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فالقول قوول  ،أو شهران مثل   اذا اختلفا يف املّدة أّّنا شهرا   :01مسألة 

 [1].1منکر األزید

بعد ما تقّدم يف املسألة الثالثة واضحة  وهذه املسألة أیضا   [1]

ع يف قدر املستأجر علیه(؛ ألّن صورة املسألة حاکیة عن أّّنام زان)الت

فقان علی أصل املنفعة ومقدار االُجرة وکان االختالف يف املّدة، متّ 

لعدم اختالفهام يف  ؛قول املنکر یقّدموعلی مّدعي الزیادة اإلثبات وإاّل 

فالجمال  ّتفاقهام يف األقّل اوهذا الخیّل ب ،أقّل املّدة واخلالف يف الزیادة

کام ـ وجود القدر املتیّقن يف النزاع والللقرعة للعدم التداعي  ؛للتحالف

 بعد جریان األصل.ـ  2عن الشیخ

: إذا اختلفا يف الصّحة والفساد قّدم قول من یدعي 00مسألة

 [2].3الصّحة

بالخالف  :«اجلواهر»  ويف ،هذا هو املعروف بنی األصحاب[ 2]

املترّشعة علی محل الفعل و ءسریة العقالوالستقراره  4دهجأبه  دّ عتم
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 بفعلك ذل لصّحة والفساد علی الصّحة والخیتّص لالصادر املحتمل 

 يف املستمسك(کام عاقل) کّل  فعلبل یّطرد يف  ،املسلم
1. 

فالیقبل قول مّدعي الفساد مامل یقم دلیال  علیه؛ ألّن ظاهر  أقول:

فیام إذا کان  الصحیح عاقل هو اإلتیان بالعمل بل کّل  ،مسلم حال کّل 

 عند العقالء ومل یمنع عنه الشارع.حّجة وهذا الظهور  ،بصدده

بأّن  :أّوال   ـ: أي تقدیم قول مّدعي الصّحةـ وُاشکل يف إطالقه  

مل یثبت ـ ترتیب آثار الصّحة  :أعنيـ، الصّحة باملعنی املتنازع فیه  أصالة

 ك بإطالقه.بدلیل لفظي لیتمّس 

علی  أخیكفعل  ضع»بأّنه ن النصوص الناطقة وما ورد يف مجلة م

ولذا لو صدر  ،عن القبیح والأکثر التنزیهفمحمول  علی  2«أحسنه

الأّنه یرّتب علیه أثر  ،ه عن احلرامو السالم ینزّ  الکالم مرّدد بنی السّب 

 الصّحة لیحکم بوجوب رّد اجلواب.

اد يف الصّحة( باملعنی املر أصالةفیکون املستند لألصل املذکور )

لعدم  ؛لدی الرشع املقام لیس إاّل السریة العقالئیة القطعیة املمضاة

الردع القائمة علیها يف أبواب املعامالت وغریها من غری حاجة إلی 
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ب بإقامة البیّنة، هذا مضافا  بل مّدعی الفساد هو املطال   ،قامة البّینة علیهاإ

حرز مایعترب يف أصل العقد أُ ن منه ما إذا یقّ إلی أّن السریة دلیل لبّي و املت

  .مور اخلارجیةاملعرّب عنه بالرکن وکان الشك يف الصّحة من جهة األُ 

املعتربة يف فاعلیة  طئحرزت الرشاوبعبارة واضحة: أّنه بعد ما اُ 

وأّما مع الفاعل أو قابلیة القابل وشّك فیام عدامها من سائر الرشائط 

أو احتمل عدم کونه  ئعيف بلوغ الباعدم احراز األهلیة أّما فعال  کام شّك 

فجریان  ،بیعامل وقفیةاحتمل لو کام  ،القابل ناحیةمالکا  و الوکیال  أو من 

تأّمل بل منع والکالم  يف مثل ذلك حمّل الصّحة  أصالةالسریة علی 

 .1األُصولموکول إلی مباحث 

ّن فید يف املتن؛ ألجنبي عام اُ أولکنّه  تامّ من اإلشکال  ههذا وما أفاد

ا  بحسب الظاهر مّ اوع العقد تقاالختالف بینهام بعد وبیان املاتن بصدد 

  .املفسد مثال  وعدمه يف وقوعه مع الرشط

اجلاریة  األُصولر ئهذا مضافا  إلی أّن الکالم يف حکومتها علی سا

 ط العوضنی خمتلف.ئط املتعاقدین ورشائيف رشا

                                                 

 .441 - 444ص ،30ج :موسوعة اإلمام اخلوئي. 1
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سواء أکان  ،العقد فساد قتيضینقول بحکومتها علی کّل أصل  :تارة

 رشائطاملتعاقدین أو يف  رشائطالعقد أو يف  رشائطاألصل جاریا  يف 

 .&ل بأّنه ظاهر عبارة املاتنیکام ربام ق ،العوضنی

صل الذي یقتيض فساد نقول بحکومتها علی خصوص األ :وتارة

واملاضویة ونحو  بّیةالراجعة إلی تأثریه من العر رشائطالعقد من حیث ال

با  عن الشك يف رشائط املتعاقدین أو ا لو کان الشك مسبّ ذلك، ولذ

 الصّحة. أصالةالعوضنی فالجتري فیه 

واالُخری: حکومتها علی کّل أصل یقتيض فساد العقد إاّل إذا کان 

)للعوضنی  رشائطا  عن الشك يف البّ الشك يف الصّحة والفساد مسب

 العوضنی ورشد املتعاقدین(. ةواملتعاقدین، کاملی

ّنام تقّدم علی إالصّحة  أّن أصالةوالتحقیق »قال:  األُصولفوائد ويف 

 األُصولر ئبقاء املال علی ملك مالکه والتقّدم علی سا أصالة

 سویالصّحة يف العقود  أصالةاملوضوعیة االُخری، فإّنه الدلیل علی 

طالق یعّم مجیع موارد الشك يف الصّحة إد اإلمجاع قاإلمجاع ولیس ملع

ما إذا کان الشك يف الصّحة والفساد هو ل القدر املتیّقن منه والفساد، ب

 سلطنةبا  عن الشك يف تأثری العقد للنقل واالنتقال بعد الفراغ عن بّ مس
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املعقود علیه  1«لإلجیاد املعاملة من حیث نفسه ومن حیث املالالعاقد 

 )مستند العروة(. لکشتاملسواالنتقال، کام عن  للنقل

 .الحتامل املدرك ؛به یعتنیأّن اإلمجاع ال :ولکن اإلشکال أّوال  

وثالثا :  .لوجود السریة علی طبقه ؛ّققحمطالق يف معقده وثانیا : أّن اإل

نظرا  إلی السریة واختالل النظام  هی تعمیمقد قوّ  &إّن الشیخ األعظم

  املساوق مع العرس واحلرج املستلزم للقول بالتفصیل.

