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د
مععق نياحع ،با ع،
مسألة  :32جيوز اجلمع نيعا اارع وا بال مع
كععأي وحععوع :نياا ع آاوت بمحرري ع ا ع وت نيذععيا ب م ععي وععوز
الاوض علمهام ني ل س ة بولحق كق م هام ذمه فلو قع ع :محرريع
هععيا العع،او بنياا ع هععيا العع،و و ني ععارشا آن ع نف فععق نيعع ،م ع ق ع
الاوضا ني ل س ة إىل ال مع ي املجلع ،بإاا كع ي ي مح نيعل الع،و و
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
نيارشا آن نف د
مععق فع ي قل ع  :نيجروع ي ذع الععرصف مع برعو
الح ع

ي املجلعع ،ب ذ ع الرني ع ي الاععلا ف ه ع ع ك ع ل م ب إ

فماا ني ل س ة إىل املا هة أوض د]1[.1
الصحة بدعوی :شمول عمومات
[ ]1ظاهرهم االتفاق علی
ّ
الصحة للمقام کام عن «الرشائع» :لو مجع بنی شیئنی خمتلفنی ي
ّ
عقد واحد بثمن واحد کبیع وسلف ،أو إجارة وبیع ،أو نکاح
یقسط العوض علی قیمة املبیع و ُاجرة املثل
وإجارة
ّ
صح و ّ

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.445
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ومهراملثل 1 »...وعن «املسالك»« :الخالف عندنا ي صحة ذلك
ک ّله» .2و عن «اجلواهر»« :بالخالف أجده فیه».3
الصحة املح ّقق األردبیيل للجهل بالثمن واالُجرة
وتأ ّمل ي
ّ
للشك ي مثل هذا العقد.4
الصحة
و ُاضیف إلیه :بأنّه خالف املتعارف؛ النرصاف دلیل
ّ
ّ
مستقال فالیشمل املل ّفق من عقدین الذي هو أمر
إلی ما کان عقدا
غری متعارف.5
و ُاجیب عن األخری :6بمنع الصغریّ ،
فإن هذا النوع وإن کان
قلیل التح ّققّ ،إال أنّه علی ق ّلته مل یکن خارجا عن حدّ التعارف
ولذا یوجر الدار سنة وتبیع أثاثها بمبلغ کذا.
وأیـضا الدلـیل عـلی اخـتصاص أد ّلة الـصـ ّحـة عـلـی الـعـقود
املتعارفة ،بل هي شاملة علی ّ
کل ما هو مصداق التجارة عن تراض
 .1رشائع اإلسالم :ج ،2ص.22
 .2مسالك األفهام :ج ،3ص.282
 .3جواهر الکالم :ج ،23ص.233
 .4جممع الفائدة والربهان :ج ،8ص.531
 .5احلدائق النارضة :ج ،22ص.55
 .6موسوعة اإلمام اخلوئي :ج ،32ص.422
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ومل یکن األکل فیه عن سبب باطل.
وبعبارة واضحةّ :
ینحل هذا العقد إلی أمرین :بیع وإجارة مثال
وإن أنشأ بإنشاء واحد ،واملنشأ أمران :متلیك للعنی ومتلیک
یقسط العوض إلی الثمن واالُجرة بالنسبة.
للمنفعة من عنی آخر و ّ
وأ ّما اإلشکال باستلزامه اجلهالة ،مندفع بکفایة معلومیة
العوض ملا جیعل عوضا ي العقد والیعترب املعلومة بعد التقسیط
ومثل هذا اجلهل الیوجب غرریة املعاملة بعد معلومیةاملجموع
نظری ما لو باع شیئنی بثمن واحد.
هذا مضافا إلی ّ
أن الکالم فیام إذا کان التقسیط معلوم باملقاولة
قبل العقد.
مر الکالم فیه آنفا والشک
وأ ّما التشکیک ي شمول األد ّلة ،فقد ّ
فیه من التشکیک فیام هو من الواضحات.
وعلی اجلملة :تکون هذه املعاملة بعد متامیة شمول إطالقات
األد ّلة هلا وعدم سفهیتها صحیحة ویرتتّب علیه کام أفاده ي املتن
حلوق ّ
کل منهام حکمه کاخلیار مثال وأحکام القبض ي الرصف
والسلم بالنسبة إلی البیع ،ولذلك لو آجر الدار وباع الدینار بعرشة
دنانری فالبدّ من قبض العوضنی بالنسبة إلی البیع ي املجلس.
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ولیس هذا ّإال من باب لزوم قبض العوضنی ي جملس البیع
للزوم التقابض ي بیع الرصف ،وهکذا یلزم فیه عدم التفاضل
حذرا عن الربا ،ولذلک قال املاتن« :وإذا کان ي مقابل الدینار بعد
مالحظة النسبة أزید من دینار أو ّ
أقل منه بطل بالنسبة إلیه للزوم
الربا».
وإن ُاشکل ّ
بأن املقام من مقولة الضمیمة املانعة من حت ّقق الربا
نصا وفتوی ،بدعویّ :
أن املجموع ي مقابل املجموع فکأ ّنام
ّ
جنسان فالیصدق ي جنس واحد فال تفاضل.
ولکن الدعوی مدفوعة بلزوم التفاضل ي ضمن املجموع ي
جنس واحد والضمیمة النافعة املانعة عن حت ّقق الربا علی حسب
ضم اليشء إلی املبیع بحیث یکون املبیع
مایستفاد من األدلة ّ
ضم مال بامل ،ففي املقام املبیع هو الدینار من
شیئنی ،فیکون من ّ
وضم معاملة ُاخری إلی املبیع غری
غری اقرتان يشء معه بام هو مبیع
ّ

