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ثوب معّین  بقییّیا اارشّیافخ طهاطّیص  ّیه   ةجر خلیاطؤالتاسعة: إذا است

عًا عنص استحق  ابُجرخ ااسم   عّیًا عّیا ااالّی  س حسّیتحق  ترب   صطخ  إإ  خاآخر ترب 

إقطلّیّیا ااجّیّیاوخ  إإّیّیملا إ  س حیربّیّیا التّیّیرب   عّیّیا   ّیّیا ا  ااسّیّیترجر  ّیّیی اً 

لّیص إإ  إّیا  قااّیاًا  ّیا رش  إبحستحق  علی ااال  ُاجرخ؛ ألن ص س حکا مرذإنًا ما ق  

 [1].1مره قملل  اًا     ااال  معتی إ 

به البأس  ماأفاده يف الفرض من استحقاق األجری لاُلجرة تام  [ 1]

حیث قال:  تهة إال  ماعن البعض يف تعلیقوالظاهر أن ه الخمالف يف املسأل

بذلك؛ ألن  الفعل لیس فعله  الغریمر أاستحقاق االُجرة مشکل إال  أن یکون »

 .2«مرهأمبارشة والتسبیبًا عند عدم 

ة وهبذا یستحق  غفوکأن ه قد  ل عن وقوع عقد اإلجارة وبقائها علی الصح 

ة؛ ألن  العمل املستأجر عل ، ةیه مل یکن مقی دًا باملبارشاألجری االُجرة املسّم 

ع قد حصل ع من املتب  فبالتب   األجری ةًا يف ذم  ولکن  العمل یکون دینًا مستقر  

ة بنی  شخصه بالعمل أو بن یأيت أالعمل املستأجر علیه، والفرق يف تفریغ الذم 

ع غری  همن یأمر ع، کّم نقول بذلك يف باب البیع أیضًا إذا تب  بذلك أو املتب 

 ع.ئع بالثمن فیملك املبیع البائالبا
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ع بالعمل ـ والفرق بنی هذه الصورة والصورة الثانیة  أي فیّم إذا أتی املتب 

عًا عن املالك   التسبیباً الدخل لألجری يف العمل المبارشة و ةأن ه يف األخریـ تب 

ع.  والبالتب 

ع عن املالك بالعمل  رفإذا أتی املتب   ةیبق قابلفلم ی ،العمل املستأجر یتعذ 

ر العمل املستأجر تف ،ل أیضاً حللم  ه.علیبطل اإلجارة وانفسخت بعد تعذ 

ل يف  ر قبل مض   «املستند»إال  أن ه فص  زمان یمکن  بنی عروض التعذ 

ل يف وقال  ،حصول العمل فیه وبنی عروضه بعده بتسل م احلکم األو 

مالکًا له  فلم یکنالعذر عن عدم قدرته علی العمل  ؛ لکشف طرو  بالبطالن

ع یوم اخلمیس(. ةکه )کّم لو استأجر للخیاطمل  یل  یوم اجلمعة فبادر املتب 

ا يف الثاين، قال:  بعد أن کان الوقت ـ طالن للبوجه  ضح أي  ن ه مل یت  إوأم 

ع يف الیوم العارش هفسبق ،خالل الشهر ةعًا کاخلیاطموس   إذ العمل يف  ؛املتب 

ر کان مقدورًا ومملوک نًا له وهو ظرفه املقر  ره من تسلیمه وقد أخ   متمک 

نفاسخ، فاملالك یملك فلم یبق موجب لال ،باختیاره استنادًا إلی سعة الوقت

فله مطالبة األجری  ،ملك االُجرة علی املالكیاألجری وهو  ةالعمل يف ذم  

ة ر بعد دفع املسّم  ر  کّم أن   ،بقیمة العمل املتعذ  له الفسخ بمقتضی تعذ 

 .1التسلیم
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ل ذهذا التفصیل بعد عدم إال    املحل   یةقابلبقاء  أن  الظاهر أن ه الصحص 

ة علی األجری سواءثانیًا يف کال الفرضنی ووج ةللخیاط أقلنا  وب رد  املسّم 

ة مطالببنفساخ أو قلنا بالبطالن واال ة. ةصح   املالك األجری لاُلجرة املسّم 

لعدم  ؛شیئاً   یستحق  وهکذا الکالم يف الصورة الثالثة: أي أن  األجری مل

ق العمل منه المبارشة وال عاً  تسبیباً حتق  بطل اإلجارة بعد زوال تف ،والتب 

د اعتقاده الیوجب استحقاقه بعد أن مل یکن مضمونًا علیه. ،موضوعها  وجمر 

خ  صمکتوقالعافخ: إذا آجره لیوال  إلی ب إملا إلی زحا ّی مثاًل ّی يف ما 

لطرحق  إ قعا الواول إلی الرشلا  طإ  إا  ا  ثناءطحربل مانع يف   معی نة

 ی ًا  إإ  إا   س حستحق   ةمالطرحق میا   ي  ااسترجر علیص ااحربال إإا  ط

ااسترجر علیص جممو  السری إااحربال استحق  قالنسرشة  إإملا احلال يف إل  ما 

ب ما هو ما هملا الیرشیل  طااجاوخ مثل اجلعالة قا تکو  علی العمل اارإ  

طمع عام  ربول متام العمل يف   إقا تکو  علی نتیجة ذل  العمل جزاء  

 بحستحق   ی ًا. ةالربووخ ابُإلی حستحق  ابُجرخ قمیااو ما  تی قص  إيف الثانی

إمثل الربووخ ما إذا جعلا ابُجرخ يف میاقلة جممو  العمل ما  یث 

ما  ثناءللربالخ  إ الربوم طحربل مانع يف األ هإم إذا استرجر  ااجمو 

 [1].1امهامتإ
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ال إشکال يف عدم استحقاق األجری إذا أتی ببعض العمل فیّم إذا [ 1]

 غکتفری بسیطعنوان  کانت اإلجارة واقعة علی إیصال املکتوب أو علی أي  

ط منتزع من املجموع امللحوظ سیمثاًل وهکذا إذا وقعت علی عنوان ب ةم  ذال

إذا وقعت اإلجارة علی  ،نعم القیدیةواالتصال علی نحو  نضّممفیه اال

جزاء من غری حلاظ وصف االنضّمم الإشکال يف ل من األاملجموع املتشک  

 ببعض العمل. أتیاالنحالل لو 

ة ـم کانوکذا أیضًا الإشکال فیّم إذا  رشوطًا وکان العمـل صحکومـًا بالصـح 

رشط، إال  أن ـه لـو ّل ـف ثبـت اخلیـار واسـتحق  االُجـرة يف کلـیهّم ـمن دون الـ

 سبة.بالن

ــهــوالثمــرة تظهــر فی ســتیجار للصــالة ل بــه يف ذیــل املســألة مــن االا مــا مث 

 والصیام.

طّیإ  طسّی  قرشّیل   رشخ: إذا إا  لألجری علی العمل خیّیاو السسّی ّیاحلادحة ع

ثنائّیص  ُاجّیرخ ااثّیل  إإ  إّیا  يف  الرشإ  طیص طالإ کال  إإ  إا  قعاه اسّیتحق  

یاستحق  قمیااو ما  تی قص ما  إب  إذا   مال علّیی الّیوجهن ااتیّیا   إ ااثّی ااسم 

إإ  إّیا    ااجمّیو  طالحسّیتحق   ّیی اً  ثإا  ااسترجر علیص ااجمّیو  مّیا  یّی

 هّیاع يف الربّیالخ قنّیاًء علّیی  رمّیة قطرشإ  طیص إّیمّیقعا الإمتامص  جیب االعمل مم

ا طسّیّی  قعّیّیا العمّیّیل  إ ب  طهّیّیل هّیّیو إّیّیم إذإاحلّیّیب قنّیّیاًء علّیّیی إجّیّیوب إمتامّیّیص 
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إم يف اخلیاو الغرشا إ  ظهر   ل  هملا إذا إا  اخلیاو طووحاً  إجههم األإ    إجها 

   إإب  طلّیّیص   العمّیّیل إقلنّیّیا إ   اامتّیّیام منّیّیاة للسووحّیّیة يف  ثنّیّیاءإونّیّیص مغرشونّیّیًا 

ّیص إذا لمسّیترجر لاخلیّیاو إإملا احلّیال طّییم إذا إّیا    بحسس  إب  قعا اامتام إب   ن 

العمّیل   ثنّیاءإّیا  يف علیّیص ااجمّیو  مّیا  یّیث ااجمّیو  إإا  علیص ااسترجر 

ب ّیاام  ؛ثّیل   األجری حستحق  قمیااو مّیا عمّیل مّیا ُاجّیرخ ااإ :حمکا    حیال

 [1].1س حکا اخلیاو ما قاب الرشطعمل ااسلم خربواًا إذا 

ما أفاده صدرًا من عدم اإلشکال فیّم لو فسـخ األجـری عقـد اإلجـارة [ 1]

ار أصـلیًا أو جعلیـًا( قبل الرشوع يف العمل )من دون فـرق بـنی أن یکـون اخلیـ

 وأن ه اليشء علیهّم.

