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احلمـد هلل رب العاملـن. والصـاة والسـام عـى سـيدنا حممـد وآله 
الطاهرين، ولعنة اهلل عى أعدائهم أمجعن إىل يوم الدين.





)1( ظاه�ره ثب�وت احلق بس�بب البيع وبعد حتقق�ه، وأنه ال حق قبل�ه. بل هو 
كالرصيح مما يأيت منهP يف املس�ألة السادس�ة عرشة من عدم سقوطه باإلسقاط قبل 

البيع. 

وهو املناس�ب لكلامهتم يف تعريف الش�فعة. قال يف الغنية: »الش�فعة يف الرشع 
عبارة عن اس�تحقاق الرشيك املخصوص عىل املش�ري تسليم املبيع بمثل ما بذل فيه 
أو قيمته«، ويف الرشائع: »وهي استحقاق أحد الرشيكني حصة رشيكه بسبب انتقاهلا 
بالبي�ع«، ويف القواع�د: »وه�ي اس�تحقاق الرشيك انت�زاع حصة رشيك�ه املنتقلة عنه 

بالبيع«... إىل غري ذلك مما تضمن ترتب ثبوت احلق املذكور عىل البيع.

وقد يس�تدل له بصحيح عبد اهلل بن س�نان: »قلت أليب عبد اهللA: اململوك 
يكون بني رشكاء، فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهم: أنا أحق به، أله ذلك؟ قال: نعم 

إذا كان واحدًا«)1(، وقريب منه صحيح احللبي))(.

لك�ن يف معترب عيل بن مهزيار بل صحيحه: »س�ألت أبا جعفر الثاين عن رجل 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:17 باب:7 من أبواب كتاب الشفعة حديث:4، 3.

كتاب الشفعة

)مسـألة(: إذا باع أحد الرشيكن حصته عى ثالث كان لرشيكه أخذ 
املبيع بالثمن املجعول له يف البيع)1(. ويسمى هذا احلق بالشفعة.



8........................................................................  مصباح املنهاج � كتاب الشفعة

طل�ب ش�فعة أرض، فذه�ب عىل أن حي�ر املال فل�م ينض، فكي�ف يصنع صاحب 
األرض إن أراد بيعه�ا، أيبيعه�ا أو ينتظ�ر جم�يء رشيك�ه صاح�ب الش�فعة؟ قال: إن 
كان مع�ه بامل�رص فلينتظر به ثالث�ة أيام، فإن أتاه باملال، وإال فليبع، وبطلت ش�فعته يف 
األرض. وإن طل�ب األج�ل إىل أن حيم�ل امل�ال من بل�د إىل آخر فلينتظر ب�ه مقدار ما 
يس�افر الرجل إىل تلك البلدة وينرصف وزيادة ثالثة أيام إذا قدم، فإن وافاه، وإال فال 
شفعة له«)1(. وهو رصيح يف ثبوت حق األولوية قبل البيع وسقوطه بميض املدة قبله.

وق�د نّبه لذلك يف اجلمل�ة يف احلدائق، حيث قال: »م�ورد الرواية املذكورة إنام 
هو الشفعة قبل البيع، وأن الذي ينتظر الرشيك الذي يريد أن يبيع، ال املشري«. وقد 

سبقه إىل ذلك يف جممع الربهان عىل ما حكي عنه. 

وم�ن الغريب م�ا يف مفتاح الكرامة م�ن أن املراد بصاحب األرض املش�ري، 
ألن الش�فعة حقيقة لغة وعرفًا ورشعًا يف االس�تحقاق بعد البيع. وقد يظهر ذلك من 

اجلواهر. وسبقهام إليه يف اجلملة يف الرياض.

إذ في�ه: أن ثب�وت ذلك لغة يف غاية املنع. قال يف لس�ان العرب: »وقال القتيبي 
يف تفس�ري الش�فعة: كان الرجل يف اجلاهلية إذا أراد بيع منزل أتاه رجل فش�فع إليه فيام 
باع فشفعه وجعله أوىل بالبيع ممن بُعد سببه، فسميت شفعة، وسمي طالبها شفيعًا«. 

ك�ام أن الع�رف العام يف عرص صدور احلديث ال يتيرس لنا حتديد مقتضاه. وأما 
يف عصورنا فهو � لو تم � تابع لفتوى الفقهاء، فال عربة به ما مل يطابق العرف الرشعي 
ال�ذي هو املع�ول عليه، وال طريق إلحراز العرف الرشعي إال النصوص، وليس فيها 
ما تضمن تعريف الش�فعة، بل هي واردة لبيان أحكامها بنحو يس�تفاد منها حدودها 
تبع�ًا، ف�ال جمال لتحكيم مش�هور تعري�ف الفقهاء ع�ىل النصوص املذك�ورة ورصفها 

ألجله عن ظاهرها.

واحلاص�ل: أن م�ا تضمنه احلديث من فرض طلب الش�فعة قبل البيع وتوقف 
)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:10 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
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صاح�ب األرض ع�ن البي�ع من أج�ل أن يأتيه الطال�ب باملال كالرصي�ح يف أن املراد 
بصاحب األرض هو الرشيك قبل البيع، ال الرشيك بعده.

ك�ام أن الظاه�ر كون املراد بالبيع ه�و البيع املحفز عىل األخذ بالش�فعة، ال بيع 
آخر متأخر عنه ال دخل له هبا. كيف والزم ذلك جتدد حق الشفعة بالبيع الثاين، وعدم 
انقطاع علقة الرشيك بتأخريه تس�ليم الثمن، وهو مما يأباه مس�اق احلديث جدًا. ومن 

هنا ال خمرج عام ذكرنا من ظهوره يف ثبوت حق الشفعة قبل البيع.

ويعض�ده يف ذلك مجلة من النصوص ظاهرة يف ثبوت حق الش�فعة قبل البيع، 
بمعنى أن الرشيك هو األوىل بأن يباع عليه.

ففي صحيح عبد اهلل بن س�نان: »أنه س�أله عن مملوك بني رشكاء أراد أحدهم 
بيع نصيبه. قال: يبيعه. قلت: فإهنام كانا اثنني، فأراد أحدمها بيع نصيبه، فلام أقدم عىل 
البيع قال له رشيكه اعطني. قال: هو أحق به...«)1(. لرصاحته يف ثبوت احلق للرشيك 

عند إرادة البيع قبل وقوعه، وأنه أحق بأن يباع عليه من غريه. 

ك�ام أن م�ا تضمن�ه صدره من أن ل�ه أن يبيع مع تعدد ال�رشكاء ظاهر يف أن من 
شأن حق الشفعة أن ال يبيع الرشيك من دون مراجعة رشيكه، وإنام كان له البيع لعدم 

ثبوت احلق املذكور بسبب تعدد الرشكاء.

ونحوه يف ذلك صحيح أيب بصري عن أيب جعفرA: »سألته عن رجل تزوج 
امرأة عىل بيت يف دار له، وله يف تلك الدار رشكاء. قال: جائز له وهلا، وال شفعة ألحد 

من الرشكاء عليها«))(.

ويف معترب منصور بن حازم: »قلت أليب عبد اهللA: دار بني قوم اقتسموها، 
فأخ�ذ كل واح�د منه�م قطعة وبناه�ا، وتركوا بينهم س�احة فيها ممره�م. فجاء رجل 
فاش�رى نصي�ب بعضهم، أله ذل�ك؟ قال: نعم لكن يس�د بابه... ف�إن أراد صاحب 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:7 من أبواب كتاب الشفعة حديث:7.
))( وسائل الشيعة ج:17 باب:11 من أبواب كتاب الشفعة حديث:).
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الطري�ق بيع�ه، فإهنم أحق به، وإال فهو طريقه جييء حت�ى جيلس عىل ذلك الباب«)1(. 
ونحوه معتربه اآلخر))(. والكالم فيهام هو الكالم يف صحيح عبد اهلل بن سنان.

وقري�ب منه�ا معت�رب هارون بن مح�زة الغنوي عنهA: »س�ألته عن الش�فعة 
يف ال�دور أيشء واج�ب للرشي�ك، ويعرض عىل اجلار فهو أحق هب�ا من غريه؟ فقال: 

الشفعة يف البيوع إذا كان رشيكًا فهو أحق هبا بالثمن«)3(.

النرصاف�ه للرشكة واجلوار بلحاظ حال ما قبل البيع، ال بلحاظ حال ما بعده، 
بحيث يكون البيع دخياًل يف املوضوع زائدًا عىل الرشكة، الحتياج ذلك إىل عناية. 

والن�رصاف قول�ه: »ويعرض عىل اجلار« يف أن عرضه علي�ه مقدمة للبيع لعله 
يسبق إليه، ال بعده لثبوت حقه فيه، إذ ليس من شأن املشري العرض، بل الشفيع هو 

الذي يقهر املشري عىل أخذ املبيع منه. 

والن�رصاف قول�ه: »فه�و أحق به م�ن غ�ريه« إىل أن الغري ش�خص ثالث غري 
الع�ارض واملع�روض علي�ه. وإال لكان املناس�ب أن يق�ول: فهو أحق ب�ه منه، أو من 

املشري.

وبذلك قد يس�تفاد املطلوب من قولهA يف مرس�ل يونس: »الش�فعة جائزة 
يف كل يشء م�ن حي�وان أو أرض أو مت�اع إذا كان اليشء بني رشيكني ال غريمها، فباع 
أحدمها نصيبه فرشيكه أحق به من غريه. وإن زاد عىل اثنني فال شفعة ألحد منهم«)4(. 
فإن�ه وإن ف�رض في�ه البيع، إال أن م�ن القريب محله ع�ىل إرادة البيع، أو ع�ىل أنه كان 
األوىل ب�ه أن يبي�ع عىل الرشي�ك، بقرينة قول�هA: »فرشيكه أحق به م�ن غريه«. إذ 
ل�و كان امل�راد بيان األولوي�ة بعد البيع لكان املناس�ب أن يقول: فرشيك�ه أحق به من 

املشري.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:17 باب:4 من أبواب كتاب الشفعة حديث:)، 3.
)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
)4( وسائل الشيعة ج:17 باب:7 من أبواب كتاب الشفعة حديث:).
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ويف صحيح عبد اهلل بن س�نان عنهA: »قال: ال تكون الش�فعة إال لرشيكني 
ما مل يتقاسام«)1(. فإن ثبوت الشفعة للرشيكني معًا إنام يكون بلحاظ حال ما قبل البيع، 
 بمعنى أن كال منهام أحق بحصة صاحبه لو أراد بيعها. أما بلحاظ ما بعد البيع � بمعنى 

أن للشفيع سلب احلصة من املشري � فهي ختتص بالرشيك اآلخر الذي مل يبع. 

ونحوه معترب عقبة بن خالد عنهA: »قال: قىض رسول اهلل8 بالشفعة 
بني الرشكاء يف األرضني واملس�اكن. وق�ال: ال رضر وال رضار...«))(. غايته أنه البد 

من محله عىل الرشيكني، بناء عىل ما يأيت من عدم ثبوت الشفعة لألكثر.

ويف صحي�ح حممد بن مس�لم ع�ن أيب جعفرA: »ق�ال: إذا وقعت الس�هام 
ارتفعت الش�فعة«)3(. فإن ظاهره ثبوت الش�فعة قبل القس�مة، وأهنا ترتفع هبا، وذلك 
إن�ام يكون مع ثبوهتا قبل البيع، بأن ترج�ع إىل أن الرشيك أوىل بحصة رشيكه إذا أراد 
بيعها. وإال فالقسمة بعد البيع مع املشري ال تكون هي الرافعة للشفعة، بل الرافع هلا 

رضا الرشيك ببقاء احلصة للمشري، السابق عىل القسمة.

واحلاص�ل: أن مالحظ�ة النص�وص املذكورة تش�هد بثبوت حق الش�فعة قبل 
البيع، وأنه راجع إىل أولوية الرشيك بحصة رشيكه إذا أراد بيعها.

وأما صحيحا ابن سنان واحللبي املتقدمان فإن أمكن محل قوله فيهام: »أنا أحق 
ب�ه« عىل أن�ه كان األحق بأن يباع عليه، كانا مطابقني للنصوص الس�ابقة، وإال فهام ال 
ينافياهنا، لظهور أن استحقاق الرشيك انتزاع احلصة من املشري ال ينايف أولويته قبل 

ذلك برشاء حصة رشيكه منه وبيع رشيكه هلا عليه، بل األول متفرع عىل الثاين. 

ويك�ون املتحص�ل من الطائفتني س�عة حق الش�فعة، وأن�ه عبارة ع�ن أولوية 
الرشيك باحلصة وهي عند رشيكه، بحيث يقتيض أولويته بأن تباع عليه لو أراد بيعها، 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:17 باب:5 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الشفعة حديث:4.
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ثم اس�تحقاقه انتزاعها من املش�ري لو باعها الرشيك عليه من دون أن يعرضها عليه، 
ويراجعه يف أمرها. هذا ما كان من أمر النصوص الرشيفة.

وأما األصحاب )رضوان اهلل تعاىل عليهم( فقد يناسب جرهيم عىل ما ذكرنا ما 
يأيت إن شاء اهلل تعاىل � يف املسألة السادسة عرشة من فصل األخذ بالشفعة � من مجاعة 
من سقوط الشفعة باإلسقاط قبل البيع، وبعرض الرشيك املبيع عىل رشيكه بالثمن أو 
بام دونه فلم يأخذه. فإنه وإن أمكن أن يكون ذلك للغفلة عن عدم صحة إسقاط احلق 
قبل ثبوته، أو لدعوى قيام الدليل عىل ذلك ولو عىل خالف القاعدة، إال أنه يمكن أن 
يك�ون للبن�اء عىل ثبوت حق األولوية قبل البيع. خصوص�ًا ممن مل يتصد لتعريف حق 
الش�فعة وحتديده بالوجه السابق، كام يف املقنعة والنهاية واملبسوط والوسيلة واملهذب 

واجلامع. 

بل قال يف املبس�وط يف بيان حق الش�فعة: »واألصل فيه الس�نة... وروى جابر 
أن النب�ي8 قال: الش�فعة يف كل مش�رك رب�ع أو حائط. وال حيل ل�ه أن يبيعها 
حت�ى يعرض�ه عىل رشيكه، فإن باع�ه فرشيكه أحق به«. ف�إن احلديث املذكور رصيح 
فيام ذكرنا. وهو وإن كان من روايات العامة، إال أن ذكرهP له يف بيان أصل الشفعة 
ظاه�ر يف جريه عىل مضمون�ه يف حتديدها. وقد ذكر هذا احلدي�ث أيضًا يف أول كتاب 

الشفعة من املهذب. 

كام ذكر يف النهاية سقوط حق الشفعة إذا لزم من انتظار إحضار الشفيع الثمن 
من بلد آخر اإلرضار بالبائع. حيث يناس�ب ذلك كون حق الشفعة ثابتًا عىل الرشيك 
قبل البيع بنحو يقتيض االنتظار به من أجل أن يعمل الرشيك حق الشفعة، ونظريه ما 
يأيت عن الفقه الرضوي، بناء عىل أنه كتاب لبعض أصحابنا. بل حتى بعض من عرفه 

بالوجه السابق قد يكون تعريفه لفظيًا تساحميًا.

ك�ام قد يك�ون نظر من عرفه بام س�بق إىل احلق املس�لط علي�ه الرشيك، بحيث 
يس�تطيع تنفي�ذه، فإنه خيتص بام بع�د البيع، حيث يكون له حينئٍذ إرغام املش�ري عىل 
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أخ�ذ املبي�ع منه بالثمن. أم�ا قبل ذلك فال س�لطنة له ع�ىل يشء، ألن أولويته بأن يبيع 
الرشيك عليه ليست بنحو تقتيض إلزام الرشيك بالبيع له، كام يأيت. مع إغفال أن حقه 
عىل املش�ري بالنحو املذكور متفرع عىل األولوية املذكورة يف حق البائع واس�تمرارها 

� كام سبق � أو الغفلة عن ذلك.

بقي يشء. وهو أن ثبوت حق الشفعة عىل الرشيك قبل البيع ليس بحيث يمنع 
م�ن صحة البيع، لظهور مفروغية األصحاب، بل املس�لمني ظاهرًا، عن صحة البيع، 
وهو املناس�ب للحكم بثبوت الش�فعة عىل املش�ري بس�بب البيع يف ظاهر صحيحي 
احللبي وعبد اهلل بن س�نان املتقدمني. وما يف مرس�ل ابن حمبوب الوارد يف اهندام الدار 
املبيعة، فقد تضمن قول الش�فيع للمشري: »ضع عني قيمة البناء«)1(. حيث يظهر يف 

املفروغية عن صحة البيع وانتقال حق الشفعة عىل املشري. 

ولع�ل الوجه يف ذلك أن منافاة الترصف للحق إن�ام متنع من نفوذ الترصف إذا 
كان الترصف منافيًا ملقتىض احلق، كترصف املفلس يف ماله املنايف حلق الغرماء، ووقف 
الراهن للعني املرهونة. أما إذا مل يكن مبطاًل له فال ملزم بامنعيته من نفوذه، نظري ما قد 
يقال يف بيع العني املرهونة مع بقائها عىل الرهن، والبيع يف املقام ال يبطل حق الشفعة، 
ب�ل يوج�ب للرشيك احلق يف فعلية تنفيذه، حيث إنه قبل البيع يقتيض أولوية الرشيك 
باملبي�ع ل�و أقدم رشيكه عىل بيعه من دون أن حيق له إلزامه بأخذه منه، ألن من حقه أن 
يراج�ع ع�ن بيعه. أما بعد بيعه فيكون له إعامل حق الش�فعة بأخذ املبيع من املش�ري 

بالثمن من دون أن حيق للمشري منعه. 

وليس فائدة ثبوت حق الشفعة عىل الرشيك قبل البيع إال أمرين:

األول: س�عة احلق، بحيث يس�قط بتعذر هتيئة الثمن عىل الرشيك، كام تضمنه 
حديث عيل بن مهزيار املتقدم، وبعدم أخذه بالش�فعة مع عرض احلصة عليه بالثمن، 
وبإس�قاطه حلق�ه فيها قبل البيع، كام يأيت يف املس�ألة السادس�ة ع�رشة من فصل األخذ 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:9 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
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بالشفعة.

الثـاين: أن�ه ينبغي للرشيك ع�رض احلصة عىل رشيكه قب�ل بيعها. بل وجوب 
ذلك تكليفًا مقتىض النبوي املتقدم من املبسوط واملروي عن عوايل الآليل)1(، والنبوي 
اآلخ�ر امل�روي عن العوايل أيضًا: أن�ه8 قال: »ال حيل له أن يبيع حتى يس�تأذن 
رشيك�ه، ف�إن ب�اع ومل يأذن فه�و أحق ب�ه«))(. وهو املناس�ب مل�ا يف الفق�ه الرضوي: 
»والش�فعة ع�ىل البائ�ع واملش�ري، وليس للبائ�ع أن يبي�ع أو يعرض ع�ىل رشيكه أو 
جماوره. وال للمش�ري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة«. وفيه أيضًا: »إنام جيب للرشيك 

إذا باع رشيكه أن يعرض عليه، فإن مل يفعل يطلب الشفعة متى ما سئل...«)3(.

لك�ن ذلك كل�ه ال يبلغ مرتب�ة احلجي�ة، وال ينهض باالس�تدالل عىل وجوب 
عرض الرشيك حصته عىل رشيكه قبل بيعها. فال جمال للبناء عليه. 

والس�يام أن ع�دم تعرض املش�هور لذلك موجب لظه�ور عدم بنائه�م عليه، 
وم�ن البعيد جدًا خطؤهم يف مثل هذا احلكم الش�ائع االبت�الء. فليقترص عىل املتيقن، 
وه�و رجحان عرض الرشيك حصته عىل رشيكه عند إرادة بيعها. وهو غري بعيد عن 
الس�رية. وإن أمكن أن يكون منش�ؤها جتنب إعامل حق الش�فعة بع�د البيع. فالحظ. 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( مستدرك الوسائل ج:17 باب:1 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
))( ، )3( مستدرك الوسائل ج:17 باب:11 من أبواب كتاب الشفعة حديث:14، )1.



)1( ه�ذا املعي�ار يف االتفاق واخل�الف وإن ذكر يف مجلة م�ن كلامهتم، إال أنه مل 
يتضح تطبيقه عىل بعض أمثلتهم، حيث فرضت الدور واألرايض والبس�اتني مما يقبل 
القس�مة، واحلامم مما ال يقبله، مع أنه إن كان املراد قبوهلا للقسمة مع حتقق الغرض من 
املجم�وع عىل كل قس�م ولو بنحو مصغ�ر، وقد يعرب عنه بام تكون قس�مته غري مرة 
ب�ه، فم�ن الظاهر أن بعض الدور ق�د ال يقبل ذلك، خلصوصية مدخل�ه أو جهته عىل 

الشارع، أو مساكنه. 

بل حتى بعض البس�اتني واألرايض بلح�اظ كيفية إرشافها عىل املاء أو الطريق 
العام. وإن كان املراد قبوهلا للقسمة مطلقًا ولو مع عدم حتقق غرض املجموع من كل 

من القسمني فمن الظاهر أن احلامم قابل لذلك.

إال أن يك�ون ذكرهم لألمور املذكورة فيام يقبل القس�مة وم�ا ال يقبلها بلحاظ 
األفراد الغالبة منها. 

وكيف كان فثبوت الشفعة يف غري املنقول القابل للقسمة ليس موردًا لإلشكال 

فصل 
فيام تثبت فيه الشفعة

 )مسـألة1(: تثبت الشفعة يف بيع ما ال ينقل إذا كان يقبل القسمة)1( 
ـ كاألرضن والدور والبساتنـ  با إشكال وهل تثبت فيام ينقلـ  كاآلالت 
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والنصوص به يف اجلملة مستفيضة، كدعاوى اإلمجاع عليه.

)1( ال�ذي يظه�ر بالرجوع لكلامت األصحاب أن يف املس�ألة أق�وااًل ال قولني 
فقط، كام يظهر بمالحظة مفتاح الكرامة واجلواهر وغريمها. 

وق�د رصح بعم�وم ثب�وت الش�فعة يف كل مش�اع م�ن دون اس�تثناء يف املقنعة 
واالنتص�ار واالس�تبصار والغنية والرسائ�ر، وحكي عن ابن اجلني�د وأيب الصالح يف 

الكايف. ويف االنتصار أنه من متفردات اإلمامية مدعيًا عليه إمجاعهم.

 :Aويقتضي�ه مرس�ل يونس املتقدم، ومرس�ل مجي�ل بن دراج ع�ن أحدمها
»ق�ال: الش�فعة ل�كل رشي�ك مل يقاس�م«)1(. ومثلهام يف ذل�ك معترب ه�ارون بن محزة 
 Aالغنوي املتقدم. فإن الس�ؤال فيه وإن كان عن الدور، إال أن عدم اقتصار اإلمام
يف اجل�واب ع�ىل بيان احلك�م وقوله: »الش�فعة يف البيوع إذا كان رشي�كًا فهو أحق هبا 

بالثمن« ظاهر يف بيان الضابط العام يف الشفعة.

ومن�ه يظه�ر أنه ال جمال ملا يف كالم مجاعة من اس�تضعاف دلي�ل العموم بالنظر 
إلرسال احلديثني األولني. عىل أنه يتعني انجبارمها بعمل من سبق وكل من عمم لكل 
ما يقبل القس�مة، أو اقترص يف املنع عىل بعض األمور للنصوص اخلاصة املخرجة عن 

العموم املذكور، عىل ما يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

هذا وقد رصح بعدم ثبوت الش�فعة يف املنقول يف اخلالف واملبسوط والرشائع 
والنافع وكش�ف الرموز والتذكرة والتحرير واإلرش�اد واإليض�اح واللمعة وغريها. 
ونس�ب ألكثر أصحابنا تارة، وللمتأخرين أو أكثرهم أخرى، وللمش�هور ثالثة... إىل 

غري ذلك.

وقد يستدل له.. تارة: باألصل بعد استضعاف دليل العموم، عىل ما أرشنا إليه 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الشفعة حديث:3.

والثيـاب واحليـوان ـ وفيام ال ينقل إذا مل يقبل القسـمة؟ قوالن)1(: أقوامها 
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آنفًا. وأخرى: بام يأيت مما تضمن عدم ثبوت الشفعة يف بعض األمور املنقولة، كاحليوان 
والس�فينة والرحى، للبن�اء عىل إلغاء خصوصياهتا، وفهم العم�وم منها لكل ما ينقل. 
وثالثة: بمفهوم قولهA يف معترب خالد بن عقبة املتقدم: »قىض رس�ول اهلل8 
بالش�فعة بني الرشكاء واملساكن...«)1(. معتضدًا بمرسل الكليني، قال: »وروي أيضًا 

أن الشفعة ال تكون إال يف األرضني والدور فقط«))(.

ويظه�ر اندف�اع األول مم�ا تق�دم. كام يندف�ع الثاين � مضاف�ًا إىل ع�دم متامية ما 
تضمن عدم ثبوت الش�فعة يف احليوان، كام يأيت إن ش�اء اهلل تعاىل � بأنه ال جمال إللغاء 
خصوصية األمور املذكورة وفهم العموم منها. والس�يام مع ما ورد من عدم ثبوهتا يف 
بعض األمور غري املنقولة أيضًا، كاحلامم والنهر والطريق، وما ورد من ثبوهتا يف بعض 

األمور املنقولة كالرقيق، عىل ما يأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل.

وك�ذا احل�ال يف الثال�ث، لعدم ظه�ور معترب خال�د يف املفهوم. والس�يام مع ما 
تضمنه من نفي الرر والرار، حيث يقرب س�وقه للتعليل، املناس�ب جدًا للتعدي 

عن املورد. 

ك�ام أن مرس�ل الكليني ال ينهض باالس�تدالل، لعدم وض�وح تعويل القائلني 
باملن�ع عليه، بحي�ث ينجرب ضعفه بذلك. ب�ل لعلهم اعتمدوا عىل غ�ريه من الوجوه. 

والسيام مع قرب كونه منقواًل باملعنى بحسب اجتهاد الكلينيP يف مفاده.

واحلاص�ل: أنه ال خم�رج عن العموم املتق�دم ينهض بقرصه عىل غ�ري املنقول. 
والس�يام م�ع اعتضاده بام دّل عىل ثبوت الش�فعة يف احليوان الذي ه�و من املنقول. بل 
حت�ى ما تضمن ع�دم جرياهنا يف خصوص بعض املنقوالت كالس�فينة، فإنه ظاهر أو 
مشعر بثبوهتا يف املنقول يف اجلملة، وإال ملا احتاج عدم جرياهنا يف ذلك للتنبيه والدليل 

اخلاص. فالحظ.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:5 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:17 باب:8 من أبواب كتاب الشفعة حديث:).
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ث�م إن�ه قد رصح يف النهاية بعموم ثبوت الش�فعة يف كل يشء بني رشيكني، ثم 
قال: »وال ش�فعة فيام ال يصح قس�مته مثل احلامم واألرحية وما أش�بههام« وجرى عىل 
ذلك يف املهذب واملراس�م. ومل يستبعد يف الدروس العموم للمنقول، وإن كان ظاهره 

التوقف فيام ال يقبل القسمة.

كام أنه ذهب إىل اختصاصها بغري املنقول القابل للقس�مة يف اخلالف واملبسوط 
والرشائع والنافع واجلامع واملختلف � لكن استثنى فيه اململوك � واإلرشاد والتحرير 
وظاه�ر التذكرة وغريها. ونس�ب يف التذكرة عدم ثبوهتا فيام ال يقبل القس�مة إىل أكثر 
علامئن�ا، ويف املس�الك أن�ه املش�هور خصوصًا ب�ني املتأخري�ن، وجعله أح�د القولني 

املشهورين يف الدروس. 

ومرجع القولني إىل اعتبار قابلية القسمة يف موضوع الشفعة، إما مع اختصاصها 
بغري املنقول، أو عمومها للمنقول. وقد يستدل عليه بوجوه:

األول: أن الشفعة إنام ثبتت لدفع رضر الرشيك بتعرض املال املشرك للقسمة، 
وذلك إنام جيري فيام يقبل القسمة. 

لكنه كام ترى! خترص يف تعليل احلكم الرشعي من دون ش�اهد. بل قد يكون 
م�ا ال يقبل القس�مة أوىل بثبوت الش�فعة فيه، لع�دم إمكان التخلص م�ن الرشكة فيه 

بالقسمة، كام نّبه لذلك بعضهم.

الثاين: ما تضمن اختصاص الشفعة بام مل يقسم، كصحيح عبد اهلل بن سنان عن 
أيب عبد اهللA: »قال: ال تكون الش�فعة إال لرشيكني ما مل يتقاس�ام«)1(، ومعترب عقبة 
ب�ن خالد عنهA يف حديث قال: »إذا أّرفت األرف وحدت احلدود فال ش�فعة«))(، 

وغريمها. بدعوى: أن مقتضاها كون موضوع الشفعة ما من شأنه أن يقسم.

وفيه.. أواًل: أن النصوص املذكورة واردة لبيان ارتفاع الش�فعة بالقسمة، وهو 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1، 5.
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ال ين�ايف ثبوهت�ا فيام ليس من ش�أنه أن يقس�م. غاية األمر أهنا قد ال تنه�ض بإثباهتا فيام 
ليس من ش�أنه القس�مة من دون أن ينايف اس�تفادة ثبوهتا فيه من دليل آخر، كالعموم 

املتقدم وغريه.

وثانيًا: أن مرادهم مما ال يقس�م ليس هو خصوص ما ال يكون قاباًل هلا، كحق 
اخليار، بل ما تر به القسمة وإن أمكن قسمته، كالطريق الضيق، واحلامم. وموضوع 
النصوص املذكورة ما مل يقس�م وإن كانت القس�مة تر به، فتدل هذه النصوص عىل 

ثبوت الشفعة فيه قبل قسمته.

الثالث: موثق الس�كوين عن أيب عبد اهللA: »قال: قال رسول اهلل8: 
ال ش�فعة يف س�فينة وال يف هن�ر وال يف طري�ق وال يف رح�ى وال يف مح�ام«)1(. إما لفهم 

العموم منه لكل ما ال يقبل القسمة، أو لإلمجاع عىل تقييده بام ال يقبلها. 

لك�ن ال ش�اهد ع�ىل األول. والس�يام م�ع ورود النصوص اخلاص�ة بثبوهتا يف 
الرقيق، بل يف مجيع احليوان، كام يأيت. بل قد يشعر املوثق بخصوصية األمور املذكورة 

فيه. 

والث�اين � م�ع ع�دم ثبوت�ه، إلط�الق بعضهم ع�دم ثب�وت الش�فعة يف األمور 
املذكورة، كام يأيت � ليس بحيث يصلح لالستدالل واحلجية.

مضافًا إىل أن مقتضاه قصور املوثق عن صورة قابلية األمور املذكورة للقسمة، 
ال عموم�ه ل�كل ما ال يقبلها، خصوص�ًا مع ما أرشنا إليه م�ن ورود بعض النصوص 
اخلاص�ة بثب�وت الش�فعة يف بعض م�ا ال يقبل القس�مة كاحليوان وظه�ور العامل هبا. 
ومن هنا ال جمال للبناء عىل اش�راط قابلية القس�مة يف موضوع الشفعة، واخلروج عن 

العموم املتقدم.

بقـي يشء. وه�و أن املحكي عن ابن أيب عقيل عدم ثبوت الش�فعة يف الس�فينة 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:8 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
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والرقيق. فإن كان ذلك منه للبناء عىل عدم ثبوهتا يف املنقول، أو فيام ال يقبل القس�مة، 
فقد سبق ضعفه. 

وإن كان للدلي�ل اخل�اص فه�و متجه يف الس�فينة، ملا تقدم يف موثق الس�كوين. 
وكان عليه حينئٍذ ذكر بقية األمور التي تضمنها.

وأم�ا الرقي�ق فينح�رص الوجه في�ه بام تضمن ع�دم ثبوت الش�فعة يف احليوان، 
كموث�ق س�ليامن ب�ن خالد ع�ن أيب عب�د اهللA: »قال: لي�س يف احليوان ش�فعة«)1( 

وصحيح احللبي اآليت. 

لكن�ه � لو تم هنوضه باالس�تدالل � البد من محله ع�ىل غري الرقيق، لغري واحد 
من النصوص الرصحية يف جريان الش�فعة فيه، كموثق عبد اهلل بن س�نان: »قلت أليب 
عب�د اهللA: اململوك يكون بني رشكاء، فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهم: أنا أحق 
ب�ه، أل�ه ذلك؟ قال: نع�م إذا كان واحدًا«))(، وصحيح احللبي عن�هA: »أنه قال يف 
اململوك يكون بني رشكاء، فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: أنا أحق به، أله ذلك؟ 

قال: نعم إذا كان واحدًا. قيل له: يف احليوان شفعة؟ قال: ال«)3(، وغريمها.

ولعله لذا قال يف الرشائع: »ومن األصحاب من أوجب الش�فعة يف العبد دون 
غريه من احليوان«، وحكى نحوه يف النافع والتحرير. ويناس�به ما س�بق من املختلف 

من استثناء اململوك من عموم عدم ثبوت الشفعة فيام ال ينقسم. 

عىل أن ما تضمن عدم ثبوت الش�فعة يف احليوان معارض بصحيح عبد اهلل بن 
س�نان: »أنه س�أله عن ممل�وك بني رشكاء أراد أحده�م بيع نصيبه. ق�ال: يبيعه. قلت: 
فإهن�ام كانا اثنني فأراد أحدمها بيع نصيبه، فلام أق�دم عىل البيع قال له رشيكه: اعطني. 
ق�ال: ه�و أح�ق به. ثم ق�ال: ال ش�فعة يف احلي�وان، إال أن يك�ون الرشيك في�ه ]رقبة 
واح�دة[ واح�دًا«)4(. فإنه كالرصي�ح يف عدم الفرق بني الرقيق وغ�ريه من احليوان يف 

ثبوت الشفعة فيه يف الرشيكني دون األكثر. 
)1( ، ))( ، )3( ، )4( وسائل الشيعة ج:17 باب:7 من أبواب كتاب الشفعة حديث:6، 4، 3، 7.
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ف�إن أمك�ن ألجله محل ما تقدم يف حديثي س�ليامن بن خال�د واحللبي من عدم 
 ،Pثبوت الشفعة يف احليوان عىل ما إذا كان الرشكاء أكثر من اثنني، كام ذكره الشيخ
وإال فال أقل من التعارض بينه وبينهام يف ذلك املوجب للتساقط، والرجوع لعمومات 

الشفعة املتقدمة.

)1( ك�ام قد يظه�ر التفصيل املذكور من التهذيب. بل ه�و رصيح ما يف املقنع، 
حيث قال: »ال ش�فعة يف س�فينة وال طريق، وال محام وال رحى وال هنر وال ثوب، وال 

يف يشء مقسوم«. وقريب منه ما عن رسالة والده.

ويقتضي�ه اجلمع بني عموم ثبوت الش�فعة وموثق الس�كوين املتقدم الظاهر يف 
خصوصي�ة األمور التي تضمنها، من دون إش�عار فيه ب�أن ثبوت احلكم فيها من أجل 
عدم قابليتها للقس�مة، أو أنه مقيد بام إذا مل تقبل القس�مة، كام يظهر من بعضهم، عىل 

ما أرشنا إليه آنفًا.

وال جم�ال ملا يف االس�تبصار من محل�ه عىل التقي�ة ملوافقته للعام�ة، ألن املوافقة 
للعامة ال تقتيض احلمل عىل التقية مع إمكان اجلمع العريف كام يف املقام، لشيوع اجلمع 

بالتخصيص. 

هذا واملوثق كام ترى خاٍل عن ذكر الثوب، وال يتضح الوجه يف ذكر الصدوقني 
له، بل يتعني االقتصار عىل ما تضمنه املوثق.

نعم عن الفقه الرضوي: »وروي أنه ليس يف الطريق ش�فعة، وال يف النهر، وال 
يف رحى، وال يف ثوب«)1(. لكن يف كفاية فتوامها يف جرب ضعف هذا املرس�ل إش�كال، 

بل منع. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( مستدرك الوسائل ج:17 باب:8 من أبواب كتاب الشفعة حديث:4.

األول فيام عدا السـفينة والنهر والطريق واحلامم والرحى، فإنه ال تثبت فيها 
الشفعة)1(.
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)1( ك�ام هو املعروف بني األصحاب املدعى علي�ه اإلمجاع يف اخلالف والغنية 
والرسائ�ر. ويقتضيه � مضافًا إىل األصل � معترب ه�ارون بن محزة الغنوي عن أيب عبد 
اهللA: »سألته عن الشفعة يف الدور أيشء واجب للرشيك ويعرض عىل اجلار فهو 
أحق هبا من غريه؟ فقال: الشفعة يف البيوع إذا كان رشيكًا أحق هبا بالثمن«)1(، وغريه 

مما تضمن حرص الشفعة بالرشيك))(.

وك�ذا م�ا تضم�ن ارتفاعها مع القس�مة)3(. لظهور أن القس�مة ب�ني الرشيكني 
تستلزم اجلوار، بل تستلزمه يف اجلملة حتى إذا كانت بني أكثر من رشيكني.

ه�ذا ومل يع�رف اخل�الف في�ه مّن�ا إال من اب�ن أيب عقي�ل. ورم�اه يف الدروس 
والرياض بالشذوذ. قال يف املختلف: »وقال ابن أيب عقيل: الشفعة يف األموال املشاعة 

واملقسومة مجيعًا. وال شفعة للجار مع اخلليط. وهذا إشعار منه بثبوهتا مع اجلوار«. 

وقد استدل له يف املختلف بصحيح منصور بن حازم اآليت يف املسألة الثالثة إن 
شاء اهلل تعاىل، املتضمن ثبوت الشفعة للجار مع اشراكه يف الطريق. 

لكن�ه خمت�ص بم�ورده، ومعمول به فيه. ف�إن أراد خصوص ذل�ك فهو موافق 
لألصحاب. وإن أراد ما زاد عىل ذلك فهو مردود بام سبق.

))( يعني: كان صاحبا الدارين مش�ركني يف طريق الدارين، بأن يكون مملوكًا 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
))( راجع وسائل الشيعة ج:17 باب:1، 7 من أبواب كتاب الشفعة.

)3( راجع وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الشفعة.

)مسـألة2(: ال تثبت الشـفعة باجلـوار)1(، فإذا باع أحـد داره فليس 
جلاره األخذ بالشفعة.

)مسـألة3(: إذا كانت داران خمتصة كل واحدة منهام بشخص، وكانا 
مشـركن يف طريقهـام)2(، فبيعت إحـدى الدارين مع احلصة املشـاعة من 
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هلام، ال عاّمًا للامرة.

)1( ك�ام رصح به مجهور األصحاب، ونس�به يف الري�اض لألصحاب من غري 
خالف، وادعى يف اخلالف اإلمجاع عليه. لصحيح منصور بن حازم: »س�ألت أبا عبد 
اهللA ع�ن دار فيه�ا دور، وطريقهم واحد يف عرصة ال�دار، فباع بعضهم منزله من 
رج�ل، هل لرشكائه يف الطريق أن يأخذوا بالش�فعة؟ فق�ال: إن كان باع الدار وحّول 

باهبا إىل طريق غري ذلك فال شفعة هلم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة«)1(. 

ويف معت�رب منص�ور أيضًا: »قلت أليب عب�د اهللA: دار بني قوم اقتس�موها، 
فأخ�ذ كل واح�د منه�م قطعة وبناه�ا، وتركوا بينهم س�احة فيها ممره�م، فجاء رجل 
فاشرى نصيب بعضهم، أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسّد بابه، ويفتح بابًا إىل الطريق، 
أو ينزل من فوق البيت، ويسّد بابه. فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإهنم أحق به، وإال 

فهو طريقه جييء حتى جيلس عىل ذلك الباب«))(. وقريب منه معتربه اآلخر)3(.

لك�ن األخريين إنام تضمنا الش�فعة يف الطريق املش�رك عند بي�ع أحد الرشكاء 
حصت�ه منه، ال يف الدار املختصة عند بيعها مع احلصة من الطريق املش�رك، الذي هو 

حمل الكالم، كام نّبه له مجاعة. فالعمدة األول.

ه�ذا ورصيح الصحيح املذك�ور كون مورده تعدد الدور ومالكيها املش�ركني 
يف الطري�ق وزيادهت�م عىل اثنني. وهو قد ينايف ما يأيت يف املس�ألة الثامنة من اختصاص 
الش�فعة بالرشيكني. ومن ثم خص يف املقنعة واملبس�وط وظاهر النهاية ومجاعة احلكم 

هنا بالرشيكني دون األكثر، بل مل يعرف اخلالف فيه رصحيًا.

نعم نسب يف اجلواهر الردد فيه لبعض معارصيه. ومل يرتضه، عماًل بام تضمن 
اعتبار عدم زيادة الرشكاء عىل اثنني. 

)1( ، ))( ، )3( وسائل الشيعة ج:17 باب:4 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1، )، 3.

الطريق، تثبت الشفعة لصاحب الدار األخرى)1(، سواء أكانت الداران قبل 
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لك�ن الصحي�ح رصيح يف فرض تعدد الرشكاء للبائ�ع. وال ينفع محله � بقرينة 
نصوص قرص الش�فعة عىل الرشيكني � عىل اس�تعامل اجلمع يف اثنني فام زاد حقيقة أو 
جم�ازًا، عىل ال�كالم يف ذلك. ألن ذلك إن�ام ينفع فيام إذا أريد بال�رشكاء ما يعم البائع، 

والصحيح رصيح يف كون املراد هبم رشكاء البائع، فهم معه أكثر من اثنني قطعًا.

وال يتجه اجلمع مع تلك النصوص، إال بحمل الرشكاء عىل الواحد، وهو غري 
مألوف يف االستعامالت، بل يعد غلطًا عرفًا. 

فينح�رص األم�ر بحمل ف�رض تعدد ال�رشكاء يف الصحي�ح عىل التقي�ة. لكنه 
راج�ع إىل إمهاله وس�قوطه عن احلجي�ة. وحينئٍذ ال يبقى دليل ع�ىل احلكم املذكور يف 

الرشيكني.

وبعب�ارة أخ�رى: ق�رص احلكم عىل وح�دة رشيك البائ�ع راجع عرف�ًا إلمهال 
الصحي�ح، ال إىل اجلمع بينه وبني نصوص قرص الش�فعة ع�ىل الرشيكني. بل ينحرص 
اجلمع بني تلك النصوص والصحيح � بعد فرض العمل به � بتخصيص الصحيح هلا 

بالبناء عىل جريان احلكم يف املقام مع زيادة الرشكاء عىل االثنني.

وأم�ا ما يف اجلواه�ر من أن ذلك بعيد جدًا، خصوص�ًا بعد إطالق األصحاب 
من دون إش�ارة إىل اس�تثناء الفرض من عموم قرص الشفعة عىل الرشيكني. فهو ممنوع 
جدًا، بل كام أمكن ختصيص الصحيح لعموم عدم الشفعة مع القسمة، وعموم موثق 
السكوين املانع من ثبوت الشفعة يف الطريق، أمكن ختصيصه لعموم قرص الشفعة عىل 

الرشيكني.

وأم�ا إطالق األصحاب عدم ثبوت الش�فعة مع زيادة ال�رشكاء عىل اثنني فهو 
إنام يقدح يف الصحيح إذا رجع إىل إعراضهم عنه، حيث يكشف عن خلل يف صدوره 

أو يف جهته. 

لك�ن ال جمال للبن�اء عىل ذلك يف املقام بعد اس�تدالهلم بالصحي�ح، وانحصار 
دلي�ل املس�ألة عنده�م به، بل يتع�ني كون منش�أ إطالقهم ذهاهب�م إىل حتكيم نصوص 
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قرص الشفعة عىل الرشيكني عىل الصحيح غفلة عام ذكرنا، وهو اجتهاد منهم يف كيفية 
اجلم�ع ب�ني النصوص ال ملزم بمتابعتهم فيه، نظ�ري االجتهاد منهم يف فهم النص، كام 

لعله ظاهر.

ولعله لذا ذهب بعض مش�اخيناP إىل جريان احلكم املذكور مع تعدد الدور 
وال�رشكاء يف الطريق. كام ذهب إىل ذل�ك من قبل بعض األعيان املحققنيP، لكن 
بع�د حماولة رصف إطالقهم اعتبار وحدة الرشيك عن املورد، فرارًا من حمذور خمالفة 

اإلمجاع، وإن كان ذلك بعيد جدًا. 

وكي�ف كان فاختص�اص الصحيح بصورة تعدد الرشكاء � كام س�بق � ال يمنع 
م�ن البن�اء عىل جريانه يف الرشيكني أيضًا، إللغ�اء خصوصية مورده عرفًا، بل ال يبعد 
أولويت�ه بثب�وت احلك�م املذك�ور بمالحظة نص�وص قرص الش�فعة ع�ىل الرشيكني. 

فالحظ.

بقي يف املقام أمران:

األول: أن مقت�ىض احلكم يف الصحيح بثبوت الش�فعة لل�رشكاء الباقني جواز 
أخذهم مجيعًا بالشفعة، فتكون الدار وحصة بائعها من الطريق بينهم بالتساوي، لعدم 

املنشأ عرفًا للتفاضل بعد تساوهيم يف منشأ االستحقاق. 

نع�م إذا اتفقوا بينهم عىل التفاضل، كان هلم ما يتفقون عليه، ألن املفهوم عرفًا 
من ثبوت احلق هلم تبعية كيفية استعامله هلم.

أما لو امتنع بعضهم من األخذ بالش�فعة فاملناس�بات االرتكازية تقتيض ثبوهتا 
للباق�ني، وعدم س�قوط حقه�م فيها بامتن�اع املمتنع. البتن�اء جعل حق الش�فعة عىل 
اإلرف�اق بالرشيك وعدم دخ�ول األجنبي عليه. ويتعني حينئٍذ عليهم أخذ متام املبيع، 
أو االمتناع أيضًا، لعدم اإلشكال ظاهرًا يف عدم تبعض حق الشفعة، كام يأيت يف املسألة 

الثانية من فصل األخذ بالشفعة. فالحظ.
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الثـاين: قال يف التذكرة: »واألقرب عندي أن الطريق إن كان مما يمكن قس�مته 
والرشيك واحد، وبيع مع الدار املختصة بالبائع صفقة، فللرشيك اآلخر أخذ الطريق 
خاصة إن شاء، وإن شاء أخذ اجلميع. وإن مل يكن قسمته مل يمكن له أخذه خاصة، بل 

إما أن يأخذ اجلميع أو يرك«. 

وم�ا ذك�ره من الفرق ب�ني قابلي�ة الطريق للقس�مة وعدمه يبتن�ي عىل اخلالف 
املتق�دم منهم يف اعتبار قابلية القس�مة يف موضوع الش�فعة. ويأيت فيه بعض الكالم يف 

خصوص املقام.

أم�ا االقتص�ار يف األخذ بالش�فعة ع�ىل الطري�ق دون الدار فقد ذك�ر يف مفتاح 
الكرام�ة أنه يبتني عىل جواز التبعيض يف األخذ بالش�فعة يف مورد ثبوهتا يف املجموع، 
واملع�روف املش�هور بينهم عدم جواز ذلك. بل إما أن يأخ�ذ اجلميع أو يرك اجلميع. 

ويأيت الكالم يف ذلك يف املسألة الثانية من فصل األخذ بالشفعة إن شاء اهلل تعاىل.

لكن الظاهر أنه ال جمال له يف خصوص املقام. ملا س�بق يف موثق الس�كوين من 
عدم ثبوت الش�فعة يف الطريق، خرج منه ما تضمنه الصحيح من إعامله فيه مع الدار، 
فيجب االقتصار عليه والرجوع إلطالق املوثق يف املنع من إعامهلا فيه وحده، معتضدًا 
بام يأيت يف مرس�ل دعائم اإلس�الم. ويأيت م�ا ينفع يف ذلك عند ال�كالم يف بيع الطريق 

وحده إن شاء اهلل تعاىل. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( ك�ام ه�و مقت�ىض إط�الق املقن�ع واملقنع�ة والنهاي�ة واملبس�وط واخلالف 
والوس�يلة واملهذب والغني�ة والرسائر وعن غريها، ب�ل رصح بالعموم للصورتني يف 

التذكرة واملسالك والروضة وغريها. 

لك�ن اقت�رص يف الرشائ�ع والناف�ع والقواع�د واإلرش�اد وال�دروس واللمعة 
وغريه�ا ع�ىل األول. وقد ال يك�ون ذلك للخ�الف منهم يف العموم، ب�ل لذكرهم له 

ذلك مشـركتن وقسمتا أم مل تكونا كذلك)1(. وإذا بيعت إحدى الدارين 
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استثناًء من سقوط الشفعة بالقسمة والتمييز. 

وكيف كان فالعموم هو مقتىض إطالق صحيح منصور بن حازم املتقدم الذي 
سبق انحصار دليل املسألة به. 

لك�ن يف جام�ع املقاص�د أن املبيع الذي ال رشك�ة فيه يف احل�ال وال يف األصل 
ليس من متعلقات الشفعة، ولذا لو بيع وحده مل تثبت فيه بحال. فإذا ضّم إىل املشرك 
� وه�و يف املق�ام الطريق � تعني عدم ثبوهتا فيه أيضًا. وحديث منصور وإن كان مطلقًا 
إال أنه معارض بعموم قرص الش�فعة عىل الرشيك، وحيث كانت الش�فعة عىل خالف 

األصل تعني االقتصار فيها عىل املتيقن، وهو ما إذا كانت الدور مشركة يف األصل.

وق�د أنك�ر ذل�ك عليه غري واح�د، ومرجع ما ذك�روه أن مقت�ىض عموم قرص 
الشفعة عىل الرشيك اعتبار فعلية الرشكة فيها املستلزم لعدم ثبوت الشفعة يف القسمني 
مع�ًا، وحيث كان حديث منص�ور دااًل بإطالقه عىل ثبوهتا فيهام معًا، وكان أخص من 
العموم الس�ابق، تعني تقديمه عىل العم�وم املذكور فيهام معًا، وال وجه لالقتصار عىل 

املتيقن منهام، ملا هو املعلوم من أن عموم اخلاص مقدم عىل عموم العام.

)1( ب�ال خالف وال إش�كال. ك�ذا يف اجلواه�ر. ويقتضيه � مضاف�ًا إىل قاعدة 
الس�لطنة القاضية بعدم ثبوت الش�فعة يف غري مورد اليقني، وعموم قرص الشفعة عىل 

الرشيك � أحاديث منصور املتقدمة.

))( يعني: فله أخذ احلصة املبيعة من الطريق بالش�فعة، كام يف الرشائع والنافع 
والتذك�رة، وهو مقتىض إطالقهم ثبوت الش�فعة للرشيكني مطلق�ًا أو يف غري املنقول. 

ويقتضيه � مضافًا إىل عمومات الشفعة � معتربا منصور بن حازم املتقدمان. 

نع�م قّي�ده ب�ام إذا كان الطريق قاب�اًل للقس�مة يف الرشائع والتذك�رة والقواعد 

بـا ضم حصة الطريق إليها مل تثبت الشـفعة للرشيـك يف الطريق)1(. وإذا 
بيعت احلصة من الطريق وحدها تثبت الشـفعة للرشيك)2(. وهل خيتص 
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وجامع املقاصد والروضة واملسالك، وقد يستفاد من كل من ذهب إىل اعتبار ذلك يف 
موضوع الشفعة، عىل اخلالف املتقدم.

بل يظهر من الدروس أن ذلك الزم حتى يف ثبوت الش�فعة يف الدار إذا بيعت 
م�ع الطريق. وقد استش�كل فيه جامع املقاصد وغريه بأن قبول القس�مة رشط جلميع 
املش�فوع ال ألبعاضه، وبأن هذه القسمة كال قس�مة. ومل يتضح املراد بالثاين. فالعمدة 

األول. والسيام مع إطالق صحيح منصور.

بل حيث كان معتربا منصور اللذان مها الدليالن عىل ثبوت الشفعة يف الطريق 
ل�و بي�ع وح�ده ظاهران يف ك�ون الطريق الذي يب�اع وحده هو الطري�ق الذي ال جيوز 
ملشري الدار سلوكه، وكان مقتىض إطالقهام عدم الفرق يف الطريق املذكور بني القابل 
للقسمة وغريه � كإطالق الصحيح � كان مقتىض إطالقهام ثبوت الشفعة يف الطريق لو 
بيع وحده مطلقًا وإن مل يكن قاباًل للقسمة. والبناء عىل ختصيصهام لعموم دليل اعتبار 

قابلية القسمة يف الشفعة لو تم أهون من التفكيك بني الطريقني فيهام. فالحظ.

)1( كام قد يستفاد من االقتصار عليه يف املقنع.

))( ك�ام هو مقتىض إطالق مجه�ور األصحاب كفاية االش�راك يف الطريق أو 
يف غ�ريه م�ن املنافع يف ثبوت الش�فعة. بل هو رصيح املقنعة والوس�يلة. ويف اجلواهر: 

»ظاهرهم االتفاق عىل عدم الفرق بني الدار والبستان«.

)3( اقتص�ارًا ع�ىل م�ورد الصحي�ح بع�د خمالفة احلك�م للقاع�دة. وكأن وجه 
العم�وم دعوى إلغاء خصوصية ال�دار عرفًا، وفهم العموم من الصحيح. وهو وإن مل 

خيل عن وجه، إال أن يف بلوغه حد الظهور احلجة إشكال. 

والس�يام أن الزم العموم عدم بقاء مورد ملا تضمنه موثق الس�كوين املتقدم من 

احلكـم املذكور بالـدار)1( أو يعّم غريها من األماك املفروزة املشـركة يف 
الطريق)2(؟ وجهان: أقوامها األول)3(.
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عدم ثبوت الشفعة يف الطريق. كام يلزم التعارض بني املوثق املذكور والصحيح وبقية 
أحاديث منصور املتضمنة جواز بيع الطريق وحده.

وه�ذا بخ�الف م�ا ل�و اقترص ع�ىل م�ورد النص�وص املذك�ورة، وه�و الدور 
وطريقها، حيث يمكن محل املوثق عىل الطريق يف غري مورد هذه النصوص، وغاية ما 

يلزم ختصيصه هبا، وهو غري عزيز.

لكن يف مرس�ل دعائم اإلس�الم: »أنه س�ئل عن البيع يقع عىل املشاع واملقسوم 
صفقة واحدة، هل لش�فيع املش�اع أن يأخذ املش�اع بقيمته دون املقسوم؟ قال: ال، إنام 
له الصفقة بكامهلا ما كان فيها من مش�اع ومقس�وم، فإن أراد أخذمها معًا وال يسلمهام 
مع�ًا«)1(. إال أن�ه ال جم�ال للتعويل عليه مع ضعفه يف نفس�ه، وعدم ظه�ور عملهم به، 
لعدم إش�ارهتم له. بل يأيت منهم يف املس�ألة اخلامس�ة خالفه، وحكمه�م بلزوم تفريق 

الصفقة. فالحظ.

)1( ع�ىل اخت�الف بينهم بني من ذكرها بأمجعها وم�ن اقترص عىل بعضها. ويف 
اجلواهر أن عليه أكثر الفتاوى وظاهر الرياض نسبته لألصحاب، وال يسعنا استقصاء 

كلامهتم يف ذلك.

))( ك�ام نّب�ه ل�ه يف الري�اض واجلواهر. ق�ال يف الث�اين: »ظاهر املعظ�م إحلاق 
ال�رشب بالطريق يف احلكم املزبور. وإن كّن�ا مل نجده يف نصوصنا، بل وال يف نصوص 
العامة. فإن كان إمجاعًا، وإال كان حماّلً لإلش�كال«. لكن ال جمال لدعوى اإلمجاع بعد 

)1( مستدرك الوسائل ج:17 باب:11 من أبواب كتاب الشفعة حديث:7.

)مسـألة4(: أحلق مجاعة بالطريـق النهر، والسـاقية، والبئر)1(، فإذا 
كانت الدار املختصة كل منهام بشـخص مشـركتن يف هنر أو ساقية أو بئر، 
فبيعت احدمها مع احلصة من النهر أو الساقية أو البئر، كان لصاحب الدار 

األخرى الشفعة. وفيه إشكال)2( 
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االقتصار عىل الطريق يف املقنع واملبسوط واخلالف واملهذب واجلامع.

نع�م قد يدع�ى فهمه م�ن صحيح منص�ور املتق�دم بدعوى إلغ�اء خصوصية 
الطري�ق فيه عرفًا، والتعدي جلميع املنافع. لكنه � مع عدم وضوحه يف نفس�ه � يقتيض 
التعدي جلميع املنافع، كاإلسطبل وموقف السيارات يف عصورنا، وساحة املنور وغري 

ذلك مما ال يظن هبم االلتزام به. 

وأشكل من ذلك ما يف التذكرة، حيث جزم بثبوت الشفعة بالرشكة يف الطريق 
والنه�ر والس�اقية، ثم استش�كل بثبوهتا بالرشك�ة يف البئر، ثم قال يف وجه اإلش�كال: 
»ينش�أ من االقتصار عىل مورد النص فيام خيالف األصل، وال ش�ك يف خمالفة الش�فعة 
لألصل. ومن أهنا مش�ركة يف مس�قى« لوض�وح أن كال وجهي اإلش�كال جيريان يف 
النه�ر والس�اقية كام جيريان يف البئ�ر، وال وجه للتفريق باجلزم جيريان يف الش�فعة فيهام 

واإلشكال يف جرياهنا فيها. 

ومثل ذلك ما يف املقنعة من جعل معيار الشفعة يف الضياع وحدة الرشب، ويف 
الدور وحدة الطريق، لعدم وضوح املأخذ يف التفصيل املذكور.

هذا ويف مرس�ل دعائم اإلس�الم عن أيب عبد اهللA: »أنه قال: ال ش�فعة إال 
يف مش�اع... فإذا وقعت القس�مة مل يكن بني صاحب العلو وصاحب الس�فل ش�فعة. 
إال أن يكون بينهام يشء مش�رك«)1(، ويف مرس�له اآلخر عنهA: »أنه قال: ال شفعة 
يف بئ�ر وال هن�ر. وال ش�فعة إال أن يكون م�ع يشء من ذلك أصل أرض مل تقس�م«))(. 
ومقتضامها العموم لكل ما إذا اش�رك املقس�وم يف أمر مل يقسم. لكن ال جمال للتعويل 
عليهام مع ضعفهام وعدم اجلابر هلام، لعدم تعرض األصحاب هلام، فضاًل عن تعويلهم 

عليهام.

)1( مستدرك الوسائل ج:17 باب:4 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

))( مستدرك الوسائل ج:17 باب:8 من أبواب كتاب الشفعة حديث:).
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)1( اقتص�ارًا فيام خال�ف القاعدة عىل مورد النص. لكن يتجه ثبوت الش�فعة 
يف نفس األمر املش�رك وحده مهام كان بناًء عىل ما يأيت يف املس�ألة اخلامس�ة من ثبوت 

الشفعة يف األمر املشرك إذا بيع مع املختص.

نع�م ال يثب�ت يف النه�ر بن�اًء عىل ما س�بق من ع�دم جريان الش�فعة في�ه ملوثق 
الس�كوين. ب�ل ال يبعد ذلك يف الس�اقية ألهنا من أف�راد النهر حقيق�ة. وانرصافه عنها 

بدوي ال يعتد به. فالحظ.

))( ك�ام يف املبس�وط والرشائ�ع واجلامع والقواع�د والتذك�رة وغريها، ونفى 
اخلالف واإلش�كال فيه يف اجلواه�ر. وظاهر التذكرة ورصي�ح جامع املقاصدوحمكي 

املفاتيح اإلمجاع عليه. 

ويقتضي�ه إطالق نصوص الش�فعة املتضمنة أن الرشي�ك أحق بحصة رشيكه 
أو باملبي�ع أو نحو ذلك، ف�إن مقتىض أحقيته به عدم بيعه عىل غريه وحده أو مع غريه، 

وجواز أخذه له من املشري يف احلالني.

نعم قولهA يف معترب هارون بن محزة الغنوي املتقدم يف جتديد حق الش�فعة: 
»فه�و أح�ق هب�ا بالثمن«)1( قد يظه�ر فيام إذا بيع�ت احلصة وحدها، ألهنا ه�ي املقابلة 
بالثم�ن يف البيع، أما إذا بيعت مع غريه�ا صفقة فاملقابل بالثمن هو املجموع. وبعبارة 
أخ�رى: الثم�ن عرفًا ه�و املأخوذ طرفًا يف عق�د البيع، وتوزيع أجزائه عىل ما يناس�ب 

أجزاء املبيع يف تبعض الصفقة أمر عريف ال يرجع إىل كون تلك األجزاء أثامنًا هلا. 

لك�ن املناس�بات االرتكازي�ة تقيض بأن إلغ�اء خصوصية الثمن في�ه والتعدي 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

بل منع)1(.
)مسألة5(:  إذا بيع املقسوم منضاًم إىل حصة من املشاع صفقة واحدة كان 
 للرشيك يف املشاع األخذ بالشفعة يف احلصة املشاعة بام خيصها من الثمن)2( 
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جلزئ�ه املقاب�ل للحص�ة يف حم�ل الكالم أق�رب عرفًا من رف�ع اليد عن إطالق�ات أدلة 
الشفعة املشار إليها.

والس�يام مع ما يس�تلزمه اجلمود عىل الثمن فيه من كثرة تعطيل الش�فعة بنحو 
ال يناس�ب حكمة ترشيعها. ومع ظهور تسامل األصحاب عىل ثبوت الشفعة الكاشف 

عن فهم ذلك من أدلتها عرفًا. 

وبذلك يظهر العموم جلميع موارد بيع ما تثبت فيه الش�فعة مع ما ال تثبت فيه 
صفقة واحدة، وعدم خصوصية املقسوم يف ذلك.

)1( تق�دم الكالم يف معيار التوزيع يف املس�ألة الواح�دة والعرشين من الفصل 
الثاين يف رشوط العوضني فيام لو باع ملكه مع ملك غريه صفقة.

))( بال إش�كال ظاهر وال خالف. خلروجه عن موضوع الش�فعة. وما س�بق 
يف الدور املش�ركة يف الطريق املش�رك خارج عن مقتىض القاع�دة، فيقترص عليه تبعًا 
لدليله، وال يتعدى لغريه. نعم تقدم يف املسألة الرابعة مرسل دعائم اإلسالم املتضمن 

األخذ بالشفعة يف املقسوم مع املشرك، وتقدم أنه ال جمال للتعويل عليه.

)3( كام هو املعروف بني األصحاب املش�هور بينهم، بل كاد يكون إمجاعًا، كام 
يف املسالك، وهو املجمع عليه اليوم، كام يف التنقيح، بل أطلق اإلمجاع عليه يف الرسائر 
والتذك�رة وجام�ع املقاصد وحمكي جممع الربهان. كام ادعى يف املبس�وط إمجاع الفرقة 

وأخبارهم عىل عدم ثبوت الشفعة لو أصدق الشقص يف النكاح. 

ومل يع�رف اخل�الف يف ذلك إال من ابن اجلنيد، حي�ث قال فيام حكي عنه: »إذا 
زال ملك الرشيك عنه هببة منه بعوض رشط يعوضه إياه أو غري عوض كان للش�فيع 

بعد توزيعه)1(. وليس له األخذ يف املقسوم)2(.
)مسـألة6(: ختتص الشـفعة بالبيع)3( فإذا انتقل اجلزء املشـاع باهلبة 

املعوضة أو الصلح أو غريمها فا شفعة للرشيك.
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ش�فعة فيه، فإن حّبس ملكه أو أس�كنه مل يكن للشفيع ش�فعة«. ويف الدروس وجامع 
املقاصد أنه شّذ يف ذلك.

والوجه يف مذهب املش�هور األصل بعد خمالفة الش�فعة للقاعدة، حيث مل نعثر 
ع�ىل إط�الق يف أدلتها من هذه اجلهة يقتيض التعميم لس�ائر وج�وه االنتقال. واملتيقن 

منها بعد النظر يف النصوص والفتاوى هو البيع.

ب�ل الظاهر ورود قولهA يف معت�رب الغنوي � املتقدم عند الكالم يف موضوع 
ح�ق الش�فعة � : »الش�فعة يف البي�وع إذا كان رشي�كًا فهو أح�ق هبا بالثم�ن«)1( مورد 
التحديد، املستلزم حلرص حق الشفعة يف البيع وعدم جريانه يف سائر وجوه االنتقال. 

 ورب�ام يس�تدل أيضًا بمفهوم مرس�ل يون�س املتق�دم يف املس�ألة األوىل عن أيب 
عب�د اهللA: »س�ألته عن الش�فعة ملن ه�ي؟ ويف أي يشء هي؟ ومل�ن تصلح، وهل 
تكون يف احليوان ش�فعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة يف كل يشء من حيوان أو 
أرض أو متاع إذا كان بني رشيكني ال غريمها، فباع أحدمها نصيبه فرشيكه أحق به من 

غريه، وإن زاد عىل االثنني فال شفعة ألحد منهم«))(.

بدعوى: أنه قد تضمن اش�راط الش�فعة بأمرين: كون ال�رشكاء اثنني ال أكثر، 
وبي�ع أحدمها نصيبه، ومقتىض مفه�وم الرشط فيه انتفاؤها بانتفاء أحد األمرين، ومنه 

االنتقال بغري البيع.

لك�ن الظاه�ر أن الرشطية مس�وقة لبيان ك�ون الرشط ه�و األول ال غري، وهو 
ع�دم زيادة الرشكاء عىل اثنني جوابًا عن قول الس�ائل: »مل�ن هي؟... وملن تصلح؟«، 
كام يناس�به الترصيح باملفهوم يف ذيل احلديث بقوله: »وإن زاد عىل االثنني فال ش�فعة 
هل�م«. وأم�ا البيع فهو مس�وق لتحقيق موضوع الش�فعة، وهو االنتق�ال، من دون أن 

يكون رشطًا آخر مسوقًا للمفهوم.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:17 باب:7 من أبواب كتاب الشفعة حديث:).
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نعم اقتصار اإلمامA عليه يف بيان املوضوع قد يش�عر باختصاص املوضوع 
به من دون أن يبلغ حد الظهور يف املفهوم.

ومثل ذلك صحيح أيب بصري عن أيب جعفرA: »سألته عن رجل تزوج امرأة 
عىل بيت يف دار له، وله يف تلك الدار رشكاء. قال: جائز له وهلا، وال ش�فعة ألحد من 
الرشكاء عليها«)1(. فقد اس�تدل به غري واحد عىل عدم ثبوت الش�فعة بجعل الشقص 

مهرًا يف النكاح. وال يبعد كونه املراد بأخبار الفرقة فيام تقدم من املبسوط.

لكنه يش�كل.. أواًل: بام ذك�ره يف التنقيح من احتامل كون املانع من الش�فعة يف 
مورده كثرة الرشكاء. وأما ما يف مفتاح الكرامة من دفعه بأن أكثر أخبار الباب وردت 
بلفظ اجلمع. فهو يف غاية املنع، كام يظهر بسرب نصوص املقام، بل مل يرد فرض الرشكاء 
ملن انتقل عنه الشقص إال يف نصوص منصور بن حازم املتقدمة يف فرض االشراك يف 

الطريق، وقد سبق الكالم فيها. فراجع.

وثانيًا: بأن املفروض يف الصحيح إصداق البيت الذي للزوج يف الدار املشركة، 
وكام يمكن محله عىل إصداق ش�قص البيت بقرينة فرض االش�راك يف الدار التي كان 
البي�ت ج�زءًا منها، يمكن محل�ه عىل إصداق متام البيت لقس�مة البي�وت بني الرشكاء 
بحيث خيتص كل منهم ببيته، ووصف الدار باالش�راك بلحاظ س�بق اشراكهم فيها 
أو مجعه�ا لبيوت كل منهم أو اش�راكهم فيام عدا البيوت منه�ا. بل لعل الثاين أقرب. 

فالعمدة يف دليل احلكم ما سبق.

لك�ن يظهر من املس�الك امليل جلريان الش�فعة يف مجي�ع املعاوضات، بل حكي 
عن املفاتيح تقويته. لعدم دليل رصيح عىل ختصيصها بالبيع. وجمرد ثبوهتا فيه ال ينايف 
ثبوهت�ا يف غ�ريه. والش�راك اجلميع يف احلكم�ة الباعثة عىل إثبات الش�فعة، وهو دفع 
الرر عن الرشيك. ويظهر ضعفه مما س�بق من ظهور معترب الغنوي يف االختصاص 

بالبيع، وكفاية األصل يف املقام.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:11 من أبواب كتاب الشفعة حديث:).
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واحلكم�ة املذك�ورة وحده�ا ال تكفي يف التعمي�م ما مل تكن عل�ة يدور احلكم 
مدارها وجودًا وعدمًا. وال ش�اهد عىل ذلك من النصوص. إذ مل يتضمن ذكر الرر 
إال قولهA يف معترب عقبة بن خالد: »قىض رسول اهلل8 بالشفعة بني الرشكاء 
يف األرضني واملس�اكن. وقال: ال رضر وال رضار...«)1(. وليس هو بلس�ان التعليل. 
ب�ل العل�ة املذك�ورة ال تط�رد يف م�ورد الش�فعة. ك�ام أن التعليل هبا ال يناس�ب بعض 

اخلصوصيات املشتملة عليها. 

عىل أن ذلك جيري يف االنتقال غري املعاويض الذي قربا فيه عدم ثبوت الشفعة، 
بل حتى يف مثل الوقف والس�كنى اللذين منع ابن اجلنيد من ثبوت الش�فعة فيهام. بل 

لعل الرر فيه أظهر. فالحظ.

ه�ذا وقد ف�رق بعض مش�اخيناP بني املس�اكن واألرضني وغريه�ا، فجزم 
يف غريه�ا باختص�اص الش�فعة في�ه بالبيع، واستش�كل يف اختصاصها به يف املس�اكن 

واألرضني. وكأن منشأ اختصاصها باإلشكال معترب عقبة بن خالد املتقدم. 

لك�ن ذل�ك إن كان بلحاظ التعليل فيه بنفي الرر فقد عرفت اإلش�كال فيه. 
عىل أنه لو تم يقتيض التعدي عن املس�اكن واألرضني لس�ائر موارد الرشكة. وإن كان 
بلحاظ ما تضمنه من إطالق ثبوت الشفعة يف املساكن واألرضني، فاإلطالق املذكور 
ال ينه�ض ببي�ان موضوع إعامل احل�ق املذكور، وأنه األرضني واملس�اكن بذاهتا وإن مل 
تتع�رض لالنتق�ال عن الرشي�ك أو تعرضها ملطلق االنتق�ال، أو خلصوص املعاويض 
عنه، او خلصوص البيع منه، ومل يتضح حتديد احلق املذكور عرفًا بأحد الوجوه، ليحمل 
اإلطالق عليه، بل يتعني االقتصار عىل املتيقن. عىل أنه لو فرض ثبوت اإلطالق تعني 
اخل�روج عن�ه بمعترب الغنوي الظاهر يف حتديد الش�فعة مطلقًا وقرصه�ا عىل البيع، كام 

سبق. فالحظ.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:5 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
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)1( كام يف املبس�وط والرشائع والنافع � يف بعض نس�خه � واجلامع والدروس 
والرياض وغريها. ونفى يف املبسوط اخلالف فيه. 

ويف االنتصار أن من متفردات اإلمامية ثبوت الش�فعة للموقوف عليهم، وأن 
ل�ويل الوقف أن يأخذ هبا، مدعيًا اإلمجاع عليه. وعن املقترص عن التقي موافقته، وهو 

الظاهر من التحرير والتبرصة، ويف بعض نسخ النافع أنه األشبه. 

لكن يف الرسائر أن األكثر عىل خالفه. وفصل فيه بني ما إذا كان املوقوف عليه 
واح�دًا فله األخذ بالش�فعة، وم�ا إذا كان متعددًا فليس له األخذ هبا، ملا هو املش�هور 
املع�روف م�ن ع�دم ثبوهتا م�ع زي�ادة الرشكاء ع�ىل اثن�ني. وعليه ج�رى يف املختلف 
واإليض�اح والتنقي�ح وجام�ع املقاص�د واملس�الك وحمك�ي املقت�رص واملفاتي�ح. ويف 
الدروس وجامع املقاصد واملس�الك وعن املفاتيح نسبته للمتأخرين. وظاهر القواعد 

التوقف. 

وبناه يف التذكرة عىل ملكية املوقوف عليه للوقف. كام بنى التفصيل بني وحدة 
املوق�وف علي�ه وتعدده عىل القول باختصاص الش�فعة بالرشيك�ني أو عمومها ملا زاد 

عىل ذلك.

هذا والظاهر عدم ملك املوقوف عليهم للعني املوقوفة، فليس�وا هم الرشكاء، 
وإن�ام خيتص الوق�ف بلحاظ منفعته باجله�ة املوقوف عليها م�ن دون أن يكون مملوكًا 
ألح�د. بل ه�و حمبس عليها ال غري. ك�ام أنه حيث تضمنت النصوص ثبوت الش�فعة 
للرشي�ك فال رشي�ك يف املقام، وجمرد التحبيس عىل اجله�ة ال جيعلها رشيكًا بعد أن مل 

تكن مالكة. وعليه يتعني عدم ثبوت الشفعة لصاحب الوقف مطلقًا.

)مسـألة7(: إذا كانت العـن بعضها ملكًا وبعضها وقفـًا فبيع امللك 
مل يكـن للموقـوف عليهم الشـفعة)1( ـ عـى األقـوى ـ وإن كان املوقوف 
عليه واحدًا، وإذا بيع الوقف يف مورد جيوز بيعه ففي ثبوت الشفعة لرشيك 
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نعم لو قيل بملكية املوقوف عليه للعني املوقوفة اجته ثبوت الشفعة مع وحدته 
أو مطلق�ًا عىل اخلالف اآليت يف اعتبار وحدة الرشيك وعدمه. لكن يف الدروس أنه ال 
يثبت، لنقص امللك وعدم إطالق الترصف فيه. ويف كفاية ذلك يف اخلروج عن إطالق 

األدلة إشكال، بل منع.

)1( ك�ام يف التحرير والدروس وجامع املقاصد واملس�الك واحلدائق، بل قطع 
به يف الدروس، ونفى اإلش�كال فيه يف املس�الك واحلدائق وعن غريمها، واس�تظهر يف 

الرياض عدم اخلالف فيه. لوجود املقتيض وعدم املانع. 

لكنه غري ظاهر بعد ما سبق من عدم ملك اجلهة املوقوف عليها. لعدم الرشكة 
حينئٍذ، حيث ال يكفي فيها ملك الشقص، بل البد من ملك الطرفني. والسيام بلحاظ 
صحيح عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهللA: »قال: ال تكون الشفعة إال لرشيكني ما 
مل يتقاسام«)1(، ألن مقتىض احلرص فيه اعتبار تعدد الرشيك يف ثبوت الشفعة. ولعله لذا 
 Pيظه�ر امليل لعدم ثبوت الش�فعة من اجلواهر. وكذا م�ن بعض األعيان املحققني 
يف حاش�يته ع�ىل التبرصة. إال أنه قال: »لوال قي�ام إمجاع عليه، كام يومهه ختصيص نفي 
الش�فعة يف كلامهت�م بالصورة األوىل. فتدب�ر«. لكن الظاهر عدم قي�ام اإلمجاع بالنحو 

الذي ينهض باالستدالل.

))( كام يف املقنع واملقنعة واالنتصار واملبسوط والنهاية واخلالف، وحكي عن 
رسالة عيل بن بابويه. وهو املعروف بني من تأخر عنهم. ويف الدروس: »عىل األشهر، 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

قوالن أقرهبام ذلك)1(.
)مسـألة8(: يشرط يف ثبوت الشـفعة أن تكون العن املبيعة مشركة 
بن اثنن فإذا كانت مشركة بن ثاثة فام زاد وباع أحدهم مل تكن ألحدهم 

شفعة)2(. 
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ويكاد يكون إمجاعًا«. وقريب منه يف اجلواهر ورمى يف الدروس ما يأيت من ابن اجلنيد 
وم�ن الص�دوق بالندرة. بل ادعى انعقاد اإلمجاع عليه بعدمه�ا يف االنتصار والتنقيح، 

وأطلق اإلمجاع عليه يف الغنية والرسائر. 

ويقتضيه صحيح عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهللA: »قال: ال تكون الشفعة 
 Aإال لرشيكني ما مل يتقاسام. فإذا صاروا ثالثة فليس لواحد منهم شفعة«)1(، وقوله
يف مرس�ل يونس املتقدم: »الشفعة جائزة يف كل يشء من حيوان أو أرض أو متاع، إذا 
كان اليشء بني رشيكني ال غريمها، فباع أحدمها نصيبه فرشيكه أحق به من غريه. وإن 
زاد عىل االثنني فال ش�فعة ألحد منهم«))(، وصحيح عبد اهلل بن س�نان: »أنه سأله عن 
ممل�وك ب�ني رشكاء أراد أحدهم بيع نصيبه. قال: يبيعه. قلت: فإهنام كانا اثنني فلام أراد 
 أحدمه�ا بي�ع نصيبه، فلام أقدم عىل البيع قال له رشيك�ه: اعطني. قال: هو أحق به، ثم 
ق�الA: ال ش�فعة يف احليوان إال أن يك�ون الرشيك ]رقبة واحدة[ في�ه واحدًا«)3(، 

ونحوه يف اململوك صحيحه اآلخر)4(، وصحيح احللبي)5(.

نعم يف موثق السكوين عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عيلG: »قال: الشفعة 
عىل عدد الرجال«، ونحوه موثق طلحة بن زيد عنهA)6(. وتقدم يف أحاديث منصور 
بن حازم الواردة يف االش�راك يف الطريق احلكم بثبوت الشفعة لرشكاء البائع)7(، ويف 
معترب عقبة بن خالد عنهA: »قال: قىض رس�ول اهلل8 بالش�فعة بني الرشكاء 

يف األرضني واملساكن...«)8(. 

لك�ن تنزيل ال�رشكاء يف معترب عقب�ة بقرينة النصوص الس�ابقة عىل الرشيكني 
فق�ط غ�ري عزيز، بل هو املتيقن مجعًا، إما الس�تعامل اجلم�ع يف االثنني � عىل الكالم يف 
كونه حقيقة أو جمازًا � أو بلحاظ كثرة الرشكاء تبعًا لتعدد األرضني واملساكن وإن كان 

)1( ، ))( ، )3( وسائل الشيعة ج:17 باب:7 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1، )، 7.

)4( ، )5( ، )6( وسائل الشيعة ج:17 باب:7 من أبواب كتاب الشفعة حديث:4، 3، 5.
)7( راجع وسائل الشيعة ج:17 باب:4 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1، )، 3.

)8( وسائل الشيعة ج:17 باب:5 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
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يف كل أرض ومسكن رشيكان ال غري. 

وال جم�ال لذلك يف أحاديث منصور، لرصاحتها يف ثبوت الش�فعة للرشكاء يف 
الطري�ق بعد البيع املتوقف عىل تعدد رشكاء البائع، وال يف موثقي الس�كوين وطلحة، 

لرصاحتهام يف تعدد من تثبت له الشفعة.

نع�م تقدم مّن�ا أن أحاديث منصور خمالف�ة للقاعدة من أكثر م�ن وجه، فيتعني 
بعد عمل األصحاب هبا البناء عىل ختصيصها للقاعدة من مجيع اجلهات، ومنها املقام. 

فلم يبق إال موثقا الس�كوين وطلحة. ومها ال ينهضان برفع اليد عن النصوص 
السابقة بعد موافقة تلك النصوص للقاعدة، وعمل مجهور األصحاب هبا، وخمالفتها 
للعامة، حيث حكي عنهم اإلطباق عىل ثبوت الشفعة مع تعدد الرشكاء، حتى عّد يف 

االنتصار القول باختصاص الشفعة بالرشيك الواحد من متفردات اإلمامية. 

وألج�ل ذلك يتعني إما طرح املوثقني، هلج�ر مجهور األصحاب هلام، أو محلهام 
عىل التقية، كام قد يؤيده كون الراويني هلام من العامة. وال أقل من تس�اقط الطائفتني، 
والرجوع للقاعدة القاضية باالقتصار يف الشفعة عىل املتيقن. ومن ذلك يظهر ضعف 

ما عن ابن اجلنيد من عموم ثبوت الشفعة يف الرشكة ولو مع الكثرة.

ومثل�ه م�ا يف املختلف م�ن أن القول املذك�ور ال خيلو عن ق�وة لصحة حديث 
منص�ور ب�ن ح�ازم. إذ لو غض النظر عام س�بق يف أحاديث منصور ف�ال أقل من عدم 

املوجب لتقديمها عىل نصوص التقييد، بل جيري فيها ما سبق.

وأش�كل م�ن ذلك ما يف املس�الك من أن رواي�ات التعميم � ب�ام فيها أحاديث 
منص�ور � أكثر وأوض�ح داللة، ألن عم�دة نصوص االختص�اص بالرشيك الواحد 
صحي�ح عب�د اهلل بن س�نان األول، وه�و غري رصي�ح يف املدعى، ألن�ه تضمن ثبوت 
الش�فعة للرشيك�ني، واملطل�وب ال يت�م إال إذا أري�د ثبوهت�ا بينه�ام الراج�ع إىل ثبوهتا 
لواح�د منه�ام، وهو ال�ذي مل يبع حصته، فف�رض ثبوهتا للرشيكني يس�تلزم ثبوهتا مع 
كث�رة الرشكاء. ق�ال: »وال ينافيه قوله: وال تثبت لثالثة. إذ ال قائل بالفرق بني االثنني 
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والثالثة. وجلواز إرادة عدم اس�تحقاق كل واح�د من الثالثة بخصوصه دون اآلخر. 
وهذا وإن كان خالف الظاهر، إال أن فيه طريقًا للجمع...«.

إذ في�ه � مضاف�ًا إىل م�ا س�بق يف أحادي�ث منص�ور، وإىل أن دلي�ل املش�هور ال 
 ينح�رص بصحي�ح عب�د اهلل ب�ن س�نان املذك�ور � : ألن الزم م�ا ذكره دالل�ة صحيح 
عب�د اهلل ب�ن س�نان عىل ع�دم ثبوت الش�فعة م�ع وحدة الرشي�ك، م�ع أن املتيقن من 

النصوص والفتاوى ثبوهتا حينئٍذ. 

وال�ذي أوقعه يف ذل�ك محل الصحيح املذكور ع�ىل إرادة الرشيكني بعد البيع، 
وقد س�بق عند الكالم يف حتديد حق الش�فعة أن املراد هبام الرشيكان قبل البيع، ألهنام 
اللذان يس�قط حق الشفعة هلام بتقاسمهام، فيكون نصًا يف املطلوب، وال حيتاج معه إىل 
مح�ل نفي الش�فعة عن الثالثة عىل م�ا ذكره مما يقطع بعدم إرادت�ه وعدم صحة احلمل 

عليه. فال خمرج عام سبق.

ومثل ذلك ما ذكره الصدوقP يف الفقيه من التفصيل بني احليوان فتختص 
بالرشي�ك الواح�د، وغريه فتثبت لألكثر، بدعوى: أنه مقت�ىض اجلمع بني النصوص، 
حيث ذكر موثقي الس�كوين وطلحة، ثم روى مضمون مرسل يونس، ثم قال: »يعني 
بذل�ك الش�فعة يف احليوان وح�ده«. وذكر يف تصديق ذلك صحيح عبد اهلل بن س�نان 

الثاين املتقدم. 

إذ في�ه: أن مرس�ل يون�س رصيح يف العم�وم للحيوان وغريه. ك�ام أن صحيح 
عب�د اهلل بن س�نان املذك�ور ال يصلح ألن يك�ون قرينة عىل محل صحيح�ه األول عىل 

خصوص احليوان، ألن أظهر موارد الشفعة ما عداه، خصوصًا غري املنقول. 

وم�ن هن�ا يتعني اس�تحكام التعارض ب�ني الطائفتني، والبناء ع�ىل عموم قرص 
الش�فعة ع�ىل الرشيك الواح�د، كام عليه مجه�ور األصحاب، ملا تق�دم. فالحظ. واهلل 

سبحانه وتعاىل العامل.
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)1( كأنه ملا تضمنته النصوص املتقدمة من ثبوهتا للرشيك إذا كان واحدًا. لكنها 
إن�ام وردت يف فرض بيع الرشيك الواحد املس�تلزم لعدم زي�ادة الرشكاء عىل االثنني. 