نافع ي ّ
حل مشکلة الربا ،وبعد ّ
أن مورد األخبار هو البیع الالبیع
واإلجارة.
والقول بعدم اخلصوصیة للبیع وتنقیح املناط بالنسبة إلی غریه
کاإلجارة الیفید؛ ألنّه یفید إذا قطع بوحدة املناط ،وهو کام تری
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والظن غری مغن ،فاحلق ما أفاده ي املتن من البطالن بالنسبة إلی
البیع للزوم الربا.
وأ ّما لو قال« :آجرتک هذه الدار وصاحلتک علی هذا الدینار
بعرشة »...فهل یقال بجریان حکم الرصف بعد کونه صلحا من
وجوب التقابض ي املجلس .وحکم الربا فیه بمعنی أن حال
الصلح کالبیع أم أنّه یصح بالنسبة إلی املصاحلة؟
ّ
الخیفي ّ
مستقل
أن احلکم یدور مدار القول ي الصلح بأنّه عقد
ي قبال سائر العقود فالجیری فیه حکم الرصف؛ الختصاص
األد ّلة والنصوص وهکذا الفتوی فیه بالبیع.
ّ
وأ ّما لو قلنا ّ
مستقل ،بل هو یدور مدار
بأن الصلح لیس بعقد
الغایة والنتیجة فإذا کان املقصود منه املصاحلة للعنی بعوض یکون
من البیع ویرتتّب علیه أحکام البیع ،وأ ّما إذا کان املقصود مصاحلة

املنفعة بعوض یرتتّب علیه أحکام اإلجارة ،وهکذا قد ح ّقق ي
ّ
حم ّلهّ :
مستقل ي عداد سائر العقود ،فعلیه الجتري
أن الصلح عقد
فیه حکم الرصف؛ الختصاص الدلیل بالبیع کام ذکرناه ،هذا
بالنسبة إلی أحکام الرصف.
وأمـّا بـالنسبـة إلـی جریان أحکام الـربـا؟ فجـریـانـه ي جـمـیـع
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العقود هو املشهور.
خالفا للمحک ّي عن ّ
احليل 1والعالمة 2فخ ّصاه بالبیع والقرض.
ّ
استدل للمشهور بمقتضی إطالق مجلة من
وکیف کان ،فقد
وخلوها عن ذکر البیع ،بل ّ
أن
املتضمنة لتحریم الربا
النصوص
ّ
ّ
جمرد املفاضلة والزیادة ي مطلق املبادالت حتی إذا کان
موضوعها ّ
صلحا.
م ه  :معتربة عبدالرمحان بن أيب عبداهلل قال :قلت أليب
عبداهلل× :أجیوز قفیز من حنطة بقفیزین من شعری؟ فقال:
« جيوز إ مع د
ق نيمعل» ،ثم قال« :إي الشاف م اه اة».3
م ه  :صحیحة أيب بصری وغریه عن أيب عبداهلل ،قال« :احلنطة
والشعری رأسا برأس الیزاد واحد منهام علی اخآخر».4
م ه  :صحیحة هشام عن أيب عبداهلل× قال :سئل عن الرجل
یتم له ما باعه،
یبیع الرجل الطعام األکرار ،فالیکون عنده ما ّ

 .1الرسائر :ج ،2ص.253
 .2قواعد األحکام :ج ،2ص.02
 .3وسائل الشیعة :ج ،18ص ،138أبواب الربا :ب ،8ح.2
 .4وسائل الشیعة :ج ،18ص ،138أبواب الربا :ب ،8ح.3
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فیقول له :خذ منّي مکان ّ
کل قفیز حنطة قفیزین من شعری حتی
تستوي مانقص من الکیل؟ قال « :والا؛ ألي أ ل الشاف م
اه اة ب.1 »...
بم ه  :روایة سامعة قال :سألته عن احلنطة والشعری فقال« :إاا
ك ن سواء فقنيأس» قال :وسألته عن احلنطة والدقیق فقال« :إاا
ك ي سواء فقنيأس» 2وغریها من روایات الباب.
مضافا إلی ّ
أن الربا بمعنی الزیادة یشمل مجیع املعاوضات؛ ألنّه
مل یؤخذ من مفهومه البیعّ ،
فکل إعطاء الزیادة ممنوع.
ودعوی انرصافها إلی البیع للغلبة کام تری.
نعم ورد ي الصحیح عن حممد ابن مسلم عن أيب جعفر×
قال :ي رجلنی کان ّ
لکل واحد منهام طعام عند صاحبه والیدري
کل واحد منهام کم له عند صاحبه؟ فقال ّ
ّ
کل واحد منهام لصاحبه:
لک ماعندك ويل ما عندي ،فقال « :نيأس نييل إاا يراضم بط نيت
أنفسهام».3

 .1وسائل الشیعة :ج ،18ص ،135أبواب الربا :ب ،8ح.1
 .2وسائل الشیعة :ج ،18ص ،132أبواب الربا :ب ،8ح.0
 .3وسائل الشیعة :ج ،18ص ،445کتاب الصلح :ب ،5ح.1
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تدل بإطالقها الشمول صورة التفاضل ،فت ّ
فهي ّ
دل علی جواز
الربا ي الصلح.
ّإال أنّه ُاشکل لقصورها عن الشمول لصورة العلم؛ لظهور
اجلهل املفروض فیها اجلهل بالکم ّیة بالقول املطلق ،ففرض العلم
خارج عن منرصف الصحیحة نعم ،البأس بظهورها ي جواز
املصاحلة مع احتامل الزیادة وهبذه تق ّید املطلقات ،وأ ّما علی العلم
فال.
مسألة :32جيوز اسامج و م وحوم نيذل م وأمرا م

