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 فصل يف التنازع

م قول منکرها مع : إذا تنازعا يف أصل اإلجارة قد  1مسألة

ع كاملالهو ، فإن کان الیمنی  ياستحق  ُاجرة املثل دون ما یقوله املد 

عيوإن وجب علی  ،الزیادة كتل ولو زاد عنها مل یستحق    املد 

ف فکذل ف إیصاهلا إلیه، وإن کان املنکر هو املترص  مل  كاملترص 

عی ولکن لو زادت عم   ،إّل  ُاجرة املثل كیستحق  املال ی ه من املسم  ید 

ف  اّلعرتافه بعدم استحقاقه ؛لزیادةامل یستحق   وجیب علی املترص 

بعد استیفاء املنفعة وإن کان قبله إیصاهلا إلیه، هذا إذا کان النزاع 

 [1].1مال إلی صاحبه کل  رجع 

تارة یکون التنازع يف أصل وقوع اإلجارة قبل استیفاء [ 1]

املنفعة )کام ذکره يف ذیل املسألة( فاحلکم يف هذه الصورة واضح؛ 

 ،م قولهقام البیّنة قدّ إن أأو املستأجر(  ك)سواء کان املال يعألّن املدّ 

 املّدعيالبّینة علی : »لقاعدةلفه وفقًا حقول املنکر بعد وإّّل یقدم 

  .مال لصاحبه بالإشکال کّل فیکون « والیمنی علی من أنکر
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أحدمها وقوع  یّدعيوتارة یکون التنازع بعد استیفاء املنفعة بأن 

ینکر ( واآلخر املساّمة ةاإلجارة )فیکون النتیجة استقرار اّلُجر

رار ُاجرة املثل( ففي هذه الصورة تارة وقوعها )فیکون النتیجة استق

وتارة یکون املدعي هو املترّصف، وظاهر  كهو املال املّدعيیکون 

املاتن تقدیم القول املنکر مع الیمنی )فیکون النتیجة استقرار ُاجرة 

 کالعلی  املساّمةبدعواه اّلُجرة  كاملثل( وعدم استحقاق املال

 التقدیرین.

ة يف إطالق احلکم وشموله جلمیع عن مجاع اإلشکالوقد ذکر 

 یاّدعفید من تقدیم قول املنکر یتّم فیام إذا أُ ّن ما أ :ر، بتوضیحصوال

علی ُاجرة املثل؛ ألّن الزیادة حتتاج إلی اإلثبات  ةُاجرة زائد كاملال

أقّل من ُاجرة املثل، ، إّّل املّدعيومع عدم البّینة إلثباهتا فالیستحّق 

)بدعواه أقّل من ُاجرة املثل أو املساوي ُاجرة  كوأّما إذا ادعی املال

ه الیمنی يف هذه ماأفاده يف املتن من توّج  کلوقوع اإلجارة( فیش

 ؛لعدم ترّتب الفائدة علی هذه الدعوی ؛الصورة علی املنکر

حتی حیتاج يف  ی علیه يشءیّدعّلـ أي املترّصف ـ ّن املنکر أرضورة 

؛ ألّن لزامه باحللفوجه إلفلم یبق  ،سقاطه إلی الیمنیإرّده و

علیه، والظاهر  یّدعيمال  وأ سقاط حّق الیمنی ّلیتوّجه إّّل إل

 كتل املّدعياملثل مل یستحّق  ةاعرتف املاتن بأّنه لو زادت ُاجر كلذل
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املترّصف إیصاهلا إلیه، ولعّل إطالق  املّدعيالزیادة وإن وجب علی 