وأما إطالق ما تضمن ثبوهتا للرشيك، كصحيح أيب العباس البقباق: »سمعت 
أبا عبد اهللA يقول: الشفعة ال تكون إال لرشيك«)1(، وموثق السكوين عنهA يف 

حديث: »قال: ال شفعة إال لرشيك غري مقاسم«))(، وغريمها. 

فهو وارد لبيان اعتبار الرشكة يف الش�فعة من دون نظر لوحدة الرشيك، بل قد 
يكون مقتىض اإلطالق املذكور ثبوهتا مع كثرة الرشكاء لوال نصوص املقام. 

وم�ن هن�ا يصع�ب إقام�ة الدليل عىل ثب�وت الش�فعة يف الفرض. ب�ل مقتىض 
إط�الق صحيح عبد اهلل بن س�نان ومرس�ل يونس املتقدمني عدم ثبوت الش�فعة فيه. 

.Pوعليه جرى بعض مشاخينا

))( كأن�ه إلط�الق ثبوت الش�فعة بني رشيك�ني يف صحيح عبد اهلل بن س�نان 
املتق�دم وقولهA يف معترب الغنوي: »الش�فعة يف البي�وع إذا كان رشيكًا فهو أحق هبا 
بالثمن«)3(. وأما ما تضمنته مجلة من النصوص املتقدمة من فرض بيع الرشيك نصيبه 
الظاه�ر يف بيعه بتاممه فم�ن القريب محله تبعًا للمناس�بات االرتكازية عىل االنحالل، 
دون املجموعية. وال أقل من عدم ورودها مورد احلرص، لتنهض بتقييد اإلطالق، بل 
ف�رض فيها بيع النصيب لتحقيق موضوع الش�فعة فيه، ال لبي�ان دخل متامية النصيب 

يف ثبوهتا.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:1 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الشفعة حديث:).

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

نعم إذا باعوا مجيعًا إال واحدًا منهم كان للواحد الشفعة)1( وإذا كانت بن 
رشيكن فباع أحدمها بعض حصته ثبتت الشفعة لآلخر)2(.





)1( ك�ام رصح به مجهور األصحاب من دون خالف يعرف. بل ادعى اإلمجاع 
عليه يف االنتصار واملبس�وط واخلالف والغنية والرسائر وظاهر التذكرة وعن غريها. 
ومعظ�م كلامهت�م أو مجيعه�ا وإن اختصت بالذمي، إال أنه يس�تفاد العم�وم لغريه من 

الكفار باألولوية العرفية، وبمالحظة أدلتهم التي سيقت يف كلامهتم.

وق�د اس�تدل عليه يف كالم غري واح�د بقوله تعاىل: ﴿ولن جيعـل اهلل للكافرين 
عـى املؤمنن سـبيًا﴾)1(. لكن الظاهر أن املراد به نفي احلج�ة للكافر عىل املؤمن، كام 
يظه�ر الوج�ه فيه مما تقدم يف املس�ألة الثالثة م�ن الفصل الثالث ع�رش يف بيع احليوان. 
ومثل�ه مرس�ل الفقيه من قولهA: »اإلس�الم يعل�و وال يعىل علي�ه«))(، كام يظهر مما 

تقدم هناك أيضًا. 

فالعم�دة يف املق�ام � بعد اإلمج�اع املذكور � موثق طلحة ب�ن زيد عن جعفر بن 
حمم�د عن أبيه ع�ن عيلG يف حديث ق�ال: »ليس لليه�ودي ]لليه�ود والنصارى[ 

)1( سورة النساء اآلية: 141.
))( وسائل الشيعة ج:17 باب:1 من أبواب موانع اإلرث من الكفر والقتل والرق حديث:11.

فصل
يف الشفيع

)مسـألة1(: يعترب يف الشفيع اإلسـام إذا كان املشري مسلاًم)1( فا 
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والنرصاين شفعة«)1(، ونحوه موثق السكوين عن أيب عبد اهللA))(، وهناك مراسيل 
أخ�ر ال تصل�ح إال للتأييد)3(، ومه�ا وإن اختصا باليهودي والنرصاين إال أن املس�تفاد 

منهام عرفًا إلغاء خصوصيتهام، والتعدي لكل كافر. 

)1( كام رصح به يف غري واحد من معاقد اإلمجاعات السابقة. قال يف املسالك: 
»وال فرق بني كون البائع مس�لاًم أو كافرًا. ولو مل يكن املش�ري مسلاًم مل يشرط إسالم 

الشفيع وإن كان البائع مسلاًم«. وقريب منه كالم غري واحد. 

وهو متجه بناًء عىل ما يأيت من عدم اش�راط إس�الم الش�فيع إذا كان املش�فوع 
عليه كافرًا، وعىل ما س�بق منهم من ثبوت حق الش�فعة عىل املشري خاصة بعد حتقق 

الرشاء.

أما بناًء عىل ما س�بق مّنا من ثبوت حق الش�فعة عىل الرشيك قبل البيع، بحيث 
يك�ون رشيكه أوىل بحصته من غريه، وأنه ينبغي له عرضها عليه قبل بيعها عىل غريه، 
ولو باعها عىل غريه من دون مراجعته كان له انتزاعها من املشري، فاملتيقن من الرشط 
املذكور ما إذا كان البائع واملشري معًا مسلمني، فال يثبت للرشيك الكافر عىل رشيكه 

املسلم حق األولوية بالبيع، وال عىل املشري املسلم حق انتزاع املبيع منه.

أما إذا كان البائع مسلاًم واملشري كافرًا فال يتضح الوجه يف استحقاقه انتزاعه 
من�ه، ألن حق االنتزاع متفرع عىل مناف�اة البيع حلقه، واملفروض عدمه يف املقام، لعدم 

ثبوت حق له عىل البائع قبل البيع بسبب كفره. 

كام أنه لو انعكس األمر، فكان البائع كافرًا واملش�ري مس�لاًم، فقد يتجه ثبوت 
الشفعة للكافر، لثبوت حقه عىل البائع بعد كونه كافرًا مثله، فيكون البيع منافيًا حلقه، 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:17 باب:6 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1، ).
)3( راجع مستدرك الوسائل ج:17 باب:6 من أبواب كتاب الشفعة.

شـفعة للكافر عى املسـلم وإن اشـرى مـن كافر)1( وتثبت للمسـلم عى 
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فله انتزاع املبيع من املشري وإن كان مسلاًم.

نع�م لو مل يكن انتزاع الش�فيع للمبيع من املش�ري مبتنيًا ع�ىل منافاة البيع حلقه 
ع�ىل رشيكه، بل ملحض س�عة حق�ه يف املبيع بنحو يع�م البائع واملش�ري معًا، بحيث 
ينبغ�ي للبائ�ع أن يعرضه عليه قبل بيعه ويقدمه عىل غريه، ويك�ون له انتزاع املبيع من 
املش�ري، م�ن دون ترتب بني األمري�ن، اجته ثبوت الش�فعة له عىل املش�ري إذا كان 
كافرًا وإن اش�راه من مس�لم، وعدم ثبوهتا له عىل املش�ري إذا كان مسلاًم وإن اشراه 

من كافر.

لكن�ه خ�الف ظاهر قولهA يف صحيح عبد اهلل بن س�نان املتقدم: »ال تكون 
الشفعة إال لرشيكني ما مل يتقاسام«، لظهوره يف انحصار احلق بالرشيكني حال رشكتهام 
املس�تلزم لك�ون ح�ق كل منهام عىل اآلخر ال غري. غايت�ه أن الزم ثبوت حق كل منهام 

عىل اآلخر عدم استقرار بيعه حلصته، بل حيق لآلخر انتزاعها من املشري.

ك�ام أن�ه ل�و كان الدلي�ل يف املق�ام آية نف�ي الس�بيل، أو ما تضمن أن اإلس�الم 
يعل�و وال يع�ىل عليه، كان مقتضاه عدم س�لطنة الكاف�ر عىل انتزاع احلص�ة املبيعة من 
املش�ري املسلم وإن اش�راها من كافر، ألنه نحو من السبيل عىل املسلم، ومظهرًا من 
مظاهر علّو الكفر عىل اإلسالم حسب املدعى من مفادمها. لكن تقدم املنع من ذلك، 

وانحصار الدليل باملوثقني. 

نع�م قد يدع�ى أن مقتىض املوثق�ني عدم ثبوت الش�فعة للكافر مطلق�ًا، فيلزم 
االقتص�ار يف اخل�روج عنه عىل املتيق�ن، وهو ما إذا كان الرشيك البائع واملش�ري معًا 

كافرين، ويكون املرجع يف الصور الثالث الباقية هو اإلطالق املذكور.

الله�م إال أن يق�ال: املس�تفاد من كل�امت األصح�اب أن بناءه�م عىل خروج 
بعض الصور عن إطالق املوثقني ليس ملحض التعبد، بل ألهنم � بضميمة املناس�بات 
االرتكازية أو بقرائن خارجية � فهموا ابتناء احلكم يف املوثقني عىل قصور حق الشفعة 
ع�ن أن يثبت حقًا لكافر عىل مس�لم، ف�إذا مل يلزم من ثبوته ذلك تع�ني ثبوته، وحينئٍذ 
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يبتن�ي تعيني الصور اخلارجة عن إطالق املوثقني عىل الكالم املتقدم يف تعيني من عليه 
احلق يف الشفعة. 

فل�م يب�ق إال إطالق بعض معاق�د اإلمجاعات الس�ابقة والترصي�ح يف بعضها 
بالعموم ملا إذا كان البائع كافرًا. وإن شئت قلت: إن املستفاد منها كون املعيار يف عدم 
ثبوت الش�فعة للكافر إس�الم املشري دون إسالم البائع. ويف كفاية ذلك بعد ما سبق 

من حتديد موضوع حق الشفعة إشكال. فالحظ.

)1( الظاهر املفروغية عن ذلك بينهم. كام يناس�به ما سبق من املسالك وغريه.
بل هو داخل يف معقد بعض اإلمجاعات الس�ابقة. بل يف املبس�وط نفي اخلالف فيه بني 

املسلمني. ويقتضيه إطالقات أدلة الشفعة من دون خمرج عنها.

))( ك�ام رصح ب�ه يف كالم بعضه�م، وه�و داخل يف بعض معاق�د اإلمجاعات 
السابقة، بل الظاهر املفروغية عنه بينهم. ويقتضيه إطالق أدلة الشفعة. 

وأم�ا إطالق املوثق�ني فمن القريب جدًا انرصافه عن ذلك، لقضاء املناس�بات 
االرتكازي�ة بابتن�اء احلك�م فيه�ا ع�ىل عدم ثب�وت ح�ق للكافر ع�ىل املس�لم، ال عىل 

اختصاص الشفعة ذاتًا باملسلم. 

ويؤيد ذلك مرس�ل دعائم اإلس�الم عن أمري املؤمننيA أنه قال: »الش�فعة 
لليهود والنصارى فيام بينهم. وليس ألحد منهم عىل مس�لم شفعة«)1(، وما عن بعض 
العام�ة من قول�ه8: »ال ش�فعة لذمي عىل مس�لم«))(. لقوة ظه�وره يف املفهوم 

الراجع لثبوت الشفعة له عىل مثله.

)1( مستدرك الوسائل ج:17 باب:6 من أبواب كتاب الشفعة حديث:6.
))( حكاه عنهم يف االنتصار ص:453. واملبس�وط ج:13 ص:139. واخلالف ج:3 ص:454. والتذكرة 

ج:)1 ص:13). راجع املبسوط للرسخيس ج:14 ص:93. كنز العامل ج:7 ص:10.

الكافر)1( وللكافر عى مثله)2(.
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)1( ك�ام رصح به مجهور األصحاب، واس�تظهر عدم اخلالف فيه يف الرياض، 
وجزم بذلك يف الغنية وحمكي جممع الربهان، بل يف املسالك أنه متفق عليه.

وقد استدل عليه يف كالم بعضهم باإلمجاع املذكور. لكن يف هنوضه باالستدالل 
يف املقام إشكال، بعد ظهور كالم غري واحد يف التعويل عىل غريه مما يأيت الكالم فيه.

 ومثل�ه االس�تدالل بل�زوم ال�رر ع�ىل البائ�ع واملش�ري. إذ ه�و � م�ع عدم 
اط�راده � ال ينف�ع بع�د كون أص�ل ثبوت حق الش�فعة رضريًا، حيث يك�ون خمصصًا 

لقاعدة نفي الرر، وإطالق دليل اخلاص مقدم عىل إطالق دليل العام. 

نعم قد يستشكل يف إطالق دليل الشفعة بنحو يشمل العاجز عن الثمن، لعدم 
العثور من النصوص عىل ما يظهر منه تصدي الشارع األقدس لرشح الشفعة وحتديد 
موضوعه�ا، ب�ل الظاهر جري الش�ارع فيها عىل م�ا عليه العرف، لس�بق وجودها يف 
اجلاهلي�ة. غاية األمر أنه تعرض إىل بع�ض رشوطها وقيودها وأحكامها، من دون أن 

يكون هناك إطالق عام لتحديدها، لريجع إليه عند الشك. 

وأما ما يف مجلة من النصوص من أن الرشيك أحق بحصة رشيكه فمن القريب 
وروده لبي�ان ترجيح الرشي�ك عىل غريه من دون أن يكون له إط�الق يقتيض أولويته 
ولو مع اإلرضار بالرشيك إلنقاص الثمن أو تأخريه أو غري ذلك. ولذا ال يكون مثل 

معترب الغنوي املتضمن أنه أحق به بالثمن)1( منافيًا له عرفًا أو خمصصًا له. 

عىل أن املعترب املذكور يناسب اهتامم الشارع األقدس بالرشيك بحيث ال يريد 
اإلرضار به. وكام يكون اإلرضار به بنقص الثمن يكون بتأخريه. 

مضافًا إىل معترب عيل بن مهزيار: »سألت أبا جعفر الثاينA عن رجل طلب 
ش�فعة أرض فذهب عىل أن حير املال فلم ينّض، فكيف يصنع صاحب األرض إن 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

)مسـألة2(: يشـرط يف الشـفيع أن يكون قادرًا عـى أداء الثمن)1(، 
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أراد بيعه�ا، أيبيعه�ا أو ينتظر جميء رشيكه صاحب الش�فعة؟ قال: إن كان معه باملرص 
فلينتظ�ر ب�ه ثالثة أيام، فإن أت�اه باملال، وإال فليب�ع، وبطلت ش�فعته يف األرض. وإن 
طل�ب األج�ل إىل أن حيمل املال من بلد إىل آخر فلينتظر به مقدار ما يس�افر الرجل إىل 

تلك البلدة وينرصف وزيادة ثالثة أيام إذا قدم، فإن وافاه، وإال فال شفعة له«)1(. 

فإنه دال عىل اش�راط قدرة الش�فيع عىل أداء الثم�ن. والتحديد باأليام الثالثة 
يف البل�د، وبم�دة وصول املال من البلد اآلخ�ر مع األيام الثالثة، راج�ع لتحديد أمد 
الق�درة املعتربة وس�عتها. فم�ع عدم القدرة بالنحو املذكور يس�قط حق الش�فعة، وال 

يكون للرشيك األولوية باملبيع مع بقاء الثمن دينًا يف ذمته من دون أن يسلمه.

نع�م الذي يظهر م�ن احلديث أن التحدي�د املذكور إنام يتم إذا كان الش�فيع يف 
مق�ام ال�رشاء نقدًا. أما إذا مل يكن يف مقام ذلك � لعج�زه عن الثمن واقعًا حتى بالنحو 
املذك�ور، أو ختيل�ه العجز عن�ه ولو خط�أ، أو لقدرته عليه وعزمه ع�ىل رصفه يف جهة 
أخ�رى � ف�ال ش�فعة له، ويل�زم البيع للمش�ري، وال ينفع�ه بعد حتقق البي�ع العدول 

وطلب االنتظار بالثمن يف املدة املذكورة.

وإن ش�ئت قلت: إن ظاهر احلديث املفروغية عن أن من ش�أن األخذ بالشفعة 
هو هتيئة الثمن وتسليمه، وأن السؤال فيه إنام كان بسبب عدم تيرس ذلك للشفيع بعد 
أن أق�دم علي�ه وحاول هتيئة الثم�ن، واجلواب ببيان املهلة املذك�ورة إنام جاء يف فرض 

األخذ بالشفعة بالوجه املذكور. 

وحينئٍذ يكون مقتىض اجلمع بني احلديث وما تضمن ثبوت الش�فعة للرشيك، 
وأن�ه أحق باملبيع وأوىل به، هو محل األولوية املذكورة عىل خصوص األولوية بالرشاء 
نقدًا مع القدرة ولو بالنحو املذكور، فإذا مل يكن يف مقام إعامل األولوية املذكورة يلزم 
البيع للمش�ري بمقتىض عموم�ات اللزوم، وليس للرشيك طلب الش�فعة بعد ذلك 
لعدوله ولو لتبدل حاله من العجز للقدرة، لعدم الدليل عىل ذلك بعد تفويته الفرصة 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:10 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
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عىل نفسه.

نعم تقدم عند الكالم يف حتديد حق الش�فعة أن احلديث املذكور وارد لتحديد 
الق�درة املعتربة مع الرشيك الذي يريد بيع حصته، وأنه مع عدم القدرة باحلد املذكور 
يس�قط حق الش�فعة فله البيع من دون أن تثبت للرشيك الشفعة عىل املشري حينئٍذ. 
وإليه يرجع يف اجلملة ما يأيت � يف املس�ألة السادس�ة عرشة من فصل األخذ بالش�فعة � 
م�ن مجاعة من س�قوط حق الش�فعة إذا عرض الرشيك قبل البي�ع حصته عىل رشيكه 
بالثم�ن أو ب�ام دونه فلم يأخذها. وال نظر يف احلديث إىل ما إذا باع الرشيك احلصة من 

دون مراجعة رشيكه. 

وحينئٍذ ال يتجه االستدالل باحلديث إال بلحاظ ما تقدم � عند الكالم يف حتديد 
حق الشفعة والكالم يف عدم ثبوت الشفعة للكافر � من أن ثبوت حق الشفعة يف البيع 
عىل املش�ري فرع ثبوته عىل البائع، الس�تمرار احلق املذكور، حيث يناس�ب ذلك أن 
الثابت له هو أخذ احلصة املبيعة بالثمن نقدًا، ال دينًا، وأنه البد من القدرة عىل تسليم 
الثمن حينئٍذ باملقدار املعترب يف أخذ احلصة من البائع رأس�ًا، عىل النحو الذي كان ثابتًا 

يف حق الرشيك البائع، ودّل عليه احلديث املذكور.

وأما احتامل تبدل حدود احلق املذكور بالبيع. فهو بعيد جدًا ال يناس�ب مس�اق 
أدلته، وما يستفاد منها عرفًا. 

ولعل ذلك هو املنشأ ملا يظهر من األصحاب من املفروغية عن هنوض احلديث 
بإثب�ات اعتبار القدرة ع�ىل الثمن يف فرض حتقق البيع. غاي�ة األمر أن بعضهم حاول 
رصف احلدي�ث للفرض املذكور ال غري، كام تقدم عند الكالم يف حتديد حق الش�فعة، 

وتقدم دفعه. فراجع.

)1( ك�ام يف التحري�ر وال�دروس والروض�ة وغريه�ا. لع�دم الوج�ه يف إلزامه 

فـا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن)1(. إال أن يرىض 
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 باالكتف�اء بأح�د األمري�ن بع�د ما س�بق من اختص�اص احلق باألخ�ذ نق�دًا، دون ما 
يعم الدين.

)1( أو يرىض البائع به قبل البيع، ملا س�بق من ثبوت حق الش�فعة حينئٍذ. نعم 
يف كون األخذ مع الرضا بعدم تس�ليم الثمن من قبل البائع أو املش�ري من صغريات 
األخذ بالش�فعة إشكال. ملا سبق من اختصاص حق الشفعة بالنقد، فيخرج ذلك عن 
موض�وع احلق، بل يك�ون معاملة أخرى مبني�ة عىل ترايض الطرف�ني، نظري األخذ بام 
دون الثم�ن. والوج�ه يف صحته عمومات نفوذ العق�ود ولزومها. بل قد يرجع للبيع، 

فيشمله عموم دليل نفوذه ولزومه ومجيع أحكامه.

))( كام رصح به يف اجلملة مجاعة كثرية بنحو يظهر من بعض كلامهتم املفروغية 
عنه وعدم اخلالف فيه. والوجه فيه معترب عيل بن مهزيار املتقدم. 

لكنه مل يتضمن دعوى الش�فيع غيبة الثمن، بل حماولته هتيئته، الشامل بإطالقه 
م�ا لو كان ببيع بعض م�ا يملك، أو باالقراض أو االس�تيهاب أو غري ذلك. فاملتعني 
العم�ل باإلطالق املذكور، كام جرى عليه بعضه�م، وعدم االقتصار عىل دعوى غيبة 

الثمن. 

ولع�ل ذكر بعضهم دع�وى غيبة الثمن � كام يف املتن وغريه � ملجرد التمثيل من 
دون تقيد هبا، كام يناسبه انحصار الدليل يف املقام باحلديث املذكور.

)3( ك�ام يف النهاي�ة وامله�ذب والغني�ة والرسائ�ر والرشائع والناف�ع والتذكرة 
والتحري�ر  والقواع�د وغريها. لكن يف ال�دروس والروضة أنه يؤجل بمقدار س�فره 
لذل�ك البل�د ورجوعه. وهو الذي يقتضيه اجلمود عىل معت�رب عيل بن مهزيار املتقدم. 
إال أنه ال يبعد إلغاء خصوصية ذلك، ومحله عىل كون ذكره فيه ملجرد مقدميته لوصول 

املشـري بذلـك)1(. نعم إذا ادعـى غيبة الثمـن أجل ثاثة أيـام)2(. وإذا 
ادعـى أن الثمن يف بلد آخر أجل بمقـدار وصول املال إليه)3( وزيادة ثاثة 
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املال، مع كون املطلوب هو وصول املال بأي وجه حصل. 

نع�م ل�و كان زم�ان وصول امل�ال من البل�د اآلخر أكثر م�ن مدة الس�فر للبلد 
والرجوع منه وثالثة أيام، تعني قصور املعترب عنه، والبناء عىل سقوط الشفعة.

ك�ام أنه قد أطلق يف املعترب املذك�ور طلب األجل إىل أن حيمل املال من بلد آخر 
بنحو يش�مل ما ل�و كان محله بنحو االقراض أو االس�رفاد أو غريمه�ا. وهو مقتىض 
إطالق مجاعة. فال جمال مع ذلك لالقتصار عىل دعوى وجود الثمن يف ذلك البلد، كام 

يف املتن، وسبقه إليه غريه. وربام حيمل ذكرهم ذلك عىل جمرد التمثيل، نظري ما سبق.

)1( ك�ام ذك�ره مجاعة، وتضمن�ه معترب عيل ب�ن مهزيار املتق�دم. ومعه ال وجه 
إلمه�ال ذل�ك واالقتصار ع�ىل مدة وصول املال م�ن البلد اآلخ�ر يف النهاية واملهذب 

والرسائر.

))( كام تقدم نظري ذلك يف خياري احليوان والتأخري ويف بيع السلف وغريها.

)3( ك�ام يف اجلواه�ر، مدعيًا ظهور معترب عيل بن مهزي�ار فيه. لكن ظاهر قوله 
في�ه: »رجل طلب ش�فعة أرض فذهب ع�ىل أن حير امل�ال...« أن ذهابه حني طلب 

الشفعة، ال حني األخذ هبا، واملفهوم منه أن األخذ هبا بعد إحضار املال. 

ويف جام�ع املقاصد: »ثم إن ابت�داء الثالثة من حني البيع أم من حني علمه به؟ 
 :Aظاهر الرواية تشعر بالثاين، ألن فيها: فذهب عىل أن حير املال فلم ينّض. فقال 
إن كان مع�ه بامل�رص فلينتظر به ثالثة أيام. فإن املتب�ادر من ذلك انتظار ذهابه إلحضار 

املال. وذهابه لذلك واجب عىل الفور، كام كان أخذه فوريًا من حني العلم«.

وظاه�ره أن مب�دأ األيام الثالثة من حني ذهابه إلحضار املال، وأن جعل مبدأه 
ح�ني العلم بالبيع بضميمة فورية األخذ بالش�فعة حني العلم بالبيع، وفورية الذهاب 

أيـام)1(، فإن انتهى األجل فا شـفعة. ويكفي يف الثاثـة أيام التلفيق)2(. 
كام أن مبدأها زمان األخذ بالشفعة)3( 
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إلحضار املال حني األخذ هبا.

وه�و � كام ترى � مبني.. أواًل: عىل وجوب الفورية احلقيقية دون العرفية، وال 
يظن منهم البناء عليه. وثانيًا: عىل عمله عىل الفورية املذكورة، وال ش�اهد يف احلديث 
علي�ه. مضافًا إىل ما س�بق من أن ظاه�ر احلديث كون الذهاب حني طلب الش�فعة ال 
ح�ني األخذ هبا. كام أن مناس�بة احلكم واملوضوع تقت�يض إرادة الثالثة من حني طلب 
الش�فعة، ال من حني الذهاب، لظهور احلديث يف أن من شأن األخذ بالشفعة إحضار 

الثمن، فيكون االنتظار للقيام بمقتىض ما طلب.

هذا كله مضافًا إىل ما تقدم من أن احلديث وارد لتحديد أمد االنتظار من أجل 
إعامل حق الشفعة بأخذ احلصة من الرشيك عند إرادة بيعها، ال من املشري بعد البيع، 
كام هو مورد كالمهم، وأن استفادة التحديد بذلك من احلديث يف مورد كالمهم يبتني 
عىل فهمه منه تبعًا. حيث يناس�ب ذلك كون مبدأ األمد هو طلب الش�فعة بعد العلم 
بالبيع، وهو يناسب أيضًا عدم استحقاق األخذ هبا قبل إحضار الثمن، كام ال ُيستحق 
األخذ هبا من البائع قبله. وال وجه ملا يظهر منهم من أن له األخذ قبل إحضار الثمن. 

بل يظهر من مجاعة وجوب مبادرته لذلك قبله. 

ومثل�ه ما يف جامع املقاصد واملس�الك، من أنه لو مل حيره يف املدة س�قط حقه 
يف الشفعة إن مل يكن أخذ هبا، وللمشري الفسخ إن كان قد أخذ هبا. فإن ذلك كله ال 
يناس�ب احلديث الذي هو دليلهم يف املقام. كام ال يناس�ب ما تقدم من جامع املقاصد 
م�ن ل�زوم املبادرة لألخذ بالش�فعة بمجرد العل�م بالبيع، ثم الذه�اب إلحضار املال. 

فالحظ.

)1( الظاه�ر ع�دم املنش�أ الحت�امل ذلك، فضاًل ع�ن القول به. غاي�ة األمر أن 
يكون مبدأ املدة زمان العلم بالبيع الذي هو زمان املطالبة بحق الش�فعة أو األخذ هبا، 

ال زمان البيع)1(.
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عىل ما تقدم من جامع املقاصد، وتقدم الكالم فيه.

)1( تقدم أن وجوب انتظار وصول املال من البلد اآلخر ال خيتص بام إذا ادعى 
صاح�ب الش�فعة وجوده في�ه، بل يعم دعواه اإلتي�ان به منه ولو بنح�و االقراض أو 

االسرفاد أو غريمها.

))( كام ذكره مجاعة يف فرض لزوم الرر من انتظار وصول املال من بلد آخر، 
وأطل�ق بعضه�م فرض لزوم الرر من الصرب، كام يف الغنية، مدعيًا عليه اإلمجاع. بل 
رصح يف اللمعة بذلك يف الرر الالزم من التأجيل ثالثة أيام. وقد س�بقهم إىل ذلك 
يف األول يف النهاي�ة، لكن مع ف�رض لزوم الرر عىل البائع من االنتظار، بنحو يظهر 
من�ه ثبوت حق الش�فعة عىل الرشيك قبل البيع، ف�ال يبادر لبيع حصته من غري رشيكه 

قبل عرضها عىل رشيكه، كام أرشنا إليه عند الكالم يف حتديد حق الشفعة.

وكي�ف كان فيظهر منهم االس�تدالل لذل�ك بعموم قاعدة نف�ي الرر. لكن 
س�بق أن أصل ثبوت حق الش�فعة هو حكم من ش�أنه أن يرتب عليه الرر عرفًا يف 
ح�ق من عليه الش�فعة، خصوصًا م�ع وجوب االنتظار يف املدة املذك�ورة، ومع ثبوهتا 
للغائ�ب، كام يأيت يف املس�ألة الرابعة، فيكون خمصصًا لقاعدة نف�ي الرر. وحينئٍذ إذا 
لزم زيادة الرر عىل املقدار املتوقع نوعًا بانتظار إحضار الثمن يتعني الرجوع لعموم 

دليل الشفعة، ال لعموم نفي الرر، ألن عموم اخلاص مقدم عىل عموم العام.

ويزي�د يف اإلش�كال يف املش�ري الذي هو حمل كالم األكث�ر، ألنه قد أقدم عىل 
ال�رر برشائ�ه للحصة مع علمه بثبوت حق الش�فعة فيها قبل ال�رشاء أو بعده � عىل 
ال�كالم املتق�دم � وكان باس�تطاعته جتنبه برك رشائها، وهذا بخ�الف البائع الذي قد 

)مسألة3(: إذا كان التأجيل ثاثة أيام أو إىل زمان نقل الثمن من البلد 
اآلخـر حيـث يدعي وجوده فيـه)1( يوجب الرضر عى املشـري فالظاهر 

سقوط الشفعة)2(.
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حيتاج لبيع حصته وال مفر له من حق الشفعة. 

ومثله ما قد يدعى من أن الشفعة إنام ثبتت دفعًا للرر، فتقرص عام إذا لزم منها 
الرر من وجه آخر.

 إذ في�ه: أن�ه إن كان امل�راد بذل�ك أن ثبوهتا م�ن صغريات قاع�دة نفي الرر، 
لقولهA يف معترب عقبة بن خالد: »قىض رس�ول اهلل8 بالش�فعة بني الرشكاء 
يف األرضني واملساكن. وقال: ال رضر وال رضار...«)1(. فقد تقدم يف املسألة السادسة 
من فصل ما تثبت فيه الشفعة عدم ظهور احلديث يف التعليل الذي يدور احلكم مداره 

وجودًا وعدمًا، بل ال يمكن البناء فيه عىل ذلك. 

وإن كان املراد أن ثبوت الش�فعة للرشيك الهتامم الش�ارع األقدس به، ودفعًا 
لرره، فاهتامم الش�ارع بدفع رضر من له الش�فعة ال يس�تلزم اهتاممه بعدم اإلرضار 

بمن عليه الشفعة. ومن هنا يشكل اخلروج عن إطالق معترب عيل بن مهزيار املتقدم.

نعم قد يدعى انرصاف املعترب املذكور إىل البلد القريب الذي يتعارف السفر له 
وإحض�ار املال منه يف تلك العصور، دون البعيد، حي�ث يبعد العموم لذلك مع كونه 
مرًا بمن عليه الش�فعة نوعًا، خصوصًا بناء عىل ما س�بق من ثبوهتا عىل الرشيك قبل 
البيع، ويظهر من الشارع االهتامم بمن عليه الشفعة، ولذا مل يزده يف االنتظار عىل ثالثة 

أيام. 

ولع�ل ذل�ك هو املنظور لألكثر، ولذا خصوا اس�تثناء ص�ورة الرر من لزوم 
انتظ�ار نق�ل املال من بل�د آخر، دون انتظار ثالث�ة أيام يف نفس البلد، ك�ام مل يتعرضوا 
لالس�تثناء املذك�ور يف الغائب، بل رصح�وا � كام يأيت � بثبوت الش�فعة له وإن طالت 

غيبته، مع أن ذلك قد يستلزم الرر عىل من عليه الشفعة. 

وهذا لو تم ال يرجع إىل جعل املعيار يف االس�تثناء لزوم الرر الش�خيص، كام 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:5 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
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يظهر من مس�اق كالمهم، بل إىل اس�تثناء البلد البعيد الذي من شأنه لزوم الرر من 
انتظار نقل املال منه. عىل أنه حمتاج إىل مزيد من التأمل.

)1( فقد رصح األصحاب بثبوت الش�فعة للغائب، ونفى يف اجلواهر اخلالف 
واإلشكال فيه، ويف املسالك أنه ال شبهة يف ذلك، وادعى يف اخلالف والتذكرة اإلمجاع 

عليه.

ويقتضي�ه � مضاف�ًا إىل إطالق م�ا تقدم من نصوص ثبوت الش�فعة للرشيك � 
موثق السكوين عن أيب عبد اهللA، وفيه: »وقال: ال شفعة إال لرشيك غري مقاسم. 
وق�ال: ق�ال أم�ري املؤمن�نيA: ويص اليتيم بمنزلة أبي�ه يأخذ له الش�فعة إن كان له 
رغبة. وقال: للغائب ش�فعة«)1(. ويعضده مرس�ل حممد بن ع�يل بن حمبوب الوارد يف 

تلف بعض البيع يف غيبة الرشيك قبل أخذه بالشفعة))(.

ه�ذا وه�ل املراد بالغائب الغائب عن بلد البيع � كام يف املتن � أو عن بلد املبيع، 
أو بل�د البائع، أو بلد املش�ري، أو الغائب عن بلده؟ وج�وه أقرهبا األخري بلحاظ أن 
الغائ�ب ع�ن بلده يغلب عدم تي�رس االتصال به وإعالمه بالبيع، والس�يام يف العصور 
الس�ابقة، حيث تنع�دم طرق االتص�ال املوجودة ه�ذه األيام. فقد يتوه�م كون ذلك 
عذرًا للرشيك الذي يريد البيع يمنع من ثبوت حق الشفعة له عليه، فورد النص لدفع 

التوهم املذكور. 

نع�م إن�ام يرتب األثر ع�ىل حتقيق ذل�ك إذا كان للغائب خصوصي�ة يف احلكم 
يمتاز هبا عن غريه. والظاهر عدم خصوصيته يف ذلك، بل هو كغريه، كام يظهر مما يأيت 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:6 من أبواب كتاب الشفعة حديث:).

))( وسائل الشيعة ج:17 باب:9 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

)مسـألة4(: إذا كان الرشيـك غائبًا عن بلد البيع وقـت البيع جاز له 
األخذ بالشفعة)1( 
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إن شاء اهلل تعاىل.

)1( اجلم�ود ع�ىل ذلك يقتيض توقف اس�تحقاقه الش�فعة عىل حض�وره البلد 
وعلمه بالبيع، مع عدم اإلش�كال ظاهرًا يف عدم توقف استحقاقه عىل يشء منهام، كام 
هو املناس�ب لظاهر النص والفتوى، وملا يأيت من أن لوكيله األخذ بالش�فعة، رضورة 
أن أخ�ذ الوكي�ل فرع اس�تحقاق امل�وكل. ومن هنا قد حيم�ل عىل بي�ان أن تأخره عن 

األخذ بالشفعة بسبب سفره أو عدم علمه بالبيع ال يسقط حقه يف الشفعة. 

لكنه إنام يتجه باإلضافة إىل عدم علمه بالبيع، لكونه عذرًا حتى يف حق احلارض 
بال إشكال ظاهر، ونفى اخلالف فيه يف الغنية.

أم�ا باإلضاف�ة إىل الغيب�ة فال يتضح الوج�ه يف ذلك، بل يتع�ني البناء عىل كونه 
كاحلارض إذا علم بالبيع، يف وجوب املبادرة لو قلنا به. 

قال يف املبسوط: »فإن بلغته وهو غائب، فإن كان قادرًا عىل املسري وكان الطريق 
مأمون�ًا والرفقة موجودة فلم يفعل س�قطت ش�فعته كاحلارض يف ط�رف البلد. وإن مل 
يقدر عىل املس�ري وقدر عىل التوكيل وّكل، فإن مل يفعل بطلت ش�فعته. فإن مل يقدر عىل 
املسري بنفسه وال عىل التوكيل كان عىل شفعته، ألنه عذر« ونحوه يف الرشائع والتذكرة 

والتحرير واإلرشاد والقواعد والدروس وجامع املقاصد واملسالك وغريها.

بل يأيت يف املس�ألة الس�ابعة من الفصل اآليت من س�يدنا املصنفP س�قوط 
شفعة الغائب إذا علم بالبيع وقدر عىل التوكيل فلم يوكل. 

نعم يف مرس�ل دعائم اإلس�الم عن أيب عبد اهللA أنه قال يف الش�فيع يكون 
غائبًا عن البيع قال: »ال تنقطع شفعته حتى حير علم بالبيع أو مل يعلم«)1(. 

لك�ن ال جمال للتعوي�ل عليه مع ضعفه، وعدم اجلابر ل�ه. وربام محل عىل ما إذا 

)1( مستدرك الوسائل ج:17 باب:6 من أبواب كتاب الشفعة حديث:3.

إذا حرض البلد وعلم بالبيع)1( 



إذا كان الرشيك غائبًا ............................................................................... 57

تع�ذر علي�ه األخذ بالش�فعة ول�و لتوقفها � كام س�بق مّنا � عىل إحض�ار الثمن. حيث 
يغلب تعذر ذلك يف العصور السابقة.

هذا وبناء عىل ما سبق مّنا من ثبوت حق الشفعة للرشيك عىل رشيكه قبل البيع 
يتجه عرض الرشيك عىل رشيكه الغائب حصته التي يريد بيعها إن تيرس له ذلك، فإن 
أراده�ا كلف بإحضار الثمن لرشيكه صاحب احلص�ة أو لوكيله، وانتظر به ثالثة أيام 
إن كان الثمن من نفس البلد الذي فيه الرشيك صاحب احلصة أو وكيله وفيه الشفيع 
أو وكيل�ه، وإن كان من بلد آخر انتظر به مقدار وصوله ملن عليه الش�فعة وثالثة أيام، 

فإن أحره وإال سقطت شفعته، كام يستفاد من معترب عيل بن مهزيار املتقدم.

فإن مل يتيرس للرشيك عرض حصته عىل رشيكه، أو تيرس له ومل يفعل حتى باع 
احلصة، كان للرشيك الغائب أخذها من املشري بالثمن متى ما علم. 

وحينئ�ٍذ يتعني ع�ىل الرشيك الغائ�ب مع مطالبته هب�ا إحضاره الثم�ن يف املدة 
السابقة، للوجه السابق يف التعدي من البائع الذي هو مورد املعترب املذكور للمشري.

وأم�ا م�ا ذك�ره يف اجلواه�ر يف توجيه ع�دم ذكرهم امل�دة املذك�ورة يف الغائب 
واقتصارهم عىل كون األخذ مقدورًا له، من أن املعترب خمتص باحلارض. فهو غري ظاهر 

الوجه بعد إطالق املعترب املذكور.

وأش�كل منه ما ذكره أخريًا من اختصاص املعترب بام إذا كان منش�أ عدم األخذ 
بالش�فعة هو عدم تي�رس املال دون بقية األعذار كامل�رض واحلبس وغريمها، بل يتعني 

عدم التقيد هبا حينئٍذ حتى يف احلارض.

إذ في�ه: أن املراد بعدم إنضاض املال وعدم تيرسه الذي تضمنه املعترب هو عدم 
تي�رس م�ا حيره من امل�ال وإن كان له مال آخر ال يتيرس له إحض�اره لبعض األعذار، 
كام أن مقتىض إطالق التحديد باملدة سقوط الشفعة بعد مضيها وإن تيرس له فيها املال 
لك�ن مل يتي�رس إحضاره لطروء بع�ض األعذار بعد إنضاضه وتي�رسه. ومن هنا يتعني 
عموم التحديد باملدة املذكورة للحارض وغريه بلحاظ مجيع األعذار عدا اجلهل بإرادة 
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الرشيك البيع.

ك�ام أن مقت�ىض إطالق التحدي�د بامل�دة املذكورة العم�وم ملا إذا تي�رس املال يف 
ضمنه�ا، لكن مل يمكن إحضاره لطروء بع�ض هذه األعذار. وبذلك يظهر عدم األثر 

لتعيني املراد من الغائب من بني املحتمالت املتقدمة آنفًا. فالحظ. 

ك�ام ظهر احلال يف بقية األعذار كاملرض واحلبس واإلغامء، وإهنا إن منعت من 
العلم بالبيع أو بإرادة الرشيك البيع مل تسقط الشفعة. وإن مل متنع منه، فإن عرض عليه 
األخذ هبا كان له األخذ مع هتيئة الثمن يف املدة املذكورة، فإن مل يتيرس له ذلك سقطت 

الشفعة.

)1( كام يف الدروس واملس�الك والروضة وغريها. وهو مقتىض إطالق النص 
والفتوى. وقد سبق أن إطالق ذلك ال يناسب بدوًا تقييدهم االنتظار  يف املدة املتقدمة 

بام إذا مل يلزم منه الرر.

))( تقدم من املبس�وط وغريه أن الوكيل إذا مل يبادر باألخذ بالش�فعة س�قطت 
الش�فعة. وبناًء عىل ما س�بق مّنا إذا عرض الرشيك الذي يريد بيع حصته عىل الوكيل 
األخذ بالشفعة فإن أخذ هبا بعد إحضار الثمن يف املدة املتقدمة، وإال سقطت شفعته. 
وكذا إذا مل يعرض عليه الرشيك حتى باع فعرض عليه املش�ري، كام يظهر مما س�بق. 
نع�م البد من إطالق الوكالة بحيث يكون للوكيل األخذ بالش�فعة وإن مل يعرف رأي 

املوكل.

)3( كام يف اخل�الف واملهذب والرشائع والنافع والقواعد والدروس وغريها. 
وهو مقتىض إطالق املؤوف يف املقنعة وحمكي الوس�يلة. والظاهر عدم اإلش�كال فيه، 

وإن كانـت الغيبـة طويلـة)1(. وإذا كان لـه وكيـل مطلـق يف البلـد أو يف 
خصوص األخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل األخذ بالشفعة عنه)2(.

)مسـألة5(: تثبت الشـفعة للرشيك وإن كان سـفيهًا)3( أو صبيًا أو 
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ب�ل ادع�ى يف اخلالف اإلمجاع علي�ه. واالقتصار يف املقنع عىل اليتي�م، ويف النهاية عىل 
الصغري، ويف كالم مجاعة عليه وعىل املجنون، ليس للخالف يف السفيه، بل لالستغناء 

عن ذكره بعد شمول إطالق الرشيك يف كالمهم له. 

والوج�ه فيه م�ا تقدم من إطالق ثبوت الش�فعة للرشيك. وجم�رد قصوره عن 
االستقالل بإعامهلا ال ينايف ثبوت احلق له، والسيام مع النص عىل ذلك يف الصغري، كام 

يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

)1( فق�د ذكر ثبوت حق الش�فعة هلام مجهور األصح�اب. ويف اخلالف والغنية 
والتذكرة اإلمجاع عليه. ويظهر الوجه فيه مما سبق يف السفيه.

))( ب�ال إش�كال وال خالف ظاهر وق�د رصح به مجهور األصح�اب، بل هو 
داخل يف معقد اإلمجاعات الس�ابقة. ألن وظيفة الويل القيام مقام املوىل عليه يف إعامل 
حقوق�ه واس�تيفائها. مضاف�ًا يف الصغ�ري إىل قول�هA يف موثق الس�كوين املتقدم يف 

املسألة السابقة: »ويص اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة«)1(.

)3( بال إشكال وال خالف ظاهر. لعدم اإلشكال ظاهرًا يف عدم سقوط كالمه 
وقص�ده عن االعتب�ار، والتحجري عليه إنام يقتيض توقف نف�وذ ترصفه عىل إذن الويل 

ال غري.

)4( ب�ل ه�و املتع�ني، كام يظه�ر مما تق�دم يف املس�ألة األوىل م�ن فصل رشوط 
املتعاقدين من كتاب البيع. فراجع.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:6 من أبواب كتاب الشفعة حديث:).

جمنونـًا)1(، فيأخـذ هلم الويل)2(. بل إذا أخذ السـفيه بإذن الويل صّح)3(. 
وكذا الصبي عى احتامل قوي)4(.
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)1( تق�دم يف املس�ألة الثاني�ة اإلش�كال يف كون أخذ احلصة مع ك�ون الثمن يف 
الذمة من صغريات حق الش�فعة. بل حتى لو كان من صغرياته فهو وما بعده ليس�ت 
رشوط�ًا يف ثبوت حق الش�فعة للمفلس � كام هو مقت�ىض اجلمود عىل عبارة املتن � بل 
ه�ي رشوط إع�امل احلق املذكور يف ضمن املدة املتقدمة. أم�ا أصل ثبوت احلق له فهو 

غري مرشوط بيشء، تبعًا إلطالق أدلته.

))( لنفوذ ترصف الويل باإلسقاط عليهم. ومنه يظهر اإلشكال يف إطالق غري 
واح�د بقاء حق الش�فعة هل�م إذا مل يأخذ هبا الويل. نعم لو خ�رج عن مقتىض واليته يف 
اإلسقاط، لعدم ثبوت كونه صالحًا هلم بنظره، تعني عدم ترتب األثر عليه، كام هو ظاهر.

)3( يعني: بنظره، ألن ذلك هو املعيار يف نفوذ ترصفه وإن أخطأ واقعًا.

)4( لقيام�ه مقام املوىل عليه يف ذلك. ولظه�ور ما تقدم من قولهA: »ويص 
اليتي�م بمنزل�ة أبي�ه يأخذ له الش�فعة إذا كان له رغبة« يف كون األخذ بالش�فعة للموىل 
علي�ه من ش�أن الويل، وأنه تاب�ع لرأيه ورغبته، فيك�ون تركه بمنزلة ت�رك املوىل عليه. 
ومن�ه يظهر ضعف إطالق غري واحد بقاء حق الش�فعة هل�م إذا مل يأخذ هبا الويل، نظري 

ما تقدم يف سابقه.

)5( ب�ال خالف وال إش�كال، ك�ام يف اجلواه�ر. وكأنه خلروج�ه يف عدم أخذه 

)مسـألة6(: تثبت الشـفعة للمفلس إذا ريض املشري ببقاء الثمن يف 
ذمته)1( أو استدان الثمن من غريه أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.

)مسـألة7(: إذا أسـقط الويل عـى الصبي أو املجنون أو السـفيه حق 
الشـفعة مل يكن هلم املطالبة هبا بعد البلوغ والرشـد والعقل)2(. وكذا إذا مل 
يكن األخذ هبا مصلحة)3( فلم يطالب)4(. أما إذا ترك املطالبة هبا مساهلة 

منه يف حقهم فالظاهر أن هلم املطالبة بعد البلوغ والرشد)5(.
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بالش�فعة ع�ن مقتىض واليت�ه، فال يرتب األثر عىل تركه. لكن ذل�ك قد يتجه يف عدم 
األخذ بالش�فعة من دون عرض من الرشيك الذي عليه الش�فعة، أما مع عرضه عدم 
 :Aأخذ الويل بالش�فعة فيختلف احلال، إذ يف معترب الغنوي املتقدم عن أيب عبد اهلل
»س�ألته عن الشفعة يف الدور أيشء واجب للرشيك، ويعرض عىل اجلار فهو أحق هبا 
م�ن غريه؟ فقال: الش�فعة يف البي�وع إذا كان رشيكًا فهو أحق هب�ا بالثمن«)1(. وظاهر 
السؤال فيه املفروغية عن أن وظيفة من عليه الشفعة عرض حصته عىل من له الشفعة 
قب�ل البي�ع، ف�إن أخذ وإال س�قط احلق ولزم البي�ع بعد ذلك للمش�ري، وحيث كان 
امل�وىل علي�ه غري صالح ألن يعرض عليه بش�خصه، بل يعرض عىل وليه، كام يس�تفاد 
من موثق الس�كوين أيض�ًا، فإذا عرض الرشيك احلصة عىل ال�ويل فقد قام بوظيفته يف 
اخل�روج ع�ن مقتىض احلق. وتقصري الويل بعد ذل�ك يف عدم إعامل احلق واألخذ به ال 
ين�ايف خروج الرشيك ع�ن مقتىض احلق الذي عليه، وس�قوط احل�ق املذكور، ولزوم 

البيع بعده للمشري.

وال ين�ايف ذل�ك م�ا تقدم من عدم نفوذ إس�قاط ال�ويل حلق الش�فعة إذا مل يكن 
صالح�ًا للموىل عليه، ألن اإلس�قاط ت�رصف يف احلق، فال جمال لنف�وذه من الويل إذا 
خرج فيه عن مقتىض واليته، أما يف املقام فسقوط احلق بناء عىل ما سبق ناشئ من قيام 

من عليه الشفعة بوظيفته، ال من ترصف الويل بنحو خيرج عن مقتىض واليته.

الله�م إال أن يق�ال: تقصريه يف حق املوىل عليه مس�قط لواليته، فال تتم وظيفة 
الرشي�ك بع�دم أخذ الويل بالش�فعة بع�د العرض علي�ه. فهو نظري م�ا إذا عرض عىل 

الرشيك فجن قبل أن يتهيأ له األخذ أو الرفض. فتأمل جيدًا.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
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)1( كام رصح بذلك يف األب يف التحرير، وفيه ويف اجلد يف املبسوط والرشائع 
والتذكرة واإليضاح والدروس وغريها، وظاهر املبسوط اإلمجاع عليه. 

واستش�كل في�ه يف القواع�د. ويف املختلف اجل�زم بالعدم فيام إذا كان الش�فيع 
وكي�اًل ع�ن رشيكه يف بي�ع احلصة. وقد علله ب�أن قبوله بالوكالة رضًا من�ه بالبيع عىل 
املش�ري وتنازل عن الشفعة، فتس�قط شفعته بذلك. وذلك جيري يف بيع األب واجلد 

يف املقام. 

وق�د أجي�ب عنه بأن ذلك منه متهيد لألخذ بالش�فعة بتحقي�ق موضوعها، فال 
يستلزم التنازل عن الشفعة والرضا ببقائه للمشري. 

وهو مبني عىل توقف ثبوت حق الش�فعة عىل البيع، كام س�بق أنه املش�هور. بل 
لو حصل التنازل بذلك حينئٍذ من الوكيل أو الويل فال أثر له، ألنه تنازل عن احلق قبل 

ثبوته.

أم�ا بن�اًء عىل ما س�بق مّنا من ثبوت حق الش�فعة ع�ىل البائع قب�ل البيع فتنازل 
الش�فيع الوكي�ل وإن كان مس�قطًا حلق�ه يف الش�فعة، إال أن قبوله بالوكالة ال يس�تلزم 
تنازل�ه عن احلق املذكور، ألنه قبل بيع احلصة ال حيق له إلزام رشيكه ببيعها عليه، فقد 
يك�ون قبول�ه بالوكالة م�ن أجل أن يكون له احل�ق يف أخذها من املش�ري قهرًا عليه. 

ويأيت متام الكالم يف ذلك.

وهذا بخالف الويل الرشيك. إذ ال إشكال يف كون عدم رشائه الشقص لنفسه 
مع قدرته عىل ذلك بمقتىض واليته وبيعه عىل غريه تنازل عن حق الش�فعة الثابت له، 

فيتعني سقوط احلق املذكور بذلك. 

نع�م ل�و كان جاهاًل بثبوت حق الش�فعة له تعني عدم س�قوطه، وجواز إعامله 

)مسـألة8(: إذا كان املبيع مشـركًا بن الويل واملوىل عليه، فباع الويل 
عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة)1( عى األقوى. وكذا إذا باع الويل عن نفسه 
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ل�ه عند علمه لعدم كش�ف بيعه للحصة حينئٍذ عن تنازل�ه عن احلق املذكور. والظاهر 
خروجه عن مفروض كالمهم يف املقام.

وأم�ا ال�ويص فقد رصح بج�واز أخذه بالش�فعة حينئ�ٍذ يف التذك�رة والتحرير 
واإليضاح والدروس وغريها، وجعله األشبه يف الرشائع. 

وقد يظهر من القواعد الردد فيه. بل منع من ذلك يف املبسوط، ألنه متهم يؤثر 
تقليل الثمن. وألنه ليس له أن يشريه لنفسه.

لك�ن األول مناٍف لفرض ائتامنه رشع�ًا وواليته، إذ األصل معهام الصحة ما مل 
تثبت اخليانة املس�قطة للوالية. ومنه يظهر ضعف الثاين، إذ ال منش�أ له عىل الظاهر إال 
التهم�ة. ول�و فرض ثبوته تعب�دًا ال من جهة التهمة كان أحرى بأن يكون س�ببًا جلواز 
األخذ بالشفعة، حيث ال جمال حينئٍذ لدعوى كشف البيع عن تنازله عن حق الشفعة، 
الذي سبق أنه موجب لسقوطها بناء عىل ما سبق مّنا من ثبوهتا قبل البيع عىل الرشيك 
البائ�ع، ف�إن ذلك إنام يتم إذا كان له الرشاء لنفس�ه، أما إذا مل يكن له ذلك فإقدامه عىل 
البي�ع ع�ىل الغ�ري ال يدل عىل تنازل�ه عن احلق املذك�ور، بل قد يك�ون مقدمة إلعامله، 

حيث ال يتيرس له إعامله قبله.

الله�م إال أن يق�ال: إذا مل يثبت له حق الش�فعة عىل الرشي�ك قبل البيع، لتعذر 
رشائه لنفس�ه، فال دليل عىل ثبوته له بعده عىل املش�ري، ألن ثبوت حق الش�فعة عىل 
املش�ري بع�د البيع فرع ثبوته ع�ىل الرشيك البائع قبله، كام تق�دم عند الكالم يف عدم 

ثبوت الشفعة للكافر.

فالعمدة يف املقام أنه ال مانع من رشائه من املوىل عليه لنفس�ه، فيكون بيعه عىل 
الغري حينئٍذ كاش�فًا عن تنازله عن حق الش�فعة ومس�قطًا له بناء عىل ما س�بق مّنا من 
ثبوت الش�فعة قبل البيع. وال يكون مسقطًا له بناء عىل املشهور من عدم ثبوته إال بعد 

البيع عىل نحو ما تقدم يف األب واجلد. فالحظ.
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)1( من الظاهر عدم ورود الش�بهة الس�ابقة من املبسوط يف الويص. نعم يبقى 
اإلش�كال يف أن بيع�ه عىل غري املوىل عليه مع قدرت�ه عىل البيع عىل املوىل عليه بمقتىض 
واليته عليه يس�تلزم تنازله عن حق الش�فعة للموىل عليه، فيس�قط شفعته بناء عىل أن 
حق الش�فعة يثبت عىل الرشيك قبل البيع ثم عىل املش�ري بعده كام س�بق مّنّا، أما بناء 
عىل أنه ال يثبت إال عىل املش�ري بعد البيع، كام هو املش�هور فال يسقطها، كام يظهر مما 

سبق.

))( ك�ام يف اخلالف والرسائ�ر والقواعد وغريمها وجعله األش�به يف الرشائع. 
واستشكل فيه يف التذكرة، ومنع منه يف املبسوط واملختلف. وقد وجه املنع يف املبسوط 
بام تقدم منه يف الويص من أنه يكون متهاًم يف تقليل الثمن، وعدم جواز رشائه لنفس�ه. 
ك�ام وجهه يف املختلف والتذك�رة بام تقدم أيضًا من أن رض�اه بالوكالة رضًا بصريورة 

املبيع للمشري، وذلك يسقط شفعته.

لكن ال جمال للتهمة مع فرض اس�تئامنه من قبل املوكل، نظري ما س�بق. عىل أن 
امل�وكل ق�د يعني الثمن، وال موضوع مع�ه للتهمة. وأما جواز رشائه لنفس�ه فهو تابع 
لعموم الوكالة وخصوصها. وأما رضاه بصريورة املبيع للمش�ري فإس�قاطه لشفعته 

موقوف عىل أمرين:

األول: أن ح�ق الش�فعة ثابت له عىل رشيكه قبل البيع ك�ام هو املختار، أما بناء 
عىل املشهور من عدم ثبوته إال عىل املشري بعد البيع فرضاه بصريورته للمشري قد 
يك�ون م�ن أجل حتقيق موضوع ش�فعته، ال لتنازله عنها، بل ال أث�ر للتنازل عنها قبل 

ثبوهتا، نظري ما سبق.

الثاين: أن يكون قادرًا عىل رشائه لنفس�ه لعموم وكالته، إذ لو مل يكن قادرًا عىل 

فإنه جيوز له أن يأخذ بالشـفعة للموىل عليه)1(. وكذا احلكم يف الوكيل إذا 
كان رشيكًا مع املوكل)2(.
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ذلك فينحرص إعامل حقه يف الش�فعة ببيعه عىل املش�ري، فال يستلزم رضاه ببيعه عليه 
تنازله عن الشفعة. وجمرد أولويته باملبيع عىل ما سبق مّنا إنام يقتيض تقديم البائع له عىل 
غريه بعرض املبيع عليه، وال يقتيض س�لطانه عىل انت�زاع املبيع من البائع إذا مل يعرضه 
عليه ومل يس�لطه عىل ذلك، ليكشف رضاه بالبيع عىل املشري عن تنازله عن الشفعة، 

كام ذكرناه سابقًا.

وم�ن مجيع ما ذكرنا يظه�ر احلال يف ويل الرشيكني والوكيل عنهام إذا باع حصة 
أحدمه�ا ع�ىل ثالث، وأنه هل يوجب س�قوط ح�ق الرشيك اآلخر يف الش�فعة أو ال؟ 
حيث يظهر بالرجوع ملا سبق والتأمل فيه املعيار يف ذلك عىل اختالف املبنيني املتقدمني 

بيننا وبني املشهور. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.





)1( لع�ل األوىل أن يق�ول: وهو من اإليقاعات. وإال فل�و أراد اإليقاع بمعنى 
اإلنش�اء لكان مستغنى عنه بقوله: »وهو من اإلنشائيات«. إال أن يكون واردًا للرشح 

أو التأكيد. 

وكيف كان فال إش�كال يف كون األخذ بالش�فعة أمرًا إنش�ائيًا يبتني عىل اجلعل 
م�ن قبل اآلخ�ذ، ألن مضمون�ه اعتباري حمض، وه�و متلك املبيع بالثم�ن، فالبد من 
إبرازه باإلنش�اء من قبل اآلخذ. كام ال إش�كال يف كونه إيقاعًا يس�تقل بإنشائه الشفيع 

إعاماًل حلقه الثابت قهرًا عىل املشري، فال حيتاج إىل قبول املشري ليكون عقدًا. 

ه�ذا كله يف األخذ من املش�ري الذي ه�و حمل كالمهم. أما األخ�ذ من البائع 
ف�ام س�بق مّنا من اس�تحقاقه راجع إىل أن م�ن حقه عىل رشيك�ه أن يقدمه عىل غريه يف 
البي�ع. وم�ن الظاهر أن تقديمه راجع إىل أنه إذا أراد بي�ع حصته باعها عىل رشيكه إذا 
أراد رشاءها، وال يراد بأخذ الشفيع احلصة من الرشيك إال رشاؤها منه إذا أراد البيع. 
فيك�ون األخذ منه عقدًا من صغريات عقد البيع، وجت�ري عليه مجيع أحكامه، وليس 

فصل
يف األخذ بالشفعة

فيهـا  املعتبــر  اإلنشـائيات  مـن  بالشـفعة  األخـذ  )مسـألة1(: 
 اإليقـاع)1(. ويكون بالقول، مثـل أن يقول: أخذت املبيـع املذكور بثمنه، 
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هو كاألخذ من املشري إيقاعًا يستقل به الشفيع.

)1( ك�ام ذك�ره غري واحد. لكن يف الدروس: »ال يملك الش�فيع باملطالبة، وال 
بدفع الثمن جمردًا عن قول حتى يقول: أخذت الش�قص أو متلكته بالثمن، وش�بهه«. 
وق�د يظه�ر يف اعتب�ار اللفظ وعدم االكتف�اء بالفعل يف األخذ بالش�فعة. إال أن يكون 

مراده الفعل املجرد عن قصد اإلنشاء. لكنه بعيد. 

وكيف كان فال ينبغي التوقف يف االكتفاء بإنشاء األخذ بالفعل، لتحقق األخذ 
به عرفًا، فيرتب عليه األثر بمقتىض اإلطالق املقامي لنصوص املقام.

))( ك�ام يف املبس�وط والرشائ�ع والقواع�د والتذك�رة والتحري�ر واإلرش�اد 
واإليض�اح والدروس وغريها، وظاهر املبس�وط وغريه املفروغية عنه. ولعله لذا قال 

يف اجلواهر: »بل ال أجد فيه خالفًا، وإن ترك التعرض له مجاعة«. 

وقد اس�تدل علي�ه يف كالم غري واحد بلزوم الرر عىل املش�ري من التفريق، 
فين�ايف حكم�ة مرشوعية الش�فعة. ويظهر اجلواب عنه مم�ا تقدم يف املس�ألة الثالثة من 

الفصل السابق من عدم كون ثبوت حق الشفعة من صغريات قاعدة نفي الرر.

ومثله ما قد يدعى من أن الشفعة ال تتجزأ. إذ هو عني املدعى. 

فالعمدة يف املقام عدم وضوح إطالق يقتيض مرشوعية التبعيض، حيث يظهر 
من النصوص جري الش�ارع يف مفهوم الش�فعة عىل ما هو املعروف عند العرف، من 
دون أن يتصدى هو لتحديدها، كام تقدم يف املسألة الثانية من فصل الكالم يف الشفيع. 

واملتيقن منها عند العرف أخذ متام احلصة املبيعة، دفعًا لرر الرشيك بإدخال 
رشي�ك جديد علي�ه من دون إرضار بالبائع، بعد كونه يف مقام البيع عىل كل حال. ومل 

وبالفعل)1(، مثل أن يدفع الثمن ويستقل باملبيع.
)مسألة2(: ال جيوز للشفيع  أخذ بعض املبيع وترك بعضه، بل إما أن 

يأخذ اجلميع أو أن يدع اجلميع)2(.
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يتضح بناء العرف عىل التبعيض فيها مع ما فيه من بقاء الرشكة واإلرضار باملش�ري، 
فيكون أخذ املجموع هو املتيقن مما تضمن أن الرشيك أحق هبا.

وق�د يؤيد ب�ام تضمنه معترب ع�يل بن مهزيار م�ن رضب املدة لإلتي�ان بالثمن، 
حي�ث يظه�ر ع�دم الفائدة بإحض�ار بعض الثمن من أج�ل أخذ ما يقابل�ه من احلصة 

املبيعة.

وأظه�ر م�ن ذلك ما يأيت يف املس�ألة الرابعة عرشة من أنه م�ع تلف بعض املبيع 
ال يتبعض الثمن، حيث يظهر منهم ومن اخلرب اآليت هناك املفروغية عن عدم تبعيض 
الش�فعة باالقتص�ار ع�ىل احلصة يف خص�وص الباقي، املناس�ب لع�دم التبعيض فيها 
بلح�اظ احلص�ة يف املجم�وع. وإن كان الظاه�ر أن األمر أظهر من ذل�ك، ولعله لذا مل 

يتعرض له غري واحد من دون أن يعد ذلك خالفًا منهم.

هذا وقد س�بق من التذكرة يف بيع الدار املفروزة إذا بيعت مع الطريق املش�رك 
بينه�ا وب�ني غريها ج�واز أخذ الرشيك بالش�فعة يف خص�وص الطري�ق إذا كان قاباًل 
للقس�مة. وهو خاص بمورده. وال ينبغي أن يعد خالفًا يف املقام بعد ما س�بق منه هنا. 

عىل أنه يتعني ضعفه، كام يظهر مما ذكرناه هنا وهناك.

)1( ب�ال خ�الف ب�ني اخلاص�ة والعام�ة نصًا وفت�وى، ك�ام يف مفت�اح الكرامة 
واجلواهر. وقد تقدم قولهA يف معترب الغنوي: »فهو أحق هبا بالثمن«)1(.

))( قطعًا، كيف؟! وال يتيرس ذلك غالبًا بعد كون عني الثمن قد أخذه البائع، 
فه�و عن�ده أو قد أنفق�ه. بل قد يكون األخذ م�ن الرشيك قبل البيع بناء عىل ما س�بق 
مّن�ا، ف�ال يراد من الثمن إال الثمن الذي يريده عند بيع حصته لغري الرشيك، فهو ثمن 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

)مسـألة3(: الشـفيع يأخـذ بقدر الثمـن)1(، ال بأكثر منـه وال أقل. 
وال يلـزم أن يأخـذ بعـن الثمن)2(، بـل له أن يأخـذ بمثلـه إن كان مثليًا. 
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تقديري ال فعيل، وال يراد إال قدره.

)1( يعني: قيمة الثمن.

))( فذه�ب إىل ثب�وت الش�فعة بقيم�ة الثم�ن يف املقنع�ة واملبس�وط والغني�ة  
والرسائ�ر والرشائ�ع والناف�ع والتذك�رة والتب�رصة وال�دروس واللمعت�ني والتنقيح 

واملسالك وحمكي الكايف واملفاتيح، ونسبه يف التحرير واملسالك لألكثر. 

ويظهر من كش�ف الرموز واجلامع والقواعد واإلرش�اد وغاية املراد التوقف. 
ب�ل قد يظهر من األخري امليل لس�قوط الش�فعة كام يف التحري�ر وحمكي جممع الربهان، 
وجزم به يف اخلالف والوس�يلة واملختل�ف وجامع املقاصد وظاهر اإليضاح وغريها. 
وق�د يظه�ر ممن اقترص ع�ىل احلكم بل�زوم مثل الثمن، ك�ام يف النهاي�ة واملهذب. وهو 
املحك�ي ع�ن الطربيس، وكذا ع�ن ابن اجلنيد إال يف ف�رض نادر، كام يأيت إن ش�اء اهلل 
تعاىل. وادعى يف اخلالف اإلمجاع عىل عدم الش�فعة حينئٍذ، وإن كان ذلك ال يناس�ب 

ما تقدم منه ومنهم.

)3( ملا أش�ار إليه الش�يخP يف اخل�الف وأوضحه غريه م�ن وضوح خمالفة 
الش�فعة لألصل مع عدم وضوح عموم أو إطالق يقتيض ثبوت الش�فعة يف املقام، ملا 
تقدم يف املس�ألة الس�ابقة من ظهور النصوص يف جري الش�ارع يف مفهوم الشفعة عىل 
ما عند العرف، واملتيقن منها عندهم إرجاع مثل الثمن، دفعًا لرر البائع واملشري، 
حي�ث ال تكون خصوصيته موردًا للغرض نوعًا، ليك�ون تفويتها عليهام إرضارًا هبام، 
وهذا بخالف ما إذا كان قيميًا، حيث كثريًا ما تكون خصوصيته حمطًا للغرض، فيكون 

تفويتها إرضارًا بصاحبها.

هذا ويظهر من غري واحد أنه يف فرض ثبوت عموم للشفعة يشمل املقام فالبد 

 ويف ثبوت الشـفعة يف الثمـن القيمي بأن يأخذ املبيـع بقيمته)1( قوالن)2( 
أقوامها العدم)3(.
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من اخلروج عنه ببعض النصوص اخلاصة: 

األول: قول�هA يف معت�رب هارون املتقدم: »الش�فعة يف البيوع إذا كان رشيكًا 
فه�و أح�ق هبا بالثم�ن«)1(، لظهور أن قيمة الثمن القيمي ليس�ت ه�ي الثمن. وبعبارة 
أخرى: بعد أن مل يكن املراد من الثمن ش�خصه، يتعني محله عىل جنسه، وهو ال يكون 

إال يف املثيل. 

لك�ن يف املس�الك أنه بعد ع�دم إرادة احلقيقة يف املقام يتع�ني احلمل عىل أقرب 
املج�ازات إليها، وهو خيتلف باختالف األثامن، ف�ام كان مثليًا فاألقرب إليه مثله، وما 

كان قيميًا فاألقرب إليه قيمته.

وفي�ه: أن�ه ال يراد باحلمل عىل أق�رب املجازات عند تع�ذر احلقيقة احلمل عىل 
مفه�وم أق�رب املجازات، ليمك�ن تطبيقه عىل املج�ازات املختلفة باخت�الف املوارد، 
ب�ل احلمل عىل مفهوم واح�د أقرب عرفًا من غريه للحقيقة، وه�و يف املقام اجلنس يف 
املثليات. عىل أن صحة إطالق الثمن عرفًا عىل قيمته يف القيميات ال خيلو عن إشكال، 

بل لعله مستهجن أو غلط. 

مضاف�ًا إىل أن�ه ال مل�زم باخلروج عن احلقيق�ة يف املقام، فإن الثم�ن يف املثليات 
حيث كان كليًا غالبًا فهو باق عىل كليته حتى بعد الدفع، ألن املدفوع ليس هو الثمن، 
ب�ل ه�و وفاء عنه. غاية األم�ر أن احلديث حينئٍذ يقرص عام إذا كان الثمن ش�خصيًا يف 
املثلي�ات والقيمي�ات. واالكتفاء بمثل�ه يف املثليات، إللغاء خصوصيته عرفًا، بس�بب 
عدم تعلق الغرض نوعًا بشخصه أو لإلمجاع، ال يستلزم االكتفاء بقيمته يف القيميات، 

كام لعله ظاهر.

نعم ال يبعد كون ذكر الثمن يف احلديث ليس لبيان رشوط ثبوت الشفعة، ليدل 
عىل انتفائها يف مورد ال يكون هناك ثمن صالح للدفع، بل لبيان ما جيب عىل الشفيع، 
بلح�اظ غلب�ة كون الثمن مثلي�ًا أو كليًا، فال يكون ظاهرًا يف نفي الش�فعة يف غري ذلك 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
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وخمرجًا عن عموم ثبوت الشفعة لو تم. غاية األمر أن يكون قارصًا عن إثبات الشفعة 
حينئٍذ، من دون أن ينهض بتخصيص العموم املذكور.

الثـاين: حدي�ث عيل بن رئاب امل�روي موثق�ًا يف التهذيب وصحيح�ًا يف قرب 
اإلس�ناد عن أيب عبد اهللA: »يف رجل اش�رى دارًا برقيق ومتاع وبز وجوهر. قال: 
لي�س ألحد فيها ش�فعة«)1(. بناًء عىل أن امل�راد برشاء الدار رشاء حص�ة منها، فيكون 
املانع من الش�فعة هو خصوصية الثمن، ال رشاء متام الدار، ويكون نفي الش�فعة منها 
لبيان عدم ثبوهتا للجار، كام يناسبه اقتصار السائل عىل بيان خصوصية الثمن من دون 

إشارة منه للجار.

لك�ن ذل�ك وإن كان قريب�ًا، إال أن يف كفايته يف اخلروج ع�ن ظهور رشاء الدار 
يف رشاء متامها إشكال. وال أقل من إمجال احلديث، كام أشار إىل ذلك املحققP يف 

النافع، وفصل الكالم فيه غريه.

نعم يف مرس�ل دعائم اإلسالم عنهA: »أنه قال: من اشرى حصة برقيق أو 
متاع � بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك � فليس عليه شفعة«))(. لكن ال جمال للتعويل عليه 

يف نفسه، وال يف تفسري حديث عيل بن رئاب، بعد ضعفه.

الثالث: مرس�ل حممد بن عيل بن حمبوب املتضمن تلف بعض املبيع قبل األخذ 
بالش�فعة وطلب الش�فيع من املش�ري وضع بعض الثمن، فوق�عA: »ليس له إال 
الرشاء والبيع األول«)3(. قال يف اجلواهر: »ومن املعلوم عدم صدق ذلك عىل القيمي«. 

لك�ن احلديث وارد لبي�ان عدم نقص الثمن املس�تحق، وال نظر فيه لنوع ذلك 
الثم�ن وكيفي�ة إيفائه. مضافًا إىل ما س�بق يف حديث الغنوي م�ن وروده لبيان ما جيب 
عىل الشفيع، ال لرشوط الشفعة، وغاية ما يلزم هو قصوره عن املورد من دون أن ينايف 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:11 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
))( مستدرك الوسائل ج:17 باب:9 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:9 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
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عموم أدلة ثبوت الشفعة له لو تم. 

فالعمدة ما سبق من عدم وضوح ثبوت العموم املذكور. فالحظ.

بقي يشء. وهو أنه قال يف املختلف: »وقال ابن اجلنيد: إذا انتقل عنه بعروض 
مل جتعل عوضًا عن ثمن مقرر مل يكن للشفيع شفعة، إال أن يرّد عىل املشري تلك العني 

بذاهتا ال بقيمتها«. 

وم�ا ذك�ره متني جدًا مناس�ب ملا س�بق مّنا من ع�دم اخلروج بالثم�ن يف معترب 
الغنوي عن حقيقته، وهو األمر املجعول ثمنًا يف العقد. 

نعم قد يقال: الش�فيع ال يقدر عىل الثمن الشخيص املذكور عند إرادة الرشيك 
بي�ع احلصة، وال بعد بيعه�ا، ألهنا عند البيع يف ملك املش�ري، وبعده يف ملك البائع، 
ومع عدم تيرسه كيف تثبت له الش�فعة املرشوطة بالقدرة عىل الثمن؟! فإذا وقع البيع 
ومل تثبت الش�فعة، لقصور أدلتها، بس�بب اعتبار القدرة عىل الثمن فيها فام الدليل عىل 
عوده�ا بتجدد القدرة، وذلك بأخذ الثمن من البائع برشاء أو اس�تيهاب أو مرياث أو 

غريها.

الله�م إال أن يق�ال: مقت�ىض ما تق�دم يف املس�ألة الثانية من الفصل الس�ابق أن 
الق�درة ع�ىل الثمن املعتربة يف ثبوت الش�فعة ليس�ت هي الق�درة الفعلية، ب�ل ما يعم 

القدرة إىل ثالثة أيام يف البلد، وإىل مدة وصول الثمن من البلد اآلخر مع ثالثة أيام.

وحينئٍذ إذا أراد الرشيك بيع احلصة كان عليه � بناء عىل ما سبق مّنا � أن يعرضها 
عىل رشيكه بالثمن املذكور، فإذا طلب الرشيك الش�فعة، وكان قادرًا عىل الثمن فعاًل 
أو يف املدة املذكورة أخذها به، وإن عجز عن إحضار الثمن املذكور حتى مضت املدة 

سقطت شفعته، وكان للرشيك البيع بذلك الثمن، وال ترجع شفعته بعد البيع. 

ف�إن باعه�ا الرشي�ك بالثم�ن املذك�ور م�ن دون أن يعرضها ع�ىل رشيكه كان 
للرشيك الش�فعة عىل املش�ري بعد علم�ه بالبيع بالثمن املذكور م�ع قدرته عليه فعاًل 
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أو يف املدة املذكورة ولو برشائه من رشيكه البائع أو اس�تيهابه، فإن تعذر عليه سقطت 
شفعته.

نعم ذلك ال يناس�ب إطالق حديث عيل بن رئاب املتقدم، بناء عىل داللته عىل 
ع�دم ثبوت الش�فعة في�ام إذا كان الثم�ن قيميًا. إال أن�ه جيمع بينه وب�ني معترب الغنوي 
بحمل�ه عىل نفي الش�فعة بقيمة الثمن املذكور. بل لعل ذل�ك هو املنرصف منه إغفااًل 

لفرض إرجاع نفس الثمن بعينه، لندرته. فالحظ.

)1( كام هو مقتىض ما تقدم يف املسألة السابقة من عدم اخلالف نصًا وفتوى يف 
أخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد دون ما زاد عليه أو نقص عنه. وال أقل من 

كونه مقتىض األصل بعد صحة األخذ بالشفعة بالثمن بمقتىض ما سبق.

))( بال إشكال وال خالف فيه يف اجلملة. بل ظاهر التذكرة اإلمجاع عليه عندنا 
مطلقًا. لعني ما سبق.

لكن قال يف املبسوط: »فأما ما زادا فيه بعد العقد أو نقصا منه نظرت. فإن كان 
يف م�دة اخليار صحت الزي�ادة، ألنه بمنزلة ما يفعل حال العقد، ألن الثمن ما يس�تقر 
علي�ه العق�د، وإن كان النقصان أو الزيادة بعد اس�تقرار العقد مل يلح�ق العقد عندنا. 
وإن كان�ت زيادة فه�ي هبة، وإن كان حطًا فهو إبراء، وال يل�زم هذه الزيادة عندنا بال 

خالف«.

ومقتىض حكمه بأن الثمن الذي يلزم به الش�فيع هو الذي يكون بعد اس�تقرار 
العقد عدم الفرق بني الزيادة والنقيصة قبل استقرار العقد ويف مدة اخليار. 

ويظه�ر م�ن بعض كلامهت�م أن ذلك مبني ع�ىل عدم إفادة العق�د امللك إال بعد 

)مسـألة4(: إذا غرم املشري شيئًا من أجرة الدالل أو غريها أو تربع 
بـه للبائـعـ  من خلعة ونحوهاـ  مل يلزم الشـفيع تداركه)1( وإذا حط البائع 

شيئًا من الثمن للمشري مل يكن للشفيع تنقيصه)2(.
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انقضاء زمان اخليار، الذي تقدم مّنا يف أول فصل أحكام اخليار من كتاب البيع نس�بته 
لبعضهم، واملنع منه، وتقريب أن امللك حيصل بمجرد العقد. 

لكن�ه يف غ�ري حمله، فإن عدم حصول امللك بالعق�د ال ينايف تبعية تعيني كل من 
الثمن واملثمن له، بل هو املقطوع به من مفاد العقد. 

وحينئ�ٍذ نق�ول: إن مل ترجع الزيادة يف الثمن أو النقص من�ه يف زمان اخليار إىل 
فس�خ العقد، وإنش�ائه مرة أخرى بالثمن اجلديد، تعني رجوع الزيادة إىل اهلبة املستقلة 
التي س�بق عدم الوجه لتحمل الش�فيع هلا بعد ابتناء الش�فعة عىل حتمله الثمن ال غري، 
ورجوع النقيصة إىل اإلبراء من بعض الثمن الذي ال جمال لس�قوطه عن الش�فيع بعد 
إط�الق معترب الغنوي، بل املفروغية عن إلزام الش�فيع بتامم الثمن، كام لو كان اإلبراء 

بعد زمان اخليار. 

وإن رجع�ت زي�ادة الثمن أو النقص منه إىل فس�خ العقد األول يف زمان اخليار 
وإنش�اء عقد جديد بالثمن اجلديد، فإن قلنا بعدم مرشوعية التقايل والفس�خ اخلياري 
بع�د ثب�وت حق الش�فعة يف العقد، تعني بقاء العق�د األول وإلزام الش�فيع بثمنه، وال 

يرتب األثر عىل زيادته وال عىل نقصه. 

وإن قلنا بمرشوعية التقايل والفس�خ اخلياري وس�قوط الشفعة بعد ثبوهتا هبام 
تع�ني إلزام الش�فيع بالثمن اجلديد، س�واء كان هو األقل أم األكث�ر، لتحقق موضوع 
الشفعة بالبيع اجلديد بعد أن سقط بفسخ البيع األول، فترتب أحكامها، ومنها األخذ 

بالثمن الذي وقع عليه.

وإن قلنا بمرشوعيتها وعدم سقوط الشفعة، بل يأخذ الرشيك املبيع من البائع 
بالثمن الذي وقع عليه البيع املفس�وخ تعني ختيري الش�فيع بني الثمنني، ألن ثبوت حق 
الش�فعة له عىل البائع بلحاظ البيع األول ال ينايف ثبوت احلق املذكور له عىل املش�ري 

أيضًا بلحاظ البيع الثاين، فيكون خمريًا يف إعامل حقه بكل من الثمنني. 

وبذل�ك يظه�ر جريان نظري ذلك يف زيادة الثمن وتنقيص�ه بعد زمان اخليار إذا 
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رجع إىل التقايل يف العقد األول وإنشاء عقد جديد بالثمن اجلديد. وحتقيق الكالم يف 
حكم التقايل واخليار يأيت يف املس�ألتني التاس�عة عرشة والعرشي�ن من هذا الفصل إن 

شاء اهلل تعاىل.

ه�ذا ويف مرس�ل الدعائم عن أيب عبد اهللA: »أنه ق�ال: إذا وضع البائع عن 
املشري بعد عقد الرشاء ما يوضع مثله من املتبايعني وضع مثل ذلك عن الشفيع. وإن 
كان الذي وضع ما ال يوضع مثله فإنام هو هبة للمشري، وليس يوضع عن الشفيع«)1(. 

وما تضمنه وإن مل يكن مس�تبعدًا يف نفس�ه، بلحاظ تس�امح العرف يف إطالق 
الثمن. إال أنه ال جمال للبناء عليه بعد خمالفته لظاهر معترب الغنوي، وضعف املرسل يف 

نفسه، بل وهنه بعدم ذكر األصحاب له، فضاًل عن عملهم به.

)1( ك�ام يف اخلالف واملبس�وط والنهاية والوس�يلة والرشائ�ع والنافع واجلامع 
وكشف الرموز والتذكرة واملختلف واإليضاح والدروس واللمعتني وظاهر املهذب 
البارع وغريها، وحكاه يف املختلف عن أبيه وابن الرباج والطربيس. وهو املشهور، كام 
يف التذكرة، واألش�هر كام يف الروضة، ومذهب األكثر كام عن املفاتيح. بل يف اخلالف 

دعوى اإلمجاع عليه. 

لكنه�ا موهونة بظهور اخلالف يف املق�ام، حيث ذهب إىل الراخي يف االنتصار 
والغنية والرسائر، وحكاه يف املختلف عن ابن اجلنيد وعيل بن بابويه، وقد يستفاد من 
غريه�م. ويف الرسائ�ر أنه أظهر بني الطائفة، بل يف االنتصار دعوى اإلمجاع عليه، وأنه 

مما ظن انفراد اإلمامية به. وقد توقف يف التحرير وقد يظهر من غريه.

هذا وال ينبغي اإلشكال يف أنه لو عرض الرشيك احلصة قبل البيع عىل رشيكه 
فلي�س ل�ه املامطلة، بل غاية ما له هو التأخري من أجل إحض�ار الثمن يف املدة املذكورة 

)1( مستدرك الوسائل ج:17 باب:11 من أبواب كتاب الشفعة حديث:9.

 )مسـألة5(: األقوى لـزوم املبادرة إىل األخذ بالشـفعة)1(، فيسـقط 
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يف معت�رب ع�يل بن مهزيار املتقدم يف املس�ألة الثانية من الفصل الس�ابق، ف�إن مل يأت به 
سقطت شفعته. وليس له بعد ذلك شفعة عىل املشري، كام يظهر مما تقدم هناك وعند 

الكالم يف حتديد حق الشفعة يف أول الكتاب. 

ف�إن باعه�ا الرشي�ك م�ن دون أن يعرضه�ا عىل الرشي�ك، كان للمش�ري أن 
يعرضه�ا ع�ىل الرشي�ك صاح�ب الش�فعة، ملا أرشن�ا إليه يف املس�ألة املذك�ورة من أن 
املس�تفاد عرفًا من احلديث املذكور بيان حدود حق الش�فعة، وأهنا ال تتبدل باستمرار 

احلق املذكور، والسيام إذا أراد هو بيع حصته أيضًا. 

ولعله لذا أجاب يف االنتصار عن االحتجاج للفور بلزوم اإلجحاف باملشري، 
حيث قال: »يمكن أن يتحرز املش�ري عن هذا الرر بأن يعرض املبيع عىل الش�فيع، 
ويبذل له تسليمه له، فهو بني أمرين إما أن يتسلم أو يرك بشفعته، فيزول الرر عىل 

املشري بذلك«. 

وكأنه لذا قال يف الدروس بعد أن حكى ذلك عنه: »ويف هذا إملام بالفور«، كام 
قال قبل ذلك: »ولكن يف رواية عيل بن مهزيار داللة ما عىل الفور«. 

وبذلك يظهر أنه ال جمال لالس�تدالل عىل الفور بلزوم اإلرضار عىل املش�ري. 
ويزي�د ذل�ك وضوحًا بمالحظة ما س�بق مّنا يف املس�ألة الثالثة من الفصل الس�ابق يف 

الشفيع. فراجع.

ك�ام ال إش�كال وال خالف ظاهرًا يف عدم س�قوط الش�فعة برك املب�ادرة إليها 
بس�بب اجله�ل بالبي�ع، كام يناس�به ما تضم�ن ثبوهتا للغائ�ب)1(، وما يظه�ر من معترب 
الغنوي من أن من شأن الرشيك عرض املبيع عىل رشيكه قبل البيع))(. بل األمر أظهر 

من ذلك. 

إنام الكالم فيام إذا علم صاحب الش�فعة بالبيع من دون أن يعرض عليه األخذ 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:17 باب:6 من أبواب كتاب الشفعة حديث:)، وباب:9 منها حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
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هب�ا قب�ل البيع وال بعده، وأنه هل تبتني الش�فعة حينئٍذ عىل املب�ادرة يف األخذ هبا ومع 
عدمها تسقط، أو عىل الراخي وال تسقط إال باإلسقاط.