وائجه

فمذوي له مجم م فاه باألقوی أي نفحاه علی نفسه

علی

املساأرر إ م الرشط أب ا نرصاف م رهة الا آا .بعلی األبع
ني ،م يامم ه د
كام بكمف د إ أي وذوي ماا وف د .بعلی الع ين علی
م هو املاا آ املاا وف بلو أنفق م نفسه أب أنفحه مارب وساحق
ما ل اه عوضه علی األبع نيل بكيا علی الع ين؛ ألي ا نرصاف
نيم زلة الرشط.1
أ ّما الکالم ي جواز استیجار األجری علی النحو املذکور ـ أي
علی أن یکون للمستأجر مجیع منافعه املقدورة له واملتعارفة من
 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.440 – 445
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الصحة ،کام عن
أمثاله ـ فهو مما الإشکال فیه؛ لشمول إطالقات
ّ
اجلواهر:
«ظاهر األصحاب املفروغیة عن جواز االستیجار لإلنفاذ ي
حوائجه علی اإلمجال؛ ا ّتکاال علی املقدار املقدور له والالئق بحاله
من ذلک».1
وما ي بعض التعالیق من تقیید اجلواز بمعلومیة سنخ املنافع
لع ّله بمعنی املعلومیة إمجاال ـ کام ي کالم اجلواهر ـ بنحو التعدّ
املعاملة سفهیة ،فالبأس بعدم ذکره ي املتن اعتامدا علی وضوح
املطلب ،وإن أراد املعلومیة بجمیع اخلصوصیات املتع ّلقة باملنافع
بالد ّقة ،فهو مضافا إلی أنّه یستلزم بطالن کثری من املعامالت التي
یکتفي فیها باملشاهدة فقط أو التوصیف ،أنّه مما الدلیل علیه غری ما
روي عن الن ّبي

أنّه ني عن بیع الغرر.

ّ
التدل علی أکثر من املنع
الغض عام ي السند
وهذه الروایة بعد ّ
أعم
عام الیوثق به :وأ ّما اخلدعة فاملقام ّ
عن اخلدیعة ي املعاملة أو ّ
وأنام جاهالن
بعد عدم کون املتعاملنی ي مقام اخلدعة
ّ
خلصوصیات مایتعامل علیه.
 .1جواهر الکالم :ج ،25ص.332
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وأ ّما بمعنی عدم الوثوق فهو الیفید أکثر من اعتبار عدم کون

املعاملة سفهیة ،1فالقول باجلواز ي املسألة (إجارة من یقوم ّ
لکل
مایأمره من حوائجه) عقالئیة والإشکال فیه.

وأ ّما الکالم ي نفقة األجری؟ اختار املاتن& کونا علی األجری

2
ّ
والعالمة ي «التذکرة» 3و«املختلف»
وقواه ،کام عن «الرسائر»
ّ

4

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

8

و«الکفایة »

9

و«املفاتیح »

10

و«املسالک »

11

و«اإلیضاح»12؛ مع ّلال بعدم اقتضاء عقد اإلجارة کونا علی
املستأجر؛ حیث ّ
إن مقتضاه الیکون أکثر من املبادلة بنی املنفعة
 .1العروة الوثقی(املحشی) :ج ،5ص ،110واملع ّلق السید الربوجردي&.
 .2الرسائر :ج ،2ص.408
 .3تذکرة الفقهاء :ج(2ط.ق) ،ص.223
 .4خمتلف الشیعة :ج ،0ص.152
 .5التحریر :ج ،3ص.132
 .6جامع املقاصد :ج ،5ص.20
 .7الروضة البهیة :ج ،4ص.355
 .8جممع الفائدة والربهان :ج ،12ص.81
 .9کفایة األحکام :ج ،1ص.005 - 000
 .10مفاتیح الرشائع :ج ،3ص.112 – 111
 .11مسالك األفهام :ج ،5ص.224
 .12إیضاح الفوائد :ج ،2ص.240 - 245
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واالُجرة ،فاإللزام علی أکثر من ذلك من دون رشط أو انرصاف
مما ال دلیل علیه.
ّإال ّ
أن خریة «الرشائع» 1و املحکي عن «النهایة» 2و«القواعد»

3

بل النسبة إلی املشهور ي «اللمعة»ّ 4أنا علی املستأجر ،ولع ّله
مستند إلی روایة سلیامن بن سامل قال:سألت أبااحلسن× عن
مسامة علی أن یبعثه إلی أرض،
رجل استأجر رجال بنفقة ودراهم ّ
فلام أن قدم أقبل رجل من أصحابه یدعوه إلی منزله الشهر
ّ
والشهرین فیصیبه عنده مایغنیه عن نفقة املستأجر ،فنظر األجری
إلی ما کان ینفق علیه ي الشهر إذا هو مل یدعه ،فکافاه به الذي
یدعوه ،فمن مال من تلك املکافاة؟ أمن مال األجری أو من مال
املستأجر؟ قال« :إي ك ي ي مالحة املساأرر فهو م م له بإ فهو
یفرس
علی األرف» ،وعن رجل استأجر رجال بنفقة مسامة ومل ّ
شیئا علی أن یبعثه إلـی أرض ُاخری فـمـا کـان من مـؤونـة األجـری

5

مـن غـسل الـثیاب
 .1رشائع اإلسالم :ج ،2ص.142
 .2النهایة :ص.448
 .3قواعد األحکام :ج ،2ص.283
 .4اللمعة الدمشقیة :ص.105
یعنی.
 .5ي نسخة من التهذیبّ :
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واحلامم فعلی من؟ قال« :علی املساأرر».1
بدعوی :أ ّن املراد منها ّ
أن البقاء عند الضیف إن کان ي مصلحة
املستأجر ،فاملکافاة وما دفعه بعنوان العوض ـ أي عوض ماأنفق
علیه ـ حمسوب علی املستأجر ،وإن مل یکن کذلك فاملدفوع حیاسب
علی األجری والس ّیام ي ذیل احلدیث.
ولک ّن اإلشکالّ :
إن موضوع اإلجارة (ي الروایة) مق ّید
اخللو عن الرشط والقید وکذا
بالدراهم والنفقة والکالم ي فرض
ّ
القرینة.
خصیة املوضوع وکون النفقة
فالروایة أجنبیة عام نحن بصدده أل ّ
جزءا من االُجرة ،هذا مضافا إلی ّ
أن الروایة تا ّمة صحیحة إلی
سلامن بن سامل ،ولکنّه مل یضبط ي ح ّقه يشء ،فالسند ّ
حمل إشکال
یصح عن أصحاب اإلمجاع والراوي
ّإال علی مبنی التصحیح ملا
ّ
عنه یونس بن عبدالرمحن الذي عدّ منهم.
بقي الکالم فیام أفاده ذیال من أنّه لو أنفق األجری من نفسه أو
یستحق مطالبة عوضها علی فرض اشرتاط کونا علی
ربع
ّ
أنفقه مت ّ