ُاجرة املثـل بمعنـی رجـوع االُجـرة  إذا فسخه بعده واستحقاقوهکذا فیّم 

ة إلی ُاجرة املثل؛ ألن ه بعد بطـالن العـوض  یاملسّم  )والضـّمن( بالفسـخ  املسـم 

یـة مـا نحـن فیـه مـن اإلجـارة الفاسـدة التـي ولوأل ؛یتعنی  ضـّمنه بـُاجرة املثـل

« یضـمن بفاسـده هصـحیحبمایضمن »األجری فیها ُاجرة املثل بقاعدة یستحق  

جـواز يف تام  والخالف فیه إال  ما قد یقال )يف بعض التعـالیق( مـن اإلشـکال 

ـــنــا :الفســخ بعــد العمــل بــدعو  ة الرشــوط وبنــاء العقــالء علــی رصاف أدل 

 خالفه.
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ا دعو   ــنـاأم  یص رشوط فکـّم تـر ؛ ألن ـه الوجـه لتخصــة الـرصاف أدل 

 ثنائه، فالرشط نافذ بمقتضاها يف مجیع األحوال.أل العمل وقبّم بة األدل  

ا دعو  بناء العقالء علی خالفه فهـو أیضـًا  ؛ ألن  بنـائهم علـی کـذل وأم 

ألثر يف املقـام رجـوعهم بعـد للرشط وکفی ـثر لرشط فیّم إذا ترت ب األـتأثری ال

 الفسخ إلی ُاجرة املثل.

ة:  أثنـاءسـخه وعمدة الکالم فـیّم لـو ف جـری قـد حکـم باسـتحقاق األفاملـد 

یبمقدار ما أتی به مـن  أن  اسـتحقاق األجـری ألصـل  :أو املثـل، بمعنـی املسـم 

والرتدیــد يف اسـتحقاقه بالنســبة  ،مبـه مسـل   االُجـرة بالنسـبة إلــی العمـل املــأيت  

 ثنـاءأاملسّمة يف العقد؛ ألن  الفسخ يف  ةرهل حیاسب من االُجرة املقر  ألجل أن ه 

ة تثبت االُجرة بالنسبة إلـی مامـ  ،ویرجـع مـنهّم بالنسـبة إلـی مـا بقـي یضـاملد 

ة فــیّم مــ :أعنــي ،وهــذا هــو املشــهور بیــنهم املوجــب الســتحقاق  یضـالصــح 

ی ر ملا قبـل حدوثـه، فبنـاًء علیـه نشائه الیؤث  إوتأثری الفسخ من حینه وإن   املسم 

یه من العمل من حیکم )يف املقام( باستحقاق األجری ملا أتی ب ـا لـو املسـم  ، وأم 

یقلنا برجوع متام   یمضـمـا ویکـون للمـوجر ُاجـرة املثـل بالنسـبة إلـی  املسـم 

الً ومقتضـی الفسـخ عـود کـل  :معل الً  بأن  املفروض أن ه یفسخ العقد الواقع أو 

 عوض إلی مالکه.
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 ان ـإو ببـاي: من اجلهتنی املتقدمنی هو ما ذکرناه، وعلی ما &فّم ذکره املاتن

أن  مقتضی الفسخ حل  العقد ورجوع  :عیاً حتّمل األخری سابقًا مد  ینا االقو   قد

ومع التلف ینتقل إلی ثمـن املثـل، إال   ،کل  عوض إلی مالکه کّم يف فسخ البیع

اخلیــار املجعــول  أن  هــذا تــام  يف الفســخ باخلیــار الثابــت بأصــل الرشــع ولکــن  

ة ضّمن  یظهر من االرتکاز العرفـی ما علی  یاملسم  بالرشط فالیبعد القول بقو 

من إرادة الفسخ باإلضافة إلی الزمان اآليت دون ما مض کـّم يف يف مثله  القائم

ة معی نة وجعل اخلیار بالنسبة استیجار دار أو مرک   ة،  إلـیب إلی مد  بعـض املـد 

البـاقي وإمضـاء  الـبعضفإن  الفهم العـريف حیکـم بـإرادة الفسـخ بالنسـبة إلـی 

 نها.م یمامض

نفساخ مـن لعدم اال ؛ة والاملثلالقول باستحقاق األجری الُجرة املسّم   فیتم  

 أصل.

ـا املسـّم   ة أو هذا وقد استثنی مـن احلکـم باسـتحقاق االُجـرة )أعـم  مـن أس 

الیسـتحق  شـیئًا ف من حیث املجمـوع املثل( ما إذا کان املستأجر علیه املجموع

 بسـیطن ـه إذا تعل قـت اإلجـارة بـأمر واحـد ملا مر  يف املسألة السابقة من أ كوذل

بالنسـبة إلـی  ةجرفالوجه الستحقاقه االُ ؛ ثناءع من األجزاء وفسخ يف األنتزم

ّم صـدر منـه ووقـع وعـدم وقـوع ماتعل قـت بـعـدم تعل ـق اإلجـارة ل ؛ما مضی

 اإلجارة به.
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العمل الذي جیب إمتامه بعد الرشوع  أثناءکم ما إذا فسخ حلض ن ه تعر  إثم 

ل له بالصالة واحلج وأن ـه هـل هـو بمنزلـة الفسـخ بعـد ومث   ،زم علیه قطعهوجی

ــه صحکــوم  ،إمتــام العمــل فیســتحق  ُاجــرة املثــل  ثنــاءحکــم الفســخ يف األبأو أن 

ویستحق  ُاجرة املسـّمة بالنسـبة وأن ـه مل یسـتحق  شـیئًا إذا لـوحو املجمـوع مـن 

ل أي أن ـه یسـتحق  احیث املجمـوع  وقـال: األ الُجـرة لـتّمم العمـل وجـه األو 

العمـل مـن إمتـام و موجـب االسـتحقاق وهـو حـدود عقـد اإلجـارة لتحقق

ناحیة األجری؛ ألن  العمل الذي أتی به وقع بأمر املستأجر واألمر منـه موجـب 

والفـرق يف  ،لضّمنه بالسریة العقالئیة ویستحق  العامل )األجری( ُاجـرة عملـه

رشوع يف عمـل البـد  ـم العمـل أو بالـمر بتّماأل تعل قبمقتضی السریة بنی  كذل

مــره بــدخول البئــر ملعرفــة مقــدار عمقــه أمــن إمتامــه کــّم يف التکوینیــات )فلــو 

 کـذل رعیة ـ( ففي الواجبات الشثناءاملستلزم للخروج منه قهرًا وفسخ يف األ

، فالفســخ الیمنــع مــن الرجــوع إلــی ّمبمنــاط واحــد فــیه اً مــر ضــامنیکــون اآل