وقد استدل لألول بالنبوي: »الشفعة ملن واثبها«)1(، والنبوي اآلخر: »الشفعة 
كنش�طة العق�ال، إن قي�دت ثبت�ت، وإن ترك�ت فاللوم عىل م�ن تركه�ا«))(، والثالث 
الذي ادعى يف الدروس ش�هرته: »الش�فعة كحل العقال«)3(. بدعوى انجبارها بعمل 

األصحاب. 

لك�ن مل يتضح من ذكر بعضهم هلا اس�تدالهلم هبا، بحيث يك�ون جابرًا هلا. بل 
ق�د يكون ملح�ض التأييد مع كون الدليل عنده أمرًا آخر، كلزوم الرر عىل املش�ري 

أو غريه. 

والس�يام مع اقتصار الش�يخ يف اخلالف عىل االس�تدالل باألص�ل من دون أن 
يشري إليها، وإنام ذكرت يف كالم من بعده. ومع ما عن بعض العامة من ضعف إسناد 
الثال�ث وعن اب�ن حيان أنه ال أصل له، وع�ن البيهقي أنه ليس بثاب�ت. كام نقل ذلك 

عنهم يف اجلواهر.

فالعمدة يف املقام ما ذكرناه يف املسألة األوىل من هذا الفصل وغريها من ظهور 
النصوص يف جري الش�ارع يف مفهوم الشفعة عىل ما عند العرف من دون أن يتصدى 
ه�و لتحديدها، واملتيق�ن منها عند العرف املب�ادرة بالوجه العريف اهتاممًا من الش�فيع 
بحق�ه وتداركًا لرره، بل لعل ذلك هو األظهر يف مرتكزاهتم، والس�يام مع ما يظهر 
م�ن معت�رب عيل بن مهزي�ار من ابتنائها ع�ىل الفور يف اجلملة، كام س�بق م�ن الدروس 

اإلشارة إليه. 

)1( ني�ل األوط�ار للش�وكاين ج:6 ص:87. بدائ�ع الصنائع ج:5 ص:17. املغن�ي ج:5 ص:478. الرشح 
الكبري ج:5 ص:474.

))( املغني ج:5 ص:478. الرشح الكبري ج:5 ص:474. العزيز يف رشح الوجيز ج:5 ص:537، 538.
)3( سنن البيهقي ج:6 ص:108.
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وال جم�ال مع ذلك لالس�تدالل بإطالق ما تضمن م�ن النصوص أن الرشيك 
 أحق باملبيع من غريه. لقرب ورودها لبيان تطبيق حق الشفعة يف املورد خلصوصية فيه 
� كاحليوان � لدفع توهم عدم جريانه فيه، أو لبيان عموم حق الش�فعة، كام يف مرس�ل 
يون�س)1(، م�ن دون أن ت�رد يف مق�ام رشح ح�ق الش�فعة وحتديده، ليمكن التمس�ك 

بإطالقها يف إثبات سعة احلق وإطالقه بلحاظ األحوال واألزمان. 

وبذلك يظهر ضعف االستدالل للراخي بام يف االنتصار وغريه من أن احلقوق 
ال تبطل باإلمس�اك عن طلبها. الندفاعه بأن ذلك إنام جيري مع إطالق احلق، دون ما 
إذا كان احل�ق ق�ارصًا يف نفس�ه، حيث يتعني انته�اؤه بانتهاء أمده، ومع الش�ك يف أمد 
احلق يتعني االقتصار فيه عىل املتيقن، والرجوع يف مورد الشك للقاعدة، وهي تقتيض 
يف املقام عدم ثبوت حق الش�فعة، ملنافاته لس�لطنة املش�ري عىل ما اش�راه. وألصالة 

عدم ترتب األثر عىل األخذ بالشفعة، واستصحاب ملكه ملا اشراه.

ومثل�ه التمس�ك باس�تصحاب بقاء احلق، ك�ام يف كالم غري واح�د. إذ هو فرع 
إحراز إطالق احلق والش�ك يف ارتفاعه بمثل النس�خ أو اإلس�قاط، أما مع الش�ك يف 
س�عة احلق وأخذ الزمن األول قيدًا فيه فال جمال للتمس�ك باس�تصحابه، لعدم إحراز 
املوضوع، نظري ما لو شك يف أمد اإلجارة، حيث ال جمال الستصحاب ملك املستأجر 
ملنفعة العني املس�تأجرة يف زمن الش�ك، بل يتعني االقتص�ار يف املنفعة اململوكة له عىل 

املتيقن، والبناء عىل ملكية املؤجر للمشكوك ألصالة تبعية املنفعة للعني يف امللكية.

ه�ذا ويف مرس�ل الدعائم عن أيب عبد اهللA أنه قال يف الش�فيع حير وقت 
ال�رشاء، ث�م يغيب فيقدم فيطلب ش�فعته، قال: »هو عىل ش�فعته م�ا مل يذهب وقتها. 
ووق�ت الش�فعة للحارض البالغ س�نة، فإذا انقضت الس�نة بعد وق�ت البيع ومل يطلب 

شفعته فال شفعة له«))(. 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:7 من أبواب كتاب الشفعة حديث:).
))( مستدرك الوسائل ج:17 باب:6 من أبواب كتاب الشفعة حديث:4.
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لك�ن ال جم�ال للتعوي�ل عليه م�ع ضعفه يف نفس�ه، وعدم ظهور اجلاب�ر له، بل 
ظهور وهنه بعدم تعرضهم له، فضاًل عن فتواهم بمضمونه. والسيام مع عدم مناسبته 
مل�ا تضمنه معترب عيل ب�ن مهزيار املتقدم من حتديد مدة إحضار الثمن بام س�بق، حيث 
يمك�ن للش�فيع اجتناب التحديد املذكور بتأخري املطالبة بالش�فعة إىل س�نة. فالحظ. 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( بال إش�كال وال خالف، كام يف اجلواهر. ويشهد النظر يف كلامهتم وسربها 
يف الفروع املختلفة اآلتية وغريها باملفروغية عنه. ملا هو املعلوم من عدم خروج العرف 

يف الشفعة عن الوضع املتعارف يف الطلب، وإال لظهر وبان.

وإن ش�ئت قل�ت: األمر الذي يش�ك يف بناء الع�رف عليه يف حق الش�فعة هو 
الراخي املبني عىل التش�هي واإلرضار باملش�ري، أو عىل انتظار جتدد الداعي لألخذ 
هب�ا الس�تيضاح رجحان�ه أو القدرة عىل الثم�ن أو نحو ذل�ك، دون الراخي للموانع 

اخلارجية العرفية مع فعلية البناء عىل األخذ هبا واالهتامم بتنفيذه.

))( قطع�ًا، ك�ام يف الدروس، وبه رصح غري واحد. ويفه�م من حكم القائلني 
بالفور بوجوب املبادرة لألخذ بالش�فعة إذا علم بالبيع، بل الظاهر عدم اإلشكال وال 
اخل�الف فيه. ويف التذكرة: »أما لو مل يعلم بالبيع فال تبطل ش�فعته وإن مضت س�نون 

كثرية، وهو عىل شفعته إذا علم«.

 ويس�تفاد مما تضمن ثبوت الش�فعة للغائب، ومن مثل صحيح احللبي عن أيب 
عبد اهللA: »أنه قال يف اململوك بني رشكاء فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: انا 
أح�ق به، أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واح�دًا...«)1(، لظهور أن قول الرشيك ذلك ال 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:7 من أبواب كتاب الشفعة حديث:3.

مـع املامطلـة والتأخري بـا عذر، وال يسـقط إذا كان التأخري عـن عذر)1(، 
كجهله بالبيع)2(، 
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يك�ون منه بعد البيع مبارشة، بل بعد العلم به مهام طال الزمان، ونحوه يف ذلك غريه. 
وإن كان األمر أظهر من أن حيتاج لالستدالل بمثل ذلك، إذ اجلهل املذكور من أظهر 

مصاديق العذر عرفًا.

)1( ك�ام يف التذكرة وال�دروس وجامع املقاصد والروضة وغريها، بل ال يبعد 
ع�دم اخل�الف فيه. لك�ون ذلك عذرًا عرف�ًا. لكن خصه يف التذكرة ب�ام إذا كان قريب 
العهد باإلس�الم أو نش�أ يف برية ال يعرفون األحكام. واستش�كل فيه يف اجلواهر بعدم 
كون ذلك من الروريات التي ال يعذر فيها إال من كان كذلك. ولعله لذا اقترص يف 
الروضة والرياض عىل كونه ممن يقبل يف حقه ذلك، وكذا يف التحرير عىل تردد واحتامل. 

وزاد يف ال�دروس والروضة وغريمه�ا ما إذا جهل كوهنا عىل الفور. وخصه يف 
التذكرة بنظري ما سبق منه يف دعوى اجلهل بثبوت أصل الشفعة. ويظهر حاله مما سبق.

نعم اس�تظهر يف جامع املقاصد سقوط الشفعة حينئٍذ وأن اجلهل املذكور ليس 
ع�ذرًا. ق�ال يف اجلواه�ر: »وفي�ه: أنه ال ف�رق بينه وب�ني األول الذي اع�رف به بعدم 

السقوط«. 

لك�ن ق�د يفرق بينه�ام بأنه بعد علم�ه بثبوت حق الش�فعة له فق�د يكون مبنى 
العرف عىل مبادرته إليها، بحيث لو مل يبادر يس�قط حقه فيها، فيش�ك حينئٍذ يف ثبوت 
احلق، وقد سبق أن األصل عدمه. وبعبارة أخرى: املتيقن من بناء العرف عىل الشفعة 
ه�و املبادرة مع عدم العذر يف التأخري، وعدم العلم بالفورية ليس عذرًا فيه بعد قدرته 

عىل األخذ. 

نع�م لو اعتقد جهاًل لزوم التأخري كان مع�ذورًا يف عدم املبادرة قطعًا، العتقاد 
عدم القدرة، كام لو اعتقد عدم قدرته عىل الوصول إىل املشري وكان قادرًا عليه واقعًا.

هذا وزاد يف الدروس نس�يان الش�فيع وقوع البيع، ويف الروضة نس�يان ثبوت 

أو جهله باستحقاق الشفعة)1(، 
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حق الش�فعة له ونس�يان فوريتها. وتردد يف التحرير يف األولني. قال: »ألنه خيار عىل 
الفور إذا أخره نسيانًا بطل وحيتمل عدم البطالن، ألنه عذر«. 

وينبغ�ي التفصي�ل بني ما إذا تأخر النس�يان املدعى بحيث يك�ون التأخري حال 
الذك�ر منافي�ًا للفورية عرفًا وما إذا مل يكن كذلك، فيك�ون عذرًا يف الثاين دون األول. 

وأما الثالث فهو كاجلهل بالفورية الذي سبق اإلشكال يف كونه عذرًا. فالحظ.

)1( كام يف الرشائع والنافع واإلرش�اد وغريها. وقد يناس�به ما يف املبسوط من 
أن الشفيع متى بلغته الشفعة ومل يأخذ هبا لغرض صحيح ثم بان خالف ذلك مل تسقط 

شفعته. 

لكن ذلك إنام يتجه إذا كان منش�أ توهم كث�رة الثمن إهيام املتبايعني، كام فرض 
يف املبس�وط والتذكرة والقواعد والتحرير وغريها، وقد يناس�به م�ا يف جامع املقاصد 
من فرض قيام أمارة توهم ذلك. لكن يظهر من املسالك العموم ملا إذا مل تكن األمارة 
مستندة هلام أو ألحدمها. وقد يتجه أيضًا. أما إذا كان تومهًا جمردًا فال خيلو عن إشكال.

وأظهر من ذلك ما إذا عرض عليه الرشيك حصته قبل البيع وأخربه بأنه يريد 
بيعها من دون أن يعني له الثمن، فلم يقدم عىل الرشاء لتخيل كثرة الثمن الذي سوف 

يطلبه. حيث ال وجه لبقاء الشفعة حينئٍذ بعد قيام الرشيك بوظيفته. 

ومثل�ه ما لو عرض عليه املش�ري احلصة بعد أن أخ�ربه برشائها من دون بيان 
الثمن، بناء عىل ما سبق مّنا من كفاية عرضه يف سقوط الشفعة إذا مل يأخذ هبا حينئٍذ. 

نعم إذا عني له الثمن فلم يأخذ بالش�فعة، فباعه بأقل منه مل تس�قط شفعته، كام 
يف الرسائر. ووجهه ظاهر.

))( ك�ام ذكر نح�و ذلك يف الري�اض واجلواهر. وخصه يف التذك�رة والقواعد 

أو تومهـه كثـرة الثمـن فبان قليـًا)1(، أو كون املشـري زيدًا فبـان عمرًا، 
 أو أنـه اشـراه لنفسـه فبـان لغـريه، أو العكـس)2(، أو أنـه واحـد فبـان 
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والتحري�ر ب�ام إذا أومهه املتبايعان أو املش�ري ذلك، ويف جامع املقاصد واملس�الك بام 
استند اإلهيام إىل قيام األمارة. وجيري فيه ما سبق.

)1( أي أظهر أن املشرى واحد فبان اثنني.

))( ك�ام يف الرياض واجلواهر. وخصه يف التذكرة والقواعد والتحرير وجامع 
املقاصد واملسالك بام خصوه به يف سابقه. وجيري فيه ما ذكرناه يف سابقه.

)3( ك�ام ذك�ره يف اجلمل�ة يف الرشائع والنافع واإلرش�اد وغريه�ا. وجرى فيه 
يف التذكرة والقواعد والتحرير وجامع املقاصد واملس�الك عىل نحو ما س�بق منهم يف 

سابقيه. وجيري فيه ما ذكرناه فيهام.

)4( كام يف املبس�وط والتذكرة والقواعد وغريها. قال يف اجلواهر: »إذ ال جيب 
عليه دفع ما ليس مستحقًا عليه«. لكن عدم الوجوب إنام يكفي يف العذر إذا عجز عن 
الدفع والتخلص من الس�جن، أو إذا كان يأمل رفع الظلم عنه. أما إذا كان قادرًا عىل 
الدفع ويئس من دفع الظلم، بحيث يعلم من نفسه أنه البد له يف التخلص من السجن 
بتحمل الظلم ودفع ما ليس مستحقًا عليه فال يكون التأخري عذرًا، لوقوع الظلم عليه 

عىل كل حال بادر للدفع أو مل يبادر. 

ك�ام أهن�م ذكروا أن�ه إذا كان ق�ادرًا عىل التوكي�ل يف األخذ بالش�فعة فلم يبادر 
سقطت الشفعة حينئٍذ. وهو يف حمله، لعدم مانعية السجن حينئٍذ من املبادرة.

ه�ذا كله إذا مل يعرض عليه البائع أو املش�ري احلص�ة عند إرادة البيع أو بعده. 
إذ مع أدائهام لوظيفتهام يتعني س�قوط حقه يف التأخري، وليس له إال املدة التي تضمنها 

معترب عيل بن مهزيار لتسليم الثمن، نظري ما سبق مّنا عند الكالم يف أصل الفورية.

اثنن)1( أو العكس، أو أن املبيع النصف بامئة فتبن أنه الربع بخمسن)2(، 
 أو كـون الثمـن ذهبًا فبـان فضـة)3(، أو لكونه حمبوسـًا ظلـاًم)4( أو بحق 
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)1( ك�ام يف الرشائ�ع والتذك�رة والقواع�د واإلرش�اد وغريها. وقد اش�رطوا 
العج�ز عن التوكيل، كام اش�رطوه يف املحبوس بظلم. وجي�ري فيه أيضًا ما ذكرناه فيه 
من س�قوط الشفعة مع عرض البائع أو املشري احلصة عليه وعدم مبادرته لألخذ هبا 

مع إحضار الثمن يف املدة السابقة.

))( أرشنا إىل وجهه عند الكالم يف حتديد الفورية املعتربة يف املقام.

)3( ب�ل ال يبع�د جواز قضاء وطره من الس�فر إذا مل تكن امل�دة طويلة، أو كان 
الرجوع للسفر بعد األخذ بالشفعة إلمتام وطره جمهدًا له عرفًا. 

نعم البد يف مجيع ذلك من العجز عن التوكيل كام يأيت منهP، وعدم عرض 
البائ�ع أو املش�ري احلصة علي�ه، كام تقدم عند ال�كالم يف ثبوت الش�فعة للغائب من 

الفصل السابق.

)4( بحيث يكون تركهام موجبًا لتوهينه أو س�ببًا حلدوث إحراج ومشاكل له، 
وإال كان ع�ذرًا قطع�ًا. ب�ل ال يبعد كونه عذرًا إذا كان من ش�أنه فعله، وإن مل يلزم من 

يعجز عن أدائه)1(. وكذا أمثال ذلك من األعذار.
)مسـألة6(: املبـادرة الازمة يف اسـتحقاق األخذ بالشـفعة يراد منها 
املبـادرة عى النحو املتعـارف الذي جرت به العادة)2(. فإذا كان مشـغوال 
بعبـادة واجبـة أو مندوبـة مل جيب عليه قطعهـا، وإذا كان مشـغواًل بأكل أو 
رشب مل جيـب قطعـه، وال جيـب عليـه اإلرساع يف امليش. وجيوز لـه إن كان 
غائبـًا انتظـار الرفقة إذا كان الطريق خموفـًا، أو انتظار زوال احلر أو الربد إذا 
جـرت العـادة بانتظـاره)3(، وقضاء وطره مـن احلامم إذا علـم بالبيع وهو 
يف احلـامم وأمثـال ذلك مما جرت العـادة بفعله ملثله. نعم يشـكل مثل عيادة 
املريض وتشـييع املؤمن ونحو ذلك إذا مل يكن تركه موجبًا للطعن فيه)4(. 
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ترك�ه حم�ذور عليه. حيث يكفي ذلك يف عدم صدق املامطلة عرفًا برك املبادرة لألخذ 
بالشفعة.

)1( ال خيلو عن إشكال، بل منع إذا كان بالنحو املتعارف الذي ال يصدق معه 
املامطلة عرفًا. وكذا احلال يف نظائر األمور املذكورة.

))( ك�ام تق�دم من املبس�وط وغريه عند ال�كالم يف ثبوت الش�فعة للغائب من 
الفص�ل الس�ابق، وتقدم هناك الكالم يف حتدي�د املراد من الغائب، وأن�ه ال أثر له بعد 

كون احلكم مطابقًا للقاعدة. 

وكيف كان فيظهر الوجه فيه مما س�بق يف املحب�وس وغريه. وأوىل بذلك ما إذا 
أمكنه األخذ بنفسه بوسائل االتصال الشائعة يف عصورنا مع هتيئة الثمن.

بقي يشء. وهو أنه قال يف املبس�وط يف ف�روع الغائب: »فمتى بلغه وهو غائب 
فهل يفتقر ثبوت شفعته إىل اإلشهاد أم ال؟ سواء قدر عىل املسري أو التوكيل أم مل يقدر 
عليهام. قيل فيه قوالن: أحدمها: أن اإلش�هاد رشط. والثاين: أن له الش�فعة أش�هد أو 
مل يش�هد. وهو الصحيح، ألن وجوب اإلش�هاد حيتاج إىل دليل«. وعىل ذلك جرى يف 
الرشائ�ع والتذك�رة والقواعد والتحرير وغريها. وظاهر املس�الك اإلمجاع عليه عندنا 

وانحصار اخلالف فيه بالعامة.

نعم يظهر من اخلالف يف أواخر كتاب الش�فعة ومن التذكرة أن الش�فيع يتخري 
يف املبادرة للمطالبة بالش�فعة بني احلضور عند املش�ري وعند احلاكم، بل يف اخلالف 
وموضع من املبسوط أنه يكفيه أيضًا اإلشهاد عىل املطالبة. بل يظهر من التذكرة أنه لو 
تعذر عليه احلضور عند املش�ري أو احلاكم لزمه اإلش�هاد عىل املطالبة. وبه رصح يف 

وكذا االشتغال بالنوافل. واألظهر السقوط)1(.
)مسـألة7(: إذا كان غائبـًا عن بلد البيع وعلـم بوقوعه وكان يتمكن 

باألخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة)2(.
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اإليضاح، بلحاظ أن اإلشهاد إذا كان قائاًم مقام الطلب من املشري تعني اختياره عند 
تعذر الطلب منه. مؤكدًا ذلك بأن الشفعة خالف األصل. 

لك�ن اإلش�كال يف وجه قيام الطل�ب أمام احلاكم أو الش�هود مقام الطلب من 
املش�ري، ليتخري بينها، ويتعني املمكن منها عند تع�ذر بعضها، بعد ما هو املعلوم من 
ع�دم بناء الع�رف بطبعهم عىل ذلك، وعدم ورود النصوص به. بل هو ال يناس�ب ما 
س�بق منهم من عدم وجوب اإلش�هاد عىل الغائب، وال ما يظهر من كلامهتم الس�ابقة 
وغريه�ا � يف بيان األعذار املس�وغة لرك املبادرة ويف حتديد املب�ادرة العرفية الالزمة � 

من لزوم املبادرة للحضور عند املشري وطلب الشفعة منه.

ومن�ه يظه�ر اإلش�كال فيام يف التذك�رة من أنه ل�و تعذر عليه امليض للمش�ري 
والق�ايض واإلش�هاد وج�ب علي�ه أن يقول: متلكت الش�قص أو أخذت�ه. قال: »ألن 

الواجب الطلب عند القايض أو املشري، فإذا فات القيد مل يسقط اآلخر«.

إذ فيه: أنه ال ش�اهد عىل التقييد باحلضور عند القايض أو الش�اهدين، لينظر يف 
أن التقيي�د عىل نحو تعدد املطل�وب أو وحدته. وأما احلضور عند املش�ري وخماطبته 
باألخذ بالش�فعة فإن كان مقومًا لألخذ بالش�فعة، بحيث ال يتحقق بدونه تعني تعذر 
األخ�ذ هب�ا عند تعذر احلض�ور عنده، وإن مل يك�ن مقومًا له تعني االكتف�اء باألخذ يف 
نفسه، ومبادرته له بمجرد العلم من دون حاجة للحضور عنده وال عند غريه، وإن مل 

يبادر سقطت الشفعة بناء عىل فوريتها.

ه�ذا وأما إثب�ات حتقق األخذ بالوجه املذكور من أجل ترتيب األثر عليه عماًل 
فيكف�ي في�ه إخباره بذلك، نظ�ري ثبوت الطالق بإخبار ال�زوج بإيقاعه، ألن من ملك 

شيئًا ملك اإلقرار به. 

هذا ويظهر من كلامهتم السابقة يف حتديد الفورية ويف األعذار املسوغة للتأخري 
املفروغي�ة ع�ن توقف األخذ بالش�فعة عىل احلض�ور عند املش�ري وخماطبته به. وهو 

املتعني بلحاظ ما يأيت إن شاء اهلل تعاىل. 
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وأم�ا ما س�بق من اإليض�اح يف وجه وجوب اإلش�هاد من أن الش�فعة خالف 
األص�ل. فيندف�ع بإطالق النص�وص والفتاوى بثبوت الش�فعة وكفاي�ة األخذ هبا يف 

ترتب األثر مع ما هو املعلوم من عدم توقف األخذ هبا عىل اإلشهاد. فالحظ.

)1( ك�ام هو ظاهر قوله يف الغنية: »واش�رطنا عدم عج�زه عن الثمن، ألنه إنام 
يملك األخذ إذا دفع إىل املش�ري ما بذل�ه للبائع«، ونحوه يف الرسائر، وبه رصح غري 

واحد، بل ظاهر الغنية أو رصحيه اإلمجاع عليه.

لكن رصيح املبس�وط عدم توقف أخذ الش�فيع وملك�ه للحصة عىل ذلك، بل 
حتق�ق املل�ك باألخذ م�ن دونه. غاية األمر أن احلاكم يفس�خ األخذ ل�و تعذر إحضار 
الثم�ن بع�ده. ويظهر من مجلة من كلامهت�م بطالن األخذ بعد صحت�ه ورجوع احلصة 
للمش�ري بالتخلف عن الدفع من دون حاجة إىل فس�خ احلاكم. وكلامهتم يف املقام يف 

غاية االضطراب.

وكيف كان فقد يستدل لتوقف صحة األخذ عىل إحضار الثمن بقولهA يف 
معترب الغنوي املتقدم: »الشفعة يف البيوع إذا كان رشيكًا فهو أحق هبا بالثمن«)1(. قال 

يف اجلواهر: »عىل معنى أنه مع دفعه للثمن هو أحق به من غريه«. 

لكن�ه ال خيل�و ع�ن إش�كال، ب�ل م�ن القري�ب ج�دًا س�وقه لبي�ان التقابل بني 
االس�تحقاقني وأنه إنام يس�تحق الرشيك احلصة يف مقابل اس�تحقاق الثمن عليه، من 

دون نظر إلحضاره، فضاًل عن تسليمه، نظري استحقاق الثمن يف مقابل املبيع. 
)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

)مسألة8(: البد يف األخذ بالشفعة من إحضار الثمن)1(، وال يكفي 
قول الشفيع: أخذت بالشفعة، يف انتقال املبيع إليه، فإذا قال ذلك وهرب أو 
ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي املبيع عى ملك املشري، ال أنه ينتقل بالقول 
إىل ملك الشـفيع، وبالعجـز أو اهلرب أو املامطلة يرجع إىل ملك املشـري.
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فالعم�دة يف املق�ام م�ا تقدم مّنا من ع�دم ورود النصوص ل�رشح كيفية األخذ 
بالش�فعة، ب�ل يظهر منه�ا اجلري عىل وض�ع معه�ود. واإلطالقات ال�واردة يف املقام 
ليس�ت يف مقام البيان م�ن هذه اجلهة، بل من جهات أخ�ر، كتعميم موضوعها وبيان 
بعض صغريات املوضوع كاحليوان، وبيان املبارش هلا مع قصور صاحبها ونحو ذلك. 
وحي�ث كانت الش�فعة خمالف�ة لألصل ل�زم االقتصار فيه�ا عىل املتيق�ن، وهو صورة 
إحضار الثمن من أجل تس�ليمه عند األخذ بالش�فعة، وعدم ترت�ب األثر عىل األخذ 

بالشفعة قبل ذلك.

مضاف�ًا إىل ما قد يس�تفاد من معترب ع�يل بن مهزيار املتقدم: »س�ألت أبا جعفر 
الثاينA عن رجل طلب ش�فعة أرض فذهب عىل أن حير املال فلم ينض، فكيف 
يصنع صاحب األرض إن أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر جميء رشيكه صاحب الشفعة؟ 
ق�ال: إن كان مع�ه بامل�رص فلينتظر به ثالث�ة أيام، فإن أت�اه بامل�ال، وإال فليبع وبطلت 
ش�فعته يف األرض، وإن طلب األجل إىل أن حيمل املال من بلد آخر فلينتظر به مقدار 
م�ا يس�افر الرجل إىل تلك البل�دة وينرصف وزيادة ثالثة أيام إذا ق�دم، فإن وافاه وإال 
فال شفعة له«)1(، حيث تضمن ذهاب الشفيع إلحضار املال بعد طلب الشفعة مقدمة 
لألخذ هبا. ومحل طلب الشفعة عىل األخذ هبا خمالف للظاهر جدًا. والسيام مع ظهور 
مس�اق احلدي�ث يف املفروغية عن بق�اء األرض عىل ملك صاحبها األول، ولذا س�ئل 
عن جواز بيعه هلا إذا مل حير صاحب الش�فعة املال، وأجيب بجواز ذلك حينئٍذ، من 
دون تنبيه لبطالن األخذ بالشفعة ورجوع األرض لصاحبها بعد ميض املدة املروبة.

وأم�ا قولهA: »وبطل�ت ش�فعته يف األرض«، وقوله: »وإال فال ش�فعة له« 
فظاهرمها سقوط حق الشفعة الثابت بمقتىض الرشكة بميض املدة املذكورة، بحيث ال 
يمنع من صحة البيع ولزومه للمشري، ال بطالن األخذ بالشفعة بعد صحته ورجوع 

األرض للرشيك بعد خروجها عن ملكه باألخذ.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:10 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.



الكالم يف بيع املشري قبل األخذ بالشفعة ........................................................... 89

نع�م احلديث وارد لبيان حكم األخذ بالش�فعة من الرشي�ك قبل البيع، ال من 
املش�ري بعده. لكن يس�تفاد منه حكم الث�اين تبعًا، لقرب ع�دم اختالف حدود احلق 
املذك�ور بتب�دل من هو ثابت عليه بس�بب البيع. والس�يام مع ظه�ور مفروغيتهم عن 
هن�وض احلدي�ث بتحديد احلق يف الث�اين ولو للبناء عىل وروده فيه، وإن س�بق يف أول 
كتاب الشفعة املنع من ذلك. وال أقل من أن يستأنس بذلك حلكم األخذ من املشري، 

بحيث يتأكد به مقتىض األصل املتقدم.

هذا ويظهر األثر للخالف املذكور مع األخذ من دون إحضار الثمن، ثبوتًا يف 
جواز الترصف يف احلصة للمش�ري أو للش�فيع، ويف نامء احلصة املتجدد، وأنه يكون 
ألي منهام. وإثباتًا لو فرض الشك يف إحضار الثمن، حيث يكون مقتىض األصل عىل 
املختار بقاء احلصة يف ملك املشري ما مل تثبت صريورهتا للشفيع، وعىل القول اآلخر 

بقاؤها عىل ملك الشفيع ما مل يثبت رجوعها للمشري. فالحظ.

)1( قال يف اجلواهر: »وكيف كان فال خالف أجده بيننا يف أن ترصف املشري 
يف الش�قص قب�ل األخذ الصحيح يرت�ب عليه األثر...« وهو املرصح به يف املبس�وط 
والتذك�رة والتحري�ر والقواع�د وجام�ع املقاص�د واملس�الك، كام هو ظاه�ر الرشائع 

والدروس واللمعة وغريها.

وقال يف مفتاح الكرامة: »بل الظاهر اتفاق اخلاصة والعامة عىل ذلك، كام يفهم 
من التذكرة واملسالك، ومل حيك اخلالف فيه إال عن ابن رشيح«. 

ق�ال يف التذك�رة: »ألن�ه ملك�ه بالعقد إمجاع�ًا. وفائ�دة امللك اس�تباحة وجوه 
االنتفاع�ات، وصح قبض املش�ري له، ومل يبق إال أن الش�فيع مل�ك عليه أن يملك، 
وذل�ك ال يمن�ع ترصف�ه، كام ل�و كان الثم�ن معيبًا فترصف املش�ري يف املبي�ع. وكذا 
املوهوب له إذا كان الواهب ممن له الرجوع فيها، فإن ترصفه يصح وإن ملك الواهب 

)مسألة9(: إذا باع املشري قبل أخذ الشفيع بالشفعة مل تسقط)1(، بل 
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]الرجوع.ظ[ فيها«.

وزاد يف مفت�اح الكرامة أن حق الزوج يف اس�رجاع نص�ف املهر بالطالق قبل 
الدخول ال يمنع الزوجة من الترصف يف املهر بتاممه قبله. 

لكن ال خيفى أن احلق يف املقام يتعلق بعني املبيع، حيث إن للش�فيع اس�رجاعه 
بالثمن، من دون أن متنع منه الترصفات الالحقة فيه من املش�ري، ولذا لو تلف املبيع 
قبل األخذ بالش�فعة مل يبق موضوع حلق الش�فعة، فال جمال لقياسه باحلقوق املذكورة، 

فإهنا ال تتعلق بنفس العني التي يقع عليها الترصف، ولذا ال ترتفع بتلفها.

فحق اخليار يف البيع مثاًل يتعلق بالعقد، ال بعني املبيع، فال ينايف سلطنة املشري 
ع�ىل املبي�ع ليمنع من نفوذ ترصفه فيه. غايته أن صاحب اخليار لو أعمل حقه يف العقد 
وفس�خه فإن كان املبيع باقيًا يف ملك املشري رجع للبائع، وإال كان عىل املشري دفع 
بدل�ه م�ن املثل أو القيم�ة، ألنه مضمون عليه بض�امن املعاوضة، م�ن دون أن يوجب 

بطالن ترصف املشري يف املبيع بعد أن صدر من أهله يف حمله.

وكذا احلال يف فس�خ اهلب�ة، فإنه � لو كان حقيًا � ال يتعل�ق بالعني املوهوبة، بل 
بعقد اهلبة نفسه. عىل أن املعروف أن ترصف املوهوب له يف العني املوهوبة رافع جلواز 

اهلبة وموجب للزومها، فكيف  يكون جواز اهلبة منافيًا للترصف املذكور؟!.

وأظه�ر من ذلك املهر، فإن رجوع نصفه للزوج بالطالق ال يقتيض ثبوت حق 
له فيه قبله، ليمنع الزوجة من الترصف فيه. 

نعم استشهد يف اجلواهر ملا نحن فيه بحق الديان يف الركة، حيث ال إشكال يف 
قيامه بعني الركة، ومع ذلك ذكر أنه ال يمنع الوارث من الترصف فيها لو أراده، غايته 

أن للديان فسخه إن مل يدفع الوارث الدين.

لك�ن اإلش�كال يف نفوذ ترصف ال�وارث يف الركة إذا كان منافي�ًا ألداء الدين 
منه�ا، كهبته�ا ووقفها. حيث ال وجه له م�ع منافاته حلق الدائن، ب�ل مقتىض القاعدة 
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عدم نفوذه مع عدم أداء الدين أو سقوطه باإلبراء أو نحوه، ملنافاة نفوذه حلق الدائن، 
ال أن�ه ينف�ذ ويكون للدائ�ن إبطاله. كيف ومع نف�وذه ال يبقى موضوع حل�ق الدائن، 
حيث ال تركة حينئٍذ، ومع ارتفاع موضوع حق الدائن يتعني ارتفاع حقه، ومع ارتفاع 
حقه ال منش�أ لس�لطنته عىل إبطال الترصف املفروض وقوعه من أهله يف حمله. إال أن 

يدل عىل ذلك دليل خاص، وهو خارج عن حمل الكالم. 

ومن هنا كان الالزم النظر يف أن قيام حق الشفعة بعني املبيع هل يوجب قصور 
سلطنة املشري عىل املبيع، فال ينفذ ترصفه فيه إال بسقوط حق الشفعة، أو ال؟ 

ال ينبغي اإلش�كال يف أن مقتىض إطالق أدلة ثبوت حق الش�فعة عىل املشري 
عدم ارتفاعه بترصف املش�ري. وحينئٍذ ال يكون الترصف منافيًا للحق، ملا أرشنا إليه 
يف ذي�ل الكالم يف حتديد حق الش�فعة من أن الترصف يف العني إن�ام ينايف احلق الثابت 
فيها إذا كان موجبًا لبطالنه دون ما إذا مل يوجب ذلك، كام إذا بيعت العني املرهونة مع 

بقائها عىل الرهن.

وإذا مل يكن الترصف منافيًا حلق الش�فعة فمقتىض عموم س�لطنة املشري نفوذ 
ترصف�ه يف املبيع. غايته أن الترصف املذكور يكون معرضًا للفس�اد بس�بب إعامل حق 

الشفعة املفروض عدم ارتفاعه بالترصف. 

وه�و أوىل م�ن البناء ع�ىل عدم نفوذ الت�رصف رأس�ًا ملنافاته لقاعدة الس�لطنة 
يف حق املش�ري املال�ك. وكذا توقفه عىل إجازة الش�فيع الراجعة إىل إس�قاط حقه يف 

الشفعة، لعدم املنشأ له بعد عدم منافاته حلقه. 

والسيام أنه من البعيد جدًا حجر املشري عن الترصف مادام حق الشفعة ثابتًا 
له، حيث قد يطول به الزمن لغيبة صاحب الشفعة أو قصوره أو نحومها.

ودعوى: أنه إذا أمكن نفوذ الترصف من مالك العني التي يتعلق هبا حق الغري 
مع تعرضه للفساد بإعامل صاحب احلق حلقه أمكن البناء عىل ذلك يف ترصف الوارث 
يف الرك�ة بنحو يمنع من اس�تيفاء الدين منه وترصف الراه�ن يف العني املرهونة بنحو 
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ينايف حق الرهن ونحو ذلك.

مدفوع�ة بأن ذل�ك وإن كان ممكنًا، إال أنه موقوف عىل إطالق س�لطنة املالك، 
وال جم�ال للبناء ع�ىل ذلك يف الدين والره�ن، لظهور دليل تقدي�م الدين عىل املرياث 
عرفًا يف قصور س�لطنة الوارث قبل وفاء الدين، وابتناء عقد الرهن عىل قرص س�لطنة 
الراه�ن عىل العني املرهونة. بخالف دليل الش�فعة، فإن�ه متمحض يف بيان ثبوهتا، من 
دون أن يظهر يف حجر املش�ري وقصور س�لطنته عىل العني. هذا ما تيرس لنا يف توجيه 
م�ا ذكروه يف املقام. وإن كان األمر حمتاجًا ملزيد من التأمل. ومن اهلل عز وجل نس�تمد 

العون والتسديد.

)1( كام رصحوا بذلك جريًا عىل ما س�بق منهم، من دون إش�كال وال خالف 
ظاهر بينهم فيه. ويظهر الوجه فيه مما سبق من عدم سقوط الشفعة بترصف املشري، 
وحيث ثبتت الشفعة بالبيع األول ومل تسقط بالبيع الثاين تعني جواز أخذه بثمن البيع 

األول.

))( كام ذكروا ذلك أيضًا. ويظهر الوجه فيه مما سبق.

نعم قال يف املبسوط: »كان الشفيع باخليار بني أن يفسخ ترصف املشري وياخذ 
الش�قص بالشفعة منه وبني أن يقره ويأخذه من الثاين«. وقد يظهر منه أن بطالن البيع 
الث�اين إنام يكون بفس�خ الش�فيع له قب�ل أخذه بالش�فعة يف البيع األول، ال أنه يفس�خ 
ويبط�ل باألخ�ذ هبا، ونحوه يف ذلك عبارة الرشائع. لكن�ه غري ظاهر الوجه بمالحظة 

ما سبق. 

ولذا قال يف اجلواهر: » نعم ينبغي أن يعلم أن فس�خه يكون بش�فعته، ألنه هو 
الثاب�ت ل�ه م�ن األدلة... بل ال يبع�د القول بعدم األث�ر لقوله: فس�خت. متقدمًا عىل 

الشفعة، لعدم الدليل عليه«.

 جاز للشفيع األخذ من املشري األول بالثمن األول)1(، فيبطل الثاين)2(. 
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)1( كأن�هP يش�ري بذلك إىل م�ا ذكره وذكرناه يف املس�ألة الثالث�ة عرشة من 
فصل رشوط العوضني من أن من باع ملك غريه فضواًل ثم ملكه بغري املرياث مل يكن 
ل�ه إجازة البيع املذكور، بل يتعني بطالنه مطلقًا. ولذا ذهب بعض مش�اخينا إىل صحة 
البي�ع الث�اين هنا للش�فيع بإجازته له، نظ�رًا إىل أنه ذهب يف تلك املس�ألة إىل صحة بيع 

الفضويل إذا ملك املبيع وأجاز البيع.

لكن الظاهر أن الصحة هناك ال تستلزم الصحة هنا، النحصار وجه عدم صحة 
البيع هناك بقصور سلطنة املوقع له، فقد يدعى تصحيحه بإعامل سلطنته فيه بعد ملكه 
للمبي�ع. أما هن�ا فبطالن البيع الثاين ليس لقصور يف الس�لطنة، بل س�بق صحته حني 
وقوعه تبعًا لس�لطنة املش�ري املوقع له، وإنام بطل البيع املذكور ملنافاة األخذ بالشفعة 

يف البيع األول لبقاء صحته.

وحينئٍذ ال يتضح الوجه يف تصحيحه بإجازة الشفيع بعد بطالنه. اللهم إال أن 
يكون خمتارهP قصور س�لطنة املش�ري عن البيع الثاين ووقوعه موقوفًا عىل إجازة 
الش�فيع، ملنافاته حلق الش�فعة الثابت ل�ه، فيكون من صغريات تلك املس�ألة. لكنه ال 

يناسب مساق كالمه يف هذه املسألة واملسألة اآلتية. فالحظ.

))( ك�ام رصح�وا بذلك جريًا عىل ما س�بق منهم من دون إش�كال وال خالف 
ظاه�ر بينه�م فيه أيضًا. ويظهر الوجه فيه مما س�بق، إذ حيث يص�ح البيع األول يكون 
الرشيك رشيكًا للمشري كام كان رشيكًا للبائع األول، وكام يصح له األخذ بالشفعة 
من�ه يف البي�ع األول � كام س�بق � يك�ون له الش�فعة يف بيعه الثاين عىل املش�ري الثاين، 

لعموم ثبوت الشفعة للرشيك.

)3( امل�راد أن�ه يبقى عىل م�ا كان عليه من الصحة، لع�دم املوجب لبطالنه. بل 

وال جتـزي االجازة منه يف صحته له)1(، وله األخذ من املشـري الثاين)2( 
بثمنـه، فيصـح البيـع األول)3(. وإذا زادت العقـود عى االثنـن فإن أخذ 
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حت�ى لو فرض األخذ بالش�فعة يف البيع األول ف�إن ذلك ال يبطله، بل هو مرتب عىل 
صحت�ه. وكأن م�رادهP بذل�ك التمهيد لبي�ان ترتب أثر صحته، وه�و صحة البيع 
الثاين الذي يكون موردًا حلق الش�فعة أيضًا، بخالف ما لو أخذ بالشفعة فيه، فإن أثره 

املذكور يبطل، المتناع صحة البيع املتأخر مع األخذ بالشفعة يف البيع السابق عليه.

)1( ك�ام رصح�وا بذل�ك كل�ه جريًا عىل ما س�بق منه�م م�ن دون خالف وال 
إش�كال ظاهر. لكن قال يف مفتاح الكرامة: »ولوال ما يظهر من عدم تأملهم فيه لكان 
االقتص�ار ع�ىل األخذ بالبيع األول أوفق باألصل. فتأم�ل«. ومل يتضح الوجه فيه بعد 
ما س�بق منه من صحة ترصف املش�ري قبل األخذ بالشفعة، إذ الزم صحته صريورة 

البيوع الالحقة موضوعًا للشفعة كاألول، عىل ما تقدم منهم ومّنا.

))( كام رصحوا بذلك عىل غرار ما تقدم. ويف اجلواهر: »بال خالف أجده فيه 
بيننا، بل وال إش�كال«، ويف املبس�وط: »وإن كان قد بنى مسجدًا كان له نقضه وأخذه 

بالشفعة إمجاعًا. ويف الناس من قال: ال ينقض املسجد«.

وكأنه يشري بذلك إىل ما عن بعض العامة من أن الوقف يبطل الشفعة، بدعوى: 
أن الش�فعة إنام تثبت يف اململوك، وقد خرج بالوقف عن ذلك. قال يف التذكرة: »وهو 
غلط، ألن االس�تحقاق س�ابق والوقف متأخر، فال يبطل السابق. وال يمتنع أن يبطل 
الوق�ف ألج�ل حق الغ�ري، كام لو أوق�ف املريض أمالك�ه أو أعتق عبي�ده وعليه دين 

مستوعب، فإن العتق والوقف صحيحان، وإذا مات فسخا حلق الغرماء. كذا هنا«. 

بالسـابق بطل الاحق، وإن أخذ بالاحق صح السابق، وإن أخذ باملتوسط 
صح ما قبله وبطل ما بعده)1(.

)مسـألة10(: إذا ترصف املشـري باملبيع ـ من وقف أو هبة الزمة أو 
غـري الزمـة أو بجعلـه صداقًا أو غـري ذلك مما ال شـفعة فيه ـ كان للشـفيع 

األخذ بالشفعة بالنسبة إىل البيع، فتبطل الترصفات الاحقة له)2(.
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ومما سبق يظهر أن مقتىض إطالق أدلة الشفعة عدم سقوطها بالترصف الالحق 
م�ن املش�ري، بل إم�ا أن يلتزم ببط�الن الترصف ح�ني وقوعه، أو بوقوع�ه صحيحًا 

معرضًا للبطالن عند األخذ بالشفعة، كام جرى األصحاب عليه، وتقدم وجهه.

)1( ب�ال خالف وال إش�كال ظاهر، كام يظهر من تعريفه�م هلا، ومن خالفهم 
يف فوريتها، وأنه هل ينحرص س�قوطها باإلس�قاط، أو تس�قط برك املبادرة إىل األخذ 
هب�ا... إىل غ�ري ذلك من كلامهتم يف املوارد املختلفة الظاهرة يف املفروغية عن كوهنا من 

احلقوق. 

وتقتضي�ه النصوص الكثرية املتضمنة نس�بتها للرشيك بال�الم، بنحو يظهر يف 
كوهنا حقًا له، والنصوص املرصحة بأنه أحق باحلصة أو باملبيع.

))( ب�ال خالف وال إش�كال في�ه ظاهرًا، ب�ل ظاهرهم عند ال�كالم يف فوريته 
مفروغيته�م ع�ن س�قوطه باإلس�قاط، وإن�ام الكالم يف س�قوطه أيض�ًا بع�دم املبادرة 

إلعامله. وهو املناسب ملا هو املرتكز عند العقالء من أن لكل ذي حق إسقاط حقه.

)3( يعن�ي: ب�ام هو فعل إنش�ائي له. وه�و مقتىض اجلمود عىل م�ا يف الدروس 
م�ن أنه لو صاحله عىل إس�قاط الش�فعة نفذ. إال أن من القريب ك�ون مراده ما يأيت من 
األصحاب من الصلح عىل نفس احلق، حيث سبق يف كالمه التعرض له يف املسقطات 

مقترصًا عليه. ولعله لذا جعله يف مفتاح الكرامة موافقًا هلم.

)4( يعن�ي: م�ن دون أن يرج�ع إىل س�قوط حق�ه فيه�ا، فه�و راج�ع إىل عدم 
إعامل حقه، ال إىل إس�قاطه. وقد ذكر الوجهني يف اجلواهر، وقال يف االس�تدالل عىل 
صحته�ام: »ولع�ل عم�وم الصلح مع ع�دم ظهور اتف�اق عىل العدم يقت�يض اجلواز«. 

ويمكن االستدالل بعموم نفوذ العقود أيضًا.

)مسألة11(: الشفعة من احلقوق)1(، فتسقط باإلسقاط)2(. وجيوز 
تعويـض املـال بـإزاء إسـقاطها)3( وبإزاء عـدم األخذ هبـا)4(. لكن عى 
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)1( كام يف اجلواهر. ووجهه ظاهر، ألن املعاملة املذكورة ال تقتيض سقوط حق 
الرشيك يف الشفعة، بل استحقاق إسقاطها عليه ال غري، فال وجه لسقوطها بدونه.

))( كأنه ملا س�بق من عدم س�قوط حقه، فيكون له السلطنة عىل إعامله باألخذ 
بالشفعة.

اللهم إال أن يقال: إن اس�تحقاق إس�قاط حق الشفعة عليه يقتيض عرفًا قصور 
س�لطنته عن رفع موضوع إسقاطه وتعجيز نفسه عنه بإعامله، نظري ما إذا اشرط عليه 
أن يعت�ق العب�د فباعه، أو العكس، كام أش�ار إىل ذلك يف اجلواه�ر يف اجلملة. ومن ثم 

اختار عدم نفوذ األخذ منه.

وبعبارة أخرى: سلطنة اإلنسان عىل إعامل حقه بحيث ينفذ ترصفه فيه ويرتب 
األثر عليه من صغريات س�لطنته عىل ماله، وليس�ت هي متمحضة يف إباحة األخذ له 
تكليفًا. والسلطنة املذكورة تقرص عام إذا كانت منافية حلق الغري، ملنافاهتا لسلطنة الغري 
عىل حقه. ويف املقام حيث كان إس�قاط الش�فعة مستحقًا لباذل العوض، وكان األخذ 
بالش�فعة مانعًا من اإلس�قاط ورافعًا ملوضوعه، كان منافيًا عرفًا لسلطنة باذل العوض 
عىل اإلس�قاط الذي ملكه بالعوض، فتقرص س�لطنة صاحب الشفعة عنه، فال يرتب 
األث�ر علي�ه. ال أنه حمرم علي�ه تكليفًا فقط، كي ال ينايف صحت�ه وترتب األثر عليه بناء 

عىل ما هو التحقيق من عدم اقتضاء النهي عن املعاملة للفساد. فالحظ.

 P3( لتعجيز نفس�ه عام اس�تحق عليه وهو اإلس�قاط بناء عىل ما سبق منه(
من نفوذ األخذ من الرشيك حينئٍذ. بل لو اس�تفيد من املعاوضة التعجيل باإلس�قاط 
كان آث�اًم ب�رك التعجيل به زائدًا عىل تعجيز نفس�ه عنه. أما بن�اء عىل ما ذكرنا من عدم 
نفوذ األخذ بالش�فعة فيبقى لإلسقاط جمال، ويتعني القيام به. غاية األمر أن يكون آثاًم 

 األول ال يسـقط إال باإلسقاط)1(. فإذا مل يسـقطه وأخذ بالشفعة صح)2( 
وكان آثاًم)3(، 
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يف تأخريه إذا كان مقتىض املعاوضة التعجيل.

)1( لف�رض تع�ذر العمل املع�وض عليه بس�بب تقصريه، فتبط�ل املعاوضة، 
ويرج�ع العوض لباذله. لكن ذكر بعض مش�اخيناP أن املعاوض�ة ال تبطل بذلك، 
بل يتخري باذل العوض بني فس�خها واسرجاع العوض وإبقائها واملطالبة بأجرة املثل 

للعمل املعوض وهو إسقاط الشفعة يف املقام.

وكأنه يبتني عىل ما ذكره يف اإلجارة من أنه إذا فرط األجري يف العمل املستأجر 
علي�ه حت�ى فات وقت�ه كان املس�تأجر باخليار بني فس�خ اإلجارة واس�رجاع األجرة، 
وإبقائها واملطالبة بأجرة املثل للعمل املس�تأجر عليه. والظاهر عدم متامية ذلك هناك، 

فضاًل عن املقام. ويأيت متام الكالم هناك إن شاء اهلل تعاىل.

))( ك�ام يف اجلواه�ر. ويظهر الوجه فيه مما س�بق. بل هو هن�ا أظهر، ألن ملك 
ع�دم األخذ علي�ه باملعاوضة املذك�ورة أوىل ب�أن يوجب قصور س�لطنته عن األخذ، 

 .Pملنافاته حلق الغري قطعًا. ولعله لذا فرق بينهام سيدنا املصنف

ومن�ه يظهر اإلش�كال فيام ذكره بعض مش�اخيناP من نف�وذ األخذ يف املقام 
وترتب األثر عليه. وإذا اجته ذلك منهP يف الرشط، لدعوى متحض وجوب الوفاء 
به يف التكليف من دون أن يستتبع فيه حقًا للشارط، فال جمال لذلك يف املقام، املفروض 

فيه املعاوضة املبنية عىل التمليك قطعًا.

)3( قال يف املبس�وط: »إذا وجبت له الش�فعة فصاحله عىل تركها صح عندنا«. 
وقري�ب من�ه يف اخل�الف والرسائ�ر والرشائع وجام�ع الرشائ�ع والتذك�رة والقواعد 
والتحري�ر واإلرش�اد وال�دروس وغريه�ا. وظاه�ر التذكرة وم�ا تقدم من املبس�وط 
اإلمجاع عليه. وهم وإن جعلوا موضوع املصاحلة ترك الش�فعة، وقد ينرصف إىل ترك 

ومل يسـتحق املـال املبذول)1(. وعى الثـاين إذا أخذ بالشـفعة مل يصح)2(. 
واملشهور أنه يصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك، ال باإلسقاط)3(. 
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األخ�ذ هب�ا، إال أن الظاه�ر أن مرادهم املصاحل�ة عىل نفس احلق � الراج�ع إىل التنازل 
عنه، واملستلزم لسقوطه � بقرينة استدالهلم عىل ذلك بأنه حق مايل فينفذ فيه الصلح.

نع�م مل يتضح وجه دخل خصوصية كون احلق ماليًا يف جواز الصلح عليه. كام 
أن�ه مل يتض�ح املعيار يف كون احلق ماليًا. واملتجه ج�واز الصلح عىل احلق الذي هو من 
نحو امللك التابع لس�لطنة صاحب احلق يف قبال احلكم التابع للش�ارع من دون دخل 

للمكلف به، وال سلطنة له عليه، ليمكن له جعله طرفًا يف التعامل.

)1( كأن�ه لإلش�كال يف نفوذ الصلح ع�ىل نتائج املضامني االعتبارية كس�قوط 
الش�فعة والطالق والنكاح ونحوها، بل هي تابعة ألس�باهبا الرشعية، نظري اإلش�كال 

املعروف يف رشط النتيجة. 

لكن الظاهر اختصاص اإلش�كال املذكور باملضام�ني االعتبارية غري الراجعة 
لالس�تحقاق كالط�الق والوق�ف والعت�ق وغريه�ا، دون املضام�ني املتمحض�ة يف 
االس�تحقاق واملل�ك، ك�ام يف املق�ام، عىل ما ذكرن�اه عند ال�كالم يف مس�قطات خيار 

املجلس.

هذا وقد س�بق يف كالم املبسوط تقييد ذلك بام إذا وجبت الشفعة. والظاهر أن 
مراده�م أو مراد أكثره�م بذلك ما إذا تم البيع، بحيث يكون احلق ملزمًا للمش�ري، 
وتك�ون املصاحل�ة معه. أما بناء عىل ما س�بق مّنا من ثبوت الش�فعة ع�ىل الرشيك قبل 

البيع، فيتجه الصلح مع الرشيك نفسه أيضًا. 

بل الظاهر أنه يتجه الصلح والرشط قبل حصول الرشكة، كام إذا أرشك شخصًا 
يف ملكه عىل أن ال يكون له ش�فعة معه. وليس هو من إس�قاط ما مل جيب، بل من منع 
حصوله عند حتقق موضوعه، لعموم أدلة الصلح والرشط بعد أن مل يكن املراد بذلك 

عدم ثبوته رشعًا، ليكون خمالفًا للكتاب، بل التنازل عنه بالرشط والعوض. 

وال خيلو من إشـكال)1(. والظاهر أنه ال إشكال يف أنه ال يقبل االنتقال إىل 
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نظ�ري ما يف صحيح س�ليامن ب�ن خالد عن أيب عبد اهللA: »س�ألته عن رجل 
كان ل�ه أب ممل�وك، وكان ألبي�ه ام�رأة مكاتبة ق�د أدت بعض ما عليها، فق�ال هلا ابن 
العبد: هل لك أن أعينك يف مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك عىل أن ال يكون لك اخليار 
عىل أيب إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم. فأعطاها يف مكاتبتها عىل أن ال يكون هلا 
اخليار عليه بعد ذلك. قال: ال يكون هلا اخليار. املسلمون عند رشوطهم«)1(، لوضوح 

أن اخليار هلا إنام يثبت بعد حتررها، واملعاملة والرشط معها قبل ذلك.

ه�ذا واملصاحل�ة بوجوهها املتقدمة وغريه�ا ال تنايف الفورية، ك�ام نّبه لذلك يف 
الدروس وجامع املقاصد وغريمها. ملا س�بق من أن املراد هبا الفورية العرفية، والسيام 
إذا طال�ب هبا ف�ورًا وجرت املصاحلة يف مدة هتيئة الثمن. أم�ا إذا وقعت املصاحلة قبل 

البيع مع البائع، أو قبل حصول الرشكة، كام سبق مّنا، فال موضوع للفورية.

)1( حي�ث مل يظهر منهم التعرض لذلك، فض�اًل عن القول به. بل يف اجلواهر 
اس�تظهار اإلمجاع ع�ىل عدم جواز نقله. كام قد يظهر مفروغيته�م عنه مما يأيت منهم يف 
املس�ألة اآلتية من الكالم يف س�قوط حق الش�فعة ببيع الرشيك حصته، فإن الكالم يف 
س�قوط حق الشفعة بعد ثبوته للرشيك بخروجه عن الرشكة يناسب مفروغيتهم عن 

قرص احلق عىل الرشيك، وعدم سعته بحيث يقبل االنتقال لغريه. 

وكي�ف كان فذلك هو مقتىض ما يأيت يف املس�ألة اآلتية. عىل أنه يكفي يف البناء 
عىل عدم جواز نقل احلق لغري الرشيك الشك يف سعة احلق بحيث يقبل االنتقال. وأما 
عمومات أسباب االنتقال من الرشط والصلح وغريها فهي واردة لبيان سببية السبب 

لالنتقال من دون نظر لقابلية املوضوع له، لتنهض بإثبات ذلك. فالحظ.

)1( وسائل الشيعة ج:16 باب:11 من أبواب املكاتبة حديث:1.

غري الشفيع)1(.
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)1( أما مع العلم ببيع رشيكه فهو املرصح به يف املبس�وط واملهذب والوس�يلة 
والرشائع والتذكرة والقواعد واملختلف والتحرير واإلرشاد وغريها. وأما مع اجلهل 
ببيعه فهو املرصح به يف الرشائع والتذكرة واملختلف واإلرشاد، واحتمله يف التحرير. 
واستشكل فيه يف القواعد، بل جزم بعدم السقوط حينئٍذ يف املبسوط واملهذب وجامع 

الرشائع وظاهر الوسيلة.

وقد استدل لسقوط الشفعة بوجهني:

األول: أن الش�فعة ثبت�ت للرشي�ك لدفع الرر عن نصيب�ه وال رضر مع بيعه 
له. لكن سبق أن الرر لو تم فهو حكمة ال علة يدور احلكم مدارها وجودًا وعدمًا.

الثاين: أن الش�فعة إن�ام ثبتت للرشيك، فرتف�ع ببيعه حصت�ه وارتفاع رشكته. 
واستش�كل فيه يف اجلواهر بأن ظاهر النصوص اعتبار الرشكة يف اس�تحقاق الش�فعة 
وثبوهت�ا، ال يف بقائه�ا. قال: »بل رصيح كالمهم يف اس�تحقاق الش�فعة للرشيك وإن 

حصلت القسمة الرشعية مع الوكيل أو غريه«.

وفيه: أن ذلك خمالف إلطالق مثل قولهA: »الشفعة ال تكون إال لرشيك«)1(، 
وقولهA: »الشفعة ال تكون إال لرشيك مل يقاسم«))(، وقولهA يف معترب الغنوي 

املتقدم: »الشفعة يف البيوع إذا كان رشيكًا«)3(.

ب�ل من القريب أخذ ذلك يف مفهوم الش�فعة، وأهن�ا مأخوذة من ضم الرشيك 
حصة رشيكه حلصته، حيث كان ماله واحدًا وترًا فصار زوجًا شفعًا، فال موضوع هلا 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:1 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الشفعة حديث:6.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

)مسـألة12(: إذا بـاع الرشيك نصيبـه قبل األخذ بالشـفعة فالظاهر 
سقوطها)1(، 
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مع خروج حصته عن ملكه، بحيث ال ينضم ما يأخذه ليشء. 

وأما ما ذكرهP من ترصحيهم ببقاء الش�فعة إذا حصلت القس�مة مع الوكيل 
أو غ�ريه فل�م يتيرس عاجاًل العثور علي�ه. وكيف كان فال جمال للبن�اء عىل ذلك، لعني 
ما س�بق. إال أن يرجع إىل بطالن القس�مة، ألن املوكل فيه هو القس�مة مع البائع، فلم 

حتصل، وحصلت مع املشري. 

ومنه يظهر أنه ال جمال للتفصيل بني صوريت العلم ببيع الرشيك واجلهل به. 

وأش�كل من ذل�ك ما يف املبس�وط وغريه من اجلمع بني االس�تدالل لس�قوط 
الش�فعة إذا ب�اع الرشي�ك حصت�ه بعد العل�م ببيع رشيكه وثبوت الش�فعة ل�ه بأنه إنام 
يس�تحق الش�فعة بملكه للحصة، واالستدالل لعدم س�قوطها مع بيعه حلصته جاهاًل 

ببيع رشيكه بسبق حقه يف الشفعة وثبوهتا له قبل بيعه حلصته. 

لظه�ور أن االس�تداللني متدافعان يف أنفس�هام، البتناء األول ع�ىل أن الرشكة 
رشط يف حدوث حق الشفعة وبقائه، والثاين عىل أهنا رشط يف حدوثه دون بقائه، وأن 

كاًل منهام يقتيض عدم الفرق بني الصورتني، فال يبقى هلم وجه يف التفصيل.

نع�م قد يوجه التفصيل املذكور بأن بي�ع الرشيك حصته مع علمه ببيع رشيكه 
وثبوت حق الشفعة له موجب لظهور حاله يف اإلعراض عن حقه يف الشفعة، فيسقط 
حق�ه، بخالف ما إذا باع جاهاًل ببيع رشيكه وثبوت حق الش�فعة له، فإنه ال ظهور له 

يف ذلك. 

لك�ن الظهور املذك�ور موقوف عىل أن يك�ون بقاء الرشكة رشط�ًا يف بقاء حق 
الش�فعة، إذ مع عدم البناء عىل ذلك واالكتفاء يف بقاء حق الش�فعة بصدور البيع حال 
الرشك�ة ال ظه�ور للبي�ع يف التن�ازل عن حق الش�فعة، بل ق�د يكون الداع�ي له كون 
املش�ري من�ه أيرس تعاماًل معه من املش�ري من رشيك�ه الذي عليه الش�فعة، أو كون 
ثم�ن بي�ع حصته أكثر من ثمن بي�ع حصة رشيكه الذي يلزمه عند األخذ بالش�فعة أو 

غري ذلك. 
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وإذا كان الظه�ور املذك�ور مرشوطًا بالبناء عىل كون بقاء الرشكة رشطًا يف بقاء 
حق الش�فعة تعني ع�دم الفرق بني صوريت العل�م بالبيع واجلهل به. م�ع أنه يكفي يف 

الظهور املذكور � لو تم � اإلقدام عىل البيع وإن مل يتحقق، كام لعله ظاهر.

)1( ألن�ه أظه�ر بالنظ�ر لفتاوى األصح�اب، ولظهور حال الش�فيع حينئٍذ يف 
اإلعراض عن حق الشفعة بناء عىل عموم سقوط الشفعة بالبيع، كام يظهر مما سبق.

بقي يف املقام أمران:

األول: أن ال�كالم الس�ابق ال خيت�ص ببيع الرشيك حصته، بل جيري يف س�ائر 
وج�وه إخراجها أو خروجها عن ملكه كاهلب�ة والوقف وجعلها مهرًا وغري ذلك، كام 

لعله ظاهر.

الثاين: أنه بناء عىل سقوط الشفعة ببيع الشفيع نصيبه يتعني استحقاق املشري 
األول الشفعة عىل املشري الثاين، كام رصح بذلك يف القواعد. قال يف جامع املقاصد: 

»ألن املشري األول رشيك قديم، واملشري الثاين رشيك حدث ملكه بالبيع«.

إن قلـت: ه�ذا إنام يتم عىل مذهب املش�هور من ثبوت حق الش�فعة بالبيع عىل 
املش�ري. أما عىل املختار من ثبوته عىل البائع عند إرادة البيع، وأن ثبوته عىل املشري 
فرع ثبوته عىل البائع فال جمال لذلك، ألن الرشيك البائع يس�تحق عىل املشري األول 
الش�فعة ومل خيرج عن اس�تحقاقه له إال بالبيع، فكيف يكون املش�ري األول مستحقًا 

عليه الشفعة ليتفرع عليه استحقاقه هلا عىل املشري الثاين؟!.

قلت: اس�تحقاق الرشي�ك البائع عىل املش�ري األول الش�فعة يف احلصة التي 
اش�راها ال ينايف اس�تحقاق املشري عليه الش�فعة يف حصته التي باعها بعد ذلك عىل 

املشري الثاين، بحيث كان ينبغي له أن يعرضها عليه قبل بيعها. 

وم�ن ذلك يظهر ثبوت الش�فعة للمش�ري األول حتى بناء عىل عدم س�قوط 

خصوصًا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة)1(.
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شفعة الشفيع ببيع حصته إذا مل يأخذ هبا، كام رصح به يف اجلواهر. قال: »رضورة كونه 
حينئٍذ رشيكًا قدياًم قد حدث عليه ملك املشري الثاين«.

بل يتجه حينئٍذ ثبوت الشفعة له عىل املشري الثاين حتى لو أخذ الرشيك البائع 
بالش�فعة، كام رصح بذلك يف اجلواهر أيضًا. ألنه إذا مل تس�قط الش�فعة بخروج حصة 
الشفيع عن ملكه، فكام ال تسقط شفعة الرشيك البائع يف احلصة التي اشراها املشري 
األول ببي�ع حصته، كذلك ال تس�قط ش�فعة املش�ري األول يف احلصة التي اش�راها 
املشري الثاين بخروج حصته عن ملكه بشفعة الرشيك السابق الذي هو البائع الثاين.

نعم لو كان انتقال حصة الشفيع لغريه بوجه غري البيع تعني عدم ثبوت الشفعة 
للمشري األول، لعدم حتقق سببها يف حقه، كام هو ظاهر.

)1( فقد ذكره يف املبس�وط والرشائع والتذكرة والتحرير واإلرش�اد والقواعد 
والدروس واللمعتني وجامع املقاصد واملسالك وحمكي الكايف واملفاتيح. وزاد اعتبار 

العلم باملثمن يف التذكرة والقواعد والدروس وجامع املقاصد وظاهر الروضة. 

ولعل عدم ذكره يف غري هذه الكتب ليس للخالف فيه، بل النرصاف كالمهم 
إىل صورة العلم هبام، لظهور مفروغيتهم عن لزوم األخذ بالثمن وتس�ليمه واس�تالم 
املثم�ن مع�ه أو بعده املناس�ب لف�رض العلم هبام، م�ن دون أن يتض�ح عموم كالمهم 

لصورة اجلهل هبام أو بأحدمها. 

كيف؟! وغري واحد ممن ذكر لزوم العلم بالثمن مل يذكر لزوم العلم باملثمن مع 
صعوبة التفكيك بينهام بالنظر ألدلتهم ومساق كالمهم. كام أن غري واحد ممن ذكره يف 

بعض كتبه مل يذكره يف بعضها اآلخر. 

نع�م ال يكفي ذلك يف إح�راز اإلمجاع، فضاًل عن حجيته. والس�يام مع ما يأيت 
منهم من التعويل فيه عىل بعض الوجوه التي يأيت الكالم فيها.

 )مسألة13(: املشهور اعتبار العلم بالثمن يف جواز األخذ بالشفعة)1(، 
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هذا وقد استدل له يف املبسوط بأن الشفيع مع املشري كاملشري من املشري، 
فكام ال يملكه املش�ري منه بالثمن املجهول ال يملكه الشفيع له. وهو بظاهره قياس. 
إال أن يرج�ع إىل م�ا يف الرشائ�ع والتذك�رة وجام�ع املقاصد واملس�الك والروضة من 

االستدالل بلزوم الغرر املنهي عنه.

لك�ن تكرر مّنا اإلش�كال يف االس�تدالل عىل ل�زوم العلم بالعوض�ني يف البيع 
بذلك. مع أنه ذكرنا عند الكالم يف مانعية اجلهالة من صحة الرشط أن الوارد يف كتب 
احلدي�ث ه�و النهي عن بيع الغرر، ال عن الغرر مطلقًا، ليش�مل األخذ بالش�فعة التي 
هي ليست بيعًا قطعًا. وما يف جامع املقاصد من أهنا يف معنى البيع، إذ هي من توابعه. 
ال يرج�ع إىل حمص�ل ينه�ض باالس�تدالل، فضاًل ع�ن اخلروج عن إط�الق نصوص 
 Aيف معترب الغنوي: »فهو أحق هبا بالثمن«)1(، وقوله Aالشفعة، خصوصًا قوله

يف مرسل ابن حمبوب: »ليس له إال الرشاء والبيع األول«))(. 

وم�ن هنا ذكر يف حمك�ي جممع الربهان أنه ال دليل عليه م�ن عقل وال نقل، إال 
أن يكون إمجاعًا. لكن سبق املنع من إحراز اإلمجاع، فضاًل عن هنوضه باالستدالل.

)1( كأنه أشار بذلك إىل ما يف مفتاح الكرامة واجلواهر من سقوط الشفعة مع 
تعذر العلم بالثمن. وقد وجهه يف األول بأنه ال يتم األخذ بالشفعة إال بإحضار الثمن 
وتس�ليمه. وقد ذكر أن�ه ال يكفي أن حير ويدفع قدرًا يعلم باش�تامله عىل الثمن ولو 
مع التربع بالزائد، ألنه ال يمكن معرفة األرش لو كان املبيع معيبًا، ويتعذر اس�رجاع 

الثمن لو ظهر املبيع مستحقًا.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:17 باب:9 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

فـإذا أخـذ هبا وكان جاهًا به مل يصح. لكن الصحة ال ختلو من وجه، إال أن 
يكون اجلهل مانعًا من القدرة عى تسليم الثمن)1(.
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لك�ن من الظاهر أن هذا خيتص بالثمن، فإنه هو الذي يتوقف األخذ بالش�فعة 
ع�ىل إحضاره أو تس�ليمه، دون املثمن، مع أن ظاهر كالم�ه العموم هلام. مضافًا إىل أن 
حمذور عدم معرفة األرش لو كان املبيع معيبًا، وتعذر اسرجاع الثمن لو كان مستحقًا 
ال ينهض بتقييد عموم أدلة الشفعة، بل يتعني الرجوع فيهام للقاعدة التي عليها العمل 

يف نظريه، وهو البيع لو طرأ اجلهل فيه بالثمن.

ومن هنا يتعني البناء عىل عدم س�قوط حق الش�فعة بذلك، بل يكفي يف جواز 
األخ�ذ هب�ا إحض�ار كل م�ا حيتمل أن يك�ون ثمنًا، ث�م األخذ بالش�فعة وب�ذل الثمن 
الواقع�ي من دون حاجة للتربع بالزائد، ب�ل يتعني الرجوع يف اخلروج عن الوظيفة يف 

أدائه للقواعد من القرعة أو املصاحلة أو األصل احلاكم بتسليم األقل أو غري ذلك.

ول�وال ذل�ك لكثر التعرض لس�قوط الش�فعة، وذل�ك بأن يمتنع م�ن اإلخبار 
بالثمن البائع أو املشري اللذين ينحرص كثريًا معرفة الثمن من طريقهام. 

نعم يظهر من مفتاح الكرامة وجوب اإلخبار بالثمن عىل املشري، حيث ذكر 
م�ن موارد تعذر العلم ما إذا قال املش�ري: »أنس�يته« وحيلف عىل ذل�ك. فإن تكليفه 
باليمني عىل النسيان ال يكون إال الستحقاق اإلخبار به عليه عىل تقدير علمه به. لكنه 

غري ظاهر الوجه. 

وكيف كان فال خمرج عن مقتىض  اإلطالق من جواز األخذ بالشفعة مع اجلهل 
بالثم�ن أو املثمن. ولعله لذا أطلق بعض مش�اخيناP أن صحة األخذ بالش�فعة مع 

اجلهل بالثمن ال خيلو من وجه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( بال إشكال ظاهر. لعدم املوضوع هلا. وقد يستفاد ذلك مما يأيت من بعضهم 
يف تلف البعض من مقابلته بام يناسبه من الثمن.

 )مسـألة14(: إذا تلـف متام املبيع قبل األخذ بالشـفعة سـقطت)1(، 
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)1( بال خالف وال إش�كال ظاهر، بل يظهر من كالمهم اآليت يف كيفية األخذ 
بالشفعة حينئٍذ املفروغية عنه.

))( هذا اإلطالق مل أعثر عليه يف كالم من سبق فيام تيرس يل من الفحص. نعم 
وافق عليه سيدنا املصنفP بعض مشاخيناP. وال شاهد له يف يشء من النصوص 
 Aع�دا م�ا يف حديث حمم�د بن عيل بن حمب�وب عن رجل ق�ال: »كتب�ت إىل الفقيه 
يف رجل اشرى من رجل نصف دار مشاع غري مقسوم، وكان رشيكه الذي له النصف 
اآلخ�ر غائب�ًا، فل�ام قبضها وحتول عنه�ا هتدمت الدار، وجاء س�يل خ�ارق ]جارف[ 
فهدمها وذهب هبا. فجاء رشيكه الغائب فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة عىل 
أن يعطي�ه ماله كماًل للذي نقد يف ثمنها. فق�ال له: ضع عني قيمة البناء، فإن البناء قد 
هتدم وذهب به الس�يل. ما الذي جيب يف ذلك؟ فوقعA: ليس له إال الرشاء والبيع 

األول إن شاء اهلل«)1(.

لكنه � مع اختصاصه بالتلف غري املستند لشخص خاص � ضعيف باإلرسال، 
ومل يتض�ح انجباره بعمل من وافق�ه يف مورده، القتصار بعضهم عىل الفتوى من دون 

إشارة للدليل، واستدالل بعضهم بغريه.

وأما قولهA يف معترب الغنوي املتقدم: »الشفعة يف البيوع إذا كان رشيكًا فهو 
أحق هبا بالثمن«))(. فهو وإن تضمن لزوم دفع الرشيك للثمن الذي تضمنه البيع، إال 
أنه ظاهر يف فرض س�المة متام املبيع الذي هو أح�ق به والذي هو املقابل بالثمن، وال 
إط�الق له يش�مل صورة تلف بعض املبيع، بحيث يقتيض وج�وب دفع متام الثمن يف 

مقابل الباقي منه. 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:9 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

 وإذا تلف بعضه دون بعض مل تسقط)1(. وجاز له أخذ الباقي بتامم الثمن)2(. 
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وم�ن هنا ينح�رص الوجه يف اإلط�الق املذكور بام ذكرناه غري م�رة من أن عدم 
تصدي الشارع األقدس لرشح الشفعة ظاهر يف جريه فيها عىل ما عند العرف، واملتيقن 
مم�ا عليه العرف هو األخذ بالش�فعة بتامم الثمن، ومل يتض�ح بناؤهم عىل التبعيض فيه 
تبع�ًا لتبعض املبيع، وحيث كانت الش�فعة خمالفة لألصل فال�الزم االقتصار فيها عىل 

املتيقن، وهو دفع متام الثمن.

ويؤيد ذلك يف اجلملة حديث ابن حمبوب املتقدم. بل اإلنصاف قرب صلوحه 
لالس�تدالل إذ م�ن البعي�د جدًا أن يثبت اب�ن حمبوب يف كتابه كت�اب الرجل وهو غري 

واثق من صدقه يف املكاتبة. 

ك�ام أن التع�دي عن مورده مل�ا إذا كان التلف مس�تندًا لش�خص خاص قريب 
جدًا، إذ ال دخل ارتكازًا لس�بب التلف يف نح�و املقابلة بني الثمن واملثمن، فكام ابتنى 
التقابل بينهام يف البيع عىل التسليم والتسلم، كذلك التقابل بينهام يف الشفعة يبتني عىل 
تسليم الثمن كاماًل من دون فرق بني أسباب التلف. وغاية ما يمكن من الفرق بينهام 

هو الضامن وحتمل الدرك من دون أن يؤثر عىل الثمن. 

لك�ن يف بل�وغ ذلك كله ح�ّد احلجية واالس�تدالل إش�كال. فالعم�دة الوجه 
األول.

هذا وأما ما يف كالم غري واحد من أن دفع متام الثمن يف مقابل بعض املبيع ظلم 
للش�فيع. ففيه أنه غري ملزم باألخذ بالش�فعة كام يك�ون املتبائعان ملزمني باجلري عىل 
مقت�ىض البيع. غاية األمر اش�راط احلق املجعول له بدفع مت�ام الثمن يف هذا احلال كام 

هو احلال لو كان الثمن أكثر من قيمة املثل، وأي ظلم يف ذلك؟!. 

ومثله ما يف جامع املقاصد من أن ذلك خروج عن مقتىض الش�فعة، وهو أخذ 
متام املبيع الذي جرى العقد عليه.

إذ في�ه: أن اخل�روج عن مقتىض الش�فعة يس�تند للتل�ف، إذ به تع�ذر أخذ متام 
املبيع، أما بعد تعذر أخذ متام املبيع وانحصار األمر ببعضه فابتناء حق الش�فعة الثابت 
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عىل املشري قهرًا عىل تبعيض الثمن هو املحتاج للدليل. 

ومثله ما فيه أيضًا من أن إجياب دفع الثمن كاماًل يف مقابل بعض املبيع يستلزم 
دفع أحد العوضني ال يف مقابل العوض، وذلك أكل مال بالباطل ال حمالة. 

الندفاع�ه � بعد تس�ليم أن أكل امل�ال بالباطل أكله ال يف مقاب�ل العوض � بأن 
الش�فعة ليس�ت كالبي�ع مبتنية ع�ىل املعاوضة، بل هي ح�ق قهري عىل الش�فيع يتعني 

االقتصار فيه عىل املتيقن، وهو صورة دفع متام الثمن.

هذا وكلامت األصحاب يف املقام يف غاية االضطراب. ففي املبسوط وإن جرى 
يف ص�در كالم�ه عىل ما س�بق، إال أنه قال بعد أن أش�ار للخالف يف املس�ألة: »والذي 
يقوى يف نفيس أهنا إذا اهندمت وكانت آلتها باقية فإنه يأخذها وآلتها بجميع الثمن أو 
يركها. وإن كان قد اس�تعمل آلتها املشري أخذ العرصة بالقيمة، وإن احرقت الدار 

أخذ العرصة بجميع الثمن أو يرك، ألنه ما فرط«. 

وكأن م�راده م�ن أخ�ذ العرص�ة بالقيمة أخذها ب�ام خيصها من الثم�ن، كام هو 
رصيح اخلالف فيام لو كان التلف بفعل آدمي من دون فرق بني املشري وغريه. 

وهو يبتني عىل تبعض الصفقة مع استناد التلف لشخص خاص أو خصوص 
املش�ري، دون ما إذا مل يس�تند ألحد. ومل يتضح الوجه فيه. إذ لو محل عىل البيع فالبيع 
ال يف�رق فيه بني أس�باب التل�ف. مع خلّو احلمل املذكور عن الدليل. والس�يام مع ما 
س�بق من الفرق بينهام بابتناء البيع عىل التس�ليم والتس�لم، بخالف الشفعة املبنية عىل 

التملك القهري، من دون تعهد من املشري بتسليم املبيع. 

وأش�كل م�ن ذلك التفريق بني م�ا إذا كان التلف قبل املطالبة بالش�فعة أو قبل 
العلم هبا وما إذا كان بعد أحدمها، كام يف الغنية والرشائع والقواعد وعن أيب الصالح 

وغريهم. ولعله املشهور، بل يف الغنية اإلمجاع عليه.

إذ فيه: أنه ال أثر للمطالبة بالشفعة � فضاًل عن العلم هبا � يف ثبوهتا، بل إن كان 
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املعيار عىل ثبوت احلق للش�فيع، فهو إنام يك�ون بالرشكة أو بالبيع بعدها، عىل الكالم 
املتق�دم. وإن كان املعيار عىل ملكيته للمبيع، فهي إنام تكون باألخذ بالش�فعة، كام هو 

ظاهر. 

ومثل�ه التفري�ق ب�ني تلف بع�ض األعيان باح�راق أو نحوه فيضم�ن، وتلف 
الصورة مع بقاء األعيان هبدم أو نحوه فال ضامن، كام يف اجلامع وغريه. 

إذ فيه: أنه ال فرق يف الضامن بني القس�مني، س�واء أريد به الضامن بنس�بته من 
الثمن � كضامن املبيع قبل قبضه � أم الضامن بقيمته السوقية.

)1( ال يبع�د أن يك�ون مرادهP نف�ي الضامن بالقيمة الس�وقية، ليكون أمرًا 
آخر غري نفي الضامن بنسبته من الثمن املستفاد من حكمه بلزوم األخذ بتامم الثمن، ال 

نفي الضامن بنسبته من الثمن، ليكون تأكيدًا ملا سبق.

وكيف كان فقد عرّب غري واحد بضامن املش�ري للتالف وقد محله بعضهم عىل 
ضامنه بنس�بته من الثمن، فيجري فيه ما س�بق. أما لو أريد به الضامن بالقيمة مع أخذه 
لتامم الثمن فال يتضح الوجه فيه بعد كون املش�ري قد ترصف يف ملكه، وجمرد ثبوت 

حق الشفعة ال يقتيض الضامن باملعنى املذكور ما مل يتم الدليل عىل ذلك، وال دليل.

وأش�كل م�ن ذلك ما يف الغنية من أن علي�ه رّده إىل ما كان، مدعيًا اإلمجاع عىل 
ذل�ك. إذ فيه: أن ذلك ال جيب حتى م�ع الترصف يف ملك الغري عدوانًا، بل املضمون 

هو فرق القيمة بني ما كان عليه اليشء قبل الترصف املذكور وما صار إليه بعده. 

كي�ف؟! واإلعادة إىل م�ا كان عليه كثريًا ما توجب زي�ادة قيمته عام كان عليه، 
كام لو كان البناء املهدوم قدياًم أو متداعيًا حيث تكون إعادته ببناء جديد موجبة لزيادة 

قيمته كثريًا.

من دون ضامن عى املشـري)1(. وإذا كان التلف بعد األخذ بالشفعة، فإن 
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)1( لعموم ضامن إتالف مال الغري الثابت ببناء العقالء واملس�تفاد من الشارع 
األق�دس اجل�ري عليه من حكمه به يف املوارد املختلفة. وال فرق فيه بني علمه باألخذ 

بالشفعة وعدمه. وإنام يفرقان باإلثم وعدمه. 

وقد أرشنا آنفًا إىل عدم الفرق فيه بني إتالف العني وإتالف اهليئة هبدم ونحوه، 
وإىل أن امل�راد ب�ه ضامن فرق القيمة بني ما كان علي�ه املبيع وما صار إليه، ال إعادته إىل 
م�ا كان علي�ه بإعادة بنائه لو كان قد هدمه مثاًل. كام ال جمال لضامنه بنس�بته من الثمن، 

لعدم ثبوت ذلك يف البيع، فضاًل عن املقام.

))( مل يتض�ح وجه اإلش�كال، ب�ل الالزم الرج�وع لضوابط الض�امن العامة، 
املنحرصة هنا بضامن اليد. فإن كان حتت يد املش�ري، لقبضه له من البائع تعني ضامن 
املش�ري له إذا كان قد فرط يف تس�ليمه للش�فيع بعد أخذه بالش�فعة، غايته أنه لو كان 
املتلف غريه يكون له الرجوع عليه بام يدفعه للش�فيع، كام يكون للش�فيع الرجوع عىل 
املتلف ابتداًء، نظري تعاقب األيدي. أما إذا مل يفرط يف تسليمه للشفيع فال ضامن عليه، 

لعدم كون يده عادية.

وكأن�ه إىل هذا يرجع ما ذكره بعض مش�اخيناP م�ن ضامنه له إذا كان التلف 
بعد املطالبة ومساحمة املشري يف اإلقباض. وإن كان الظاهر أنه ال يشرط املطالبة، بل 
يكفي يف ضامن املشري تساحمه يف اإلقباض من دون إذن الشفيع يف إبقائه عنده، فعدم 
.Pاملطالبة إنام يرفع الضامن إذا رجع إىل اإلذن يف اإلبقاء عنده. ولعل ذلك هو مراده

وأم�ا البناء عىل ضامن املش�ري له بالثمن، نظري البي�ع، حيث يكون تلف املبيع 
قبل قبضه من مال بائعه، عىل تفصيل مذكور يف حمله. فيظهر ضعفه مما س�بق من عدم 

الوجه حلمل الشفعة عىل البيع يف ذلك. 

ومن�ه يظهر عدم ضامن املش�ري له لو كان قد قبضه ودفع�ه لثالث قبل األخذ 

كان التلف بفعل املشـري ضمنه)1(. وإن كان بغري فعله ففيه إشكال)2(. 
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بالشفعة، بل يتعني ضامن صاحب اليد له إذا كان قد فرط يف تسليمه للشفيع، نظري ما 
تقدم فيام لو كان يف يد املشري.

نعم لو كان يف يد البائع لعدم قبض املش�ري له بعد مل يبعد جريان حكم تلف 
املبي�ع قبل قبض�ه عىل التفصيل املتق�دم يف اقتضائه بطالن البي�ع وعدمه، وعىل األول 

يتعني بطالن الشفعة. وإن كان األمر حمتاجًا ملزيد من التأمل.