لسابقة من السریة ولزوم االختالل هو واألقوی بالنظر إلی األّدلة ا

ولذا لو شك امللکلف أّن هذا الذي اشرتاه هل اشرتاه يف حال  ،التعمیم

 .2صغره بنی علی الصّحة
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استأجرتك  :فقال املستأجر بلدمتاعه إلی جر و: إذا محل امل02مسألة

م قول قّد  البلد وتنازعاغریذلك  البلد الفلينعلی أن حتمله إلی 

املکان إلی  دّ منه الر فلیستحّق املوجر ُاجرة محله، وإن طلب ،املستأجر

ن تلف أو إإذا مل یرض ویضمن له إلیه ه علیه ولیس له ردّ  وجباألّول 

 [0].1يف ظاهر الرشع أمینا  حینئذلعدم کونه  ؛عاب

يف أمثال املقام قوالن: قول بتقدیم قول املستأجر )وهو خریة [ 1]

الذي  البلدوی األجری علی محل املتاع إلی إنکاره لدع :املاتن( والوجه

مضافا  إلی أّن  ،کون املسألة من موراد املّدعي واملنکرتمحله إلیه، ف

قّدم قول یف ،األجری یّدعیهالف ملا وخم یّدعیهصل عدم مااألضی تمق

بطل اإلجارة، والخیفی أّن هذا مبنّي علی إمتام تاملستأجر بعد یمینه و

نفساخ امن القول ب &علیه السّید املاتن یام بنمّدة اإلجارة، وأیضا  ب

فالیستحّق حینئذ شیئا  علی  ،ألجری حمّلهااإلجارة بعد تفویت ا

نحصار الدعوی حینئذ من ناحیة ال ؛املستأجر، فعلی هذا یتّم ما أفاده

فاء ملا وقعت علیه واألجری؛ ألّنه هو الذي یطالب باالُجرة زعام  منه ال

 بإقامة البیّنة. اإلجارة وعلیه إثباهتا

 وأّما املستأجر فهو ینکر هذه الدعوی ولیس علیه يشء إاّل احللف.

                                                 

 .444ص ،2ج :العروة الوثقی. 1
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اإلجارة  یةلعدم متام ؛محلهُأجرة ولذلك حکم بعدم استحقاق املوجر 

 فلیس األجری مأذونا  للترّصف حتی یستلزم استحقاق االُجرة.

ن طلب إاملکان األّول إلی وهکذا یتّم ماحکم به من وجوب الرّد 

والتقیید باملکان األّول الیعّد  ،مقتضی قاعدة الید نه؛ ألّن وجوب الردّ م

الستلزامه  ؛ا  إذا طلب منه ومل یفعل نعم، لیس له رّده إذا مل یرضرادّ 

ب خالل االنتقال کان ّم لو تلف أو تعیّ و من ث   ،الترّصف يف مال الغری

احلکم وهذا واضح بعد  .يف ظاهر الرشع أمینا  لعدم کونه  ؛ضامنا  

 ببطالن اإلجارة املقتضیة لکون املحمول أمانة عنداألجری هذا.

 یّدعیهلإلجارة غری ما  متعّلقا  مرا  أعاء املستأجر وقول بالتحالف الدّ 

صاحبه من دون توافق منهام يف  یّدعیهواحد منهام ما األجری وینکر کّل 

سب علی حـ يش، وإّن املستأجر یطالب األجری بالعمل املستأجر علیه 

، واألجری یطالب املستأجر باالُجرة لدعواه وقوع العمل ـ یّدعیهما

منهام شیئا   کّل  يعفیکونان يف هذا الفرض متداعیان یدّ  ،املستأجر علیه

 الفان.حاآلخر فیت هعلی خالف األصل وینکر

 بنقلاألجری  ةوبعد ذلك تبطل اإلجارة والجیوز للمستأجر مطالب

باالُجرة، وهذا نتیجة  ةواللألجری املطالب یهیّدعاملتاع إلی املوضع الذي 

 القول بالبطالن.
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هو العرف  يعّن املدار واملعیار يف تشخیص املدّ أقدمّر سابقا :  أقول:

 تباینالدعوی، ففي املقام الإشکال يف  ةصور تبنّی وبناء العقالء بعد 

کم ببطالن حیفعلیهام احللف وبعده  ،متعّلقهام لتبایننی یالدعو

، فالجیوز املطالبة ألّي منهام من اآلخر )لنقل املتاع إلی املوضع نییالدعو

من ناحیة األجری ُاجرة  ةجرمن ناحیة املستأجر، ومطالبة األُ  یّدعیهالذي 

 حلمل املتاع(.

وأّما وجوب الرّد إلی املکان األّول )علی األجری(، فألّنه هو الذي 

کّل » :×وقوله فمقتضی قاعدة الید ،ترّصف يف مال الغری من إذنه

، فیجب تدارکه علیه، 1«ه مردودأّن الغصب کلّ »أو  «مغصوب مردود

للمکان دخل يف املالیة وإاّل کان ّّنام یقتضیان الرّد إذا إ :إاّل أن یقال

 ن علیه.امفالض

ومع ذلك الیبعد القول بالضامن؛ ألّنه من األحکام العرفیة عند 

وصاف التي یضمنها ر األئاملکان ملحوقة بسا صفة نّ أالعقالء و

 ديف بل أدائهاملستولی کام هو املرّصح علیه يف باب القرض من وجوب 

 االقرتاض إاّل مع الرتايض.