مقولـة الفسـخ  مـن ن العمل، فاحلکم بأن  الفسخ يف املقاماالُجرة بعد الفراغ م

ملثـل ملـا أتـی بـه ولـو ابعد العمل مطابق للقاعدة، أي أن  األجری یستحق  ُاجرة 

 العقالئیة. ةالعمل  بمقتضی السری أثناءفسخ العقد 

ل الفـوري ومث ـاخلیـار موارد بتص خیهذا، والخیفی أن  ما أفاده من احلکم 

 ؛لعدم الدلیل علی فوریة إعّمله ؛إن الیبعد اإلشکال يف املثالله بخیار الغبن و

ترتت ب األغراض الصحیحة علی تأخریه کانتظار حضـور الغـابن أو حضـور ل
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ـا إذا مل یکـن اخلیـار  ،وإمتام العمل مناٍف للفوریـة ،ه يف الفسخریستشـمن ی وأم 

أي الفسـخ يف ـ فریتفع مورد النزاع  ،فوریًا فله تأخری الفسخ إلی ما بعد العمل

 متام العمل.بإفیستحق  األجری ُاجرة مثل عمله ـ  ثناءاأل

األحکـام  يأن ـه جیـر :وهکذا احلال فیّم إذا کـان اخلیـار للمسـتأجر بمعنـی

السابقة )يف اخلیار لألجری( من عدم لزوم يشء علـی أحـد ا إذا کـان الفسـخ 

ة أو املثل لألجـری إذا کـا ن الفسـخ بعـد العمـل، قبل العمل، ولزوم ُاجرة املسّم 

یوالتبعیض يف  ، إال  يف الفـرض ثنـاءأو ُاجرة املثل إذا کـان الفسـخ يف األ املسم 

ة أو املثل.أي األخری   فیّم جیب إمتامه فیجب متام املسّم 

مع سابقه فیّم إذا کان املستأجر علیه ـ أي فسخ املستأجر ـ نعم یفرتق املقام 

 أثنـاءوقد فسـخه املسـتأجر  ـ املجموع أي املجموع من حیثـ ط یالعنوان البس

لعـدم وقـوع مـا  ؛العمل وقد مر  أن ه لو کان الفاسخ هو األجری مل یستحق  شـیئاً 

ــا يف املقــام فقــد حکــم املــاتن لإلجــارة  اً صــدر منــه مــورد غــری واقــع منــه. وأم 

بمقدار ما عمل من ُاجرة املثـل مسـتندًا إلـی قاعـدة احـرتام باستحقاق األجری 

 .عمل املسلم

  [1.]رشطّیخربواًا إذا س حکا اخلیاو ما قاب ال

ألن  املستأجر منعه عن اإلمتام بفسخه )والسیّم إذا کان اخلیـار أصـلیًا [ 1]

 لرعایة احرتام عمل املسلم. ؛رشعاً فیضمنه  لغی حرمة عملهأ(وکالغبن مثالً 
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ـا إذا کـان املسـتأجر علیـه هـو  ما أفـاده تـام  إذا کانـت لألبعـاض مالیـة وأم 

ة لـه علـی ن کـل  فـرد مـن األجـزاء ممـا القیمـأجموع مـن حیـث املجمـوع وامل

، بل یکون أخذ االُجرة يف قبال بعض العمل ریان القاعدةجلفالوجه  ،داالنفرا

، هـذا یـةومال ة کان له قیمـّم)االحرتام( ب القاعدة أکاًل للّمل بالباطل، وّتص  

ل إلقـدام املسـتأجر فیـه ( بحکم الشارع والدخـصيلی أن  اخلیار )األلمضافًا إ

إال  أن  األجـری نفسـه قـد أقـدم علـی  ،نعم، سل منا استناد اخلیـار إلـی املسـتأجر

 وله الرشط.بعد قبعمله  كهت

وعلــی اجلملــة: إن  جریــان القاعــدة یــتم  فــیّم إذا تــم  مقتضــی الضــّمن 

قتضـاء ااملقدار الصادر مـن العمـل عـن األجـری عـن  واملفروض يف املقام خلو  

فاملنـاط يف فسـخ األجـری  ،ن بعد کون العمل غری متعل ـق ألمـر املسـتأجرالضّم

ـق مـا تعل ـق بـه واملستأجر واحد وهو عدم وقوع العمل عن األمـر و  عـدم حتق 

 مر هذا.األ

الثانیة عّیرشخ: إم جیوز ا ااط إو  نسیة الااق ة ااسترجرخ إالعرشا إاألجری 

  ذا إانّیا معی نّیة قحسّیب العّیادخ إ غریها علی ااسترجر إ ةااسترجرحا للهام

جیّیوز ا تّیّیراط إّیو  نسیّیة ااسّیترجر إّیملل  ناها علی إجص حرتسع الغّیرو  إ عی  

طّیّیم هّیّیو  التعّیّین  الّیّیراطعن للغّیّیرو جر قّیّیّیرشط التعیّیّین  إ وعلّیّیی األجّیّیری  إ ااّیّی
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ااتعاوة ما إجاوخ الااق ة للحب  إا ااط إو  متام النسیّیة إمربّیاوة الطّیرحا 

 [1].1نوها علی إجص واطع للغرونع منص إذا عی  جر بماوإنحوها علی اا

أي اشـرتاط کـون نفقـة ـ ما أفاده مـن جـواز الرشـط يف املـورد الثـاين [ 1]

رشط للمقام إذا ـة المما ال بأس به بعد شمول عموم أدل  ـ املستأجر علی املوجر 

بالنسـبة إلـی کیفیـة اخلـدمات الالزمـة کهیئـة  ةدة والعرف مضـبوطاکانت الع

املکان والطعام، إال  أن یشکل باختالف األحوال واألطوار يف السفر املرکب و

ة. املوجب الختالف الشؤون املذکورة من حیث الکم    والکیف واملد 

تص ما زحا إجاوخ احیحة قالخیاو لصّیالثالثة ع ثم    رشخ: إذا آجر داوه  إ داق 

 جّیاز آجرها ما عمرإ إانا الثانیّیة طوّیولیة موقوطّیة علّیی إجّیازخ زحّیا  طّیإ  

ا لص إحمل  ها ما عمرإ إبحربح  لص إجازهتا علّیی   رشلاطیط ابُجرخهو   اح 

ّیص س حکّیا مالکّیًا وتکو  ابُجرخ للم جر إإ  طسّی  ااجّیاوخ ابإلّیی قعّیاها؛ ألن 

د الربّییغة   للمنسعة  ن العیا الثاين إملکیتص  ا  ال السس  بتنسع إب  إذا جا 

خ الثانیّیة عّیا ابُ    إإب  طهو ما قرشیل ما قا   ّیی ًا ثّیم ملّی إلّیی إلّیو زاد  مّیا 

موّیائها قالنسّیرشة إ  حکّیو  لزحّیا  الزحّیادخ إ   علی ااوجر يف تلمبحرشعا لزإمه

خ ابإلی  [1].2إلی میااو ما 
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إجــازة علــی وموقوفــة  ةالإشــکال يف وقــوع اإلجــارة الثانیــة فضــولی[ 1]

االُجـرة املسـتأجر  كفیملـ ،املنفعة بعقد اإلجـارة االولـی كاملستأجر الذي مل

مـن خـرج  كلدخول العوض يف مل ؛العنی فیها كبعد إجازته ذها والدخل ملال

ض قضاًء ملفهوم املعاوضـة واملبادلـة العرفیـة إال  أن یشـکل يف  ؛عن ملکه املعو 

ویقال بأن  ما هو الغالب يف اخلارج من املعامالت واملعاوضات فالریب  كذل

 .كيف کونه کذل

ا دعو  دخول العوض يف م ض ودخلهـا يف مـن خـرج عنـه املعـو   كلـوأم 

ق املبادلة واملعاوضة صحل  کالم نعم، املنسوب إلی املشهور ذل ، بل اد عـي كحتق 

 .فیه عدم اخلالف

مةواستدل  له: بأن  املعاوضة  مفهـوم املعاوضـة راجـع إلـی ؛ إذ كبذل متقو 

 من العوضنی عوضًا عن اآلخر. جعل کل  

ــه ــأن  صــیغة املعاوضــة  :وُاورد علی ــالب ــرتا   قتضـت ــو االش ــی النح عل