)1( إنام يكون الضامن أحوط يف حق املش�ري، ويكفي يف احتياطه دفع البدل 
ومتليك�ه معلق�ًا عىل االس�تحقاق، وال يتوقف عىل اجل�زم بتمليكه م�رددًا بني الضامن 
واهلب�ة. ومن هنا يكون أخذ الش�فيع الب�دل خمالفًا لالحتياط يف حق�ه. وال يتم اجلمع 

بينهام يف االحتياط إال بالرايض والصلح.

))( كام يف املقنعة واالنتصار وبيع اخلالف والرسائر والرشائع والنافع وجامع 
الرشائع وكش�ف الرم�وز والتحرير واملختل�ف والتبرصة واإلرش�اد وظاهر التذكرة 
واإليضاح ورصيح الدروس واللمعتني وجامع املقاصد واملس�الك ومجاعة ممن تأخر 
عنه�م، وحك�ي عن اب�ن اجلنيد. ونس�ب لألكثر تارة، وللمش�هور أخ�رى، بل ظاهر 

االنتصار اإلمجاع عليه.

لك�ن قد يظه�ر من القواع�د التوقف في�ه، بل ظاه�ر الفقيه واملبس�وط أهنا ال 
تورث. وهو رصيح النهاية وش�فعة اخلالف واملهذب والوسيلة وحكي عن الطربيس 

واألردبييل امليل إليه، ونسبه يف املبسوط ألكثر أصحابنا. 

ويس�تدل ل�ألول بعمومات املرياث، بناء ع�ىل ما ذكرناه يف املس�ألة األوىل من 
فصل أحكام اخليار من شموهلا للحق وعدم اختصاصها باملال. 

لكن س�بق اختصاص ذلك بام إذا أحرز بق�اء احلق لبقاء موضوعه بعد املوت. 

واألحوط الضامن)1(.
)مسـألة15(: الشفعة تورث)2( كام يورث املال عى األقوى. وليس 
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وقد يش�كل يف املقام بلحاظ ما تقدم يف املس�ألة الثانية عرشة من أن خروج الش�قص 
عن ملك الش�فيع موجب لس�قوط حق الشفعة له، وال إش�كال يف خروجه عن ملكه 

باملوت، كام أشار لذلك يف اخلالف.

نعم قد يقال: إن ملكية الوارث بقاء مللكية املورث عرفًا، وليست مباينة هلا. إال 
أن يف كفاية ذلك إشكال، ألن املعترب يف بقاء حق الشفعة ليس هو بقاء ملكية الرشيك، 

بل بقاؤه مالكًا ورشيكًا، وذلك غري حاصل يف املقام.

وأش�كل م�ن ذلك ما يظه�ر من املختل�ف من كفاي�ة ملك ال�وارث يف ثبوت 
الش�فعة ل�ه. إذ فيه: أن ملك ال�وارث متأخر عن البيع، واملعترب يف الش�فعة هو امللكية 
والرشك�ة قب�ل البيع. مع أن الوارث قد يتعدد، والبد يف الش�فعة من وحدة الرشيك. 
عىل أن ذلك خارج عن حمل الكالم من إرث حق الشفعة، لرجوعه إىل ثبوت الشفعة 

للوارث ابتداء. ومل يقل بذلك أحد. 

مضاف�ًا إىل موث�ق طلحة ب�ن زيد عن جعفر ع�ن أبيه عن ع�يلA. قال: »ال 
شفعة إال لرشيك غري مقاسم. وقال: إن رسول اهلل8 قال: ال يشفع يف احلدود. 

وقال: ال تورث الشفعة«)1(. 

وقد استشكل فيه يف الرسائر بناء عىل أصله من أن أخبار اآلحاد ال توجب علاًم 
.Mوال عماًل. وقد تكرر مّنا بيان ضعفه، كام هو املشهور بني األصحاب

كام استشكل فيه من تأخر عنه بضعف الطريق. لكن ذلك إن كان جلهالة حممد 
بن حييى الواقع يف سند احلديث فهو مردد بدوًا بني اخلزاز واخلثعمي، ألهنام مها اللذان 
يروي�ان ع�ن طلحة بن زيد، وكالمها ثق�ة. بل الظاهر أنه اخلزاز الثق�ة العني، ألنه هو 

الذي يروي عنه أمحد بن حممد بن عيسى الواقع يف سند هذا احلديث. 

وإن كان للطع�ن يف طلح�ة بن زيد بأنه بري � كام ذكر ذلك الش�يخ يف رجاله، 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:)1 من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
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وتكرر يف كلامهتم يف املقام � أو بأنه عامي � كام يف رجال النجايش ويف الفهرست � فال 
جمال لذلك بعد ترصيح الشيخ يف الفهرست بأن كتابه معتمد، وكونه من رجال تفسري 
القمي وكامل الزيارات، ورواية صفوان عنه، وهو ال يروي إال عن ثقة، مؤيدًا برواية 

مجاعة من األعيان عنه.

ومث�ل ذل�ك ما يف اجلواه�ر من أن ذلك غري جمد بعد إع�راض من عرفت عنه، 
وحتق�ق خ�الف األكثري�ة املحكية. وس�بقه إىل ذل�ك يف اجلمل�ة يف الري�اض ومفتاح 

الكرامة. 

إذ في�ه: إن أكث�ر من أعرض عنه قد علل إعراضه بام هو عليل، من عدم العمل 
بأخب�ار اآلح�اد، أو ضعف س�ند احلدي�ث. وأما خمالف�ة األكثر املحكية ف�ال تكفي يف 
وهن احلديث بعد اعتبار س�نده يف نفس�ه. والسيام بعد ما س�بق من املبسوط من نسبة 
القول بعدم مرياث الشفعة ألكثر أصحابنا، حيث ال إشكال يف أن شهرة القدماء أوىل 

باملراعاة من شهرة املتأخرين.

)1( إذ بناء عىل إرث حق الشفعة فمن الظاهر وحدة احلق املذكور وعدم قابليته 
للقسمة، فإذا صار باملرياث حقًا جلميع الورثة تعني عدم استقالل كل منهم بالسلطنة 

عليه، نظري ما ذكرناه يف إرث اخليار. وقد تقدم تفصيل الكالم هناك. فراجع.

))( هذا ال يناس�ب ما سبق من وحدة احلق وعدم استقالل بعضهم بالسلطنة 
عليه، فإن ذلك كام يقتيض عدم اس�تقالله بإعامله يقتيض عدم اس�تقالله بإسقاطه. بل 

يتعني بقاء احلق هلم ما مل يتفقوا عىل العفو واإلسقاط. 

نعم إذا لزم من عدم مبادرة مجيع الورثة لألخذ بالش�فعة ما ينايف الفورية � بأن 

لبعض الورثة األخذ هبا ما مل يوافقه الباقون)1(. وإذا أسقط بعضهم حقه يف 
سقوط حق الباقي، أو بقائه، فله أن يأخذ بمقدار حقه، أو استقاله باحلق، 

فله أن يأخذ باجلميع وجوه، أقواها األول)2(.
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علموا كلهم بثبوت الش�فعة هلم، ومل يأخذوا هبا كلهم ولو الختالفهم � تعني س�قوط 
حقهم يف الشفعة. لكن ذلك ليس إلسقاط بعضهم. 

ه�ذا وامل�رصح به يف كالم مجاع�ة أن للباقني األخ�ذ باجلميع. وه�و يبتني عىل 
استقالل كل منهم باألخذ بالشفعة، الذي سبق املنع منه. 

ودع�وى: أنه ال وجه لس�قوط حق اآلخرين بإس�قاط البع�ض، وإن متت � كام 
س�بق � إال أهنا ال تقتيض اس�تقالل الباقني باألخذ، بل يتعني بقاء احلق للكل عىل نحو 

املجموعية ما مل يسقط بمنافاة الفورية، كام تقدم. 

ومثل ذلك يف الضعف احتامل أن للباقي أن يأخذ بمقدار حقه. إذ فيه: أن حق 
الش�فعة بسيط غري قابل للقسمة. وجمرد كون متعلقه � وهو احلصة � قاباًل هلا ال يكفي 
يف ذلك، ألن املوروث هو احلق دون متعلقه. مضافًا إىل ما س�بق يف املس�ألة الثانية من 

عدم مرشوعية التبعيض يف األخذ بالشفعة. فالحظ.

)1( ك�ام يف الرسائر والنافع والتذكرة والتحرير والقواعد والتبرصة واإليضاح 
والتنقي�ح وجامع املقاصد واملس�الك وعن اب�ن اجلنيد وغريه. وت�ردد فيه يف الرشائع 
وظاهر الدروس واإلرش�اد، بل نس�ب له فيه القول بالس�قوط، ألنه قال يف مبطالت 

الشفعة: »وبالنزول قبل البيع عىل رأي«، ويف املختلف أن فيه قوة.

وال ينبغي اإلشكال يف السقوط بناء عىل ما سبق مّنا من ثبوت حق الشفعة عىل 
الرشي�ك قب�ل البيع، وأن ثبوته عىل املش�ري متفرع عىل ثبوته عىل البائ�ع قبله. ملا هو 

املعلوم من أن لكل ذي حق إسقاط حقه.

نع�م إذا أس�قطه عن املش�ري، ف�إن قصد بذلك إس�قاط أصل احل�ق � كام هو 
املفهوم عرفًا � جرى فيه ما س�بق. وإن قصد به إس�قاطه عن خصوصه فهو إس�قاط ملا 
مل جيب فال يصح. إال أن ال يراد به إس�قاطه فعاًل بل معلقًا عىل ثبوته، فيمكن صحته. 

)مسألة16(: إذا سقط الشفيع حقه قبل البيع مل يسقط)1(. 
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لكن ال دليل عىل مرشوعية اإلسقاط املعلق. 

وكذا احلال بناء عىل ما يظهر من املش�هور من عدم ثبوت حق الش�فعة إال بعد 
البيع. والظاهر أن ذلك هو الوجه فيام سبق من كثري منهم من عدم السقوط، كام رصح 

به يف كالم بعضهم.

لكن استدل للسقوط يف كلامهتم مع االعراف بذلك بوجوه:

األول: األص�ل بعد انرصاف إطالق أدلة الش�فعة عن الف�رض، كام يف مفتاح 
الكرام�ة واجلواهر. لكن مل يتضح وجه االن�رصاف. وهل يمكن دعوى نظريه فيام إذا 

أسقط أحد املتبايعني خيار املجلس قبل العقد؟!.

الثاين: أن الش�فعة إنام ثبتت للرشيك دفعًا لرره، وال رضر هنا بعد أن تنازل 
ع�ن حق�ه، ولو كان فقد أدخله هو عىل نفس�ه. ويظهر ضعفه مما س�بق غري مرة من أن 
ال�رر ليس علة يدور احلكم مدارها وجودًا وعدمًا. وكونه قد أدخله عىل نفس�ه إنام 

يتم إذا كان اإلسقاط نافذًا عليه، وهو حمل الكالم يف املقام.

الثالـث: م�ا ع�ن جمم�ع الربهان م�ن أن ذل�ك وعد من الش�فيع بع�دم األخذ 
بالشفعة، وقد اس�تفاضت النصوص باألمر بالوفاء بالوعد. ولو تم اإلمجاع عىل عدم 

وجوبه فال جمال لذلك يف املقام، لعدم اإلمجاع عىل ذلك فيه.

وفي�ه � مع أن إس�قاط حق الش�فعة لي�س وعدًا بعدم األخذ هب�ا � : أنه ال جمال 
حلم�ل نص�وص الوفاء بالوعد ع�ىل الوجوب يف خص�وص املقام بع�د ندرته. مع أن 
وجوب الوفاء بالوعد لو تم فهو تكليف حمض ال يقتيض عدم ترتب األثر عىل األخذ 

بالشفعة، لعدم اقتضاء النهي الفساد.

ويلح�ق بذلك ما إذا عرضه الرشيك البائع بالثمن عىل رشيكه فلم يقبله فباعه 
من غريه، فقد رصح بس�قوط الش�فعة حينئٍذ يف النهاية والوسيلة واجلامع، وهو ظاهر 
املقنعة، ويف املختلف أن فيه قوة. بل يف النافع أن األشبه السقوط فيام إذا أذن للمشري 
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يف االبتياع، واختاره يف كش�ف الرموز ونس�به للشيخني وابني بابويه وأتباعهم. وكأن 
املراد به اإلذن املبتني عىل التنازل عن الشفعة والبناء عىل عدم األخذ هبا، كام يظهر من 

املختلف، ويناسبه ما سبق من الشيخني.

 وكيف كان فقد يس�تدل له � مضافًا إىل الوجوه الس�ابقة التي عرفت اإلشكال 
فيها � بام أرسله املحققP عن النبي8 أنه قال: »ال حيل له أن يبيعه حتى يستأذن 
رشيكه، فإن باع ومل يؤذنه فهو أحق به«)1(، وما أرس�له العالمة عن النبي8 أنه 
ق�ال: »الش�فعة يف كل رشك ب�أرض أو رب�ع أو حائط ال يصلح أن يبي�ع حتى يعرض 
عىل رشيكه، فيأخذ أو يدع«))( ونحومها. بدعوى: انجبارها بفتوى من عرفت، كام يف 

مفتاح الكرامة، وقد يظهر من اجلواهر. 

وفي�ه: أن احلديثني املذكورين ونحومها من رواي�ات العامة، كام اعرف بذلك 
املحق�ق يف احلديث املذكور ومل يتضح اعتامد من عرفت عليها. وجمرد موافقة فتاواهم 

هلا ال يكفي يف انجبارها ما مل حيرز اعتامدهم عليها.

نع�م يف معت�رب الغن�وي ع�ن أيب عبد اهللA: »س�ألته ع�ن الش�فعة يف الدور 
أيشء واج�ب للرشيك، ويعرض عىل اجلار فهو أحق هبا من غريه؟ فقال: الش�فعة يف 
البيوع...«)3(، فإن املنس�بق منه أن من ش�أن الش�فيع أن تعرض عليه احلصة قبل البيع 

لتحديد موقفه. وكان األوىل هبم ذكره.

مضافًا إىل أن هذه النصوص ظاهرة يف س�عة حق الش�فعة وثبوته عىل الرشيك 
البائ�ع قب�ل البيع، ال عىل خصوص املش�ري بعد البيع. وقد س�بق عدم اإلش�كال يف 
س�قوط حق الش�فعة باإلس�قاط قبل البيع بناء عىل ذلك. كام يس�قط أيضًا بقيام البائع 
بوظيفت�ه بعرض حصته عىل رشيكه قبل بيعها وإباء الرشيك عن أخذها، كام يظهر مما 

)1( نكت النهاية ج:) ص:)3).
))( تذكرة الفقهاء ج:)1 ص:7)3.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.
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س�بق يف حتديد حق الش�فعة وبعض الفروع الس�ابقة. ومن هنا س�بق مّنا هناك احتامل 
ابتناء كالم من سبق عىل ذلك. 

ومث�ل ذلك ما يظهر من اجلواهر من محل ما تضمن من النصوص أن الرشيك 
أحق بحصة رشيكه قبل صدور البيع منه مما تقدم التعرض له هناك عىل أن اإلس�قاط 
املذك�ور مانع من ثبوت حق الش�فعة بعد البيع. وقد أط�ال يف توضيح ذلك والتفريع 

عليه بام ال جمال إلطالة الكالم فيه.

حيث يظهر مما سبق مّنا هناك أن مقتىض النصوص املذكورة سعة احلق، وثبوته 
يف ح�ق الرشيك الذي يريد البيع، فيكون اإلس�قاط إس�قاطًا حلق ثاب�ت، ال مانعًا من 
ثبوت احلق كام ذكره هو، فضاًل عن أن يكون إس�قاطًا ملا مل جيب، كام ذكره من س�بق. 

فالحظ.

)1( ك�ام يف الرسائ�ر والتذكرة والقواع�د والتنقيح وجامع املقاصد واملس�الك 
وغريه�ا. وق�د يظهر من اإلرش�اد. وذهب إىل س�قوطها بذل�ك يف النهاية والوس�يلة 
والنافع وجامع الرشائع وكشف الرموز حاكيًا له عن الصدوقني والشيخني وأتباعهم. 

وتردد يف الرشائع والتحرير والتبرصة وظاهر الدروس وعن غريها. 

والظاهر أن الش�هادة بنفس�ها ال تدل عىل التنازل عن الش�فعة، إال أهنا كثريًا ما 
حتت�ف بقرائ�ن تظهر يف ذلك، فيك�ون املعيار عىل ذلك، كام ذك�ره يف املختلف وجرى 

عليه يف املتن، أو عىل املنافاة للفورية، كام نّبه له بعضهم.

))( كالمهم هنا ويف املباركة للبائع عىل نحو كالمهم يف الش�هادة، إال أنه يزيد 
هنا أنه رصح يف املبسوط بعدم السقوط ويف املختلف بالسقوط. 

واإلنصاف أن املباركة للمشري ظاهرة يف إسقاط حق الشفعة، إذ ال موضوع 
هلا عرفًا مع األخذ هبا، لعدم اس�تمتاع املش�ري باملبيع حينئٍذ، ليبارك له يف رشائه، إال 

وكذا إذا شـهد عى البيـع)1(، أو بارك للمشـري)2(. إال أن تقوم القرينة 



....................................................................  مصباح املنهاج � كتاب الشفعة 118

أن تقوم القرينة عىل أن املباركة صورية. فالحظ.

)1( وكذا إذا كان ذلك بنحو ينايف فورية األخذ بالشفعة.

))( يعن�ي: ظاه�رًا، ألنه مصدق عىل ما حتت يده ما مل يكذبه املالك، ومل يكذبه 
بعد. والظاهر عدم اإلشكال واخلالف بينهم يف ذلك.

)3( لع�ني ما س�بق. ب�ل ال جمال الحت�امل املنع م�ن الرشاء م�ن دون ترصف، 
لع�دم التع�دي به عىل املالك ل�و كان باطاًل، والكالم إنام ه�و يف الرشاء مع أخذ العني 

والترصف فيها.
)4( ك�ام يف التحرير، ونس�به يف الرشائع للخ�الف وإن مل نعثر عليه فيه. وتردد 
فيه يف الدروس وظاهر املبس�وط، بل منع منه يف الرشائع واإلرش�اد، معلاًل يف األول 
بأن الش�فعة تابع�ة لثبوت البيع. كام ت�ردد يف التذكرة والقواعد وال�دروس يف نظريه، 
وه�و دعوى الرشيك صاحب الش�فعة ع�ىل من بيده احلصة حتق�ق الرشاء من رشيكه 

واستحقاقه الشفعة بسبب ذلك وتصديق من بيده احلصة له.

وكأنه لعدم ثبوت البيع بعد احتامل بطالنه لعدم إذن املالك فيه. بل عمم بعضهم 
ذل�ك مل�ا إذا صدق الش�فيع مدعي الوكالة أو ال�رشاء، ألن ذلك إق�رار يف حق الغري. 

لكن�ه ك�ام ترى، فإن صاحب الي�د مصدق عىل ما حتت ي�ده، فكام جيوز الرشاء 
منه تثبت الش�فعة بذلك. بل مع تصديق الش�فيع ال معنى لتوقفه عن األخذ بالشفعة، 

النحصار األثر العميل هبام، فال معنى لعدم ترتيبهام له مع علمهام بتحقق موضوعه. 

عى إرادة اإلسقاط بعد البيع)1(.
)مسـألة17(: إذا كانت العن مشـركة بن حـارض وغائب، وكانت 
حصـة الغائب بيد ثالث، فباعها بدعوى الوكالـة عن الغائب، جاز الرشاء 
منه)2( والترصف فيه)3(. وهل جيوز للرشيك احلارض األخذ بالشفعة بعد 
إطاعه عى البيع؟ إشكال، وإن كان أقرب)4(. فإذا حرض الغائب وصّدق 
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وأما ما يف جامع املقاصد من أنه وإن جاز األخذ بالشفعة، إال أنه ليس للحاكم 
انتزاع الشقص وتسليمه ملدعي الرشاء، لعدم ثبوت الرشاء رشعًا.

ففي�ه: أنه مع تصدي�ق من بيده احلصة للرشيك يف دعوى حتقق الرشاء ال يصل 
األم�ر للحاكم. ولو فرض وصول األمر له، المتناع من بيده املال من التس�ليم، تعني 
ع�ىل احلاكم انتزاع احلصة، ألن قول صاح�ب اليد حجة عليه كام هو حجة عىل غريه، 

فيلزمه التعويل عليه يف حكمه لصالح املدعي وانتزاع احلصة له.

ومن هنا يظهر أن الرشيك إذا كان يريد األخذ بالشفعة فالالزم عليه املبادرة يف 
األخذ هبا يف املقام بعد ثبوهتا يف حقه رشعًا أو يقينًا، وإذا مل يبادر لذلك بانتظار تصديق 

الرشيك سقطت شفعته، بناء عىل ما سبق من ابتناء الشفعة عىل الفور.

)1( ك�ام ذك�ر ذلك مجيع من تقدم بنحو يظهر منهم املفروغية عنه. ملوافقة قوله 
لألص�ل، فيكون هو املنكر ال�ذي يكلف باليمني. إال أن يتس�نى للطرف اآلخر إقامة 

البينة أو غريها من طرق إثبات توكيله أو بيعه، كام هو ظاهر.

))( ك�ام ذك�روا ذل�ك أيضًا م�ن دون ظهور خ�الف أو إش�كال. لظهور عدم 
ثبوت الشفعة له، لعدم حتقق موضوعها، وهو البيع.

)3( النكشاف استيفائها بال حق، فتكون مضمونة.

)4( تقدم الكالم يف ذلك يف املسألة السادسة عرشة من فصل رشوط املتعاقدين 
من كتاب البيع. وتقدم مّنا تقريب عدم ضامن املنافع غري املستوفاة. فراجع.

)5( كام ذكره يف املبس�وط والرشائع، معللني له بأنه غره. ومقتضاه اختصاص 
الرجوع بام إذا كان مدعي الوكالة غارًا، لعلمه بعدم التوكيل يف البيع وتعمده الكذب 

فهـو، وإن أنكر كان القول قولـه بيمينه)1(. فإذا حلف انتزع احلصة من يد 
الشـفيع)2(، وكان لـه عليه األجـرة إن كانت ذات منفعة مسـتوفاة)3( أو 
مطلقًا عى قول)4(. فإن دفعها عى املالك رجع هبا عى مدعي الوكالة)5(.
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يف دع�وى اإلذن به. وال يكفي جمرد تس�بيبه خلس�ارة الش�فيع م�ن دون تغرير، كام هو 
الظاهر عىل ما ذكرناه يف املس�ألة التاس�عة عرشة من الفصل املذكور من بيع الفضويل. 

ومن هنا ال جمال إلطالق سيدنا املصنفP الرجوع هنا وهناك.

عىل أنه تقدم مّنا هناك اإلشكال يف عموم ضامن التغرير ملا إذا مل يكن الغار طرفًا 
يف املعاملة ومسببًا خلسارة املغرور، كام يف املقام، ألن مدعي الوكالة إنام يكون سببًا يف 
خس�ارة املشري لو حصلت، ألنه هو الذي باعه، دون الشفيع، ألن الشفيع إنام يأخذ 

الشقص من املشري قهرًا من دون تسبيب منه وال من مدعي الوكالة.

وأظه�ر من ذلك ما إذا صّدق الش�فيع مدعي الوكالة وك�ّذب منكرها، حيث 
يرى حينئٍذ أن رشيكه املنكر للوكالة ظامل له يف رجوعه عليه بقيمة املنفعة وتضمينه له، 

وال مربر لرجوعه بظالمته عىل غري ظامله.

ه�ذا وقد ذكروا أن للرشيك الرج�وع عىل مدعي الوكالة أيضًا. بل يف اجلواهر 
أن�ه ال خ�الف في�ه وال إش�كال. قال يف املبس�وط: »ألنه س�بب يد الش�فيع«. لكن يف 
اقتضاء مثل هذا التس�بيب للضامن إشكال، وإنام ذكر ذلك يف ضامن العني بضامن اليد 

لو تعاقبت عليها األيدي حتى تلفت، ألن يد كل منهم سبب لضامنه. 

أما املنافع فضامهنا باالس�تيفاء عىل ما سبق مّنا، أو بحبس العني بناء عىل عموم 
الض�امن لغ�ري املنافع املس�توفاة، وكالمها إنام يكون يف حق من تك�ون العني حتت يده، 
وهو يف املقام اآلخذ بالش�فعة ال غري إذا أخ�ذ العني، فال وجه للرجوع هبا عىل مدعي 
الوكالة. وإال لزم ضامن املشري من مدعي الوكالة أيضًا وجواز الرجوع عليه إذا كان 
قد قبض احلصة وس�لمها للرشيك الذي أخذ بالش�فعة، حيث ينكش�ف أن قبضه هلا 

وتسليمه إياها لآلخذ بالشفعة بال حق، مع أهنم مل يذكروا ذلك. 

فاملقام نظري ما إذا تعاقبت األيدي عىل العني حتى أثمرت، حيث ال يظن بأحد 
البناء عىل ضامن الثمرة للاملك يف حق من وضع يده عىل العني قبل إثامرها. فالحظ.
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)1( ك�ام ذك�ر ذلك م�ع التوثق يف اجلمل�ة يف املقنعة والنهاية وامله�ذب والغنية 
والرسائ�ر والرشائع والنافع واجلامع وكش�ف الرموز والتذكرة والتحرير واإلرش�اد 
والقواع�د واملختل�ف واإليضاح والدروس وغريها. وهو ق�ول األكثر، كام يف جامع 

املقاصد، واألشهر كام يف املسالك والرياض، ويف األخري أن عليه عامة من تأخر. 

ومل يعرف اخلالف يف ذلك إال من الشيخ يف املبسوط واخلالف وعن ابن اجلنيد 
والطربيس، فذهبوا إىل أن الش�فيع خمري بني التعجيل باألخذ بالش�فعة واألخذ هبا عند 

حلول األجل مع تعجيل الثمن يف احلالني.

واستدل لألول يف كالم غري واحد بأن لألجل قسطًا من الثمن مع ابتناء الشفعة 
عىل الفورية. وللثاين يف اخلالف بعدم تساوي الذمم. والكل ال خيلو عن إشكال. 

إذ لي�س لألج�ل قس�ط م�ن الثمن. غاي�ة األمر أن يك�ون داعي�ًا يف إنقاصه أو 
زيادته، خلصوصية البائع واملش�ري والكفيل وغريها مما يقرن بالعقد مع كون الثمن 
ه�و القدر املجعول طرفًا يف عقد البي�ع من حيث هو، وهو الظاهر من الثمن يف معترب 

الغنوي املتقدم. 

وابتن�اء الش�فعة عىل الفورية ينح�رص الدليل عليه � كام تق�دم � بأنه املتيقن من 
دليل الشفعة، وال طريق إلحراز ذلك يف املقام، كام ال طريق إلحراز نفيه.

وأما عدم تس�اوي الذمم فهو وإن كان مس�لاًم، إال أنه ال يزيد عىل كونه وجهًا 
اعتباريًا ال ينهض دلياًل رشعيًا لتحديد كيفية استحقاق الشفعة واألخذ هبا. 

ك�ام أن املس�تفاد م�ن معترب عيل ب�ن مهزي�ار � عىل ما تق�دم � هو ابتن�اء األخذ 
بالش�فعة عىل إحضار الثمن، وهو مقتىض األصل ولو بلحاظ املتيقن من بناء العرف. 
لك�ن ال إطالق للمعترب املذكور يش�مل ك�ون الثمن مؤجاًل، كام ال يتض�ح كيفية بناء 

)مسـألة18(: إذا كان الثمـن مؤجـًا جاز للشـفيع األخذ بالشـفعة 
بالثمن املؤجل)1( 
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العرف حينئٍذ.

وم�ن هن�ا يظهر ضعف ما يف الرياض من قوة ختيري الش�فيع بني األمور الثالثة 
الت�ي تضمنها القوالن املتقدمان، وهي التعجيل باألخذ بالش�فعة بالثمن مع تعجيله، 
والتعجي�ل باألخ�ذ به مع تأجيل�ه، لكن مع التوثق، وتأجيل األخذ بالش�فعة إىل حني 
حلول األجل. إذ فيه: أن ذلك فرع متامية األدلة املتقدمة. وليس ختيري الش�فيع بالنحو 

املذكور بأوىل من ختيري املشري. 

فالتحقي�ق أنه ال جمال الس�تفادة حكم املقام من النص�وص وغريها مما ينهض 
باالستدالل، وأن ما تضمنته كلامهتم من االستدالل وجوه اعتبارية ال تنهض حججًا 

يف إثبات حكم رشعي.

نع�م م�ن البعي�د ج�دًا أن يك�ون تأجيل الثم�ن مانعًا م�ن ثبوت حق الش�فعة 
للرشي�ك، بل يكاد يقطع بعدمه. بل ه�و خمالف إلطالق قولهA يف معترب الغنوي: 

»الشفعة يف البيوع إذا كان رشيكًا فهو أحق  هبا بالثمن«)1(، كام قد يستفاد من غريه.

غاية األمر أنه ال طريق ملعرفة كيفية األخذ، فالالزم االقتصار عىل املتيقن، وهو 
املبادرة باألخذ مع االحتياط باالتفاق واملصاحلة بني املش�ري والش�فيع يف كيفية دفع 

الثمن، ومع التشاح بينهام فاملقدم رأي املشري اقتصارًا يف الشفعة عىل املتيقن. 

وه�ذا جي�ري يف مجي�ع ال�رشوط اخلارجة عن العوضني، كاش�راط التس�جيل 
بالطاب�و، واش�راط الكفي�ل لو ظه�ر املبيع مس�تحقًا، واش�راط االنتف�اع باملبيع مدة 
معين�ة... إىل غ�ري ذلك حيث ال يظهر من أدلة الش�فعة كيفية األخ�ذ معها، وينحرص 

األمر بالتصالح. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( املذك�ور يف كالم م�ن تقدم هو أن للمش�ري إلزام الش�فيع بالكفيل إذا مل 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الشفعة حديث:1.

ويف وجوب إلزامه بالكفيل إشكال)1(. وجيوز أيضًا األخذ بالثمن حااًل إن 
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يكن مليًا، وقيده يف التذكرة بام إذا كان امليل ثقة. وقد يظهر من املختلف أن له إلزامه به 
مطلقًا. وهو املتعني بناء عىل متامية وجه اإللزام بالكفيل وهو توثق املش�ري عىل ماله 
بلحاظ ما تقدم من اخلالف من عدم تس�اوي الذمم، ألن وثاقة الش�فيع وكونه مليًا ال 

يرفع احلاجة للتوثق بالكفيل بلحاظ احتامل الطوارئ غري املحتسبة.

نعم بعد فرض أن مقتىض الشفعة تأجيل الثمن تبعًا لتأجيله يف البيع فاستحقاق 
املشري طلب الكفيل توثقًا ملاله حيتاج إىل دليل. وجمرد عدم تساوي الذمم ال ينهض 
 دلياًل كام س�بق. ولذا مل يلتزموا بذلك يف بيع املرابحة، حيث ذكروا � تبعًا للنصوص � 

أن�ه إذا كان رأس امل�ال مؤج�اًل ومل خيرب ب�ه البائع وباع مرابحة كان للمش�ري تأجيل 
الثمن من دون أن يلزموه بالكفيل.

غاي�ة األمر أن بعض النصوص هناك قد تضمن أن للبائع االس�تيثاق حلقه)1(. 
لك�ن ظاهره�ا أن له ذلك ح�ني البيع مرابحة إذا أخرب باألج�ل، حيث يكون التأجيل 
باتفاقه�ام وللبائ�ع االمتن�اع من البيع بدون�ه. دون ما إذا مل خيرب ب�ه وباعه حااًل، حيث 

يكون التأجيل قرسًا عليه، الذي هو نظري املقام.

نعم لو كان البائع قد توثق من املش�ري بأخذ الكفيل، فقد يتجه أخذ املشري 
الكفيل من الشفيع بعني مالك التأجيل يف الثمن لو تم، حيث يشركان يف كوهنا رشطًا 
يف البي�ع متعلق�ًا بالثمن. ب�ل قد يتجه لزوم وح�دة الكفيل حينئٍذ، ب�أن يكون الكافل 

للشفيع هو الكافل للمشري. فالحظ.

)1( كأنه ألن التأجيل حق للشفيع كام كان حقًا للمشري قبل األخذ بالشفعة، 
فللش�فيع التن�ازل عنه. وإنام اش�رطP رضا املش�ري ملا ذكروه م�ن أن لذي احلق 

االمتناع من أخذ حقه قبل حلول أجله. 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:5) من أبواب أحكام العقود حديث:3.

ريض املشري به)1(.
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لكن سبق منهP ومّنا يف أوائل فصل النقد والنسيئة من كتاب البيع أن ذلك 
ال جي�ري في�ام إذا قامت القرينة عىل اختصاص حق التأجيل بالطرف اآلخر، بل يتعني 
ع�ىل صاح�ب احلق حينئٍذ أخذه قبل األج�ل إذا أراد تعجيل التس�ليم. ولعله لذا قال 
بع�ض مش�اخيناP: »وجيوز أيضًا األخ�ذ بالثمن حااًل إن ريض املش�ري به أو كان 

رشط التأجيل للمشري عىل البائع«.

نع�م ه�ذا كل�ه يف تعجيل تس�ليم الثمن بعد ف�رض ابتناء األخذ بالش�فعة عىل 
تأجيله، كام ابتنى البيع عليه. أما ابتناء األخذ بالش�فعة عىل تعجيل الثمن عىل خالف 
ما وقع عليه البيع � كام هو ظاهر مفروض كالم س�يدنا املصنفP � فهو يبتني عىل 
أم�ر آخر، وهو إمكان اختالف األخذ بالش�فعة عام وقع علي�ه البيع، كاألخذ هبا بأقل 

من الثمن بإذن املشري أو بأكثر منه برضا الشفيع. 

وهو أمر حيتاج إىل إثبات، ألن املتيقن من مرشوعية الش�فعة هو األخذ بالثمن 
ال�ذي وقع علي�ه العقد، واملفروض عن�د القائلني بثبوت األجل للش�فيع يف املقام أن 
األج�ل م�ن ش�ؤون الثمن فاألخذ بالش�فعة م�ن دون األجل نظري األخ�ذ هبا ببعض 

الثمن ال دليل عىل مرشوعيته. 

إال أن يرجع إىل معاوضة خاصة بني املشري ومن له حق الشفعة مباينة لألخذ 
بالشفعة. فتأمل جيدًا.

)1( كام يف املبس�وط واملهذب والوسيلة والرسائر والرشائع واجلامع والتذكرة 
والقواعد والتحرير واإلرش�اد وال�دروس واللمعتني وجامع املقاصد وغريها. بل ال 

يظهر وجود خمالف رصيح يف ذلك. ويف اجلواهر: »ال أجد فيه خالفًا بينهم«.

وق�د اس�تدل علي�ه يف كلامهت�م بأن حق الش�فعة ق�د ثب�ت بالبيع الس�ابق عىل 
التقاي�ل قه�رًا عىل املتبايعني، فال س�لطان هل�ام عىل رفع�ه بالتقايل. وكام كان للش�فيع 

)مسـألة19(: املشـهور أن الشفعة ال تسـقط باإلقالة)1(. فإذا تقايا 
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إبطال ترصفات املش�ري الالحقة كالبيع واهلبة، بل حتى الوقف � كام س�بق يف املسألة 
العارشة � فله إبطال التقايل متسكًا بحقه.

وق�د يستش�كل يف ذل�ك ب�أن اإلقالة ليس�ت كس�ائر الترصفات الص�ادرة من 
املش�ري، إذ الترصف�ات املذكورة مرتبة ع�ىل بقاء البيع وعدم بطالن�ه، فال يرتفع هبا 
موضوع الش�فعة، بخالف اإلقالة والفس�خ، ألن مفادمها حّل العقد، ورجوع أطرافه 

إىل ما كانت عليه قبله، فريتفع موضوع الشفعة. 

عىل أن بطالن اإلقالة والفس�خ بعد صحتهام وترت�ب األثر عليهام مما ال يتعقل 
عرفًا، إذ العقد بعد انحالله غري قابل للعود إال بتجديده، وليس إبطال اإلقالة والفسخ 
جتديدًا له قطعًا. ولذا ال يمكن عرفًا عود العقد برفع الفاسخ اليد عن فسخه والراجع 
عن�ه، وال برفع املتقايلني الي�د عن التقايل والراجع، كام كان هل�م رفع اليد عن العقد 

بفسخه أو التقايل فيه.

وإذا كان تراجع الفاسخ عن فسخه منافيًا لقاعدة السلطنة عىل العوض يف حق 
اآلخ�ر ف�ال جيري ذلك مع رض�ا الطرف اآلخر، كام ال جي�ري يف تراجع املتقايلني عن 

اإلقالة، ومع ذلك ال يظن بأحد البناء عىل إمكان رجوع العقد بأحد األمرين. 

ومن هنا ينحرص األمر بوجوه:

األول: مانعية حق الش�فعة من التقايل، بحيث ال يرتب عليه األثر مطلقًا، إال 
أن يقع بعد سقوط حق الشفعة.

الثـاين: وق�وع التقاي�ل مراعى بعدم األخذ بالش�فعة، بحيث لو أخ�ذ هبا بعده 
انكش�ف بطالن�ه م�ن أول األم�ر، وأن املبيع باق ع�ىل ملك املش�ري إىل حني األخذ 
بالش�فعة، فن�امؤه ل�ه. وإن مل يؤخذ هبا، لس�قوط احل�ق أو لغري ذلك، انكش�ف صحة 

التقايل، وأن املبيع رجع من حينه للبائع، فنامؤه له.

الثالث: صحة التقايل مطلقًا وسقوط حق الشفعة به. 
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والظاه�ر عدم اإلش�كال بينه�م يف بطالن الوج�ه األول، ومرشوعي�ة التقايل 
وترت�ب األثر عليه. إلط�الق أدلة مرشوعية التقايل، وال يمنع منه حق الش�فعة، ألن 
احل�ق ال يقتيض حفظ موضوعه، كام ال يقتيض التكليف حفظ موضوعه، وإنام يقتيض 
املنع مما ينافيه مع بقاء موضوعه، وحيث كان موضوع حق الش�فعة هو البيع والرشاء 
وم�ن علي�ه احلق هو املش�ري، فهو ال يقتيض حفظ ذلك بع�دم التقايل، وال يمنع من 

التقايل.

وم�ن ذلك يظهر اإلش�كال في�ام ذكره األصحاب م�ن إبطال األخذ بالش�فعة 
للتقايل. ملا س�بق من عدم قابلية التقايل للبطالن، وألن التقايل ملا كان رافعًا ملوضوع 
الش�فعة فال جم�ال لألخذ هبا، كي يكون األخذ املذكور مبط�اًل للتقايل، كام أرشنا إليه 

آنفًا.

وأما الوجه الثاين فهو وإن كان ممكنًا يف نفسه، إال أنه خال عن الدليل، إذ ليس 
يف املقام إال إطالق أدلة الشفعة، وحيث سبق ورود إطالق أدلة التقايل عليه، الرتفاع 
موضوع الش�فعة بالتقايل وعدم مانعية حق الش�فعة منه، يتعني صحة التقايل مطلقًا، 
وارتف�اع موضوع الش�فعة به، فال يرشع األخذ هبا معه، كي حيتمل كش�فه عن بطالن 

التقايل. فلم يبق إال الوجه الثالث، وهو سقوط الشفعة بالتقايل.

ه�ذا كله بن�اء عىل أن موضوع حق الش�فعة البي�ع والرشاء والبائع واملش�ري 
حدوثًا وبقاء، حيث يرتفع املوضوع بالتقايل، الرتفاع البيع به وخروج املش�ري عن 
كون�ه مش�ريًا كام تقدم. أما بناء عىل أن موضوع احلق ه�و البيع والرشاء حدوثًا فقط، 
فمت�ى ما حتقق البيع وصدق عىل الش�خص أنه مش�ر ثبت عليه احل�ق وإن خرج عن 

كونه مشريًا بعد ذلك، فالتقايل ال يرفع موضوع احلق املذكور.

وحينئ�ٍذ إن كان مقت�ىض ح�ق الش�فعة هو األخذ من املش�ري � ك�ام ادعى يف 
اجلواه�ر اإلمجاع بقس�ميه علي�ه � فاملتعني البناء ع�ىل عدم صحة التقاي�ل، بناء عىل ما 
س�بق مّن�ا م�ن امتناع بطالنه بع�د صحته. ألن حق الش�فعة يقتيض حف�ظ القدرة عىل 
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إعامله بعد فرض بقائه وعدم ارتفاع موضوعه. وأما بناء عىل ما يظهر منهم من إمكان 
بطالنه بعد صحته فاملتعني صحة التقايل ثم بطالنه باألخذ بالشفعة، نظري ما تقدم يف 
املس�ألة العارشة من صحة ترصفات املش�ري يف املبيع بالبيع واهلبة والوقف  وغريها 

ثم بطالهنا إذا أخذ الشفيع بالشفعة.

وأما احتامل أن التقايل يكون مراعى بأخذ الش�فيع بالش�فعة وعدمه، فإن أخذ 
هبا انكش�ف بط�الن التقايل من حني وقوعه وعدم ترتب األث�ر عليه، وإن مل يأخذ هبا 
انكش�ف صحته وترتب األثر عليه، نظري ما تقدم عىل املبنى األول. فلم يتضح الوجه 
فيه، إذ بناء عىل عدم قابلية التقايل للبطالن يكون التنايف عرفًا بني ثبوت حق الش�فعة 
بالنحو املذكور وإطالق س�لطنة املشري عىل التقايل، فمع فرض تقديم إطالق دليل 
الش�فعة يتعني قصور س�لطنته عن التقاي�ل، ومع قصورها يتعني بطالن�ه مطلقًا مادام 

احلق ثابتًا.

وبعب�ارة أخ�رى: املنايف عرفًا للس�لطنة عىل التقايل هو ثبوت حق الش�فعة، ال 
إعامله، فيتعني بطالن التقايل مادام احلق ثابتًا، ال مراعى بإعامله. 

أم�ا بن�اء عىل قابلي�ة التقايل للبطالن فال تن�ايف بني ثبوت حق الش�فعة بالنحو 
املذكور وس�لطنة املش�ري عىل التقاي�ل، فيتعني صحته حني وقوعه مطلق�ًا. غايته أنه 

يبطل عند األخذ بالشفعة بعد صحته، كام تبطل سائر ترصفات املشري. 

ث�م إن ما عليه األصحاب من أن الش�فيع يأخذ املبيع من املش�ري بعد بطالن 
اإلقالة يناسب ما سبق منهم من ثبوت حق الشفعة عىل املشري ابتداًء دون البائع. 

أما بناء عىل ما س�بق مّنا من ثبوته عىل الرشيك البائع قبل البيع، وأن ثبوته عىل 
املشري متفرع عىل ذلك، فال مانع من البناء عىل أخذ الشفيع املبيع من البائع من دون 
ملزم بامتناع التقايل أو بطالنه بعد صحته. إذ بعد أن كانت أولويته باملبيع بالثمن قبل 
البيع، بمعنى أنه كان أوىل بأن يبيعه عليه بنفس الثمن، فال مانع من بقاء هذه األولوية 
حتى بعد رجوع املبيع للبائع بالتقايل. وإنام مل يكن له أن يأخذه منه قبل البيع، ألن حق 
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الش�فعة ال يقتيض إلزام البائع بالبيع. بل أولوية الش�فيع به إذا أقدم عليه الرشيك. أما 
بعد وقوع البيع منه وتعيني الثمن فهو أوىل به بالثمن املعني، فله أخذه به من املش�ري 
مادام عنده، ومن البائع إذا رجع إليه بالتقايل، بعد فرض ثبوت احلق عليهام معًا، من 
دون ملزم بالبناء عىل عدم صحة التقايل أو بطالنه بعد صحته، أو غري ذلك مما تقدم.

هذا وحيث س�بق اختالف احلكم عىل املبنيني املتقدمني يف تعيني موضوع حق 
الش�فعة، وأن�ه هو البيع حدوثًا وبقاًء أو حدوثًا فقط. فم�ن الظاهر أن مقتىض إطالق 
بعض أدلة الش�فعة هو الثاين، حيث تضمنت التعبري بمثل: »فباع أحدهم«، و: »فيبيع 
أحده�م« ونحومه�ا، لصدق ذل�ك بمجرد حتقق البي�ع وصدق البائع واملش�ري عىل 

املتعاقدين، وإن زال بعد ذلك باإلقالة أو غريها.

وال أقل من كونه مقتىض االس�تصحاب، إذ ال إش�كال يف ثبوت حق الش�فعة 
بالبيع، وإنام يشك يف ارتفاعه بانفساخه، فيكون مقتىض االستصحاب بقاؤه. ولعل ما 
ذكرنا هو منش�أ ظهور مفروغيتهم عن بقاء حق الش�فعة وعدم ارتفاعه بالتقايل، وإن 

اضطربت كلامهتم ومبانيهم يف آثاره.

ه�ذا م�ا تيرس لنا من ال�كالم يف املقام، وإن كان األمر حمتاج�ًا ملزيد من التأمل، 
الختالف كلامت األصحاب، واضطراب مبانيهم، وال يس�عنا اس�تقصاء كلامهتم، بل 

يظهر احلال فيها مما سبق. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( املذك�ور يف كالم املش�هور ه�و إبطال اإلقالة وفس�خها الظاهر يف صحتها 
ح�ني وقوعه�ا. والظاهر أن ذلك هو املراد من قول�ه يف املهذب: »وإن تقايل املتبايعان 

دفع اإلقالة ورّد امللك إىل املشري«. 

نعم قال يف الوسيلة: »وللشفيع أن يمنع من اإلقالة« ومقتىض اجلمود عليه هو 
أن ل�ه من�ع إيقاعها. وهو غ�ري ظاهر الوجه إذا مل يأخذ بعد بالش�فعة. إال أن يرجع إىل 

جاز للشفيع األخذ بالشفعة، فينكشف بطان اإلقالة)1(، فيكون نامء املبيع 
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مانعية حق الش�فعة من س�لطنة املتبايعني عىل التقايل الذي س�بق الكالم فيه، أو يريد 
بمنع اإلقالة إبطاهلا فيوافق املشهور، كام نسب له ذلك.

 Pوأما التعبري باالنكشاف فلم أعثر عاجاًل عىل من ذكره قبل سيدنا املصنف 
وجرى عليه بعده بعض مش�اخيناP. نعم عن الش�هيدP يف حواش�يه احتامل أن 
الش�فيع يفس�خ اإلقالة ويبطلها من رأس، ال من حني الفس�خ واألخذ بالشفعة، وهو 
أمر آخر غري الكش�ف الذي ذكره س�يدنا املصنفP. وكيف كان فقد ظهر مما سبق 

أنه ال جمال له بمقتىض اجلمع بني األدلة.

)1( النكشاف بقائهام عىل ملكهام بانكشاف بطالن اإلقالة لو تم.

))( كام هو مقتىض إطالق املبسوط واخلالف واملهذب عدم ثبوت الشفعة مع 
اخليار للبائع، مع الترصيح يف األول بعد الفرق بني خيار الرشط واملجلس. 

لك�ن مقتىض تعليلهم ذلك بعدم ثبوت امللك للمش�ري إال بعد انقضاء زمان 
خياره هو ثبوت الشفعة بعد انقضاء زمانه.

وهو املرصح به يف اإلرش�اد مع أنه ممن يرى ثبوت امللك بالعقد. كام أنه رصح 
غريه ممن يرى ذلك بثبوت الشفعة بالعقد قبل انقضاء زمن اخليار، كام يأيت. 

وم�ن هنا مل يتضح وج�ود القائل بام ذكره س�يدنا املصنفP من خصوصية 
خيار رّد العني يف سقوط الشفعة. 

ه�ذا وحي�ث ي�أيت من�هP اإلش�كال يف ثب�وت بقية اخلي�ارات ف�كأن وجه 
خصوصية هذا اخليار هو انرصاف دليل سببية البيع لثبوت الشفعة عن هذا البيع املبني 

بعدها للمشري ونامء الثمن للبائع)1(، كام كان احلال قبلها كذلك. ولكنه 
ال خيلو من إشكال.

)مسـألة20(: إذا كان للبائـع خيار رد العن فالظاهر ثبوته وسـقوط 
الشفعة)2(. 
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ع�ىل التوقيت ورجوع املبي�ع للبائع. مضافًا إىل ما يأيت عند ال�كالم يف بقية اخليارات. 
والس�يام مع اس�تبعاد حرمان املالك عن هذا البيع الذي هو مورد للحاجة بلحاظ ما 

يرتب عليه من االنتفاع املؤقت بالثمن.

لكن هذا البيع وإن ابتنى عىل التوقيت، إال أنه قد يؤول إىل االس�تمرار، لعجز 
البائ�ع عن إرجاع الثمن يف املدة، أو الختياره ع�دم إرجاعه مع قدرته عليه. وبلحاظ 
ذلك يصعب دعوى االنرصاف. والس�يام أن ذلك قد حيمل البائع عىل التحايل لدفع 

الشفعة باشراط اخليار املذكور من دون أن يكون يف حاجة له. 

وأم�ا ل�زوم حرمان البائع ع�ن اخليار املذك�ور فهو يبتني عىل ع�دم ثبوت بقية 
اخليارات مع الش�فعة الذي يأيت الكالم فيه. مع أنه ال جمال لذلك بناء عىل ما س�بق مّنا 
من ثبوت حق الش�فعة عىل الرشيك قبل البيع وس�قوطه بعرض حصته عىل رشيكه، 
فإن أباها س�قطت ش�فعته، حيث يتيرس له حينئٍذ عرض بيع احلصة برشط اخليار عىل 
الرشيك، فإن أخذها استفاد باخليار معه، وإن أبى باعها باخليار املذكور عىل غريه من 

دون شفعة قد يقال بمنعها من ثبوت هذا اخليار.

غاي�ة األمر أن اخلي�ار املذكور مع غري الرشيك قد يك�ون أصلح للبائع بنظره، 
ألنه آمن عىل املبيع أو لغري ذلك. لكن ذلك ليس حمذورًا يوجب انرصاف إطالق أدلة 
الش�فعة، البتناء الش�فعة عىل ذلك يف أصل البيع، فلتكن كذل�ك من دون أن متنع منه 

خصوصية هذا البيع. فالحظ.

)1( مما سبق يظهر عدم وجود القائل بسقوط اخليار. وإنام هم بني قولني:

األول: ثبوت الش�فعة بعد انقضاء زمان خيار البائع، كام يف املبسوط واخلالف 
واملهذب واإلرش�اد، واحتمل�ه يف التحرير مرصحًا بالتوقف يف املس�ألة. وقد علل يف 
الثالثة األول � كام س�بق � بعدم حصول امللك للمشري إال بعد انقضاء زمان اخليار. 

أما ثبوت سائر اخليارات معها فمحل إشكال)1(.
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وق�د تق�دم يف فصل أحكام اخليار من كتاب البيع املنع من ذلك، وأن املش�ري يملك 
بنفس العقد. 

كام قد يعلل بناء عىل ثبوت امللك بنفس العقد بأن يف األخذ بالش�فعة إس�قاط 
حق البائع من الفس�خ وإلزام للبيع دون رض�اه، كام ذكر ذلك يف التحرير. وهو لو تم 

قد جيري يف خيار املشري أيضًا، عىل كالم هلم ال يسعنا التعرض له.

وفيه: أن ذلك ال ينهض برفع اليد عن حق الشفعة بعد ابتنائه عىل خمالفة سلطنة 
املتبايعني، أو خصوص املش�ري منهام. مع أن اإلقدام عىل البيع املس�تتبع حلق الشفعة 

إقدام عىل التغرير بحق اخليار. 

نعم قد يناس�به ما س�بق م�ن بعضهم يف املس�ألة الثامنة عرشة م�ن عدم األخذ 
بالش�فعة إذا كان الثمن مؤجاًل إال بعد انقضاء األجل. لكن سبق اإلشكال فيه هناك، 

فضاًل عن التعدي منه إىل هنا.

الثاين: ثبوت حق الش�فعة بنفس العقد ولو مع ثبوت اخليار، كام هو املش�هور، 
ب�ل ال يظه�ر اخلالف فيه بناء عىل ثبوت امللك بالعقد إال من اإلرش�اد يف خيار البائع، 

كام سبق. وكأنه يبتني منهم عىل العمل بدلييل اخليار والشفعة.

وال�ذي ينبغ�ي أن يقال: مقتىض إطالق أو عموم دلييل الش�فعة واخليار ثبوهتام 
مع�ًا. نع�م قد يتنافيان في�ام إذا كان اخليار موجبًا حلق البائع يف اس�رجاع العني، كام يف 
خي�ار رّد العني الذي س�بق من س�يدنا املصن�فP التعرض له، ف�إن مقتىض رشط 
اخليار بقاؤه يف ملك املش�ري يف مدة اخليار ليس�رجعه البائ�ع إذا أراد، ومقتىض حق 

الشفعة سلطنة الشفيع عىل أخذه له من املشري.

اللهم إال أن يقال: الرشط ال يقتيض عدم خروج املبيع عن ملك املش�ري، بل 
عدم إخراج املش�ري له عن ملكه، ألن الرشط إنام يتضمن جعل األمر املرشوط عىل 
املرشوط عليه، بحيث يكون حقًا عليه، ويكون مقتىض خطابه بالوفاء بالرشط التزامه 
بام جعله عىل نفس�ه، فال ينايف حق الشفعة القايض بأن للشفيع أخذه من املشري قهرًا 
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عليه. نظري ما لو صادف أن املبيع ببيع اخليار ممن ينعتق عىل املشري، حيث ال إشكال 
ظاهرًا يف انعتاقه عليه، وتعذر اسرجاع البائع له.

نعم تقدم يف املس�ألة الثامنة عرشة عند الكالم فيام إذا اشرط التأجيل يف الثمن 
أنه ال يظهر من أدلة الش�فعة كيفية األخذ هبا مع الرشط، لعدم اإلطالق فيها. وحينئٍذ 
يتع�ني التصال�ح م�ع املش�ري أو غريه مم�ن يتعلق ب�ه الرشط، وم�ع التش�اح فالالزم 
االقتص�ار عىل املتيقن يف األخذ بالش�فعة، وه�و يف املقام املبادرة باألخذ بالش�فعة مع 
احلفاظ عىل الرشط، فيس�رجع البائع الش�قص لو فس�خ يف املدة، ويبقى للش�فيع لو 

مضت املدة ومل يسرجع املبيع.

هذا كله يف اخليار املرشوط. أما اخليار الثابت بحكم الشارع فال مانع من ثبوته 
مع الش�فعة، ملا س�بق من أنه مقتىض إطالق دليلهام. وحينئٍذ إن س�بق صاحب اخليار 
ففسخ، ابتنى احلكم يف املقام عىل ما تقدم يف املسألة السابقة من الكالم يف أن موضوع 
الش�فعة هو البي�ع حدوثًا وبقاًء، أو حدوثًا فقط. فعىل األول تس�قط الش�فعة بارتفاع 
موضوعه�ا، وع�ىل الثاين ال تس�قط، بل يأخذ الش�فيع املبيع بالثمن، إما من املش�ري 

بااللتزام برجوع املبيع له � كام يظهر من املشهور � أو من البائع، كام سبق مّنا تقريبه.

أم�ا لو س�بق صاحب الش�فعة فأخذ هبا، ف�إن كان اخليار مرشوط�ًا ببقاء العني 
حتت ملك املش�ري، بحيث يمكن إرجاعه للبائع تعني سقوطه. وإن مل يكن مرشوطًا 
بذلك، بحيث يمكن مع خروج العني عن ملك املشري الفسخ ودفع املشري بدهلا، 

تعني بقاء اخليار. 

لكن يف املختلف أن البائع لو فسخ بعد أخذ الشفيع اسرجع العني من الشفيع، 
لبطالن البيع والشفعة املرتبة عليه. ونحوه يف املسالك واللمعتني. بل عمم فيهام ذلك 

للفسخ من املشري إذا كان اخليار له. 

ومل يتض�ح الوجه فيه بعد وقوع األخذ يف حمل�ه، وعدم ظهور بنائهم عىل ذلك 
يف نظائ�ر املق�ام من الترصفات املرتبة عىل البيع املذكور إذا وقعت من أهلها يف حملها، 
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بحيث ترتب األثر عليها، كام نّبه لذلك يف اجلواهر. فراجع.

نعم بناًء عىل ما سبق مّنا من امتناع إبطال الفسخ، فبناء عىل أن موضوع الشفعة 
ه�و البيع حدوثًا فقط، وعىل ما عليه املش�هور من أن الش�فيع يأخ�ذ احلصة املبيعة من 
املش�ري، يلزم التنايف بني الش�فعة واخليار، ألن مقتىض الشفعة عدم سلطنة املتبايعني 
عىل الفس�خ الذي يمتن�ع معه رجوع العني له وأخذ الش�فيع هلا من�ه، ومقتىض اخليار 
س�لطنتهام عىل ذلك. وذلك يس�تلزم التنايف ب�ني دلييل اخليار والش�فعة، ويلزم اجلمع 
بينه�ام بتخصيص أدلة اخليارات بدليل الش�فعة، ألنه أخص، فلي�س لصاحب اخليار 

األخذ به إال بعد سقوط الشفعة. فالحظ.

)1( كام نّبه لذلك غري واحد. بل ال إشكال وال خالف فيه ظاهرًا، كام يظهر مما 
ذكروه يف خيار العيب. لكن يف التذكرة أن له األرش دون الرد إذا مل يكن الش�فيع قد 

أخذه. وهو غريب جدًا، بل لعله غلط، أو يكون قد خفي علينا مراده.

))( ب�ال إش�كال ظاه�ر، بل وال خ�الف، ألن بعضه�م وإن اقت�رص عىل نفي 
اخليار، إال أن الظاهر إرادته نفي األرش أيضًا، ألنه من شؤون خيار العيب ولواحقه.

)3( ك�ام يف املبس�وط والرشائ�ع والتذك�رة والقواعد والتحري�ر وغريها، بل مل 
ينقل اخلالف فيه عن أحد. وقد علل يف كالمهم بوجود العيب مع كونه جاهاًل به. 

قال يف اجلواهر: »وتوهم إش�كال الرد للش�فيع بأن الش�فعة ليس�ت بيعًا، كي 
يس�تحق ال�رد بالعيب فيها. يدفعه عم�وم دليل الرد يف املعيب من غ�ري فرق بني البيع 

وغريه، وهو قاعدة الرر املنجربة بفتوى األصحاب هنا«. 

لكن دليل الرد بالعيب يف البيع ليس هو قاعدة الرر كام ال جمال لالس�تدالل 

)مسـألة21(: إذا كانت العـن معيبة فإن علمه املشـري فا خيار له 
وال أرش)1(. فإذا أخذ الشـفيع بالشـفعة فإن كان عاملًا به فا يشء له)2(، 

وإن كان جاهًا كان له اخليار يف الرد)3(، 
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هبا يف املقام، لعدم اطراده، وألن الرر قد حصل باألخذ بالش�فعة الذي ال إش�كال 
يف صحت�ه وترت�ب األثر عليه، وإذا أمكن حتكيم دليل نفي الرر بعد وقوعه يف البيع 
وغ�ريه من العقود عىل دليل لزوم العقد املخاطب به رشعًا فال جمال له يف املقام، لعدم 

اخلطاب بلزوم األخذ ووجوب تنفيذه. 

غايت�ه أن أثر األخ�ذ بعد ترتبه من ش�أنه البقاء ما مل حيكم الش�ارع بجواز رفع 
اليد عنه، وحكمه بذلك من س�نخ تدارك الرر الذي ال ينهض به دليل نفي الرر. 
والسيام مع إمكان التدارك بوجه آخر، كاسرجاع بعض الثمن وأخذ األرش وغريمها. 

وم�ن هنا فالظاهر انحصار وجه الرد بحمل املق�ام عىل البيع، وباإلمجاع الذي 
ق�د يدع�ى يف املقام. واألول حيتاج إىل دليل. والثاين غ�ري ثابت بنحو ينهض باحلجية، 
لعدم ش�يوع االبتالء باملس�ألة يف عصور األئمةG، ليقطع بعدم اخلروج عن رأهيم، 
وإن�ام ح�ررت يف كالم أهل االس�تدالل، ومن القري�ب اعتامدهم ع�ىل بعض الوجوه 

السابقة أو غريها من الوجوه االعتبارية. 

وم�ن أج�ل ذلك كان احلكم يف غاية اإلش�كال. والس�يام إذا تغريت العني عام 
كانت عليه، وإن مل يتعرضوا حلكم ذلك.

)1( كام يف القواعد، ويظهر من غري واحد ممن اقترص عىل الرد من دون تعرض 
لألرش. وقد استدل له يف جامع املقاصد وغريه بأنه إنام يأخذه بالثمن الذي وقع عليه 
العقد. لكنه كام ترى، لعدم كون األرش جزءًا من الثمن، بل هو تدارك تعبدي لنقص 

العيب. 

ولعله لذا حكم بثبوته يف التحرير وظاهر املسالك. لكن وجهه ينحرص بإحلاق 
األخذ بالشفعة بالبيع، الذي سبق احتياجه للدليل.

))( يظهر احلال فيه مما يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

وليس له اختيار األرش)1(. وإذا كان املشـري جاهًا كان له األرش)2(، 
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وال خيـار لـه يف الـرد)1(. فإذا أخذ الشـفيع بالشـفعة مل يبعـد رجوعه عى 
املشري باألرش)2( 

)1( كأنه ملا س�بق منهP من اإلشكال يف ثبوت اخليار يف مورد الشفعة. وقد 
س�بق الكالم فيه. فتأمل. ولو تم عدم اخليار يف الرد فال إش�كال يف ثبوت األرش له، 
إما ألنه أحد طريف التخيري، كام هو املشهور، أو ملا هو املختار من الثابت مع تعذر الرد، 

كام هو املفروض يف املقام. 

أما بناًء عىل عدم س�قوط اخليار يف مورد الش�فعة فاألرش إنام يثبت للمش�ري 
بن�اًء ع�ىل أنه أحد طريف التخيري. وأما بناًء عىل أنه إنام يثبت الرد مع إمكانه فال جمال له 

يف املقام، بل ينحرص األمر بالرد.

نعم إذا أخذ الش�فيع بالش�فعة وتعذر عىل املشري الرد فس�يأيت الكالم فيه إن 
شاء اهلل تعاىل.

))( ك�ام ذك�ره غري واح�د. ال إلحلاق الش�فعة بالبي�ع، وإال لثبت ل�ه مع علم 
املش�ري بالعيب قبل البيع وعدم اس�تحقاقه األرش، وقد س�بق من�هP عدمه، بل 
لدعوى أن األرش وإن مل يكن جزءًا من الثمن، كام سبق يف حمله، إال أنه بعد استحقاق 
املشري له يكون مستثنى من الثمن عرفًا يف املقام، فام دّل عىل أن الشفيع يأخذ بالثمن 

يقرص عن املقدار املتدارك منه باألرش. 

لكن يف بلوغ ذلك حدًا ينهض باالستدالل إشكال. مع أن ذلك يقتيض مراعاة 
األرش حني البيع، ألنه الذي يس�تحقه املش�ري، ال األرش حني األخذ بالشفعة، كام 

هو ظاهرهم، لظهور اختالف نسبة املعيب للصحيح باختالف األزمنة.

ك�ام أنه يقت�يض ثب�وت األرش املذكور قه�رًا حني األخ�ذ بالش�فعة، لرجوعه 
لنقص الثمن الذي يكون موردًا لألخذ هبا، وال يتوقف استحقاقه عىل التفات الشفيع 
للعيب، فضاًل عن مطالبته باألرش. بل حتى لو علم بالعيب قبل األخذ بالشفعة ثبت 
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حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع)1(. وإذا اتفق إطاع املشري عى العيب 
 بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ األرش)2(. وعليه دفعه إىل الشفيع)3(. 

له األرش املذكور، إذ هو بعد اس�تحقاق املش�ري له يكون مس�تثنى من الثمن الذي 
للشفيع األخذ به.

ه�ذا ومقتىض ما س�بق من س�يدنا املصنفP من أن للش�فيع ال�رد مع علم 
املشري بالعيب هو جواز الرد له يف املقام. ولعله إنام أمهل ذكره لوضوحه. وقد سبق 

مّنا الكالم يف وجهه.

)1( ألنه بعد فرض استثنائه من الثمن يف املقام فيكون إسقاطه له عن البائع كام 
لو دفع للبائع أكثر من الثمن، حيث ال جيب عىل الشفيع دفع الزائد. 

لكن املتيقن من اس�تثناء األرش من الثم�ن يف املقام � لو تم � ما إذا انجربت به 
خسارة املشري من الثمن فعاًل بأخذه له ال مطلقًا ولو مل يأخذه. وإال كان الالزم عىل 
املشري دفع مقدار األرش للشفيع حتى لو تعذر عليه أخذه من البائع، المتناع البائع 

أو غيبته أو غريمها. ومن الصعب جدًا البناء عىل ذلك.

))( يعني: من البائع. كام احتمله يف القواعد والتحرير واإليضاح، واستحسنه 
يف الرشائع، واختاره يف التذكرة والدروس وجامع املقاصد واملسالك وغريها. لعموم 

أدلة األرش، حيث تقتيض كونه حقًا للمشري فله املطالبة به. 

خالفًا للمبس�وط حيث ذكر أنه ليس له املطالبة باألرش قواًل واحدًا. وكأنه ملا 
ذك�ره غري واحد من أنه إنام ثبت له اس�تدراكًا لظالمت�ه يف الثمن، وال جمال لذلك بعد 
أخذ الش�فيع املبي�ع بالثمن ورجوع الثمن بتاممه للمش�ري. وهو ك�ام ترى ال ينهض 
باخلروج عن إطالق دليل األرش، خصوصًا بناًء عىل ثبوته للش�فيع عىل املشري، كام 

هو ظاهر.

)3( كام ذكره غري واحد. وهو يبتني عىل ما سبق الكالم فيه.
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وإذا اطلع الشـفيع عليه دون املشـري فليس له مطالبة البائع باألرش)1(، 
وال يبعد جواز مطالبة املشري به)2(.

)1( كام ذكره غري واحد. وال ينبغي اإلش�كال فيه، لعدم أخذه املبيع من البائع 
وليس هو طرف املعاوضة معه وإن كانت قهرية.

))( بناًء عىل ما س�بق من أنه مس�تثنى من الثمن عرفًا. وقد سبق اإلشكال فيه، 
فض�اًل عن عموم�ه ملا إذا مل يأخذه املش�ري من البائع. فالحظ. واهلل س�بحانه وتعاىل 

العامل العاصم.

انته�ى ال�كالم يف كت�اب الش�فعة رشحًا لكت�اب )منه�اج الصاحل�ني( تأليف 
 س�يدنا األس�تاذ اجلد آية اهلل العظمى املرجع األعىل للطائفة )السيد حمسن الطباطبائي 

 .)Pاحلكيم

وكان ذلك ضحى األربعاء التاس�ع من شهر مجادى الثانية سنة ألف وأربعامئة 
وثالثني هلجرة س�يد املرس�لني. عليه وعىل آله أفضل الصل�وات وأزكى التحيات. يف 
النج�ف األرشف بربكة احلرم املرشف عىل مرشفه الصالة والس�الم بقلم العبد الفقري 
)حممد س�عيد( عفي عنه نجل س�امحة آية اهلل )الس�يد حممد ع�يل الطباطبائي احلكيم( 

دامت بركاته. 

واحلم�د هلل أواًل وآخ�رًا وظاه�رًا وباطنًا. وس�المه عىل عب�اده الذين اصطفى 
حمم�د وآل�ه الطيبني الطاهرين، وصلوات�ه عليهم أمجعني. وهو حس�بنا ونعم الوكيل، 

نعم املوىل ونعم النصري.





احلمـد هلل رب العاملـن. والصـاة والسـام عـى سـيدنا حممـد وآله 
الطاهرين، ولعنة اهلل عى أعدائهم أمجعن إىل يوم الدين.





)1( يعن�ي: ب�أن يكون املعوض ه�و املنفعة، أما م�ع كون املنفع�ة عوضًا، فقد 
تك�ون املعامل�ة بيعًا، ملا ذكره هوP وغريه من أن ثمن املبيع قد يكون منفعة، عىل ما 

تقدم يف فصل رشوط العوضني من كتاب البيع. فراجع.

وكأن عدول س�يدنا املصنفP يف تعريف اإلج�ارة عام ذكره غري واحد من 
أهن�ا متلي�ك املنفعة بعوض إىل املعاوضة عىل املنفعة من أجل أن اإلجارة قد ال تتضمن 
متليك املنفعة، كام لو استأجر الويل بامل الوقف أو الزكاة لصاحلهام حيث ختتص املنفعة 
باجله�ة الت�ي خيتص هبا الوق�ف والزكاة، وتك�ون معوضة بامهل�ام، وإن مل تكن مملوكة 

ألحد، كام ال يكونان مها مملوكني.

وأم�ا ما يظه�ر مما عن بعض مش�اخيناP من أن املس�تأجر واملال�ك للمنفعة 
يف مث�ل ذل�ك هو الويل، ال بذات�ه � لتجري بعد موته أحكام أمالكه م�ن انتقال املنفعة 
لورثت�ه ودفع األج�رة من تركته � بل بام هو ويل. فهو ال خيل�و عن غموض، فإن الويل 
كالوكيل ال يكون طرفًا للمعاملة التي يوقعها، بل هي للموىل عليه، س�واء كان املوىل 
عليه جهة مالكة أم غريها. وال خيتلف القصد املعاميل يف احلالني. والسيام أنه قد جيري 
ال�ويل عليه�ام معًا معاملة واحدة عنهام معًا، كام لو اس�تأجر الس�يارة لتنق�ل مال اليتيم 

كتاب اإلجارة

وهـي املعاوضـة عى املنفعـة)1(، عمًا كانت أو غـريه، فاألول مثل 
إجارة اخلياط للخياطة، والثاين مثل إجارة الدار.
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وامل�ال الزكوي معًا، حيث ال يظن بأح�د البناء عىل اختالف قصده أو حكمه يف ذلك 
باخت�الف املالني. ومن هن�ا ال خمرج عام ذكرنا من تقّوم اإلج�ارة بتعويض املنفعة، ال 

بتمليكها.

نع�م ال يبعد عدم اختص�اص تعويض املنفعة باإلجارة. فقد ورد يف النصوص 
بيع خدمة العبد املدبر)1(، وسكن الدار التي يسكنها اإلنسان كام كان يسكنها آباؤه من 

دون أن تكون مملوكة له وهلم))(. والبيعان املذكوران ليسا من اإلجارة قطعًا.

وم�ن هنا قد يدع�ى اختصاص اإلجارة بام إذا كان�ت املعاملة واردة عىل العني 
بلحاظ منفعتها، ال عىل املنفعة ابتداًء. ولذا تنسب اإلجارة للعني، وتكون هي املوضوع 

هلا، بخالف املعاملتني السابقتني، فإهنام منسوبتان للمنفعة باستقالهلا.

الله�م إال أن يق�ال: ال يراد ببيع خدمة املدبر بيع منفعته دون عينه، بل بيع عينه 
ع�ىل أن ينعتق بم�وت مدبره البائع، فملكية املش�ري له عىل نحو ملكي�ة البائع مغياة 
بم�وت املدبر له، ال أن اململوك للمش�ري هو منفعته فقط مع بق�اء عينه ملكًا للبائع. 
وهو املناس�ب لصحيح أيب بصري: »س�ألت أبا عبد اهللA ع�ن العبد واألمة يعتقان 
ع�ن دب�ر. فقال: مل�واله أن يكاتبه إن ش�اء، وليس ل�ه أن يبيعه، إال أن يش�اء العبد أن 
يبيعه قدر حياته...«)3(. ولذا ال إش�كال يف أن الس�لطنة عليه ال تبقى للبائع، بل تنتقل 
للمش�ري تبعًا مللكه لعينه، فله التعجيل بعتقه. كام أنه ال يراد ببيع س�كنى الدار التي 
ال يملكها بيع منفعتها وهي الس�كنى، لوضوح أن البائع كام ال يملك عينها ال يملك 
منفعتها، فكيف يبيعها؟. وليس له إال حق أولوية السكن فيها، ويكون املبيع هو احلق 

املذكور، وليس هو من سنخ املنفعة. نظري ما ورد يف بيع األرض اخلراجية)4(.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:16 باب:3 من أبواب التدبري.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:1.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب التدبري حديث:).
)4( راجع وس�ائل الش�يعة ج:11 باب:71 من أبواب جهاد العدو، وج:)1 باب:1) من أبواب عقد البيع 

ورشوطه.
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)مسألة 1( : البد فيها من اإلجياب والقبول)1(، واإلجياب مثل قول 

وبعبارة أخرى: املثاالن املذكوران ليسا من موارد املعاوضة عىل املنفعة، ليكونا 
شاهدين عىل أن املعاوضة عىل املنفعة أعّم من اإلجارة. 

نع�م يمكن ف�رض املعاوضة عىل املنفعة بنفس�ها ابت�داًء، كام لو ق�ال: ملكتك 
منفعة الدار إىل سنة بكذا. وحينئٍذ يمكن دعوى خروج ذلك عن اإلجارة، لعدم أخذ 
الع�ني يف موضوع املعامل�ة. وإن كان هو غري مهّم بعد ك�ون املعاوضة املذكورة نافذة 
وإن مل تك�ن إجارة، لعموم نفوذ العقود. بل تش�رك م�ع اإلجارة يف مجيع أحكامها أو 
أكثرها، ملشاركتها هلا يف منشأ األحكام املذكورة، أو للتعدي من اإلجارة هلا بفهم عدم 

اخلصوصية، كام قد يتضح بالنظر يف وجه تلك األحكام إن شاء اهلل تعاىل.

هذا وقد وقع الكالم من غري واحد يف تعريف اإلجارة، وأطالوا يف ذلك بام ال 
أمهي�ة له بعد كون اإلجارة � ككثري من املعامالت � من املفاهيم الواضحة عند العرف 

بمرتكزاهتم، فال حاجة للتدقيق يف حتديدها، وإطالة الكالم يف ذلك.

)1( إذ ال إش�كال يف أهنا من العقود، ألهنا نحو نس�بة بني املالني � ومها املنفعة 
واألج�رة � منافي�ة حلرمته�ام وحلق من يتعلقان ب�ه، كصاحب الثم�ن وصاحب العني 
املس�تأجرة واألجري العامل، فالبد يف نفوذها من إعامل س�لطنة من له السلطنة عليهام 
بااللت�زام هب�ا من كل منه�ام للطرف اآلخ�ر، مع ارتب�اط كل من االلتزام�ني باآلخر، 

ليتحقق العقد الذي هو موضوع النفوذ عرفًا ورشعًا، نظري ما تقدم يف البيع. 

كام تقدم هناك أنه ال يشرط يف العقد اإلجياب والقبول املتفرع عليه، بل يكفي 
كل م�ا تضم�ن االلت�زام منهام بالنح�و املذكور بحي�ث يتحقق به العقد عرف�ًا، فيكفي 
توقي�ع الطرف�ني عىل الورق�ة املتضمنة ملضمون اإلج�ارة، م�ن دون أن يكون أحدمها 
موجب�ًا واآلخر قاب�اًل، كام يكفي اإلجياب من وكيل الطرف�ني أو وليهام كذلك، حيث 

يقوم التزامه عنهام مقام التزامهام. فراجع.
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اخلياط: آجرتك نفـي. وصاحب الدار: آجرتك داري)1(. والقبول قول 
املستأجر: قبلت. وجيوز وقوع اإلجياب من املستأجر)2(، مثل: استأجرتك 

لتخيط ثويب، واستأجرت دارك. فيقول املؤجر: قبلت.
)مسـألة 2(: يشـرط يف املتعاقدين أن ال يكون أحدمهـا حمجورًا عن 
الترصف، لصغر أو جنون أو سـفه أو تفليس أو رق)3(. كام أن يشـرط أن 

)1( ويكتف�ى في�ه ب�كل ما يدل ع�ىل اإلجارة ول�و كان ملحونًا، ع�ىل ما تقدم 
يف البي�ع. ك�ام يكفي في�ه املجاز وإن مل يك�ن مقبواًل عرف�ًا، لتحقق العقد به، فتش�مله 

عمومات النفوذ.

))( لتحق�ق العقد عرفًا بذل�ك. وقد تقدم يف البيع ما ينفع يف املقام، ألهنام عىل 
هنج واحد. 

ه�ذا والظاه�ر االكتفاء بإب�راز االلتزام بمضم�ون اإلجارة وإنش�ائه بأي وجه 
كان، وإن مل يك�ن باللف�ظ، ك�ام يف املعاطاة بدفع العني املس�تأجرة واألجرة مع قبضهام 
 Pم�ن الطرفني. بل يكفي دفع أحدمها وقبض اآلخر له، ويأيت من س�يدنا املصنف
يف املس�ألة احلادية عرشة التعرض هلا يف اجلملة. ونحوها ما س�بق مّنا من التوقيع عىل 
وثيقة اإلجارة. وتقدم منهP يف املس�ألة اخلامس�ة من فصل رشوط العقد من كتاب 
البي�ع ما يناس�به. كل ذل�ك لتحقق العقد عرف�ًا، وعموم أدلة نفوذ العق�د له من دون 

خمرج، عىل ما تقدم مفصاًل يف كتاب البيع.

)3( مل�ا تق�دم م�ن أن حرمة العوض�ني يف اإلجارة تبع�ًا حلرمة م�ن يتعلقان به 
تقت�يض توق�ف نفوذها عىل إعامل س�لطنة من يتعلقان به. وحي�ث كان املحجور عليه 
بأحد األسباب املتقدمة قارص السلطنة تعني عدم نفوذ اإلجارة منه، بل البد يف نفوذها 

من صدورها ممن يقوم مقامه يف السلطنة عىل نفسه وماله. ويرتب عىل ذلك أمور:

األول: أن�ه البد م�ن عموم احلجر لإلجارة. وتوضيح ذلك: أنه ال إش�كال يف 
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عم�وم احلجر ع�ىل الصبي واملجنون والرق للامل والنف�س. ويرتب عىل ذلك احلجر 
عليهم يف إجارة املال بلحاظ منفعته، والنفس بلحاظ العمل الذي يقوم به األجري. 

كام ال إش�كال يف اختصاص احلج�ر عىل املفلس باملال لتعلق ح�ق الغرماء به، 
دون النفس، فله أن يؤجر نفسه للعمل. 

وأما الس�فيه فال إشكال وال خالف يف حجره عن ماله، لقوله تعاىل: ﴿وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أمواهلم﴾)1(، وغري 

واحد من النصوص))(.

وأما حجره عن نفس�ه فق�د يمنع منه، لدعوى اختص�اص الدليل باحلجر عىل 
املال. ومن ثم استش�كل يف العروة الوثقى يف إجارة نفس�ه للعمل. قال: »من كونه من 
الترصف املايل، وهو حمجور. ومن أنه ليس ترصفًا يف ماله املوجود، بل حتصيل للامل، 

وال تعد منافعه من أمواله، خصوصًا إذا مل يكن كسوبًا«. 

وظاه�ره املفروغية عن اختصاص احلجر باملال، وأن اإلش�كال يف إجارته عىل 
العمل لإلش�كال يف عموم احلجر املايل هلا. الختصاص�ه باملال املوجود، دون حتصيل 

املال، ومنافع اإلنسان ليست مااًل موجودًا له. 

واإلش�كال املذك�ور وإن كان يف حمله، إال أن من القريب جدًا اس�تفادة عموم 
احلج�ر للنف�س من أدل�ة احلجر عن املال، إللغ�اء خصوصيته عرفًا، بلحاظ أن منش�أ 

احلجر ملا كان هو قصور املترصف فال يفرق فيه ارتكازًا بني املال والنفس.

مضاف�ًا إىل معترب عبد اهلل بن س�نان ع�ن أيب عبد اهللA قال: »س�أله أيب وأنا 
ح�ارض ع�ن اليتيم مت�ى جيوز أم�ره؟ قال: حتى يبلغ أش�ده. ق�ال: وما أش�ده؟ قال: 
احتالم�ه. قال: قل�ت: قد يكون الغالم ابن ثامن عرشة س�نة أو أقل أو أكثر ومل حيتلم. 
قال: إذا بلغ وكتب عليه اليشء ]ونبت عليه الشعر.ظ[ جاز أمره، إال أن يكون سفيهًا 

)1( سورة النساء اآلية: 6.
))( راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:1 من أبواب كتاب احلجر.
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أو ضعيفًا«)1(. ومن الظاهر أن جواز األمر يعم النفس واملال.

وقري�ب من�ه معتربه اآلخر � إن مل يكن عينه � عنهA: »س�أله أيب وأنا حارض 
ع�ن ق�ول اهلل عز وجل: ﴿حتى إذا بلغ أشـده﴾ قال: االحتالم. ق�ال: فقال: حيتلم يف 
ست عرشة وسبع عرشة سنة ونحوها. فقال: ال. إذا أتت عليه ثالث عرشة سنة كتبت 
له احلسنات، وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره، إال أن يكون سفيهًا أو ضعيفًا. فقال: 

وما السفيه؟ الذي يشري الدرهم بأضعافه. قال: وما الضعيف؟ قال: األبله«))(. 

وجمرد اشتامله عىل حتديد البلوغ بثالث عرشة سنة ال يمنع من االستدالل به ملا 
نحن فيه من اعتبار الرشد يف نفوذ الترصف زائدًا عىل البلوغ.

وقد يس�تدل أيضًا بصحيحه عنهA: »قال: إذا بلغ أش�ده ثالث عرشة س�نة 
ودخ�ل يف األرب�ع ع�رشة وجب علي�ه ما وجب ع�ىل املحتلم�ني احتل�م أو مل حيتلم، 
وكتب عليه السيئات وكتبت له احلسنات، وجاز له كل يشء، إال أن يكون ضعيفًا أو 
س�فيهًا«)3(، بناًء عىل أن املراد بمفهوم االس�تثناء يف ذيله عموم نفي اجلواز لكل يشء، 

ال يف اجلملة، كام هو مقتىض اجلمود عىل حاق النفي. فالحظ.

وكيف كان فال ينبغي اإلشكال يف عموم احلجر عىل السفيه وغري الرشيد لغري 
املال من شؤون اإلنسان. 

وم�ن ذل�ك يظهر أن حتصيل املال إن كان بااللتزام عىل النفس � كام يف اإلجارة 
واالس�تيهاب � تع�ني حج�ره عنه. وإن مل يك�ن بااللتزام عليها � ك�ام يف احليازة � تعني 

قصور دليل احلجر املتقدم عنه.

نع�م إذا كان�ت مؤنته أكثر من ربحه كان من وظيف�ة الويل منعه عنه خارجًا كام 

)1( وس�ائل الش�يعة ج:13 باب:) من أبواب كتاب احلجر حديث:5. وقد رواها عن اخلصال، وأسقط من 
السند عبد اهلل بن سنان، وهو موجود يف اخلصال.

))( وسائل الشيعة ج:13 باب:44 من أبواب كتاب الوصايا حديث:8.
)3( وسائل الشيعة ج:13 باب:44 من أبواب كتاب الوصايا حديث:11.
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ال يكون أحدمها مكرهًا عى الترصف)1(، إال أن يكون اإلكراه بحق)2(.

يمنعه عن س�ائر ما يّر به. لكن لو مل يمنعه، وحصل سبب ملكه للامل تعني حصول 
امللك له، لعدم منافاته ملصلحته، وال لدليل احلجر املتقدم.

الثـاين: نف�وذ ترصف�ه بإذن ولي�ه أو من له الس�لطنة عىل ماله كغرم�اء املفلس. 
والظاه�ر عدم اإلش�كال واخلالف يف ذل�ك إال يف ترصف الصب�ي واملجنون يف ماهلام 
 أو مطلق�ًا، لبع�ض الوج�وه الت�ي يظهر ضعفها مم�ا تقدم مّن�ا يف كتاب البي�ع من هذا 

الرشح. 

نعم البد من حتقق القصد منه ملضمون اإلجارة. أما إذا مل يتحقق منه القصد له 
� كالطفل غري املميز وبعض أفراد اجلنون � فال أثر للفظه، لعدم حتقق العقد به عرفًا.

الثالـث: أن العق�د لو وقع من املحج�ور عليه مع حتقق القص�د منه بدون إذن 
ال�ويل كان بحك�م عقد الفض�ويل موقوفًا عىل إجازة ال�ويل، ويصح بإجازت�ه، لكفاية 
إجازت�ه يف إعامل الس�لطنة املعترب يف نفوذ املعاملة، عىل ما يظه�ر بمراجعة ما تقدم مّنا 

عند الكالم يف بيع الفضويل من كتاب البيع من هذا الرشح. فراجع.