                                                 

 .4، ح1، أبواب األنفال: ب124ص ،4ج :وسائل الشیعة. 1
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قباء  واّدعي املستأجر أّنه أمره بأن خییطه اط ثوبه خ: إذا 01مسألة 

صالة عدم اإلذن يف خیاطته قمیصا  فاألقوی تقدیم قول املستأجر؛ ال

، وعلی هذا فیضمن  له عوض النقص احلاصل من ذلك، والجیوز قباء 

له نقضه إذا کان اخلیط للمستأجر، وإن کان له کان له ویضمن النقض 

احلاصل من ذلك والجیب علیه قبول عوضه لو طلبه املستأجر کام لیس 

علیه قبول عوض الثوبة لو طلبه املوجر. هذا، ولو تنازعا يف هذه املسألة 

 [0.]1وقبل اخلیاطة فاملرجع التحالفواملسألة املتقّدمة قبل احلمل 

ّن النزاع الواقع من باب أو هاتالظاهر احتاد املسألتنی هي وسابق[ 1]

 ،نکار ومدعاهإاآلخر مع  یّدعیهالدعاء کّل واحد منهام غری ما ؛التداعي

من  یّدعیهوینکر ما  ةرش علی اخلیاطاأل يعإّن املالك یدّ  :بتوضیح

 عیه املالك.دّ ی القطع وینکر األرش الذي إذنه يف یّدعیاط اإلذن، واخلیّ 

 ةق هذه املسألة عن السابقة يف زیادة العنی بعد عمل اخلیاطرتنعم تف

 اخلیوطالقباء، إاّل أّنه تارة یکون  وهبا القمیص أ خیطالتي  باخلیوط

فعلیه الیکون له حّق يف  ،أجری فقطواط عامل ملکا  للمستأجر واخلیّ 

اطة؛ ألّنه ترّصف يف ملك الغری من دون إذنه اخلی ضفلیس له نق ،العنی

احلاصلة  ئةیاهلبعد عدم حتّقق اإلجارة، و هدرا   یذهبورضاه والعمل 

                                                 

 .444ص ،2ج :العروة الوثقی. 1
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لعدم احرتامه، کام یقال يف باب الغصب والزیادة يف  ؛المالیة له لذلك

 املغصوب من ناحیة الغاصب.

ن یطالب أملکا  لألجری، ففي هذه الصورة له  وتارة یکون اخلیوط

استیفاء حّقه یستلزم  ولکن بام أنّ  ض،ا بعد إمکان االنتفاع هبا بعد النقهب

 اخلیوطلزام املستأجر بدفع قیمة إالترّصف يف ملك الغری ولیس لألجری 

ّما أن إ( اخلیوطلزام األجری بقبول قیمة إ)کام أّنه لیس للمستأجر 

 یرتاضیا أو الرجوع إلی احلاکم الرشعي هذا.

تصویر املسألة )کام يف املسألة السابقة( وجعلها  وقد مّر اإلشکال يف

إلی  يالتشخیص يف باب املّدع إیکالعي واملنکر بعد من باب املدّ 

العامل من  یّدعیهالعرف والعقالء، فالوجه للقول بأّن املستأجر منکر ملا 

استحقاق االُجرة  یّدعياإلذن، فیکون قوله مقّدما  بعد أن کان األجری 

 لك يف القطع.بدعوی إذن املا

من تقدیم قول  «اخلالف»فعلی هذا مل یبق وجه للمحکي عن 

علیه قطعا  مل یأمره به فیلزمه  يیّدعم وإن رّب الثوب راغاط؛ ألّنه اخلیّ 

اط فإذا فقدها وجب علی اخلیّ  ،بذلك ضامن الثوب، فکان علیه البّینة

الة( )يف کتاب الوک 1«التذکرة» حمکّي  عنوهکذا  .1ّي الیمنی وهذا قو

                                                 

 .107ص ،3ج :اخلالف. 1
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والعامل منکر؛  ع  ّن املالك مدّ أواملنکر و يعمن باب املدّ وجعل املقام 

أّن مطالبة املالك بضامن الثوب التوجب کون املالك مدعیا ؛  مرّ  ألّنه قد

فإذا جری کفی يف  ،يف قطع الثوب قباء   اإلذنألّن ذلك من آثار عدم 

کرا  فیکون من ،ترّتب استحقاق األرش فیکون قوله موافق لألصل

 المدعیا .

 ةمن أّن التنازع لو کان قبل احلمل وقبل اخلیاط ،وأّما ما أفاده أخریا  

اعه إلی باب املدعی جفاملرجع التحالف، دون ما إذا کان بعد العمل وإر

املعاوضات موقوف علی  ّن استحقاق املطالبة يف بابأ :فالوجه .واملنکر

ففي املقام )أي قبل فالاستحقاق قبل التسلیم،  ،تسلیم الطرف اآلخر

مدعیا  فکذلك األجری یعد مدعیا   عدّ یکام أّن املستأجر  (العمل

 تحّقق التداعي.یالستحقاق تسّلم االُجرة ومطالبتها فالجرم 

بعد العمل حاله کالنزاع قبل احلمل والعمل يف ّن النزاع أوقد حّقق 

 صدور الدعوی من کل من الطرفنی.

املوارد املذکورة علیه الیمنی  : کل من یقّدم قوله يف01مسألة

 [0].2لآلخر
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ملا هو حمّقق يف کتاب القضاء من أّن الیمنی وظیفة املنکر کام أّن [ 1]

مها من ناحیة یتوّجه الیمنی علی م ملّدعي إقامة البّینة ومع عدوظیفة ا

 .يقول املّدع ياملنکر يف نف
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 خامتة، فیها مسائل: 

ة علی مالکها، رايض اخلراجیّ ألخراج األرض املستأجرة يف ا :االولی

 علی األقوی، والیرّض کونه جمهوال   ولو رشط کونه علی املستأجر صّح 

وإلطلق بعض  ،من حیث القّلة والکثرة الغتفار  مثل هذا اجلهالة عرفا  

 [0].1األخبار

حنی الفتح وأّّنا ملك للمسلیمن  طراضی املحیاواملراد هبا األ[ 1]

هو املستأجر  ،، فاملراد باملالك يف قول املاتنبأمجعهم إلی یوم القیامة

األمر أو السلطان، ولیس علی من املستأجر من  املترّصف من ولّ 

 املترّصف الذي جعل له السلطان الترّصف فیها.