 .1وسائل الشیعة :ج ،12ص ،112کتاب اإلجارة :ب ،12ح.1

ّ
متفرقة
مسائل

335

املستأجر بل وکذا لومل یشرتط وکانت علی عهدته لالنرصاف الذي
بمنزلة الرشط.
أن ّ
والخیفي ّ
حمل الکالم فیام إذا مل یکن إلنفاق من نفسه من باب
ربع من باب النیابة عن
إسقاط الرشط وهکذا الیکون إنفاق املت ّ
املستأجر ،فعلیهام الشك ي عدم استحقاق املطالبة ،أ ّما احلکم
باستحقاق املطالبة بمقتضی الرشط أو ما ي حکمه (کام ي املتن)
منوط بعدم اإلقرتان باملسقط.
و ُاشکل علیهّ :
بأن متامیة املقتيض للمطالبة یدور مدار ثبوت
مالکیة األجری املشرتط له للنفقة ،مع ّ
أن امللکیة منتفیة ي املقام أي
برصف الرشط ي العقد مل تتح ّقق امللکیة؛ ّ
ألن أد ّلة نفوذ الرشط
الیقتيض أکثر من ثبوت احلکم التکلیفي املحض دون االستحقاق
الوضعي ،بحیث تکون ذ ّمة املرشوط علیه مشغولة للشارط ومدینا
له بالنفقة لکي یطلب منه مایملکه علیه کام هو کذلك ي سائر
الرشوط املذکورة ي ضمن العقد کرشط الکتابة واخلیاطة و،...
جمرد التکلیف بوجوب الوفاء من
فإنا التستوجب شیئا أکثر من ّ
ّ
غری أن یملك الشارط شیئا ي ذ ّمة اخآخر ،فاشرتاط النفقة ي املقام
نظری وجوب اإلنفاق علی األقارب من العمودین واألوالد إذا
کان غنیا وهم فقراء وهبذا الیضمن ّإال حکام تکلیفیا حمضا ،غایة
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األمر ّ
إن الوجوب هنا ثبت بسبب الرشط وجعله من املتعاقدین
وهناك ي أصل الترشیع ،فکام الاستحقاق ملطالبة العوض هناك مع
وجود الباذل فکذا ي املقام بمناط واحد وهو انتفاء موضوع
ربع ،فالمقتيض بعدئذ لبقاء
اإلنفاق بعد افرتاض وجود الباذل املت ّ
الوجوب ،فالجمال ملطالبة العوض ي يشء من املوردین نعم ،یت ّجه
ذلك فیام إذا کانت النفقة الواجبة مملوکة أیضا ي نفقة الزوجة
حیث إ ّنا متلکها علی زوجها فلها املطالبة بالعوض حتی مع وجود
الباذل لکونه مدینا هلا بام مت ّلکه علیه.

وباجلملة :إ ّنام جیب علی املستأجر اإلنفاق (وفاء برشطه) مادام
املوضوع باقیا وبعد ارتفاعه بقیام شخص آخر ومل یبق املقتضی
ملطالبة العوض ،علی القول بثبوت ملکیة األجری للنفقة املعلوم
انتفائه.1
مبني علی مااتفقت علیه کلامت
وماأفاده وتن ّبه علیه املقام
ّ
األعالم علی عدم مقابلة الرشط بيشء من العوض وعدم تقسیط
الثمن علیه وعلی املبیع ،بل الثمن بتاممه یکون بإزاء املبیع ،هذا
ّأوال.
 .1موسوعة اإلمام اخلوئي :ج ،32ص.411
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وثانیاّ :
إن مفاد أد ّلة اإلمضاء لیس بأکثر من احلکم التکلیفي
املحض وعلیه املشهور وقال الشیخ األعظم& :املشهور هو
الوجوب التکلیفي.1 ...
وي «مستند العروة» إ ّن ما یرتتّب علی نفوذ الرشط لیس ّإال
احلکم التکلیفي املحض واخلیار للشارط مبن ّیا علیهام مل یبق مقتض
لبقاء النفقة املشرتطة علیها علی ذ ّمة املستأجر.
وأ ّما لو أشکلنا ي ذلك وقلنا ّ
بأن املستفاد من أد ّلة االمضاء
والسیام قوله« :املؤمنون عند رشوطهم» بمعنی :أ ّنم واقفون
عندها وملزمون هبا مل یبق جمال الحتامل االستحباب بال ارتیاب
و 2 »...وهذا ما أفاده املح ّقق النائیني.
وتفصیل البحث موکول إلی حم ّله وما اخرتناه عدم املوافقة مع
ما أفاده النائیني&؛ ّ
ألن قوله من اقتضاء أد ّلة الوفاء لثبوت احلکم
الوضعي ـ أي امللکیة الضعیفة ـ بحیث یکون املرشوط له یملك ي
ذ ّمة املرشوط علیه ذلك الرشط؛ ّ
ألن األد ّلة الجتاوز احلکم
التکلیفي املحض؛ حیث ّ
ماقرره
إن مفادها الیکون أکثر من إمضاء
ّ
 .1کتاب املکاسب للشیخ األعظم األنصاري& :ج ،0ص.02
 .2منیة الطالب للنائیني& :ج ،2ص.131
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املتعاقدان ي إنشائهام ي الزام الشارط للمرشوط علیه بالفعل أو
النتیجة.
فاحلق ي املسألةّ :
إن الرشط إن کان هو اإلنفاق وبذل املنفق
ّ
واستنکف املنفق علیه حتی یميض زمانه فیسقط بالاستحقاق
العوض.
مسألة :32جيوز أي وساامل األرف م ع،م ياما ا ُررا
مغة اار وا ففر إلی ُأررا املعل لذ ه
بع،م إرراء
مذربا ب وذوي م ي م اار وا املا ط يمة كام ق ،واخمل؛ألنه
واارب ي املا ملة املا ط يمة اشاامهل علی مجم رشائط يلک املا ملة
ع،ا الامغة باملفربض ع،م ياما ا ُررا ي املح م نيل ع،م قا،
اانش ء م هام ب فال م املساأرر نيل وذوي م ني