)1( ب�ال إش�كال وال خ�الف ظاهر. ويظه�ر وجهه مما تق�دم يف فصل رشوط 
املتعاقدي�ن م�ن كتاب البي�ع. كام يظهر مما تقدم هن�اك نفوذ عقد املك�ره إذا أجازه بعد 

ذلك.

))( فق�د نس�ب يف كت�اب البي�ع م�ن اجلواهر لغري واح�د الترصي�ح بالصحة 
حينئٍذ. والوجه فيه أنه حيث س�بق يف كتاب البيع أن عقد املكره واجد للقصد بحيث 
يص�دق ب�ه العقد عرفًا، وأن عدم نفوذه إنام هو حلديث رف�ع اإلكراه وآية التجارة عن 
تراض ونحوها مما يناس�ب حرمة اإلنس�ان، معتضدًا بقصور أدلة نفوذ العقد ارتكازًا 
ع�ن ص�ورة اإلكراه، فالوجوه املذكورة تقرص عام إذا س�قطت حرمة اإلنس�ان بحيث 

يسوغ إكراهه. 
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)مسألة 3(: يشرط يف كل من العوضن أمور:
األول: أن يكـون معلومـًا)1( بحيـث ال يلـزم الغرر عـى األحوط، 

ويؤيد ذلك ما تضمن إجبار املظاهر واملويل عىل الطالق أو التكفري)1(، وإجبار 
ويل املفقود عىل طالق زوجته))(، وحبس املدين الراجع إىل إكراهه عىل وفاء الدين)3(.

وأم�ا م�ا يف اجلواهر من أن اإلجب�ار إذا كان من احلاكم أو م�ن يقوم مقامه إنام 
يقت�يض ت�رصف املجرب، ألن�ه هو الويل. فه�و ال خيلو عن غم�وض، إذ ل�و أريد به أن 
ترصف املجبور من قبل احلاكم يرجع إىل ترصف احلاكم الويل نفس�ه، فال إش�كال يف 
الف�رق ب�ني األمري�ن. ولو أريد ب�ه أن املجرب ملا كان ه�و الويل فال حم�ذور يف اإلكراه، 
فالظاه�ر انحصار وجهه بكون اإلجبار بحق الذي من ش�أنه س�قوط حرمة املجبور، 

بحيث ال يعترب رضاه، وهو جيري يف مجيع موارد اإلجبار بحق. فالحظ.

)1( ال ينبغ�ي اإلش�كال يف اش�راط تعيني كل من العوض�ني يف مقابل اإلهبام 
والردي�د فيه�ام، كإج�ارة إحدى الدارين، أو بأح�د الثمنني من الدراه�م أو الدنانري. 
ويظه�ر من بعض كلامهتم املفروغية عنه، البتناء اإلجارة عىل املعاوضة وتبادل امللكية 

بني املنفعة والثمن، ويمتنع ملكية املردد املبهم.

نعم يمكن صريورته موضوعًا للملكية التعليقية الراجعة إىل ملكية أحد طريف 
الردي�د بعين�ه معلقًا عىل اختياره، فرجع األجرة بأحد الثمن�ني مثاًل إىل ملكية املنفعة 
فعاًل، وملكية أحد العوضني بعينه وصريورته أجرة عند اختياره، ال عند إيقاع العقد. 
وه�و � م�ع خروجه عن اإلج�ارة بام هلا من معنى ع�ريف معهود � ينايف م�ا يظهر منهم 

التسامل عليه من اعتبار التنجيز يف مضامني العقود ومبطلية التعليق فيها.

)1( راجع وس�ائل الش�يعة ج:5 باب:7 من أب�واب كتاب الظهار، وب�اب:8، 9، 10، 11 من أبواب كتاب 
اإليالء والكفارات.

))( وسائل الشيعة ج:15 باب:3) من أبواب أقسام الطالق حديث:1.
)3( راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:7 من أبواب كتاب احلجر.
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نعم يصح إجارة الكيل يف املعني، كام نّبه لذلك سيدنا املصنفP وحكي عن 
بعض مش�اخيناP بحيث ال تكون اخلصوصيات الفردي�ة املعينة داخلة يف موضوع 
اإلجارة عىل نحو البدلية، ليلزم الردد فيه، بل يكون موضوعها الكيل اجلامع بينهام بام 
له من حدود مفهومية ال ترديد فيها وال إمجال. غاية األمر أن تس�ليم الكيل إنام يكون 

بتسليم إحدى اخلصوصيات. 

وال حم�ذور يف ذل�ك، كام هو احلال يف س�ائر م�وارد ملك ال�كيل، حيث يكون 
الوفاء به بتسليم فرد منه من دون أن تكون خصوصيته دخيلة يف موضوع امللكية. 

وكأن�ه ع�ىل ذلك يبتن�ي ما ذكره بعض مش�اخيناP يف حاش�يته ع�ىل العروة 
الوثقى من أنه ال يبعد صحة إجارة إحدى العينني إذا كانتا متساويتني يف الصفات.

بقي يف املقام أمران:

األول: أنه يمكن يف املقام أن يش�رط يف العقد إيكال التطبيق إىل املستأجر. كام 
يمك�ن اش�راط إيكاله يف بي�ع الكيل يف املعني للمش�ري. وإنام ذك�روا أن التطبيق فيه 
موك�ول للبائ�ع، لكون املفروض يف كالمه�م هو اإلطالق حيث يل�زم معه االقتصار 
يف اخل�روج ع�ن عموم س�لطنة البائع ع�ىل املعني اململ�وك له عىل ما اقتض�اه البيع من 
تس�ليم الكيل من دون موجب لسلطنة املشري عىل اخلصوصيات الفردية. وال جيري 
ذلك مع اشراط إيكال التطبيق للمشري، حيث يتعني معه اخلروج عن عموم سلطنة 

البائع عليها.

الثـاين:  أن ما س�بق م�ن بعض مش�اخيناP يف حاش�يته من اعتبار تس�اوهيام 
ق�د خّص يف تقرير درس�ه بالصف�ات الدخيلة يف املالية. وكأن منش�أ اعتبار التس�اوي 
يف الصف�ات املذك�ورة هو البناء عىل لزوم الغرر مع اختالفه�ام فيها، للبناء عىل مانعية 

الغرر من صحة املعاملة. 

لك�ن الظاه�ر اختص�اص لزومه بام إذا كان�ت العني املؤجرة ش�خصية جمهولة 
الصفة، حيث يردد مقدار ماليتها حينئٍذ، نظري ما ذكروه يف املبيع. 
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 أم�ا إذا كان�ت كلي�ة خمتلف�ة األف�راد يف الصف�ات، فال غ�رر، ألن مالي�ة الكيل 
� املفروض كونه موضوعًا للمعاوضة � تابعة ملالية أقل أفراده امليسورة إن كان التطبيق 
موك�واًل إىل البائ�ع أو املؤجر، وملالية أكثر أفراده امليس�ورة إن كان التطبيق موكواًل إىل 
املش�ري أو املس�تأجر. وأما الرضا عند التسليم باألقل مالية أو األكثر فهو خارج عن 
مقتىض املعاوضة، وال أثر له يف غرريتها، نظري الرضا باألقل مالية أو األكثر يف السلف 
وغريه من موارد استحقاق الكيل يف الذمة الذي ال إشكال بينهم يف جوازه. كام ذكرنا 

ذلك يف اجلملة عند الكالم يف لزوم ذكر أوصاف املبيع يف السلف.

ه�ذا وأم�ا إجارة الكيل يف الذم�ة فقد منع منه يف العق�ار يف الرشائع والقواعد، 
معلاًل يف األول بلزوم الغرر. واستش�كل فيه يف املس�الك بأن الوصف الرافع للجهالة 
كيف جيامع الغرر؟! قال: »نعم لو علل بعرس حتصيل املوصوف، الختالف العقارات 

يف اخلواص واألوصاف اختالفًا كثريًا يعرس معه الوقوف عىل ما عينه، أمكن«.

لكن الظاهر أن مرادهم باألوصاف الرافعة للغرر خصوص ما يكون دخياًل يف 
املالية، وال يعرس ضبطه، خصوصًا يف عصورنا. ولعله لذا قال يف التحرير: »واألقرب 

عندي جواز إجارة غري املعني مع الوصف الرافع للجهالة«.

ه�ذا وأم�ا بناًء عىل ما تقدم مّنا من عدم توق�ف ارتفاع الغرر يف الكيل عىل أخذ 
الصفات الدخيلة يف املالية فاألمر أظهر. والسرية يف عصورنا عىل ذلك يف مثل محالت 
املس�افرين للحج والعمرة والزيارة، حيث يدخل مثل الس�كن يف ش�ؤون احلملة من 

دون رؤية املسكن، وال حتديد دقيق له.

وم�ن ذلك يظهر احلال يف غري العق�ار مما يكون موضوعًا لإلجارة كاحليوانات 
والسيارات وغريمها.

ه�ذا كله يف التعيني يف قبال اإلهبام أو اإلطالق والش�يوع. وأما التعيني بمعنى 
العل�م � يف مقاب�ل اجله�ل م�ع التعني الواقع�ي � فاعتب�اره يف املنفعة ه�و املعروف بني 
األصحاب ويف مفتاح الكرامة: »ال خالف يف اشراطه فيام أجد بمعنى العلم بقدرها. 
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بل العامة الذين اكتفوا يف البيع باملش�اهدة وافقونا هنا، وأوجبوا العلم بقدر املنفعة«. 
ونف�ى اخلالف فيه يف الرياض. وادعى اإلمجاع عليه يف الغنية واملختلف وحمكي رشح 

الرشائع للصيمري. ويف اجلواهر: »بال خالف أجده فيه، بل اإلمجاع بقسميه عليه«. 

كام ادعى يف الغنية اإلمجاع عىل اعتبار العلم باألجرة أيضًا، وادعى يف املختلف 
وحمكي رشح الرشائع للصيمري اإلمجاع عىل مانعية اجلهالة هبا. ويظهر منهم املفروغية 

عن ذلك يف اجلملة، وإن اختلفوا يف معيار العلم هبا عىل ما يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

 ويظهر من جمموع كلامهتم أن الوجه فيه مانعية الغرر. وقد سبق يف كتاب البيع 
� عند الكالم يف اعتبار العلم بالعوضني ويف اعتبار القدرة عىل تسليمهام وعند الكالم 
يف مانعي�ة اجله�ل م�ن صحة ال�رشط من مبح�ث الرشوط � ال�كالم يف مانعي�ة الغرر 
بتفصي�ل ال جم�ال إلعادت�ه يف املقام، وكان املتحص�ل منه عدم ثب�وت مانعيته يف البيع 
س�واء أريد به اخلطر ع�ىل املال، أم اجلهل بمقدار ماليته، فض�اًل عن العموم لغريه من 

املعامالت أو املعاوضات. 

ولعل توقف سيدنا املصنفP يف اعتبار ذلك هنا مع جزمه باعتباره يف البيع 
ألن املتيقن عنده من حديث النهي عن الغرر هو النهي عنه يف البيع، كام رصح به غري 

مرة.

هذا وعن بعض مشاخيناP االستدالل عىل اعتبار العلم بالعوضني بوجهني:

األول: ابتن�اء املعام�الت العقالئية عىل التحفظ عىل مقدار املالية مع التبادل يف 
موضوعاهتا، فيكون التساوي يف املالية رشطًا ارتكازيًا يبتني عليه العقد يغني وضوحه 
ع�ن الترصي�ح ب�ه. وعليه يبتن�ي خيار الغبن، ك�ام ذكر يف حمل�ه. وعلي�ه فاملعاملة عىل 
املجه�ول املتضمنة للغرر خارجة عن املعامالت العقالئي�ة، فتنرصف عنها إطالقات 

أدلة النفوذ واإلمضاء.

وفيه: أن ابتناء املعاملة نوعًا عىل التساوي بني العوضني يف املالية كرشط خارج 
ع�ن أص�ل املعاملة يلزم اخليار بتخلف�ه يشء، وكونه رشطًا يف صحته�ا، بحيث تبطل 
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باإلق�دام ع�ىل خمالفته � كام هو حمل ال�كالم � يشء آخر. كيف! وال إش�كال يف صحة 
املعاملة املحاباتية، ويف لزومها مع إقدام الطرفني عليها والتفاهتام حلاهلا. 

ك�ام أن الكالم يف املقام ليس يف اعتبار تس�اوي العوض�ني يف املالية ثبوتًا، بل يف 
اعتب�ار العل�م هبام مهام كانت النس�بة بينهام، وال إش�كال يف ابتناء كث�ري من املعامالت 
العقالئي�ة عىل اجلهل هبام، كام يف املضاربة واملزارعة واملس�اقاة، حيث ال يكون العمل 
منضبط�ًا، بل تابعًا ملقدار احلاجة الذي خيتل�ف باختالف الظروف واألحوال املحيطة 
باملعامل�ة، م�ن رواج الس�وق وعدم�ه واحلر وال�ربد واملطر واجلف�اف وغريها. كام ال 
يك�ون األج�ر منضبطًا، بل هو حصة م�ن الربح والنتاج غري املنضبط�ني. ومن هنا ال 

يرجع ما ذكرهP إىل حمصل ظاهر ينهض باالستدالل يف املقام.

الثاين: االتفاق والتسامل عىل اعتبار هذا الرشط يف اإلجارة والبيع معًا. 

وفيه: أنه خروج عام هو املعلوم مّنا ومنه من عدم التعويل عىل اإلمجاع يف سائر 
املوارد التي حيتمل استناد املجمعني فيها إىل األدلة التي يذكرها املجمعون. وخصوصًا 
يف املس�ائل التي حررت يف عهد تدوين الفتاوى وتبويبها من دون أن تكون معنونة يف 

النصوص، وال طريق إلحراز السرية فيها. 

بل ذلك ال يناسب ما ذكره هوP يف كتاب البيع من عدم متامية اإلمجاع عىل 
اشراط العلم بالعوضني، وما سبق مّنا فيه، حيث استعرضنا مجلة من كلامهتم املناسبة 

لعدم البناء عىل الكربى املذكورة، ومنها ما يأيت يف األجرة.

ك�ام ال يناس�ب أيضًا م�ا يظهر من بعض كلامهت�م من أن امل�راد بالعلم باألجل 
واألجرة ما يقابل عدم ذكرمها وتعيينهام، ال ما يقابل تعيني ما هو جمهول املقدار منهام. 
قال يف النهاية: »اإلجارة ال تنعقد إال بأجل معلوم ومال معلوم، ومتى مل يذكر األجل 
وال امل�ال كانت اإلجارة باطلة... ومتى ذكرمها كان�ت اإلجارة صحيحة«، وما ذكره 
غري واحد من أنه لو اس�تأجره كل ش�هر بكذا صح يف الش�هر األول، وبطل فيام بعده، 
بل مقتىض إطالق اخلالف أنه يصح يف اجلميع... إىل غري ذلك مما يصعب معه حتصيل 
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إمجاع عىل كربى حمددة ترجع إىل املدعى. فالحظ.

ه�ذا وعن�هP أيض�ًا االس�تدالل عىل اعتب�ار العل�م يف خص�وص اإلجارة 
بصحي�ح خال�د ب�ن جرير عن أيب الربيع الش�امي ع�ن أيب عبد اهللA: »س�ألته عن 
أرض يري�د رج�ل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحّل؟ قال: يتقبل األرض من أرباهبا 
بيشء معلوم إىل س�نني مس�امة، فيعمر ويؤدي اخلراج . فإن كان فيها علوج فال يدخل 

العلوج يف قبالته، فإن ذلك ال حيل«)1(. 

وق�د قرب اعتبار س�نده ب�أن الظاهر أن أبا الربيع الش�امي هو ع�ني أيب الربيع 
الذي هو من رجال تفس�ري القمي الثابتة وثاقتهم، ألنه الشائع املشهور الذي ينرصف 
ل�ه اإلطالق. كام يناس�ب ذلك أن الص�دوق يف الفقيه أطلق يف مجلة م�ن الروايات أبا 
الربيع، مع أن املوجود يف مش�يخته هو أبو الربيع الش�امي. وأما أبو الربيع القزاز فإن 
كان ش�خصًا آخر غري الش�امي فهو نادر الرواية غري مشهور يف الرواة، فال ينرصف له 

اإلطالق. 

وم�ا ذكره قريب جدًا. وقد يؤيده أو يعض�ده أن الصدوقP روى احلديث 
بس�نده الصحيح عن خالد بن جرير قال: »س�ئل أبو عب�د اهللA عن أرض...«))(. 
ف�إن خال�د ب�ن جري�ر وإن مل حير جمل�س الس�ؤال بقرين�ة صحيح�ه األول فالرواية 
مرس�لة، إال أن األصل يف إخباره جازمًا بحصول الس�ؤال واجلواب أن يكون مستندًا 
إىل احل�دس القري�ب من احلس، لق�وة القرائن الدالة عىل ص�دق أيب الربيع يف إخباره 
بالس�ؤال واجلواب، ولو لظهور وثاقته عنده. وهذا بخالف املراس�يل عن أش�خاص 
بعيدين عن املرسل، بحيث يستند إىل وسائط كثرية، فإنه يبعد فيها ذلك، ويشيع معها 

التسامح يف اإلخبار. فالحظ.

وأم�ا الدالل�ة فيظه�ر من�هP املفروغي�ة ع�ن متاميتها ع�ىل اعتب�ار العلم يف 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:18 من أبواب كتاب املزارعة واملساقاة حديث:5.
))( من ال حيره الفقيه ج:3 ص:156 باب اإلجارة واملزارعة حديث:10.
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العوضني معًا، كام يظهر ذلك من نكت النهاية أيضًا. ولكن يمكن اإلش�كال فيها من 
وجوه:

األول: أن القبالة معاملة خاصة غري اإلجارة، كام يش�هد بذلك صحيح احللبي 
ع�ن أيب عب�د اهللA: »أن�ه قال يف القبالة أن ت�أيت األرض اخلرب�ة، فتقبلها من أهلها 
عرشي�ن س�نة. فإن كانت عام�رة فيها علوج فال حي�ل له قبالته�ا. إال أن يتقبل أرضها 
فيستأجرها من أهلها، وال يدخل العلوج يف يشء من القبالة، فإن ذلك ال حيل...«)1(. 
ف�إن اجلم�ع بني ص�دره وذيله يق�يض بالفرق ب�ني القبال�ة واإلج�ارة، وأن القبالة إنام 
تك�ون يف األرض اخلربة غري الصاحلة لإلنتاج إال بعد خدمتها وتعمريها باس�تصالح 
تربته�ا وش�ق أهناره�ا أو حفر آبارها وغ�ري ذلك. ويكون ع�ىل املتقبل فيه�ا تعمريها 
 أواًل ثم اس�تثامرها وزراعتها. فهي أش�به باملس�اطحة املعروفة يف زماننا. وهو املناسب 

لقولهA يف حديث أيب الربيع املتقدم: »فيعمر ويؤدي اخلراج«. 

أما اإلجارة فهي إنام تكون يف األرض العامرة الصاحلة لإلنتاج والزراعة رأسًا، 
نظري اإلجارة يف مثل الدور الصاحلة للسكن رأسًا.

الثاين: أن الس�ؤال يف حديث أيب الربيع ليس عن الوجه احلالل من القبالة، بل 
عن الوجه األحّل، وحيث مل تكن احللية ذات مراتب، فكام يمكن محله عىل التس�امح 
بإرادة أصل احللية يف مقابل احلرمة، نظري اس�تعامل األحق يف املس�تحق، كذلك يمكن 

محله عىل التسامح بإرادة األبعد عن املشاكل واخلصومة التي تؤدي للحرمة.

الثالـث: أن�ه مل يتضح كون املراد باليشء املعلوم هو م�ا يعلم مقداره بالكيل أو 
الوزن أو العّد أو املش�اهدة، كام هو مراده ومراد املش�هور يف املقام، بل من القريب أن 
يكون املراد به األمر املعني، يف مقابل املردد، فيشمل مثل التعيني بالنسبة من احلاصل، 

كالنصف والثلث. 

ك�ام يناس�به صحيح أيب بصري ع�ن أيب عب�د اهللA: »ق�ال: إذا تقبلت أرضًا 
)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:18 من أبواب كتاب املزارعة واملساقاة حديث:3.
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بطيب نفس أهلها عىل رشط تش�ارطهم عليه، ف�إن لك كل فضل يف حرثها إذا وفيت 
هل�م...«)1(. فإن احلكم فيه بأن له فضل احلرث دون احلرث كله يناس�ب كون الرشط 
أله�ل األرض بعضًا من احلرث ولو مش�اعًا، كام هو الش�ائع يف التعامل عىل األرض 

بني أهلها ومن يستغلها. 

ومن هنا مل يتضح هنوض حديث أيب الربيع باالستدالل عىل املدعى. 

ومث�ل ذلك االس�تدالل بموثق مس�عدة ب�ن صدقة عنهA: »ق�ال: من كان 
يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يس�تعملن أجريًا حتى يعلمه أجره...«))(، وخرب احلس�ني 
ب�ن زي�د عنه عن آبائهG يف حديث املناهي: »هنى رس�ول اهلل8 أن يس�تعمل 

أجريًا حتى يعلم ما أجرته«)3(.

إذ في�ه: أن من القريب ك�ون املراد بالعلم باألجر تعيينه يف مقابل أن يس�تعمل 
األجري من دون أن يقاطعه عىل أجرته، نظري ما يف صحيح سليامن بن جعفر اجلعفري 
ع�ن اإلمام الرضاA يف حدي�ث طويل: »فقال: إين قد هنيتهم عن مثل هذا غري مرة 
أن يعم�ل معه�م أح�د ]أجري.يب[ حتى يقاطع�وه عىل أجرته. واعلم أن�ه ما من أحد 
يعم�ل لك ش�يئًا بغري مقاطعة ثم زدته لذلك ال�يشء ثالثة أضعاف عىل أجرته إال ظن 
أن�ك قد نقصته أجرته. وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته محدك عىل الوفاء، فإن زدته حبة 

عرف ذلك لك، ورأى أنك قد زدته«)4(.

وحينئ�ٍذ يك�ون النهي فيه تكليفيًا، كام قد يناس�به لس�ان الصحي�ح واملوثق، ال 
إرشاديًا لبيان بطالن املعاملة، إذ ال معاملة وال عقد يف البني، بل هو استعامل بالضامن، 

فيخرج عن حمل الكالم. 

ومن هنا يصعب إثبات الكربى املذكورة. وربام يأيت يف بعض الفروع الالحقة 
ما ينفع يف املقام. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:18 من أبواب كتاب املزارعة واملساقاة حديث:4.
))( ، )3( ، )4( وسائل الشيعة ج:13 باب:3 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:)، 3، 1.
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فاألجرة إذا كانت من املكيل أو املوزون أو املعدود البد من معرفتها بالكيل 
أو الوزن)1( 

)1( كام يف الرسائر وكش�ف الرموز واملختلف والتذكرة واإليضاح واللمعتني 
والتنقيح وجامع املقاصد واملسالك وظاهر النافع وعن غريها، وقد يظهر من القواعد. 

ويف كشف الرموز أنه عليه انعقد عمل األصحاب.

ويظه�ر الردد فيه من اإلرش�اد والتحرير وغاية امل�راد، بل هو رصيح املحكي 
ع�ن الروض. بل قال يف املبس�وط: »إذا باع ش�يئًا بثم�ن جزاف ج�از إذا كان معلومًا 
مش�اهدًا، وإن مل يعل�م وزن�ه... ومال اإلجارة يصح أن يكون جزاف�ًا. ويف الناس من 
قال: ال جيوز. واألول أصح«. وهو ظاهر جامع الرشائع، واستحسنه يف الرشائع. وقد 
يظهر مما يف املراس�م من كون الرشط يف اإلجارة األجل املعلوم واملال املعني، لظهوره 
يف أن العل�م رشط يف األج�ل دون األج�رة. وعىل ذلك جرى يف جمم�ع الفائدة، وعن 
الكفاي�ة: »لعل�ه أقرب«. وقد ينس�ب للمرتىضP. ولعله لترصحي�ه يف النارصيات 
باالكتف�اء يف ثم�ن املبيع باملش�اهدة بضميمة عدم الفرق بني البي�ع واإلجارة يف ذلك، 

أو أولويتها منه به.

وكي�ف كان فالدليل عىل اعتبار الكي�ل والوزن يف ثمن املبيع إن كان هو النهي 
ع�ن الغ�رر � كام هو املناس�ب لكلامهتم يف حتديد املنفعة � فال ف�رق بني البيع واإلجارة 
وب�ني الثم�ن واملثم�ن. وإن كان هو النه�ي عن بيع الغ�رر فالتعميم لإلج�ارة يتوقف 
ع�ىل إحلاقه�ا بالبيع يف ذلك، لفه�م عدم الفرق بني العني واملنفع�ة بعد كوهنام طرفًا يف 

معاوضة الزمة. 

أما بناًء عىل ما هو الظاهر من انحصار الدليل عليه بالنصوص الواردة يف املبيع 
فهو يتوقف مع ذلك عىل إحلاق الثمن باملبيع. وكالمها حيتاج إىل لطف قرحية. ومن ثم 

كان األمر يف غاية اإلشكال. فالحظ.
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أو العّد)1(، وما يعرف منه باملشاهدة البد من مشاهدته أو وصفه عى نحو 
ترتفع اجلهالة)2(. وأما املنفعة فالعلم هبا إما بتقدير املدة، مثل سكنى الدار 
سـنة أو شهرًا)3(، أو املسـاحة مثل ركوب الدابة فرسخًا أو فرسخن)4(، 

)1( كام يف جامع املقاصد واملس�الك والرياض وغريها مما تأخر عنها. وزاد يف 
مفتاح الكرامة الذرع يف املذروع. ويظهر الكالم فيهام مما تقدم يف البيع، بناًء عىل إحلاق 

اإلجارة به.

))( ظاهرهم املفروغية عن ذلك. ويظهر احلال فيهام مما تقدم يف البيع، بناًء عىل 
إحلاق اإلجارة به.

)3( إمجاع�ًا ك�ام يف الغني�ة، ويظهر من مجلة م�ن كلامهتم املفروغي�ة عنه. وكأنه 
لدفع الغرر الذي هو املهم عندهم يف املقام، والذي سبق الكالم فيه. لكن ملا كان منشأ 
الغ�رر عندهم هو اختالف مالية املنفع�ة باختالف أمدها فالظاهر عدم اطراده، بل قد 
يكون املوسم معيارًا يف املالية ولو مع تردد األمد بني األقل واألكثر، كام ذكرنا ذلك يف 

املسألة العارشة من الفصل الرابع يف اخليارات من كتاب البيع.

)4( ظاه�ره ل�زوم التعيني يف مثل ذلك بتحديد املس�افة. وق�د يظهر من بعض 
كلامهتم لزوم التحديد بالزمن. ويف الغنية اإلمجاع عىل لزوم التحديد بأحد الوجهني. 

لكنه ال يناس�ب س�رية الع�رف واملترشعة، لش�يوع اجلهل بمقدار املس�افة بني 
الب�الد املعروف�ة، وبزم�ان قطعها، من دون أن يمنع من االس�تئجار للتنق�ل بينها. بل 

كثريًا ما يردد الطريق املمكن سلوكه بني طريقني خيتلفان يف مقدار املسافة.

ولعل�ه لذا قال بعض مش�اخيناP: »ال يعترب العلم بمقدار املنفعة فيام ال غرر 
م�ع اجله�ل به، كام يف إجارة الس�يارة مثاًل إىل مك�ة أو غريها من الب�الد املعروفة، فإن 
املنفعة حينئٍذ أمر عادي متعارف، وال بأس باجلهل بمقدارها وال بمقدار زمان السري. 

ويف غري ذلك البد من العلم باملقدار«.
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وإمـا بتقديـر موضوعها، مثل خياطـة الثوب املعلوم طولـه وعرضه ورقته 
وغلظتـه)1(. والبد من تعين الزمان يف مجيع ذلك)2(. فإذا اسـتأجر الدار 

لكن منش�أ الغ�رر عندهم مل�ا كان هو تردد اجله�د املبذول بني األق�ل واألكثر 
فه�و حاص�ل يف املقام. وينح�رص وجه اجلواز حينئٍذ بالتس�امح يف الغ�رر املذكور من 
أح�د الطرفني. والظاهر من العرف والس�رية بمقت�ىض االرتكازيات عدم خصوصية 
معروفي�ة امل�كان يف التس�امح املذك�ور، فال فرق بني اإلج�ارة عىل النق�ل من النجف 
األرشف إىل كرب�الء مث�اًل م�ع اجله�ل بمقدار املس�افة بينه�ام أو تردد الطري�ق املتيرس 
س�لوكه بني الطوي�ل والقصري واإلجارة ع�ىل النقل من النج�ف األرشف إىل تّل غري 

معروف يبعد عن كربالء مسافة مرددة بني الفرسخني والثالثة. 

وم�ن هنا يقرب كون الغرر أمرًا ملحوظًا للمتعاملني يكون س�ببًا لتوقفهام عن 
إيق�اع املعاملة أو إقدامه�ام عليها مع التحفظ فيها باملقدار املالئم ألغراضهام منها، من 

دون أن يكون مانعًا من صحتها. فالحظ.

)1( كام يف اجلواهر بنحو يظهر منه كونه تفس�ريًا لقوله يف الرشائع: »إما بتقدير 
العم�ل كخياطة الثوب املعل�وم«. لكن ظاهر الرشائع االكتفاء بمعرفة الثوب نفس�ه، 
دون صفات�ه. نع�م ق�د يدعى أن اعتب�ار معرفة نف�س الثوب إنام هي م�ن أجل معرفة 
صفاته دفعًا للغرر. لكن يظهر احلال فيه مما سبق من الكالم يف الغرر. مضافًا إىل قرب 

منافاة لزوم التدقيق يف ذلك للسرية.

))( الظاه�ر عدم اإلش�كال في�ه بينهم، ملا هو املعلوم م�ن اختالف األغراض 
واملالي�ة يف ذل�ك، وإن�ام مل يرصح�وا ب�ه الن�رصاف اإلط�الق للتعجي�ل، فيغن�ي عن 

التعيني.

ه�ذا ولك�ن بع�ض مش�اخيناP خ�ّص ذل�ك باألولني، ومه�ا س�كنى الدار 
ورك�وب الداب�ة، دون مثل خياطة الثوب. قال يف املنه�اج: »الظاهر عدم اعتبار تعيني 
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الزم�ان يف اإلج�ارة عىل مثل اخلياطة غري املتقوم ماليته بالزمان، فيجب االتيان به متى 
طالب املستأجر«. ويظهر منه أن منشأ الفرق هو دخل الزمان يف مالية هذا القسم دون 

القسمني األولني.

لكن�ه غري ظاه�ر، فإن مقدار املالية حي�ث كان يتأثر بمق�دار العرض والطلب 
فذلك كام جيري يف األولني جيري يف األخري، ولذا ال إشكال يف زيادة قيمة العمل أيام 

املواسم التي يكثر فيها طلبه، ويف قلة قيمته إذا كثر العامل الذين جييدونه.

ك�ام أن الظاه�ر من تقرير درس�ه أن وجه ما ذك�ره من وجوب االتي�ان به عند 
مطالبة املس�تأجر به هو أن ملكه للعمل باإلجارة يقتيض سلطنته عليه بنحو له املطالبة 

به، وحيرم حبسه عليه. 

لكن ذلك كام يقتيض وجوب االتيان به عند مطالبته به، كذلك يقتيض وجوب 
حض�وره ل�ه وقبوله به عن�د عرض املس�تأجر له وإرادت�ه القيام بالعم�ل، إذ كام جيب 
ع�ىل م�ن عليه احلق تس�ليمه عند مطالبة صاحب�ه به، كذلك جيب ع�ىل صاحب احلق 
تس�لمه عند مطالبة من عليه احلق بذلك، خصوصًا يف املعاوضات املبنية عىل التس�ليم 

والتسلم، كام تقدم يف أول الفصل الثامن يف النقد والنسيئة من كتاب البيع.

ب�ل رصح يف التقري�ر املذك�ور بأن وج�وب التس�ليم حينئٍذ ال ين�اط باملطالبة، 
لوج�وب تفري�غ الذمة من احل�ق مع إطالقه بمجرد القدرة عىل تس�ليمه، ألن حبس�ه 
عليه مناٍف لس�لطنته عىل حقه. وما ذكره متني يف اجلملة. نعم إذا كان عدم املطالبة به 

أمارة عرفًا عىل الرضا بالتأخري جاز، لعدم منافاته لسلطنتهام حينئٍذ.

هذا وقد تقدم يف أول املسألة الثالثة أن اختالف أفراد الكيل يف املالية ال يقتيض 
ل�زوم الغرر من عدم تقيي�ده بالصفات الدخيلة يف املالية، ألن مالي�ة الكيل تابعة ملالية 
أق�ل األفراد املتيرسة إن كان التس�ليم تابع�ًا ملن عليه احلق، كام ه�و مقتىض اإلطالق، 

وملالية أكثرهاإن كان التسليم تابعًا ملن له احلق برشط ونحوه.

ومن هنا مل يكن لزوم التقييد بالزمان يف األقسام الثالثة السابقة من أجل ذلك، 
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ب�ل م�ن أجل غلبة العلم بعدم إرادة الكيل عىل إطالقه، وأن املراد هو املقيد يف اجلملة، 
حيث يتعني حينئٍذ حتديده بحيث يتفق املتعاوضان عىل حّد واحد، المتناع اس�تحقاق 
امل�ردد، وبط�الن العقد م�ع اختالفهام يف احلّد املقص�ود، للزوم التطاب�ق بني اإلجياب 

والقبول.

غاي�ة األمر أن�ه قد تقوم القرينة ع�ىل أن التقييد باخلصوصي�ة الزمانية ملحوظ 
بنحو تعدد املطلوب، الراجع إىل كون موضوع اإلجارة هو املنفعة بنحو اإلطالق، مع 
ك�ون اخلصوصية الزمانية رشطًا زائدًا يوج�ب ختلفه اخليار، دون بطالن اإلجارة، كام 

يكثر يف اإلجارة عىل األعامل، كاخلياطة والبناء.

أما لو فرض إرادهتام اإلطالق عىل س�عته فال مانع منه، وال ملزم بذكر الزمان 
يف اجلميع، ملا سبق. 

وبذل�ك يظه�ر أن ل�زوم التقيي�د يف ف�رض ع�دم إرادة اإلط�الق ال خيت�ص 
باخلصوصي�ات الدخيل�ة يف املالي�ة، ب�ل يع�ّم مجيع اخلصوصي�ات التي تك�ون موردًا 
الختالف األغراض، الش�راكها يف حمذور امتناع استحقاق املردد، ويف لزوم التطابق 

من حيثيتها بني اإلجياب والقبول.

غاية األم�ر أن ذلك ال يلزم بالتحديد باخلصوصية الزمانية املعلومة األمد، بل 
يكفي فيه التحديد بوجه آخر، كأيام املوسم، أو عند مسري القافلة األوىل أو نحو ذلك، 

لكفاية ذلك يف رفع الرديد، ولكثرة تعلق الغرض به. 

وق�د رصح يف القواع�د والتحري�ر وغريمها بأن�ه إذا مل يكن أمر الس�ري موكواًل 
إليهام فال يشرط التعرض لوقته. ومنه سري القوافل للحج. 

نعم استش�كل في�ه يف جامع املقاصد واملس�الك، للزوم الغ�رر واجلهالة. لكن 
تق�دم مّن�ا اإلش�كال يف مانعيتهام من صحة اإلج�ارة. بل تقدم  عند ال�كالم يف مانعية 
اجلهل من صحة الرشط من مباحث الرشوط من كتاب البيع املنع من لزوم الغرر من 

اجلهل املذكور. فراجع.



161 .............................................................................. يف رشوط العوضني 

للسكنى سـنة)1( والدابة للركوب فرسـخًا واخلياطة خلياطة الثوب املعن 
مـن دون تعيـن الزمـان بطلت اإلجـارة. إال أن تكـون قرينة عـى التعين، 

كاإلطاق الذي هو قرينة عى التعجيل)2(.

نعم يبقى اإلشكال عليهم بأنه ال وجه لتخصيص ذلك بام إذا مل يكن أمر السري 
موكواًل إليهام، إذ لو تم ما ذكرنا من عدم لزوم الغرر املبطل من التعيني بمثل املوس�م 
يتع�ني االكتفاء ب�ه حتى لو كان أمر الس�ري موكواًل إليهام، وإال تعني ع�دم االكتفاء به 
حتى لو مل يكن أمر السري كذلك. إال أن يكون الوجه يف ذلك عندهم السرية املخرجة 

عن مقتىض القاعدة. فالحظ.

)1( يعني: من دون تعيني للسنة.

))( ال�ذي يظه�ر م�ن تقري�ر درس بع�ض مش�اخينا أن الوجه يف ذل�ك أنه مع 
ثبوت طبيعي العمل يف ذمة األجري جيب تس�ليمه يف أقرب فرصة ممكنة، كام جيب عىل 
املستأجر تسليم العوض، ألن حبس كل منهام ملا عليه من احلق مناف لسلطنة صاحب 
احلق، خصوصًا يف املعاوضات املبتنية عىل التسليم والتسلم، كام ذكروا ذلك يف البيع، 

وال يناط ذلك باملطالبة.

نعم تقدم مّنا أنه إذا كان عدم املطالبة قرينة عىل الرضا بالتأخري جاز، وأن ذلك 
ال خيتص بالعمل، بل جيري يف منافع األعيان كسكنى الدار مدة معينة وركوب الدابة 

مسافة خاصة. 

لك�ن ذل�ك � وإن تم � راجع إىل بيان احلكم م�ع اإلطالق، وأنه جيب التعجيل 
معه، ال إىل أن اإلطالق قرينة عىل التعجيل، بحيث يكون التعجيل قيدًا يف املنفعة التي 
هي موضوع اإلجارة، املس�تلزم لبطالن اإلجارة بعدم التعجيل، الرتفاع موضوعها، 

كام تبطل لو آجره يف شهر معني فلم يسلمه املنفعة حتى مىض الشهر.

أم�ا وج�وب التعجي�ل م�ع اإلطالق للوج�ه املتقدم فه�و ال يقت�يض إال اإلثم 
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 الثاين: أن يكون مقدورًا عى تسليمه)1(. فا تصح إجارة العبد اآلبق. 

بالتأخ�ري م�ن دون أن يقت�يض بطالن اإلجارة، بل جيب التس�ليم فورًا فف�ورًا، كام هو 
احل�ال يف البيع وس�ائر الديون. غاية األمر أنه قد يثبت ب�ه اخليار للخروج عن مقتىض 

العقد عرفًا بعدم املبادرة للتسليم، نظري ما يذكر يف البيع. 

ومن هنا كان الظاهر أن اإلطالق إنام يكون قرينة عىل التعجيل � بحيث يكون 
قي�دًا يف املنفع�ة التي هي موض�وع اإلجارة � إذا علم أو قام�ت القرينة عىل عدم إرادة 
اإلط�الق يف املنفع�ة، وأن امل�راد خص�وص املنفع�ة يف وقت خاص، حي�ث ينرصف 
اإلط�الق حينئ�ٍذ للتعجي�ل، ألن مقت�ىض الوضع الطبيع�ي االس�تئجار عند حصول 

احلاجة للمنفعة، بحيث حيتاج إرادة غري ذلك للتنبيه والتقييد املفروض عدمه.

)1( ك�ام رصح ب�ه مجاعة، وادع�ى يف الغنية اإلمجاع علي�ه. ويظهر من مجلة من 
كلامهتم املفروغية عنه. ويف جممع الفائدة والربهان: »وال ش�ك يف اش�راط كون العني 
املس�تأجرة مق�دورة التس�ليم يف اجلملة، ليمك�ن االنتفاع املطلوب منها، إذ اس�تئجار 
الغ�ري املق�دورة التي ال يمكن االنتفاع املطلوب منها س�فه وغ�رر وال جيوز. والظاهر 

عدم اخلالف فيه...«.

هذا وقد يستدل عىل الرشط املذكور بوجوه:

األول: ل�زوم الغ�رر. ولعله ه�و املنظ�ور جلمهور األصح�ابM. ويظهر 
احلال فيه مما س�بق يف الرشط األول من عدم وضوح مانعية الغرر يف البيع، فضاًل عن 

غريه من املعاوضات.

الثـاين: أن املعامل�ة تكون معه س�فهية، ك�ام يف الرياض واجلواه�ر، وتقدم من 
جممع الفائدة والربهان.

وفيه: أن الثابت رشعًا عدم نفوذ معاملة الس�فيه، ال بطالن املعاملة الس�فهية. 
م�ع أنه قد يتعل�ق غرض عقالئي باملعاملة املذكورة يمنع من كوهنا س�فهية، كام أرشنا 
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إىل ذل�ك يف نظائ�ر املق�ام. عىل أنه ال جم�ال لتوهم ذلك في�ام إذا تعذر التس�ليم يف كال 
العوضني، مع أن الظاهر عموم كالمهم له.

الثالـث: م�ا عن بعض األعاظمP يف وجه اش�راط القدرة عىل التس�ليم يف 
البيع من أن ما ال يمكن الترصف فيه للبائع واملشري ال يعد مااًل عرفًا، فإن مالية املال 

يف عامل االعتبار إنام هي باعتبار كونه منشأ لآلثار واالنتفاع. 

ويظهر من س�يدنا املصنفP اجلري عليه يف املقام، قال يف بيان وجه اعتبار 
الق�درة عىل تس�ليم املنفعة: »هذا واضح ل�و كان املراد تعذر التس�ليم، لعدم املالية يف 
املنفع�ة حينئٍذ، لتصح املعاوض�ة عليها، وال يكون أكل األج�رة أكاًل بالباطل. أما مع 

رجاء حصوله فمشكل«.

ويظه�ر ضعف�ه م�ن وجه�ني.. األول: ما س�بق يف املس�ألة الرابعة م�ن مقدمة 
التج�ارة من ع�دم اعتبار املالي�ة يف العوضني، كام ال يل�زم أكل امل�ال بالباطل بدوهنا. 

والسيام مع كون كال العوضني مما ال مالية له.

الثاين: ما سبق عند الكالم يف وجه اشراط القدرة عىل التسليم من عدم توقف 
مالي�ة ال�يشء يف ح�ق املتعاوضني عىل قدرهتام ع�ىل الترصف في�ه، وأن مالية اليشء ال 
ختتل�ف باختالف األش�خاص بلحاظ قدرهتام ع�ىل الترصف فيه وعدمه�ا. وإال فهل 

املعيار يف الضامن عىل املالية يف حق املالك أو يف حق الغاصب؟!.

الرابع: ما عن بعض مش�اخيناP من أن املنافع واألعامل ملا كانت من األمور 
املترصم�ة فملكية الش�خص هلا موقوفة ع�ىل قدرته عليها، ومع العج�ز عنها ال يعترب 

مالكًا هلا عند العقالء، ومع عدم ملكيته هلا ال تكون موضوعًا لإلجارة.

وفيه � مع عدم وضوح منش�أ دخل الترصم وعدمه يف ذلك � : أن عدم القدرة 
ع�ىل املنفع�ة والعمل.. تـارة: لتعذرمها يف أنفس�هام، لقصور املوض�وع عنهام، كزراعة 
األرض الصخري�ة أو الت�ي ال يصله�ا امل�اء، وكحمل اإلنس�ان واحلي�وان الضعيفني 
لألجس�ام الثقيلة وقطعهام املس�افات الشاسعة. ومنه ارتفاع موضوع املنفعة، كخياطة 
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الثوب املخيط والتالف، ومداواة املريض الذي برئ أو مات. وأخرى: ملنع الغاصب 
ونحوه منهام مع صلوح املوضوع هلام، كام هو حمل الكالم. 

ويف الصورة األوىل ال تصح نسبة املنفعة لليشء عرفًا، لتكون مملوكة أو صاحلة 
للتمليك باملعاوضة العقدية أو نحوها. 

أما يف الصورة الثانية � التي هي حمل الكالم � فتصح نسبة املنفعة لليشء، كام لو 
كان صاحبها قادرًا عىل استيفائها، فتجري عليها أحكام امللك، وتكون قابلة للتمليك 
املع�اويض وغ�ريه، ولذا تكون مضمونة للاملك عىل الغاصب مطلقًا أو مع اس�تيفائها 

عىل اخلالف يف ذلك، ولو مل تكن مملوكة للمغصوب منه مل يكن وجه لضامهنا له.

كي�ف والزم م�ا ذك�رهP عدم صح�ة إج�ارة الع�ني املغصوبة الت�ي يتعذر 
وص�ول املال�ك هلا مطلقًا حتى لو كان املس�تأجر قادرًا عىل الوصول إليها واس�تيفائها 
 املنفع�ة منه�ا، وال يظن به وال بغريه البناء ع�ىل ذلك. بل كيف جيتمع ذلك مع ما التزم 

بهP من ضامن غاصب العني ملنافعها غري املستوفاة يف اجلملة؟!. 

وهناك بعض الوجوه األخر تقدم التعرض هلا يف البيع قد يتمس�ك هبا يف املقام 
ويظهر ضعفها مما سبق هناك. فراجع.

ومن هنا مل يبق يف املقام إال اإلمجاع املدعى. ويف صلوحه لالس�تدالل إشكال، 
ملا تكرر مّنا من اإلش�كال يف االستدالل باإلمجاعات احلاصلة يف عهد تدوين الفتاوى 
وحتريره�ا م�ن دون أن تكون موردًا للنصوص وال للس�رية ع�ىل احلكم الرشعي، كام 
يف املقام، لقرب كون منش�أ الس�رية عىل عدم اإلجارة مع تعذر التسليم هو عدم تعلق 
الغ�رض نوع�ًا باإلج�ارة يف امل�ورد املذكور، ال بن�اء العقالء بحس�ب مرتكزاهتم عىل 

بطالهنا أو منع الشارع منها تعبدًا، بحيث ال تصح إذا تعلق الغرض هبا.

والس�يام مع قرب اس�تحكام النهي ع�ن الغرر يف نف�وس املجمعني، حيث ال 
جم�ال للتعوي�ل ع�ىل إمجاعهم بعد ظه�ور وهن الوج�ه املذكور. ويأيت عن�د الكالم يف 

الضميمة ما ينفع يف املقام إن شاء اهلل تعاىل.
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هذا وقد س�بق من س�يدنا املصنفP اختصاص وجه املنع بصورة التعذر، 
وقص�وره ع�ن صورة رجاء الق�درة عىل حتصيل املنفع�ة. فإن كان م�راده قصوره عن 
ص�ورة الرجاء مطلقًا أش�كل ب�أن صورة الرجاء جتتم�ع مع فرض التع�ذر. وإن كان 
م�راده قص�وره ع�ن صورة الرج�اء يف فرض حتقق الق�درة � كام هو غ�ري بعيد، وعليه 
جرى بعض مشاخيناP � فهو يف حمله. والزمه أن اإلجارة مع الرجاء تكون مراعاة، 
فإن صادفت القدرة انكشف وقوعها صحيحة، وإن صادفت التعذر انكشف بطالهنا 

حني وقوعها.

لك�ن عن بعض مش�اخيناP أن ذل�ك وإن أمكن ثبوت�ًا، إال أن دليل الصحة 
يقرص عنه، ألن دليل النفوذ واإلمضاء تابع لكيفية اإلنش�اء س�عة وضيقًا، فمع فرض 
إنشاء اإلجارة عىل نحو اإلطالق، ومن غري تقييد بالقدرة، يتعني قصور دليل اإلمضاء 
عن�ه، فام قصده املتعاقدان غري قابل لإلمضاء، وما ه�و القابل له غري مقصود، ويتعني 

الفساد. 

وم�ن ثم ينح�رص عن�دهP النفوذ والصح�ة ب�ام إذا أوقعت اإلج�ارة بنحو 
التعلي�ق، كأن يق�ول: آجرتك هذا إن كان حصول منفعته خارجًا ممكنًا. وال حمذور يف 
التعليق املذكور، ملا ذكروه من قصور اإلمجاع عىل مبطليته عام إذا كان املعلق عليه أمرًا 
يتوقف عليه صحة األمر املنشأ، كتعليق بيع اليشء عىل ملكية البائع له، وتعليق طالق 

املرأة عىل زوجية املطلق هلا.

وفيه: أن التعليق وإن مل يكن مبطاًل يف املقام، إال أنه ال ملزم به، إذ ال إطالق يف 
إنشاء اإلجارة بعد كون موضوعها الواقعة الشخصية التي تردد فيها املنفعة بني تعذر 
التحصي�ل وإمكانه، فإن كان�ت يف علم اهلل تعاىل متعذرة التحصي�ل تعني قصور أدلة 
النفوذ � بناًء عىل عدم حتقق رشط الصحة � وبطالن العقد، وإن كانت ممكنة التحصيل 
تع�ني البناء عىل ش�مول أدلة النفوذ، وصحة العقد. وجم�رد اجلهل باحلال والردد بني 
الوجهني حني إيقاع العقد ال يس�تلزم اإلطالق بعد كون موضوعه واقعة شخصية ال 
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وإذا ضم ضميمة فاألقرب البطان)1(.

تقبل اإلطالق. 

ول�ذا ال يظن بأح�د البناء عىل البطالن لو كان عن�د الغاصب مال مردد بني ما 
يملك�ه رشع�ًا وما قد غصبه، فباعه لنفس�ه جازمًا من دون تعليق، وانكش�ف أن املال 
ملك�ه رشع�ًا. وك�ذا لو طل�ق الرجل زوجت�ه مرددة ب�ني كوهنا حائضًا ح�ني الطالق 

وكوهنا طاهرًا، فانكشف أهنا طاهر... إىل غري ذلك. فالحظ.

بقـي يشء. وه�و أن�ه قد عم�م يف الغني�ة والرسائر م�ورد الكالم للق�درة عىل 
التس�ليم رشعًا. ومّثال له بإجارة ما ال يملك الترصف فيه. وتبعهام يف الرياض. وربام 
حيمل عليه إطالق غريهم. وكيف كان فال ينبغي اإلشكال يف اشراط ذلك، ألن عدم 
ملك الترصف يرجع لقصور سلطنة املؤجر عىل اإلجارة ومتليك املنفعة، وأدلة النفوذ 

تقرص عن صورة عدم سلطنة أحد املتعاقدين، كام هو ظاهر.

)1( ك�ام يف جام�ع املقاص�د واملس�الك وغريمه�ا مما تأخ�ر عنه�ام. ويظهر من 
التذكرة امليل إليه. وقد يستفاد من إطالق املبسوط واملهذب والغنية والرسائر والنافع 
واإلرش�اد املنع من اس�تئجار العبد اآلبق مدعيًا يف الغنية اإلمج�اع عليه. وتردد فيه يف 
الرشائع والتحرير. وذكر الشهيد يف اللمعة أنه يمكن اجلواز، بل استحسنه يف حاشيته 

عىل القواعد، كام هو ظاهر القواعد، ورصيح جممع الفائدة وحمكي الكفاية.

واستدل له الشهيد بحمل اإلجارة يف ذلك عىل البيع. قال: »بل هو يف اإلجارة 
أوىل. الحتامهل�ا م�ن الغ�رر م�ا ال حيتمل�ه«. لك�ن يف كفاية ذل�ك يف القط�ع باألولوية 

واخلروج عن القياس إشكال، بل منع، كام نّبه له غري واحد. 

نع�م ل�و كان دليل اش�راط القدرة عىل التس�ليم يف اإلجارة ه�و اإلمجاع تعني 
البن�اء ع�ىل اجلواز يف املقام لقصور اإلمجاع عنه، ك�ام نّبه له غري واحد أيضًا. لكن تقدم 

أن اإلمجاع ال ينهض دلياًل يف املقام.
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ه�ذا وق�د تقدم عند الكالم يف اعتبار القدرة عىل التس�ليم يف البيع أن املس�تفاد 
م�ن النصوص أن صحة بيع العبد اآلبق مع الضميمة عىل طبق القاعدة املس�تفادة من 

النصوص الواردة يف املوارد املتفرقة الراجعة إىل لزوم إحراز سالمة بعض املبيع. 

والس�يام مع اشتامل بعض تلك النصوص عىل التعليل املناسب للعموم وعدم 
االقتص�ار عىل مورده، كموثق س�امعة أو صحيحه عن أيب عبد اهللA: »س�ألته عن 
اللبن يش�رى وهو يف الرع. فقال: ال، إال أن حيلب لك يف اس�كرجة، فيقول: اشر 
مني ما يف هذه االس�كرجة وما يف رضوعها بثمن مس�مى. فإن مل يكن يف الرع يشء 

كان ما يف االسكرجة«)1(. 

ومعتربه اآلخر عنهA: »يف الرجل يشري العبد وهو آبق عن أهله. قال: ال 
يصلح إال أن يش�ري معه ش�يئًا آخر، ويقول: أش�ري منك هذا اليشء وعبدك بكذا 

وكذا، فإن مل يقدر عىل العبد كان ما نقده فيام اشرى منه«))(. 

ومعت�ربه الثال�ث: »س�ألته عن بي�ع الثمرة هل يصل�ح رشاؤها قب�ل أن خيرج 
طلعها؟ قال: ال، إال أن يش�ري معها ش�يئًا من غريها رطبة أو بقاًل، فيقول: أش�ري 
منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الش�جر بكذا وكذا، فإن مل خترج الثمرة كان رأس 

مال املشري يف الرطبة والبقل...«)3(.

ومعت�رب إبراهيم بن ميمون: »أنه س�أل أب�ا عبد اهللA فق�ال: نعطي الراعي 
الغنم باجلبل يرعاها وله أصوافها وألباهنا ويعطينا لكل شاة درهم. فقال: ليس بذلك 
بأس. فقلت: إن أهل املس�جد يقولون: ال جيوز، ألن منها ما ليس له صوف وال لبن. 

فقال أبو عبد اهللA: وهل يطيبه إال ذلك؟! يذهب بعضه ويبقى بعضه«)4(.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:).
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:).

)3( وسائل الشيعة ج:13 باب:3 من أبواب بيع الثامر حديث:1.
)4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:9 من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:).
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ومعت�رب إبراهيم الكرخي: »قلت أليب عبد اهللA: ما تقول يف رجل اش�رى 
من رجل أصواف مائة نعجة وما يف بطوهنا من محل بكذا وكذا درمهًا؟ فقال: ال بأس 

بذلك، إن مل يكن يف بطوهنا محل كان رأس ماله يف الصوف«)1(. 

وق�د تقدم هن�اك تقريب داللة التعليل يف هذه النص�وص عىل بيان الضابط يف 
صحة املعاملة، وأنه البد من إحراز سالمة بعض املبيع.

ودعوى: أنه ليس واردًا لتعليل صحة املعاملة وبيان الضابط فيها، بل لبيان أن 
الثمن ال يقسط عىل ما ال يسلم، بل يكون بمجموعه يف مقابل ما سلم وهو الضميمة، 

كام ذكر ذلك غري واحد يف حديث سامعة الثاين.

مدفوع�ة: ب�أن ذلك خمال�ف للظاهر. والس�يام أنه مل يرد يف خص�وص ما يعلم 
بوجوده ويش�ك يف وصوله للمشري، بل ورد أيضًا فيام يشك يف حصوله، وال معنى 
للتقس�يط فيه. بل معترب إبراهيم بن ميمون رصيح يف ورود ذلك لتوجيه صحة البيع، 
وال�رد عىل حكم أهل املس�جد يف حكمهم ببطالنه ألن بع�ض الغنم ال صوف له وال 

لبن. 

عىل أن مبنى البيوع املذكورة عىل اإلقدام عىل حتمل اخلس�ارة وعدم التقس�يط، 
ف�ال حاج�ة لبيانه، كام ذكرناه هناك. ولذا ال إش�كال يف قصور ه�ذه النصوص عام إذا 
أقدم املش�ري عىل الرشاء بتخيل س�المة متام املبيع بنحو يقتيض تس�ليمه بتاممه. وقد 

تقدم متام الكالم يف هذه النصوص هناك. فراجع.

ه�ذا والتعلي�ل املذكور إن�ام ينهض بعم�وم ل�زوم الضميمة يف بيع م�ا ال حيرز 
وج�وده أو وصول�ه للمش�ري، وال ينه�ض بعموم ذل�ك لإلجارة، كام ق�د يظهر من 
كالم غري واحد، خلروجها عن موضوع التعليل، فهو نظري ما إذا علل النهي عن لبس 
الث�وب بكونه قطن�ًا، فإنه يدل عىل عم�وم النهي عن لبس القطن م�ن دون أن ينهض 

بالنهي عن التدثر بالقطن. 
)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:1.
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الثالـث: أن تكون العن املسـتأجرة ذات منفعة)1(. فا تصح إجارة 

نعم لو كان التعليل ارتكازيًا، فقد يتجه العموم، تبعًا لعموم اجلهة االرتكازية، 
ك�ام ل�و ورد تعليل النهي عن لبس عباءة احلرير بكون�ه ترفًا، فإنه كام يتعدى منه للبس 
ث�وب احلري�ر غري العباءة قد يتجه التع�دي منه للتدثر باحلرير، لكون�ه ترفًا أيضًا بنظر 

العرف. لكن التعليل يف املقام تعبدي، وليس ارتكازيًا. 

ومن هنا ينحرص وجه التعدي لإلجارة بإلغاء خصوصية البيع عرفًا، والتعدي 
جلميع املعاوضات املبنية عىل مقابلة املال باملال. 

وه�و ال خيلو عن وجه. والس�يام بلح�اظ معترب إبراهيم بن ميم�ون، فإنه ليس 
واردًا يف البي�ع، ب�ل يف معامل�ة خاصة ترج�ع إىل جعل أجر رعي الغن�م هو ما يفضل 
للراعي من قيمة أصوافها وألباهنا بعد دفعه عن كل رأس دراهم. ومن هنا يقرب جدًا 

العموم لإلجارة الرصفة التي حمل الكالم.

ه�ذا وحيث س�بق ع�دم وض�وح الدليل ع�ىل اعتبار الق�درة عىل التس�ليم يف 
اإلج�ارة فإحلاق اإلج�ارة بالبيع يف املقام يقت�يض املنع من عدم الضميم�ة. أما اجلواز 
مع الضميمة فيكفي فيه عموم نفوذ العقد، ويكون اإلحلاق املذكور عاضدًا لذلك من 

دون أن يتوقف عليه البناء عىل اجلواز.

بقـي يشء. وه�و أن نص�وص الضميم�ة املتقدم�ة وإن اختصت ب�ام إذا كانت 
الضميمة عينًا، إال أن املس�تفاد من التعليل التع�دي للمنفعة ونحوها مما يكون مقاباًل 
بامل�ال، وأن امله�م ه�و إحراز حصول دافع الع�وض عىل يشء يف مقاب�ل ماله. فلو تم 
التع�دي من البيع لإلج�ارة تعني االكتف�اء يف الضميمة فيها بكل م�ن املنفعة املعلومة 
احلص�ول أو الع�ني كذلك. وإن اختلف�ت كلامهتم يف ذلك، كام يظه�ر بالرجوع إليها. 

فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( مرادهP � بقرينة املثال الذي ذكره � املنفعة التي هي موضوع اإلجارة.
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األرض التي ال ماء هلا للزراعة)1(.
الرابع: أن تكون العن مما يمكن االنتفاع هبا مع بقائها)2(، فا تصح 

إجارة اخلبز لألكل)3(.

)1( ك�ام يف التحري�ر والتذك�رة والقواع�د وغريه�ا، ويف الغني�ة اإلمج�اع عىل 
ع�دم صحة إج�ارة األرض الت�ي يغمرها امل�اء للزراعة يف وقت ال ينح�رس عنها، بل 
في�ه اإلمجاع عىل الك�ربى املذكورة، والظاه�ر املفروغية عنه�ا، ألن موضوع اإلجارة 
مل�ا كان ه�و املنفعة فال موضوع هلا يف املق�ام. كي يملكها املؤجر ويمّلكها للمس�تأجر 
باإلج�ارة. وليس هو كص�ورة تعذر الوصول للعني واس�تيفاء املنفع�ة منها مع كوهنا 

واجدة للمنفعة، فإن املنفعة فيها قابلة للتملك، كام سبق.

))( ق�ال يف التحري�ر: »كل�ام صحت إعارت�ه صحت إجارت�ه، بمعنى: أن كل 
عني يمكن استيفاء منفعتها احلكمية مع بقائها تصح إجارهتا. أما ما ال يمكن استيفاء 

املنفعة منه إال بإتالفه، كالطعام والشمع، فإنه ال يصح عقد اإلجارة فيه«. 

والظاهر عدم اإلشكال فيه بينهم، البتناء اإلجارة عرفًا عىل استيفاء املنفعة مع 
بقاء العني، فهو مقّوم هلا، ال رشط فيها. ويكفي يف بيان إرادهتم له تعريفهم لإلجارة. 

ولعل لذا أمهل يف كالم كثري من األصحاب.

نع�م عدم صحة اإلج�ارة ال ينايف صحة العقد بالوجه املذكور من دون أن يقع 
إج�ارة. وهو ال يرجع إىل بيع العني، ليبتني عىل جواز إيقاع البيع بلفظ اإلجارة. إذ ال 
يف�رض يف املق�ام متلك العني، بل ج�واز االنتفاع هبا بالوجه املتلف هل�ا مع بقائها عىل 

ملك صاحبها إىل حني اإلتالف.

)3( وكذا إجارة النقود هبا لالجتار هبا، ألن االجتار هبا ليس من سنخ املنفعة هلا 
التي يمكن استيفاؤها منها مع بقاء عينها، نظري التزين هبا، بل يبتني عىل خروجها عن 
املل�ك وتبديلها يف امللكية بغريه�ا، وهو متفرع عىل متلك التاجر هل�ا. فمرجع املعاملة 
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حينئٍذ إىل متليك النقود مع الضامن الذي هو عبارة أخرى عن اإلقراض هلا، وليس�ت 
األجرة إال فائدة ربوية حمرمة. 

وق�د يتف�رع عىل ذلك أيضًا املنع من اس�تئجار الش�اة ونحوه�ا للحلب وأخذ 
اللب�ن، أو ألخذ الصوف ونحوه فقد استش�كل فيه يف التحري�ر، بل منع منه يف جامع 
املقاص�د، ك�ام من�ع يف التذكرة منه ومن اس�تئجار النخل والش�جر الس�تيفاء ثمرهتا. 
ويظهر منهم أن منشأ املنع ما سبق من ابتناء اإلجارة عىل استيفاء املنفعة مع بقاء العني، 

دون ما إذا لزم إتالفها من دون خصوصية لألمثلة.

لكن رصح غري واحد بصحة اإلجارة يف ذلك. وقد يس�تفاد من إطالق مجاعة 
أن كلام تصح إعارته تصح إجارته، مع ترصحيهم بجواز إعارة الشاة ونحوها للحلب. 
وع�ن فق�ه الراوندي نفي اخلالف يف حتدي�د موضوع اإلجارة بذل�ك، ويف الغنية نفي 
اخل�الف في�ه ممن يعتد به. وكأن�ه ألن يف العامة من ش�ذّ فمنع م�ن مرشوعية اإلجارة 
مطلق�ًا، ال للخالف يف موضوعه�ا، بل ظاهر أو رصيح اخل�الف دعوى اإلمجاع عىل 

حتديد موضوع اإلجارة بذلك.

وكيف كان فقد يستدل عىل اجلواز بوجوه:

األول: اإلمج�اع املتق�دم ع�ىل أن كل ما تص�ح إعارته تصح إجارت�ه، بضميمة 
ترصحيهم بجواز إعارة الشاة للبن، كام يظهر من مفتاح الكرامة. 

لك�ن ال جم�ال للتعوي�ل علي�ه بعد ق�رب كون معق�د اإلمجاع أص�ل مرشوعية 
اإلج�ارة يف مقاب�ل م�ن ش�ّذ من العام�ة فمنع م�ن مرشوعيتها، كام س�بق. أم�ا حتديد 
موضوعه�ا بذل�ك فهو مف�روغ عنه يف كالم من ذك�ره لقناعته به، م�ن دون أن يكون 
معق�دًا لإلمجاع. والس�يام مع ترصيح غ�ري واحد ممن تأخر عنهم بتقيي�ده بام إذا بقيت 

العني، بنحو قد يظهر منه أن ذلك هو مراد من أطلق. 

مع أن املتيقن مما ذكروه يف إعارة الش�اة للبن جواز ذلك وترتب األثر عليه، ال 
كونه عارية بام هلا من معنى عريف، ليدخل يف معقد اإلمجاع املدعى. 
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عىل أنه مل يثبت كون اإلمجاع يف مثل ذلك تعبديًا، بل يقرب ابتناؤه عىل االجتهاد 
منهم عند حترير الفتاوى، كام ذكرناه يف نظائر املقام.

الثاين: قيام الس�رية عىل ذلك. ق�ال يف مفتاح الكرامة: »وهذا الفحل يس�تأجر 
للراب، والظئر إلرضاع الولد، وكذا البئر لالستقاء، والكاتب للكتابة ومنه املداد، 
إىل غ�ري ذل�ك مما فيه انتف�اع باس�تيفاء املنفعة والعني، كاس�تئجار احلامم واالس�تئجار 

للصبغ«.

وفي�ه: أن الراب والرضاع واالرتضاع واالس�تحامم بأنفس�ها منافع مطلوبة 
من األعيان املس�تأجرة، وليس�ت أعيانًا، وهي موضوع اإلجارة. غاية األمر أن املنافع 
املذكورة تس�تلزم تلف األعيان تبعًا، وهو ليس حمذورًا. بل كثريًا ما يس�تلزم اس�تيفاء 

منفعة العني املستأجرة تلف بعض أجزائها. 

وك�ذا احلال يف الكتابة واخلياط�ة والصبغ والبناء ونحوها. وحتمل األجري فيها 
لألعيان تابع الشراطه عليه رصحيًا أو ضمنًا، وهو أمر خارج عن اإلجارة.

فل�م يب�ق إال مثل اس�تئجار الش�اة للحلب والبئر لالس�تقاء والبس�تان لقطف 
الثمر، حيث يكون املقصود هو متلك األعيان أو إتالفها، ومل يتضح قيام الس�رية عليه 

بنحو تنهض باالستدالل. وربام يأيت بعض الكالم يف ذلك يف الوجه الرابع.

الثالث: ما تضمن جواز االستئجار للرضاع من الكتاب املجيد)1( والنصوص 
الكثرية))( واإلمجاع. وما تضمن جواز إعطاء الغنم بدراهم عن صوفها أو لبنها كمعترب 
 Aإبراهي�م ب�ن ميمون املتق�دم، وصحيح عبد اهلل بن س�نان: »س�ألت أب�ا عبد اهلل 
عن رجل دفع إىل رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا يف كل شهر. 
قال: ال بأس بالدراهم. فأما الس�من فال أحب ذلك، إال أن تكون حوالب، فال بأس 

)1( سورة الطالق اآلية: 6.
))( راجع وسائل الشيعة ج:15 باب:71، 80، 81 من أبواب أحكام األوالد وغريها.



173 .............................................................................. يف رشوط العوضني 

بذلك«)1( وغريها. 

لك�ن يظه�ر اجل�واب عن أدل�ة االس�تئجار للرضاع مم�ا تقدم م�ن أن الرضاع 
واالس�رضاع من املنافع املطلوبة، فال مانع من كوهنام موضوعًا لإلجارة وإن استلزما 

تلف اللبن تبعًا.

وهذا هو العمدة يف اجلواب ال ما يف التذكرة والقواعد من أن ذلك ونحوه إنام 
رشع ملس�يس احلاجة إليه. إذ فيه أن احلاجة قد تكون س�ببًا لترشيع املعاملة عىل اللبن، 

دون خصوصية اإلجارة املفروض تقومها باملنفعة، كام نّبه له يف اجلملة غري واحد.

وأم�ا نص�وص إعط�اء الغنم بدراهم فال ظه�ور هلا يف اإلج�ارة، بحيث تكون 
الدراه�م يف مقاب�ل االنتفاع باألص�واف واأللبان. بل يف معامل�ة خاصة بني صاحب 
الغن�م والراع�ي ترج�ع إىل أن للراع�ي يف مقابل الرع�ي وخدمة الغنم م�ا يفضل من 

أصوافها وألباهنا بعد دفع الريبة منها أو من الدراهم. 

مع أهنا لو ابتنت عىل مقابلة األصواف واأللبان بالدراهم فهي ليست من سنخ 
اإلجارة، بل هي من سنخ البيع، نظري بيع ثمرة البستان قبل ظهورها.

الرابـع: م�ا ذكره بعض املحققنيP م�ن أن ملكية األعيان املذكورة ليس�ت 
بسبب عقد اإلجارة ابتداًء، ليشكل بأن اإلجارة ال تقتيض ملكية األعيان، بل بتوسط 
ملك املنفعة احلاصل باإلجارة، إذ كام تكون املنفعة مملوكة بسبب ملك العني الواجدة 
هل�ا، كذلك ق�د تكون العني مملوكة بس�بب مل�ك املنفعة، ك�ام إذا كان�ت منفعة العني 
التي تس�توىف منها وتكون موضوعًا لإلج�ارة تقتيض خروج عني، كالبئر حيث تكون 
منفعتها باالس�تقاء منها الذي يس�تلزم خروج املاء، فيملك بتبع ملك املنفعة املذكورة 

باإلجارة وكذا الشاة حيث تكون منفعتها أهنا حملب،  وحلبها يستلزم خروج اللبن.

وهذا بخالف مثل الش�جر فإن أثامرها ال يس�تند إىل اس�تيفاء أحد هلا، بل هي 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:9 من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:4.
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تثمر بنفس�ها، فال تكون موضوعًا لإلجارة بنحو تقتيض ملك الثمرة املتجددة، فضاًل 
عن املوجودة.

وفي�ه: أن ملكية األعي�ان يف املوارد املذكورة ونحوها حكم رشعي تابع س�عة 
وضيق�ًا لدليله، واألدل�ة يف املقام إنام تقتيض ملكية األعيان يف ه�ذه املوارد تبعًا مللكية 
منش�ئها، ك�ام يف اللبن والش�اة وامل�اء والبئر، ولذا ال إش�كال يف أن املال�ك للامء حال 
كون�ه يف البئر واللبن حال كونه يف الرع هو مالك البئر والرع، وإنام اإلش�كال يف 
متليكهام باإلخراج، ومن الظاهر أنه بنفس�ه ليس ممل�كًا حتى لو كان مملوكًا باإلجارة، 
ولذا ال متلك هذه األعيان لو كان الغرض من االستئجار عىل االستقاء واحللب جمرد 
مترن املس�تأجر عليهام، أو تقوية عضالته، دون متلك املاء املس�تقى واللبن املستحلب. 
وبذل�ك يظهر أن متلكهام املدعى ينحرص بام إذا كان مأخوذًا يف نفس اإلجارة، الراجع 

إىل كون اإلجارة سببًا يف ملكية األعيان، والذي هو حمل الكالم يف املقام.

أم�ا بع�ض مش�اخيناP فإنه اكتف�ى � فيام حكي عن�ه � يف املنفع�ة التي تكون 
موضوعًا لإلجارة بقابلية العني حلصول عني أخرى، س�واء كانت باستيفاء املستأجر، 
كام يف البئر والش�اة باإلضافة إىل االس�تقاء واحللب أم مل تكن، كام يف الشجر باإلضافة 
إىل الثمر، وكام يف الشبكة املنصوبة الصطياد احليوان، حيث يمكن استئجارها بلحاظ 
قابليته�ا لالصطياد، فيكون ملك القابلية املذكورة باإلجارة س�ببًا مللك احليوان الذي 

يقع فيها ويصاد هبا.

وق�د أكد ذل�ك بجريان الس�رية العقالئية عىل ه�ذه اإلجارات. ب�ل إن إجارة 
البس�اتني وال�دور ال تنفك عنها، لعدم خلوه�ا غالبًا عن اآلب�ار للزراعة أو الرشب، 

فيكون املستقى منها مملوكًا للمستأجر، مع أن اإلجارة مل تتعلق إال بالبئر واألرض.

نع�م البد من عدم وج�ود األعيان املذكورة حني اإلج�ارة، لتكون املنفعة هي 
قابلي�ة العني املس�تأجرة ألن حتصل منها، أم�ا مع وجودها فال موض�وع للقابلية التي 
تص�ح اإلج�ارة بلحاظها، ب�ل ليس هناك إال الع�ني املوجودة فعاًل الت�ي ال يمكن أن 



175 .............................................................................. يف رشوط العوضني 

متلك باإلجارة.

ه�ذا ومن الظاهر أن مقتىض ذلك جواز اس�تئجار اجلارية وبقية إناث احليوان 
مدة من الزمن بلحاظ قابليتها إلنتاج الولد بإلقاح ذكراهنا هلا. وهل يلتزمP بذلك؟ 

أو هو يصح بحيث يكون إجارة عرفًا؟. 

وكيف كان فيش�كل ما ذكره: أواًل: بأن القابلية من سنخ الصفات ملوضوعها، 
ال من سنخ املنافع، لتكون موضوعًا لإلجارة. 

وثانيـًا: ب�أن امل�راد بقابلي�ة الع�ني لتحصيل ع�ني أخ�رى إن كان ه�و قابليتها 
لتحصيله�ا خارج�ًا ج�رى ما تقدم من عدم ك�ون التحصيل املذكور س�ببًا يف التملك 
رشع�ًا. أم�ا يف مثل املاء واللبن فلام س�بق. وأما يف الش�بكة فألن س�بب متلك احليوان 

املصيود هو صيده وحيازته. 

وحينئٍذ فاملس�تأجر إن كان قد اس�تأجر الش�بكة من أجل أن ينصبها وحيوز هبا 
فنصبه�ا فاحليوان املصيود املس�تأجر، ألنه هو الصائد واحلائز ل�ه. لكن األجرة حينئٍذ 
بلحاظ املنفعة اخلارجية للش�بكة، وهي النصب املذكور، ال بلحاظ القابلية. وكذا إن 
كان قد اس�تأجر صاحب الشبكة لينصبها ويصيد هبا للمستأجر، ألن النصب املذكور 
فع�ل لألج�ري ومن منافع�ه اخلارجية، وق�د صار باإلج�ارة ملكًا للمس�تأجر، فيكون 

الصيد له.

وإن كان املستأجر قد استأجر الشبكة بعد أن نصبها صاحبها ليصيد هبا لنفسه، 
وتكون اإلجارة بلحاظ القابلية املذكورة، تعني ملك صاحب الشبكة للصيد، ألنه هو 

احلائز له بنصبه للشبكة، وال أثر لتملك القابلية باإلجارة، بل يتعني بطالن اإلجارة.

وإن كان امل�راد بقابلية الع�ني لتحصيل عني أخرى هو قابلية العني املس�تأجرة 
لتمل�ك عني أخرى رشع�ًا، فالقابلية املذكورة غري صاحلة للنق�ل باإلجارة بعد ظهور 
األدل�ة يف اختصاص القابلي�ة للتمليك بواجد موضوع التملك نفس�ه، وهو صاحب 

األصل يف مثل املاء واللبن، واحلائز يف مثل الصيد.
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ع�ىل أن املاء واللبن مملوكان ملالك األرض واحليوان قبل إخراجهام باالس�تقاء 
واحللب. فانتقاهلام للمس�تأجر باالس�تقاء واحللب ال يبتني عىل انتق�ال قابلية التملك 
له، بل عىل انتقال ملكيتهام له باإلخراج بسبب اإلجارة، فتكون اإلجارة مملكة للعني. 

وأما جريان السرية العقالئية عىل هذه اإلجارات فهو لو تم فاملتيقن منه بناؤهم 
عىل صحة املعاملة املذكورة من دون أن يعلم منه كوهنا إجارة. مع أنه ال يفرق فيه بني 
وج�ود العني املطلوب�ة وعدمه. فكام يصح عندهم إجارة البس�تان غ�ري املثمر بلحاظ 

الثمر الذي يتجدد فيه، يصح إجارة البستان املثمر بلحاظ االستفادة بثمره املوجود.

وأم�ا ع�دم خل�ّو الدور والبس�اتني ع�ن اآلبار فه�و ال يكفي يف إثب�ات صحة 
اإلج�ارة املذك�ورة بعد قرب كون االس�تقاء من البئ�ر مأخوذًا رشطًا يف إج�ارة الدار 
والبس�تان، كام هو احلال فيام لو كان يف الدار املس�تأجرة شجرة، حيث كثريًا ما يستفاد 
ضمنًا حني اإلجارة جواز االنتفاع بثمرها وورقها وما يس�قط من أغصاهنا سواء كان 

موجودًا حني اإلجارة أم يوجد بعدها.

اخلامـس: م�ا ذكره يف العروة الوثق�ى من أن األعيان املذك�ورة منافع ألصوهلا 
عرف�ًا، فاللب�ن عنده�م منفعة للش�اة، والثم�ر منفعة للش�جرة، واملاء منفع�ة للبئر... 

وهكذا. 

كام قد يدعى أهنا إن لوحظت بأنفسها تكون موضوعًا للبيع، وإن لوحظت من 
شؤون أصوهلا كانت منافع، فيصح إجارة األصول بلحاظها. 

وفيه: ما ذكره غري واحد من أن املراد باملنافع التي هي موضوع اإلجارة ما يقابل 
 :Pاألعي�ان، ال مطلق ما يك�ون موردًا للنفع من توابع العني. قال س�يدنا املصنف 
»وإال جلازت إجارة الش�اة بلحاظ س�خلها، واجلارية بلحاظ ولده�ا، والبذر بلحاظ 

الزرع. وكذا يف مجيع موارد التوالد«.

اللهم إال أن يقال: األمور املذكورة ال اس�تمرار فيها، لتكون من س�نخ املنفعة 
التي تصح اإلجارة بلحاظها، وحتدد بأمد خاص، وليست هي كاألمور السابقة. 
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اخلامس: أن تكون املنفعة حمللة)1(، 

لك�ن اإلنص�اف أن ذلك يكش�ف عن اختص�اص اإلج�ارة احلقيقي�ة باملنافع 
املقابلة لألعيان، ألهنا هي التي حتدد باألمد، وأن املعاملة بلحاظ األعيان السابقة تشبه 
اإلج�ارة من أجل قابلية االنتفاع هبا لالس�تمرار. ولذا ق�د يطلق عليها عرفًا اإلجارة. 

ومن هنا يشكل صحة اإلجارة فيها بام هلا من املعنى احلقيقي العريف.

نع�م هي�ون األمر بلحاظ أن عدم صحة اإلجارة يف ذلك ال ينايف صحة املعاملة 
م�ن دون أن تكون إج�ارة. لعموم نفوذ العقود، وال ملزم برجوعها للبيع. بل ال جمال 
له لو كان املس�تحق باملعاملة هو االنتفاع باألعيان املذكورة باألكل والرشب والغسل 
ونحوه�ا م�ن دون متل�ك هلا. نظ�ري ما تق�دم يف إجارة اخلب�ز لألكل. ولع�ل ذلك هو 
املقص�ود للعرف يف هذه املعامل�ة، دون التملك. فالحظ. واهلل س�بحانه وتعاىل العامل 

العاصم.

)1( كام هو املعروف بني األصحاب، ويظهر من بعض كلامهتم املفروغية عنه، 
وظاهر حمكي كشف احلق اإلمجاع عليه، بل هو رصيح اخلالف والغنية واملنتهى.

وال�كالم.. تارة: يف ع�دم صحة عقد اإلجارة عىل املنفعة املحرمة. وأخرى: يف 
عدم ثبوت األجرة هلا حتى يف اجلعالة واالستيفاء ونحومها من أسباب الضامن.

أما األول فال ينبغي اإلشكال فيه بعد املفروغية عن عدم رفع اإلجارة للحرمة، 
ك�ام يظهر الوجه فيه مم�ا ذكرناه يف الرشط املخالف للكتاب م�ن مباحث الرشوط من 
كتاب البيع. إذ بعد فرض بقاء حرمة العمل املستأجر عليه يمتنع نفوذ عقد اإلجارة. 

كام أنه بعد فرض بقاء حرمة املنفعة لألعيان يمتنع صحة اإلجارة عليها، بنحو 
يقتيض التس�ليط عىل اس�تيفائها رشعًا وخارجًا. فإنه وإن مل يثبت عموم حرمة اإلعانة 
عىل اإلثم، إال أنه ال إشكال يف حرمة مثل هذه اإلعانة املبنية عىل التشجيع عىل احلرام 
وإقراره، حيث يس�تفاد حرمتها مما دّل عىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
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باألولوية العرفية، معتضدًا باملرتكزات املترشعية. 

ب�ل اإلنص�اف أن حرم�ة اس�تيفاء املنفعة م�ن العني ين�ايف عرفًا وج�وب بذهلا 
والتمك�ني منه�ا ال�ذي هو مقتىض صح�ة اإلجارة. مضاف�ًا إىل ما ي�أيت يف األمر الثاين 
إن ش�اء اهلل تعاىل. لظهور أنه إذا تّم عدم مقابلة املنفعة املحرمة باملال تعني عدم صحة 

اإلجارة عليها.

هذا وقد يس�تدل ع�ىل ذلك أيضًا بعدم القدرة عىل التس�ليم رشعًا. لكن يظهر 
مما تقدم يف الرشط الثاين أنه ال دليل عىل عموم اعتبار القدرة عىل التسليم يف اإلجارة، 
لينظ�ر يف ش�موله للقدرة الرشعي�ة املرتفعة بالتحري�م. والدليل املتق�دم مّنا يف صورة 

الضميمة � لو تم � خمتص بالقدرة اخلارجية. فراجع.

وأما الثاين فيظهر منهم االستدالل له بوجوه:

األول: أن حتريم العمل موجب لسلب ماليته رشعًا. لكن الظاهر أن املالية من 
األم�ور الواقعية، وهي تابعة لتنافس العق�الء يف اليشء، بحيث يبذلون املال من أجل 
حتصيله، وكام ال دخل للشارع األقدس يف حصوهلا ال دخل له يف ارتفاعها. غاية األمر 

أن بيده أمر أحكامها وآثارها االعتبارية.

الثـاين: م�ا ذك�ره بعض األعاظمP يف حاش�يته ع�ىل العروة الوثق�ى من أن 
املنفعة املحرمة غري مملوكة. قال سيدنا املصنفP: »ألن إضافة امللك بحسب اعتبار 
العقالء إنام تكون فيام ترجع مصلحته إىل املالك، ويكون من كامله، وال يصح اعتبارها 
فيام يكون مفسدة ومرة عىل املالك. فيصح أن تقول: يملك زيد أن يأخذ درمهًا من 
عمرو، وال يصح أن تقول: يملك زيد أن يأخذ منه عمرو درمهًا. واملحرمات ملا كانت 

بنظر الشارع مفسدة ال يصح اعتبارها مملوكة عنده«.

وفي�ه: أن ملك اإلنس�ان ملناف�ع األعيان الت�ي يملكها بلحاظ أهنا من ش�ؤون 
ملكه، ال بلحاظ كوهنا من مصاحله التي تكون مورد النفع له.
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ك�ام أن ملك اإلنس�ان ملنفعت�ه بلحاظ كوهنا من ش�ؤونه التابعة ل�ه، ال بلحاظ 
كوهنا مما ينتفع به. وال مانع من أن يملك اإلنسان عىل غريه أن يأخذ منه مااًل إذا تعلق 

له غرض بذلك، وحصل أسباب ملك ذلك برشط أو نحوه.

ومن الغريب ما عن بعض مش�اخيناP م�ن أن من أجرب حّرًا عىل عمل حمرم 
� م�ن ك�ذب أو رضب أو مح�ل اخلمر أو نح�و ذلك � فإنه ال يضمن ه�ذه املنافع، ألن 
احلرام ال مالية له يف رشيعة اإلس�الم، فال يكون احلّر مالكًا لذلك العمل، حتى يكون 

الغاصب ضامنًا ملا أتلفه. 

إذ فيه: أنه مع فرض إجبار احلّر عىل العمل املحرم تس�قط حرمته يف حقه، فال 
موجب لسقوط حرمة جهده الذي استوفاه من أجربه عليه. 

ه�ذا ويظه�ر م�ن بع�ض املحقق�نيP أن مانعية احلرم�ة م�ن امللكية ختتص 
بالعم�ل املحرم لألج�ري، دون املنافع املحرمة لألعيان، ألن موض�وع احلرمة هو فعل 
املس�تأجر كالس�كنى يف الدار، وهو ليس موضوعًا لإلجارة، بل موضوعها هو قابلية 

العني لالنتفاع � كمسكونية الدار � وهي ليست حمرمة. بل غري قابلة للتحريم. 