د واعن الّس  ×ئل أبوعبداهللویشهد ملا قلنا صحیحة احللبي: قال ُس 

وملن یدخل يف  م،الیون هو مل :هو جلمیع املسلمنی»؟ فقال: ما منزلته

 .2 ...«بعد و ملن مل خیلق ،اإلسلم بعد الیوم

 : کیف تری ×وهکذا خرب أيب بردة بن رجاء قال: قلت أليب عبداهلل

 «املسلمنی أرضهي  ؟ومن یبیع ذلك»يف رشاء أرض اخلراج؟ قال: 

،بخراج املسلمنی یصنع»قال و يف یدهیبیعها الذي هي  :قلت :قال
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أس اشرتی حّقه منها وحیول حّق املسلمنی علیه الب»ثم قال:  «ماذا؟ 

 .1«مأل بخراجهم منهأولعّله یکون أقوی علیها و

ویراد منه  يل فتعبری املالك مساحمیلآلثار کام ق عا  بتفاألرض المتلك 

 ،ماجیعله السلطان علی املترّصف باخلراجمن کانت الرقبة بیده، واملراد 

  .علی األقوی صح  وکیف کان لو رشط کونه علی املستأجر 

 اغتفار مثلو اخلراجاجلهل بمقدار  حيف املتن بعدم قدواستدّل له 

 اجلهالة من حیث القّلة والکثرة عرفا ، ولألخبار: ههذ

مجاع هي مرتبطة إلافألّن املعلومیة املعتربة التي قام علیها  أّما األّول:

 ،للعقد والرشط من توابعهام ولیس مقّوما   ،ومها العوضنی ،العقد يبرکن

 .بموردهالنحصاره  ؛مجاعدلیل االعتبار وهو اإل هفالیشمل

من  نالعبدي واملتیقّ هذا مضافا  إلی اإلشکال يف متامیة االمجاع 

 ،ـ علی القول بهـ ة یّ بطالن املعاملة السفهإاّل السریة العقالئیة لیس 

م بل تداول معامالهت ،هبا عند العقالء ینتعیفالیرّض املجهولیة التي ال

فالیتّم  ،املرضوبة أو احلراسة ودفعها عن املالك اخلراجبقبول  ا  مرشوط

 فکیف باإلمجاع.ذلك دعوی داللة السریة علی الفساد يف أمثال 
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 وهي عدیدة، ـ خبار أي األـ  وأّما الثاين:

: يف ×عن أيب عبداهلل ،روایة داوود بن رسحان الصحیحة :منها

 ،لوم وربام زاد و ربام نقصالرجل یکون له األرض علیها خراج مع

، ةندرهم يف الّس  فیدفعها إلی رجل علی أن یکفیه خراجها ویعطیه مأيت

  .1«البأس»قال: 

علی صّحة أخذ الرشط بل وحتی لو بلغ  بالرّصاحةتدّل هذه الروایة 

  .زمنةالضعف يف بعض األ

: ×عن أيب عبداهلل (الصحیحة)روایة یعقوب بن شعیب  :منها

رض من أرض اخلراج فیدفعها إلی یکون له األالرجل  سألته عن :قال

وما کان من فصل  ،ها ویؤّدي خراجهاحالرجل علی أن یعمرها ویصل

 .2 «البأس...»فهو بینهام قال: 

وهي وإن وردت يف باب املزارعة ولکنّها تشمل اإلجارة من غری 

طالقها لصورة إفتشمل ب اخلراجبعد أن مل یذکر فیها معلومیة  ،فرق

 هل به.اجل
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طالق النصوص إقوة احلکم بصّحة الرشط نظرا  إلی  :فاملتحّصل

 ،ل من أّن للرشط قسطا  من املالیةیمثل هذه اجلهالة والیعبأ بام ق اغتفارو

 (.ّص فترسي اجلهالة فیه إلی العقد بام ذکر )أي املتعارف وإطالق الن

 لعّل الوجه يف إطالق»)يف مبحث املزارعة(: « اجلواهر»هذا ويف 

 اخلراجالنص والفتوی صّحة هذا الرشط: أّنه من اشرتاط کون حّق 

نحو اشرتاط حّق الزکاة علی مشرتي الثمرة مع عدم العلم  ،علیه

 ،إذ لیس هو اشرتاط قدر ؛فال یقدح جهالة ما یؤّدیه عن ذلك ،بمقدارها

الزارع  صریورةي عنه شیئا  ومرجعه إلی اشرتاط حّق وربام الیؤدّ هو بل 

 ...«علیه الذي الإشکال يف صّحة اشرتاطهبه يف تعّلق هذا احلّق  کاملالك

1. 

شکال اجلهالة الواقعة بالرشط إراد بذلك دفع أ «اجلواهر» نّ أفک

علی املستأجر الخیلو عن إشکال بل  احلّق ّن اشرتاط کون أمع  ،املذکور

أي أّن التقبیل  ،هو املالك اخلراجحّق  عهو غری معقول؛ ألّن موضو

 ،تهيف ذمّ بنی املالك والسلطان یوجب تعّلق اخلراج به وثبوته  الواقع

أو الوضعي إلی  يوهذا حکم متوّجه إلیه والجیوز له نقل احلکم التکلیف

مضافا  إلی أّن  ،غریه ولو بالرشط؛ ألّنه خارج عن قدرته واختیاره، هذا
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ذلك یکون من مقولة رشط النتیجة  ذلك قیاس بباب الزکاة علی أنّ 

 حناه.ط الفعل الذي صحّ دون رش

 ×الثانیة: البأس بأخذ االُجرة علی قرائت تعزیة السیّد الشهداء

، ولکن لو أخذها علی مقّدماهتا من امليش إلی املکان ^وسائر األئّمة

 [0].1ولیأالذي یقرأ فیه کان 

شکال يف صّحة هذه اإلجارة؛ ألّنه عمل له منفعة الینبغي اإل[ 1]