 زیــداً  شــایعتکــّم یظهــر مــن مــوارد اســتعّمل صــیغة املفاعلــة مثــل  ،املــذکور

رشف علــی القطــع ـت الکتــاب، فــإن  مالحظــة مواردهــا تــعــوســافرت وطال

  الطرفنی.بنی املشارکةببطالن اعتبار 
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کــون مــال بــدل مــال  خــر وکــون بم املبادلــة واملعاوضــة نعــم، ســل منا تقــو  

ض يف ملـ .عوضًا عن اآلخر أحد ا ا  دخل اشـرتاط دخـول املعـو  مـن  كوأم 

 باألصل. ي  منف كخرج منه العوض وبالعکس يف قوام املبادلة فهو مشکو

مالــه مــن أخــذ االُجــرة مــن  ملنفعــةولــزوم اجــتّمع العوضــنی عنــد املــوجر 

ـق مفهـوم أاملستأجر وأخذ ما  جازه املستأجر يف اإلجارة الثانیة الیمنع مـن حتق 

جـازه أف ،املعاوضة بعد إمکان اختالف اجلهة وکون العوض الثاين للمسـتأجر

ة ملالـ ،جر لغرض صحیحوللم  كوقـد ذکرنـا تصـویر مملوکیـة املنـافع املتضـاد 

ة اإلجـارة کـون املـیف»( مـن فصـل 6العنی يف ذیل )املسألة  جر وکفـی يف صـح 

ة  «مالکًا للمنفعة...  ،يص أو کيل  ـشخ معنی   مل متاعحلوهي أن ه لو استأجر داب 

ة وُاجــرة املثــل  فحملهــا غریهــا أو اســتعملها يف الرکــوب لزمــه االُجــرة املســّم 

 حمل الرکوب أو محل املتاع اآلخر.ب

ة مملوک نحرص وجـه یــالعـنی  كملال ةفات ضح أن ه بناًء علی أن  املنافع املتضاد 

ـا منافیـة  وهـي بعـد  ،لق  املسـتأجر األو  حلـبطالن اإلجارة الثانیة مـن جهـة أس 

ت و ا كکون االُجرة الثانیة أیضًا للّملتإجازته صح  کـّم  عتـه،عـوض منف؛ ألس 

ـل: أن  اإلجـارة « املستمسـ »له أیضًا علـی مـا يف أن  االُجرة االولی  فاملتحص 

فعلـی  .اظ غریهابلحوُاخر  الثانیة تارة تکون بلحاظ منفعة اإلجارة االولی 
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ل ل وتکـون االُجـرة لـه، وإذا بإجتصح  اإلجارة الثانیة  :األو  ازة املستأجر األو 

  .جیز بطلت مل

ا بلحاظ منفعتـه غـری مملوکـوعلی الثاين تبطل اإلجارة الثانیة   ةمطلقًا؛ ألس 

ة غری ممل ـا إ ابإجـازة املسـتأجر إن قلنـ ، وتصـح  ةکوإذا قلنا بأن  املنافع املتضاد  س 

کـون ل ؛للعـنی كجر املالـاملـو كملـ اً کون االُجرة يف اإلجـارتنی معـتو ةمملوک

هـا تضـاملنفعتنی املعو   ـق تأجر سـاملنی ملکـًا لـه وإذا رد  يف صحل ـه بطلـت وقـد حق 

ة يف عرض واحـد کیةإمکان مل ن ـّم إ التضـاد  أن  مرکـز  :بتوجیـه ،املنافع املتضاد 

ـا  ،مع منفعة احلمـل تمع منفعة الرکوب مثالً جتهو ذات املنافع بأنفسها فال وأم 

ا بهبا ف ةاملتصلامللکیة  املؤونـة وقوامـه بیـد  خفیـفمر اعتباري واالعتبـار أّم أس 

وُاخر ، وعدم القدرة علی اجلمـع التنـايف إمکـان  تهاملعتب فالتضاد  بنی ملکی

 .امللکیة )کّم يف اإلباحة الرشعیة بالنسبة إلی احلرکة والسکون(

ــرتنی  ــام الإشــکال يف احلکــم بضــّمن االُج ــي املق اء ســتیفباالإحــدا ا فف

د .بالعقد  خرواالُ  خالفًا أليب حنیفة املنکـر لضـّمن  1دصحیحة أيب وال   هویؤی 

هملنافاهتا حل ؛ةاملنفعة املستوفا   .2، انتهی کالمهق 
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حنی العقد الثاين وملکیة  كأن ه یمکن تصویر مالکیة املنفعة للّمل :فالنتیجة

 .دید الصیغة بّم ذکرناهذها حال الفسخ والحیتاج إلی جت كاملال

العـنی حـنی العقـد حیکـم  كعـدم مالکیـة مالـبقول یبّم أن ه  &ثم  إن  السی د

وعدم کـون « كمن باع شیئًا ثم  مل»الصیغة وإال  یکون املقام من قبیل بتجدید 

ر  فالمناص لـه مـن جتدیـد اإلجـارة ،احلاصلة حال الفسخ نافعة ةامللکیة املتأخ 

عـدم صـالحیة والکـًا حـال العقـد م جیـزمل یکن املإذا فیّم  ةزوعدم تأثری اإلجا

 املعاملة الفضولیة لتصحیح العقد املذکور.

ة العقد الفضوي :ولکن  التحقیق ق يف ـ  صح  البیـع کتاب علی ما هو املحق 

ــ  ـــ ح والفــرق يف مــوارده؛ ألن  اإلجــازة الالحقــة تصــح   ،ةزب باإلجــاإذا تعق 

والیعتـب فیـه إال  ملکیـة  سـنادًا حقیقیـًا عرفیـاً إ املجیزاستناد العقد السابق إلی 

 حال العقد. یة حال اإلجازة والیشرتط ملک املجیز

ا ما ورد من  ، فهي تدل  علی كعن بیع ما لیس عنده أو ما الیمل النهيوأم 

ة هذه املعاملة وعدم نفوذها وعدم ترت ب األ  ،كثر علیها مادام کـذلعدم صح 

ة حتــی بعــدیولکن هــا غرینــاظرة إلــی عــدم قابل حةاإلجــازة  تهــا للصــح   املصــح 

 وهو کّم تر . ،إلی اإلجارةط رادها الإلسناد واإلضافة، إال  أن یشکل يف 

خ الثانیة   [1... .]إلو زاد  ما 

 املنفعة الزائدة. كملیالعنی  كوهذا واضح؛ ألن  مال[ 1]
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خ ااجّیاوخ متل   : إذا استرجر عینًا ثم  خرشّیالراقعة ع  قییّیاکها قرشل انیواء مّیا 

ملکهّیا اارتّیاإ إب  مسّیلوقة ح ا ّیا  طلّیو قاعهّیا إاحلّیال هّیمله س  ااجاوخ علّیی

خ  طاانسعّیة   اانسعة يف تل لمرتّیاإ خیّیاو لع العّین نعّیم  ترشّیکّیو  لّیص إبتتااّیا 

ّیاحلّیال السس  إذا س حکا عااًا قاحلّیال  إإّیملا   ااجّیاوخ يف قغّیریاانسعّیة   إذا متل 

خ   طهّیي  إ قالربّیلح  إ نحّیو ذلّیکهّیا قالواّییة  إم إذا متل    العن  متل   ثم    ما 

د إوهنا اال  کا مسرإزختتاقعة للعن إذا س  العن بحنسع يف ابنتیال إلی   إجمر 

 [1].1 ن الرشیع  تها للعن إذا إا  قاااًا لمللیاارتاإ  نعم بحرشعا ترشع

الً من بقاء اإلجارة علی حاذها يف الفرضنی فیّم إذا [ 1] سـتأجر اما أفاده أو 

کـون املنفعـة وُاجرهتـا تأن ـه  :کهـا املسـتأجر بـالبیع مـثاًل، بمعنـیمل  یالعنی ثـم  

 ع.ئللبا

مل یملکهـا ـ مـن شـخص ثالـث أي العنی املستأجرة ـ وهکذا فیّم إذا باعها 

عـة للعـنی فاملنتبعیـة املشرتي العنی إال  مسلوبة املنفعة مبتٍن علـی القـول بعـدم 

ّم أشار إلیـه املـاتن يف ذیـل ک ،علی نحو اإلطالق، بل هي موقوفة علی القصد

 املسألة.
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اإلجارة وعدم بطالسا لزوم صالة أللحکم املذکور بمضافًا إلی أن ه یستدل  

وعدم الدلیل علی خالف هذا األصل حتی یکون حاکًّم علیه إال  القول بتبعیة 

 املنفعة للعنی.