وفي�ه: أنه لو تم ما ذكره يف حتديد موض�وع اإلجارة فامنعية التحريم من ملكية 
املنفعة ليس�ت مس�تفادة من دلي�ل لفظي، لينظ�ر يف عمومه للمنفعت�ني أو اختصاصه 
بإحدامه�ا، بل غاية األمر أن تكون مقتىض املناس�بات االرتكازية، واجلهة االرتكازية 
املدع�اة � ل�و مت�ت � ال ف�رق فيه�ا عرفًا ب�ني األمرين مع م�ا بينهام من كامل املالبس�ة. 

فالعمدة ما سبق.

الثالث: أن حتريم املنفعة والعمل رشعًا مالزم عرفًا لسلب حرمتهام، بحيث ال 
يقابالن باملال بنظر الشارع األقدس. 

وأما ما ذكره بعض املحققنيP من أن هدر املال رشعًا غري هدر املالية، فامل 
الكافر احلريب مسلوب احلرمة، فيجوز أخذه قهرًا عليه من دون ضامن، إال أنه ال خيرج 

عن كونه مااًل صاحلًا للمعاوضة. 
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فيندف�ع بأن املدعى يف املقام ليس ه�و هدر املال، بل هدر املالية، الراجع إىل أن 
حتريم اليشء مالزم لعدم كونه صاحلًا ألن يقابل باملال بنظر الشارع. وهو قريب جدًا. 

ك�ام أنه مطابق ملا تضم�ن النهي عن أكل املال بالباطل، بن�اًء عىل ما هو الظاهر 
من أن املراد به النهي عن أكل املال يف مقابل األمور اخلبيثة املستنكرة وعوضًا عنها، أو 
بالوجوه اخلبيثة املس�تنكرة، فيعم مثل القامر والرسقة من األمور املس�تنكرة غري املبتنية 
ع�ىل املعاوض�ة. عىل ما تق�دم توضيحه يف املس�ألة الرابعة من مقدمة كت�اب التجارة. 

فراجع.

هذا والظاهر اختصاص ذلك بام إذا كان باذل العمل أو املنفعة ملتفتًا حلرمتهام، 
بحي�ث يكون مقدمًا ع�ىل املعصية أو مش�جعًا عليها ومعتديًا يف بذل�ه ومنتهكًا حلرمة 
الش�ارع األق�دس بذلك. أم�ا إذا كان جاهاًل بذلك، للجهل باحلك�م أو املوضوع فال 
موج�ب لس�قوط حرمة جهده يف عمل�ه وحرمة منفعة عينه اململوكة والتي يس�توفيها 

الطرف اآلخر. كام ال يكون أكل املال يف مقابلهام عرفًا أكاًل له بالباطل.

وأظه�ر م�ن ذلك م�ا إذا كان باذل العم�ل أو املنفعة مكرهًا ع�ىل البذل، بنحو 
تسقط حرمته يف حقه واقعًا. 

فاملق�ام نظ�ري ما تضمن أنه ال مهر لبغ�ي، املختص ارتكازًا ب�ام إذا أقدمت عىل 
التمكني من الوطء املحرم، دون ما إذا كانت جاهلة أو مكرهة.

نعم ال إش�كال يف بطالن اإلجارة حينئٍذ، ملا س�بق من منافاة نفوذها للتحريم، 
حي�ث ال إش�كال يف بق�اء التحري�م مع اجله�ل. وأما م�ع اإلكراه فهو وإن س�قط عن  
 الفعلية يف حق املكَره، بحيث ال تلحقه تبعة العمل املكَره عليه من العقاب ونحوه، إال 
أن�ه بع�د من�اٍف عرفًا لنف�وذ اإلج�ارة ووجوب الوف�اء هب�ا، وإال كان اإلك�راه بحق، 
الستحقاق املكِره العمل بسبب نفوذ اإلجارة، املستلزم لوجوب البذل من دون إكراه. 

لكن ذلك إنام يقتيض عدم اس�تحقاق األجر م�ن حيثية اإلجارة، وال يمنع من 
اس�تحقاق أجرة املثل باالس�تيفاء، كام يس�تحق يف س�ائر موارد بطالن اإلجارة. وكذا 
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إذا جع�ل األج�ر اخلاص بنحو اجلعالة أو بنحو اإلباحة والبذل يف مقابله، لعدم منافاة 
التحريم لنفوذمها بعد عدم ابتنائه عىل إلزام صاحب العمل أو املنفعة ببذهلام. فالحظ.

 Aبقي يشء. وهو أنه قد يستدل عىل حرمة اإلجارة عىل العمل املحرم بقوله 
يف رواي�ة حتف العقول: »وأم�ا وجوه احلرام من وجوه اإلجارة نظري أن يؤاجر نفس�ه 
ع�ىل محل م�ا حيرم عليه أكل�ه أو رشبه... أو يشء من وجوه الفس�اد ال�ذي كان حمرمًا 
علي�ه م�ن غري جهة اإلجارة فيه وكل أمر منهي عن�ه من جهة من اجلهات فمحرم عىل 

اإلنسان إجارة نفسه فيه...«)1(.

لك�ن ضع�ف الرواية باإلرس�ال مانع من االس�تدالل هبا. خصوص�ًا مع عدم 
ظهور انجبارها بعمل األصحاب وإن وافقوها يف كثري من األحكام، لقرب استنادهم 

إىل غريها، خصوصًا القدماء منهم، كام يظهر بالرجوع لكلامهتم.

قال السيد الطباطبائيP يف حاشيته عىل املكاسب: »وال جابر هلا، ألهنا وإن 
كانت مشهورة بني العلامء يف هذه األعصار املتأخرة، إال أن الشهرة اجلابرة � وهي ما كانت 
عند القدماء من األصحاب والعلامء � غري متحققة«. هذا مع اضطراب متنها كام يظهر 
 .Aبالنظر إليها حتى استظهر السيد الطباطبائي أهنا منقولة باملعنى ال بألفاظ اإلمام 
ب�ل عن بعضهم اجلزم به. وبذلك يظهر اإلش�كال في�ام ذكره بعض املحققنيP من 

أهنا متلقاة بالقبول. 

وأما إجارة األعيان بلحاظ املنفعة املحرمة فعن بعض مشاخيناP االستدالل 
عىل حرمتها بصحيح جابر قال: »س�ألت أبا عبد اهللA عن الرجل يؤاجر بيته يباع 

فيه اخلمر. قال: حرام أجرته ]أجره[«))(. بدعوى: ظهوره يف األجرة لبيع اخلمر. 

)1( حتف العقول ص:48) طبع النجف األرشف.
))( ال�كايف ج:5 ص:7)). االس�تبصار ج:3 ص:55. هتذي�ب األح�كام ج:7 ص:134. لك�ن رواه عن 

صابر، كام سيأيت.
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نع�م رواه يف الوس�ائل وموض�ع م�ن التهذيب هك�ذا: »فيباع في�ه اخلمر«)1(، 
فيكون ظاهرًا يف إطالق اإلجارة من دون تقييد ببيع اخلمر، وإن كان حيصل بعد ذلك. 

وحينئٍذ يعارضه يف ذلك صحيح ابن أذينة: »كتبت إىل أيب عبد اهللA أس�أله 
ع�ن الرجل يؤاجر س�فينته ودابته ممن حيمل فيه�ا أو عليها اخلم�ر واخلنازير. قال: ال 
ب�أس«))(. ويس�قطان معًا أو جيمع بينه�ام بالكراهة. كام رواه في�ه ويف موضع آخر من 

التهذيب)3( عن صابر، وهو جمهول. 

 Pلك�ن يتعني س�قوط رواي�ة التهذيب م�ن اجلهتني الختالف نقل الش�يخ
للحديث املذكور بنحو يوجب سقوطه عن احلجية، ويتعني العمل عىل رواية الكايف. 
والسيام مع تأيدها برواية الشيخ املطابقة هلا يف التهذيبني، ومع ما اشتهر من أن الكايف 
أضب�ط، حيث يصلح ذل�ك بمجموعه أن يك�ون قرينة عرفًا ع�ىل التحريف يف رواية 
الش�يخ يف التهذي�ب. وأن املعول ع�ىل املضم�ون األول، فتحرم اإلجارة ع�ىل املنفعة 
املحرم�ة، وجتوز مع اإلطالق حتى إذا اس�تعمل املؤجر العني يف املنفعة املحرمة عماًل 

بعموم نفوذ العقد وخصوص صحيح ابن أذينة.

الله�م إال أن يق�ال: مل يتض�ح ظه�ور رواي�ة ال�كايف يف تقييد اإلج�ارة باملنفعة 
املحرمة. وجمرد حذف الفاء ال يكفي يف ذلك. كام مل يتضح حرمة محل اخلمر واخلنزير، 
ليكون صحيح ابن أذينة معارضًا لصحيح جابر. وال عدم الفرق بني بيع اخلمر وغريه 
م�ن املحرم�ات. والس�يام بعد التش�ديد يف أم�ر اخلمر، حي�ث حيرم عرصها وس�قيها 

األطفال واجللوس عىل مائدة ترشب عليها وغري ذلك. 

وم�ن هن�ا قد يتجه البناء عىل حرمة إجارة املكان ممن يبيع فيه اخلمر مطلقًا وإن 
مل يك�ن ذل�ك قيدًا يف اإلجارة من دون أن يتعدى لغ�ري ذلك من املحرمات. وينحرص 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:39 من أبواب ما يكتسب به حديث:1. هتذيب األحكام ج:6 ص:371، )37.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:39 من أبواب ما يكتسب به حديث:).

)3( وسائل الشيعة ج:)1 باب:39 من أبواب ما يكتسب به حديث:1. هتذيب األحكام ج:7 ص:134.
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فا تصح إجارة املساكن إلحراز املحرمات)1(، وال اجلارية للغناء.
السـادس: إمـكان حصـول املنفعة للعـن املسـتأجرة)2(، فا تصح 

الوج�ه يف عم�وم حرمة اإلجارة عىل املنفعة املحرمة بام س�بق. فالحظ. واهلل س�بحانه 
وتعاىل العامل العاصم.

)1( مل يتضح حرمة إحراز املحرمات، ليدخل يف الكربى املذكورة.

))( حيث كان املراد من اإلمكان ما يقابل التعذر ولو للمنع الرشعي، كان هذا 
 Pالرشط مغنيًا عن الرشط الس�ابق، وهو إباحة املنفعة. ويظهر من س�يدنا املصنف 
أن الوجه يف هذا الرشط هو اش�راط إمكان انتفاع املس�تأجر بالعني املس�تأجرة الذي 
ذكره يف العروة الوثقى، واس�تدل عليه سيدنا املصنفP بأن أخذ األجرة مع تعذر 
املنفع�ة يك�ون أكاًل لل�امل بالباط�ل، بناًء منهP ع�ىل أن املراد به أكل امل�ال من دون 

مقابل.

لكنه � لو تم � إنام يمنع من صحة اإلجارة بحيث تقتيض استحقاق األجرة من 
دون حصول املنفعة، كام هو احلال يف فرض تعذر العمل خارجًا. أما إذا أريد صحتها 
بحيث تقتيض اس�تحقاق األجرة مع حصول املنفعة، كام لو كان التعذر رشعيًا بس�بب 
احلرمة وحتققت املنفعة عصيانًا فال جمال لالستدالل املذكور. عىل أن محل الباطل عىل 
ذلك غري ظاهر كام أوضحناه يف املس�ألة الرابعة من مقدمة كتاب التجارة وأرشنا إليه 

آنفًا عند الكالم يف اشراط إباحة املنفعة.

والذي ينبغي أن يقال: إمكان حصول املنفعة للعني املس�تأجرة خارجًا إن كان 
يف مقاب�ل قص�ور العني عن املنفعة � كاألرض الصخري�ة باإلضافة للزراعة � دخل يف 
ال�رشط الثال�ث. وإن كان يف مقابل تعذر اس�تيفاء املنفعة مع قابلي�ة العني هلا دخل يف 
ال�رشط الثاين وهو القدرة اخلارجية عىل التس�ليم. وأما إمكان حصول املنفعة رشعًا، 
ف�إن كان حلرمته�ا رشعًا رج�ع إىل الرشط اخلام�س، وإن كان لتوقف اس�تيفائها عىل 



...................................................................  مصباح املنهاج � كتاب اإلجارة 184

املعصي�ة فالدلي�ل عليه ما س�بق يف ال�رشط املذكور من قص�ور دليل نف�وذ العقد عن 
ص�ورة ل�زوم املعصي�ة، حيث ال يف�رق فيه بني كون منش�أ لزومها حرم�ة نفس األمر 

املستأجر عليه وحرمة مقدمته، بحيث يكون استيفاؤه مستلزمًا للحرام.

إن قلت: ذلك إنام يتم إذا انحرص موضوع اإلجارة باحلرام أو بام يتوقف عليه، 
كام لعله مفروض كالمهم. أما إذا مل ينحرص بذلك لكن كان التوقف عىل احلرام بسبب 
تفريط األجري فال جمال للبناء عىل بطالن العقد، كام لو استؤجر اجلنب لكنس املسجد 
يف وقت يسعه الغسل ثم الكنس، لكنه فّرط فلم يبادر للغسل حتى ضاق وقته، حيث 

ال إشكال حينئٍذ يف صحة العقد حني وقوعه.

قلـت: صح�ة العق�د حني وقوع�ه ال ين�ايف بطالنه بع�د ذلك بس�بب التفريط 
املذك�ور، لعدم الفرق يف منش�أ تقديم عموم دليل التحري�م عىل عموم نفوذ العقد بني 

حدوث النفوذ وبقائه.

ومم�ا ذكرنا يظه�ر أن املقام لي�س من م�وارد التزاحم، ليدع�ى أن فعلية حرمة 
املقدم�ة ال تن�ايف نفوذ العقد وضعًا بحيث يملك كل م�ن املتعاقدين العوض احلاصل 
له بالعقد، وإن مل جيب تسليمه له من أجل حرمة املقدمة، بل هو راجع إىل قصور أدلة 
النف�وذ ع�ن صورة خمالفة احلك�م الرشعي ختصيصًا ومالكًا، كام يظه�ر مما ذكرناه عند 

الكالم يف الرشط املخالف للكتاب. 

وبذل�ك يظهر أنه ال جمال لتصحيح العقد بنحو الرتب الراجع إىل ترتب األثر 
علي�ه يف ف�رض حصول املعصي�ة. ألن الرتب خيتص بم�وارد التزاحم الت�ي يتم فيها 

إطالق دليل التكليف املرجوح وحيرز مالكه، وال جيري مع قصوره ختصيصًا.

نعم لو فرض إنش�اء اإلجارة معلقة عىل حصول املعصية مل تكن منافية للحكم 
الرشع�ي، وأمكن ش�مول دليل النفوذ هلا، وترتب األث�ر عليها عند حصول املعصية. 
 ،Pلك�ن من املعلوم مبطلية التعليق للعقد. وإىل ذلك يرجع ما عن بعض مش�اخينا

عىل ما تقرير درسه. فراجع.
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إجارة احلائض لكنس املسجد)1(.

ث�م إن بط�الن اإلجارة يف املق�ام ال يقتيض هدر العمل، بحي�ث ال يقابل باملال 
� كام س�بق يف فرض حرمة املنفعة � لعدم حرمة العمل يف نفس�ه وال حني وقوعه وإن 
حرمت مقدمته. وحينئٍذ يتعني ثبوت أجرة املثل له، كام يف سائر موارد بطالن اإلجارة. 
بل يمكن ثبوت األجر املسمى مع اجلهل بحرمة املقدمة إذا عنّي بنحو اجلعالة ال بنحو 
اإلج�ارة، لعدم منافاة نف�وذ اجلعالة لتحريم مقدمة العمل، إال بلحاظ كونه تش�جيعًا 
ع�ىل املعصي�ة، وهو خيتص بصورة العلم باحلرمة. وربام ي�أيت يف كتاب اجلعالة ما ينفع 

يف املقام.

)1( يف حاش�ية بعض األعاظمP: »وأما املثال فقد خرج باش�راط مملوكية 
املنفعة وإباحتها«. وإليه يرجع ما ذكره بعض املحققنيP. لكن من املعلوم أن كنس 
احلائ�ض للمس�جد ليس حمرمًا يف نفس�ه، وإنام حت�رم مقدمته، وه�ي ال تقتيض حرمته 

قطعًا، كام نّبه لذلك سيدنا املصنفP وغريه. 

وأم�ا مملوكيته ف�إن أراد هبا ما يتوقف عىل إباحته فهي حاصلة أيضًا، ملا س�بق. 
عىل أنه تقدم عند الكالم يف الرشط اخلامس عدم منافاة حتريم العمل مللكيته. وإن أراد 
هب�ا ما يتوقف عىل القدرة عليه فقد س�بق منهP يف ال�رشط الثاين أن ما ال يقدر عىل 

تسليمه ال مالية له، ال أنه مال غري مملوك. وإن سبق مّنا املنع من ذلك أيضًا.

بقـي يشء. وهو أنه ق�ال يف القواعد يف بيان رشوط املنفعة: »الثالث: أن تكون 
 متقوم�ة« ويف مفت�اح الكرامة: »هذا الفرع م�ن متفردات الكت�اب والتذكرة. وهو مما 
ال ريب فيه عندهم. لكنهم مل يذكروا له عنوانًا. ومعنى كوهنا متقومة أن يكون هلا قيمة 

عند أهل العرف. سواًء كان الغالب ذلك، أو احتيج إىل ذلك يف بعض األحيان«.

وكأن منش�أ دع�واه م�ا ه�و املعل�وم م�ن ك�ون اإلجارة م�ن املعاوض�ات، مع 
مفروغيتهم عن أخذ املالية يف موضوع املعاوضة.
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)مسـألة 4(: إذا آجـر مـال غـريه توقف صحـة اإلجارة عـى إجازة 
املالك)1(. وإذا آجر مال نفسه وكان حمجورًا لسفه أو رق توقف عى إجازة 
الويل)2(. وإذا كان مكرهًا توقف عى الرضا ال بداعي اإلكراه)3(. وإذا آجر 
السفيه نفسه لعمل ففي الصحة إشكال، واألحوط االستئذان من الويل)4(.

لك�ن ذلك � لو تم � يقتيض غلبة االنتفاع باليشء، لتقوم املالية بتنافس العقالء 
يف ال�يشء، وه�و ال يكون إال باالنتفاع ب�ه واالهتامم بتحصيله نوع�ًا. وأما االنتفاع به 
نادرًا فهو ال يكفي يف ماليته. غاية األمر أنه يكفي يف حس�ن بذل املال له عند حصول 

احلاجة له، بحيث ال يكون بذل املال سفهيًا. إال أن ذلك ال جيعله مااًل.
ولعله لذا قال يف جامع املقاصد يف تفس�ري كون املنفعة متقومة: »أي: أن يكون 
هل�ا قيم�ة عند أهل الع�رف غالبًا، ألن ما ال قيم�ة له ال جيوز بذل امل�ال يف مقابله، وال 

حيسن وقوع املعاوضة عليه«.
لكن�ه ال يناس�ب إطالقه يف ضابط صح�ة اإلجارة يف صغري�ات ذلك مما وقع 
اخل�الف بينهم فيه، حي�ث قال: »والضابط أن املنفعة التي حيس�ن عرف�ًا مقابلتها بامل 

جيوز استئجار العني املشتملة عليها، دون غريها«.

وكيف كان فقد تكرر مّنا عدم أخذ املالية يف موضوع املعاوضة ويف صحة بذل 
املال. وقد أطلنا الكالم يف ذلك يف املسألة الرابعة من مقدمة التجارة. فراجع.

)1( لكون العقد فضوليًا، فيجري فيه ما سبق يف بيع الفضويل، لعدم خصوصية 
البيع فيه، بل املعيار فيه العقد، كام يظهر بالرجوع إليه.

))( لعني ما تقدم يف سابقه.

)3( حيث يظهر مما س�بق يف البيع عدم نفوذ عقد املكره إال بإجازته له وإقراره 
ال من جهة اإلكراه، وهو حيصل يف فرض الرضا املذكور.

)4( بل هو املتعني، ملا تقدم يف املس�ألة الثانية من عدم نفوذ أمر الس�فيه يف ماله 
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)مسألة 5(: إذا استأجر دابة للحمل فابد من تعين احلمل)1(، وإذا 
استأجر دابة للركوب فابد من تعين الراكب)2(، وإذا استأجر دابة حلرث 
جريـب مـن األرض فابد مـن تعيـن األرض)3(. نعـم إذا كان اختاف 

وال يف نفسه. ومما سبق يظهر كفاية إجازة الويل للعقد بعد وقوعه يف نفوذه. 

كام يظهر احلال يف الصبي، وأنه البد يف نفوذ عقده من إذن وليه فيه قبل وقوعه، 
أو إجازته له بعده. وكان عىل سيدنا املصنفP ذكره هنا يف مجلة املحجور عليهم.

)1( ك�ام رصح بذل�ك مجاعة كثرية. ورصح كثري باعتبار مش�اهدة احلمل. ويف 
التذكرة واملسالك أنه البد من مشاهدته من امتحانه باليد ختمينًا لوزنه. 

وكأن الوج�ه يف ذل�ك كله دفع حمذور الغرر، الذي س�بق مّن�ا � عند الكالم يف 
ال�رشط األول � اإلش�كال يف مانعيت�ه، ويف حصول�ه مع كون موض�وع املعاوضة هو 

الكيل الذي ختتلف أفراده قلة وكثرة. 
والظاه�ر م�ن الس�رية االكتف�اء باحلم�ل ع�ىل املتع�ارف وإن تردد ب�ني األقل 
واألكثر. ولو رصحا باخلروج عن املتعارف فال دليل عىل وجوب التعيني، بل مقتىض 

العمومات الصحة.
))( ق�ال يف مفت�اح الكرامة: »ال خالف يف أن معرف�ة الراكب رشط يف إجارة 
ال�دواب للركوب، إال من مالك... ألنه أحد نوعي ما وقعت عليه املعاوضة، فتجب 
معرفت�ه كالبي�ع. وطريق معرف�ة الراك�ب ]املعرفة[ ثالث�ة: وزن الراكب ومش�اهدته 

ووصفه. وقد أمجعوا � كام يف اإليضاح � عىل أن املشاهدة تكفي«.

ويف القواع�د: »ويف االكتف�اء بوصف�ه من الضخام�ة والنحافة ليع�رف الوزن 
ختمينًا نظر«. بل يف املبس�وط وعن فقه الراوندي أنه البد من املش�اهدة، وقد يظهر من 

غريمها. ويظهر احلال فيه مما سبق.

)3( كام ذكره مجاعة. وقد رصح غري واحد منهم بأنه البد من تعيينها باملشاهدة 
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الراكب أو احلمل أو األرض ال يوجد اختافًا يف املالية مل جيب التعين)1(.
)مسألة 6(: إذا قال آجرتك الدار شهرًا أو شهرين بطلت اإلجارة)2(. 
وكذا إذا قال: آجرتك كل شهر بدرهم)3(. وإذا قال: آجرتك شهرًا بدرهم فإن 

أو هبا أو بالوصف. وقد ذكروا يف وجهه أن األرض ختتلف يف الصالبة والرخاوة. 

لك�ن م�ن الظاهر أن متييز ذل�ك قد ال حيصل إال بالتجرب�ة. وكيف كان فيظهر 
احلال فيه مما سبق.

)1( كأن�ه ألن الغ�رر املمن�وع عن�ه عندهم ه�و اخلطر م�ن حيثية املالي�ة، وإن 
كان ذل�ك ال يناس�ب إطالقه�م هنا. عىل أن جزم س�يدنا املصن�فP هنا بوجوب 
التعيني مع االختالف يف املالية ال يناس�ب ما تقدم منه يف املس�ألة الثالثة من التوقف يف 
مانعي�ة الغ�رر، حيث جعل جتنبه مقتىض االحتياط. إال أن يكون مراده هنا اجلري عىل 

االحتياط املذكور، ال الفتوى بوجوب التعيني.

))( أما مع تعيني األجرة املستحقة فإلهبام املنفعة املستحقة يف مقابلها، ويمتنع 
اإلهب�ام يف عوض األمر املعني. وأما مع الردي�د يف األجرة أيضًا، كام لو قال: آجرتك 
ش�هرًا بدرهم أو ش�هرين بدرمه�ني، فإلهب�ام املعاوضة املجعول�ة بالعقد تبع�ًا إلهبام 

طرفيها. 

إال أن تق�وم القرين�ة ع�ىل إرادة املعاوض�ة جزمًا ب�ني الدرهم الواح�د ومنفعة 
الش�هر األول، مع الردد يف إنش�اء ما زاد عىل ذلك، وهو املعاوضة بني الدرهم اآلخر 

والشهر الثاين، فيتعني وقوع األوىل، دون الثانية.

)3( كل�امت األصح�اب يف املق�ام يف غاي�ة االضطراب واالخت�الف. والذي 
ينبغي أن يقال: ال إش�كال يف البطالن مع إهبام الش�هور وعدم حتديدها بوجه أصاًل، 
المتن�اع مل�ك املبهم وكونه طرفًا يف املعاوضة. كام ال إش�كال يف صحة اإلجارة بنحو 
تقتيض ملك املستأجر املنفعة واملؤجر األجرة مع تعيني الشهور ومعرفة عددها، لعدم 
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املنش�أ للبطالن. وجم�رد توزيع أجزاء األجرة ع�ىل أجزاء مدة اإلج�ارة ليس حمذورًا. 
والظاهر خروج ذلك عن مفروض كالمهم.

وأما مع عدم تعيني الشهور. فإن كانت حمدودة بحّد واقعي جمهول للمتعاملني 
� كانتهاء مدة عمل املستأجر أو شفاء مريضه أو نحومها � فمقتىض العمومات الصحة. 
ويؤيده�ا أو يعضدها ما ورد يف البيع من جواز بيع مجلة جمهولة املقدار لكل جزء منها 
م�ا يقابله من الثمن، كبيع صربة من طع�ام كل صاع بدرهم وبيع األرض كل جريب 
بدين�ار ونحومه�ا، كام ذكرناه مفصاًل عند الكالم يف ل�زوم العلم بالعوضني من كتاب 

البيع، لظهور أن الغرر املانع يف اإلجارة ال يزيد عن الغرر املانع يف البيع.

نع�م لو تم اعتب�ار العل�م بالعوضني يف اإلج�ارة تعبدًا، للدلي�ل اخلاص تعني 
اخل�روج ب�ه عن العموم�ات، وعدم التعويل عىل م�ا ورد يف البيع بع�د اختصاصه به. 

لكن سبق املنع من ذلك. فراجع.

وأم�ا إذا كان احل�د هو اختيار املس�تأجر. فإن أريد متليك منفع�ة متام املدة التي 
خيتاره�ا املس�تأجر ومتام ما يقابلها من األجرة املحددي�ن يف علم اهلل تعاىل، بحيث يقع 
التعاوض بينهام حني العقد، ويملك كل منهام متام العوض الذي فرض لصاحبه، كان 

من صغريات ما سبق من فرض اجلهالة يف العوضني، وجرى عليه حكمه.

أما لو أريد حتقق التعاوض بني منفعة كل شهر وما يقابله من األجرة عند عزم 
املس�تأجر عىل استيفائها، أو عند رشوعه يف استيفائها، بحيث تكون هناك معاوضات 

تدرجيية � كام هو املنرصف من التعبري املذكور � فيلزم التعليق املبطل للعقد عندهم.

 نع�م ل�و قام�ت القرينة ع�ىل اجل�زم باملعاوض�ة باإلضاف�ة إىل بعض الش�هور 
� كالش�هر األول أو م�ا زاد علي�ه � تعني صح�ة اإلجارة باإلضافة إلي�ه ولزومها. وال 
يق�دح انض�امم اإلج�ارات التعليقي�ة يف بقية الش�هور إليه�ا حني اإلنش�اء، النحالهلا 
عرف�ًا إىل إجارات متع�ددة. إال أن تقوم القرينة عىل أخذ وح�دة الصفقة رشطًا ألحد 

املتعاقدين، فيثبت له اخليار يف اإلجارة الصحيحة.
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زدت فبحسابه، فإن أراد املعنى األول بطلت)1(، وإن أراد اإلجارة يف الشهر 
األول واإلجارة ثانيًا يف الباقي صحت يف األول)2(، وبطلت يف الزائد)3(. 

ب�ل يمك�ن توجي�ه الصح�ة يف بقي�ة الش�هور إذا كان أخذها بنح�و الرشط يف 
اإلج�ارة يف امل�دة املح�ددة، ب�أن يرج�ع العق�د إىل اإلجارة يف امل�دة املعين�ة برشط أن 
للمس�تأجر اس�تيفاء املنفعة يف كل ش�هر مع دفع ما يناس�به من الثمن. لكنه حيتاج إىل 

عناية ال يناسبها ظاهرًا التعبري املذكور.

)1( لكنه خالف ظاهر الكالم املذكور جدًا.

))( ك�ام يف الرسائر والتذك�رة والقواعد. لعموم نف�وذ العقد بعد فرض تعيني 
املدة. خالفًا لإليضاح وجامع املقاصد. قال يف الثاين: »ألن العوضني هو ما اقتضامها 
جمم�وع العق�د، والرشط م�ن مجلته. وأيضًا فإن فس�اد الرشط يقتيض فس�اد العقد كام 

قررناه غري مرة«. وكالمها ممنوع.

نع�م قد يتجه بن�اًء عىل أن مانعية الغ�رر يف اإلجارة ليس لإلمج�اع عىل إحلاقها 
بالبي�ع يف ذل�ك، بل ألجل عموم مانعي�ة الغرر، حيث يتجه حينئ�ٍذ مانعيته من صحة 

العقد ولو الشتامله عىل الرشط الغرري. لكن سبق املنع من ذلك. 

مضاف�ًا إىل صحي�ح أيب محزة عن أيب جعفرA: »س�ألته ع�ن الرجل يكري 
الداب�ة، فيقول: اكريتها منك إىل م�كان كذا وكذا، فإن جاوزُتُه فلك كذا وكذا زيادة. 
ويسمي ذلك. قال: ال بأس به كله«)1(. لظهوره يف تعيني مقدار الزيادة يف األجرة دون 
مقدار الزيادة يف جتاوز املسافة. وحينئٍذ يدل عىل عدم مبطليته لإلجارة التي ضم إليها. 

مع تعيينهام معًا � كام يف حمل الكالم � باألولوية العرفية.

)3( كام رصح به من سبق. وهو الزم لكل من رصح بالبطالن فيام لو استأجره 
كل ش�هر بدره�م مطلق�ًا أو فيام ع�دا الش�هر األول. ويظهر احلال فيه مما س�بق فيام لو 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:8 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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هـذا إذا كان بمعنى اإلجارة)1(، أما إذا كان بعنوان اجلعالة)2(، بأن تكون 

استأجره كل شهر بدرهم. 

)1( الت�ي هي تبتني ع�ىل املعاوضة امللزمة بني املنفع�ة واألجرة، بحيث يملك 
كل من املتعاقدين عىل اآلخر ما جعل له بالعقد.

))( فق�د ذك�ر يف اجلواهر أنه يمك�ن تصحيح املعاملة، إذا كان�ت بنحو يكون 
كاجلعالة، بل يف العروة الوثقى أهنا تصح إذا كانت جعالة. معلاًل فيهام بأنه يغتفر فيها 

مثل هذه اجلهالة. 

والوجه فيه: أن اجلعالة ليست عقدًا يبتني عىل املعاوضة، والتمليك للعوضني 
� ليمتن�ع م�ع اجله�ل للغرر، فضاًل ع�ن اإلهبام، حي�ث يمتنع متلك املبه�م، كام يمتنع 
تعليق�ه عىل االختي�ار، ملبطلية التعليق للعقد � بل عىل جم�رد الوعد باجلزاء عىل العمل 
بحيث يملك اجلزاء بعد العمل، فال يكون العمل مملوكًا، كام ال يكون اجلزاء اململوك 

مبهاًم، بل يتجدد بقدر العمل احلاصل.

نعم استشكل بعض األعاظمP يف تعليقته عىل العروة الوثقى يف محل املقام 
ع�ىل اجلعال�ة باختصاص اجلعالة بام إذا كان االلت�زام باجلعل يف مقابل عمل حمرم من 
الطرف اآلخر، فال تنطبق عىل املقام، حيث يكون دافع اجلعل هو مستويف منفعة املال.

وعن بعض مش�اخيناP تصحيحها.. تارة: بام عن املحقق الرش�تيP من 
أن اجلعل من مس�تويف منفعة الدار مثاًل لصاحبها يف مقابل إسكانه فيها. وأخرى: بأن 
يكون اجلعل من مالك الدار مثاًل وهو منفعتها يف مقابل بذل األجرة وإعطائها له، فإن 

اإلعطاء املذكور عمل حمرم يف نفسه صالح ألن يعوض باملال.

ويش�كل األول بأن من اإلس�كان إن كان هو جعل الش�خص يف الدار � نظري 
جعل الفرس يف االس�طبل، والس�يارة يف املخبأ � فمن الظاهر خروج ذلك عن مورد 
ال�كالم. مع أنه ال يقتيض جمانية إش�غاهلا، ولذا قد يس�تأجر عليه غ�ري صاحب الدار. 
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وإن كان هو بذل السكنى وإباحتها فمن الظاهر أن اجلعل ال يستحق بذلك، بل بنفس 
السكنى. 

ك�ام يندف�ع الثاين بأن�ه حيث ال يراد بب�ذل األج�رة اإلعطاء اخلارج�ي هلا، بل 
متليكها، رجع ذلك إىل اهلبة املعوضة، ال إىل اجلعالة. مع أن مقتضاه اس�تحقاق املنفعة 
 تبع�ًا لتملي�ك األج�رة، ومبن�ى املعام�الت املذك�ورة عىل العك�س. ويأيت من س�يدنا 

املصنفP ما يرجع إىل بعض ما سبق.

فاإلنصاف أن املعاملة املذكورة ال تتناسب مع اجلعالة بام هلا من معنى معهود. 

نعم ال حتديد يف النصوص ملعنى اجلعالة، كام ال إطالق يف أدلتها، وإنام وردت 
فيها نصوص قليلة يف موارد قليلة، وال جمال الستفادة العموم منها إال بضميمة كوهنا 
موردًا لس�رية العق�الء ومقبول�ة بمقتىض مرتكزاهت�م، حيث يرون اس�تحقاق األجر 

املجعول عىل العمل بالعمل نفسه، ال بمعاوضة تقتيض متلك العوضني قبل العمل. 

واملرتك�زات املذك�ورة كام تقتيض ذلك يف العمل تقتضي�ه يف غريه من األموال 
املحرمة، من األعيان واملنافع، كام لو قال: إن تركتني آكل وجبة من طعامك أعطيك 
درمهًا، وإن ركبت بغلك أو بس�يارتك إىل مكان كذا، أو بّت يف فندقك ليلة، أعطيتك 
درمهًا. ومنه املقام. فإهنا مجيعًا تشرك يف جعل اجلعل عىل استيفاء مال الغري، من دون 
خصوصي�ة للعم�ل بالنظ�ر للمرتك�زات العرفية التي هي املنش�أ يف البن�اء عىل عموم 

صحة اجلعالة عىل العمل مع قصور النصوص عنه.
وباجلمل�ة: خ�روج املعاملة املذك�ورة عن اجلعالة املعه�ودة ال ينايف تصحيحها 
بم�الك اجلعال�ة تبع�ًا للمرتك�زات. ولعله ل�ذا مل جيعله�ا يف اجلواهر م�ن اجلعالة، بل 
فرضها كاجلعالة يف عدم ابتنائها عىل املعاوضة مسبقًا، بل عىل ثبوت العوض املجعول 

باستيفاء املال. فالحظ.



193 ........................................................ الكالم يف تعيني املدة التي تقع فيها اإلجارة 

األجـرة مبذولـة بإزاء إباحـة املنفعة، ال املنفعة نفسـها)1(، فـا بأس، عى 
إشـكال. ولعل مرجع اإلباحة بالعوض إىل هذا أيضًا)2(، فيكون العوض 

لإلباحة ال للمباح.

)1( مم�ا س�بق يظه�ر اإلش�كال يف ذلك بأن اجلعل بحس�ب قص�د الطرفني ال 
يس�تحق بإباح�ة املنفعة، بل باس�تيفاء املنفعة نفس�ها. كي�ف! وال إش�كال يف أنه لو مل 

يستوف املنفعة بعد اإلباحة وأرجع العني فال يشء عليه.

))( ق�ال يف اجلواه�ر: »ك�ام أن�ه ال يبعد الصح�ة لو جعل من قبي�ل اإلباحات 
بأع�واض معلومة تلزم بالتلف، كام يف نظائر ذلك من األعيان واملنافع«. ونحوه ما يف 

العروة الوثقى.

وقد استش�كل في�ه بعض األعاظ�مP يف تعليقته عليها ب�أن عوضية األجر 
املسمى دون أجر املثل حيتاج إىل عقد معاوضة صحيحة، فمع عدمه يتعني ضامن أجر 

املثل. 

وفيه أنه ال إطالق لدليل ثبوت أجرة املثل يش�مل املقام، ليتوقف اخلروج عنه 
عىل عقد يكون مقتضاه مقدمًا عىل اإلطالق املذكور بمقتىض دليل نفوذ العقود.

ه�ذا وعن بعض مش�اخيناP أنه إنام حيت�اج للعقد إذا كان امل�راد للمتعاملني 
تب�ادل امللكي�ة بينهام بنحو ملزم، بحي�ث يكون لكل منهام مطالبة اآلخ�ر بام انتقل إليه 
من�ه، وال ملزم بذلك، بل يكفي إناطة اس�تيفاء املنفعة بدفع العوض املس�مى، بحيث 
حيرم عىل الطرف اآلخر استيفاؤها مع عدم دفعه، ويكون غاصبًا حينئٍذ، كام هو احلال 

يف سائر القيود املأخوذة يف اإلباحة.

وفيه: أن الزم ذلك عدم اس�تحقاق األجر املسمى باستيفاء املنفعة، بل الثابت 
ب�ه ه�و أجر املثل. ويبقى يف الذمة ما مل يعوض عنه بدفع املس�مى، س�واًء كان أقل منه 

أم أكثر.
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غاي�ة األم�ر أن إباح�ة الترصف يف الع�ني واس�تيفاء منفعتها تتوق�ف عىل دفع 
املس�مى، فمع عدم دفعه يقع الترصف حرامًا. وحينئ�ٍذ إن كان قد أقدم عىل الترصف 
عازم�ًا ع�ىل دفعه مل يك�ن متم�ردًا، وإال كان متمردًا. ث�م إن دفعه بعد ذلك انكش�ف 

وقوعه مباحًا، وإال انكشف وقوعه حمرمًا. 

وم�ن املعل�وم عدم قص�د املتعاملني ذل�ك يف املق�ام، بل هو اس�تحقاق األجر 
املس�مى باس�تيفاء املنفع�ة، فيبق�ى يف ذمته، وجيب ع�ىل الورثة دفعه من تركته كس�ائر 
ديون�ه، مع أن�ه ال دليل عىل وجوب دفع غ�ري الديون عليهم ملج�رد جعل ما وقع من 

ترصفاته حال حياته مباحًا.

أم�ا س�يدنا املصن�فP فيظه�ر منه هن�ا رجوع اإلباح�ة بالع�وض إىل كون 
الع�وض يف مقابل إباحة املنفعة، ال يف مقابل املنفعة نفس�ها، وقد عرفت إش�كاله. أما 
يف مستمس�كه فقد ذكر أن اإلباحة بالعوض اخلاص معاملة خاصة يف قبال غريها من 
عقود املعاوضات، نظري التمليك بالعوض، كاهلبة املعوضة والقرض، فتقتيض حينئٍذ 
ملك املس�مى بال حاج�ة إىل معاوضة أخ�رى صحيحة. وخروجها ع�ن املعاوضات 

املتعارفة � لو تم � غري قادح. 

ف�إن كان م�راده بذلك أهنا عق�د وإن مل يك�ن متعارفًا، فيدل علي�ه عموم نفوذ 
العق�د، ف�ال جمال للبن�اء عىل ذلك، لع�دم ابتنائها عىل اإللزام وااللت�زام، بل عىل جمرد 

اإلباحة.

نعم هي تتضمن التزامهام باألجر املس�مى عىل تقدير اس�تيفاء املنفعة دون أجر 
املثل. لكنه التزام بمضمون تعليقي، والتعليق مبطل للعقد. 

وإن كان م�رادهP أهنا معاملة مس�تقلة نافذة بمقتىض املرتك�زات العقالئية 
وإن مل تكن عقدًا، فله وجه.

إال أن الظاه�ر أن اس�تحقاق اجلع�ل املس�مى باس�تيفاء املنفع�ة ال يتوقف عىل 
رضا الطرفني، ليكون نحوًا من التعامل بينهام، وتكون يف البني معاملة صحيحة بنظر 
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العق�الء، بل هو تابع جلعل مالك املنفعة املبي�ح هلا، ال غري، ريض به الطرف اآلخر أم 
مل يرض به. 

ف�إذا أعل�ن صاحب الفن�دق مثاًل أج�رًا معينًا مل�ن يبيت فيه ليل�ة، ثبت األجر 
املذك�ور ع�ىل من يبيت فيه حتى لو مل يرض بذلك وب�ات ناويًا عدم دفعه عدوانًا، وال 
يكفي�ه دفع أجرة املثل حينئ�ٍذ. وكذا احلال يف مالك العني، كام لو عني صاحب املطعم 

ثمنًا خاصًا لوجبة الطعام. 

وأم�ا بن�اء العقالء ع�ىل ضامن قيمة املث�ل بإتالف األعيان، وض�امن أجرة املثل 
باس�تيفاء منافعها بال حق فهو خيتص بام إذا مل حيدد املالك عوضًا مللكه، أما مع حتديده 

عوضًا معينًا له، بحيث كان بذله له مبنيًا عليه، فيكون هو املتيقن.

بل ال يبعد ذلك حتى مع عدم بذله للعني أو املنفعة أو العمل، بل كان اإلتالف 
للملك أو استيفائه قهرًا عليه إذا كان قد عني له ثمنًا أو أجرًا خاصًا. ويتضح ذلك كله 
بالرجوع لس�رية العرف الش�ائعة تبعًا ملرتكزاهتم، والتي يتعني العمل عليها ما مل يثبت 

الردع عنها.

بقي يف املقام أمور:

األول: الظاه�ر أن ما س�بق مّن�ا يف تصحيح املعاملة يف املقام ع�ىل نحو اجلعالة 
مالزم ملا ذكرناه هنا يف اإلباحة بالعوض، فإن االتفاق بني الطرفني إذا وقع عىل النحو 
املذكور فهو باإلضافة إىل مستويف املنفعة كاجلعالة، وباإلضافة إىل مالك املنفعة وباذهلا 

إباحة العوض.

الثـاين: أن ذل�ك كام جي�ري يف الفرض الثاين، وهو إذا آجره م�دة معينة وما زاد 
فبحس�اهبا، جيري يف الف�رض األول، وهو ما إذا قال: آجرتك كل ش�هر بكذا، بأن ال 
يك�ون املقصود هلام باإلجارة عقد اإلجارة املبن�ي عىل اإللزام وااللتزام باملعاوضة بني 

املنفعة واألجر، بل جمرد حتديد األجر املقابل للمنفعة.
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)مسـألة 7(: إذا قـال: إن خطـت هـذا الثوب بدرز فلـك درهم وإن 
خطـت بدرزيـن فلـك درمهان، فإن قصـد اجلعالـة ـ كام هـو الظاهر)1( ـ 
صـح)2(، وإن قصد اإلجارة بطل)3(. وكذا إن قـال: إن خطته هذا اليوم 

الثالـث: يمك�ن تصحي�ح املعامل�ة إذا مل ترجع لإلج�ارة فعاًل، ب�ل إىل توكيل 
املس�تأجر يف أن يس�تأجر كل ش�هر يريده بام يقابله من الثمن، بأن يتوىل بنفس�ه طريف 

العقد. لكنه حيتاج إىل عناية ال يناسبها ظاهر التعبري املذكور.

)1( إن�ام يك�ون هو الظاهر فيام إذا مل يبتن عىل اإلل�زام وااللتزام بأحد األمرين 
ختيريًا، بل عىل جمرد التعهد باألجر اخلاص عىل تقدير العمل املناسب له. أما إذا ابتنى 
ع�ىل اإلل�زام وااللت�زام بأحد األمري�ن ختيريًا فال جم�ال حلمله عىل اجلعال�ة، بل يكون 

عقدًا، وجيري فيه ما يأيت يف الفرض الثاين إن شاء اهلل تعاىل.

))( كام رصح به مجاعة، بل يظهر من بعضهم املفروغية عنه. واستشكل فيه يف 
املختلف، للجهل بمقدار اجلعل. لكنه غري قادح يف اجلعالة، كام نّبه لذلك غري واحد.

)3( ك�ام يف الرسائ�ر واجلامع واملختل�ف وجامع املقاصد واملس�الك وغريها. 
وتردد فيه يف القواعد وحمكي غاية املراد واملفاتيح وغريها. ويف التحرير واإلرشاد أنه 
يصح عىل إشكال، بل جزم بالصحة يف املبسوط واخلالف والرشائع واللمعة والتنقيح 

وغريها.

وقد توجه الصحة فيام لو كان الردد بني األقل واألكثر، حيث يكون موضوع 
اإلج�ارة � املبنية عىل اإللزام وااللتزام باملعاوض�ة اململكة � عرفًا هو األقل من العمل 
والثم�ن، وما ع�داه رشطًا فيه�ا ال يبتني عىل اإلل�زام بالزائد، بل عىل االلت�زام بزيادة 
األج�ر لو حتقق، وال إش�كال يف عموم نف�وذ الرشوط لذلك. مضاف�ًا إىل صحيح أيب 

محزة املتقدم يف املسألة السادسة.

ودع�وى: أن هذا خالف اجلمود عىل العبارة املفروضة، ألن مفادها جعل كل 
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من األجرتني بتاممها عىل العملني من دون أن تكون الزيادة يف األجر رشطًا للزيادة يف 
العمل، فيلزم الردد يف اإلجارة.

مدفوع�ة: ب�أن اجلمود املذك�ور خمال�ف للمفهوم عرف�ًا من الكالم. والس�يام 
بلح�اظ أن وض�وح امتناع الرديد يف اإلج�ارة ارتكازًا يصلح قرين�ة عىل محل العبارة 

املفروضة عىل ما ذكرنا.

ودع�وى: أن ذلك ال يناس�ب ما س�بق يف البي�ع بثمنني حااًل ومؤج�اًل من أن 
مقت�ىض القاع�دة البطالن، المتناع الرديد يف البيع، حي�ث مل يتقدم هناك جعل امتناع 
الردي�د قرين�ة عىل تصحيح املعامل�ة بحملها عىل البيع بأكثر الثمن�ني مع كون إرجاع 

بعض الثمن رشطًا عىل تقدير التعجيل بدفعه.

مدفوع�ة: ب�أن ذلك ليس بأوىل م�ن العكس، وهو كون الثم�ن هو األقل، مع 
اش�راط الزي�ادة عىل تقدي�ر تأخري دفعه، املس�تلزم للربا املبطل. بل لع�ل الثاين أقرب 

عرفًا، ألن األصل يف البيع أن يكون نقدًا. 

ع�ىل أنه ال جمال للبن�اء عىل كال الوجهني، البتناء البيع ع�ىل اإللزام وااللتزام، 
وال إل�زام بأح�د األمري�ن هناك، ب�ل مبنى املعاملة ع�ىل التخيري بينهام، ول�ذا تقدم أنه 
يمك�ن اخلروج عن الردي�د بإناطة أحد األمري�ن بخصوصه باختيار املش�ري. لكنه 

مستلزم للتعليق املبطل للبيع إمجاعًا. 

أم�ا هنا فاألقل الزم عىل كل ح�ال، والزيادة تابعة الختيار األجري. غاية األمر 
أن له عليها زيادة يف األجر بمقتىض الرشط. 

أم�ا ل�و كان الردد ب�ني املتباينني فقد يستش�كل فيه بامتن�اع املعاوضة وامللكية 
للم�ردد، بحي�ث يكون موضوعًا لإللزام وااللتزام. وهذا بخ�الف مثل اجلعالة املبنية 
عىل اس�تحقاق اجلع�ل بعد العمل، من دون إل�زام بالعمل، لتعني العم�ل بعد حتققه، 

فيتعني أجره، من دون تردد يف البني. 
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لكن حمذور الرديد إنام يلزم لو كان املراد املعاوضة فعاًل بني األمرين املرددين، 
بحيث تنش�غل ذمة كل منهام بام عليه من أحد العوضني بخصوصيته عىل تردده، وهو 

خالف ظاهر التعبري املفروض. 

ب�ل الظاهر منه إلزام األجري فعاًل بأحد األمرين ختيريًا، بحيث يكون مس�تحقًا 
علي�ه بالنح�و املذك�ور يف مقاب�ل التزام املس�تأجر عىل نفس�ه فعاًل باألج�ر األقل، مع 
اش�راطه عىل نفس�ه زي�ادة األج�ر إذا اختار املس�تأجر الفرد األفض�ل. وال حمذور يف 
ذلك، فإن اس�تحقاق أحد األمرين ختيريًا ممكن عقاًل، كانش�غال الذمة بالكيل، وليس 

هو كاستحقاق أحدمها املعني بنحو اإلهبام الذي سبق امتناعه. 

كام أن اش�راط الزيادة يف األجر لألفضل من طريف التخيري ال حمذور فيه أيضًا 
كاشراطها للزيادة يف العمل الذي تقدم يف صحيح أيب محزة. ومن هنا يتعني البناء عىل 

الصحة، عماًل بالعمومات.

ودع�وى: أن ذل�ك غرر. ممنوعة، لعدم اخلطر بوج�ه أصاًل، ال يف حق األجري، 
لتبعية األمر الختياره، وال يف حق املس�تأجر، ألن�ه إنام يدفع الزيادة يف مقابل األفضل 

لو حصل. عىل أن عموم النهي عن الغرر غري ثابت، كام تكرر غري مرة.

ومثلها دعوى اجلهالة يف العوضني، حيث ظهر مما ذكرنا عدم اجلهالة يف العمل 
بع�د كون املس�تحق أحدمه�ا ختيريًا وال يف األجر بع�د كونه األقل ال غ�ري. غاية األمر 
اجلهال�ة بحصول موضوع اش�راط الزيادة، وهو حصول الف�رد لألفضل، وليس هو 

حمذورًا.

هذا إذا كان يف مقابل األفضل زيادة األجرة، كام هو املفروض يف كالمهم. أما 
إذا كانت األجرة مرددة بني املتباينني أيضًا � كام لو قال: إن خطته فارس�يًا فلك مخس�ة 
دراهم، وإن خطته روميًا فلك دينار � فقد يشكل بأنه إذا أمكن استحقاق أحد األمرين 
ختيريًا فال جمال له يف املقام باإلضافة إىل األجر، لفرض التزام املس�تأجر بأحدمها بعينه 
عىل تقدير حصول العمل املناسب له، وليس األمر منوطًا باالختيار بل بالعمل، فالبد 
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من كون األجر مرددًا، ويتعني البطالن، المتناع ملكية املردد.

هذا ولكن امتناع ملكية املردد ليس تعبديًا، ليمكن قصد املتعاملني هلا غفلة عن 
ذل�ك، بل هو أمر ارتكازي بدهيي، حيث يتعني م�ع ذلك عدم قصدها، وأن املقصود 
لي�س ه�و ملكية أح�د األجرين بالعقد، بل مرج�ع العقد املذكور إىل التزام املس�تأجر 
فع�اًل بأحد العملني ختي�ريًا بنحو يكون مس�تحقًا عليه بالعقد يف مقاب�ل التزام املؤجر 
بثب�وت كل م�ن األجرين عند حصول العمل الذي يناس�به، بنح�و اجلعالة املبنية عىل 

استحقاق اجلعل بعد العمل.

وبعبارة أخرى: الصادر من املس�تأجر جعالة عىل كل من العملني. غاية األمر 
أهن�ا ليس�ت جعال�ة ابتدائية، التي ه�ي إيقاع غ�ري الزم يمكن الرجوع في�ه قبل حتقق 
العم�ل، بل جعالة مبنية عىل التزام األجري فعاًل بأحد العملني ختيريًا، فريجع املجموع 

إىل عقد الزم ال يمكن الرجوع عنه من أحد الطرفني. 

وجم�رد خ�روج العق�د املذكور عام ه�و املعه�ود يف اإلج�ارة، م�ن ابتنائها عىل 
املعاوضة الراجعة إىل تبادل امللكيتني فعاًل، ليس حمذورًا بعد عموم نفوذ العقود. 

وبذل�ك يظهر إمكان االلتزام بذلك فيام س�بق من مف�روض كالمهم، وهو ما 
إذا كان الفرق بني العملني واألجرين بالزيادة والنقيصة لو فرض عدم قصدمها جعل 

األجر هو األقل، مع كون الزيادة رشطًا خارجًا عن األجر، كام سبق مّنا تقريبه.

وبعب�ارة أخ�رى: م�ا ذكرن�اه يف ص�ورة الردي�د بني األق�ل واألكث�ر من كون 
موض�وع العقد هو األق�ل واألكثر رشطًا خارجًا عن العقد مبني عىل اس�تظهار ذلك 
من كالم املتعاقدين، وأنه هو املقصود هلام لبًا، فلو مل يتم ذلك، واستظهر منهام الرديد، 
بحيث يكون لكل من العملني بتاممه أجره اخلاص به، أو رصحا بذلك، فوجه الصحة 

ينحرص بام ذكرناه يف صورة تباين األجرين.

ومم�ا ذكرنا يظهر أنه ال جمال للنقض يف املقام بالبيع بثمنني، حيث تقدم يف حمله 
أن مقتىض القاعدة بطالنه. فإن النقض بذلك إنام يتجه لو كانت املعاملة يف املقام مبنية 
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فلـك درهـم وإن خطته غدًا فلك نصـف درهم)1(. والفـرق بن اإلجارة 
واجلعالة إن يف اإلجارة إشـغال ذمة العامل بالعمل للمسـتأجر حن العقد. 
وكذا إشغال ذمة املستأجر بالعوض. وألجل ذلك صارت عقدًا)2(. وليس 

ع�ىل املعاوض�ة وتب�ادل امللكيتني فعاًل، وقد ظهر مما س�بق خروجها ع�ن ذلك وكون 
األجر مبنيًا عىل نحو من اجلعالة الالزمة. ويأيت يف املسألة التاسعة  إن شاء اهلل تعاىل ما 

ينفع يف املقام. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( ال�كالم يف ه�ذا الف�رض هو الكالم يف الفرض الس�ابق. ويظهر مما س�بق 
هن�اك الصح�ة هنا، لل�ردد بني األقل واألكث�ر يف العوضني معًا، فريج�ع إىل اإلجارة 
عىل الس�فر يف أحد اليومني بنصف درهم مع اش�راط زيادة نصف درهم للتعجيل يف 
اليوم األول، أو إىل ما ذكرناه أخريًا يف الفرض الس�ابق من ابتناء املعاملة عىل االلتزام 

باجلعالة. أما كلامت األصحاب فتكاد تكون متطابقة يف الفرضني معًا. 

نعم تقدم من املبس�وط الصحة يف الفرض الس�ابق، وذكر هنا أن املعاملة تصح 
إال أن�ه ل�و ج�اء به يف اليوم الثاين اس�تحق أجرة املثل عىل أن ال تزي�د عىل الدرهم وال 
تنق�ص ع�ن النصف دره�م. ومل يتضح الوج�ه يف ذلك، إذ مع ف�رض صحة اإلجارة 

يتعني استحقاق النصف درهم ال غري، ومع بطالهنا يتعني أجرة املثل.

غاية األمر أنه قد يدعى لزوم عدم جتاوز أجرة املثل املسمى. وربام يأيت الكالم 
يف ذل�ك. وه�و � لو تم � يقتيض يف املقام اعتبار أن ال يزي�د عن النصف وإن أمكن أن 

ينقص عنه. 

ك�ام أن�ه يف الرشائع تردد يف املس�ألة أواًل، ث�م قرب الصح�ة. ومل يتضح الوجه 
يف ال�ردد في�ه دون األول. بل عكس يف التحرير فقوى الصحة هنا من دون أن يش�ري 

لإلشكال الذي ذكره هناك.

))( ه�ذا م�ن لوازم التنجيز يف العق�د، وليس هو معي�ارًا يف العقد، بل معياره 
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ذلـك يف اجلعالة، فإن اشـتغال ذمة املالك بالعـوض يكون بعد عمل العامل 
من دون إشغال لذمة العامل بالعمل أبدًا. وألجل ذلك صارت إيقاعًا)1(.
)مسـألة 8(: إذا اسـتأجره عى عمل مقيد بقيد خـاص ـ من زمان أو 
مـكان أو آلـة أو وصف ـ فجاء به عـى خاف القيد، بطلـت اإلجارة إن مل 

يمكن العمل ثانيًا)2(، 

ابتناء التزام كل منهام عىل التزام اآلخر بيشء واحد، وهو يف املقام املعاوضة بني العمل 
واألجر.

)1( إنام صارت إيقاعًا ألنه يكفي يف نفوذها التزام دافع األجر وحده، من دون 
حاجة اللتزام العامل. وإنام مل يستحق العامل األجر حني إنشاء اجلعالة ومل تنشغل ذمته 
بالعمل ألن املنشأ للجاعل ليس هو استحقاق األجر فعاًل، بل معلقًا عىل العمل. وإنام 
مل تنش�غل ذمته بالعمل لعدم تضمن إنش�اء اجلعالة لذلك، بل جمرد اس�تحقاق اجلعل 
عليه بعد وقوعه. ولو تضمنت انشغال ذمته بالعمل احتاج إىل رضاه، وصارت عقدًا.

))( كام لو استأجره عىل أن خييط القامش عباءة فخاطه قميصًا. لكن ذكر بعض 
املحقق�نيP أن�ه ال موجب لبطالهنا بع�د صحتها، لفرض إمكان العمل املس�تأجر 
عليه حني العقد، وإنام تعذر بعد ذلك بس�بب خمالفة األجري. وحينئٍذ يتعني استحقاق 

األجري األجرة، واستحقاق املستأجر قيمة العمل بعد تعذر تسليمه بنفسه.

وذك�ر س�يدنا املصن�فP أن ذلك هو ال�ذي تقتضيه القاعدة، ك�ام لو تعذر 
تسليم الثمن بعدما كان مقدورًا عليه، إال أنه يتعني اخلروج عنه بالنصوص الواردة يف 
امل�وارد املختلف�ة الظاهرة يف أنه إذا مل يأت األجري بالعمل املس�تأجر عليه ال يرتب أثر 

عىل اإلجارة، كام هو ظاهر الفقهاء أيضًا.

لك�ن مل يتضح مرادهP من النصوص املذكورة، حيث مل أعثر عىل ما ورد يف 
ترك األجري العمل املستأجر عليه، وإنام وردت بعض النصوص فيام لو عجز عن إمتام 
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العمل، كصحيح حممد بن مس�لم فيمن اس�تأجر من ش�خص دابة عىل أن يوصله إىل 
موضع معني فأعيت الدابة عن بلوغه)1(، وقريب منه صحيحه اآلخر))(، وحديثي أيب 

شعيب املحاميل فيمن استؤجر عىل حفر عرش قامات، فحفر قامة ثم عجز)3(.

وه�ي ظاه�رة أو رصحي�ة يف أنه يس�تحق من األجرة املس�امة بنس�بة م�ا عمل، 
املس�تلزم لصح�ة اإلجارة في�ه وبطالهنا فيام ع�داه، وحيث كانت ظاهرة أو ش�املة ملا 
إذا انكش�ف عجزه من أول األمر عام مل يأت به بنحو يس�تلزم عدم صحة اإلجارة فيه 
م�ن حني وقوعها، فال جمال الس�تفادة ما نحن فيه من�ه من فرض صحة اإلجارة حني 

وقوعها ثم جتدد العجز بفعل األجري وخطئه يف العمل.

وكأنه لذا كان عىل بعض مشاخيناP البناء عىل مقتىض القاعدة، لعدم العثور 
يف النصوص عىل ما خيالفها. وقد أفتى برتب أثر اإلجارة، واستحقاق األجري األجرة 
املسامة، وعليه للمستأجر أجرة املثل للعمل املستأجر عليه والذي فوته عىل املستأجر. 

وعىل ذلك جرى سيدنا املصنفP يف املسألة السادسة واخلمسني.

 نع�م ذك�را أن ل�ه فس�خ اإلج�ارة أيض�ًا، لتع�ذر التس�ليم. خالف�ًا لبع�ض 

املحقق�نيP، فمن�ع م�ن ثبوت اخلي�ار املذك�ور، ألن اخلي�ار إنام هو لت�دارك رضر 
صاحب�ه، وال جم�ال له يف املقام. ق�ال: »الرر املتوهم هنا إما ف�وات الغرض املعاميل 
املتعلق بالعم�ل اخلاص، وإما رضر ذهاب األجرة املبذولة بإزاء العمل اخلاص الذي 
مل يص�ل إلي�ه، وإما رضر الص�رب إىل أن يرتفع التعذر. أما األول فه�و ال ينجرب باخليار 
ألن الفس�خ ال يوج�ب وصول�ه إىل غرضه املعام�يل. وأما الثاين فاألج�رة كانت بإزاء 
العم�ل اخلاص، ومل يتخلف حتى تذهب األجرة هدرًا، ألنه ملكه بالعقد، واآلن باٍق 
عىل ملكه، وله اس�تيفاؤه بامليته. وأم�ا الثالث فقد عرفت أنه ممتنع احلصول، فال جمال 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:)1 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:17 باب:18 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:35 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1، ).
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للصرب حتى يترر، فاألقوى عدم اخليار...«.

لكنه يشكل بأن منشأ اخليار مع عدم التسليم ليس هو تدارك الرر، بل ابتناء 
العقد عىل التس�ليم والتسلم، فيكون عدم التسليم خروجًا عن مقتىض العقد، ويثبت 

اخليار لذلك. 

مضافًا إىل أن اس�تيفاء قيمة العمل قد ال يرفع رضر عدم التس�ليم، ألن اهتاممه 
بتس�لم العمل قد يدفعه إىل بذل أجرة له أكثر من قيمته، فال يكون حفظ مالية العمل 
له ودفع أجرة املثل بدله وافيًا بتدارك رضر دفعه األجرة املسامة. ومن ثم كان ما ذكراه 
)ق�دس رسمه�ا( من ثبوت اخليار هو األنس�ب بناء عىل ما س�بق منه�م من أن مقتىض 

القاعدة عدم بطالن اإلجارة وضامن األجري قيمة العمل.

نع�م قد يش�كل ذلك ب�أن دليل مانعية تع�ذر منفعة األش�خاص واألعيان من 
ملكيته�ا باإلجارة كام يقتيض بطالن اإلجارة مع انكش�اف تعذر املنفعة من أول األمر 
يقت�يض بطالهنا بطروء التعذر، بحيث ال تكون املنفعة مملوكة للمس�تأجر بعد التعذر، 

إذ ال منفعة حينئٍذ حتى متلك. 

ول�و أمكن ملك املنفعة مع تعذرها، كاألعيان الكلية، ألمكن ملكها باإلجارة 
أو بالصلح أو غريمها، وال ينكش�ف بطالهنا بانكش�اف التعذر، كام ال ينكشف بطالن 

متلك األعيان الكلية بانكشاف التعذر.

وبعبارة أخرى: إمكان العمل � الذي هو حمل الكالم يف املقام � كام يكون رشطًا 
يف فعلي�ة التكليف ب�ه يكون رشطًا يف فعلي�ة ملكيته، البتناء ملكي�ة العمل عىل حتمل 
مس�ؤولية حتقيقه، ال عىل جمرد انشغال الذمة به، كس�ائر األموال. وإال فالعمل كيل يف 
ذمة األجري كاألجر الكيل يف ذمة املس�تأجر، فلامذا ينكش�ف بطالن اإلجارة بانكشاف 

تعذر العمل من أول األمر، وال ينكشف بطالهنا بانكشاف تعذر األجر كذلك؟!. 

وعىل ذلك يتعني البناء عىل بطالن اإلجارة يف املقام، وخروج العمل عن ملك 
املستأجر، فال تنشغل به ذمة األجري، ليتعني عليه تفريغها بدفع قيمته.
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ودعوى: أن األجري ملا كان هو السبب يف تعذر العمل كان ضامنًا له، نظري ما لو 
اس�توىف املنفعة املس�تأجر عليها، كام لو آجر الدار سنة للسكنى فسكنها هو أو شخص 
آخر غري املستأجر، فإن املستويف يكون ضامنًا ملنفعة السكن يف تلك السنة للمستأجر. 
ويك�ون مرج�ع صحة اإلجارة يف املق�ام ليس إىل ملكية العم�ل يف ذمة األجري بحيث 
تقتيض التس�ليم، بل إىل اس�تقرار اإلجارة، كام تستقر بالتسليم. ويكون أثر استقرارها 
ض�امن املنفع�ة عىل املفوت، كضامهنا عىل املس�تويف، كام كان أثرها قب�ل التفويت لزوم 

تسليمها بنفسها عليه.

مدفوع�ة: بأن تفويت املنفعة بنفس�ها م�ن دون إتالف هلا أو اس�تيفاء ليس من 
أس�باب الض�امن هل�ا. ول�ذا ال يظن بأح�د البناء عىل تضم�ني غري األجري ل�و كان هو 
السبب يف تعذر العمل، كام ذهب غري واحد إىل تضمني غري البائع لو أتلف املبيع قبل 

قبضه. ومن هنا يتعني بطالن اإلجارة. 

ونظ�ري ذلك جيري يف منافع األعيان، كام لو اس�تأجر داب�ة أو دارًا، فقتل الدابة 
أو هدم الدار مالكهام أو غريه، بل يتعني بطالن اإلجارة ال غري، بخالف ما لو استوىف 

منفعتهام، كام سبق.

ومثله�ا دع�وى: أن ذلك ال يقتيض بطالن اإلجارة، إلم�كان تلف العمل عىل 
املس�تأجر وفوت�ه من ماله مع بقاء األج�رة يف ملك األجري. غاية األمر أن للمس�تأجر 

الفسخ، البتناء اإلجارة � كسائر املعاوضات � عىل التسليم والتسلم. 

الندفاعه�ا بأن تلف العمل عىل املس�تأجر وفوته من مال�ه ال وجه له بعد عدم 
تسلمه العمل، وكون سبب تلف العمل وفوته هو األجري دون املستأجر. 

م�ع أن�ه لو ت�م اس�تقرار اإلج�ارة وتلف العم�ل من م�ال املس�تأجر فال وجه 
الس�تحقاق الفس�خ، إذ استحقاق الفس�خ فرع فاعلية اإلجارة بحيث تقتيض العمل، 
ليكون للمستأجر املطالبة بتسليمه والفسخ مع عدمه، وال يكون مع استقرارها وتلف 

العمل من ماله.
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ومل يسـتحق شـيئًا)1(، وإن أمكـن وجب اإلتيـان بالعمل ثانيـًا عى النهج 

وم�ن هنا ال خمرج عام ذكرنا م�ن بطالن اإلجارة ورجوع األجرة للمس�تأجر. 
ولعل�ه الرتكازية ما ذكرنا جرى األصحاب عليه بطبعهم بنحو يظهر منهم املفروغية 
عنه. وإال فمن البعيد جدًا خطؤهم يف مثل هذه األمور االرتكازية، وإن أمكن خطؤهم 

يف األمور التعبدية املنصوصة خلطئهم يف فهم النص أو يف اجلمع بني النصوص. 

ثم إن سيدنا املصنفP بعد أن ذهب إىل عدم ترتب األثر عىل اإلجارة قرب 
أن عدم األثر عليها ليس لبطالهنا، بل تعبد حمض مع صحتها يف نفسها، مستشهدًا عىل 
ذلك بام ذكروه من صحة اشراط إنقاص أجرة األجري إذا تأخر إيصاله للمستأجر عن 
اليوم املحدد، كام تضمنه موثق احللبي)1(. قالP: »فإن اإلجارة لو كانت باطلة كان 

الرشط كذلك، فال يستحق األجري األجرة ناقصة«. 

لك�ن املوث�ق إن مل يك�ن ظاهرًا يف انكش�اف تع�ذر اإليصال يف الي�وم املحدد، 
املس�تلزم لبط�الن اإلجارة يف املدة املرشوطة من أول األم�ر فال أقل من عمومه لذلك 
بمقت�ىض ترك االس�تفصال فيه، مع أنه تضمن ترتيب األثر ع�ىل اإلجارة، للحكم فيه 
باس�تحقاق األجر عىل النحو الذي تم االتفاق عليه بينهام، دون الرجوع ألجرة املثل. 
فالبد من كون احلكم فيه تعبديًا ومن ثم ال ينهض باالستدالل ملا ذكرهP مع شدة 

خمالفة ما ذكره للقاعدة. فالحظ.

)1( بال إش�كال ظاهر. إذ ال جمال الس�تحقاق املسمى بعد ما سبق من  بطالن 
اإلج�ارة، وال أج�رة املثل بع�د عدم وقوع العم�ل اآلخر بأمر األج�ري، ليكون ضامنًا 
بسبب االستيفاء. بل يضمن النقص لو كان عمله يف عني لألجري وقد سبب نقصها. 

نعم لو مل يكن متعديًا يف عمله لغفلة أو نحوها، وكان للعمل قيمة، كان رشيكًا 
يف العني بنسبة قيمته لقيمتها، الحرام عمله، وعدم املوجب هلدره بعد عدم تعديه فيه. 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:13 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:).
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الـذي وقعـت عليـه اإلجـارة)1(. وإذا اسـتأجره عـى عمـل بـرشط، بأن 
كان إنشـاء الـرشط يف ضمـن عقـد اإلجـارة)2(، كـام إذا اسـتأجره عـى 
خياطـة ثوبـه، واشـرط عليه قـراءة سـورة من القـرآن، فخـاط الثوب ومل 
يقـرأ السـورة، كان له فسـخ اإلجـارة)3(، وعليـه حينئذ أجـرة املثل)4(، 

هذا وجيري ذلك كله لو مل يكن األجر جمعواًل بنحو اإلجارة، بل بنحو اجلعالة، 
كام لعله ظاهر.

)1( بال إش�كال ظاهر. لعموم نفوذ العقود بعد عدم املوجب للبطالن حينئٍذ. 
نع�م ل�و لزم من ذلك إتالف عمله الذي عمله، وكان عمل�ه حمرمًا لعدم عدوانه فيه، 
فق�د يق�رص عموم النفوذ، لقاعدة نفي الرر يف حق األجري. إال أن يكون عدم القيام 
بمقتىض العقد رضريًا يف حق املس�تأجر، فيلزم تزاحم الررين الذي تقدم الكالم يف 

حكمه يف املسألة الثالثني من فصل مباحث اخليار يف فروع خيار الغبن.

))( عىل ما يأيت منهP يف بيان الفرق بني القيد والرشط.

)3( مل�ا تق�دم يف مبحث أحكام الرشوط من كت�اب البيع من أن ختلف الرشط 
يوجب اخليار يف العقد الذي يقع يف ضمنه.

)4( أما عدم استحقاق األجرة املسامة فلفرض انفساخ اإلجارة التي هي املنشأ 
الس�تحقاقها. وأما أجرة اس�تحقاق املثل فيظه�ر منهم املفروغية عن�ه، وإن كان أكثر 
األصح�اب إن�ام ذكروا ذل�ك يف فرض بطالن اإلج�ارة خللل فيها ح�ني وقوعها، ومل 
يذكروه يف فرض الفسخ لتخلف الرشط. لكنهام من باب واحد، إذ بعد فسخ اإلجارة 

ال يرتب األثر عليها، كام لو مل تقع، أو وقعت باطلة.

وقد يوجه ذلك بأن من أس�باب ضامن عمل الغري األمر به، واإلجارة يف املقام 
تتضمن األمر بالعمل.

لكنه يش�كل ب�أن اإلجارة ال تتضمن األم�ر بالعمل، وإنام تتضمن اس�تحقاقه 
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باألجر املسمى، والعامل إنام يأيت به وفاء باالستحقاق املذكور، ال امتثااًل ألمر املؤجر، 
واملفروض فسخ اإلجارة التي هي سبب استحقاق املؤجر للعمل واألجري لألجر فال 

يرتب األثر عليها. فالبد يف ضامن املؤجر للعمل بقيمة املثل من سبب.

ومن هنا فقد يوجه استحقاق أجرة املثل باحرام عمل األجري بعد عدم وقوعه 
بقص�د املجانب�ة، نظري ما ذك�روه يف ضامن العوض�ني باملثل أو القيمة مع فس�خ البيع، 

غايته أن العمل ليس مثليًا، فيتعني ضامنه بقيمة املثل. 

ودعوى: أن ضامن العوضني يف البيع املنفسخ إنام يكون مع حتقق سبب الضامن 
من اليد أو اإلتالف، وذلك يناس�ب اختصاص الضامن يف املقام بتحقق س�بب ضامن 
املنفع�ة، وه�و اس�تيفاؤها، كام لو اس�تأجره عىل أن يوصل�ه ملكان مع�ني فأوصله، أو 

استأجر داره عىل أن يسكنها فسكنها، ثم فسخت اإلجارة لتخلف الرشط.

أم�ا إذا مل يس�توف املس�تأجر املنفع�ة ف�ال وجه للضامن، ك�ام إذا اس�تأجر الدار 
فأخذه�ا ومل يس�كنها � بناء ع�ىل ما هو الظاهر م�ن عدم ضامن املنافع غري املس�توفاة � 
أو اس�تأجره عىل أن خييط ثوبه، واش�رط عليه أن ينشغل بذكر اهلل تعاىل حني العمل، 
فخاطه ومل يذكر اهلل عز وجل، ففس�خ املس�تأجر اإلجارة، حيث مل يس�توف املستأجر 

اخلياطة، بل هي قائمة بالثوب.

غاي�ة األم�ر أن يكون اح�رام العمل موجبًا مللكي�ة األجري أثر عمل�ه، فيكون 
رشي�كًا يف الثوب بنس�بة قيمة خياطته لقيمت�ه. كام أن الثوب لو نقصت قيمته بس�بب 

اخلياطة كان ضامنًا له باألرش، كام يضمن املشري نقص املبيع بعد فسخ البيع.

مدفوع�ة ب�أن منش�أ الضامن مع فس�خ البيع لي�س هو حتقق س�بب الضامن من 
املش�ري، لوض�وح أن اليد واإلتالف املضمنني مها الواقعان ع�ىل نحو العدوان ومها 
غري عدوانيني من املشري، لكونه هو املالك املسلط عىل املبيع، بل هو ضامن املعاوضة 
الراج�ع إىل عدم تس�ليم البائ�ع املبيع جمانًا، لته�در حرمته، بل مضمون�ًا بالثمن، فمع 
فس�خ البيع أو انكش�اف بطالنه ال هتدر حرمة املبيع، بل يتع�ني ضامنه باملثل والقيمة، 
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تبعًا للمرتكزات العقالئية.

ونظ�ري ذل�ك جيري يف املق�ام فإن املؤج�ر للعني واألج�ري عىل العم�ل مل يبذال 
منفعتهام جمانًا، لتهدر حرمتها، بل مبنيًا عىل ضامهنا باألجر املسمى، فمع فسخ اإلجارة 

يتعني ضامهنام بالقيمة. تبعًا للمرتكزات العقالئية أيضًا.

ولوال ذلك مل يكن فرق بني ما إذا استأجره عىل أن يوصله ملكان معني فأوصله 
وما إذا اس�تأجره عىل أن خييط ثوبه فخاطه. فإن املس�تأجر يف األول مل يس�توف املنفعة 
بنفس�ه، وإن�ام وف�اه إياها األجري، ألنه هو ال�ذي قام بإيصاله، كام ق�ام بخياطة ثوبه يف 
الث�اين. غاي�ة األمر أن املس�تأجر انتفع بعمل األجري وحتقق به م�راده، وهو حاصل يف 

املوردين بنحو واحد.

وبذلك يظهر أن مس�تأجر العني يف فرض فس�خ اإلجارة يضمن منفعتها حتى 
لو مل يستوفها، ألن عدم ضامن الغاصب املنافع غري املستوفاة، ال ينايف ضامن املستأجر 
هل�ا بمالك ضامن املعاوضة، ملا يأيت يف املس�ألة الثالثة والعرشين من ابتناء اإلجارة عىل 

بذل املنفعة، ال عىل استيفائها.

وبذل�ك يظهر أنه ال جمال ملا س�بق من أن اح�رام العمل موجب مللكية األجري 
أثر عمله. فإن ذلك إنام يتجه إذا مل يكن عمله مضمونًا له، أما مع ضامن املؤجر له فهو 

يكون بحكم العمل اململوك للمؤجر يف أن أثره له.

ومثله ما سبق من أن الثوب لو نقصت قيمته بسبب اخلياطة كان األجري ضامنًا 
له باألرش، كام يضمن املش�ري نقص البيع بعد فس�خه. للفرق بينهام بأن رشاء العني 
ال يقتيض نقصها، فيجب عىل املش�ري إرجاعها للبائع س�املة كام أخذت منه، ويكون 
ضامنًا لنقصها. أما اإلجارة يف املقام فهي تقتيض النقص احلاصل للعني بسبب العمل 

املستأجر عليه، وال وجه حينئٍذ لضامن األجري للنقص املذكور. فالحظ.

نعم قد يمنع الضامن مع االس�تيفاء إذا تعمد األج�ري خمالفة الرشط وكان عاملًا 
بأنه يوجب اخليار للمستأجر، ألنه أقدم عىل العمل من دون استحقاق لألجر املسمى 
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بتعريضه اإلجارة للفس�خ، وعدم وضوح س�ببية االس�تيفاء للض�امن حينئٍذ بعد بذل 
صاح�ب املنفع�ة هلا من دون اش�راط الضامن بوجه آخر، حيث ق�د يكون مقدمًا عىل 

هدر حرمة عمله. 

وإن كان األم�ر ال خيل�و ع�ن إش�كال، النحص�ار دلي�ل الض�امن باملرتكزات 
العقالئية، التي ال ختلو حدودها عن غموض.

هذا وعن بعض مش�اخيناP أنه البد من عدم زيادة أجرة املثل عن املس�مى، 
ألن األجري قد هدر حرمة عمله باإلضافة إىل الزيادة بقبوله باملسمى األقل منها. فكام 
هت�در حرمة عمله رأس�ًا لو أقدم عىل العمل جمانًا هتدر حرمت�ه يف مرتبة ماليته لو أقدم 

عىل العمل بأقل منها.

ولكن�ه يش�كل.. أواًل: بأن أج�رة املثل قد ال تزيد عىل املس�مى ح�ني اإلجارة 
وتزيد بعدها عند الضامن، فاألجري مل هيدر ش�يئًا من مالية عمله بقبوله باملس�مى، فال 

وجه لسقوط حرمة بعض ماليته بعد ارتفاعها.

وثانيًا: بأن املستأجر مل هيدر شيئًا من حرمة ماليته بنحو اإلطالق، بل مبنيًا عىل 
اإلج�ارة، فمع فرض بط�الن اإلجارة ال وجه هلدر يشء من مالي�ة عمله. وإال جلرى 
ذل�ك يف األجر املس�مى لو زاد ع�ىل أجرة املثل إذا دفعه املس�تأجر لألجري، وتلف، ثم 
انكش�ف بطالن اإلجارة، ألنه أقدم عىل دفعه بتاممه مقابل العمل وهدر حرمة زيادته 

املالية. 

ب�ل جيري يف مجيع األع�واض من دون فرق بني البي�ع واإلجارة وغريمها، وال 
بني األعيان واألعامل واملنافع، الش�راك اجلميع يف سقوط حرمة زيادهتا عن العوض 
يف املعامل�ة هب�در املالك هلا وإقدام�ه عىل بذهلا جمانًا، ف�إذا كان إقدام�ه يف املعاملة عىل 
ه�در بع�ض مراتب ماليته�ا موجبًا لرفع حرمة تل�ك املرتبة، ومانع�ًا من ضامهنا حتى 
م�ع بط�الن املعاملة، لزم عند بط�الن املعاملة ضامن كل عوض ب�ام ال يزيد عن مقدار 
عوضه يف اجلميع. وليس بناؤهم عىل ذلك. بل الظاهر أن تس�املهم عىل الضامن باملثل 
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وله إمضاؤها)1( ودفع األجرة املسـامة. والفرق بـن الرشط والقيد)2( أن 
القيد ما يذكر يف العقد مقيدًا به العمل مع وحدة اإلنشاء، سواء امتنع أن يكون 
 موضوعًا إلنشـاء مسـتقل، مثل الزمان واملكان ونحومهـا)3(، أم مل يمتنع، 

مبت�ن عىل املرتكزات العقالئية، النحصار دلي�ل الضامن هبا، فيبعد جدًا خطؤهم فيها 
مع التسامل املذكور.

)1( يكفي يف بقاء اإلجارة وترتب آثارها عدم فس�خه هلا بال حاجة لإلمضاء، 
ب�ل ال معن�ى إلمضائها بعد مضيها يف نفس�ها، وإنام يتجه اإلمض�اء فيام هو غري ماض 
يف نفس�ه، كعق�د الفضويل. نعم يمكن إس�قاط حق�ه يف اخليار، فتلزم اإلج�ارة بعدما 
كانت جائزة بس�بب اإلخالل بالرشط. لكنه أمر آخر غري اإلمضاء. اللهم إال أن يريد 

باإلمضاء اإلمضاء العميل باجلري عىل مقتىض اإلجارة عماًل بدفع األجرة املسامة.

))( الف�رق ب�ني القي�د والرشط ثبوت�ًا أن القيد ما يكون مقوم�ًا ملضوع العقد، 
كاملبي�ع يف البيع واملنفعة يف اإلجارة والثمن واألج�رة فيهام... إىل غري ذلك. ومرجعه 
إىل قص�ور املوض�وع ع�ن فاقد القيد. أم�ا الرشط فهو م�ا يلتزم به زائدًا ع�ىل االلتزام 

العقدي، بحيث يكون حقًا ألحد املتعاقدين أو لكل منهام عىل اآلخر.

نعم ليس هو التزامًا مس�تقاًل عن العقد، بل هو مرتبط به، بحيث يكون العقد 
مبني�ًا عليه. وامل�راد بابتنائه عليه أن يكون فرض وجود األم�ر املرشوط موجبًا إلقدام 
املش�رط عىل العقد، بحيث لواله ال يقدم عليه فهو يش�ارك يف ذلك الوصف املذكور 
يف العقد مما يكون عرفًا أمرًا زائدًا عىل الذات التي هي موضوع العقد. وبذلك اشركا 
يف ثبوت اخليار بتخلفهام، كام ذكرناه يف املس�ألة الرابعة والس�تني من مبحث الرشوط 
م�ن كتاب البيع. وأما ما ذكره س�يدنا املصنفP يف الفرق ب�ني القيد والرشط فهو 

بمقام اإلثبات أشبه. ويأيت بعض الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل.

)3( كاملبارش للعمل وبعض ش�ؤونه، كنوع اخلياطة ونوع اخليط الذي تتحقق 
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به ونحومها، عىل ما يظهر منهP يف مستمسكه. وكأن وجه امتناع استقالله باإلنشاء 
هو توقف معرفة حدود العمل الذي هو موضوع اإلجارة عليه.

لك�ن ق�د يك�ون املوضوع ه�و األع�م، وتؤخذ اخلصوصي�ة رشطًا زائ�دًا عىل 
املوض�وع، ك�ام لو ق�ال: اس�تأجرتك أن ختيط هذا الث�وب يف هذا الش�هر، وعليك أن 
تبارش خياطته بنفسك أو أن تعجل خياطته يف األسبوع األول من الشهر، أو أن تكون 

خياطته يف البلد الفالين أو بالنوع اخلاص من اخليوط. 

ب�ل حتى ل�و أخذت األم�ور املذكورة قي�ودًا لفظًا فكث�ريًا ما يفه�م عرفًا عدم 
تق�وم العم�ل املس�تأجر عليه هبا، بل كوهنا رشوط�ًا زائدة عليه، نظ�ري بعض العناوين 
املأخ�وذة يف املبيع التي يفهم الع�رف عدم كوهنا مقومة للمبيع، بل أوصافًا زائدة عليه 
يك�ون البيع مبنيًا عليها. ول�ذا ال يكون ختلفها مانعًا من حتقق العمل املس�تأجر عليه، 
ب�ل يوجب اخلي�ار ال غري، نظري ما يأيت يف قراءة القرآن من صلوحها للوجهني. بل قد 

يكون ذلك هو املفهوم عرفًا يف كثري من القيود. 

