان ب

الرضر األقوی، ویمکن اإلشکال: إّن زیادة  حیوقد یتّوهم ترج

ام )وقد حّقق دالرضر التوجب تأکّد النفي إذ التأّکد ي األع

 الکالم تفصیال  ي األصول(.

وأّما توّهم التخیری مع تساوي الرضرین، فهو مدفوع؛ ألّنه 

اختار کّل منهام  اإذالمعنی للتخیری باإلضافة إلی الشخصنی؛ ألّنه 

 هاإلعامل بالنسبة إلی رضره یرجع إلی التناي، وإن اختار رضر غری

کان إقداما  علی الرضر، وهو مانع من تطبیق القاعدة، وأّما التخیری 

بمعنی التخیری ي املسألة األُصولیة، فالدلیل علیه؛ الختصاص 

لنسبة إلی التخیری بالدلیلنی املتعارضنی، فالیشمل الدلیل الواحد با

 الفردین.

وعلی اجلملة: یتعنّی عند تعارض الرضرین سقوط القاعدة 

 والرجوع إلی غریها کقاعدة السلطنة.

 