عــة فورة )بتبعیــة املنکاملــذ ةيف املقــام مــانع یمنــع عــن جریــان القاعــدأن  إال  

ة معی نة برضائه ورضا  كللعنی( وهو أن  املال قد أخرج املنفعة عن التبعیة يف مد 

فیخرج املقام عنها بالتخصیص، فإن ـه مـع  ،لقاعدةلاملستأجر فلم یبق موضوع 

 القاعدة. يالعنی واملنفعة الجتر التفکی  بنیالتبعیة و  علی قطعّمموافقته

علــی ثبــوت اخلیــار للمشــرتي )خیــار  &لســیدا یســاس بنــفعلــی هــذا األ

 كالتبعیة للملـ ةفید من سببی  أن  ما أُ  ي  الفسخ( إذا مل یکن عاملًا باحلال وغری خف

عةـرتکاز وکذا الـهو بناء العرف واال مـن دون فـرق بـنی مواردهـا مـن  ،مترش 

ـة والدجاجواحلمل للشجر  البیضةعیان اخلارجیة کالثمرة واأل أو مـن  ،والداب 

أو من الصفات اخلارجیة کالقصارة احلاصلة واذهیئة  ةعال کاملنافع املستوفافاأل

اجاط واحلاصلة لعمل اخلی   أو من االعتبارات مثـل املنـافع غـری  ،ارنج  وال النس 

 ،املتبوع واملوجب ذهـا التبعیـة كملال كفالتابع يف مجیع املوارد مملو ،املستوفاة...

 ضیًا علی خالفه کّم فیّم نحن فیه.تن الیکون مقإال  أن ه یشرتط يف تأثری التبعیة أ

معنـی بسـتیجار لـیس الیبعـد القـول بـأن  اال يهذا ولکن بعـد اللتیـا والتـ

 ،ل ملکیتـه للمنفعـة بـاالُجرة والـثمنیبـد   ك، بل املالـكإخراج املنفعة عن املل
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بنی العنی واملنفعـة حتـی یقـال بحـدود املـانع عـن  كوهذا لیس معناه التفکی

ـالتبعیة  ة وجریاسا، فاملنفعة یدور مدار العنی حیـثّم کانـت، فاملنفعـة غـری منفک 

کـون املنفعـة ت ،زید ثم  انتقـل إلـی عمـرو بـالبیع كفإذا العنی يف مل ،عن العنی

 للمنتقل إلیه العنی.

کون النتیجـة بطـالن تنتقال ن قلنا إن  اإلجارة بلزومها مانعة عن االإنعم، 

 عع )وهـو بیـئالبـا هأنشـألعدم املطالبة بنی مـا  ؛رةالعقد اجلدید امللحوق باإلجا

العــنی ذات املنفعــة(  ءالعــنی مســلوبة املنفعــة( ومــا قبلــه املشــرتي )وهــو رشا

 املشکلة. ن، وباخلیار التنحل  الفبلحاظ عدم التطابق حیکم بالبط

 إ  ةطحربلا آطّیة سّیمإحرشخ: إذا استرجر  وضًا للزواعة ّی مثاًلّی ّیاخلامسة ع

نیربًا يف مّیال ااجّیاوخ   إبحوجب ذل  احلاال س ترشطل  یتوجب ن ةوضی 

قمیااو مّیانی    ما ذل ائصرإقجر ولو فط علی اا  نعم للمسترجرإبخیاو 

ذا إاایّیااو    إ    هیرشّیص ذلّی  خ ثلثًا  إ وقعًا  إ نحو ذلربقحسب تعین  هل اخل

ة ة ا ّی  إا  مال ااجاوخ عینًا  هربیة  طالظاهر الربح  ااط قّیل الظّیاهر اّیح 

ه التعلیّیق انّیع إونّیص ّیالتیاحر ااملإوو قنحو فط النتیجة  إبحعلی الربائة  رض 

لو فط قرائتص علی التیاحر ااملإوو  ن العیّیا  قّیر    رشإط نعمّیًا يف المّیرض  
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تص ل طالظاهر عام اّیح  ألإلّیص  ؛حکو  ظهوو النی  إا سًا عا الربائة ما األإ 

 [1].1عیاإلی اجلهل قمیااو مال ااجاوخ  ن ال

األحکام املذکورة من عدم البطالن والالنقصان يف االُجرة والاخلیار [ 1]

ـــةجللمســـتأ  ةن کانـــت األرض فیهـــا القابلـــأذهـــا بعـــد  لعـــدم املقتضـــ ؛ر تام 

الستحصال املنفعة ویصـح  بـذل املـال بإزائهـا، ولعـدم التبعـیض والـنقص يف 

 عة من ناحیة العنی املستأجرة.فاملن

صل نشأ من أمر خارجي، وعدمـه غـری مـأخوذ يف العقـد وإن  النقص احلا

 لعقد مبنی ًا علی عدمه حتی یوجب اخلیار.اومل ینعقد 

ة إذا اشرتط علی  من  إبرائه املوجربقي الکالم فیّم ذکره من احلکم بالصح 

 املوجربمقدار النقص أو هبته علی سبیل رشط الفعل، بأن یشرتط علی  كذل

ار اجلهالـة فتغرشط واـة اللعموم أدل   ؛جرة شخصیةبرائه أو هبته لو کانت االُ إ

 العنی.يف فیها علی فرض اجلهالة 

تـه برترشط النتیجة: بـأن السبیل علی وهکذا  لـد  عـروض  ةیئـکـون ذم 

ق يف الفصل  ،النقص « أمانـةيف یـد املسـتأجر العنی املسـتأجرة »الرابع:وقد حق 

ة رشط النتیجة إذا مل یکن متوق فة علی سبب خا کالنکـاح والطـالق  ،ص  صح 
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إلـی  قتضـی العقـد والینجـر  ملالرشط بنفسه إذا مل یکن خمالفًا ـوالضّمن، وإال  ف

الرشـط بالحاجـة إلـی  بـنفسبـراء ینشـأ يف اإلنشاء فالمانع منـه واإل ضالتناق

 نشاء اآلخر هذا.إ

اً ّیرضه التعلیق انع إونص مّیإبحقال املاتن:  ثم     [1].رض 

هم[ 1] ــق مــن أن  اإل وهــذا ملــا قــدیتو  علــی الــنقص احلاصــل يف بــراء متعل 

ولکـن مـورده  ،هو اإلمجاع كمثل ذلالزمان املتأخر إال  أن  الدلیل علی بطالن 

رسایة التعلیـق يف الــرشط إلـی نفـس بالتعلیق يف نفس العقد ويف املقام لو قلنا 

)بمعنــی التعلیــق يف اإلنشــاء( ولکــن یشــکل؛ ألن  مقتضــی  كالعقــد یــتم  ذلــ

ونفوذه حتی مع التعلیق کّم يف النذر املعل ق وهکذا الوصیة  تهالقات صح  اإلط

 التملیکیة.