قتيض جواز أخذ االُجرة علی تقد مّر أّن القاعدة و ،عقالئیة مقّیدا  هبا

ال  عن ضوإن کان واجبا  فمورد لألغراض العقالئیة،  عمل حمّلل کّل 

قد یشکل من جهة عدم تعینی العمل بلحاظ  ،املستحب نعم

ولکن ذلك الیوجب االختالف يف  ،اخلصوصیات والکیفیات واملّدة

 القرائة. رة علی کّل ولی وقوع اإلجاوإن کان األحوط األ ،املالیة

الرتايض  معه من اإلباحة بالعوض وربام یتخّلص بجعل ذلك کلّ 

 یها يشء غریرضا الطرفنی کام قدیقال.فالتي الیعترب 

من قبیل استیفاء بل  ،کون من مقولة اإلجارةتأو القول بأّن ذلك ال

 املنفعة املوجب للضامن الذي یوجب ُاجرة املثل.
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أو غریه  باريّ جه اإللصبي املمّیز من ولیّ الثالثة: جیوز استیجار ا

القرآن والتعزیة والزیارات، بل الظاهر جوازه  لقرائةکاحلاکم الرشعي 

 [0].1تهاقوی من رشعیة عبادلنیابة الصلة عن األموات بناء  علی األ

ة عبادات يف صّحة استیجاره مبتن علی القول بمرشوعیّ  الکالم [ 1]

لعموم أّدلة الترشیع  ؛ةیأّّنا عبادات حقیقوقد حّقق يف حمّله  الصبّي 

 بالنسبة إلی غری البالغنی.

لم عن الصبّي( الیوجب رفع الید عن قوحدیث الرفع )رفع ال

ة هو رفع ة العامّ العموم املذکور؛ ألّن مقتضی اجلمع بینه وبنی األدلّ 

البالغنی بمقتضی بوإن أبیت وقلت باختصاص أدّلة الترشیع  ،لزاماإل

معّلال  بأّن مقتضی حدیث الرفع رفع قلم الترشیع  ،حدیث الرفع

یکفینا يف املقام تصحیح عبادهتم باجلعل ، لزامالخصوص رفع اإل

مر بعد اتضاح أّن األ ،مرهم بالصالة والصیامأوما ورد من  ،الثانوي

 . الصالة والصیامينمر بذلك اليش والغاء اخلصوصیة عن عنواأباليشء 

ا لو قلنا بأّّنا أوامر حممولة ولکنّ  ،رشعیة عبادات الصبي :فاملتحّصل

علی التمرین املحض مل یبق وجه لتصحیح استیجارهم لنیابة الصالة 

 عن املّیت.
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فبام أّن الصادر من النائب حینئذ غری متّصف بصفة العبادة فالیکفي 

 العبادة، هذا. هنوب عنه الفائت عنعن امل

التصّح  فمع ذلكـ کام هو املختار ـ یة عباداهتم ولو قلنا بمرشوع

ة العبادة وصّحة لعدم متامیة املالزمة بنی مرشوعیّ  ؛خالفا  للمتن ،النیابة

فراغ ذّمة املنوب عنه؛  ألّن املتیّقن من لالنیابة علی نحو یکون موجبا  

سقط الواجب عن ذّمة املنوب عنه هو صورة بلوغ یأدّلة النیابة التي 

ة أعامهلم التقتيض رشعیّ  وإنّ  ،والإطالق يف أدّلة النیابة النائب،

 یةوعموم أدّلة النیابة الحیرز قابل ،فاء باملصلحة امللزمةولل ّیتهاصالح

 ل املصلحة امللزمة ولو عن الغری.حمّ تل املحّل 

: ×روایة بکربن صالح قال: کتبت إلی أيب جعفربوربام یستشهد 

عنها حّجةاإلسالم؟  أجیزی ،عن ُاّمين حیّج أمرته أمعي وقد  ابنيإّن 

 .1ورةرصورة وکانت ُاّمه رصوکان ابنه  «ال» :فکتب

املقام بالواجبات الکفائیة وعدم سقوطها عن  تنظریوالیبعد 

 ،املکلفنی بإتیان غری البالغ؛ ألّن القدر الثابت سقوطها بفعل واحد منهم

ق عدم ثباته ومقتضی اإلطالإوأّما السقوط بفعل الغری فالیمکن 

 االکتفاء به.
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الرابعة: إذا بقي يف األرض املستأجرة للزراعة بعد انقضاء املّدة 

عرض أ، فإن مل یعرض املستأجر عنها کانت له، وإن فنبتتُاصول الزرع 

کها ادر آخر إلی متلّ بله، ولو کانت رض متّلکها حب األصا عنها وقصد

 [0].1کهايف األرض إاّل بإذن مال لوإن مل جیز له الدخو ،ملك

البحث عن أّن اإلعراض هل  یستدعيوحتقیق احلّق يف املقام [ 1]

یکون موجبا  للخروج عن امللك أم ال؟ الظاهر أّنه الیکون اإلعراض 

حمدودة يف وسبابه معدودة أمزیال  للملك وموجبا  للخروج عنه؛ ألّن 

أّن السیّد قد حکم بزوال امللك بمجّرد الرشع وهو لیس منها، إاّل 

که، وظاهر صل وجیوز لکّل أحد متلّ صریورته کاملباح األوعراض اإل

 و ذلك.هاملشهور 

يف خرب السکوين  ×ام ورد عن الصادقبوربام استشهد أو استدّل 

إذا غرقت »: قال ×عن أمریاملؤمننی( ـ يف حدیث ـ ×عن أيب عبداهلل)

هله صابه الناس، فام قذف به البحر علی ساحله فهو ألأالسفینة ومافیها ف

 .2«وهم أحّق به، وما غاص علیه الناس وترکه صاحبه فهو هلم
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عن سفینة انکرست  ×سئل أبوعبداهلل :وأیضا  روایة الشعریي قال

فیها، بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق  افأخرج بعضه ،يف البحر