ول�ذا ق�د يتنازل املس�تأجر عن القيد وي�رىض بالعمل الفاقد ل�ه بنفس األجرة 
جريًا عىل اإلجارة، أو بقيمة املثل الراجع لفسخها بعد صحتها.

نع�م ق�د يكون املنش�أ لرضاه به جتنب املش�اكل مع األجري أو حاجة املس�تأجر 
لنتيج�ة العم�ل مع تع�ذر حتصيل القي�د فريجع إىل رض�اه بغري حقه ب�داًل عنه، ال إىل 
اجلري عىل مقتىض اإلجارة. وعىل كل حال فمجرد التقييد لفظًا ال يستلزم كون القيد 

مقومًا للعمل املستأجر عليه، بل قد يفهم منه أنه رشط زائد عليه.

هذا وعن بعض مش�اخيناP أن القيد إذا مل يكن من شؤون موضوع اإلجارة 
تعني كونه رشطًا خارجًا عن اإلجارة وإن ذكر بصورة القيد، كقراءة القرآن واخلياطة. 
وك�ام لو كان املس�تأجر عينًا � كالدابة � واش�رط اإليص�ال يف وقت خاص. ألن القيد 
خيت�ص ب�ام يصل�ح لتقس�يم املقيد، وم�ا كان أجنبي�ًا عن موض�وع اإلج�ارة ال يصلح 

لتقسيمه ليصلح لتقييده. كام أن العني اخلارجية جزئي ال يقبل التقييد. 
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مثل أن يسـتأجره عى اخلياطة قارئًا للقـرآن)1(، والرشط ما كان موضوعًا 
إلنشـاء مسـتقل يف ضمن إنشـاء العقد)2(، مثل أن يسـتأجره عى خياطة 
الثـوب، ويف ضمن العقد يقول: وعليك قراءة القـرآن يف حالة اخلياطة، أو 

يف حالة أخرى.
)مسـألة 9(: إذا اسـتأجر منـه دابـة إىل )كربـاء( بدرهم، و اشـرط 
لـه عى نفسـه أنه إن أوصله هنـارًا أعطاه درمهن صـح)3(. وكذا العكس، 
بأن اسـتأجرها بدرمهن واشـرط عليه أن يعطيه درمهًا واحدًا إن مل يوصله 

لكن�ه ال خيلو عن إش�كال. فإن العم�ل وإن مل يصلح لتقس�يم العمل املباين له 
بلحاظ أفراده إال أنه يصلح لتقس�يمه بلحاظ أحواله فاخلياطة املصاحبة لقراءة القرآن 

مثاًل مباينة للخياطة غري املصاحبة هلا، فيمكن أخذها قيدًا فيها. 

كام أن اس�تئجار العني اخلارجية، حيث ال يرجع لتملكها، بل لتملك منفعتها. 
فاملنفعة أمر كيل قابل للتقييد. فكام يمكن تقييد منفعة الدابة املس�تأجرة بمنفعة ركوهبا 
يف مقاب�ل ح�رث األرض هب�ا يمكن تقييده�ا بركوهبا والس�ري هبا املوص�ل يف الوقت 

اخلاص يف مقابل ركوهبا غري املوصل يف الوقت املذكور. فالحظ.

 )1( مم�ا س�بق يظه�ر أن�ه ق�د يفه�م م�ن التقيي�د املذك�ور ال�رشط م�ع عموم 
موضوع اإلجارة.

))( يعني: بنحو يكون مرتبطًا بمضمون العقد، ويكون مضمون العقد مبنيًا عليه.

)3( الظاهر أن املفروض فيه هو اإلجارة بدرهم عىل أن يوصله يف زمان أوسع 
من النهار بحيث يكون األجري ملزمًا بذلك عىل سعته، ويكون مفاد الرشط استحقاق 

الزيادة بالتعجيل. والوجه يف الصحة عمومات نفوذ العقود والرشوط. 

أم�ا إذا كان موض�وع اإلج�ارة بدره�م هو اإليص�ال يف خص�وص النهار فال 
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هنارًا)1(. 

موضوع للرشط، وملا يستحق به، وهو الدرهم اآلخر.

)1( ك�ام يف النهاية واخلالف وامله�ذب والرشائع والناف�ع والقواعد والتذكرة 
والتحرير واإلرشاد وظاهر اجلامع وغريها، وحكي عن أيب عيل. ويف اجلواهر: »وفاقًا 

لألكثر نقاًل وحتصياًل، بل املشهور كذلك«.

ه�ذا واإلجارة املذك�ورة إن رجعت للتخيري بني الوقت�ني وختصيص كل منهام 
بإح�دى األجرت�ني رجع�ت إىل ما ي�أيت وتق�دم يف املس�ألة الس�ابعة. وإن رجعت إىل 
متليك املستأجر اإليصال هنارًا بدرمهني، وترخيصه يف التأخري برشط نقص درهم من 
األج�رة، أو رشط نق�ص الدرهم منها إذا أّخر من غ�ري ترخيص يف التأخري، فمقتىض 

عمومات نفوذ العقود والرشوط الصحة.

نعم يف فرض رجوع اإلجارة لتمليك املستأجر اإليصال هنارًا إذا انكشف عجز 
املس�تأجر عن اإليصال يف النهار فمقتىض القاعدة انكشاف بطالن اإلجارة والرجوع 

ألجرة املثل. 

لك�ن يف موث�ق احللبي: »كنت قاعدًا إىل قاٍض وعن�ده أبو جعفرA جالس، 
فج�اءه رجالن، فقال أحدمها: إين تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل يل متاعًا إىل بعض 
املع�ادن، فاش�رطت علي�ه أن يدخلن�ي املعدن يوم ك�ذا وكذا، ألهنا س�وق أخاف أن 
يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا. وإنه 
حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يومًا. فقال القايض: هذا رشط فاسد. وّفه كراه. فلام 
قام الرجل أقبل إيّل أبو جعفرA فقال: رشطه هذا جائز ما مل حيط بجميع كراه«)1(. 

واحلديث إن مل يكن واردًا يف فرض تعذر اإليصال يف اليوم األسبق فال إشكال 
يف أنه أظهر أفراد عمومه املس�تفاد من ترك االس�تفصال، فيتعني البناء عىل ترتيب أثر 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:13 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:).
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صحة املعاملة والرشط مطلقًا، كام هو مقتىض إطالق من سبق.

ه�ذا وقد ذهب يف الرسائ�ر إىل صحة العقد وبطالن ال�رشط. وهو كام ترى إذ 
ل�و اجت�ه منه رّد املوثق � عىل مبناه من عدم العمل بأخب�ار اآلحاد � فال يتجه منه إمهال 

عمومات الرشوط. 

وحكم ببطالن العقد والرشط يف املختلف وجامع املقاصد واملسالك والروضة 
وحمك�ي غريه�ا، بناًء منهم ع�ىل رجوع ذلك ملا تقدم يف املس�ألة الس�ابعة من اختالف 

األجرة باختالف العمل املستأجر عليه حيث ذهبوا إىل البطالن حينئٍذ.

لك�ن الظاه�ر الفرق بينه�ام بكون العم�ل املس�تأجر عليه اململوك للمس�تأجر 
خصوص اإليصال يف الوقت األسبق، كام هو مقتىض اجلمود عىل عبارة املوثق. 

ولو فرض أن اس�تفيد منها ما يعّم فرض تعدد األجرة بتعدد العمل املس�تأجر 
عليه تعني االس�تدالل باملوثق للصحة يف الفرض املذكور أيضًا. وال جمال إلمهاله بعد 

اعتبار سنده وظهور اعتامد من سبق عليه.

وأش�كل م�ن ذلك محل�ه عىل اجلعال�ة، كام يف جام�ع املقاصد واملس�الك وعن 
غريمها. فإنه كالرصيح يف اإلجارة. بل هو ال يناس�ب ما تضمنه من بطالن الرشط إذا 

أحاط بجميع األجرة، إذ ال حمذور يف ذلك يف اجلعالة.

بقي يشء. وهو أن من سبق منه احلكم بصحة العقد والرشط استثنى من ذلك 
م�ا إذا أحاط الرشط بجميع الكراء. وهو يناس�ب اعتامدهم عىل املوثق دون القاعدة، 

فإهنا ال تقتيض البطالن، لعموم نفوذ الرشوط.

ودعوى: أن ال�رشط حينئٍذ ينايف مقتىض العقد، حيث يلزمه صريورة اإلجارة 
بال أجرة، مع أن اإلجارة � كالبيع � من املعاوضات املبنية عىل فرض العوض، وخلوها 

عن العوض خمرج هلا عن حقيقتها.

ممنوع�ة: ألن اس�تحقاق األج�رة يف مقاب�ل العم�ل بمقتىض اإلج�ارة ال ينايف 



(15 ............................................................ الكالم يف تعيني نوع العمل يف اإلجارة 

أما إذا استأجرها عى أن يوصله هنارًا بدرمهن أو ليًا بدرهمـ  بحيث تكون 
اإلجارة عى أحد األمرين مرددًا بينهام)1( ـ فاإلجارة باطلة)2(.

س�قوطها بس�بب التأخري ال�ذي هو أم�ر متأخر عن اإلج�ارة. وكام أمكن اس�تحقاق 
متام األجرة باإلجارة ثم س�قوط بعضها بس�بب التأخري عماًل بالرشط، كذلك يمكن 
س�قوط متامها بسببه. وإنام يكون اشراط س�قوط األجرة منافيًا ملقتىض العقد إذا كان 
ابتدائيًا غري مس�بب عن يشء، بل يؤجره برشط عدم األجرة، كام إذا باعه برشط عدم 

الثمن.

وب�ام ذكرنا يتض�ح أن احلكم يف املوث�ق ببطالن الرشط إذا أح�اط بتامم األجرة 
يناس�ب ك�ون املفروض فيه اختالف األج�رة باختالف العمل املس�تأجر عليه، حيث 
يمتنع فرض اإلجارة من دون أجرة، وهو الذي تقدم الكالم فيه يف املس�ألة الس�ابعة، 
ولي�س واردًا يف فرض ال�رشط اخلارج عن أصل اإلجارة. وه�و الذي فهمه كثري من 

األصحاب، منهم الشيخP يف اخلالف يف تلك املسألة. 

 ب�ل اإلنص�اف أن التفكي�ك ب�ني الصورت�ني مما يغف�ل عنه نوع�ًا، فع�دم تنبيه 
اإلم�امA إىل أن حكمه بصحة الرشط خيتص بام إذا كان املراد باحلط من الكراء هو 
اإلنقاص بس�بب التأخري بعد استحقاق متام الكراء باإلجارة، دون ما إذا كان املراد به 

هو نقص كراء العمل إذا تأخر، يوجب فهم عدم الفرق بني الوجهني. 

وم�ن هن�ا يقرب ج�دًا االس�تدالل باملوثق ملا س�بق مّنا ومن مجاع�ة من صحة 
املعاملة يف املسألة السابعة. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( يعن�ي: ب�ني األمري�ن، فالردي�د يف املق�ام يقت�يض التخي�ري يف العم�ل بني 
الوقتني، واس�تحقاق األجرة املجعولة لكل منه�ام، ال الردد بني اإلجارتني بحيث ال 

يتعني املقصود منهام.

))( كام تقدم منهP ومن مجاعة يف املسألة السابعة. لكن تقدم مّنا هنا وهناك 
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)مسـألة 10(: إذا اسـتأجره عى أن يوصلـه إىل )كرباء(، وكان من 
نيته زيارة النصف من شعبان، ولكن مل يذكر ذلك يف العقد، استحق األجرة 

وإن مل يوصله ليلة النصف)1(.

تقريب صحة املعاملة، وفاقًا جلامعة آخرين. فراجع.

)1( بال إش�كال ظاهر، ألن املعيار يف حدود اإلجارة عىل ما تضمنه العقد، ال 
عىل الدواعي له. هذا وربام يأيت يف املس�ألة الثامنة والعرشين حكم ما لو استأجره عىل 

أن يوصله لزيارة النصف من شعبان فلم يوصله. فراجع.



فصل
وفيه مسائل

)مسـألة 11(: اإلجـارة من العقـود الازمة)1( ال جيوز فسـخها إال 

)1( بال خالف وال إش�كال، كام يف اجلواهر، ويف مفتاح الكرامة: »بال خالف 
أج�ده يف كت�ب األصح�اب من املقن�ع إىل الري�اض«. وادعى اإلمجاع علي�ه يف جامع 

املقاصد واملسالك.

ويقتضي�ه عموم لزوم العقود الذي تقدم التعرض له يف فصل اخليار من كتاب 
البيع. مضافًا إىل صحيح حممد بن عيس�ى اليقطيني: »أنه كتب إىل أيب احلس�ن عيل بن 
حمم�د العس�كريH يف رج�ل دفع ابنه إىل رجل، وس�لمه منه س�نة بأج�رة معلومة 
ليخي�ط ل�ه. ثم جاء رجل فقال: س�لم ابنك مني بزيادة. هل ل�ه اخليار يف ذلك؟ وهل 
جي�وز له أن يفس�خ ما وافق علي�ه األول أم ال؟ فكتبA: جيب علي�ه الوفاء لألول 
ما مل يعرض البنه مرض أو ضعف«)1(. وما يف ذيل صحيح احلس�ني بن نعيم اآليت يف 

املسألة الثانية عرشة.

 Aوقد استدل عليه غري واحد أيضًا بصحيح عيل بن يقطني: »سألت أبا احلسن 
عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو الس�فينة س�نة أو أكثر من ذلك أو أقل. قال: 
الك�راء الزم ل�ه إىل الوقت الذي تكارى عليه، واخليار يف أخذ الكراء إىل رهبا إن ش�اء 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:15 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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بالـرايض بينهام)1( أو يكون للفاسـخ اخليار)2(. نعم اإلجـارة املعاطاتية 
جائزة)3( ما مل تلزم بأحد امللزمات املتقدمة يف البيع.

)مسـألة 12(: إذا بـاع املالك العن املسـتأجرة قبل متـام مدة اإلجارة 
مل تنفسـخ اإلجـارة)4(، بـل تنتقـل العن إىل املشـري مسـلوبة املنفعة مدة 

 أخ�ذ وإن ش�اء ت�رك«)1(. ونحوه حديث س�هل عنهA وصحي�ح أيب بصري عن أيب 
عبد اهللA. وكأنه ألن لزوم الكراء فرع لزوم اإلجارة. 

لك�ن ال يبعد كون املراد منه لزومه بلحاظ مقتىض اإلجارة، من دون أن يكون 
له إطالق يقتيض لزومه حتى يف فرض فس�خ اإلجارة، لريجع إىل لزومها. فالعمدة ما 

سبق.
)1( الراجع للتقايل، فقد تقدم � يف مباحث اخليار من كتاب البيع عند الكالم 
يف رشط اخلي�ار، ويف مبح�ث اإلقالة من خامتة كتاب البيع � مرشوعية التقايل يف مجيع 
العق�ود الت�ي يك�ون لزومها حقي�ًا، وذكرنا أن ل�زوم العقود حقي نوع�ًا، فيرشع فيها 

التقايل، إال ما دّل الدليل اخلاص كون لزومه حكميًا، وليس منه اإلجارة.

))( يأيت يف املس�ألة التاس�عة عرشة إن ش�اء اهلل تعاىل التعرض للخيارات التي 
تثبت يف اإلجارة.

)3( كام يف العروة الوثقى. قال س�يدنا املصن�فP: »بناًء عىل متامية اإلمجاع 
عىل عدم لزوم املعاطاة إال بملزمات خمصوصة مذكورة يف حملها«. لكن س�بق يف البيع 
أن�ه ال جم�ال للتعوي�ل عىل اإلمجاع املدع�ى واملتعني البن�اء عىل لزوم العق�د املعاطايت، 
لعم�وم ل�زوم العقود. مضافًا إىل ما س�بق يف خصوص اإلج�ارة، ألن مقتىض إطالقه 

العموم لإلجارة املعاطاتية.

)4( ظاه�ره � كجميع من اقترص عىل هذا احلك�م � املفروغية عن صحة البيع، 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:7 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1 وذيله.
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ويف التذكرة اإلمجاع عليه. وهو مقتىض القاعدة مللكية املؤجر للعني، وسلطنته عليها، 
فينفذ ترصفه فيها، ومنه البيع.

ودعوى: توقف صحة البيع عىل القدرة عىل تس�ليم املبيع. مدفوعة بأن إجارة 
الع�ني ال متنع من تس�لمها، بل م�ن االنتفاع هبا ال غري. ولو صادف أن امتنع تس�لمها 
حني انتفاع املستأجر هلا � كام لو سافر بالدابة � كفى يف صحة البيع القدرة عىل التسليم 

بعد استيفائه للمنفعة.

وأم�ا ع�دم انفس�اخ اإلج�ارة بذلك فه�و املرصح ب�ه يف كالم مجاع�ة، وظاهر 
املبسوط ورصيح الغنية اإلمجاع عليه. وهو مقتىض إطالق أدلة الوفاء بالعقود. 

 Aمضافًا إىل النصوص اخلاصة، كصحيح أيب مهام: »أنه كتب إىل أيب احلسن 
يف رج�ل اس�تأجر ضيع�ة من رج�ل، فب�اع املؤاجر تل�ك الضيع�ة ]األرض[ بحرة 
املس�تأجر، ومل ينكر املستأجر البيع، وكان حارضًا له شاهدًا، فامت املشري وله ورثة، 
هل يرجع ذلك اليشء يف مرياث امليت، أو يثبت يف يد املستأجر إىل أن تنقيض إجارته؟ 

فكتب: يثبت يف يد املستأجر إىل أن تنقيض إجارته«)1(، وغريه.

هذا ويف صحيح حس�ني بن نعيم عن أيب احلس�ن موس�ىA قال يف حديث: 
»ال ينق�ض البيع الس�كنى. كذلك س�معت أيب يقول: قال أب�و جعفرA: ال ينقض 
البيع اإلجارة وال السكنى. ولكن تبيعه عىل أن الذي اشراه ال يملك ما اشرى حتى 
تنقيض الس�كنى كام رشط. وكذا اإلجارة. قلت: فإن رد عىل املس�تأجر ماله ومجيع ما 
لزمه من النفقة والعامرة فيام اس�تأجر. قال: عىل طيب النفس وبرضا املس�تأجر بذلك 

ال بأس«))(.

ويف معترب يونس: »كتبت إىل الرضاA أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضًا 
أو غري ذلك س�نني مس�امة، ثم إن املقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء الس�نني 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:4) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:13 باب:4) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:3.
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املسامة، هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه؟ وما يلزم 
املتقبل له؟ قال: له أن يبيع إذا اش�رط عىل املش�ري أن للمتقبل من الس�نني ما له«)1(. 

والظاه�ر أن امل�راد باش�راط ع�دم ملك املش�ري ملا اش�رى يف م�دة اإلجارة 
الذي تضمنه صحيح حس�ني بن نعيم هو اش�راط عدم ملكه االنتفاع به بسبب ملك 
املس�تأجر له، كام تضمنه معترب يونس يف القبالة، ال عدم ملك العني، البتناء البيع عىل 
ملك العني حني البيع، ولعدم منافاة ملكها حلق املس�تأجر، وحق من له الس�كنى، كام 

هو ظاهر. 

وكي�ف كان فل�م يتعرض األصح�ابM لتوقف صحة البي�ع عىل الرشط 
املذك�ور ع�دا ما حكاه الص�دوق يف ذيل صحيح أيب مهام املتقدم عن ش�يخه حممد بن 
احلس�نL من أنه ليس له البيع إال أن يش�رط عىل املش�ري الوفاء للمس�تأجر إىل 

انقضاء مدة اإلجارة.

هذا ومن الظاهر أن الرشط املذكور ال يزيد عىل مقتىض العقد، عىل ما تقتضيه 
القاعدة وتضمنته مجيع نصوص املقام. ولعله لذا مل يتعرض له بقية األصحاب. كام مل 
تتضمنه بقية نصوص املس�ألة. حيث يقرب من أجل ذلك محل ذكره يف احلديثني عىل 
التأكي�د عىل مف�اد العقد، من دون أن يكون رشطًا تعبدي�ًا يف صحته. فإنه أقرب عرفًا 

من اجلمود عىل لسان احلديثني وتقييد إطالق بقية النصوص بصورة ذكر الرشط.

والس�يام مع الس�ؤال يف صحي�ح أيب مهام املتق�دم وغريه عن انتق�ال املنفعة يف 
م�دة اإلج�ارة لورثة املش�ري، حيث ال يناس�ب ذلك فرض أخذ ال�رشط املذكور يف 
متن العقد، كام لعله ظاهر. وكذا التعبري يف صحيح الصحاف نفس�ه بعدم نقض البيع 
للس�كنى واإلجارة، فإن احلاجة لبيان ذل�ك إنام تكون مع إطالق البيع، ال مع الرشط 
املذك�ور. ولعل فتوى حممد بن احلس�ن تبتني ع�ىل طريقة القدماء من الفتوى بلس�ان 

النص، من دون بناء عىل بطالن البيع مع اإلطالق. فالحظ.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:4) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:4.



بيع العني املستأجرة قبل متام مدة اإلجارة .......................................................... 1))

اإلجارة)1(. وإذا كان املشـري جاهـًا باإلجارة، أو معتقدًا قلة املدة فتبن 
زيادهتا، كان له فسخ البيع)2(، 

)1( يظه�ر منه�م املفروغي�ة عن�ه. وتقتضيه القاع�دة بعد فرض ع�دم بطالن 
اإلج�ارة. مضافًا إىل النصوص الس�ابقة. وبذلك خيرج ع�ن أصالة تبعية املنفعة للعني 
يف امللكي�ة، ك�ام خيرج عنه�ا يف أصل اإلج�ارة، البتنائها عىل ملكية املنفعة للمس�تأجر 
م�ع ملكية الع�ني للمؤجر. ولوال ذلك لكان البيع منافيًا حلق املس�تأجر، فيتوقف عىل 

إجازته أو يبطل.

))( ك�ام رصح به يف فرض اجله�ل باإلجارة غري واحد. ب�ل الظاهر املفروغية 
عنه. ويف الغنية اإلمجاع عليه. وعلله يف املبسوط وغريه بأنه عيب. لكن العيب عندهم 
ك�ام يقتيض اخلي�ار يف الرد يقت�يض األرش يف اجلملة، مع أهنم مل يذك�روه يف املقام. بل 

رصح غري واحد بعدمه. 

ولعله ملا أش�ار إليه غري واحد من عدم كون�ه عيبًا عرفًا. ألن املتيقن من العيب 
ال�ذي ه�و موضوع أدل�ة األرش هو نقص الع�ني، وخروجها عن وضعه�ا املطلوب 

نوعًا. وهو غري حاصل يف املقام، ألن ملكية املنفعة أمر اعتباري خارج عن العني. 

فاألوىل يف تعليله بانكش�اف خروج املبيع ع�ن وضعه الطبيعي الذي هو مورد 
الرغبة نوعًا، فإن ذلك يوجب اخليار عرفًا، كام تقدم عند الكالم يف وجه خيار الغبن. 
ورب�ام قيل برجوع�ه إىل ختلف الرشط الضمني، وهو رشط االنتف�اع باملبيع. وال خيلو 

عن إشكال، كام يتضح مما ذكرناه هناك. فراجع.

وأما إذا اعتقد املشري قلة مدة اإلجارة فتبني كثرهتا. فإن كان ذلك راجعًا إىل 
إهي�ام البائ�ع له قلة املدة فكذلك، كام لو ذكر له، أو كان منرصف كالمه أن املدة ش�هر 

فتبني أهنا أكثر.

أم�ا إذا كان خلطأ من املش�ري من دون إهيام من البائ�ع فال وجه لثبوت اخليار 
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وليـس له املطالبة بـاألرش)1(. وإذا فسـخت اإلجارة رجعـت املنفعة إىل 
البائـع عـى القول املشـهور)2(. ولكن األظهر رجوعها إىل املشـري)3(. 

له بعد عدم خمالفة العقد للوجه الذي وقع عليه. كام لو ذكر البائع أن الدار مس�تأجرة 
إىل آخر الس�نة، وكان املش�ري يعتقد أن البيع وقع يف الشهر العارش، فتبني أنه وقع يف 

الشهر التاسع.

)1( كام يف العروة الوثقى، ويظهر من كل من اقترص عىل الفسخ. ملا أرشنا إليه 
آنفًا من عدم كونه عيبًا عرفًا.

))( فقد رصح بذلك يف القواعد واحلاش�ية النجاري�ة وجامع املقاصد، وقواه 
يف التحرير ومفتاح الكرامة. ألن مقتىض الفسخ رجوع كل من العوضني إىل ملك من 

خرج عن ملكه بالعقد.

)3( ح�كاه يف مفت�اح الكرام�ة ع�ن ظاهر التذك�رة. ولكنه ممن�وع، بل مقتىض 
اقتصاره يف حترير املسألة عىل بيان اختالف العامة توقفه فيها. بل قال بعد ذلك: »وإن 
تقايال اإلجارة فإن جعلنا اإلقالة عقدًا فهي للبائع، وإن جعلناها فس�خًا فكذلك عىل 

أصح القولني«. وهو كالرصيح يف أن مقتىض الفسخ رجوع املنفعة للبائع.

وكيف كان فقد قال سيدنا املصنفP يف رد القول برجوعها للبائع وتوجيه 
رجوعها للمش�ري: »ه�ذا ال خيلو من نظر، ألنه خالف مقت�ىض تبعية املنفعة للعني. 
وجمرد كون مقتىض الفس�خ رجوع كل من العوض�ني إىل حاله قبل العقد غري كاٍف يف 
ذلك، ألن املنفعة إنام كانت للبائع قبل العقد، ألهنا تابعة للعني، فيملكها مالك العني، 

فإذا تبدل مالك العني كان مقتىض التبعية رجوعها للمشري«.

ويندف�ع بأن�ه بعد ف�رض أخذ املش�ري للعني مس�لوبة املنفعة، وخ�روج هذه 
املنفع�ة ع�ن مقتىض التبعية ال وجه لرجوعها بالفس�خ إىل مقتىض التبعية. وال أقل من 
ع�دم وض�وح بناء العرف ع�ىل التبعية يف املقام الذي هو الدلي�ل عليها، فال خمرج عن 
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نعـم يكـون للبائع اخليار يف فسـخ البيـع)1(. وال فرق فيـام ذكرنا من عدم 
انفساخ اإلجارة بالبيع بن أن يكون البيع عى املستأجر وغريه)2(.

مقتىض الفسخ.

)1( مل يتض�ح الوج�ه يف ذل�ك. نعم ذكرP ذل�ك فيام لو تبايع�ا باعتقاد بقاء 
م�دة اإلج�ارة فبان عدمه، ووجهه بأنه نظري خيار الرؤي�ة أو من صغرياته. لكنه لو تم 
ال جي�ري يف املق�ام، إذ يف الفرض املذكور قد أقدما ع�ىل البيع بناًء عىل أمر غري حاصل 
حين�ه. أم�ا يف املقام فقد أقدم�ا عىل أمر حاصل ح�ني البيع، وإنام تب�دل احلال لصالح 
املش�ري بعد البيع. وجمرد خس�ارة البائع األجرة املتجددة بالفسخ ال تقتيض اخليار له 
بع�د عدم اس�تنادها للبيع. نعم لو ابتنى البيع عىل عدم فس�خ اإلج�ارة، بحيث يكون 
رشط�ًا رصحيًا أو ضمنيًا في�ه، اجته ثبوت اخليار للبائع مع فس�خه. لكنه غري مفروض 

املقام.

ث�م إن مقت�ىض ذلك أن البائع واملس�تأجر لو تقايال يف اإلج�ارة رجعت املنفعة 
للمش�ري، وكان للبائع اخليار يف البيع. وهبذا يس�تطيع البائع حتقيق اخليار له يف البيع 

إذا رأى فسخه صالحًا له. ويصعب االلتزام بذلك جدًا. 

الله�م إال أن يدعى عدم ثب�وت اخليار له حينئٍذ، ألنه ه�و الذي أدخل الرر 
عىل نفسه برضاه بالفسخ. لكنه موقوف عىل أن يكون منشأ ثبوت اخليار له هو الرر 

أو نحوه، وقد سبق عدم وضوح منشئه لنا.

))( كام هو مقتىض إطالق ما تقدم منهم من عدم انفس�اخ اإلجارة بالبيع. ومل 
يعرف اخلالف فيه إال من العالمةP يف اإلرشاد، حيث قال: »ولو باع عىل املستأجر 

صح. واألقرب بطالن اإلجارة، عىل إشكال«.

ق�ال يف مفت�اح الكرامة: »وحكاه ولده يف رشحه � أي اإلرش�اد � عن الش�يخ، 
ومل حيك�ه غريه عنه، وال وجدناه يف كتبه الثالث�ة بعد فضل التتبع«. وقد ذكر يف مفتاح 
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)مسـألة 13(: إذا بـاع املالك العن عى شـخص وآجرها وكيلة مدة 
معينة عى شخص آخر، واقرن البيع واإلجارة زمانًا صّحا مجيعًا)1(.

الكرام�ة االس�تدالل ل�ه بام عن بع�ض العامة، من أن�ه إذا ملك املس�تأجر العني ملك 
منافعه�ا تبع�ًا هل�ا، ومع ملك�ه املنفعة تبع�ًا للعني مل يبق عق�د اإلجارة عليه�ا، ولذا ال 
يصح للاملك اس�تئجار العني ومتلكه ملنفعتها باألجرة. كام أن امللك ملا منع النكاح من 

استدامته، فمن اشرى زوجته بطل نكاحه إياها.

وفي�ه: أن ك�ون ملك املس�تأجر للمنفع�ة يف مدة اإلج�ارة بس�بب ملكه للعني 
ممنوع بعد سبق ملكه هلا باإلجارة وخروج املنفعة املذكورة بسببها عن مقتىض التبعية. 
ولي�س هو كاس�تئجار املالك للعني حيث يمتنع بس�بب ملكه للمنفع�ة قبل اإلجارة. 
واالستش�هاد للمقام ب�رشاء الزوجة املبطل للزوجية قياس حمض، ال حيس�ن بنا إطالة 

الكالم يف رده، وإن جتشم ذلك يف مفتاح الكرامة.

)1( لوقوع كل منهام من أهله يف حمله، وحيث ال تنايف بينهام � كام س�بق � تعني 
صحتهام معًا، وجريان ما سبق من ثبوت اخليار للمشري وغري ذلك. 

لك�ن ذكر بع�ض مش�اخيناP أن اإلج�ارة تبطل ملزامحته�ا للبي�ع يف املنفعة، 
فاإلجارة تقتيض ملكيتها للمس�تأجر والبيع يقتيض ملكيتها للبائع، وحيث ال مرجح 
ألحدمها تعني تس�اقطهام وبقاء املنفعة يف ملك البائع، مع صحة البيع يف العني فتنتقل 

للمشري مسلوبة املنفعة، لعدم املزاحم للبيع فيها. 

لك�ن مل يتض�ح الوج�ه يف املزامح�ة بعد ف�رض إم�كان انتقال العني للمش�ري 
مس�لوبة املنفعة، وأن تبعية املنفعة للعني يف امللكية مقتىض األصل األويل الذي يمكن 
اخل�روج عنه بمخ�رج. إذ املفروض يف املقام حتقق املخرج عنه، وهو اإلجارة الواجدة 
الرشائ�ط. وإىل ذل�ك يرجع ما ذكره س�يدنا املصنفP يف املق�ام، وأوضحه بعض 

املحققنيP. فراجع.
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)مسألة 14(: املشهور أنه ال تبطل اإلجارة بموت املؤجر وفيه إشكال. 
وال تبطل بموت املستأجر)1(. نعم إذا استأجر دارًا عى أن يسكنها بنفسه، 

)1( املنس�وب لألصحابM يف املقام أقوال أربعة: األول: البطالن بموت 
كل من املؤجر واملستأجر، كام يأيت من مجاعة من القدماء. الثاين: عدم البطالن بموت 
أحدمها، كام هو املعروف بني املتأخرين. الثالث: البطالن بموت املؤجر دون املستأجر، 
ك�ام حكاه يف التذكرة ع�ن بعض أصحابنا. الرابع: العكس، ك�ام حكاه غري واحد عن 
بعضه�م. كل ذلك مع اضطراب من كثري منهم يف املس�ألة، واختالف يف النس�بة، كام 

يظهر بمراجعة مفتاح الكرامة.

وكي�ف كان فمن الظاه�ر أن مقتىض عم�وم نفوذ العقود واالس�تصحاب هو 
صحة اإلجارة وعدم بطالهنا بموت أي من الطرفني.

ومع ذلك فالبطالن بموت كل منهام هو املرصح به يف املقنعة والنهاية واملبسوط 
واخل�الف واملهذب والوس�يلة والغني�ة وغريها. واس�تدل يف اخلالف بإمج�اع الفرقة 

وأخبارهم، كام استدل يف الغنية أيضًا باإلمجاع. 

لكن ال جمال للتعويل عىل دعوى اإلمجاع املذكورة بنحو تنهض باالس�تدالل، 
ك�ام تك�رر مّنا يف نظائر املقام. والس�يام مع ترصحيهام بعدم التعوي�ل عىل املخالف. كام 
رصح يف اخل�الف والتذكرة ب�أن يف أصحابنا من قال بالبطالن بموت املس�تأجر دون 
 Pاملؤج�ر، بل يف امله�ذب أن أكثر أصحابنا ع�ىل ذلك، ويظهر من الس�يد املرتىض
يف النارصي�ات وع�ن ابن اجلنيد عدم بطالهنا بموت املس�تأجر، وانتق�ال ملك املنفعة 

لورثته.

وأم�ا األخب�ار فلم يعرف منها إال م�ا روي بعدة طرق معتربة ع�ن إبراهيم بن 
حممد اهلمداين قال: »كتبت إىل أيب احلسنA وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عرش 
س�نني عىل أن تعطى اإلجارة ]األجرة[ يف كل س�نة عند انقضائها ال يقدم هلا يشء من 
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اإلج�ارة ]األج�رة[ ما مل يمض الوق�ت. فامتت قبل ثالث س�نني أو بعدها، هل جيب 
ع�ىل ورثته�ا إنفاذ اإلج�ارة إىل الوقت أم تك�ون اإلجارة منقضي�ة ]منتقضة.يف.يب[ 
بم�وت املرأة؟ فكت�ب: إن كان هلا وقت مس�مى مل يبلغ ]تبلغه.ي�ب[ فامتت فلورثتها 
تل�ك اإلج�ارة. ف�إن مل تبلغ ]وإن مل يبلغ.ي�ب[ ذلك الوقت وبلغت ثلث�ه أو نصفه أو 
ش�يئًا منه، فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن ش�اء اهلل«. ونحوه ما رواه 

يف التهذيب بسنده الصحيح عن أمحد بن إسحاق األهبري)1(.

 Pوق�د حك�م يف جممع الربهان بع�دم صحة احلديث. وعن بعض مش�اخينا
موافقت�ه يف ذل�ك، لع�دم ثب�وت وثاقة إبراهي�م بن حممد اهلم�داين، وجهال�ة أمحد بن 
إسحاق األهبري. إال أن يكون األهبري تصحيف األشعري، فيكون ثقة، إال أن ذلك 

مل يثبت.

ه�ذا وإبراهي�م ب�ن حممد اهلمداين م�ن وكالء الناحية املقدس�ة، ك�ام يأيت، وقد 
ذك�ر بعض مش�اخيناP أن ذلك ال يكفي يف إحراز وثاقت�ه. قال يف املدخل من كتابه 
معجم رجال احلديث: »الوكالة ال تستلزم العدالة، وجيوز توكيل الفاسق إمجاعًا وبال 
إش�كال. غاية األمر أن العقالء ال يوكلون يف األم�ور املالية من ال يوثق بأمانته، وأين 
هذا من اعتبار العدالة يف التوكيل؟!... هذا وقد ذكر الش�يخ يف كتاب الغيبة عدة من 
املذموم�ني م�ن وكالء األئم�ةG، فإذا كان�ت الوكالة تلزمها العدال�ة فكيف يمكن 

انفكاكها عنها يف مورد؟!...«. 

لك�ن ما ذكره ق�د يتم فيمن يكون وكياًل يف أمور خاص�ة خارجة عن منصبهم 
الرشي�ف وإمامته�م، كمن ه�و وكي�ل يف رشاء دار أو جارية أو نحومه�ا. أما من كان 
وكي�اًل عنه�م يف منصبه�م فالظاه�ر بلوغه مرتب�ة عالية م�ن العدالة تناس�ب املنصب 

الرشيف، نظري وكيل املرجع يف عصورنا، بل هو أجل وأرفع.

 )1( الكايف ج:5 ص:70)�71). التهذيب ج:7 ص:07)�08). وسائل الشيعة ج:13 باب:5) من أبواب 
كتاب اإلجارة حديث:1 وذيله.
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وظاهر توصيف الشخص بأنه وكيل عنهمG إرادة الوكالة بالنحو املذكور. 
ولذا خص بأفراد قليلني مع ما هو املعلوم من كثرة من يتوكل عنهمG يف حوائجهم 
الشخصية املختلفة واخلارجة عن منصبهم الرفيع من غلامهنم وجوارهيم وغريهم. بل 

ال حيتمل يف نقل الوكالة عن الناحية املقدسة إال الوكالة بلحاظ املنصب الرشيف. 

مضاف�ًا إىل َس�وق الوكالة يف كالم الرجاليني يف مس�اق امل�دح والتبجيل، وهم 
أدرى منه�ا بمدلوهلا االلتزامي العريف، لق�رب عرصهم منها، مثل ما يأيت يف املرجم. 
وق�ول النجايش يف عيل بن مهزي�ار: »واختص بأيب جعفر الثاين وتوكل له وعظم حمله 
منه«. وقول الفضل بن شاذان: »حدثني عبد العزيز، وكان خري قمي فيمن رأيته وكان 

وكيل الرضاA«... إىل غري ذلك.

وأما ما ذكرهP من وجود املذمومني يف وكالء األئمةG فهو إنام يمنع من 
كش�ف الوكالة عن الوثاقة بل عن العدالة إذا كان الذم حال الوكالة، أما إذا كان الذم 
طارئًا بس�بب فتنة انقلب فيها الوكيل عىل عقبي�ه، حتى عزل ولعن، فهي ترجع إىل ما 

هو املقطوع به من عدم مالزمة الوكالة للعصمة، وال تنايف مالزمتها للعدالة. 

وعىل ذلك يتعني البناء عىل وثاقة الوكيل، بل عدالته ما مل يثبت انقالبه، فتسقط 
أخب�اره ال�واردة عنه بعد االنقالب عن احلجية، م�ن دون أن يمنع من حجية األخبار 

السابقة عليه. والظاهر أن عمل األصحاب عىل ذلك.

ه�ذا مضافًا يف املرجم ل�ه إىل ظهور مدح الرجاليني ل�ه بالوكالة وغريها. فقد 
ق�ال النجايش يف ترمجة حفيده حممد بن عيل ب�ن إبراهيم: »أخربنا أبو العباس أمحد بن 
 عيل بن نوح، قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن حممد، قال: حدثنا القاسم بن حممد بن 
ع�يل ب�ن إبراهيم بن حممد � ال�ذي تقدم ذكره � وكي�ل الناحية، وأبوه وكي�ل الناحية، 
وج�ده عيل وكيل الناحية، وج�د أبيه إبراهيم بن حممد وكي�ل الناحية...«، لظهور أن 
تنبيه جعفر بن حممد بن قولويه عىل وكالة هؤالء واألربعة املتسلسلني يف النسب لبيان 

ترشفهم بثقة اإلمام وتوكيله هلم.
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وكذل�ك ق�ول حممد بن س�عد بن مزي�د: »حدثنا حمم�د بن جعفر ب�ن إبراهيم 
اهلمداين � وكان إبراهيم وكياًل، وكان حج أربعني حجة � قال...«. 

مضاف�ًا إىل أنه قد ورد يف حقه روايت�ان تتضمنان توثيق اإلمامA له رصحيًا، 
 وإن مل خي�ل س�ندمها ع�ن خ�دش. ك�ام ورد عن�ه كت�اب من اإلم�امA ل�ه يتضمن 
تبجيل�هA له بنحو يكش�ف ع�ن جاللته. وه�و وإن كان مرويًا من طريق�ه، إال أنه 
بعد ثبوت وكالته عن اإلمام )صلوات اهلل عليه( يتعني تصديقه عليهA. نعم س�ند 
الكتاب له ال خيلو عن خدش إال أن تعاضد النصوص باإلضافة إىل ما س�بق موجب 

لثبوت وثاقته.

ومن هنا ال ينبغي اإلش�كال يف اعتبار س�ند احلديث، بل يف صحته. ومل يتضح 
الوجه يف تعبري سيدنا املصنفP عنه باملوثق، حيث ال يتناسب ذلك مع طرقه املثبتة 

يف الكايف والتهذيب. وإن كان ذلك غري مهم بعد حجيته عىل كال الوجهني.

هذا ويف جممع الربهان أن احلديث يدل عىل عدم البطالن بموت املؤجر رصحيًا، 
وبموت املس�تأجر باإلمجاع املركب. لكن ال جمال لتتميم االس�تدالل باإلمجاع املركب 
بع�د ما س�بق من اخلالف وامله�ذب والتذكرة، وبعد ظهور اضط�راب األصحاب يف 

املسألة، ويف أدلتها.

 :Aوأم�ا دالل�ة احلديث عىل عدم البطالن بموت املؤج�ر فكأنه حلمل قوله
»فلورثته�ا تلك اإلجارة« عىل صحة اإلجارة وثبوهت�ا للورثة كام كانت ملورثتهم التي 

آجرت الضيعة. 

لكن�ه ال يناس�ب تتمة احلدي�ث، حيث تضمن أن�ه يدفع هلم مق�دار ما بلغ من 
الوقت بالنسبة، املناسب النفساخ اإلجارة من حني املوت. 

ومن ثم استدل غري واحد باحلديث للبطالن، بحمل الكالم املتقدم عىل أن هلم 
من اإلجارة بنسبة ما بلغ، ال متام اإلجارة.
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نع�م ال خيلو احلديث عن غموض وإش�كال.. أواًل: لظه�وره يف التفصيل بني 
الصورتني واختالف حكميهام، مع أن كاًل من الصورتني موضوعها عدم البلوغ.

وثانيـًا: ألن املفروض يف الس�ؤال هو عدم بلوغ املدة، وم�وت املرأة يف أثنائها. 
فال حاجة للتعرض للبلوغ وعدمه يف اجلواب.

وثالثـًا: ألن الس�ؤال عن انتقاض اإلجارة باملوت يناس�ب اجل�واب بالنفي أو 
اإلثبات من دون حاجة للتفصيل هبذا الوجه املعقد املطول. 

وقد أطال غري واحد يف توجيه داللة احلديث عىل أحد األمرين بام ال يبلغ حّد 
الظهور ويرفع اإلشكال، كام يظهر بمراجعة كلامهتم.

مضاف�ًا إىل أن اختصاص احلديث بموت املؤجر يناس�ب ع�دم تعويل القدماء 
عليه، بل عىل بعض الوجوه االعتبارية التي قد يأيت التعرض هلا، والس�يام أن البطالن 

بموت املستأجر هو األظهر عندهم. 

م�ع أن احلك�م بنفس�ه ال خيلو عن غراب�ة، ألن البطالن بم�وت املؤجر إن كان 
بلح�اظ ملك�ه للعني وانتقاهلا بموته لورثته لزم البناء عىل بطالهنا بموت املش�ري من 
املستأجر، مع رصاحة بعض النصوص املتقدمة يف املسألة الثانية عرشة يف عدم بطالهنا 
بموت�ه. وإن كان بلحاظ س�بق ملكه للمنفعة بنحو صح�ح له اإلجارة، فهو غريب ال 
نظ�ري ل�ه يف العق�ود املعاوضية، حيث ال تبط�ل بموت موقعها. م�ع أن الزمه بطالهنا 

بموت املؤجر حتى لو باع العني قبل موته، ومن البعيد جدًا التزامهم به.

ع�ىل أن مث�ل هذا احلكم الش�ائع االبتالء املخال�ف للقاعدة م�ن الغريب جدًا 
عدم وضوحه إىل عرص اإلمام أيب احلس�ن اهلادي )صلوات اهلل عليه(، بل ينبغي كثرة 
النص�وص في�ه ويف فروعه من األئم�ة املتقدمني )صلوات اهلل عليه�م(، نظري ما تقدم 
م�ن عدم بطالن اإلجارة بالبيع. بل ه�و أوىل، ألن احلكم املتقدم مطابق للقاعدة، وال 

تنحرص معرفته بالنصوص اخلاصة. 
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وذل�ك كله موجب للري�ب يف احلديث املتقدم متنًا أو جه�ة، بحيث ال ينهض 
باالستدالل، واخلروج عن االستصحاب، فضاًل عن عموم نفوذ العقود.

هذا وقد استدل يف اخلالف والغنية لبطالن اإلجارة بموت املؤجر بأن املكري 
دخل عىل أن يستويف املنفعة من ملك املكري، فكيف يستوفيها من ملك غريه؟!.

وه�و ك�ام ت�رى إنام يت�م إذا كان اس�تحقاق األجرة باالس�تيفاء، كام ل�و أذن له 
باس�تيفاء املنفعة بالضامن الذي تقدم التعرض له يف املس�ألة السادسة. أما مع اإلجارة 
فامل�ك الع�ني يمل�ك املنفعة بنحو اإلرس�ال واالس�تمرار، ول�ذا ترشع من�ه العمرى 
والرقب�ى والس�كنى بنح�و يزي�د عىل حيات�ه، وإذا ملكها كذل�ك كان ل�ه متليكها مدة 
اإلجارة، فيس�توفيها املس�تأجر وهي ملك له، من دون نظر ملالك العني. ولذا سبق يف 

املسألة الثانية عرشة عدم بطالن اإلجارة ببيع العني.

ومثله ما يف الغنية من االس�تدالل للبطالن بموت املستأجر من أن املؤجر عقد 
عىل أن يستويف املستأجر املنفعة لنفسه. 

إذ لو كان مراده فرض اش�راط مبارشة املستأجر يف اإلجارة فالبطالن يف حمله. 
لكنه خروج عن الفرض. ولو كان مراده أن املؤجر قد أقدم عىل أن تكون املنفعة ملكًا 
للمس�تأجر، فال تكون لوارثه. فهو كام ترى، البتناء مجيع املعاوضات عىل متليك أحد 
العوض�ني لط�رف املعاوض�ة، وانتقاله لوارث�ه بموته حكم رشعي م�ن دون أن يبطل 

املعاوضة.

وم�ن هن�ا ال خمرج عام تقتضي�ه القاعدة من ع�دم البطالن بم�وت أحدمها كام 
سبق. مع قرب اعتضاده بالسرية ملا أرشنا إليه آنفًا من شيوع االبتالء باملسألة، مع كون 
البطالن س�ببًا لكثري من املش�اكل، حيث يكثر عدم تيرس مراجعة الوارث لقصوره أو 
غيابه أو مشاكس�ته، وذلك يقتيض كثرة السؤال عن فروع املسألة، مع أنه ال أثر لذلك 

يف النصوص. فالحظ.
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فامت بطلت اإلجارة. وكذا إذا آجر نفسه لعمل فامت، فإهنا تبطل)1(. وكذا 
إذا آجر البطن السابق من املوقوف عليهم، العن املوقوفة فانقرضوا قبل انتهاء 
مـدة اإلجارة)2(. وإذا آجرها البطن السـابق والية منـه عى العن ملصلحة 

)1( الرتف�اع موضوع اإلجارة يف املوردين. نعم إذا كانت خصوصية الس�كن 
بنفس�ه يف األول والعمل بنفس�ه يف الثاين رشطًا زائدًا عىل موضوع اإلجارة تعني عدم 
بطالن اإلجارة وثبوت اخليار يف فس�خها للمشرط، كام هو ظاهر، ونّبه له يف اجلواهر 

وغريه.

ه�ذا وقد خّص بع�ض املحققني وبعض مش�اخينا )قدس رسمه�ا( البطالن يف 
الثاين بام إذا كشف املوت عن تعذر العمل املستأجر عليه، لضيق الوقت. أما مع سعة 
الوقت بحيث كان يمكنه العمل بنفسه فأخره حتى مات فاملتعني عدم بطالن اإلجارة 
وعدم رجوع األجر املس�مى للمس�تأجر، بل انش�غال ذمة األجري له بالعمل املستأجر 
عليه، فيس�تحق املس�تأجر قيمته عليه بعد تعذره، وخترج من تركته. وهو مبني عىل ما 

تقدم منهام يف املسألة الثامنة.وتقدم مّنا الكالم فيه، وأن الظاهر البطالن. فالحظ.

))( ك�ام يف اخل�الف والرشائ�ع والتذك�رة والقواع�د والتحري�ر واإلرش�اد 
واإليض�اح وال�دروس واللمعت�ني وجامع املقاصد واملس�الك وغريه�ا. واحتمله يف 

املبسوط بناًء عىل أن املوت ال يبطل اإلجارة يف سائر املوارد.

والوج�ه يف ذل�ك: أن املوقوف علي�ه ال يملك املنفعة بنح�و اإلطالق كاملالك 
للع�ني، ب�ل خص�وص املنفعة يف مدة حيات�ه، ولذا ال جيوز له منع الع�ني من أن تكون 
م�وردًا لالنتف�اع. وحينئٍذ ينكش�ف بموت�ه عدم ملك�ه للباقي من املنفع�ة وعدم نفوذ 
إجارت�ه باإلضاف�ة إلي�ه. ق�ال يف اجلواه�ر: »فم�ن الغريب وسوس�ة بع�ض متأخري 
املتأخرين يف ذلك، حتى جترأ بعض من تأخر عنه إىل اجلزم بجواز إجارة البطن األول 

مدة تستغرق عمر املوقوف عليه...«.
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البطـون مجيعها مل تبطـل بانقراضه)1(، وكذا إذا آجر نفسـه للعمل با قيد 
املبارشة فإهنا ال تبطل بموته)2(، وجيب أداء العمل من تركته كسائر الديون.
 )مسـألة 15(: إذا آجـر الـويل مـال الصبـي يف مـدة تزيـد عـى زمان 

بلوغه صح)3(. 

ه�ذا وامل�راد من بطالن اإلجارة يف هذه املوارد ه�و بطالهنا من حني املوت، ال 
م�ن أصلها. فيلزم تبعض الصفقة. وظاهرهم عدم ثب�وت اخليار حينئٍذ، بحيث جيوز 
فس�خ العقد من أصله، ويأيت يف املس�ألة الثانية والعرشين إن ش�اء اهلل تعاىل ما ينفع يف 

املقام.

)1( ك�ام رصح بذلك غري واحد ممن س�بق. لعموم واليته. غايته أنه ينكش�ف 
عدم استحقاق املنقرض ألجرة املدة الزائدة عىل حياته، فتسرجع من تركته لو كانت 

قد دفعت إليه.

))( إلمكان الوفاء هبا، فال موجب لبطالهنا.

)3( كام يف اخلالف والرسائر. إلطالق دليل واليته، كصحيح حممد بن مس�لم 
ع�ن أيب جعفرA: »أنه ق�ال يف الرجل يتصدق عىل ولده وقد أدركوا: إذا مل يقبضوا 
حت�ى يم�وت فهو مرياث. فإن تصدق عىل من مل يدرك من ولده فهو جائز، ألن والده 

 .)((Aونحوه معترب عبيد بن زرارة عن أيب عبد اهلل ،)هو الذي ييل أمره...«)1

ومن�ه يس�تفاد عموم والية اجلد، بضميمة ما دّل ع�ىل أولوية اجلد من األب يف 
الوالي�ة، ع�ىل م�ا تقدم يف املس�ألة الثالثة والعرشي�ن من فص�ل رشوط املتعاقدين من 
كتاب البيع. وكذا الويص عنهام، لظهور دليل والية الويص املتقدم يف املسألة املذكورة 
يف قيام�ه مقام املويص. نعم عموم والية غريهم ال خيلو عن إش�كال، فيقترص فيه عىل 

املتيقن.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:13 باب:4 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث:1، 5.
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ه�ذا وقد اقت�رص يف الرشائع عىل ذكر الويص مع الردد فيه، بل جزم بالعدم يف 
مطلق الويل يف املبس�وط والتذك�رة والقواعد والتحرير واإلرش�اد واملختلف وجامع 
املقاصد واملس�الك وحمكي قواعد الش�هيد وغريها. للبناء عىل قصور والية الويل عن 

حال البلوغ، فال ينفذ ترصفه فيه.

وفيه: أن املفروض وقوع الترصف حال واليته قبل بلوغ املوىل عليه، ومقتىض 
إط�الق دلي�ل واليته نف�وذ مثل هذا الت�رصف. وبقاء صحة اإلجارة ليس الس�تمرار 
س�لطنة املؤجر عليها، لتقرص عام إذا سقطت س�لطنته، بل لسلطنته عىل إيقاعها، وهو 

حاصل يف املقام. 

ع�ىل أن من الظاهر ش�يوع بل�وغ الصبي يف أثناء مدة اإلجارة، ومقتىض س�رية 
املترشع�ة االرتكازية إلزام البالغ بإنفاذ اإلجارة. ولو كان البناء رشعًا عىل عدم إلزامه 

بإنفاذها لظهر وبان وكثر السؤال عنه وعن فروعه يف النصوص.

نعم اإلجارة مدة طويلة مما ال يقدم عليه ذوو التعقل واحلكمة إال مع الرورة 
العرفي�ة، البتناء الدنيا عىل تقلب األحوال بنحو غري حمتس�ب، فااللتزام بعقود طويلة 
األم�د تغري�ر عرفًا ال ينبغي للويل اإلق�دام عليه حتى يف مدة قص�ور املوىل عليه وبقاء 
والي�ة ال�ويل. وإقدامه عليه يف غري مورد الرورة العرفي�ة خروج عن مقتىض واليته 

قصورًا أو تقصريًا، فال ينفذ.

هذا وقد فّصل يف اجلواهر بني ما إذا كان إجارة الويل مدة تزيد عىل زمان بلوغه 
ملصلحة الصبي حال صباه وما إذا كان ملصلحته بعد البلوغ، فتصح اإلجارة يف األول 
دون الثاين. وكأنه للبناء عىل أن مراعاة مصلحته بعد البلوغ ليست من وظيفة الويل. 

لكن�ه يف غاي�ة املن�ع بعد عم�وم دلي�ل الوالي�ة املتق�دم، املعتض�د باملرتكزات 
املترشعي�ة، وبام دّل عىل أن�ه من وظائف األب تعليم ولده وتأديبه)1(، وما تضمن بيان 
املكاس�ب الت�ي ينبغي تعلي�م الصبي هلا وجتنيب�ه إياها، كصحيح إس�حاق بن عامر أو 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:15 باب:83، 85، 86 من أبواب أحكام األوالد.
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وإذا آجر الويل الصبي كذلك ففي صحتها يف الزيادة إشكال)1( إال قضت 

موثق�ه: »دخلت عىل أيب عبد اهللA فخربته أنه ولد يل غالم... قلت: جعلت فداك 
يف أي األعامل أضعه؟ قال: إذا عدلته ]عزلته[ عن مخسة أشياء فضعه حيث شئت. ال 
تس�لمه صريفيًا...«)1( وغريه. لظهورها يف املفروغية عن أن من ش�أن األب أن يؤدب 

ولده ويعلمه صنعة يتعيش هبا، وكالمها مما ينتفع به غالبًا إذا كرب واستقل.

)1( مقت�ىض إطالق بعض األصحاب ورصي�ح آخرين عدم الفرق بني إجارة 
نفس املوىل عليه وإجارة ماله. وإنام استش�كل س�يدنا املصن�فP يف إجارة الصبي 
نفس�ه يف املدة املذكورة لإلش�كال يف إطالق دليل الوالية بنحو يقتيض ذلك يف نفسه. 
بل عن بعض مشاخيناP اجلزم بعدم الدليل عىل الوالية عىل الصبي بالنحو املذكور، 

بخالف الوالية عىل املال.

قال س�يدنا املصن�فP: »وأما ماله فإط�الق قوله تع�اىل: ﴿وال تقربوا مال 
اليتيم إال بالتي هي أحسن﴾ كاٍف يف إثبات نفوذ الترصف«. 

لكن اآلية الرشيفة إنام تدل عىل بيان رشط الترصف اجلائز، وال تنهض بإثبات 
عموم نفوذ الترصف الواجد للرشط، ألن نقيض السالبة الكلية مهملة يف قوة اجلزئية 
نظ�ري قولهA: »ال ص�الة إال بطه�ور«))(، فإنه يدل عىل توقف صح�ة الصالة عىل 
الطهور، وال ينهض بإثبات صحة كل صالة مع الطهور. ولذا ال يظن بأحد البناء عىل 
داللة اآلية الرشيفة عىل جواز الترصف يف مال اليتيم بالتي هي أحس�ن لكل أحد من 

دون حاجة إلحراز واليته.

والعم�دة يف اس�تفادة عم�وم الوالية ما س�بق، ال�ذي ال يفرق فيه ب�ني النفس 
واملال. مضافًا إىل ما سبق أيضًا من شيوع بلوغ الصبي يف أثناء مدة اإلجارة. حيث ال 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1) من أبواب ما يكتسب به حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:1 باب:1 من أبواب الوضوء حديث:1.
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رضورة الصبي بذلك)1(.

يف�رق في�ه بني إجارة النفس واملال. كام ال يفرق فيام تق�دم يف اإلجارة يف املدة الطويلة 
بينهام.

)1( ولعل�ه إليه يرجع ما يف العروة الوثقى من فرض اقتضاء املصلحة الالزمة 
املراعاة ذلك. وال يبعد عموم مراد سيدنا املصنفP للرورة العرفية وإن مل يصل 
حّد الوجوب الرشعي، كاخلسارة املالية املعتد هبا. وكيف كان فكأن الوجه فيام ذكراه 

القطع بدخوله يف املتيقن من الوالية عىل نفس الصبي.

لك�ن استش�كل في�ه بعض مش�اخيناP ب�ل يف تقرير درس�ه املنع م�ن ذلك، 
بدع�وى: أنه بع�د أن مل تثبت الوالية هلم عىل الترصف الش�امل لزم�ن البلوغ فمجرد 
وج�ود املصلح�ة امللزمة ال يكفي يف ثبوهتا، ولذا ال يثبت ذلك يف حق الكبري لو كانت 
هن�اك مصلح�ة ملزمة يف حقه. ب�ل غاية األمر أن يكون من موارد والية احلس�بة التي 

يكون املرجع فيها احلاكم الرشعي.

وفي�ه: أن املدع�ى دخول�ه يف املتيقن من والي�ة األب واجلد وال�ويص، لقضاء 
املرتك�زات املترشعية بانحصار الوالية هبم. وأنه كام يكون هلم قطع يد الصبي حفاظًا 
ع�ىل حيات�ه وإن بقي مبتور اليد بعد البلوغ، كذلك هلم رشاء الدواء له حفاظًا عىل يده 
ودفعًا لبرها وإن توقف حتصيل ثمنه عىل إجياره مدة تزيد عىل زمان صباه، مع اشراك 
األمري�ن يف عدم النص اخلاص أو الدخول حتت إطالق دليل لفظي، وانحصار األمر 

فيهام باملرتكزات املذكورة، بناًء عىل غّض النظر عام سبق مّنا.

ول�و مل يت�م ذل�ك فال أق�ل من احت�امل واليته�م حينئٍذ، ف�ال يقط�ع باالكتفاء 
بمراجع�ة احلاك�م الرشعي، ال�ذي هو الوج�ه يف الرجوع له يف موارد والية احلس�بة، 
ويتع�ني اش�راك الوالية حينئ�ٍذ بينه وبينه�م اقتصارًا ع�ىل املتيقن يف نف�وذ الترصف. 

فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.
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)مسـألة 16(: إذا آجرت املرأة نفسـها للخدمة مدة معينة، فتزوجت 
يف أثنائهـا مل تبطـل اإلجـارة وإن كانت اخلدمة منافية حلـق الزوج)1(. وإذا 
آجـرت نفسـها بعد التزويج توقفـت صحة اإلجارة عى إجـازة الزوج فيام 

ينايف حقه)2(، ونفذت اإلجارة فيام ال ينايف حقه)3(.

)1( قطع�ًا، كام يف اجلواهر. وبه رصح يف التذك�رة والقواعد والتحرير وجامع 
املقاص�د واملس�الك. لقص�ور حق�ه عام جي�ب عليه�ا، وقد وج�ب عليها ب�ذل املنفعة 

باإلجارة النافذة لسبقها عىل التزويج.

وبعب�ارة أخ�رى: خيتص حق ال�زوج بام ال ينايف احلق الثابت ع�ىل الزوجة، كام 
ختت�ص صح�ة اإلجارة بام ال تنايف حق الزوج، فكل م�ن احلقني رافع ملوضوع اآلخر، 
ويف مث�ل ذل�ك يتع�ني الرجيح بالتقدم الزم�اين، ألن املتقدم حينام يق�ع مل يكن مزامحًا 

بيشء فينفذ، وبنفوذه يمنع من الالحق لرفعه ملوضوعه.

))( قطعًا، كام يف املسالك. وبه رصح يف الرشائع وغريه مما تقدم وغريه. لسبق 
حق�ه بس�بب التزويج احلاص�ل قبل اإلجارة، فيمن�ع من نفوذ اإلجارة بغ�ري إذنه، كام 

يظهر مما تقدم.

)3( كام يف الرشائع وغريه مما تقدم. لعدم املانع من نفوذها حينئٍذ، لعدم ثبوت 
 التحج�ري عليه�ا يف ماهلا وال يف نفس�ها. غاي�ة األمر كراهة صومه�ا وترصفها يف ماهلا 

بغري إذنه.

هذا وقد أطلق اعتبار إذن الزوج يف اإلجارة عىل الرضاع يف املبسوط واخلالف 
والرسائر وظاهر جامع الرشائع، وهو مقتىض إطالق القواعد يف األمة املزوجة. 

وقد استدل عليه يف األولني بعدم الدليل عىل صحة اإلجارة املذكورة. ويظهر 
حاله مما سبق، وأن املنع مع منافاة حق الزوج للدليل، واجلواز مع عدم منافاته للدليل 

أيضًا، وهو عموم نفوذ العقد. 
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)مسـألة 17(: إذا آجـر عبـده أو أمتـه للخدمـة ثـم اعتقـه قبـل مدة 
اإلجارة)1( مل تبطل اإلجارة)2(، وتكون نفقته يف كسبه إن أمكن له االكتساب 

ثم قال يف اخلالف: »وأيضًا فإن املرأة معقودة عىل منافعها لزوجها بعقد النكاح، 
ف�ال جيوز هلا أن تعقد لغريها، فيخل ذلك بحقوق زوجها«، ونحوه يف الرسائر، وزاد: 

»ألن له وطأها يف كل وقت«. وهو كام ترى يقرص عام إذا مل يناف حق الزوج.

نع�م قد يقال: إن اس�تحقاق ال�زوج االس�تمتاع يف كل وقت ينايف اس�تحقاق 
األج�ري م�ا يمن�ع منه يف بعض األوق�ات. وقد يرجع إلي�ه ما تقدم م�ن الرسائر. لكنه 
ممن�وع، ف�إن حق الغ�ري إنام يقت�يض رصف القدرة إلي�ه عن�د مطالبته به. أم�ا مع عدم 
مطالبته به فال مانع من تعجيز النفس عنه ورصف القدرة لغريه مما يس�تحقه ش�خص 

آخر، لعدم التزاحم بينهام حينئٍذ.

نعم يمتنع متليك اليشء الواحد لش�خصني وإن مل يطالب أحدمها به. فإذا آجر 
ش�خص نفس�ه أو داره آلخر مدة ش�هر بلحاظ مجيع املنافع، مل يصح منه إجارة بعض 
منافع�ه أو منافع داره لثالث يف الش�هر املذكور وإن مل يطال�ب األول باملنفعة، المتناع 
اجت�امع ملكيت�ني يف ممل�وك واحد. ولي�س املقام كذل�ك، لتعدد موض�وع احلق، وهو 
للزوج االس�تمتاع، ولألجري اإلرض�اع. غايته أنه ال يمكن رصف الق�درة فيهام معًا، 

وهو إنام يقتيض التزاحم مع املطالبة، كام سبق. فالحظ.

)1( صح العتق قواًل واحدًا، كام يف التذكرة واجلواهر. لعموم أدلته.

))( كام رصح به مجهور األصحاب. ونس�به يف التذكرة لعلامئنا، مؤذنًا بدعوى 
اإلمج�اع عليه، لوقوع اإلج�ارة حال ملك املؤجر للعبد ومنافعه، فتش�ملها عمومات 

الصحة. وال دليل عىل بطالهنا بخروج العبد عن ملك املؤجر، كام لو باعه.

وع�ن إيض�اح الناف�ع: أن�ه ربام قي�ل ببط�الن اإلج�ارة فيضمن امل�وىل املؤجر 
للمستأجر األجرة. ويف التذكرة أنه أحد الوجهني للشافعية. ويظهر ضعفه مما تقدم. 
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لنفسـه يف غـري زمـان اخلدمـة)1(. وإن مل يكن فعـى املسـلمن كفاية)2(.

نعم لو فرض تعذر اإلنفاق عليه من كل وجه بحيث ينحرص األمر بكسبه، فال 
إشكال يف تقدمه عىل حق املستأجر، ألمهية وجوب حفظ نفسه من حق غريه.

 وحينئ�ٍذ ال يبع�د بط�الن اإلج�ارة يف م�دة الكس�ب املذك�ور، كام ع�ن بعض 

مش�اخيناP، النكش�اف تعذر العمل املس�تأجر علي�ه، فريجع املس�تأجر عىل املوىل 
املؤجر بأجرهتا بالنسبة. بل له فسخ اإلجارة يف الباقي حينئٍذ، لتبعض الصفقة. 

ويف املبسوط عن بعضهم رجوع العبد املعتق نفسه بأجرة العمل املستأجر عليه 
عىل املوىل املؤجر. ويف التذكرة أنه الوجه اآلخر للشافعية.

وفي�ه: أن العبد مل يمل�ك املنافع املذكورة، لتكون موضوعًا للضامن. مضافًا إىل 
أن اإلجارة ليست من أسباب الضامن. ولذا رّده يف املبسوط بأن األصل براءة ذمته.

)1( أو يف زمان اخلدمة بام ال ينافيها، كاالستنابة يف قراءة القرآن نيابة عن الغري 
بأجرة. والظاهر عدم اإلش�كال فيه، إذ من القريب خروج هذه الصورة عن موضوع 

كالمهم اآليت. ومثله وجوهبا عىل املستأجر إذا كان املؤجر قد اشرطها عليه.

))( كأن�ه لوج�وب حفظ�ه من التلف عليه�م. لكن ال يبع�د اختصاصه بمثل 
زمانن�ا مما مل يكن فيه بيت مال للمس�لمني، أو كان بيت امل�ال عاجزًا عنه. وإال مل يبعد 

تعني اإلنفاق منه � كام يف التذكرة وغريه � ألنه معد للمصالح العامة.

ه�ذا ويف القواعد أن نفقته يف مدة اخلدمة ع�ىل املوىل املعتق قال: »ألنه كالباقي 
عىل ملكه، حيث ملك عوض نفعه«. وهو كام ترى بالقياس أشبه. 

نع�م هو مناس�ب ج�دًا لذوق الش�ارع األقدس، مل�ا يف الوجه الس�ابق املطابق 
للقاعدة من فس�ح املجال للموىل الس�تغالل منفعة العبد مدة طويلة مع التخلص من 
نفقت�ه وإذالله باحلاجة للن�اس. لكن كفاية ذلك يف االس�تدالل واخلروج عام تقتضيه 

القاعدة إشكال ظاهر.
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)مسـألة 18(: إذا وجد املسـتأجر يف العن املسـتأجرة عيبًا، فإن كان 
عاملًا به حن العقد فا أثر له)1(. وإن كان جاهًا به، فإن كان موجبًا لفوات 
بعـض املنفعة ـ كخـراب بعض بيوت الدار ـ قسـطت األجرة، ورجع عى 
 املالـك بام يقابل املنفعـة الفائتة)2(. وإن كان موجبـًا لعيب يف املنفعة ـ مثل 

)1( بال إش�كال ظاه�ر، وظاهر كالم غري واحد املفروغي�ة عنه. لقصور دليل 
اخليار � الذي يأيت التعرض له إن شاء اهلل تعاىل � عنه.

))( ألن موضوع املعاوضة ملا كان هو املنفعة، فنقصها راجع لنقص العوض، 
فيتعني التقسيط.

ه�ذا وق�د خ�ّصP يف مستمس�كه ذلك ب�ام إذا ابتن�ت اإلجارة ع�ىل توزيع 
األجرة عىل أجزاء املنفعة. وهو جيد جدًا. ولعله خارج عن إطالق غري واحد التخيري 
بني الفس�خ والقبول بت�امم األجرة، بل رصح يف الرشائع بعموم�ه ملا إذا أوجب نقص 
املنفع�ة. حي�ث ال يبعد كون منظورهم العيب ال�ذي ال يرجع عرفًا إىل نقص موضوع 

اإلجارة. 

ول�ذا ال إش�كال عندهم يف التقس�يط مع قص�ور العني عن االنتف�اع يف بعض 
مدة اإلجارة. وما ذلك إال البتناء اإلجارة عندهم عىل توزيع األجرة بلحاظ الزمان، 
فإذا تم ابتناؤها عىل توزيع األجرة بلحاظ أجزاء العني املس�تأجرة أيضًا تعني التقسيط 

أيضًا.

ولعله إىل هذا نظر يف جامع املقاصد حيث عقب عىل ما ذكروه من عدم انتقاص 
األج�رة مع العيب بقوله: »ينبغي أن يكون هذا حيث ال يكون العيب منقصًا للمنفعة 
لنقصان العني، فإنه مع ذهاب بعض العني جيب التقسيط قطعًا...«. واحلاصل: أنه ال 

ينبغي اإلشكال يف التقسيط يف الفرض املذكور. 

نعم ذلك يطرد فيام ذكره سيدنا املصنفP وسبقه إليه يف اجلواهر من خراب 
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بعض بيوت الدار، كام نّبه لذلك بعض مشاخيناP فيام حكي عنه. 

فإن اس�تئجار الدار.. تارة: قد يبتني عىل ذلك، كام لو اس�تأجر دارًا ذات مخس 
غرف إلنزال الزائرين بخمس�ني دينارًا، بلحاظ أن لكل غرفة عرشة دنانري. وأخرى: 
ال يبتني عىل ذلك، بل عىل جعل جمموع األجرة يف مقابل جمموع منفعة الدار من دون 
ابتن�اء عىل التوزيع، كام هو الغالب يف اس�تئجار الدار للس�كن، ف�إن اإلجارة ال تبتني 
عىل توزيع األجرة عىل عدد الغرف، كام ال تبتني عىل توزيعها عىل س�ائر منافع الدار، 

كالسلم والكنيف والرسداب وغريها.

وأظه�ر م�ن ذلك م�ا إذا مل يك�ن نقص املنفع�ة لنقص يف الع�ني، بحيث يكون 
بعضه�ا فاق�دًا للمنفع�ة، بل لعي�ب يف العني، كام لو اس�تأجر دابة للس�ري يومًا فكانت 
بطيئة السري بنحو يعّد عيبًا فيها، أو استأجر غرفة فكانت كثرية املنافذ بحيث ال يمكن 
املبيت هبا عند اش�تداد الربد. فإن عدم ابتناء اإلجارة يف مثل ذلك عىل التوزيع أظهر. 

ويأيت متام الكالم يف ذلك يف الصورة الثانية.

بقي يف املقام أمران:

األول: أن التقس�يط يف املقام راجع إىل تبعض الصفقة، املستلزم لنقص الثمن، 
بحي�ث ال يملك املس�تأجر بعضه رأس�ًا. وليس هو م�ن أرش العيب ال�وارد يف البيع 
الذي هو خارج عن الثمن، ويتخري املش�ري بينه وبني الفس�خ عند املش�هور، ويثبت 
ل�ه عند تعذر الرد عندنا، مع اس�تحقاق البائع لت�امم الثمن، كام يظهر بمراجعة مبحث 

خيار العيب من كتاب البيع.

الثـاين: أن الظاهر ثب�وت اخليار للمس�تأجر يف املقام أيضًا. وه�و خيار تبعض 
الصفقة الذي يظهر منهم املفروغية عن ثبوته يف مجيع املعاوضات. ولعل عدم تعرض 
س�يدنا املصن�فP ل�ه لوضوح�ه، أو اكتفاًء منه بام ي�أيت يف الصورت�ني الالحقتني، 
ويك�ون نظ�ره يف ه�ذه الص�ورة إىل متيزها عنه�ام بتقس�يط األجرة عىل املس�تأجر، مع 
اش�راك الكل يف الفس�خ. كام أن الظاهر ثب�وت اخليار للمؤجر إذا مل يرض املس�تأجر 
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عـرج الدابة ـ كان له خيار يف الفسـخ)1(. ويف ثبوت األرش إشـكال)2(. 

بدفع متام الثمن، لتبعض الصفقة يف حقه أيضًا. فالحظ.

)1( بال إش�كال ظاهر وبه رصح يف املبس�وط وغريه، ويف التذكرة: »وال نعلم 
يف ذلك خالفًا«.

والوج�ه في�ه: أن نص�وص خيار العي�ب وإن اختصت بالبي�ع، إال أن دليله ال 
ينح�رص بالنص�وص املذكورة، بل هو ثاب�ت إما بقاعدة نفي ال�رر، ألن الصرب عىل 
العيب رضر يف حق املس�تأجر، كام تكرر يف كلامهتم، أو ببناء العقالء، إما البتناء العقد 
بإطالقه عىل اش�راط السالمة ضمنًا، فبظهور العيب يتخلف الرشط املذكور، ويثبت 
خي�ار ختل�ف الرشط، كام ذكره غري واحد، أو لبن�اء العقالء عىل ثبوت اخليار يف العقد 
إذا انكش�ف خروجه عن الوضع الطبيعي املرغوب فيه نوعًا، والذي من شأنه أن يقع 
علي�ه، ك�ام قّربناه يف خيار الغبن من كتاب البيع. ومتام ال�كالم هناك، ألن املقامني من 

باب واحد. فراجع.

))( فقد رصح مجاعة كثرية بعدم ثبوته، كام أرشنا إليه آنفًا. وكأنه الختصاص 
دليله بالبيع. فال جمال للتعدي منه لغريه من املعاوضات، ومنها اإلجارة. 

وق�د قّرب يف املس�الك والروضة ثبوت األرش، بدع�وى: أن إطالق العقد ملا 
كان منزاًل عىل الصحيح كان اجلزء الفائت من املنفعة أو وصفها مقصودًا للمس�تأجر 
ومل حيصل، وهو يستلزم نقص املنفعة التي هي أحد العوضني، فيتجه ثبوت األرش.

 وفيه: أن الفائت إن كان هو وصف املنفعة � كام هو املفروض يف هذه الصورة � 
فهو غري مقابل يف العقد بجزء من العوض، بل يوجب زيادة قيمتها، مع جعل العوض 
بإزائه�ا، واملفروض ع�دم نقصها. ولذا ذكرنا يف حمله أن ثب�وت األرش مع العيب يف 

املبيع خمالف للقاعدة. 

وإن كان الفائ�ت ه�و ج�زء املنفع�ة فثب�وت األرش بفوته موقوف ع�ىل ابتناء 
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وإن مل يوجـب شـيئًا مـن ذلـك، لكـن يوجب نقـص األجـرة)1(، كان له 
اخليـار)2(، وال أرش)3(. وإن مل يوجـب ذلـك أيضـًا)4( فـا خيـار)5( 

اإلجارة عىل توزيع األجرة عىل أجزاء املنفعة، كام ذكرناه يف الصورة السابقة، واحتملنا 
مح�ل كالم جام�ع املقاصد عليه. أم�ا مع عدم ابتنائها عىل ذل�ك، بل عىل جعل جمموع 

األجرة يف مقابل جمموع املنفعة من دون نظر ملقدارها فال وجه للتوزيع.

)1( كعور الدابة وبر ذنبها وانقشاع صبغ السيارة.

))( كام هو مقتىض إطالق من سبق. ويظهر وجهه مما تقدم يف الصورة الثانية.

)3( ك�ام ه�و مقتىض إط�الق من س�بق. ويظهر الوجه في�ه مما ذكرن�اه آنفًا من 
اختص�اص دلي�ل األرش بالبي�ع. بل هو هنا أظه�ر، لفرض كون العيب فيام س�بق يف 
موض�وع املعاوضة وهو املنفع�ة، فيكون نظري العيب يف املبيع. أما هنا فاملفروض عدم 
العي�ب يف موض�وع املعاوض�ة وإن أوجب نقص قيمته. ومن ث�م جزمP هنا بعدم 

األرش مع تردده فيه هناك. 

نعم لو تم ما سبق من املسالك والروضة تعني ثبوت األرش هنا بمالك ختلف 
الوص�ف، ألن مقارن�ة املنفع�ة للعيب املذك�ور نحو من الوص�ف املوجب الختالف 

الرغبة والقيمة. لكن سبق اإلشكال فيه.

)4( مث�ل كون احل�امر خصيًا، والدار غري مس�جلة بدائرة الطاب�و ونحومها مما 
يوج�ب قلة الرغب�ة يف العني ونقص قيمتها م�ن دون أن يكون موجب�ًا لقلة الرغبة يف 

منفعتها التي هي موضوع اإلجارة واملعاوضة.

)5( ب�ال إش�كال ظاه�ر. والظاهر خروج ذلك عام س�بق م�ن إطالقهم ثبوت 
اخلي�ار م�ع كون الع�ني معيب�ة، ألن العيب املذكور خ�ارج عن موض�وع املعاوضة يف 
اإلجارة وهو املنفعة، وال يوجب قلة الرغبة فيها. فال يبتني عقد اإلجارة بإطالقه عىل 

السالمة منه، ليكون فوته موجبًا للخيار.
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وال أرش)1(. هـذا إذا كانـت العن)2( شـخصية. أمـا إذا كان كليًا وكان 
املقبـوض معيبـًا كان له املطالبـة بالصحيح)3(. و ال خيار يف الفسـخ)4(. 
وإذا تعذر الصحيح كان له اخليار يف أصل العقد)5(. وإذا وجد املؤجر عيبًا 

)1( قطعًا ملا سبق. بل ال موضوع معه لألرش، لعدم نقص القيمة بسببه.

))( يعني: التي هي موضوع اإلجارة.

)3( ك�ام رصح بذل�ك العالمة يف القواعد وغريها وغ�ري واحد ممن تأخر عنه. 
ويقتضيه ما تقدم من انرصاف عقد اإلجارة للصحيح، فال يكون املقبوض فردًا للكيل 

الذي هو موضوع اإلجارة، أو ال يكون واجدًا للوصف املرشوط فيه. 

ومن�ه يظهر عدم اس�تحقاق املطالب�ة بالتبديل يف الصورة األخ�رية من العيب، 
وهي ما إذا مل يكن للعيب أثر يف قيمة املنفعة، حيث ال منش�أ لالنرصاف عنه والظاهر 

خروجه عن مورد كالم سيدنا املصنفP هنا.

)4( كام رصح به من س�بق. لعدم املوجب ل�ه بعد إمكان القيام بمقتىض العقد 
بتبديل املعيب بالصحيح.

)5( ك�ام رصحوا به أيض�ًا. لعدم القيام بمقتىض العقد. أما إذا مل يتعذر اإلبدال 
بالصحيح، إال أن املؤجر امتنع منه، فقد ذكر يف التذكرة واملسالك أنه مع تعذر إجباره 
عليه فللمس�تأجر الفس�خ أيضًا. قال يف مفت�اح الكرامة: »ومها مطالب�ان بالدليل عىل 
اخلي�ار عن�د االمتناع«. لك�ن يكفي يف وجه�ه عدم القي�ام بمقتىض العقد من تس�ليم 

الصحيح.

نع�م البد م�ن تأخره عن وق�ت يقتيض العقد التس�ليم فيه. وبذل�ك يظهر أنه 
م�ع االمتناع من التس�ليم حتى حر الوق�ت املذكور يتعني ثبوت اخلي�ار وإن أمكن 
اإلجبار. وقد تقدم يف املس�ألة الرابعة والس�تني من أحكام الرشوط يف كتاب البيع ما 

ينفع يف املقام.
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يف األجرة، وكان جاهًا به، كان له الفسخ)1(. ويف جواز مطالبته باألرش 
إشكال)2(. وإذا كانت األجرة كليًا، فقبض فردًا معيبًا منها، فليس له فسخ 

العقد، بل له املطالبة بالصحيح، فإن تعذر كان له الفسخ)3(.

)1( كام هو املعروف بينهم املرصح به يف كالم مجاعة كثرية. ويف مفتاح الكرامة: 
»هذا مما ال أجد فيه خالفًا«، ونحوه يف اجلواهر. والوجه فيه ما تقدم فيام لو كان العيب 

يف العني، البتناء العقد عىل الصحيح يف العوضني معًا من دون فرق بينهام.

))( املعروف بينهم ثبوت�ه. ونفى يف مفتاح الكرامة واجلواهر وجدان اخلالف 
في�ه، نظ�ري ما تقدم. مع أهن�م مل يذكروه � بل رصحوا بعدمه � في�ام إذا كان عيب العني 

املستأجرة يقتيض العيب يف املنفعة، كام سبق.

وكأن�ه للتعدي فيه م�ن البيع لكل عني منقولة بع�وض، دون املنافع. ولذا قال 
يف اجلواه�ر: »نعم الظاهر اختصاص احلك�م املزبور بام إذا مل يكن األجرة منفعة. وإال 

جرى فيه ما تسمعه إن شاء اهلل من حكم العيب يف العني املستأجرة...«.

ويف مفت�اح الكرامة: »ولوال م�ا يظهر من الوفاق وعدم اخلالف ألمكن القول 
بأنه ليس له إال الفسخ، ألنه ال خيالف القاعدة. واحلكم يف البيع للدليل«. 

لكن ال جمال لدعوى اإلمجاع بعد عدم التعرض له قبل املحقق يف الرشائع، بل 
مل يذكره هو يف النافع كام مل يذكر يف اجلامع بعض ما تأخر عنه.

ع�ىل أنه ال جمال للتعويل عىل مثل ه�ذا اإلمجاع لو تم، حيث يقرب ابتناؤه عىل 
إلغ�اء خصوصية البيع يف أدل�ة األرش، وفهم العموم منها جلميع املعاوضات، وليس 
ه�و إمجاعًا تعبديًا يبتني عىل تس�امل الطائفة املحقة عىل احلكم، بنحو يكش�ف عن رأي 

املعصوم )صلوات اهلل عليه(. ومن هنا يتعني البناء عىل عدم استحقاق األرش.

)3( ك�ام رصح ب�ه غري واحد ممن س�بق. ويظه�ر الوجه فيه مما تق�دم يف صورة 
تعيب العني املستأجرة إذا كانت كلية. 
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)مسـألة 19(: جيري يف اإلجارة خيـار الغبن)1(، وخيار الرشط)2( 
حتـى لألجنبـي)3(، وخيـار العيب)4(، وخيـار االشـراط)5(، وتبعض 

أم�ا األرش يف صورة تعذر اإلبدال فقد أمهله يف الرشائع والتحرير واإلرش�اد 
واللمعة مع تضمنها له فيام لو كانت األجرة معينة. وذكره يف القواعد وغريه من بعض 
م�ا تضمن�ه يف صورة كون األج�رة معينة. قال يف جامع املقاص�د: »لتعني املدفوع ألن 

يكون عوضًا بتعذر غريه«. ونحوه يف املسالك والروضة وغريمها. 

وه�و ظاه�ر اإلش�كال، ألن عوضية الع�وض تابع�ة جلعله عوض�ًا يف العقد، 
ولي�س املدف�وع يف املق�ام إال وفاء عن العوض ال�كيل، فيحتاج ثب�وت األرش فيه إىل 
إلغاء خصوصية العوض والتعدي ملا يكون وفاء عنه زائدًا عىل إلغاء خصوصية البيع 

والتعدي جلميع املعاوضات الذي عرفت اإلشكال فيه. فالحظ.

)1( ك�ام يف العروة الوثق�ى وحكي عن اجلواهر. والوجه في�ه: أن دليل ثبوت 
خيار الغبن يف البيع ال خيتص به، بل جيري يف مجيع املعاوضات املبنية عىل مراعاة املالية 
واالهت�امم هبا، كام يظه�ر بمراجعته. ومن ثم تش�ارك اإلجارة البي�ع يف رشوط اخليار 

املذكور وكثري من فروعه املتقدمة.