رشط إلـی کشـف ظهـور الـنقص ـالـيف املتن ما لو رجع  كواستثنی من ذل

ل )علی سبیل رشط النتیجة(  ةبحکم فعن البائة من األو  ألولـه  ؛عدم الصـح 

د اإلجـارة علـی تقـدیر أن ـه ینعقـ :ورجوعه إلی اجلهل بمقدار االُجرة، بمعنی

وعلی تقدیر الـنقص بمقـدار کـذا، فألجـل اجلهالـة  ،عدم النقص بمقدار کذا

 .ةکون االُجرة جمهولة فتبطل اإلجارت
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ـة  أن  وُاشکل علیه: ب ما أفاده تام  إذا کان املراد من البائة عدم اشتغال الذم 

ـة بعـد االشـتغال فالیلـ ،به ا إذا کـان املـراد السـقوط عـن الذم  زم املحـذور وأم 

 املذکور.

عنه فالیوجـب  ةروهذا واضح بعد کون البائة فرع االشتغال، فهي متأخ  

 .1ستوجب البطالنییة االُجرة حتی اشرتاطها اجلهل بکم  

خ معلومة قتعمریهّیا إإعّیمل عمّیل خرشّیالسادسة ع : جیوز إجاوخ األوض ما 

علیّیص ممّیل   إ رس األ جاو إنحو ذلّیغاو إقاآل ةییالنهاو إتن إطیها ما إر

 هارعرشحا  ن ص  إ  قل   إ  إثر طیعم  ّیبقرس قیرشالة األوض ما  هلها ق: »&قولص

 [1].2إنحوه غریه« إحؤد إ ماخرج علیها

ة [ 1]   :من األخبار مجلةودل ت علی اجلواز والصح 

إ   الیرشالة    تّیر  األوض »قال:  ×صحیحة احللبي عن أيب عبداهلل :منها

رهّیّیا طتعم     إ  إثّیّیر  مّیّیا ذلّیّی  إ  قّیّیل   ةهّیّیا عرشّیّیحا سّیّینمّیّیا  هل طتیرش لهّیّیااخلرقّیّیة 

 .3«ما خرج علیها طالقرس قص إإتؤد  
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   حّیر  »أن ـه قـال يف القبالـة:  ×عـن أيب عبـداهلل االُخر  تهصحیح :منها

يف يشء ما الیرشالة   العلوجما  هلها إبحاخل  طیتیرش لهاالرجل األوض اخلرقة 

 . 1 «...بمل    طإ   ذل

ـ يف حدیث ـ قـال:  ×عن أيب عبداهلل عقوب بن شعیبصحیحة ی إمنها:

وهي لـ  ثـالد أعمرها  :ویقول (اخلربة)وسألته عن الرجل یعطي األرض 

 .2«بقرس»، قال: ما شاء اهلل وأسننی « أربع»أو مخس  سننی

ویکون العمل هو االُجرة فیکون مـن ـ کّم يف املتن ـ واحتمل فیها اإلجارة 

 إجارة األرض.

واملســتأجر وهــو  ،فیکــون االُجــرة منفعــة األرض ،العمــل وهکــذا إجــارة

  .واملستأجر علیه هو العمل من التعمری وغریه ،العامل

واجلعل هو املنفعة احلاصـلة مـن  ،أن یکون من اجلعالة علی العمل :وثالثاً 

 األرض.

 واحتمل بعضهم إجارتان: إجارة األرض وإجارة األجری.
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 كنظری املصاحلة، بأن یکـون مفادهـا متلیـورابعًا: أن یکون معاملة مستقل ة 

 األرض العمل بالمعاوضة عن املنفعة والعمل. كمال كاملنفعة للعامل ومتلی

ــی تصــحیح الکــل و ــع يف التعیــنی هــو القــرائن ن  املت  أذهــب ببعضــهم إل ب

 املعتبة.

إحد  املحتمالت والقـول بـأن  هـذه  ویةقلت والظاهر عدم ترت ب أثر عميل

لة  ــة مســتق  ــد أن  معامل ــة بع ــوان اإلجــارة أو اجلعال ــا مندرجــة حتــت عن أو أس 

تها و  د سمی ت يف لسان بعضهم بالقبالة.قالروایات تدل  علی صح 
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: بقّیّیرس قرخّیّیمل ابُجّیّیرخ علّیّیی الطرشاقّیّیة إإ  إانّیّیا مّیّیا خرشّیالسّیّیاقعة عّیّی

ّیا إسّیا قّیالعرض بنتظّیام معّیاح   ةإاجرشّی الربّینائعر ئالواجرشا  الکسائیّیة؛ ألهن 

ا غریه  إجیوز ا ااط إو  هبلعام ما حیوم  ؛  إجرشا عیناً قل جیوز إإ  العرشاد

الاإاء علیص مع التعین الراطع للغرو  إجیوز  حوًا میاطعتّیص علّیی ااعاجلّیة إلّیی 

خ  إ مطلیًا.   رشطص إذا إّیا  مظنونّیاً ّیالّیربء  إ قّی قییاقل جیوز اایاطعص علیها  ما 

  .قل مطلیاً 

    ًا لّیّیص إحّیّیطلّیّییا اختیاو اهللا یّیّیق ء؛ أل   الّیّیرب إماقیّیّیل مّیّیا عّیّیام جّیّیواز ذلّیّی

ّیص حکسّی  الالزم مع إوادخ ذل ي إّیو     حکو  قعنوا  اجلعالة بااجاوخ  طیص:  ن 

ماتص ّیّیإبحّی حةالعادحة اختیاو میا  إقّیا   إیّیف إإب  س ف يف قعّی  األرض التهل 

حربح  قعنوا  اجلعالة  حواً 
1.[1] 

الواجبـات ممـا  ثـال املقـام مـنمأخـذ االُجـرة يف أبما أفاده من عدم البـأس 

أن الإشکال فیه کّم قیل؛ ألن  وجوب يشء الینايف جواز أخذ االُجرة علیه إال  

 انًا من الرشع.تیانه جم  إیثبت وجوب 

فالمانع من أخـذ  ،انیةد املج  بقیالطبابة ال ي  ففي املقام یکون الواجب طبیع

ب إلیـه وانقلـ يی لو صار إلـی الوجـوب العینـاالُجرة واملال بإزائها، بل وحت  
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بـأن  أخـذ  :ألجل عدم وجود من به الکفایة، إال  أن یقال يف الواجبات العینیـة

 علیه عند العرف والعقالء. ماالُجرة يف قبل الوظیفة املعی نة احلتمیة مما یال

هـو ـ أي املکل ـف ـ بـأن  موضـوع الوجـوب  :ففي الکفائیات: تـارة نقـول

ــف ــا الفــرد املــرد  إو، الکــيل  املکل  ــه جیــب علــی کــل  مــن املکل  د، وتــارم  فــنی ة أن 

مع قیام غـریه  كوب بجواز الرتشمالباقي، وتارة: إن  الوجوب  كبرت اً مرشوط

ــق يف  ــری« املکاســب»وقــد حق  ــی التخی ــی الواجــب عل  ييف أخــذ االُجــرة عل

ل وزانــه وزان التخیــری العقــيلأوي والکفــائ بالنســبة إلــی املتعل ــق  ن  يف األو 

، فــإن قلنــا أن  املحــذور املــانع عــن أخــذ االُجــرة یراملحــاذوالتفصــیل يف ورود 

فالجیـوز  ،یکون عملـه مملوکـًا هلل تعـالی متعی نـاً  فقهراً مملوکیة العمل هلل تعالی 

وإن کان املانع عدم حرمـة العمـل للواجـب فـیّم نحـن فیـه  ،أخذ االُجرة علیه

.  الحرمة للجامع والکيل 

ــاين ــی الث ــ :وعل ــکال يف أصــل املبن ــرد  ن  أو یفاإلش ــرد امل ــه الف د الذات ل

 .ودوالوج

ل ،وکیف کان املـولی متعل ـق  المانع من أخـذ االُجـرة؛ ألن  حـق   بعد التنز 

. الحق  ود باملرد    له بالنسبة إلی الشخص اخلاص 

الباقي وإقدامه یکـون هـو  ك؛ ألن ه بعد ترذیریرد مجیع املحا :وعلی الثالث

 فالیتم  أخذ االُجرة علیه. ،املوضوع للوجوب
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 لعدم الوجوب بالنسبة إلیه. ؛وعلی الرابع: الیبعد اجلواز