الامل

ني لضامي نظف ااني ة ني لضامي كام إاا أاي ي أكل طا مه نيضامي
الاوض بنظف الاملمک ني لضامي كام ي الحرض علی األقوی م
ع،م كونه ما بضة فهيا ا ُموو ع بو مساحلة غف املا بضة .ب
ال،لمل علمه السفا نيل األخ و أوض د ب أم الذراهة فلألخ و
أوض د]1[.1
 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.440
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[ ]1یبحث ي هذه املسألة عن ُأمور:
األول :ي جواز أن یستعمل األجری مع عدم تعینی االُجرة
ّ
وعدم إجراء الصیغة ،وهذا مما الخالف ي جوازه کام ي
«اجلواهر»« :بالخالف أجده» ،1وعن «املفتاح» :2عدم وجدان
القائل بالتحریم ،مضافا إلی عدم املوجب لعدم اجلواز بعد أن کان
الناس مس ّلطنی علی أمواهلم وأعامهلم بمقتضی قاعدة السلطنة،
رصح به املاتن& ،ولکنّه
ففي املثال املقام یرجع إلی ُاجرة املثل کام ّ
مکروه کام هو املشهور،ولع ّله ملا ورد ي روایة مسعدة عن أيب

عبداهلل× :قال« :م ك ي وؤم ني هلل ب الموم اآلخر فقوساامل
أرف دا ای وال م أررا.3 »...
وهکذا روایة سلیامن بن جعفر اجلعفري قال :کنت مع
الرضا× ي بعض احلاجة فأردت أن أنرصف إىل منزيل ،فقال يل«:
انرصف ماي» فبت عندي اللیلة فانطلقت معه ،فدخل إىل داره مع
املغیب فنظر إىل غلامنه یعملون ي الطنی ُأواري الدواب و غری
ذلك ،وإذا معهم أسود لیس منهم ،فقال« :م هيا الررل ماذ ؟»
 .1جواهر الکالم :ج ،25ص.253
 .2مفتاح الکرامة :ج ،12ص.418
 .3وسائل الشیعة :ج ،12ص ،125کتاب اإلجارة :ب ،3ح.2
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قالوا :یعاوننا و نعطیه شیئا ،قال« :ق طااموا عىل ُأرريه؟» قالوا:
ال ،هو یرىض منّا بام نعطیه ،فأقبل علیهم یرضهبم بالسوط و
غضب لذلك غضبا شدیدا فقلت :جعلت فداك ِمل م تدخل عىل
نفسك؟ فقال« :إين ق ،يهماه ع معل هيا غف مرا أي وامل ماه
أ  ،اى وح طاوا علی ُأرريه ب اعل أنه م م أ  ،وامل ل
شم د نيغف مح طاة ث زآيه ليل اليشء ثقثة أضا ف عىل ُأرريه
إ ظ أن ق ،نحااه ُأرريه ب إاا ق طااه ث أعاماه ُأرريه ا،ك
عىل الوف ء ف ي زآيه ة عرف ال ل ب وأى أن ق ،زآيه».1
أما الروایة االُولی فالوجه حلملها علی احلرمة بعد أن کان
املورد مما الخالف ي جوازه عند الفقهاء مع ّأنا من املسائل العا ّمة
حمرمة لبانت وشاعت والمعنی التفاق
البلوی ،ولو کانت ّ
األصحاب علی اجلواز ،وهذا قرینة علی ّ
أن احلکم فیها حممول
علی الکراهة ،وهذا اللسان لع ّله من شدّ ة اهتامم الرشع به.
ّ
ولعل
وأ ّما الروایة الثانیة فمحمولة علی الکراهة بام ذکر،
غضبه ورضبه کان ملعصیة أمره وخمالفتهم لنهیه للحکمة املذکورة

 .1وسائل الشیعة :ج ،12ص ،124کتاب اإلجارة :ب ،3ح.1
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ي کالمه×...«:ظ ّن أ ّنك قدنقصته ُاجرته» وهذه احلکمة ي حکم
ّ
التدل علی احلرمة وغایتها الکراهة.
مضافا إلی ّ
تعجب الراوي وهو سلیامن بن جعفر دلیل آخر
أن ّ
علی عدم حرمة مثل هذا العمل ولذلک یسأل عن اإلمام× عن
ع ّلة غضبه.
وأ ّما الرجوع إلی ُاجرة املثل فسنبحث عنه ذیل األمر الثالث؛
ألصالة احرتام العمل.
األول.
هذا بالنسبة إلی األمر ّ
وأ ّما األمر الثاين :عدم کون املقام من مقولة اإلجارة املعاطاتیة

بدعویّ :
مقومة بإنشائها من الطرفینإأ ّما
أن املعاوضة واملبادلة ّ
املعرب ي األخری باملعاطاة.
باملربز اللفظي أو الفعيل ّ
وهذه غری منطبقة علی املقام؛ إذ املستأجر مل یصدر منه ّإال