لی ما إذا کانت ها ععل علی ما إذا کانت الدعوی بطبمه منزّ کال

 من املثل. املساّمةکثریة ُاجرة أدعوی اإلجارة مبنیّة علی 

من  :ینیکون مرجع التنازع إلی اعرتافنی متضادّ  ،وکیف کان

عدم استحقاقه علی املترّصف أکثر من ُاجرة املثل ب كاعرتاف املال

أکثر  كعلیه( ویعارضه اعرتاف املترّصف باستحقاق املال )املستقرّ 

 کّل ( فالیکون املقام من باب التداعي؛ ألّن املساّمة)ُاجرة  هاّدعامما 

لیحتاج إلی  شیئاً اآلخر  یّدعيّل أّنه  شیئًا،منهام یعرتف علی نفسه 

 یطالبا بالبّینة أو الیمنی. فالوجه ألن ،اإلثبات

بام یعرف به اآلخر  األخذلیس ألحد منهام  كففي مثل ذل

 ّلعرتافه. تهملنافا

ذّمته مشغولة  ویعلم أنّ  كاملال خیطأترّصف نعم، لو علم امل

 كلعدم تأثری اعرتاف املال ؛العمل بمقتضی علمه بالزائد یلزم علیه

 يف سقوط ماقطع باستحقاقه.

هو املترّصف  املّدعيفام أفاده يف الفرض اآلخر من أّنه إذا کان 

فیام إذا کانت الدعوی بالنسبة إلی  م من أّنه یتمّ کالم هو الکاّل فال

ّلفیام إذا تعّلقت باألکثر، فإّنه يف  ،من ُاجرة املثل إلجارة باألقّل ا
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فیام  اإلشکالیتضّح  كاألخری یتعارض اّلعرتافان أیضًا، وبذل

 نفيعلی  شکاّلً إ يوالسّید الشاهرود 1«كاملستمس»أفاده 

 أّن هذا مبنّي علی کون مصّب  :م اجلامعة، بدعویکاّل اإلطالق يف 

 مفاد عبارات املتنازعنی.رض منها ّلغالدعوی هو ال

وّلسبیل إلیها  ،خمتلفة إلی النهایة األغراضوهي غری تاّمة؛ ألّن 

غرضهم من اّلختالف يف اإلجارة مل یکن ألجل  عّل فل األلفاظإّّل 

 اّلُجرة.

ین ق أن مرجع التنازع إلی اعرتافنی متضادّ قّ إلی ما حهذا مضافًا 

التداعي  یکون من مواردلًا علی اآلخر ئمنهام شی کّل  یّدعيّلأّنه 

 هذا.

ه : لو ات  2مسألة ف يف استیفاء املنفعة أفقا علی أن  ذن للمترص 

عي كاملال ولکن   ه  ید  بالضمن  اإلذنأو  ،لی وجه اإلجارة بکذاعأن 

ف  عيواملترص  م وجهان ،أن ه علی وجه العاریة ید  بل  ،ففي تقدیم أّی 

ف جائزًا، ومن بعد فرض کون الترص   الربائةالة أصقوّلن: من 

عدمها  األصلصالة احرتام مال املسلم الذي ّلحیل  إّل  باإلباحة وأ
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الثاين وجواز  یحوّلیبعد ترج ،الفحتثبت ُاجرة املثل بعد التف

ف أعم  من اإلباحة  [1].1الترص 

علی الف مبنّي حما حکم به املاتن من ثبوت اّلُجرة بعد الت[ 1]

من  شیئاً  یّدعيمنهام  ً کاّل ؛ ألّن أّنه جعل املقام من موارد التداعي

 اآلخر. ینکراإلجارة أو العاریة و

 املّدعية )يف باب القضاء( من تفسری وبام أّنه مل یرد يف لسان األدلّ 

هو: من  املّدعيامت الفقهاء من أّن کلواملنکر )وما هو املوجود يف 

ر أو الظاهر، أو من یذک األصلأو من کان قوله خالف  كر  تُ  كَترلو 

ّلیمکن  (ثبات قضیة علی غریهإکون يف مقام یخفیًا، أو من  اً أمر

يف لسان الشارع واخلالف يف  مبّینةعلیها بعد عدم کوهنا  اإلشکال

مقام بنی املفهوم مساحمة يف التحدید( فالبّد يف تشخیص املوضوع 

 یعدّ  ياملّدععلیه العقالء، ونری أّن  یوما بنمن الرجوع إلی العرف 

ویلزمونه العقالء بإثباته  شیئاً  یّدعيمن  کّل لق علی عندهم ویط

حینام مل یطالبه الدلیل، فعلی هذا  املنکر قابلهویطالبونه بالدلیل وی

من الطرفنی ملزمًا  کّل کون من موارده لو کان یو يیصدق التداع

                                                 