أخرجه، وأّما ما خرج  اهللخرجه البحر فهو ألهله، أأّما ما »: ×فقال

 .1«هم أحّق بهبالغوص فهو هلم و

ّن ما أخرجه البحر فهو أيف هذا احلدیث:  الفقهوجه »«: الرسائر»ويف 

صار وغاص علیه؛ ألّنه  وجدهألصحابه وما ترکه آیسنی منه فهو ملن 

من جهد يف غری کالء وال ماء فهو ملن  هریومثله من ترك بع ،بمنزلة املباح

حا ، ولیس هذا قیاسا ؛ عنه فصار مبا هفع یدراله آیسا  منه وحأخذه؛ ألّنه 

 إلیّنام هذا علی جهة املثال، واملرجع فیه إألّن مذهبنا ترك القیاس و

تهاد وعلی اخلربین إمجاع جاإلمجاع وتواتر النصوص دون القیاس واال

 .2«أصحابنا منعقد

وایة کن علی ذکر منك: إّن ظاهر لفظ الرتك هو اإلعراض يف الرّ یول

وأکثره  ،علی امللکیة لآلخذ دّل یال« مفهو هل» :×ولی، وهکذا قولهاألُ 

صحیحة  منالترّصف هلم کام قد یستفاد ذلك  ةیإباحة الترّصف وأحقّ 

 فلةمن أصاب ماال  أو بعریا  يف » :( قال×عن أيب عبداهلل) ابن سنان
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فأخذها غریه  (عهتبا مل یمّ بها صاحبها یّ سو)من األرض قد کلت و قامت 

ومن املوت فهي له  الکللحیاها من أ نفق نفقة حّتیأفأقام علیها و

 .1«والسبیل له علیها وإّنام هي مثل اليشء املباح

ومثلها غریها الوارد يف کون املال املذکور کالتالف وبمنزلة املباح 

قلت: »قال:  «الرسائر»بعد نقل کالم « اجلواهر»ويف  .حیاهاأملن  يوه

طب عإلی السریة يف  مضافا   ،ك املعرض عنهذلك هو العمدة يف متلّ  لعّل 

 ،ف زوال امللك علی سبب رشعيوإاّل فمن املعلوم توقّ  ونحوه، املسافر

باإلعراض عن صاحبه امللك  ارتفاعف حصوله والدلیل علی کتوقّ 

ومن هنا احتمل مجاعة إباحة  ،که من أخذه کاملباحملّ یتعلی وجه 

 2الشهیدین بل عن ثاين ،الترّصف يف املال املعرض عنه دون امللك

 .4 «اجلزم بذلك و... 3واملقداد

، للغائصفهو  صولغفام يف اخلربین األّولنی من املال املخرج با

 الغائص ةیبل غایة مایستفاد أحقّ  ،له الغائصالداللة فیهام علی ملکیة 

 ولعّل  .ویشهد لذلك صحیحة ابن سنان ،کام نّص بذلك يف ثاين اخلربین

                                                 

  .2، ح13، کتاب اللقطة: ب414، ص21وسائل الشیعة: ج.1

  .446، ص12مسالک األفهام: ج .2
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عنه  معرضا  تلف الرصف کونه املال لل ةمعرضی االوجه فیها ويف غریه

دي يف مورده ر الروایات حکم تعبّ ئط يف ساقللملت واحلکم بکون املال

 ي بقائه إلی التلف بعدیة هبا يف کّل مایؤدّ والیمکن إثبات القاعدة الکلّ 

يف الذّمة أو  بجواز أخذها مع الضامن وأّنه فعلّ ا اشتهر احلکم منهم م

ظاهر ب هم عدم الضامن أخذا  ی بعضعلی تقدیر املطالبة وإن قوّ 

 النصوص.

ة کون إعراض املالك موجبا  خلروج الیظهر من األدلّ  :هذا وباجلملة

عن ملك املالك وصریورته کاملباحات األصلیة، بل الظاهر من املال 

لو «: »التذکرة»املتساقط التسامل علی خالفه ويف  فتاواهم يف حکم احلّب 

صارت  ثمّ له  ةباحة أو مملوکسقطت من انسان يف أرض م واةننبتت 

 ةصاحب النوا لیها غریه فإّن النخلة یکون ملكومل یستول ع ةنخل

 .1«قطعا  

إاّل السریة العقالئیة  یمعترب علی املّدع فلیس لدینا دلیل لفظي ونّص 

 ،وهي التدّل علی إزالة امللکیة بمجّرد رفع الید ،املمضاة لعدم الردع

ولذلك حیکم بجواز رجوع املالك  ،ألصلاوالیکون املال بمنزلة املباح 

فیام أعرض عنه واملطالبة عن اآلخذ، والیکون لآلخذ معارضة املالك 

                                                 

  .340، ص2تذکرة الفقهاء)ط.ق(: ج.1
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نها إباحة الترّصف للغری لوال رجوع املالك، ولعّل میستفاد  اغایة م ،نعم

لکوّنا مدلوال  بااللتزام لإلعراض والأکثر بأن یفید ـ  القول باإلباحة

لو أحدث املترّصف فیه حدثا  یستلزم اللزوم بعد امللکیة للمترّصف نعم، 

يف باب املعاطاة دون اإلباحة احلاصلة بالعاریة التي  کاإلباحة ـ الترّصف

للاملك الرجوع عن إباحته متی شاء، کام ینثر يف األعراس ويف املشاهد 

املرّشفة، إاّل أن یقال بقیام القرینة يف املقامات املذکورة والیکون اإلباحة 

 علی اللزوم کاملعاطات. داالا اصلة باإلعراض علی نحو اإلطالق احل

فالفرق يف ذلك بنی مالك األرض وغریه نعم، للغری  ،وکیف کان

علی  ةهذه الصورة أماريف الجیوز الدخول فیها إاّل بإذن مالکها إذا کان 

الحیّل ألحد أن یترّصف يف » :أو التخیری بمقتضی عموم الوروداملنع من 

، وأّما مع عدمها فمقتضی السریة جواز العبور مامل «ه بغری إذنهمال غری

 یستلزم الرضر علی مالکها.