الطلب واألجری منه الفعل اخلارجي ،فلم یتحق ّق منهام قول أو فعل
یقصد به التملیک املعاويض ،مع ّ
أن مقتضی اإلجارة حتق ّق القول
أو الفعل بقصد التملیک وإنشائه بإزاء ما ینشأه اخآخر والعمل
اخلارجي وفاء هبذا اإلنشاء ،مع أنّه البدّ من تعینی العوضنی
خروجا عن السفهیة ،فالیصلح املقام کونه صغری لإلجارة.
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إن األمر بالعمل وطلبه من قبیل الفعل ّ
والیبعد أن یقالّ :
الدال
علی إنشاء املعاملة وإقدام األجری علیه من مقولة اإلنشاء الفعيل
بأنام ملیقصدا
بعد تبانیهام علی أمر واحد ،فکیف یمکن القول ّ
مر عن املاتن ي املسألة :12إذا أمر اخآمر بإتیان عمل
اإلنشاء ،وقد ّ
استحق االُجرةّ ،
فإن عمل املسلم حمرتم.1
فعمل املأمور ذلك...
ّ

التنزل وتصدیق املاتن ي املتن من عدم قصد اإلنشاء و
ومع ّ
عدم کون املقام من صغریات اإلجارة املعاطاتیة البدّ أن یکون
العمل بالضامن ي مقابل العمل امل ّجان ،نظری اإلباحة بالعوض أو
التملیك بالضامن کام ي القرض ،فکام ّ
أن ي القرض الیکون
معاوضة ّ
غریمتضمن ملعاوضة وإنّام هو متلیك
وأن عقد القرض
ّ
علی سبیل الضامن فکذلك ي املقام ،غری ّ
أن مورد التملیك هو
العمل والالعنی ،فیطلب اخآمر العمل من العامل مضمونا علیه،
وهو بعمله جییبه ،وهذا أمر عقالئي قد جرت علیه السریة.
والعمدة أنّه الدلیل علی حرص العقود ملا ذکر ي لسان األد ّلة،
فک ّلام کان عن تراض یرتتّب علیه األثرّ ،إال مع ورود النهي ي

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.443
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یستحق العامل ُاجرة
الرشیعة ،وهذا هو األمر الثالث ،وبذلک
ّ
عمله؛ ألصالة احرتام عمله وهو من األُصول العقالئیة النظامیة.
مسألة  :32لو اساأرر أوض د م،ا مام ة فغعرس فمهع أب زو مع
و،وك ي يل امل،ا ف ا ،انحض ئه للامل أي وعأمرا نيحلاهع نيعل
بكيا لو اساأرر خلاوص الغعرس أب خلاعوص العزو بلم ،لعه
اانيح ء بلو م ا ُررا ب ما ل ة األوش م الحلع ؛ ألي الاحاعف
م ق له نا لعو اسعاأرره مع،ا و لع العزو فع يفق الاعأخف لاغعف
اهلععواء أب غ عفا أمذ ع أي وح ع ع نيور عو الاععرب عل عی امل لععک م ع
ا ُررا؛ للزبم الرضو إ أي وذوي مور د لارضو امل ل ]1[ .1
[ ]1تارة یستأجر األرض ملطلق االنتفاع هباو یزرع أو یغرس
املقررة ،ففي
فیها ما الیدرك والیبلغ احلاصل ي املدّ ة املستأجرة ّ
رصح
هذه الصورة یکون للاملک األمر بقلعها بعد انقضاء املدّ ةّ ،

بذلک ي «الرشائع»« :فلو مضت املدّ ة والزرع باق کان للاملك
إزالته علی األشبه» 2و«اجلواهر» ي رشحه قال :یعني «ب ُاصول
املذهب وقـواعده الـتي منها قاعدة تس ّلط الناس علی أمواهلم
 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.440
 .2رشائع اإلسالم :ج ،2ص.112
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وعدم ّ
حق للزارع
حل مال املسلم ّإال بطیب نفسه؛ رضورة عدم ّ
بعد املدّ ة التي ذلك فائدة جعلها غایة».1
ّ
مستدال ّ
وقد یشکل:
بأن املستأجر (ي الغرس والزرع) غریمتعدّ
وظامل بزرعه وغرسه؛ إذ املفروض کونه مالکا للمنفعة تلك املدّ ة،
وذلك ملفهوم قوله×« :لم ،لارق ظ مل ق» 2الذي حکي عن
فخر املح ّققنی 3إمجاع األُصولینی علی املفهوم ي هذا احلدیث وإن
اختلفوا ي داللة الوصف علی املفهوم ي غریه ،وحینئذ وجب
اجلمع بنی احل ّقنی ،أي باالبقاء مع االُجرة؛ رعایة حل ّقهام ودفعا من
توجه الرضر علی أحدمها.
ّ
حمصله :4عدم انتفاع املستأجر بزرعه ي املدّ ة
وأجاب عنه بام ّ
املقررة الیوجب له ح ّقا بعدها مع استناد التقصری والتفریط إلیه،
ّ
واملفهوم ضعیف والاعتبار به (کام هواملح ّقق ي االُصول) ودعوی