 .447ص ،2ج :. العروة الوثقی1



284                                                                                              اإلجارة  في لتنازع ا
 

 

 ةمانأیعرف أّنه منهام ماّلً حتت ید ثالث  کّل عی باإلثبات )کام لو ادّ 

 .(مل یعلم صاحبها

لزم أحدمها باإلثبات دون اآلخر فالمعنی للتحالف أوأّما لو 

ّنام إبل هو  ،شیئاً  كعلی املال یّدعيیة ّلرالعا يعففي املقام فإّن مدّ 

فالتداعي حتی ینتهی  ،عن نفسه كها املالیّدعیدفع اّلُجرة التي ی

وهو امللزم  كبل هي دعوی واحدة من جانب املال ،إلی التحالف

 حلف إّّل علی اآلخر )وهو املنکر(.بإثباهتا وّل

)کام هو  كاإلجارة إذا کان هو املال مّدعيفاتضح بام ذکر: أّن 

املنغعة )ألّنه إذا کانت الدعوی قبل  ءالغالب( وبعد استیفا

فعلیه اإلثبات؛ ألّنه یلزم  كهو املال املّدعياّلستیفاء وکان 

اء نمل یرض بالبفإذا مل یثبت وـ أي اّلُجرة ـ املترّصف بيشء ینکره 

 یّدعيعلی القابض( و شیئاً ماله ویستحق  علی سبیل العاریة اسرتدّ 

أّنه سکن الدار عاریة فاليشء علیه، فإذا سّلمنا أّنه ّلموقع 

 ( وّلبدّ كاإلجارة )أي املال یّدعيمن  املّدعيللتحالف فهل یکون 

 ّدعيمّنام هو إباإلثبات بالعکس وامللزم  مرله من اإلثبات أو أّن األ

 يعمدّ  أنّ  حالفالعاریة؟ فیه خالف: وقد اختار املاتن بعد ذکر الت

نظرًا إلی قاعدة احرتام مال املسلم،  ؛ّنام هو امللزم باإلثباتإالعاریة 

للمنفعة مامل یثبت املجانّیة،  فإهّنا تستوجب ضامن املترّصف املستويف
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يف أحد ستیفاء أو التحّلف ینحرص موجبه بأّن الضامن باّل :ویندفع

ما الید واّلستیالء أو اّللتزام العقدي، أّما الید واّلستیالء إ :ینأمر

علی الید ما : »يف قوله األخذعلی مال الغری الذي هو معنی 

عدم ب اً ئیة مرشوطفقد استقّرت علیه السریة العقال« خذت...أ

املرشوب فیه القهر والغلبة  األخذکام یفصح عنه التعبری ب اإلذن،

واّلستیالء من غری إذن، فهو غری حمتمل وغری منطبق يف املقام بعد 

 ،سواء کان مع العوض أم بدونه ،كاملال نم اإلذنفرض صدور 

 فالجمال للحکم بالضامن بالید.

حیث یلزم الطرف بالضامن ـ أي اإلجارة العقدي ـ أّما اّللتزام 

فهو غری « یضمن بفاسده هبصحیحما یضمن »وهو معنی قوهلم: 

  .الضامن بالعقد یّدعيملزم بإثباته بعد أّنه  املّدعيثابت و

مفاّدها  نّ أیفي وکلباحلکم الت خّصتحرتام فإن وأّما قاعدة اّل

فعدم ثبوت الضامن  جمّرد عدم جواز الترّصف يف مال الغری بغری إذنه

عدم بد للحکم الوضعي فهو أیضًا مقیّ  عّممتوإن هبا واضح، 

مل یتحّقق  كوإجازة املال اإلذنمقتضی صدور بّن أرضورة  ؛اإلذن

ّن أالضامن، فاملتحّصل  یستوجبعمل ینايف حرمة مال الغری 

مّدعي العاریة مامل م قول موجب للضامن وأّنه یقدّ األظهر عدم 

وقد عّلق يف العروة بقوله:  ،بطریق رشعي هذاتثبت اإلجارة 
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ضمیمة بصالة الربائة، فإّن قاعدة الید أّلوجه للرجوع إلی 