اخلامسة: إذا استأجر القصاب لذبح احلیوان فذبحه علی غری الوجه 

مره أبل الظاهر ذلك إذا  ،الرشعي بحیث صار حراما  ضمن قیمته

 [0].1لةأائر املسنظبالذبح ترّبعا  وکذا يف 
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لکالم يف املسألة الرابعة )من الفصل الرابع کون العنی قد مّر ا[ 1]

داللة قاعدة ؛ لفسدهأمورد  املستأجرة أمانة( من أّن األجری ضامن يف کّل 

إلتالف مضافا  إلی ل اإلتالف ويف املقام أّن اإلفساد مصداق بنّی 

: يف الرجل یعطي ×الصحیحة املرویة عن احللبي عن أيب عبداهلل

ه أجرا  علی أن یصلح تکّل عامل أعطی»فقال:  ،هفیفسدلیصبغه الثوب 

 .1«فهو ضامن ،فأفسد

لصدق  ؛والفرق بنی أن یأمره أو أتی هبا بدون إذنه مع العلم برضاه

 القاعدة.

 ،تبه وأتی هبا عن عمروشفا ،نفسه للصلة عن زیدإذا آجر السادسة: 

فالظاهر  ل أّنه عمروعلیه وختیّ العقد وقع  نفإن کان من قصده النیابة عمّ 

لنیابة عن عمرو االصّحة عن زید واستحقاقه االُجرة، وإن کان ناویا  

ته زید ومل یستحق االُجرة وتفرغ ذمة عمرو مل تفرغ ذمّ  ،علی وجه التقیید

 ،االُجرة من ترکته؛ ألّنه بمنزلة الترّبع والیستحّق  ،إن کانت مشغولة

 [0].2وکذا احلال يف کّل عمل مفتقر إلی النیّة
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هذه املسألة واضحة يف احلکم بصّحة النیابة واستحقاق و[ 1]

 يف التطبیق. اخلطأاالُجرة فیام إذا وقع 

وأّما إذا تعّلق القصد بالنیابة علی وجه التقیید لشخص غری 

يف  أجر للنیابة عنه الیکون املقام من باب اخلطؤالشخص الذي است

تفریغ ذّمة الیوجب فبل یکون من باب التخّلف يف الداعي،  ،التطبیق

ته مشغولة ولکن فرغ ذمة املنوب عنه لو کانت ذمّ تاملستأجر له نعم، 

 لعدم حتّقق سبب االستحقاق. ؛الیستحّق االُجرة ویکون بمنزلة الترّبع

 یوکلجر داره مثل  إلی سنة بُاجرة معّینة ووالسابعة: جیوز أن ی

ذلك، وإن  املستأجر يف جتدید اإلجارة عند انقضاء املّدة وله عزله بعد

قبل أن یبلغه خرب العزل لزم عقده، وجیوز أن یشرتط يف ضمن  جّدد

ويف هذه الصورة  ،نقضاءدید بعد االجالعقد أن یکون وکیل  عنه يف الت

 [0].1هس له عزلیل

ذا صّحة عزله کدید اإلجارة وهجما أفاده من صّحة التوکیل لت[ 1]

ا ما أفاده من لزوم اإلجارة ألّّنا من العقود اجلائزة، وهکذ ؛بعد ذلك تامّ 

لنفوذ ترّصف  وإن عزله ومل یبلغه خرب العزل ،مّ ااملجّددة بالتوکیل ت

 يف الواقع.معزوال  الوکیل وإن کان 
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الوکالة يف ضمن عقد اإلجارة، بأن هذا وإّنام الکالم يف اشرتاط 

 کام هو املستفاد من املتن ـ بأنـ لوحظ التوکیل علی سبیل رشط النتیجة 

 ؛دید العقد، فاحلکم هو الصّحةن املستأجر وکیال  عن املوجر يف جتیکو

 مة والأثر لعزله.زلصریورة الوکالة ال

هو صّحة رشط النتیجة فیام الحیتاج النتیجة يف حتّققها إلی  :والوجه

کالضامن  إلی الدلیل اخلاّص  ة)دون ما إذا کانت حمتاج سبب خاّص 

مع اشرتاط الضامن( والوکالة کام  ستیجاراال وقد أشکلنا سابقا  يف صّحة

باشرتاطها يف ضمن العقد علی  فکذلكأّّنا تتحّقق باإلنشاء مستقّلة 

والفرق بنی هذه  .کامللکیة مربزبأّي  ةسبیل رشط النتیجة، فهي متحّقق

ستقالل: الوکالة الواقعة يف ضمن عقد اإلجارة مع الوکالة املنشأة باال

علی د الالزم والسبیل للموجر عقابعة للت ؛ ألّّناأّّنا حمکومة باللزوم

لزومها من شوؤن العقد وإن کانت هي بنفسها من  عزل الوکیل، وإنّ 

 العقود اجلائزة.

بأّنه لیس للزوج عزل الزوجة عن وکالتها يف الطالق  :ولذلك یقال

 زم بنحو رشط النتیجة هذا.يف عقد ال ةاملشرتط

سبیل رشط الفعل بأن  وأّما إذا اشرتط الوکالة يف ضمن العقد علی

 ن الیعزله فهل جیوز له العزل أم ال بعد التوکیل؟أیکون وکیال  و
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علی القول بأّن الرشوط توجب قرص سلطنة املرشوط  مبتنیةاملسألة 

أّنه الیکون له التسلیط يف الترّصف فیه ترّصفا   :بمعنی ،علیه علی ماله

یقال بأّنه لیس قد  کذلكأو أّنه وزان الرشوط لیس  ،منافیا  لرشطه

لغاء السلطنة عمن له إواملقدار؛ ألّنه یوجب  الوزنللرشوط هذا 

 رم حیکم بفساده.جفال ،السلطنة

فه وآثام  يف ختلّ فق األعالم علی کون املرشوط علیه عاصیا  نعم، اتّ 

ما یرتّتب علی نفوذ الرشط  نّ أوقد حّقق يف مباحث الرشوط 

إاّل احلکم التکلیفي املحض  لیس« املؤمنون عند رشوطهم: » ^بقوهلم

واحلکم التکلیفي وحرمة  ،)الشارط( والأزیدله واخلیار للمرشوط 

فنفوذ الرشط  ،املخالفة التنايف الصّحة الوضعیة عند املخالفة

لعدم املوجب هلام والیقتيض نفوذ  ؛الیستوجب قرص السلطنة وزواهلا

لعزل من ق اتحقّ یلیه وعزل عفلذلك لو خالف املرشوط  ،الرشط ذلك

 دون مانع یمنعه واهلل العامل.