ـ &ولکن  الشیخ األعظـم ة الواجبـات الکفائـة قـال: بـأن  املسـتفاد مـن أدل 

فالجیـوز  ،خـذ االُجـرة يف قبـال أداء احلـق  أکوسا متعل قًا بحق  اخللـق والجیـوز 

 .1أخذ االُجرة علی الواجبات الکفائیة مطلقاً 

بــأن  احلــق  تــارة یطلــق )يف لســان  2 املکاســب(وقــد أشــکلنا علیــه )يف 

و تـارة یطلـق البمعنـی  اإلحیـاءکـّم يف بـاب  كالروایات( علی األعم  من املل

یةم مقو   التحجری ولکنمثل حق   كاملل حکم ولیس إال  ته لإلسقاط ویقابل احلق 

ــم  ك، وتــارة یطلــق علــی األعــم مــن مجیــع ذلــحــق  ب کحــق  اجلــار وحــق  املعل 

  .حق  الوالد علی الولد )وجوب اإلطاعة(ک ،وتارة یطلق وهو حکمواملتعل م، 

ل بـیة التي یلـزم حتویلـه بالأخـذ العـوض مـا هـو قاوکیف کان فقوام احلق  

أي یلـزم حتویلـه بالأخـذ ــ  كلإلسقاط، ولکن إثبات أن  احلقوق بأمجعها کذل

ل الکالم، ودفن املیت لیس من ذلـ العوض أو ما بإزائه  اجب بل و ،كفهو أو 

ـا كالواجبـات الکفائیـة کـذل جعل رعایـة ملصـلحة املی ـت وکـل   ، البمعنـی أس 

ة يعن الواجب الکفائ حقوق قابلة لإلسقاط، فحدیث احلق  أجنبي    .باملر 

ا الواج  بوجوه:حکم بجواز أخذ االُجرة د فق النظامیةات بوأم 

                                                 

مة(: ج. 1  .233ص ،2املدارج الفقهیة )املکاسب املحر 

 .122ص ،2جاملکاسب: . 2
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  .أن  املنع عن أخذ االُجرة یوجب اختالل النظام :منها

  .ا خارجة عن احلرمة باإلمجاع والسریة القطعیةأس   :منها

  ة.ا من به الکفایهبجوازها إذا قام  :منها

ملنع خمـتص  بالواجبـات الکفائیـة املقصـودة لـذاهتا دون مـا جیـب اأن   :منها

 لغریه.

  .أن  الوجوب مرشوط بالعوض :منها

أن  الوجوب فیها مل یثبـت مـن حیـث الـذات وإن ـّم تثبـت مـن حیـث  :منها

 عًا.فة علی العمل تب  قامة النظام وإقامة النظام غری متوق  إمر بألا

وإن أشکل الشیخ فیها وذهـب إلـی  ،يف صحل ه هینا بعض هذه الوجووقد قو  

ماهتا هذا.  رفع اإلشکال بأخذ االُجرة علی مقد 

 [1] ...علی ااعاجلة إجیوز  حوًا میاطعتص

ــ[ 1] جیــوز  کــذل ملــوارد وة الـــرشط الشــامل لــه کغــریه مــن العمــوم أدل 

ة أو مطلقـاً  ة إذا کـان ذهـا حـد   ؛املقاطعة إلی مد  حسـب ب لعـدم اعتبـار ذکـر املـد 

ة من أجل اختالف املالیـة فالیتوج   ،التعارف ه الغرر وقد مر  أن  اعتبار ذکر املد 

 ختالف.والتعارف اخلارجي کاف لرفع اال

 [2]الربء  إ قرشطص... . قییاقل جیوز اایاطعة علیها 
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کوسا موصـلة إلـی الـبء بوالفرق ظاهر؛ ألن  يف فرض تقیید املعاجلة [ 2]

ــق اإلجــارة  مــًا ملوضــوع اإلجــارة، ويف فــرض االشــرتاط تعل  یکــون الــبد مقو 

 طبیعی العالج واإلیصال إلی البء رشط ملحوظ يف العقد.ب

رشط حصــول ـفالظــاهر جوازهــا علــی الفــرض األخــری؛ ألن  مقتضــی الــ

ه الیـاخلیار عند التخ ة برض  ـل ف ولو لکونـه خارجـًا عـن االختیـار ولکنـ  صـح 

  .هتا متعل قة للعقداالعقد بعد کون املعاجلة ذ

ل وهـو کـون متعل ـق اإلجـارة خصـوص  ا املقاطعة علـی الفـرض األو  وأم 

ة کـاملورد  &إلی البء، فالظاهر )وإن ذهب املاتن ةاملعاجلة املوصل إلـی الصـح 

ل(  لعـدم العلـم  ؛للـزوم الغـرر 1إلیـه يف املسـتند( سـبنعدم جوازها )کّم األو 

ة وخروج البإب عن اختیاره ولیس للطبیب إال  القدرة علی  ءیصاله إلی الصح 

ــا النتیجــة فالیکــون بیــده وحتــت قدرتــه ،املعاجلــة ذاهتــا کــون اإلجــارة تف ،وأم 

 .ةباطل

ل والقول   فـیّمعدم متامیة الدلیل علـی بطـالن املعاملـة الغرریـة بومع التنز 

املجمـع علـی بطالنـه یکفـي للحکـم بـالبطالن،  قعدا البیع فاستلزامه التعلیـ

بالبء اخلارج عـن االختیـار إذا کـان ممـا  املقی دةفاإلجارة الواقعة علی املعاجلة 

وجود املعل ق علیه يف اخلارج عادتًا مما البأس فیها والإشـکال ویصـح ب یطمئن
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قـه يف اخلـارجإنشاءها معل قة علـی فـرض وجـود الـبء وحت ـا إذا مل یکـن  ،ق  وأم 

 خلروجها علی حتت القدرة. ؛رم حیکم ببطالساج، فالكکذل

ضح اإلشکال فیّم أفاده من احلکم باجلواز حتـی مـع الظـن  أو فعلی هذا یت  

 «.إذا کان مظنونًا بل مطلقاً »... حینّم قال:  ك  الش

ا ما أفاده من تعمیم اإلشکال بباب اجلعالة ـقن  أ :ففیـه ،وأم  يف بـاب  املحق 

يف العـنی  فعـيل كاجلعالة عدم کون التعلیق مبطاًل وعدم لزوم الغرر لعدم متلی

 و... .

ــ د تعه  مــن فعــل کــذا أو  لکــل   معــنی  د بــدفع جعــل وإن  الواقــع فیهــا جمــر 

 ،بخـالف اإلجـارة ،حـراز القـدرةإفالیعتـب فیهـا  ،الشخص اخلاص إذا فعـل

ا ا یعتب فیها القدرة؛ ألس  فیهـا  اعتـب كولـذل كوالتمل ـ كنة للتملیـمتضم   فإس 

ـق يف بأن ـه یعتـب  :إال  أن یقال .عدم الغرر وعدم التعلیق اسـتحقاق اجلعـل حتق 

ــق  ،علــی مقتضــی اجلعالــة يالفعــل بقصــد اجلــر ومــع عــدم االختیــار مل یتحق 

 القصد، وإن صح  االنتساب إلی العامل واهلل العامل.
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رشًا قالرشإ  مّیا یر ه مرت  حتم الیرآ  بجیب    جر خلؤرشه: إذا استّیالثامنة ع

سّیووخ طسّیووخ علّیی خّیالة   قّیل جیّیوز    حیّیر  الساحتة إاخلّیتم قسّیووخ النّیاس

 حوّیًا  إ ّیملا إذا علّیم  خالاتیب  قل جیوز عام وعاحة الاتیّیب يف آحّیا  السّیوو

  نعّیمقرائتها حکسیص قرائتها طیط  يسّیغلطًا  إ ناآلحة الکملائیة   عا اامتام  ن ص قرق