  .امناستصحاب عدم العاریة تثبت الض

صالة أيف مقام رّد اّلستدّلل ب ةهذه التعلیق نّ أ)أّن الظاهر  إّّل 

 «املستند»القول األّول دون مااستدّل علیه يف  یحيف ترج ةالربائ

لعدم متامیة املوجب للضامن( بعد أّنه قال يف  ؛لعدم ثبوت اّلُجرة

هذا  :عد التحالفبثبت ُاجرة املثل تف :تعلیقة ُاخری ذیل قول املاتن

هلا وإّّل  ةیواسُاجرة زائدة علی ُاجرة املثل أو م كعی املال إذا ادّ فیام

احللف  فیتوّجهمنکر  كواملال ع  فالوجه له؛ ألّن املترّصف حینئذ مدّ 

ه أقّل یّدعیإلیه، فإذا حلف استحّق علیه ُاجرة املثل، إّّل إذا کان ما

ما  فالیستحّق علیه املقدار الزائد، هذا ویمکن املوافقة مع ،منها

کومة اّلستصحاب حلجراء الربائة إيف التعلیقة من عدم  هأفاد

حراز املوضوع به یرتّتب علیه حکمه الذي هو إعلیها؛ ألّنه بعد 

ألّن استیفاء املنفعة للمترّصف ثابت بالوجدان مع  كالضامن، وذل

فیعلم  ،عدمه األصلو كأّنه ثبوت إذن صاحبه بالعوض مشکو

أحدمها  ،هه بإحراز جزئیضامن املترّصف بإحراز موضوع

( )يف ةبالوجدان، واآلخر باألصل )مع احتامل کون العاریة مضمون

الثاين  یحوّلیبعد ترج»قال املاتن:  كبعض املوارد( ولعله لذل

 املّدعي كتقدیم املال :بمعنی «أعّم من اإلباحة فوجواز الترّص 
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زًا لإلجارة املستلزم للضامن، فام یقال من أّن الترّصف کان جائ

ام قال يف ب، مندفع األصلوینفی ب كواشتغال الذّمة مشکو اإلذنب

فبعد الترّصف  ،أعّم من اإلباحة املّجانیة جواز الترّصفمن أّن املتن 

أحدمها بالوجدان  الثابتنی:نی زئحیرز موضوع الضامن بإحراز اجل

فیستحّق  ،فریتفع موضوع الربائة کام تقّدم ،واآلخر باّلستصحاب

 جرة املثل.اُ  كاملال

 يتسلیم کون املورد من موارد التداع ه مبتن علیکلّ هذا  ولکن

ویلزم علیهام التحالف، ولوّل نسّلم مورد الدعوی من موارد 

احلکم بثوت موجب الضامن هبذه اجلهة؛  کلملا قّدمناه یشي التداع

إلی الصورة السابقة من  ةألّن الدعوی يف هذه الصورة راجع

کار نلإلجارة یقابله إ كفادعاء املال ،ةجارالتنازع يف أصل اإل

املترّصف فدعواه حمتاج إلی اإلثبات، فإذا مل یثبت سقطت الدعوی 

وّلسیام بعد حلف املنکر؛ ألّنه لیس للعاریة أثر  شیئاً فالیستحّق 

ق بن اصحیحة إسحبیستشهد يف املقام أّنه ، إّّل األصلحتی ینفی ب

لف درهم أتودع رجاًل عن رجل اس ×عامر قال: سألت أبااحلسن

إّنام  :وقال اآلخر ،فضاعت، فقال الرجل: کانت عندی ودیعة

ا املال ّل»قرضًا، فقال:  كکانت له علی زم له إّل  أن یقیم البی نة أّن 
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ًا وحکم مّدعیالعاریة  مّدعي ×، فمن جعل اإلمام1«کانت ودیعة