جر وع أن یئبیع اخلیار برشط الثمن للبا يللمشرتالثامنة: الجیوز 

واليف مّدة اخلیار من دون اشرتاط اخلیار حتی  ،عئة اخلیار للباّد من مأزید 

اشرتاط اخلیار من  ألنّ  ع یمکنه أن یفسخ اإلجارة، وذلكئإذا فسخ البا
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یمکنه الفسخ فلجیوز ترّصف حّتی  هملبیع علی حالع يف قّوة إبقاء ائالبا

 [0.]1ینايف ذلك

 ةستیجار يف املعاملة اخلیاریعدم جواز االبماأفاده من احلکم [ 1]

ملن له  مبتن  علی القول بأّن اخلیار )يف بیع اخلیاري( یوجب ثبوت حّق 

ی وبناء  عل يف موضوع احلّق  ا  فیکون الترّصف فیه ترّصف ،اخلیار يف العنی

قاعدة السلطنة يف احلقوق )کاألموال( الجیوز الترّصف؛ القول بجریان 

ألّن الثابت يف مبحث  ؛ألّنه ترّصف يف حّق الغری، إاّل أّنه للکالم جمال

س العقد وقیامه به بعد أّن العقد متعّلق وقائم بنفاخلیارات تعّلق اخلیار 

فعلی هذا الیکون  ،دوا  بالعنی ب ا  ، أي بام أّنه الیکون اخلیار متعّلقبالعنی

ولذلك  ،اخلیار مانعا  عن ترّصف من علیه اخلیار يف العنی املنتقلة إلیه

ام الثالثة؛ ألّنه یّ ثناء األأع )يف بیع احلیوان( ئجیوز الترّصف يف الثمن للبا

احلیوان یرجع املشرتي  بتلفتإاّل أّنه لو فسخ العقد  ،ترّصف يف ملکه

 فیه. وهذا مما الخالف ،إلی البدل

؛ عئوبناء  علیه أیضا  نقول فیام نحن فیه بجواز الترّصف يف الثمن للبا

 نتفاع بثمنه.ألّنه باعه ألجل اال
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واخلیار  ةأي اخلیارات األصلیـ ولکن یظهر الفرق بدوا  بنی املوردین 

يف البیع اخلیاري ـ يف جواز الترّصف يف املبیع )املتعّلق حلّق من املجعول 

علیه  ملنعلیه اخلیار الترّصف يف العنی ) ملنجیوز ه، فهل له اخلیار( وعدم

 ر موارد اخلیارات؟ ئبیع اخلیاري کام جیوز له يف ساالاخلیار( يف 

ن قّوة يف عفاجلواز الخیلو »بقوله: ـ  &مایظهر عن الشیخ األعظم

وأّما اخلیارات املجعولة برشط فالظاهر من اشرتاطه  ،اخلیارات األصلیة

املنع من الترّصف مستندا  إلی ـ : 1«یسرتّده عند الفسخلمللك إبقاء اإرادة 

 ناه يف صدر الکالم.ما بیّ 

وقد فّصل البعض يف اخلیارات املجعولة بالرشط بینام إذا تعّلق النظر 

کام لو باع داره املسکونة  ،شخص املبیع وقام الغرض بخصوصهإلی 

لك، وما إذا قامت وقیام القرینة علی إرادة ذي اخلیار من رشط اخلیار ذ

عربة بنوعیة املبیع شخص املبیع ومتام اللقرینة بعدم تعّلق النظر ال

ثامن وتبدیل الدالر يف ضمن فرد آخر( کام يف بیع األ ةومالیته )املتحّقق

 رض حفظ مالیة ماله يف البیع.غبالریال وکان ال

 &تبعا  للشیخ األعظم &منهم السیّد املاتن ةويف األّول ذهب مجاع

أّن جعل اخلیار يف أمثاله بمنزلة اشرتاط  :ی عدم اجلواز بدعویإل
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علی النحو الذي  ن املشرتي من اسرتدادهمکّ یتاالقتناء وإبقاء املبیع ل

لدی الفسخ  الزمة فهي طبعا  تردّ ولذلك لو آجرها بإجارة  أخذه،

کام أخذ فألجل کون الترّصف  مسلوبة املنفعة واملفروض لزوم الردّ 

 والجائزا . نافذا  فیا  لالشرتاط مل یکن املزبور منا

أخذه بمجّرد ووبام ذکر اّتضح أّن متام اإلشکال يف اسرتداد العنی 

 الفسخ؛ ألّن اإلجارة )يف املقام( التنايف الفسخ.

لة( بالنسبة إلی احلکم التکلیفي دون أوقد وّجه احلکم )يف املس

« ون عند رشوطهماملؤمن» :احلکم الوضعي؛ ألّن غایة مایدّل علیه قوله

للرشط، وأّما  ا  وجوب اإلبقاء وعدم الترّصف املنايف بعد کونه مورد

احلرمة الوضعیة لیحکم بالبطالن فهي مبتن علی القول بأّن مقتضی 

علی ترّصفاته يف ماله وکونه بمثابة  الرشط حتدید سلطنة املالك

ة لة أدلّ وقد مّر يف املسألة السابقة عدم دال ،سلطنةالالتخصیص يف دلیل 

 ف.لّ خنفوذ الرشط أکثر من الوجوب التکلیفي واخلیار عند الت

ع یطالب املشرتي بعوض ئو ختّلف املشرتي وفسخ البالولذلك 

ماتلف من املنفعة، ومع ذلك الیبعد التفریق بنی املقام واملسألة السابقة 

 ،الترّصف يف حّق الغریینشأ عن بعدم اجلواز  نحن فیه اممن أّن احلکم فی

شرتاط کانت اإلجارة فلذلك لو آجره زیادة علی املّدة أو بدون اال
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فضولیة؛ ألّن منافاة اإلجارة حلّق صاحب اخلیار إّنام هو يف فرض 

 الفسخ.