اإلمجاع غریثابتة ،وعلی فرض ثبوته الاعتبار به أیضا بعد احتامل
کون مدرکه مااستند بمفهوم الوصف ي استدالله.
 .1جواهر الکالم :ج ،25ص.10
 .2وسائل الشیعة :ج ،12ص ،155کتاب اإلجارة :ب ،33ح.3
 .3إیضاح الفوائد :ج ،2ص.252
 .4مسالك األفهام :ج ،5ص.25
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وصـحته یمنع من کونه بعد املدّ ة غری
ثم إنّه بعد تس ّلم الـمفهـوم
ّ
الحق له فیها ،وإلزام املالك بأخذ
ظامل؛ ألنّه واضع عرقه ي أرض
ّ
االُجرة أو األرش علی خالف األصل ،فال یصار إلیه.
ولنا ي وجوب اإلبقاء کالم سنذکره.
هذا بالنسبة إلی استیجار األرض علی نحو املطلق ،وأ ّما لو
استأجره خلصوص الغرس أو الزرع ،وهذه هي الصورة االُخری
املقررة
بأن استأجر خلصوص األمرین الذین الیکمل حینئذ ي املدّ ة ّ
والینتفع به منفعة مقصودة ،وهنا أیضا الفرق فیها وبنی الصورة
ألن التقصری من قبلهّ ،إال ّ
االولی ي أنّه للاملك أن یأمره بالقلع؛ ّ
أن
صحة هذه اإلجارة التي ظاهرها السفهیة؟
الفارق هو الکالم ي ّ
الصحة
فعن «التذکرة» 1و«اإلیضاح» 2و«جامع املقاصد» :األقوی
ّ

3

الصحة.4
وي «القواعد» :احتمل
ّ
مع ّلال ي کلامهتمّ :
إن العلم بحصول االنتفاع إلی آخر املدّ ة لیس

 .1تذکرة الفقهاء :ج(2ط.ق) ،ص.313
 .2إیضاح الفوائد :ج ،2ص.251
 .3جامع املقاصد :ج ،2ص.232
 .4قواعد األحکام :ج ،2ص.321
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الصحة ،فام دام حیتمل االنتفاع به ولو لإلبقاء باالُجرة أو
رشطا ي
ّ
تصح اإلجارة؛ لعدم املانع.
ربعام أو صلحا أو نحومها ّ
ت ّ
واحتامل السفهیة مندفع فیام إذا کان االحتامل قویا یعتنی به أو
کان له مقصود آخر من اإلجارة کحفظ اعتباره وماء وجهه حتّی
مع عدم االستفادة من منافع األرض.
بالصحة هل جیب اإلبقاء باالُجرة أو جیوز
ثم إنّه علی القول
ّ
ّ
للاملك القلع؟ وجهان؛ اختار ي «الرشائع» وجوب اإلبقاء ،وقال:
األصح .وعن «التذکرة» : 3أنّه
بأنّه أشبه .1وعن «اإلیضاح» :2أنّه
ّ
أظهر الوجهنی ،و عن «جامع املقاصد» 4و«املسالك»ّ :5
إن عدم
الحق له بعد املدّ ة.
وجوب اإلبقاء أقوی؛ ألنّه دخل علی أنّه
ّ
األول ـ أي عدم وجوب اإلبقاء ـ لعدم
ولک ّن املاتن اختار ّ
املقتيض للوجوب ،فقاعدة السلطنة تقتيض عدمه ،ولذلك لیس
للمستأجر مطالبة األرش مع القلع؛ ّ
ألن التقصری من ِق مبله ،ورصف
 .1رشائع اإلسالم :ج ،2ص.112
 .2إیضاح الفوائد :ج ،2ص.251
 .3تذکرة الفقهاء :ج(2ط.ق) ،ص.313
 .4جامع املقاصد :ج ،5ص.233
 .5مسالك األفهام :ج ،5ص.25
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احتامل ّ
أن املالك یرضی بالبقاء الخیرجه عن التقصری؛ ملعارضته
احتامل عدم القبول.
الحق له فیه وأقدم علی الرضر علی
وباجلملة :أنّه أقدم علی ما
ّ
نفسه .وأ ّما قاعدة الرضر ،فالجمال لالستناد إلیها ي أمثال املقام مما
الحق له فیه ،فالرضر منسوب إلی املالك المن
أقدم املالك علی ما
ّ
واملنفي ي القاعدة اختصاصها بلزوم الرضر من
احلکم الرشعي،
ّ
احلکم الرشعي علی نحو االستقالل.
أ ّما الصورة الثالثة :وهي ما لو استأجرها مدّ ة تبلغ الزرع فاتفق
لتغری اهلواء أو غریه ،...قال املاتن :أمکن أن یقال بوجوب
التأخری ّ

الصرب علی املالك مع االُجرة؛ للزوم الرضر ،وأنّه منفي وعدم

لترضره عند العرف ،وقاعدة السلطنة وإن
إمهال املالك موجب
ّ

کانت تقتيض سلطان املالك علی ملکهّ ،إال ّأنا حمکومة بقاعدة
الرضر احلاکمة علیها ،بمعنیّ :
الترصف ي أمواله مادام
أن للاملك
ّ
مل یوجب ومل یرص سببا لرضر الغری.

واملقام من صغریاته ،یعنيّ :
أن ترضر املستأجر مس ّبب عن أخذ
املالك األرض من یده وأمره بالقلع قبل بلوغ زرعـه ،فـعلیـه جیب
لترضره ومجعا بنی احل ّقنی.
الصرب مع أخذ االُجرة؛ دفعا ّ
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هذا غایة مایمکن أن یقال ي توجیه احلکم املذکور ي املتن.
ف ملاحالّ :
أن الس ّید& قد حکم بجواز القلع للاملك بعد انتهاء
املدّ ة من دون أرش ي الصورتنی االُولینی (أي االستیجار
والیستحق املستأجر
خلصوص منفعة الغرس والزرع أو األعم)
ّ
إجباره علی اإلبقاء ولو بدفع االُجرة إلیه .وعمدة الدلیل کون
التقصری من قبله وأنّه مستند إلیه وهو الذي ّفرط ي عمله وأقدم
علی الرضر لنفسه ،مع أنّه قد حکم بوجوب الصرب علی املالك
وعدم جواز القلع لو اتفق التأخری؛ مع ّلال بلزوم الرضر ولکونه
رضرا مل یقدم علیه املستأجر نعم ،حکم له بلزوم االُجرة رعایة
ترضر املالك بالصرب
الحرتام املال ،واستثنی منه صورة ما إذا ّ
فیتعارض الرضران ،فالمانع حینئذ من القلع من دون ضامن
األرش.
فالجیوز إلزام الغارس أو الزارع بالقلع بمقتضی «الرضر» ّإال
إذا استند اإلقدام علی الرضر به (أي الغارس و )...لعدم شمول
القاعدة ملثله ،وهکذا فیام إذا کان الرضر املزبور معارضا لرضر
املالك وبعد التعارض یرجع إلی قاعدة السلطنة للاملك ،هذا متام
الکالم ي توضیح املرام ملختار السید املاتن&.
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واستشکل ي متامیة احلکم (ي الصورة األخریة) أي وجوب
اإلبقاء وأخذ االُجرة غری واحد من ا ّ
ملحشنی بأقواهلم« :األقوی
عدم الوجوب« ،ولکنّه بعید»« ،ولکنّه غری وجیه» «فالجیب علیه
1
مرة من أنّه مفاد
الصرب علی األقوی» و . ...ولع ّله ملا ذکرناه غری ّ