إلی  منکرًا، ربام یستأنس مضافاً  ضرقال مّدعيعلیه بإقامة البیّنة و

قرار يف الدعوی وّل علی اإلم وکیفیة کالکون املدار علی مفاد ال

لغاء إرض منها، بعد القول بغالدعوی هو ال مصّب کون 

أّنه بعد أّن العرف ّلیفهم منه اخلصوصیة صوصیة )عن املورد( اخل

کان النزاع يف عقدین أحدمها یستلزم الضامن واآلخر کّلام 

 .×ب به اإلمامأّن احلکم هو ما أجا یستلزمهّل

غری ما یثبته  شیئاً واحد منهام یثبت  کّل مضافًا إلی احتامل أّن 

فیصّح القول  ،کون املورد من موارد التداعي تسّلمفالیبعد  ،اآلخر

واآلخر ینکره  شیئاً  یّدعيبأّن أحدمها القول  کلویش .بالتحالف

الصورة  منفیکون  ،واآلخر منکراً  مّدعیاً کي یصری أحدمها 

 ة. هذا واهلل العامل.قبالسا

عيم قول ر قد  : إذا تنازعا يف قدر املستأج  3مسألة  [1].2األقل   مد 

ویقول  ،آجرت بعض الدار لفالن بدینار :ن یقول املوجرأ[ ک1]

کام يف ـ األقّل  مّدعيفالقول قول  ،ها بدینارکلّ آجرت  :املستأجر

                                                 

 .1، ح7اب الودیعة: ب، کت58، ص11وسائل الشیعة: ج. 1
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 3«ائرالرس»واملحکي عن  2«اجلواهر»و 1«للرشائع»وفاقًا ـ املتن 

 8«الروضة»و 7«اللمعة»و 6«اإلرشاد»و 5«التحریر»و 4«النافع»و

 .10«الکفایة»و 9«كاملسال»و

 ولعّله ،كالتحالف وتقدیم قول املال 11«التذکرة»واحتمل يف 

حّد منهام حتّققها يف ضمن  کّل  یّدعيوجودی  أمرألّن اإلجارة 

 املحکوم بالتحالف. ي فیندرج يف باب التداعمعنّی 

ا علی ملکیة املوجر لاُلجرة، وملکیة قفتّ : أهّنام اإلشکالاولکّن 

واخلالف يف امللکیة الزائدة  ،املستأجر للمقدار األقّل من املنفعة

ها املستأجر وینکرها املوجر، فاإللزام من طرف واحد یّدعیف
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واضح أّن  بتعبریهي إلی التحالف، هذا وتفالموقع للتداعي املن

مها حدت الواحد، فأبیإلی الزائد عن ال النزاع ّلیکون إّّل بالنسبة

موافق مع ـ لألقّل  املّدعيأي ـ فقول املنکر  ،ه واآلخر ینکرهیّدعی

 صالة عدم الزائد کام يف املتن.أاحلّجة وهو 

 [1].1كم قول املال: إذا تنازعا يف رد  العنی املستأجرة قد  4مسألة

 مّدعيألّن ؛ كالظاهر متامیة ما أفتی به من تقدیم قول املال[ 1]

وهو رّد مال الغری إلیه بعد  ،عاهالرّد هو الذي یلزم بإثبات مدّ 

فراغ ذّمته بعد کوهنا مشغولة  :، فدعویعندهاعرتافه بکون املال 

 .ومع عدمه قدم قول منکر الردّ  ،حتتاج إلی اإلثبات

قوله م یقدّ  وأّنه لو ادعی الردّ  ودعيواخلالف الواقع يف باب ال

عن املودع إذا کان غری أّنه سئل : ×عن الصادق لإلمجاع واملرسلة

  .2«نعم»ثقة هل یقبل قوله؟ قال: 

 ؛صحاب وقیاس املقام به مندفععمل األب اّلنجبارودعوی 

للفرق الواضح بینهام  ؛لعدم اقتضاء قیاس العنی املستأجرة علیه

ّلختالفهام يف أّن القبض يف املقام ملصلحة القابض بخالف 

                                                 

 .445ص ،2ج :. العروة الوثقی1
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بل  ،اإلمجاع. مضافًا إلی عدم ثبوت كلحة املال، فإّنه ملصيدعوال

ومع التنّزل  .أیضًا بلزوم اإلثبات علیه يیمکن القول يف الودع

عن مورده إلی ما نحن فیه حیتاج إلی  يعدفالتّ  اإلمجاعم وتسلّ 

 الدلیل.

 

 