ّیص قّیر تیب إجب مراعاتّیص  إلّیو علّیم إ ّیابً لو ا اط علیص الا   قعّیا اامتّیام  ن 

 یّیث ااعّیراب  إ مّیا  یّیث عّیام  داء احلّیرة مّیا  مّیا اً قع  اآلحا  غلطّی

عّیادخ؛ أل   الّیالزم طالحرشعّیا إساحتّیص إعّیام إجّیوب اا اااد خخمرجص  إ ما  یث 

غالرشّیًا إب   وئناالیّیمّیا   لّیالیرائة علی ااتعاوة إااعتاد  إما ااعلوم إقو  ذ

لو ا اط ااسترجر عام الغلط  ااًل لزم علیّیص ااعّیادخ مّیع   ما  مل  منهم نعم

  .العلم قص يف اجلملة

سّیّیتیجاو لّیّیرشع  الزحّیّیاوا  ااّیّیرثووخ  إ غریهّیّیا إإّیّیملا يف إإّیّیملا الکّیّیالم يف اب

سّیّیتیجاو إلکتاقّیّیة إتّیّیاب  إ قّیّیرآ   إ دعّیّیاء  إ نحوهّیّیا بحّیّیّیرض  يف اسّیّیتحیا  اب

 [1].1اً  إ  رة  إ إتاقتهم غلط ةسیاط إلمإرخ ابُج

 ؛تنیلی الرتتیـب املـذکور فیهـا بـنی الـدف  ولکن  الظاهر لزوم القرائة ع[ 1]

ترصیح يف العقـد بخالفـه، وهکـذا يف ـإال  مع ال اإلطالقالنرصاف إلیه عند لـ

ا حکم الغلط فّم دام مل یکن زائداإل  عـن اً تیان بخالف الرتتیب يف اآلیات، وأم 
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 ؛لـه إشـکاالً  املتعارف فالبأس، وهذا الکالم يف الزیـارات بـل فیهـا أشـد   احلد  

 منها بعنوان الزیارة. ةفقر لعدم اتصاف کل  

ا يف الکتابة فإن  ة املطلوب  فیها کانوأم  الغلـط  د، فهـي أیضـًا لـو زاالصـح 

عـدم إحـداد غلـط ولـو بالنقطـة واحلـرف  فالتعـار بل ولعل   ،عن املتعارف

 ط االُجرة.سقوبحیکم 

   حسّیترجر  هربّیًا  الرشلّیاإسّیتیجاو للحّیب  : بجیوز يف ابخرشّیالتاسعة ع

 ااییّیا  إ إلّیی  ةإلّیی مکّی النجفإ هربًا آخر ما  النجفما قلا اای ا إلی 

الالزم    حکو  قربّیا ااّیوجر مّیا الرشلّیا احلّیب   إذ  ةإ هربًا آخر منص إلی مک

مّیة قص ما السری لّییا میا   مثاًل  إهکملا طم  تی النجف همیربود إااسرإض     

  ع إ هربّیًا آخّیّیر للحّیّیبالتمت ّیّی خعمّیرل   حسّیّیترجر  هربّیّیًا  نظّیریللحّیب إهّیّیو 

   حیّیول قکساحّیة اسّیتیجاو  تّیصزم علی الیائّیل قکساحقل الال  إمعلوم  ن ص مرتکل

 [1].1 ه  للرإعة ابإلی ما الربالخ إ ه  آخر للثانیة إهکملا

ا احلکم بعدم اجلواز االستیجار للحج الب[ 1] بأن یستأجر شخصـًا  يلدأم 

البلد إلی املیقات فواضح؛ ألن  مقتضی االستیجار من  كإلی بلد و خر من ذل

مة نیابة عن املنوب )أي االستیجار للنیابة علی جمموع املقد   هالبلد ذهابه وسری
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 عةمترش  ـالنیـايب عنـد الـ سـاق مـن احلـج  نخـالف امل كيف ذل كوذهیا( والتفکی

 میة وزوال هذا الوصف.املقد   مة عن عنوانوخروج املقد  

ا التن کـوسّم فاإلشکال فیه واضـح بعـد  ،بالعمرة واحلج   كری يف التفکیظأم 

ــّم عملــنی مســتقل نی رشع ارتــبط أحــد ا بــاآلخر والجیــوز ـحکــم الــب، إال  أس 

ــنهّم، وهکــذا بالنســبة  كالتفکیــ ــی تنظــریه بی اآلخــر مــن رکعــات الصــالة إل

 والطهارة.

م  تص اّیالی إنیّی  مّیا جر للربالخ عا اای ا طربل  ؤا استإذا: حعرشّیالمتم 

طإ  س حکا زائاًا علی الیاو ااتعاوة الملإ  سهواً   الواجرشا  غری الرإنیة قع

ّیّیق  مکّیّیا    حیّیّیال بحّیّینی  مّیّیا ُاجرتّیّیص يشء  إإ  إّیّیا  النّیّیاق  مّیّیا  :قّیّیا حتس 

 خمّیا ابُجّیر حّینی عاوة تالواجرشا  إااستحرشا  ااتعاوطة  زحا ما اایااو اا

ّیةااوه  إب     حکو  ااسترجر علیص الربالخ الربّیحیحة ااربئّیة قمی   إنظّیری للملم 

اای ّیا  ةجر للحب  طم  قعا اا رام إدخول احلرم  یّیث إ   ذمّیؤإذا است  ذل

ّیة اسّیتحق  متّیام ابُجّیرخ إإ ئ  طإ  إّیا  ااسّیترجر علیّیص مّیاحرب مللقتربء   ب  الملم 

 [1].1عملما حیاقل قییة األ طتوز  إحساد  
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 غجر لتفریـؤ إذا اسـتّمالإشکال يف استحقاق األجری االُجرة بتّممها فی [1]

ة املنوب عنه فی جـزاء غـری الرکنیـة، من صـالته سـهوًا بعـض األ قص إذا نّمذم 

 ات املتعارفة.فکیف باملستحب  

ا إذا است عل ـق تّم بعـد تقییـد مجزاء اخلارجیة والسـی  جر علی نفس األؤوأم 

 طعلـی نحـو التقسـی ةجـرو... بحیـث یـوزع االُ  اإلجارة باجلزئیات کالقنوت

مقـدار باالُجـرة  تنقـیصعلی األجزاء أو علی نحو االشـرتاط، فالإشـکال يف 

ة يف فـرض التقییـد ويف فـرض االشـرتاط  ،الناقص بعد اتصاف العمل بالصح 

 یثبت للمستأجر خیار الفسخ.

عـدم بنـاًء علـی القـول باألجـری وهکذا الکـالم يف احلـج  أیضـًا بعـد مـوت 

ملـا ورد  ؛والقول بأن ه من أحکام مطلق احلج   لنفسه احلاج  انرصاف الدلیل عن 

ـ قـال: ×رضیس عن أيب جعفريف الدلیل روایة  ـة يف رجـل خـرج حاج  ًا حج 

ّیة    مّیا  يف احلّیرم طیّیا إ» :فقـال ،سالم فّمت يف الطریقاإل جّیز   عنّیص  ج 

ّیّیة ااسّیّیعنّیّیص إلی ّیّی  ابسّیّیالم  إإ  مّیّیا  دإ  احلّیّیرم طلّیّییی وروایــة  .1«المص  ج 

ه (الصحیحة)إسحاق بن عّمر  : قال: سألته عن الرجل یموت، فیوصی بحج 

فیعطي رجل دراهم حیـج  هبـا عنـه، فیمـوت قبـل أن حیـج  ثـم  أعطـی الـدراهم 
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ّیّیص »: ×غــریه  فقــال ّیّیة قرشّیّیل    حی ّیّی مناسّیّیکص طإن  إ   مّیّیا  يف الطرحّیّیق  إ قمک 

ل...  .1 «جیزإ عا األإ 

ر تـدل  علـی الکفایـة حتـی يف مـوت النائـب ق بـن عـّماروایة إسـح إال  أن  

.  والتفصیل موکول إلی کتاب احلج 
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