دلیل «نفي الرضر» نفي احلکم الذي ینشأ منه الرضر والیکون ي
مقام ترشیع حکم یتدارك به الرضر املوجود أو املتو ّقع حصوله ،کام
ح ّقق ي خیار الغبن (ي ر ّد من قال بثبوته إلی القاعدة وبدعوی ّ
أن
لزوم العقد رضري فریتفع باحلدیث ویلزمه ثبوت اخلیار) من ّ
أن
الرضر مل ینشأ من لزوم العقد وأنّام هو حاصل بنفس العقد الذي
أقدم علیه املغبون وأمضاه الشارعّ ،
فإن الرضر (وهو النقص ي
صحة العقد قبل أن حیکم علیه
املال) فقد حت ّقق بنفس افرتاض
ّ
باللزوم ،غایة األمر ّ
أن للشارع تدارك هذا الرضر وجرب اخلرسان
مر ّ
أن احلدیث غری ناهض لتدارك الرضر
بجعل اخلیار ،وقد ّ
املفروض ،بل مفاده نفي احلکم الذي ینشأ منه الرضر فقط والغری،
وما نحن فیه من هذا القبیل ،فإنّه بعد فرض کون املدّ ة وافیة
وحصل التأخری اتّفاقا ،فبعد انقضاء املدّ ة کان الغرس والزرع ي
مترضر حینئذ الحمالة ،والرضر وإن کان
معرض التلف ،فاملستأجر
ّ
 .1العروة الوثقی(املحيش) :ج ،5ص.118
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قابال للتدارك بإلزام املالك بالصربّ ،إال ّ
أن احلدیث غری ناظر إلی
تدارك الرضر املوجود ،بل هو ناظر إلی نفي الرضر فقط ،فالوجه
لوجوب اإلمهال علی املالك؛ لعدم الدلیل ،وإن قیلّ :
بأن
الوجوب املذکور لیس ي باب التدارك ،بل هو أیضا من مقولة
احلکم الرضري املنفي بالدلیل نظرا إلی ّ
أن إبقاء املستأجر غرسه أو
حمرم وحیث ّ
إن هذه احلرمة من
زرعه ي أرض الغری من دون إذنه ّ
أجل ترتّب الفساد علی القلع رضریة ،فهي مرفوعة بحدیث نفي
مر من عدم لزوم
الرضر ،فالصرب وإن مل جیب علی املالك؛ ملا ّ
التداركّ ،إال ّ
أن املستأجر لو متکّن من إجبار املالك علی اإلبقاء
الترصف ي ملك الغری ي ح ّقه
ساغ له ذلك رشعا؛ لعدم حرمة
ّ
بمقتضی احلدیث.

إن من املعلوم کون مفاد احلدیث امتنانیا والش ّك ّ
قلناّ :
أن
ترضر
اإلبقاء للغرس والزرع مناف لسلطنة املالك والسیام لو ّ

للتمسك
بذلك ،فهو خمالف لالمتنان بالنسبة إلیه ،ومعه السبیل
ّ
أترضر
الترصف ي ملك الغری بغری إذنه ،سواء
باحلدیث لتجویز
ّ
ّ

الترصف
صح ذلك ساغ
ذلك الغری أم ال ،ومع الرضر أوضح ،ولو ّ
ّ

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

یزرعه ي أرض الغری یتلف أو ّ
أن له ماال لو مل یضعه ي دار الغری
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الترصف ي ملك الغری بغری إذنه استنادا إلی دلیل
یرسق فهل جیوز
ّ
تضمن خالف االمتنان باإلضافة إلی اخآخر.
الرضر ،وإن ّ

یتوهم ترجیح الرضر األقوی ،ویمکن اإلشکالّ :
إن زیادة
وقد ّ
الرضر التوجب تأکدّ النفي إذ التأکّد ي األعدام (وقد ح ّقق
الکالم تفصیال ي األصول).
توهم التخیری مع تساوي الرضرین ،فهو مدفوع؛ ألنّه
وأ ّما ّ
المعنی للتخیری باإلضافة إلی الشخصنی؛ ألنّه إذا اختار ّ
کل منهام
اإلعامل بالنسبة إلی رضره یرجع إلی التناي ،وإن اختار رضر غریه
کان إقداما علی الرضر ،وهو مانع من تطبیق القاعدة ،وأ ّما التخیری
بمعنی التخیری ي املسألة األُصولیة ،فالدلیل علیه؛ الختصاص
التخیری بالدلیلنی املتعارضنی ،فالیشمل الدلیل الواحد بالنسبة إلی
الفردین.
یتعنی عند تعارض الرضرین سقوط القاعدة
وعلی اجلملةّ :
والرجوع إلی غریها کقاعدة السلطنة.