))( املراد به اش�راط اخليار يف العقد. والكالم فيه هو الكالم يف س�ابقه فتوى 
ودلياًل.

)3( تق�دم يف كتاب البيع الكالم يف ثبوت اخليار املذكور لألجنبي، وأنه راجع 
إىل ثب�وت اخليار ملش�رطه م�ن املتعاقدين. غاية األمر أن يك�ون إعامله بنظر األجنبي. 

فراجع.

)4( كام يظهر مما تقدم يف املس�ألة الثامنة ع�رشة. والظاهر مفروغيتهم عنه، كام 
يظهر من كلامهتم يف تلك املسألة.

)5( لّم�ا تق�دم من�هP ذك�ر خيار ال�رشط ف�ال يبعد ك�ون مراده م�ن خيار 
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الصفقة)1(، وتعذر التسليم)2(، والتفليس)3(، 

االش�راط هو خيار ختل�ف الرشط. والوجه فيه عموم دليل ثبوت�ه جلميع العقود، كام 
يظهر بمراجعة املسألة الرابعة والستني من أحكام الرشوط من كتاب البيع.

)1( الظاه�ر مفروغيته�م ع�ن ثبوته. وق�د يوجه بام ذكروه من اش�راط متامية 
الصفق�ة ضمنًا، فريجع خلي�ار ختلف الرشط. بل ذكرنا يف املس�ألة العرشين من فصل 
رشوط املتعاقدي�ن يف البي�ع أن مقتىض القاعدة بطالن العقد بتاممه، إال أن بناء العقالء 
ع�ىل جواز ترتيب أثر صحة العقد يف البعض، ومن املعلوم أن بناءهم عىل جواز ذلك 

دون لزومه، كام يشهد به يف اجلملة بعض النصوص. فراجع.

وكي�ف كان فال ينبغي اإلش�كال يف ع�دم اختصاصه بالبي�ع، وعمومه جلميع 
العق�ود القابلة للتبعيض بلح�اظ متعلقها، ومنها اإلجارة. ويأيت إن ش�اء اهلل تعاىل يف 

املسألة الواحدة والعرشين والثانية والعرشين من الفصل اآليت ما ينفع يف املقام.

))( يعن�ي: بع�د العق�د. أما التع�ذر قبله وحينه فه�و مانع عنده�م من صحة 
اإلجارة، الش�راطهم فيها القدرة عىل التس�ليم، وس�بق الكالم في�ه. والوجه يف هذا 

اخليار هو ابتناء اإلجارة � كالبيع � عىل التسليم والتسلم.

وم�ن هنا كان الظاه�ر عمومه لالمتناع عن التس�ليم يف الوق�ت الذي يقتضيه 
العق�د ولو م�ع إمكان اإلجبار عليه، بل حتى لو مل يتحقق التس�ليم يف الوقت املذكور 
صدف�ة م�ن دون امتناع م�ن املؤجر. كل ذلك ملخالف�ة مقتىض العقد بتأخر التس�ليم. 

ويأيت بعض الكالم يف ذلك يف الفصل اآليت إن شاء اهلل تعاىل.

)3( يعن�ي: أنه إذا أفلس املس�تأجر ومل يكن قد دفع األجرة كان لألجري فس�خ 
اإلج�ارة، وال يتع�ني عليه أن حي�اص باألجرة مع الغرماء يف م�ال املفلس، نظري ما إذا 
كان ثمن املبيع دينًا يف ذمة املفلس، فوجد البائع املبيع بعينه، فإن له فس�خ البيع وأخذ 
املبي�ع، وال يتعني علي�ه أن حياص بالثمن مع الغرماء يف م�ال املفلس ومنه البيع. وهو 
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املرصح به يف املبس�وط واخلالف واملهذب والغنية والرسائر والرشائع والقواعد. ويف 
اجلواهر: »من غري خالف أجده فيه«. 

وربام استدل له بصحيح عمر بن يزيد عن أيب احلسنA: »سألته عن الرجل 
يركب�ه الدي�ن، فيوجد متاع رج�ل عنده بعينه. ق�ال: ال حياصه الغرم�اء«)1(. بضميمة 
تنزي�ل املنافع منزل�ة األعيان يف احلكم املذكور. لكن التنزي�ل املذكور حيتاج إىل دليل. 

وإلغاء خصوصية األعيان عرفًا ال خيلو عن خفاء. 

 ،Pومثل�ه االس�تدالل بإطالق الصحيح، ك�ام يظهر مما عن بعض مش�اخينا
بدع�وى ش�مول املت�اع للعني املس�تأجرة. إذ في�ه: أنه ين�رصف للمتاع املقاب�ل للدين 
اململوك للمفلس والذي من ش�أن الغرماء املحاصة فيه كس�ائر أمالكه. مع أنه يقرص 

عن اإلجارة عىل العمل. 

وكذا االس�تدالل بقاعدة نفي الرر. إذ ال مرجح لرر املس�تأجر عىل رضر 
غريه من الغرماء. 

ه�ذا وقد ق�ال يف كتاب احلجر م�ن مفت�اح الكرامة بعد أن تع�رض لبعض ما 
ذكرن�ا: »لكن�ا مل نجد خمالف�ًا وال متأماًل مّن�ا يف الباب وال يف اإلج�ارة«. وكأنه حياول 

بذلك تتميم االستدالل باإلمجاع. 

لكنه يف غاية اإلشكال، لقلة من تعرض للخيار املذكور، ولقرب اعتامدهم عىل 
بعض الوجوه املتقدمة أو اآلتية، من دون أن يكون إمجاعًا تعبديًا ينهض باالستدالل.

نع�م تق�دم ابتناء اإلجارة � كس�ائر املعاوضات � عىل التس�ليم والتس�لم، فمع 
تعذر تسليم أحد العوضني يكون لصاحبه الفسخ، للخروج عن مقتىض العقد. 

لكن ذلك يرجع خليار تعذر التسليم املتقدم، ويقرص عام إذا ريض املؤجر بعدم 
املب�ادرة للتس�ليم، وتنازل عن حقه يف الفس�خ من أجله، ثم حص�ل الفلس، حيث ال 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:5 من أبواب كتاب احلجر حديث:).
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والتدليـس)1(، والرشكة)2(، وخيار ما يفسـد ليومه)3( وخيار رشط رد 

دليل عىل جتدد اخليار له بذلك بعد عدم هنوض ما سبق به. 

ولعل كالم بعض من س�بق ناظر إىل ذلك، جلعلهم الفلس من صغريات تعذر 
التس�ليم، الذي ال إشكال يف سقوط اخليار املسبب عنه باإلسقاط، وال دليل عىل عود 

اخليار معه بتجدد الفلس. فالحظ.

)1( لرجوع�ه إىل خي�ار ختل�ف الوص�ف ال�ذي يبتن�ي علي�ه العقد م�ن دون 
خصوصية للبيع.

))( كأن امل�راد ب�ه ما إذا ظهر أن أحد العوضني مش�رك ب�ني طرف املعاوضة  
وغ�ريه. لك�ن ذلك إن كان مع ع�دم إمضاء ذل�ك الغري للعقد دخ�ل يف خيار تبعض 

الصفقة املتقدم، وإن كان مع إمضائه فلم يتضح الوجه يف كونه موجبًا للخيار. 

إال أن يك�ون التعام�ل مع الرشيك مرغوبًا عنه، بحيث يك�ون العقد مبنيًا عىل 
عدم التعامل معه. 

لكن�ه ل�و كان بحيث يوجب اخليار ال خيتص بالرشك�ة، بل جيري يف مثل ما إذا 
انكشف أن املؤجر ليس أصياًل يف املعاملة، بل وكياًل عن شخص آخر بالنحو املذكور.

هذا وربام فرس اخليار بام إذا ظهر أن املؤجر رشيك لغريه، بحيث يشرك معه يف 
املنفع�ة املس�تحقة باإلجارة، بأن يكون املبارش وكياًل ع�ن رشيكه يف إيقاع اإلجارة هلام 

معًا من دون علم املؤجر بذلك.

لكن�ه أيضًا إن�ام يقتيض اخلي�ار في�ام إذا كان التعامل مع الرشي�ك مرغوبًا عنه، 
بحيث يبتني العقد عىل عدم التعامل معه.

وحينئٍذ جيري إيضًا فيام إذا انكشف أن املؤجر ليس أصياًل، بل هو وكيل عمن 
يرغب عن التعامل معه. نظري ما سبق يف رشيك املؤجر وموكله.

)3( بأن كانت العني املس�تأجرة مما يفس�د ليومه، كام إذا اس�تأجر وردة عىل أن 
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العـوض، نظري رشط رّد الثمن)1( وال جيري فيها خيار املجلس، وال خيار 

يشمها ساعة، أو كانت األجرة كذلك. حيث تتعرض للتلف لو مل يتحقق القبض من 
املستأجر يف األول، ومن املؤجر يف الثاين. 

لك�ن ال جمال للبناء ع�ىل ثبوت اخليار حينئٍذ بعد اختص�اص النص بالبيع، بل 
يتعني الرجوع فيه للقاعدة، املقتضية لبطالن اإلجارة لو كانت العني املستأجرة كذلك 
بم�يض الوق�ت الذي ابتنت عليه اإلجارة عىل اس�تيفاء املنفعة فيه، وجلواز الفس�خ لو 

كانت األجرة كذلك بميض الوقت الذي من شأن املعاملة حتقق القبض فيه.

هذا مع عدم قبض املستأجر للعني أو األجري لألجرة، أما مع القبض وإيداعها 
عن�د الط�رف اآلخ�ر، فيتع�ني صح�ة اإلج�ارة واس�تحقاق األج�رة لو كان�ت العني 
املس�تأجرة مما يفس�د ليومه بميض الوقت الذي ابتنت اإلجارة عىل استيفاء املنفعة فيه، 
لتحقق التسليم الذي يكفي يف استحقاق األجرة وإن مل يستوف املستأجر املنفعة. ولو 
كانت األجرة حينئٍذ مما يفسد ليومه يتعني والية من عنده عليها حسبة، فيحتسبها عىل 
نفسه أو يبيعها بقيمة املثل أو بأكثر إن تيرس، وإن مل يتيرس ال يكون ضامنًا هلا لو تلفت، 

لكونه أمينًا من دون تفريط.

)1( املع�روف ببيع اخليار. ف�إن النصوص اخلاصة وإن وردت يف البيع، إال أنه 
يكف�ي يف املق�ام عموم أدلة الرشوط، فإنه من صغري�ات خيار الرشط الذي تنهض به 

العمومات املذكورة. 

ث�م إن وق�ت العوض الذي ه�و الرشط يف اخلي�ار.. تارة: يكون قبل اس�تيفاء 
املنفعة، كام لو آجره الدار يف ش�هر حمرم عىل أن يس�كنها يف رجب واشرط عليه اخليار 
ب�رّد العوض يف ش�هر ربيع. وأخرى: يك�ون بعده، كام لو آجره ال�دار يف حمرم عىل أن 
يسكنها فيه، واشرط عليه اخليار برّد العوض يف صفر. ويف الصورة األوىل ال يستحق 
املؤج�ر ش�يئًا، ويف الثانية يس�تحق أجرة املث�ل للمنفعة التي اس�توفاها املس�تأجر قبل 
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احليوان)1( وال خيار التأخري ثاثة أيام)2(.

الفسخ ورّد العوض.

)1( الختصاص دليلهام بالنصوص اخلاصة الواردة يف البيع. فاملرجع يف غريه 
من العقود � ومنها اإلجارة � أصالة اللزوم.

))( ب�ل يتع�ني ثب�وت اخليار بالتأخ�ري عن الوقت ال�ذي يقتضي�ه العقد، ألن 
التحديد باأليام الثالثة خيتص بالبيع. 

وبق�ي يف املق�ام خيار الرؤية. وحي�ث كان عندهم خيتص بس�بق رؤية املبيع أو 
وصف�ه عىل خالف م�ا هو عليه عند البي�ع فهو راجع إىل خيار ختل�ف الوصف الذي 
يبتني عليه العقد، فيتعني جريانه يف اإلجارة لو ظهرت العني املستأجرة عىل خالف ما 

رآها املستأجر سابقًا. وقد يراد بخيار ختلف الرشط يف كلامهتم ما يعمه. 

لكن س�بق مّنا أن ظاهر دليله صحة البيع م�ع اجلهالة ومن دون رؤية، وثبوت 
اخلي�ار حينئ�ٍذ بالرؤية. وعىل ذل�ك إن تّم دليل اعتب�ار العلم يف صح�ة اإلجارة تعني 
بطالهن�ا مع عدم الرؤية، وال جمال للخروج عنه بدليل خيار الرؤية، بالبناء عىل صحة 
اإلج�ارة مع اجله�ل وثبوت اخليار فيه�ا بالرؤية. الختصاص الدلي�ل املذكور بالبيع، 
وال دلي�ل ع�ىل إحلاق اإلجارة به يف ذلك. وإن مل يتم الدليل عىل اعتبار العلم يف صحة 
اإلج�ارة، وبني عىل صحتها مع اجلهل، فال جمال للبناء عىل ثبوت اخليار فيها بالرؤية، 

ملا ذكرناه من اختصاص دليله بالبيع. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.



فصل

إذا وقع عقد اإلجارة ملك املستأجر املنفعة يف إجارة األعيان والعمل 
يف اإلجارة عى األعامل بنفس العقد، وكذا املؤجر واألجري يملكان األجرة 
بنفس العقد)1(. لكن ليس للمستأجر املطالبة باملنفعة أو العمل إال يف حال 
تسـليم األجرة، وليس لألجري واملؤجر املطالبة باألجرة إال يف حال تسـليم 
املنفعة)2(. وجيب عى كل منهام تسـليم ما عليه تسـليمه إال إذا كان اآلخر 

)1( ب�ال خالف أجده فيه، بل اإلمجاع بقس�ميه عليه. كذا يف اجلواهر. وبعض 
كلامهت�م وإن اخت�ص بملكية األجرة بالعقد، إال أن م�ن القريب أنه من أجل اخلالف 
في�ه من بع�ض العامة، مع املفروغية عن ملكية املنفعة بالعقد، بحيث ال حيتاج للتنبيه. 

ولذا ال إشكال ظاهرًا يف وجوب تسليمها للمستأجر الذي هو فرع ملكيته هلا.

وكي�ف كان فكال األمرين مقتىض عقد اإلجارة، مل�ا هو املعلوم من ابتنائه عىل 
املعاوضة املبنية عىل تبادل العوضني يف امللكية، واملفروض عدم التعليق فيه عىل يشء.

نعم تقدم يف املسألة السابعة فيام لو استأجره عىل العمل بأحد وجهني لكل منهام 
أجرة خاصة تقريب عدم ملكية األجرة إال بالعمل، لعدم متحض املعاملة يف اإلجارة، 

بل تبتني عىل نحو من اجلعالة الالزمة. فتخرج عن حمل الكالم، وهو اإلجارة.

))( البتناء اإلجارة عىل التسليم والتسلم عىل نحو ما تقدم يف البيع، ألهنام من 
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 ممتنعًا عنه)1(. وتسليم املنفعة يكون بتسليم العن، وتسليم العمل بإمتامه)2( 

ب�اب واح�د. لكن ذلك ال يقتيض لزوم فعلية التس�ليم يف ج�واز املطالبة، بل االكتفاء 
بحضور كل منهام تسليم ما عليه لآلخر يف مطالبته بالتسليم إذا مل يكن اآلخر يف مقام 

التسليم. عىل أنه ال يتم يف املطالبة بالعمل، كام يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

هذا وقد أطلق يف املبس�وط واملهذب والرسائر وجوب تعجيل األجرة يف مثل 
إجارة العبد والدابة والدار إذا مل يشرط التأجيل. بل أطلق ذلك يف الرشائع والنافع يف 
مطلق األجرة. لكن ال يبعد كون مرادهم ذلك يف مقابل استحقاق التأجيل، من دون 
أن ينايف توقف وجوب املبادرة للتسليم عىل تسليم املنفعة يف اجلملة، نظري ما يذكر يف 

البيع، كام يناسبه كلامهتم وكالم غري واحد.

نعم قد ال يناس�ب ذلك ما يف الرسائر من أنه مع إطالق العقد يس�تحق املؤجر 
األجرة يف احلال، وال يتوقف عىل تسليم األعامل والفراغ منها، سواء كان عماًل يمكن 

تسليمه أم ال يمكن تسليمه. ويظهر ضعفه مما تقدم ويأيت إن شاء اهلل تعاىل. فالحظ.

)1( حي�ث يكون خارجًا عن مقتىض العقد، فيحق لآلخر التوقف عن العمل 
بمقت�ىض العق�د. وقد تق�دم يف البيع ما ينف�ع يف املق�ام. والظاهر أنه يلح�ق باالمتناع 
التعذر. فرشط وجوب التسليم عىل كل منهام البذل من اآلخر والتمكني، بحيث يقع 

التسليم والتسلم منهام معًا، نظري ما تقدم يف البيع.

))( ق�ال يف التذك�رة يف حك�م األج�رة: »وإن أطل�ق كانت معجل�ة، وملكها 
املؤجر بنفس العقد، واس�تحق اس�تيفاءها إذا س�لم العني إىل املس�تأجر عند علامئنا«. 
وق�ال يف اجلواه�ر: »والظاهر اإلمجاع عىل عدم اس�تحقاق األجري تس�لم األجرة قبل 
العم�ل... ب�ل عن بعضهم دعواه عليه، فضاًل عن نفي اخلالف من آخر«. لكن س�بق 

من الرسائر ما يظهر يف اخلالف. وتقدم ضعفه.

هذا ومن الظاهر أن موضوع املعاوضة يف اإلجارة نفس املنفعة، من دون فرق 
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بني إجارة العني واإلجارة عىل العمل. كام أن تسليم العني ال يكون تسلياًم للمنفعة، بل 
متكينًا منها، وال يكون تس�لمها إال باستيفائها، كام هو احلال يف تسليم العمل. وحينئٍذ 
إن كان ال�الزم ه�و التس�ليم، فهو ال يتحق�ق يف منفعة العني إال باس�تيفائها. وإن كان 
ال�الزم هو التمكني فه�و يتحقق يف العمل بحضور األجري ل�ه وإن مل يبارش به، فضاًل 
ع�ن أن يتم�ه. كام قد يتحقق يف منفعة العني بالتمكني منها ولو مع عدم تس�ليمها، كام 
يف مث�ل إجارة اخلان أو الفندق للمبي�ت فيه مع بقائه حتت يد مالكه من دون أن يصري 

حتت يد املستأجر.

مضاف�ًا إىل أن ذلك ال يناس�ب ما س�بق من س�يدنا املصنفP م�ن أنه ليس 
للمستأجر املطالبة بالعمل إال يف حال تسليم األجرة، لظهور أنه إذا كان تسليم العمل 
بإمتام�ه، فحي�ث ال موضوع للمطالب�ة به بعد إمتامه، بل موض�وع املطالبة قبل اإلمتام، 
واملف�روض أنه قبل اإلمتام ال جيب تس�ليم األجرة، فالبد م�ن البناء عىل جواز املطالبة 

به قبل تسليم األجرة.

وبعب�ارة أخ�رى: ما ذك�رهP من عدم تس�ليم العمل � ال�ذي هو الرشط يف 
وجوب تس�ليم األجرة � إال بإمتامه راجع إىل عدم اس�تحقاق تس�ليم األجرة إال بعد 
اس�تيفاء العم�ل الذي يك�ون بإمتامه، بخالف أج�رة العني، فإن وجوب تس�ليمها ال 

يتوقف عىل استيفاء املنفعة، بل عىل التمكني منها بتسليم العني. 

ه�ذا ولعل وج�ه الفرق بينهام أهنم وإن ذكروا أن املعاوضة تبتني عىل التس�ليم 
والتس�لم، إال أن الظاه�ر أنه ال يراد به فعلية التس�ليم والتس�لم، وإن كان هو مقتىض 
اجلمود عىل عبارهتم، ولذا لو بذل أحدمها ما عنده فلم يس�تلمه اآلخر ال جيوز لآلخر 
االمتناع من تس�ليم م�ا عنده، بل يراد به قيام كل منهام بوظيفت�ه ببذل ما عليه لآلخر. 
ف�إن كان م�ا عن�ده أو عليه عينًا � ك�ام يف العوضني معًا يف البيع واألج�رة يف اإلجارة � 
فالب�ذل حال�ه عند قبول اآلخر مالزم للتس�ليم، وعند عدم قبول�ه يكفي البذل وإن مل 
يتحق�ق التس�ليم. وإن كان منفع�ة، فإن كانت يف عني ال تس�توىف منفعته�ا إال بقبضها 
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قبل تسـليم العـن)1(، وقبل إمتـام العمل ليس للمؤجـر املطالبة باألجرة، 

فالواجب تس�ليم العني ال غري، وأما االس�تيفاء فهو من وظيفة املستأجر املستحق هلا. 
وإن كان يف عني تس�توىف منفعتها بالتمكني منها من دون تس�ليم هلا � كام فيام تقدم من 
مث�ل اخلان والفندق � وج�ب التمكني منها دون التس�ليم ال للمنفعة وال للعني. وإن 
كانت املنفعة عماًل فال يكفي يف البذل هلا حضور املس�تأجر للعمل، لعدم أداء وظيفته 

وما عليه بذلك، ولعدم حتقق البذل به، بل البد من إمتام العمل الذي هو وظيفته.

ويناسب ذلك ما تضمنته بعض النصوص من استحباب دفع أجرة العامل قبل 
أن جي�ف عرقه، كصحيح هش�ام بن احلكم عن أيب عب�د اهللA: »يف احلامل واألجري 
ق�ال: ال جي�ف عرقه حتى تعطيه أجرت�ه«)1(، وغريه. لظهوره�ا يف املفروغية عن عدم 

وجوب دفع األجرة له قبل إكامل عمله.

هذا ولو غّض النظر عام ذكرنا أمكن الرجوع للنصوص املذكورة يف إثبات عدم 
وج�وب دفع األجرة قبل إكامل العمل، والرجوع يف اإلجارة عىل غري العمل للقاعدة 
القاضي�ة بعدم جواز حبس األجرة بعد فرض ملكية املؤجر هلا بالعقد، واالقتصار يف 
اخلروج عنها عىل صورة عدم التمكني من اس�تيفاء املنفعة، لعدم تسليم العني أو عدم 
التمكني منها، ألنه املتيقن مما ذكروه � يف وجه عدم وجوب التس�ليم عىل كل منهام مع 

امتناع اآلخر � من ابتناء املعاوضة عىل التسليم والتسلم. فالحظ.

)1( كام يف الرشائع واإلرش�اد وجممع الربهان وعن الروض. ونسب للرسائر. 
وإن كان مقت�ىض م�ا تقدم منه عدم توقف اس�تحقاق تس�ليم األج�رة حتى عىل إكامل 

العمل، عىل خالف من سبق.

وكي�ف كان فيقتضي�ه عم�وم الس�لطنة بعد فرض اس�تحقاق األج�ري لألجرة 
بنف�س العق�د، واملتيق�ن يف اخلروج عنه م�ا إذا مل يكمل العمل، البتن�اء املعاوضة عىل 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:4 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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التسليم باملعنى املتقدم، وللنصوص املشار إليها آنفًا. 

لك�ن رصح يف املبس�وط بع�دم اس�تحقاق األجرة إال بتس�ليم العم�ل. وعليه 
ج�رى يف التذك�رة والقواعد واإليض�اح والتنقيح وجامع املقاصد وغريها. واس�تدل 

له بوجوه:

األول: م�ا يف كالم غ�ري واح�د ممن س�بق م�ن أن اإلجارة معاوض�ة تبتني عىل 
 التقابض. وهو لو تم ال يقتيض تقديم تس�ليم العمل عىل تس�ليم األجرة، بل تقارهنام 
� ع�ىل نح�و ما ذكروه يف البيع � كام نّبه له يف مفتاح الكرام�ة. ولعله هو املراد هلم. عىل 
أنه غري تام، ألن العمل أمر مترصم غري قابل للتسليم، واملتيقن من تسليمه فعله الذي 

هو وظيفة األجري كام ذكرناه آنفًا.

الثـاين: ما ذكره بعض األعاظمP يف حاش�يته عىل الع�روة الوثقى يف توجيه 
وجوب تس�ليم مورد العمل. قال: »وضابط ذل�ك هو أنه لو كان مالية العمل باعتبار 
نفس صدوره من العامل � كالعبادات مثاًل وحفر البئر وبناء اجلدار ومحل املتاع ونحوه 
 من مكان إىل آخر � فالفراغ عن العمل تسليمه. وإن كان األثر املتولد منه هو مناط ماليته 
� كاخلياط�ة والقصارة والصياغة ونحو ذلك � فذلك األثر يملك تبعًا لتملك العمل، 

ويتوقف تسليم ما آجر نفسه له عىل تسليمه بتسليم مورده عىل األقوى«.

وكأن�ه إليه يرجع ما ذكره الش�هيدP يف احلاش�ية النجارية م�ن ابتناء القول 
املذك�ور عىل أن الصف�ة تلحق باألعيان، بناء ع�ىل أن املنافع تعد أم�وااًل. وهلذا يصح 

جعلها عوضًا ومعوضًا.

وكيف كان فيندفع بأن كون منش�أ مالية العمل هو الصفة، وملكية الصفة تبعًا 
للعم�ل � لو متت � ال يقتضيان كون الصفة موردًا للمعاوضة، ليلزم األجري تس�ليمها 
بتس�ليم مورده�ا وموضوعها، بل موض�وع املعاوضة ليس إال العم�ل، كام نّبه لذلك 

سيدنا املصنفP. وقد سبق أنه ال يراد بتسليم العمل إال فعله. 

عىل أن التفريق بني األمثلة املتقدمة يف كون معيار مالية العمل يف القس�م الثاين 
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 Pه�و األث�ر دون القس�م األول ال خيل�و عن خفاء، ك�ام نّبه لذلك س�يدنا املصنف
أيضًا، ألن األعامل تطلب آلثارها.

نع�م يمك�ن التفريق بوجه آخ�ر، وهو أن غ�رض طالب العمل من�ه يف األول 
يرت�ب علي�ه رأس�ًا. ويف الثاين يتوقف ع�ىل وصول موضوع�ه ومورده ل�ه، كالثوب 
املخي�ط والفض�ة املصوغة. لكن ذلك وحده ال يكفي يف إثبات لزوم تس�ليم موضوع 

العمل ومورده.

هذا مضافًا إىل اإلش�كال يف هذا الوجه وما قبله بأن اقتضاء املعاوضة للتس�ليم 
والتس�لم ليس مفاد دليل لفظي، ليدعى ظهوره يف تس�ليم العمل بتس�ليم متعلقه، بل 
ه�و أمر ارت�كازي يتعني االقتصار فيه عىل املتيقن، والرجوع يف غريه لعموم الس�لطنة 
القايض بوجوب تس�ليم األجرة وحرمة حبس�ها عن األجري. وقد سبق أن املتيقن من 

النص والفتوى هو إكامل العمل.

ث�م إن م�ا ذك�ره بع�ض األعاظمP م�ن تبعية الصف�ة للعم�ل يف امللكية قد 
أنك�ره بعض مش�اخيناP فيام حك�ي عنه مدعي�ًا أن الصفة غري قابل�ة للملك، وإنام 
توجب زيادة قيمة العني ال غري. وقد سبق الكالم يف ذلك يف املسألة الثالثني يف فروع 
خيار الغبن من الفصل الرابع من كتاب البيع، وقربنا هناك ملكيتها، ال بنحو يس�تلزم 

الرشكة يف العني، بل بنحو يقتيض نحوًا من احلق فيها.

وقد اس�تدل هنا عىل عدم قابليتها للملكية بأن الزم ملكيتها أنه لو أجرب مالك 
العني ش�خصًا عىل العمل يف ملكه يكون العامل رشيكًا يف العني بلحاظ ملكه للصفة 

الناشئة من عمله، لعدم ملك مالك العني لعمله ليملك الصفة تبعًا له. 

لكن قد يندفع بأنه باستيفائه لعمله بسبب إكراهه عليه يكون ضامنًا له، وضامنه 
له يكون بمنزلة ملكه له يف كون نتيجة العمل له. 

نعم لو قصد املكَره العمل لنفسه ال للمكِره، ليكون املكره مستوفيًا لعمله اجته 
البن�اء عىل عدم ضامن املك�ِره أجرة العمل، وعىل ملك العام�ل لنتيجة عمله، وثبوت 
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إال إذا كان قـد اشـرط تقديم األجرة رصحيـًا)1(، أو كانـت العادة جارية 
عـى ذلـك)2(. وكذا ليس للمسـتأجر املطالبة بالعن املسـتأجرة أو العمل 

حق له يف العني بس�بب ذلك، نظري ما س�بق يف املس�ألة املذكورة من عمل اإلنس�ان يف 
ملك غريه بتخيل أنه ملكه. فتأمل جيدًا.

الثالث: ما عن بعض مشاخيناP من ابتناء عقد اإلجارة يف ذلك عىل التسليم 
والتس�لم، ك�ام يف س�ائر املعاوض�ات، فه�و رشط ضمني فيه�ا. ولذا ال ي�رى العرف 

استحقاق األجري املطالبة باألجرة بعد إكامل العمل قبل تسليم العني.

وفي�ه: أن مبنى املعاوضات عىل التس�ليم والتس�لم يف موضوعه�ا، وهو نفس 
العم�ل يف املق�ام، أما العني التي هي موضوع العمل فهي خارجة عن ذلك. والس�يام 
أنه قد يكون بناء املتعاقدين عىل العمل يف العني وهي عند املالك، أو من دون نظر هلذه 

اجلهة، ثم يصري بناؤمها بعد اإلجارة عىل دفع العني لألجري ليعمل فيها عنده.

نع�م ق�د يكون هن�اك بناء عىل إرج�اع العني بام أهن�ا أمانة من ش�أهنا أن ترجع 
لصاحبه�ا. لكن ذل�ك أمر آخر خارج ع�ن مقتىض نفس اإلج�ارة واملعاوضة بحيث 
تبتن�ي علي�ه. ول�ذا ال يك�ون تع�ذر اإلرجاع يف الوق�ت املع�ني بينه�ام أو االمتناع منه 

مصححًا لفسخ اإلجارة، بخالف تعذر العمل نفسه أو االمتناع منه. 

وأما بناء العرف عىل عدم اس�تحقاق األجري املطالبة باألجرة قبل إرجاع العني 
فه�و غري ظاه�ر. غاية ما قد يدعى يف املق�ام أن لكل منهام حبس ما عن�ده توثقًا حلقه. 
وهو أمر آخر � قد يأيت الكالم فيه � غري احلبس بمقتىض نفس املعاوضة، بحيث يقتيض 

احلبس حتى مع عدم اخلوف من امتناع األجري من التسليم. فالحظ.

)1( بال إش�كال ظاهر. ويف التذكرة: »ال نعلم يف ذلك خالفًا«. لنفوذ الرشط، 
فيخرج به عن مقتىض إطالق املعاوضة الذي سبق الكالم فيه، وهو التسليم والتسلم.

))( بحيث ترجع للرشط الضمني املخرج عن مقتىض إطالق املعاوضة املتقدم.
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املسـتأجر مـع تأجيـل األجـرة، إال إذا كان قد رشط ذلـك، وإن كان ألجل 
جريـان العـادة عليه)1(. وإذا امتنع املؤجر من تسـليم العن املسـتأجرة مع 
بـذل املسـتأجر األجرة أجربه املسـتأجر عى تسـليم العـن)2(. فإن مل يكن 
إجباره كان للمسـتأجر الفسـخ)3( وأخـذ األجرة إذا كان قـد دفعها. وله 
إبقـاء اإلجارة واملطالبة بقيمة املنفعة الفائتة)4(. وكذا إن دفع املؤجر العن 

)1( يظهر الوجه يف ذلك كله مما سبق يف اإلجارة عىل العمل. نعم سبق أن ذلك 
ال يتم يف العمل، ألن املطالبة به إنام تكون قبل حصوله واس�تحقاق تسليم األجرة إنام 

يكون بعد حصوله.

))( بال إش�كال ظاهر، الس�تحقاقه اس�تيفاء املنفعة باس�تالم العني، وعدوان 
املؤج�ر يف حبس�ها. وال مل�زم بالرجوع للحاكم م�ع تيرس اإلجبار م�ن دون الرجوع 
إليه. لعموم قاعدة الس�لطنة يف حقه، حيث يقيض بأن له االس�تيفاء وإن مل يرجع إليه، 

وسقوط حرمة املمتنع بتعديه.

)3( خل�روج املؤج�ر عن مقتىض عق�د املعاوضة. وبذلك يظهر جواز الفس�خ 
بمجرد التأخر عن التس�ليم يف الوقت الذي تقتضيه اإلجارة ولو مع إمكان اإلجبار، 
كام تقدم مّنا نظريه يف البيع يف أوائل فصل التسليم والتسلم. ويظهر الوجه فيه مما تقدم 

يف املسألة الرابعة والستني يف أحكام الرشوط من كتاب البيع. فراجع.

)4( كأنه إلتالفه هلا عليه بامتناعه من تسليم العني واستيفاء املنفعة، فيضمنها. 
وق�د رّصح بالتخي�ري املذك�ور يف الرشائع والقواع�د والتحرير واإليضاح واملس�الك 

وغريها، معلاًل يف كالم بعضهم بام سبق. 

لكن حكم ببطالن اإلجارة مع امتناع املالك من التس�ليم يف املقنعة � عىل نحو 
من االضطراب يف كالمه � والنهاية واملبسوط واملراسم والوسيلة والنافع. وقد استدل 

عليه يف املبسوط وغريه بأنه قد تلف قبل القبض، فتبطل اإلجارة كالبيع.
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وفي�ه: أن�ه لو تم إحلاق اإلج�ارة بالبي�ع يف البطالن بتلف أح�د العوضني، إال 
أن بط�الن البي�ع بالتلف يق�رص عام إذا كان املتل�ف هو البائع أو املش�ري. ولذا تقدم 
يف فصل التس�ليم والتس�لم من كت�اب البيع أنه مع إت�الف البائع للمبي�ع يتعني ختيري 

املشري بني الفسخ واملطالبة بقيمة املثل للمبيع، لعني ما سبق يف وجه التخيري هنا. 

فالعم�دة يف املقام هنا أنه ال دليل عىل ضامن املنفعة بتفويتها من دون اس�تيفاء، 
س�واًء كان بحبس مالك املنفعة ومنعه عن اس�تيفائها، أم بحبس العني عنه واالمتناع 
ع�ن تس�ليمها، ك�ام هو م�ورد كالمه�م هنا. بل تق�دم يف املس�ألة السادس�ة عرشة من 
فص�ل رشوط املتعاقدين من كتاب البيع االس�تدالل عىل ع�دم ضامهنا للاملك ببعض 

النصوص. فراجع.

وم�ن هن�ا ينحرص األمر باالنفس�اخ بناء عىل ما س�بق من املبس�وط وغريه من 
إحلاق اإلجارة بالبيع يف االنفس�اخ بالتلف، أو باخليار والس�لطنة عىل الفسخ، ملا سبق 

مّنا من اخلروج عن مقتىض املعاوضة من التسليم والتسلم.

اللهم إال أن يقال: ال جمال للبناء عىل اخليار، بل البد من البناء عىل البطالن بعد 
م�يض زمان اإلجارة. إذ ال موض�وع للخطاب بالوفاء بالعقد بع�د ابتناء اإلجارة عىل 
تب�ادل امللكية ب�ني املنفعة واألجرة، حيث ال يبقى موضوع للتب�ادل بعد تعذر املنفعة، 
وفرض عدم وجوب تسليم بدهلا، لعدم ضامن املنفعة بالتفويت من دون استيفاء. وقد 

تقدم يف املسألة الثامنة ما ينفع يف املقام.

 Pه�ذا وقد س�بق يف املس�ألة املذك�ورة من كت�اب البيع من س�يدنا املصنف 
اإلشكال يف ضامن املنافع غري املستوفاة للاملك، ومع ذلك جزم هنا بضامهنا للمستأجر. 
وال فرق بينهام إال بملكية املستأجر للمنفعة استقالاًل، وعدم ملكية املالك هلا كذلك، 
ب�ل تبعًا للعني، حيث يكون مالكًا للعني ملكية تقتيض الس�لطنة عليها وعىل منفعتها. 
ومث�ل ه�ذا الف�رق ال يتضح كون�ه فارقًا، بحيث خي�رج ألجله عن أصال�ة الرباءة من 

الضامن. فالحظ.
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كام أنه س�بق منهP يف املس�ألة الثامنة أنه إذا استأجره عىل عمل خاص مقيد 
بقي�د خاص فجاء به عىل خالف القيد بطلت اإلجارة إذا مل يمكن العمل ثانيًا. وتقدم 
من�ه هن�اك أن مقتىض القاع�دة عدم بطالهنا، بل ض�امن األجري للعم�ل الفائت بقيمة 
املثل، فيس�تحقها عليه املس�تأجر، إال أنه جي�ب اخلروج عن ذل�ك بالنصوص وظاهر 

الفقهاء.

ف�كأن بن�اءه هنا عىل عدم بطالن اإلجارة وض�امن املنفعة يبتني عىل اختصاص 
النص�وص بالعمل بنظره الرشيف بتعذر العم�ل وتفويته دون تفويت منافع األعيان. 

كام هو احلال يف الفقهاء أيضًا، حيث تقدم منهم اخلالف هنا. 

وكي�ف كان فال جمال للبناء ع�ىل صحة اإلجارة وضامن املنفع�ة ملجرد تفويتها 
بحبس العني.

نع�م ل�و ف�رض اس�تيفاء املؤج�ر أو غ�ريه للمنفعة املس�تأجر عليه�ا اجته ختيري 
املس�تأجر بني فس�خ اإلجارة واس�رجاع األجرة، وإبق�اء اإلجارة م�ع مطالبة املؤجر 
بأجرة املثل للمنفعة التي استوفاها، بناء عىل ما سبق من قصور دليل االنفساخ بالتلف 
� يف البي�ع، فض�اًل عن اإلجارة � عن صورة إتالف أحد املتعاوضني أو األجنبي الذي 
يمكن تضمينه والرجوع عليه بالبدل. ولعله لذا خّص التخيري بني الفس�خ واإلمضاء 

مع أجرة املثل يف التذكرة بام إذا استوىف املؤجر املنفعة.

وق�د ين�زل عليه ما يف جام�ع املقاصد، فإن�ه وإن وافق القواع�د يف التخيري مع 
منع املؤجر املس�تأجر من الترصف يف العني املس�تأجرة، إال أنه اس�تدل له عليه بأنه قد 
ترصف يف العني واس�توىف املنفعة فبارش إتالف مال الغري عدوانًا، فيكون للمس�تأجر 
مطالبته بقيمته، وهو خيتص بام إذا كان املؤجر قد أتلف املنفعة باستيفائها، وال يعم ما 

إذا حبس العني ومل يستوف املنفعة، كام هو مقتىض إطالقهم. 

ك�ام أن ذلك خيتص بام إذا كانت املنفعة التي اس�توفاها املؤجر عني املنفعة التي 
ملكها املس�تأجر باإلجارة، دون ما إذا كانت غريها، كام إذا آجره البغل لريكبه ويس�ري 
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ثـم أخذهـا من املسـتأجر با فصـل)1( أو اثنـاء املدة)2(. ومع الفسـخ يف 

به، فامتنع من تس�ليمه له واس�تعمله يف س�حب عربة ل�ه، ألن املنفعة التي اس�توفاها 
مملوكة له ال للمس�تأجر، ليضمنها له. بل حتى لو آجره لريكبه املس�تأجر بنفس�ه دون 
غريه، فامتنع املؤجر من تسليمه وركبه هو، ألن ركوبه له مباين أيضًا للمنفعة املستأجر 

عليها.

)1( كام هو مقتىض إطالق بعضهم عدم متكني املؤجر للمستأجر من الترصف 
يف العني، بل هو كالرصيح مما يف املبسوط من فرض غصب املؤجر العني من املستأجر 

حتى مضت املدة.

والوجه فيه: أن املنفعة ملا كانت تدرجيية احلصول فال يكون قبضها إال بالتمكني 
من العني يف متام املدة. وال يكفي التمكني منها آنًا ما قبل استيفاء املنفعة، بل ال أثر له. 

وحينئٍذ جيري مجيع ما سبق يف صورة االمتناع من التسليم. 

وبذلك يظهر ضعف ما يف املراس�م والوس�يلة من اختص�اص بطالن اإلجارة 
بمنع املس�تأجر من الترصف قبل القبض. إال أن يكون مرادمها منع غري املؤجر، الذي 

يأيت الكالم فيه يف املسألة اخلامسة والعرشين إن شاء اهلل تعاىل.

))( س�بق أن املنفع�ة مل�ا كان�ت تدرجيي�ة احلص�ول ف�ال يت�م قب�ض متامها إال 
بالتمك�ني يف مت�ام امل�دة، والزم ذلك أنه مع ع�دم القبض يف األثن�اء جيري حكم عدم 
القبض لبعض املنفعة، فإن قلنا بأنه يوجب البطالن إحلاقًا بالبيع تعني بطالن اإلجارة 
يف بعض املدة. وإال فال إشكال يف أن له الفسخ باإلضافة إىل ذلك البعض. بل بناء عىل 
ما س�بق مّنا يف فروع بيع اخليار من كتاب البيع من امتناع تبعيض الفس�خ يف مضمون 
العقد الواحد ينحرص األمر بفسخ متام العقد. وال أقل من أن له الفسخ يف متام العقد، 

لتبعض الصفقة.

لكن رّصح يف املهذب بأنه لو امتنع املالك من تسليم الدار املستأجرة أول املدة 
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األثنـاء يرجع بتامم األجرة وعليه أجرة املثل ملـا مىض)1(. وكذا احلكم فيام 

مل يكن للمس�تأجر االمتناع من تسلمها يف الباقي. كام رّصح يف التذكرة بأنه لو أخرجه 
املالك من العقار ومنعه من الس�كن يف متام املدة وجب عىل املس�تأجر أجرة ما س�كن 
باحلص�ة، وظاهره ل�زوم حكم اإلجارة فيام س�كن، وأنه ليس له فس�خها ودفع أجرة 
املث�ل عن�ه. قال: »كام لو تعذر اس�تيفاء الباقي ألم�ر غالب«، وقال: »ألنه قد اس�توىف 

منافع العني عىل وجه املعاوضة، فالبد من لزوم العوض«.

ويندف�ع األول بأن�ه لو تم عدم ثب�وت خيار تبعض الصفق�ة يف التعذر اخلارج 
عن قدرة املتعاقدين � عىل ما يأيت الكالم فيه يف املس�ألة الواحدة والعرشين � فال وجه 
إلحل�اق ما نحن في�ه به، حيث يس�تند التبعض لتقصري املؤج�ر وخروجه عن مقتىض 

العقد الذي التزم به. 

كام يندفع الثاين بأن اس�تيفاء املنفعة عىل وجه املعاوضة وإن اقتىض اس�تحقاق 
العوض، إال أن فس�خ املعاوضة بس�بب اخلي�ار يقتيض ارتفاع أثرها، وهو اس�تحقاق 
الع�وض املس�مى، ويتعني االنتقال ألجرة املثل لضامهنا باالس�تيفاء بع�د عدم وقوعه 

مضمونًا بضامن املعاوضة. هذا كله يف الفسخ. 

وأم�ا اإلمض�اء فاملراد به إمض�اء اإلجارة يف مت�ام املدة حتى زم�ان منع املؤجر 
للمس�تأجر م�ن الع�ني. وهو موق�وف عىل ع�دم بطالن اإلج�ارة يف تلك امل�دة لعدم 
القب�ض، ال�ذي يظهر احلال فيه مما س�بق. وإال لزم اس�رجاع ما يقابل�ه من األجرة ال 
غ�ري. وأم�ا املطالبة بأجرة املثل عن املدة التي منعه املؤجر من العني فيها فقد س�بق مّنا 

اختصاصه بام إذا استوىف املؤجر املنفعة. وهو الظاهر من التذكرة هنا أيضًا. فالحظ.

)1( كام يظهر مما سبق من ثبوت اخليار له، خلروج املالك عن مقتىض اإلجارة، 
حيث يتعني مع الفس�خ الضامن بأجرة املثل. وربام يأيت يف املس�ألة الثالثة والعرشين ما 

ينفع يف املقام.
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إذا امتنع املستأجر من تسليم األجرة مع بذل املؤجر للعن املستأجرة)1(.
)مسألة 20(: األقوى أنه ال فرق يف كون تسليم العمل بإمتامه بن أن 
يكون مثل احلج االستيجاري وبناء اجلدار، وحفر البئر يف داره)2(، وأن يكون 
مثل خياطة ثوبه وكتابة كتابه ونحو ذلك مما كان العمل املستأجر عليه يف عن 
املستأجر)3( التي هي بيد األجري)4(. فإذا تلف الثوب مثًا بعد متام خياطته 
 بعد دفعه إىل املستأجر استحق املطالبة باألجرة)5(. فإذا كان الثوب مضمونًا 

)1( يعني: فيكون له إجباره عىل تسليم األجرة، كام له الفسخ مع تعذر اإلجبار 
أو مطلقًا، عىل الكالم السابق.

))( ونح�و ذل�ك مم�ا ال يك�ون يف حم�ل قاب�ل للتس�ليم، أو يك�ون يف حم�ل ال 
موضوع لوجوب تسليمه، إما لكونه حتت يد املؤجر كداره، أو ليس من شأنه التسليم 
كالصح�راء لو اس�تؤجر عىل بناء يشء فيها أو حفر بئ�ر. وبذلك يظهر اختصاص بناء 
اجل�دار وحف�ر البئ�ر يف داره بام إذا كانت ال�دار حتت يد مالكها املؤج�ر. أما إذا كانت 

الدار حتت يد األجري فيدخل يف القسم الثاين.

)3( أو ع�ني غريه مما من ش�أنه أن يس�لم إليه، كملك من ه�و حتت واليته، أو 
يس�لم إىل غ�ريه، ك�ام لو اس�تأجره عىل أن خييط ث�وب صديقه، حيث يكون من ش�أن 

الثوب أن يسلم بعد إكامل اخلياطة إىل الصديق، ألنه املالك له.

)4( يظه�ر الوج�ه يف ع�دم الفرق بني القس�مني مما تقدم يف حتديد التس�ليم يف 
العم�ل، وأنه ال يتوقف عىل تس�ليم حمله، خالفًا جلامعة تق�دم التعرض هلم، وللوجوه 
 التي اس�تدل هبا عىل توقفه عىل تس�ليم املحل. فراجع. بل هذا مس�تغنى عنه بام تقدم 

منهP من عدم توقف تسليم العمل عىل تسليم العني.

)5( ملا س�بق من ملك األجرة باإلجارة، واس�تحقاق املطالبة هبا بإمتام العمل، 
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وال يتوقف عىل تس�ليم حمله. وذكر يف املبس�وط أنه ال يس�تحق األجرة، لتلف العمل 
قبل التسليم، كام ال يستحق البائع الثمن إذا تلف املثمن قبل التسليم، بناء عىل ما سبق 

منه من توقف تسليم العمل عىل تسليم حمله. 

وحت�ى إذا مل يت�م ما س�بق منه م�ن إحلاق اإلج�ارة بالبيع يف البط�الن بالتلف، 
فحي�ث كان مبن�ى اإلج�ارة � كس�ائر املعاوضات � عىل التس�ليم، واملف�روض تعذره 
بس�بب التل�ف فاملتعني جواز الفس�خ للمس�تأجر، وعليه ج�رى يف اإليضاح وجامع 

املقاصد وغريمها.

لكن العالمةP وإن سبق منه يف القواعد والتذكرة توقف استحقاق األجرة 
عىل تسليم العمل، إال أنه قال يف القواعد: »فلو تلفت العني من غري تفريط بعد العمل 

مل يستحق األجرة عىل إشكال«.

ك�ام ذكر يف التذكرة يف اإلج�ارة عىل القصارة أنه لو تلف الثوب املقصور بنحو 
مضم�ن لألج�ري، فإن قلنا إن القصارة عني س�قطت أجرته، وإن قلن�ا إن القصارة أثر 
مل تس�قط أجرت�ه. وقد يظهر منه ه�ذا التفصيل يف غري القصارة من األعامل املس�تأجر 
عليها، كاخلياطة وغريها. مع أنه مل يتعرض للتفصيل املذكور يف حتديد التسليم املعترب 
يف اإلجارة عىل العمل، بل أطلق لزوم تسليمه زائدًا عىل إكامله، كام سبق. وهو بظاهره 

ال خيلو عن تدافع.

أما بعض مش�اخيناP فقد س�بق عنه عدم وجوب تسليم األجرة قبل تسليم 
العني، لدعوى ابتناء اإلجارة كس�ائر املعاوضات عىل اش�راط تس�ليمها ضمنًا. لكن 
بن�ى هنا مع تل�ف العني عىل وجوب تس�ليم األجرة، لتحقق العم�ل الذي هو طرف 
املعاوضة، واختصاص اشراط تسليم العني بصورة بقائها، رضورة أنه مل يكن ملتزمًا 

بعدم عروض تلف خارج عن اختياره.

لكنه كام ترى! فإن عدم االلتزام بعدم عروض التلف اخلارج عن االختيار جار 
يف مجيع موارد املعاوضات، ومع ذلك يناط فيها اس�تحقاق تس�ليم كل من العوضني 
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عى األجري استحق عليه املالك قيمة الثوب خميطًا)1(، و إال مل يستحق عليه 

بتس�ليم اآلخر، بحيث يس�قط اس�تحقاق كل منهام بتلف اآلخر حتى لو كان خارجًا 
عن االختيار، واملفروض يف كالمه أن اشراط تسليم العني يف املقام عىل نحو اشراط 

التسليم يف سائر املعاوضات، ال عىل نحو آخر. 

وأشكل من ذلك ما ذكره يف فرض ضامن األجري للتالف من استحقاقه األجرة 
دون أن ينايف الرشط املذكور، لتحقق تسليم التالف بتسليم بدله.

إذ في�ه: أنه ال جمال الحتامل عموم رشط التس�ليم املدعى لتس�ليم البدل، إذ ال 
ريب يف خمالفة اإلتالف � الذي هو سبب االنتقال للبدل � ملقتىض الرشط. ومن هنا ال 

خيلو ما ذكره عن تدافع وإشكال. وال خمرج عام سبق.

)1( ألنه هو التالف، فيكون هو موضوع الضامن والتدارك. وال يظهر اإلشكال 
منهم يف ذلك بناء عىل استحقاق األجري لألجرة. وأما بناء عىل عدم استحقاقه األجرة 
فقد قال يف املبسوط: »وإن تلف بجناية فعليه قيمته وقت اجلناية. وإن تلف بعد تعديه 
في�ه، مثل أن يكون ثوبًا فاس�تعمله، فإنه يضمن�ه، ألن أمانته بطل�ت بالتعدي، وعليه 
قيمته أكثر ما كانت من حني التعدي إىل أن تلف«. ومن القريب أن يكون مراده حتديد 
القيمة املضمونة بلحاظ اختالف القيمة السوقية، ال بلحاظ اختالف حال املضمون. 

وإن كان العموم للجهتني حمتماًل.

أما يف التذكرة فقد حكم بضامن األجري العني واجدة للصفة يف فرض استحقاقه 
األج�رة وفاقدة هلا يف فرض عدم اس�تحقاقه األجرة. وإلي�ه يرجع ما ذكره يف التحرير 
والتذكرة والقواعد وجامع املقاصد وغريها من أنه لو أتلف العني املؤجر أو األجنبي 
ختري املالك بني فسخ اإلجارة، فيستويف قيمة العني فاقدة للصفة، وإمضائها، فيستويف 

قيمتها واجدة للصفة.

ويش�كل بأن طروء س�بب الضامن ح�ال واجدية العني للصف�ة يقتيض ضامهنا 
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 شـيئًا. وال جيوز بعـد إمتام العمل حبـس العن إىل أن يسـتويف األجرة)1(، 

عىل هذا احلال. وجمرد عدم اس�تحقاق األجري األجرة � لو تم � ال يوجب تبدل األمر 
املضمون للاملك. 

 كام أن ما ذكروه من التخيري بالنحو املتقدم وعدم جزمهم ببطالن اإلجارة � كام 
يف صورة التلف القهري � وإن كان قد يتجه بناء عىل ما سبق يف فصل التسليم والتسلم 
م�ن كت�اب البيع من قصور دليل بط�الن البيع بتلف املبيع ع�ام إذا أمكن الرجوع عىل 
املتل�ف، وأنه مع�ه يتعني الرج�وع للقاعدة القاضي�ة بالتخيري بني الفس�خ لعدم حتقق 
مقت�ىض املعاوض�ة � وهو اإلقب�اض � وعدمه مع الرجوع عىل املتل�ف. إال أنه إذا كان 
ض�امن املال�ك ألجرة العمل يصحح ض�امن العني له واجدة للصفة فالفس�خ يف املقام 
يقت�يض االنتقال ألج�رة املثل، لفرض حتقق العمل املس�تأجر علي�ه بنحو مضمون ال 
جمانًا، ويكون الالزم يف املقام هو ضامن العني واجدة للصفة، مع ختيري املالك بني فسخ 

اإلجارة ودفع أجرة املثل لألجري، وعدم فسخها ودفع األجر املسمى عليه.

ث�م إن حتق�ق الصف�ة يف العني وإن كان يتوق�ف عىل عمل له ماليت�ه، إال أنه قد 
يوج�ب زيادة قيمة العني، لعموم االنتفاع بالصف�ة، كام يف مثل القصارة، وقد يوجب 
نق�ص قيمة العني لقلة املنتفعني بالصفة، كام يف بعض أنواع اخلياطة وغريها. فالحظ. 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( فعن الش�هيدP يف بعض حواش�يه أن من ثمرات اخلالف يف أن تسليم 
العمل � الذي هو موضوع التسليم والتسلم يف اإلجارة � هو إكامله أو تسليمه أنه عىل 
األول ال جيوز لألجري حبس العني عن املؤجر من أجل أن يسلمه األجرة، وعىل الثاين 
جيوز له حبس�ها. وعىل الثمرة املذكورة جرى سيدنا املصنف وبعض األعاظم وبعض 
مش�اخينا )قدس رسهم( وظاه�ر جامع املقاصد وغريه كل حس�ب اختياره. وكلامت 

بعض األصحاب ال ختلو عن غموض واضطراب.
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وإذا حبسها ضمنها إن تلفت)1(.

نع�م لو حبس املس�تأجر األجرة بعد إك�امل العمل جاز لألج�ري حبس العني، 
ول�و حبس األجري العني حينئٍذ جاز للمس�تأجر حبس األجرة. لك�ن بمالك املقاصة 
واالعت�داء باملثل ال بمالك التقابض املأخوذ يف املعاوضة. ولذا جيوز لكل منهام حبس 
م�ال آخ�ر للط�رف اآلخر غري األج�رة والع�ني. كام ال جيري ل�و كان الط�رف اآلخر 

معذورًا يف عدم تسليم ما عنده غري معتد يف ذلك. 

ب�ل ال يبعد بالنظر للمرتك�زات العرفية العقالئية حب�س كل منهام مال اآلخر 
ملج�رد االس�تيثاق ملال�ه لو خ�اف من عدوان�ه عليه بحس�به عنه، ال بم�الك التقابض 
املعاويض. ولذا ال جيوز مع عدم اخلوف من ذلك، أو مع كون حبس اآلخر عن عذر، 

بل يكون احلبس حينئٍذ عدوانًا حمرمًا. والالزم مزيد التأمل يف املقام.

)1( إذ بناء عىل عدم توقف تس�ليم العمل عىل تس�ليمها وعدم جواز حبس�ها 
يك�ون معتدي�ًا، فيتع�ني ضامنه. وأما بن�اء جواز حبس�ها، البتناء اإلجارة عىل تس�ليم 
العمل � زائدًا عىل إكامله � يف مقابل تس�ليم األجرة فقد يدعى عدم الضامن، كام جرى 

.Pعليه بعض مشاخينا

لك�ن العالم�ةP يف القواعد م�ع حكمه بتوقف تس�ليم العمل عىل تس�ليم 
العني املناس�ب جلواز حبس�ها مع عدم تس�ليم األجرة ذكر أن الصانع لو حبس العني 
حتى يستويف األجرة ضمنها. وقد حاول يف جامع املقاصد توجيهه بأن العني ملا مل تكن 
طرفًا للمعاوضة مل يس�تحق حبس�ها باألصل، وإنام حتبس مقدم�ة حلبس العمل الذي 
ه�و ط�رف املعاوضة، مراعاة لصال�ح األجري، وذلك ال يصلح إلس�قاط الضامن، بل 

يتعني جواز احلبس مع الضامن مجعًا بني احلقني.

وقد دفعه يف مفتاح الكرامة بأن احلبس ملا كان مس�تحقًا بسبب امتناع املستأجر 
من تس�ليم األج�رة تعني عدم الضامن، ألن األجري هو الذي أدخل الرر عىل نفس�ه 



...................................................................  مصباح املنهاج � كتاب اإلجارة (68

)مسـألة 21(: إذا تلفـت العـن املسـتأجرة قبـل انتهـاء املـدة بطلت 
اإلجارة)1(. 

بحبس األجرة. 

نعم مل يتضح من العالمةP البناء عىل ابتناء اإلجارة يف األعامل عىل التسليم 
والتس�لم، بل ظاه�ر كالمه عدم اس�تحقاق املطالب�ة باألجرة إال بعد تس�ليم العمل. 
وحينئٍذ ال يكون من حقه حبس العني، ال باألصل وال مقدمة حلبس العمل، بل يكون 

معتديًا بحبسها، ويتعني ضامنه هلا.

أم�ا بن�اء عىل ما ذكرناه من جواز حبس�ها مقاصة عند حبس املس�تأجر األجرة 
عدوان�ًا، أو توثق�ًا عند اخلوف من ذلك، فالظاهر بعد الرج�وع للمرتكزات أن جواز 
احلب�س بامل�الك املذكور ال ين�ايف الضامن، لع�دم كون الع�ني حينئٍذ أمان�ة مالكية وال 
رشعي�ة، ب�ل لصال�ح احلابس من دون أن يس�قط حرم�ة املال املحبوس بنحو يس�قط 

ضامنه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( أم�ا إذا كان التل�ف قبل القبض فهو املرصح ب�ه أو املتيقن من كالم مجاعة 
كث�رية. ونف�ى يف التذكرة وجدان اخل�الف فيه، بل يظهر مما يأيت إن ش�اء اهلل تعاىل من 
املبسوط يف صورة التلف يف أثناء املدة عدم اخلالف فيه عندنا، كام هو رصيح التنقيح. 

وظاهر الرياض االتفاق عليه.

قال يف املبس�وط: »كام لو اش�رى فتلف يف يد البائع قبل القبض«. وقريب منه 
يف التذك�رة. وه�و مبني ع�ىل إحلاق اإلجارة بالبي�ع يف ذلك. ق�ال يف اجلواهر: »ظاهر 
األصح�اب يف املق�ام احتاد احلك�م يف املقامني، وأن املنفعة هنا بمنزل�ة املبيع، واألجرة 
هن�ا بمنزلة الثمن«. ويف مفتاح الكرامة: »وكأن ذلك ال خالف فيه، ولذلك يأخذونه 

مسلاًم، فإذا فات أحد العوضني قبل القبض بطل كالبيع«.

وقد استش�كل فيه يف الرياض وغريه بأنه بعد اختصاص الدليل بالبيع ال جمال 
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للتعدي لإلجارة وغريها من املعاوضات.

ومثل�ه ما أش�ار إلي�ه يف اجلواه�ر � وإن مل يرتضه � من ابتناء أمث�ال هذه العقود 
عىل تبادل الس�لطنة اخلارجية زائدًا عىل تبادل امللكيتني، فمع تعذر الس�لطنة عىل أحد 
العوض�ني لتلفه يتعني بط�الن العقد. إذ فيه: أن املعاوض�ة متمحضة يف تبادل امللكني 

والتسليط اخلارجي من توابعها اخلارجة عنها.

نعم تقدم غري مرة أن مبنى املعاوضات عىل التس�ليم والتسلم، بحيث لو تعذر 
أحدمها كان ملس�تحقه الفس�خ. وحينئٍذ يك�ون الفرق بني البيع وغ�ريه أن البيع يبطل 
بالتلف بال حاجة إىل الفسخ، وغريه ال يبطل، بل حيتاج إىل الفسخ. ولذا تقدم يف البيع 
أن دلي�ل البط�الن فيه حي�ث كان خمتصًا بام إذا مل يمكن الرج�وع عىل املتلف يتعني مع 
إمكان الرجوع عليه ختيري املشري بني الفسخ والرجوع عىل البائع بالثمن وعدمه مع 

الرجوع عىل املتلف باملثل أو القيمة. 

وبذل�ك يظهر أنه لو بني عىل إحلاق اإلجارة بالبي�ع يف املقام فالالزم االقتصار 
ع�ىل ما إذا مل يمكن الرجوع عىل املتلف، أما إذا أمكن الرجوع عليه فالالزم البناء عىل 

عدم البطالن والعمل بمقتىض القاعدة من التخيري املشار إليه آنفًا.

وقد ذكر يف الرياض أنه بناء عىل عدم بطالن اإلجارة يتعني اس�تحقاق املؤجر 
األجرة املسامة وضامن متلف العني منفعتها لألجري، وذلك بدفع أجرة املثل له. وكأنه 
لتفويته املنفعة عليه. لكن س�بق يف املس�ألة التاس�عة عرشة عدم وض�وح ضامن املنافع 

بغري االستيفاء غري احلاصل يف املقام.

 Pهذا وقد اس�تدل غ�ري واحد أوهلم � فيام عثرت عليه � الس�يد الطباطبائي
يف الع�روة الوثقى عىل بطالن اإلجارة بتلف العني بأنه مع تلفها ينكش�ف عدم ثبوت 
املنفع�ة هل�ا من حني التلف املس�تلزم لبطالن اإلجارة يف الزم�ان املذكور، لعدم وجود 

املوضوع هلا وهو املنفعة، نظري إجارة األرض للزراعة إذا كانت غري قابلة للزرع. 

وق�د يرجع إلي�ه ما عن بعض مش�اخيناP م�ن أن ملكية املنفعة ف�رع ملكية 
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العني، فمع تلف العني وعدم ملكيتها ال ملكية للمنفعة، لتكون موردًا لإلجارة. 

وإال فه�و بظاه�ره ال خيل�و ع�ن إش�كال. لفرض ملكي�ة الع�ني للمؤجر حني 
اإلجارة، وخروجها عن ملكيته بعد اإلجارة ال يوجب بطالن اإلجارة قطعًا. عىل أن 
مراده�م بالتلف هو التلف املانع من االنتفاع يف العني بالنحو الذي أجرت له ولو مع 

بقائها يف ملك صاحبها، كام لو استؤجرت الناقة للركوب، فذبحت ذبحًا مذكيًا هلا.

ثم إن السيد الطباطبائيP وغريه رتبوا عىل ذلك أنه ينكشف بالتلف بطالن 
اإلجارة من أول األمر، النكشاف عدم املوضوع هلا، وهو املنفعة، ال أن التلف مبطل 
لإلج�ارة ح�ني وقوعه، وهذا بخالف تل�ف املبيع قبل القبض، ف�إن البيع يصح حني 
وقوعه، لتحقق موضوعه � وهو املبيع � ومتلكه بالبيع، غاية األمر أن الشارع قد حكم 

ببطالن البيع بتلفه. 

وم�ا ذك�روه متني جدًا في�ام إذا كان التلف قهري�ًا، كام لعله املن�رصف بدوًا من 
كالم كثري منهم، حيث ينكشف به قصور العني عن أداء املنفعة امللحوظة يف اإلجارة، 

الراجع لعدم حتقق موضوع اإلجارة. 

أما إذا كان التلف اختياريًا مس�تندًا للمؤجر أو للمس�تأجر أو لش�خص ثالث 
فالظاه�ر صحة اإلجارة بلحاظ قابلية املنفعة للحصول، حيث تقتيض اإلجارة حينئٍذ 
احلفاظ عليها، والس�لطنة عىل اس�تيفائها، ولذا تقتيض املنع م�ن إتالف العني، بحيث 
يكون املتلف خارجًا عن مقتىض اإلجارة، ومعتديًا عىل املس�تأجر، ولو كان اإلتالف 
كاش�فًا عن بط�الن اإلجارة، لعدم املوض�وع هلا، مل يكن كذلك، لع�دم هنوض عموم 
نف�وذ العق�د بل�زوم احلفاظ عىل موضوعه وم�ا هو الرشط يف صحت�ه، بل اجلري عىل 
مقتضاه بعد فرض حتقق موضوعه وما هو الرشط يف صحته، ويأيت يف املسألة السادسة 

والعرشين ما ينفع يف املقام إن شاء اهلل تعاىل.

بل قد يقال بصحة اإلجارة حتى إذا استند التلف لسبب قهري مع قابلية العني 
ح�ني اإلج�ارة للبقاء بحيث ينتفع هب�ا يف اجلهة امللحوظة يف اإلجارة، ملش�اركته ملا إذا 
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استند التلف لسبب اختياري يف قابلية املنفعة للحصول من العني.

الله�م إال أن يق�ال: جمرد قابلية العني حلصول املنفع�ة منها ال أثر له بعد فرض 
عدم حتقق املنفعة وفوهتا من دون مسؤولية عىل أحد، فلو آجر الدابة يوم اجلمعة للنقل 
ي�وم االثنني، ثم علم بعدم بقائها إىل يوم االثنني، لعروض وباء قاتل أو س�يل جارف 
ال يمكن التخلص منه ينكشف بطالن اإلجارة وبقاء األجرة يف ملك املستأجر، لعدم 
األثر مللكية املنفعة بعد عدم حصوهلا وعدم املسؤولية يف فوهتا. ولو أتلف العني متلف 

قبل طروء السبب القهري مل يكن معتديًا عىل املستأجر بسبب بطالن اإلجارة.

وه�ذا بخالف ما ل�و علم بقتل الظامل هلا قبل يوم االثنني، حيث تصح اإلجارة 
ويملك املستأجر املنفعة، بنحو يكون تفويتها بقتل الدابة تعديًا عليه. فال جيوز تفويتها 
حتى من غري الظامل، للزوم التعدي أيضًا، بل كل من سبق منه القتل يكون هو املفوت 

حلق املستأجر واملعتدي عليه.

نع�م ق�د يقال بج�واز تفويتها ملال�ك الع�ني إذا كان بنحو ينتف�ع بالعني ويدفع 
رضر تلفها عليه، كتذكية الناقة املستأجرة دفعًا للرر عليه. وذلك لفوت املنفعة عىل 
املس�تأجر ع�ىل كل حال، فال مزاحم لل�رر احلاصل ملالك العني بإت�الف الظامل هلا، 

ليمتنع جريان قاعدة الرر يف حقه. 

لكن ذلك ال يرجع لبطالن اإلجارة حني وقوعها، بل لعدم منعها من اإلتالف 
الذي يندفع به رضر املالك، وهو أمر آخر. فتأمل جيدًا. 

وكيف كان فاملرجع يف املورد الذي تصح فيه اإلجارة حني وقوعها هو القاعدة 
التي سبق الكالم فيها.

وحينئ�ٍذ نق�ول: مع التل�ف القهري غري املس�تند إىل أح�د، أو إىل من ال يمكن 
الرجوع عليه فإن قلنا بإحلاق اإلجارة بالبيع يتعني بطالهنا، وإال يتعني البناء عىل ختيري 
املس�تأجر بني الفس�خ � فريجع باألجرة املسامة � ملا س�بق من ابتناء املعاوضات عمومًا 
عىل التسليم والتسلم، وعدم الفسخ من دون رجوع بيشء، لعدم حتقق سبب الضامن. 
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فـإن كان التلـف قبـل القبـض، أو بعـده با فصـل، مل يسـتحق املالك عى 
املستأجر شيئًا)1(. 

وم�ع إت�الف العني م�ن قبل املؤج�ر أو األجنبي ال�ذي يمكن الرجوع علي�ه فالظاهر 
قص�ور دليل البطالن يف البيع � كام س�بق � فضاًل عن اإلج�ارة. وحينئٍذ يتعني التخيري 
بني الفس�خ والرجوع باألجرة املس�امة، وعدم الفس�خ مع الرجوع ع�ىل املتلف بأجرة 

املثل أو بدون ذلك، عىل الكالم املتقدم من السيدP يف الرياض.

وأما لو كان املتلف هو املستأجر فيقرص دليل البطالن عنه، كالصورة السابقة. 
كام ال جمال للتخيري معه، ألن عدم التس�ليم ال يكون خروجًا عن مقتىض اإلجارة بعد 
فرض اس�تناده للمستأجر نفس�ه، بل يتعني البناء عىل صحة اإلجارة ووجوب األجر 
املس�مى عليه. غايته أنه يضمن العني مس�لوبة املنفعة، مللكه للمنفعة بعد فرض صحة 

اإلجارة. 

ه�ذا ما تي�رس لنا فع�اًل الوصول إلي�ه يف املقام. والب�د من مزي�د التأمل. واهلل 
سبحانه وتعاىل العامل العاصم. هذا كله يف تلف العني قبل قبضها. أما تلفها بعد قبضها 

فيظهر حاله مما يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

)1( أما قبل القبض فظاهر. إذ بعد فرض بطالن اإلجارة يتعني ملك املستأجر 
لألج�رة. وأم�ا بعد القب�ض بال فصل فهو املرصح به يف كالم غ�ري واحد، ومقتىض ما 
ي�أيت م�ن املبس�وط فيام لو كان التل�ف يف األثناء ع�دم اخلالف فيه عندنا، بل نس�به يف 

التذكرة لعامة الفقهاء إال أبا ثور.

والوج�ه في�ه: أن موض�وع اإلجارة مل�ا كان ه�و املنفعة فقبض الع�ني ال أثر له 
يف نفس�ه، ب�ل إن�ام يلزم من أجل قب�ض املنفعة الت�ي هي موضوع اإلج�ارة والتمكني 
منها، فإذا مل يكن هلا تلك املنفعة، لفرض التلف قبل ميض مدة يمكن اس�تيفاؤها منها 
املستلزم لبطالن اإلجارة، تعني عدم ترتيب األثر عىل القبض املذكور، ألنه قبض من 
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وإن كان بعـد القبـض بمـدة)1( قسـطت األجرة عـى النسـبة)2(، وكان 

دون إجارة. 

وبذلك يظهر أن املعيار يف ذلك عدم ميض مدة يمكن االنتفاع هبا يف املنفعة التي 
ه�ي موضوع اإلجارة ولو مع الفصل بني القبض والتلف بزمن طويل، فإذا اس�تأجر 
دابة عىل أن يس�ري عليها يوم الس�بت، فقبضها يوم األربعاء، وماتت ليلة الس�بت، فال 

أثر للقبض املذكور.

)1( يعني: بحيث يمكن استيفاء بعض املنفعة التي هي موضوع اإلجارة.

))( كام هو املرصح به يف كالم غري واحد. وقال يف املبسوط: »إذا استوىف بعض 
املنفع�ة ثم تلف... فال خالف يف أن العق�د فيام بقي يبطل، وفيام مىض ال يبطل عندنا. 
وفيهم من قال: يبطل مبنيًا عىل تفريق الصفقة«. وال يبعد كون ما يف ذيل كالمه إشارة 

إىل خالف بعض العامة، كام أشار إليه يف الرسائر والتذكرة. 

ويظه�ر الوج�ه فيام ذكره مما س�بق م�ن أن املعيار يف القبض ع�ىل القبض الذي 
يمكن معه استيفاء املنفعة، فيكون يف مدة التلف كام لو مل يقبض، وجيري فيه ما سبق.

ه�ذا وق�د ذك�ر يف املبس�وط أن للمس�تأجر م�ع ذل�ك اخلي�ار وفس�خ العق�د، 
فيس�رجع متام األجرة املس�امة، ويدفع عام استوفاه من املنفعة أجرة املثل. وعليه جرى 
بعض مش�اخيناP، وهو املناس�ب ملا يأيت من سيدنا املصنفP يف املسألة السابعة 
والعرشين. وقد استدل عليه يف كلامهتم بتبعيض الصفقة الذي هو من موجبات اخليار 
عنده�م، وال يظه�ر من مجهور األصحاب � فيام تيرس العث�ور عليه من كلامهتم � البناء 

عىل ذلك القتصارهم عىل تقسيط األجرة املسامة بنحو يظهر منهم انحصار األمر به.

وق�د يوجه ذلك منهم بأن اإلجارة وإن وقع�ت عىل متام املدة، إال أهنا ال تبتني 
غالبًا عىل التعهد بالقدرة عىل استيفاء املدة بتاممها، للجهل باملستقبل وتوقع الطوارئ 
غ�ري املحتس�بة، ويتع�ني حينئ�ٍذ ابتناؤها عىل تس�ليم ما يمكن تس�ليمه، وليس�ت هي 
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كالبيع، حيث يكون املبيع حمددًا ال خيضع للمستقبل املجهول.

ولعله لذا مل يس�تحق املش�ري يف الس�لف املبيع بتاممه مطلقًا، بل مع انكش�اف 
الق�درة علي�ه يف وقت�ه، فلو انكش�ف العجز عن تس�ليمه بتاممه كفى تس�ليم ما يمكن 
تس�ليمه واس�رجاع ما يقابل الباقي من الثمن، وليس للمشري املطالبة بقيمة الباقي 

وقت التعذر.

نع�م ل�و ف�رض تعهد املؤج�ر بس�المة العني املس�تأجرة يف مت�ام امل�دة، وأقدم 
املس�تأجر ع�ىل اإلجارة بن�اء عىل ذلك، اجته ثب�وت اخليار بالتل�ف يف األثناء، لتخلف 
ال�رشط الذي بني عليه العقد، كام لو التفتا ح�ني اإلجارة إىل احتامل قصور العني عن 
البقاء يف متام املدة ملرض أو نحوه، فتعهد املؤجر بقابليتها للبقاء، وأقدم املس�تأجر بناء 

عىل ذلك، فانكشف اخلالف.

وأظهر من ذلك ما إذا كان املتلف أو املانع من استيفاء املنفعة يف بعض املدة هو 
املؤج�ر باملبارشة أو بالتس�بيب املتعمد، حيث يكون بذل�ك خارجًا عن مقتىض تعهده 
الذي تضمنه العقد، كام تقدم التعرض لذلك يف أواخر الكالم يف التسليم. ويظهر من 

مجلة من كلامهتم، ومنها ما يأيت يف املسألة الثانية والعرشين.

الله�م إال أن يق�ال: عقد اإلجارة وإن مل يبتن ع�ىل التعهد بتامم الصفقة، إال أن 
خي�ار تبعض الصفقة ليس ناش�ئًا من ابتناء العقد عىل التعه�د املذكور كرشط ضمني 
يف اإلج�ارة، ليك�ون خيار تبعض الصفقة من صغريات خيار ختلف الرشط، بل خيار 
تبع�ض الصفق�ة ثابت ببناء العقالء بس�بب عدم متامية مضمون العق�د الواحد وإن مل 

يتعهد املؤجر بتامميته. 

ولذا ال إش�كال ظاهرًا يف ثبوته لو انكش�ف بطالن اإلجارة يف خصوص أول 
املدة أو وس�طها، كام لو اس�تأجر الدابة م�ن اجلمعة إىل اجلمعة فمرض�ت يوم اجلمعة 
والس�بت أو يوم االثنني والثالثاء ثم ش�فيت بعد ذلك، حيث ال يظن بأحد البناء عىل 
أنه ليس للمستأجر الفسخ حني ظهور املرض لتبعض الصفقة، بل عليه تنفيذ اإلجارة 
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للاملـك حصة من األجرة عى نسـبة املدة)1(. هـذا إذا تلفت العن بتاممها، 
وأما إذا تلف بعضها تبطل اإلجارة بنسبته من أول األمر يف أثناء املدة)2(.

)مسـألة 22(: إذا حصل الفسـخ يف أثناء املـدة فاألقوى كونه موجبًا 
النفسـاخ العقـد يف مجيـع املـدة)3( فريجع املسـتأجر بتامم املسـمى ويكون 

للمؤجر أجرة املثل بالنسبة إىل ما مىض.

يف مدة الشفاء الالحقة. 

وإنام اإلش�كال يف تبع�ض الصفقة باإلضافة إىل خصوص ما مىض اس�تيفاؤه، 
بحي�ث ال يضمنه املس�تأجر بنس�بته من األجرة املس�امة، بل بأجرة املث�ل، كام تقدم من 
املبس�وط وبعض مش�اخينا. وذلك راجع إىل ما يأيت يف املسألة الثانية والعرشين، ويأيت 

الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل. فالحظ.

)1( ال يبع�د كون مورد كالمهP ما إذا تس�اوت أج�زاء املدة يف أجرة املثل. 
أما إذا اختلفت � كام إذا اختلفت أجرة الصيف عن أجرة الش�تاء � فظاهر املبس�وط أو 
رصحيه أن املعيار يف التقس�يط عىل نسبة قيمة املدة املستوفاة لقيمة املجموع. ونحوه يف 

الرسائر. وهو رصيح التذكرة وغريها. وهو املتعني.

))( لع�ني ما س�بق يف تلف مت�ام العني. وذك�ر بعض مش�اخيناP هنا ثبوت 
اخليار للمس�تأجر يف أصل العقد أيضًا، فيدفع أجرة املثل ملا اس�توفاه من منفعة العني 
فيام س�بق، لتبعض الصفقة. وهو يبتني عىل ما س�بق منه من جواز فس�خ اإلجارة من 
أصله�ا مع تبعض الصفقة ودفع أجرة املثل ملا اس�توفاه. وس�بق أن الكالم فيه يأيت يف 

املسألة الثانية والعرشين إن شاء اهلل تعاىل.

)3( كام يناس�به ما س�بق من املبس�وط يف فرض تلف العني يف أثناء املدة من أنه 
له الفس�خ ودفع أجرة املثل عام اس�توفاه من منفعتها قبل التلف، وما يأيت من القواعد 

وغريه. 
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لك�ن رصح يف الرشائع بأنه لو وقع الفس�خ يف األثن�اء صّح فيام مىض وبطل يف 
الباقي، كام ذكر يف اإلرش�اد أنه لو اهندم املس�كن يف أثناء املدة كان للمس�تأجر الفسخ 
فريجع بنسبة املتخلف من األجرة. ويظهر من غري واحد من رّشاح كالمهام املفروغية 

عن ذلك، لعدم إشارهتم للخالف واإلشكال فيه.

كام رصح يف التذكرة بأنه لو ظهر العيب يف أثناء املدة كان له اخليار بني الفس�خ 
فيام بقي دون ما مىض والرضا بالعقد بتاممه، وتقدم منه يف أواخر البحث يف التسليم أنه 
لو أخرجه املالك من العقار من الس�كن بقية املدة وجب عليه أجرة ما س�كن باحلصة 
من الثمن، كام لو تعذر اس�تيفاء املنفعة ألمر غالب، مع ترصحيه بأنه لو كان التعذر يف 

أول املدة كان له الفسخ يف بقيتها... إىل غري ذلك من كلامهتم.

ومن ثم قد ينسب للمشهور عدم االنفساخ باإلضافة إىل ما سبق استيفاؤه من 
املنفعة. بل قال سيدنا املصنفP: »وقد ادعى بعض األعيان ظهور اتفاقهم عليه«. 

وإن مل يناسبه ما سبق من املبسوط وما يأيت من القواعد وغريه. 

وكيف كان فمن الظاهر أن مقتىض فسخ العقد حّله حتى كأنه مل يكن، ومقتىض 
ذل�ك ارتف�اع أثره بعد وج�وده، وحيث كان أثره متعلقًا بتامم امل�دة ومتام األجرة تعني 
ارتف�اع أثره كذلك. وجمرد تلف املنفعة باالس�تيفاء ال يمن�ع من اختالف نحو ضامهنا 

بعد الفسخ عام كانت عليه قبله، كام تقدم يف أواخر البحث يف التسليم. 

بل سبق مّنا يف املسألة الرابعة عرشة من مباحث اخليارات � وتكرر بعد ذلك � 
امتناع الفسخ يف بعض مضمون العقد الواحد.

بقي يف املقام أمران:

األول: هو أن الفسخ.. تارة: يكون بالتقايل. وأخرى: باشراط اخليار. وثالثة: 
ببقية اخليارات الثابتة يف اإلجارة.

أم�ا التقايل فالظاه�ر امتناعه باإلضافة إىل بعض مضمون العقد، ملا س�بق مّنا. 
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نعم يمكن حتقق نتيجة التبعيض يف التقايل باالتفاق بني املتعاقدين عىل رفع املس�تأجر 
اليد عن بعض املنفعة بام يناسبها من األجرة، من دون فسخ للعقد، بل مع العمل عليه 

يف بقية املنفعة التي هي موضوع اإلجارة. 

ومنه يظهر احلال يف اشراط اخليار، فإنه ال جمال الشراط اخليار يف فسخ بعض 
عق�د اإلجارة بعد ما س�بق من امتناع الفس�خ بالنح�و املذكور. غاية األم�ر أنه يمكن 
رجوعه إىل اش�راط تنازل املس�تأجر عن بعض املنفعة يف مقابل ما يناسبه من األجرة. 
نظري ما سبق يف املسألة الرابعة عرشة من مباحث اخليارات من توجيه نتيجة الفسخ يف 

بعض البيع، فإهنام من باب واحد. فراجع.

وال يبعد غلبة كون املقصود هلام هو اخليار باإلضافة إىل ما مل يستوف من املنافع، 
الراج�ع إىل الوج�ه الثاين الذي ذكرنا أنه مطابق للخيار يف فس�خ العقد نتيجة وعماًل، 

وخارج عنه حقيقة.

وأم�ا بقية اخلي�ارات فخيار ختلف الرشط الرصيح أو الضمني يقتيض س�لطنة 
كل منهام عىل فس�خ العقد من أصله وبتامم مضمونه، كام يف سائر موارد ختلف الرشط 
يف العق�د. وم�ن ث�م س�بق عند ال�كالم يف التس�ليم والتس�لم يف اإلجارة ويف املس�ألة 
الواح�دة والعرشي�ن أنه مع منع املالك للمس�تأجر من االنتف�اع بالعني يف بعض املدة 
حيق للمستأجر الفسخ والرجوع بتامم املسمى ودفع أجرة املثل عام استوفاه من املنافع. 

أما الفسخ باإلضافة إىل بعض املدة فال جمال له، كام يظهر مما سبق. إال أن يرجع 
إىل التنازل عن بعض املنفعة بام يناسبها من األجرة الذي سبق الكالم فيه. 

لك�ن الب�د فيه من اتف�اق الطرفني مع�ًا، وال ينفرد بالس�لطنة علي�ه من ختلف 
رشط�ه، ب�ل الذي ينف�رد بالس�لطنة عليه هو فس�خ عقد اإلج�ارة من أصل�ه ويف متام 

مضمونه ال غري. 

وبذل�ك يظه�ر انحصار األمر بالفس�خ يف متام املضمون يف م�ورد خيار العيب 
والغب�ن وتبع�ض الصفقة، بناء عىل رجوعه�ا إىل خيار ختلف ال�رشط، ملخالفة العقد 
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معها للرشط الضمني االرتكازي. 

لكن س�بق عند الكالم يف دليل خيار الغبن من كتاب البيع وغريه عدم رجوع 
اخلي�ارات املذكورة لذلك. بل الدليل عليها بناء العقالء بمالك آخر. وحينئٍذ يش�كل 
ثبوهتا مع تلف العوض الذي صحت فيه املعاوضة، كام س�بق مّنا عند الكالم يف خيار 

الغبن. 

ومن هنا ال جمال للفسخ هبذه اخليارات يف اإلجارة إذا التفت إىل حتقق موضوع 
ه�ذه اخليارات يف أثناء املدة، بلحاظ اس�تيفائه املنفعة الس�ابقة التي هي جزء موضوع 

اإلجارة وتلفها بنحو مضمون عليه. 

غاية األمر أن من القريب قضاء املرتكزات العرفية بجواز الرجوع يف الباقي بام 
يقابله من األجرة إذا التفت إىل حتقق موضوع هذه اخليارات فيه.

ومنها تبعض الصفقة، كام لو اس�توىف املستأجر ش�هرين صّحت فيهام اإلجارة 
وبقي من املدة عرشة أشهر انكشف عدم ملك املؤجر للمنفعة فيها أو يف بعضها. وال 
يتض�ح قضاؤها حينئٍذ بجواز فس�خ العقد م�ن أصله، وضامن ما اس�توفاه من املنفعة 

بأجرة املثل. 

وال أق�ل م�ن كون ذلك هو املتيقن بالنظر ملقتىض القاعدة، للقطع قبل الفس�خ 
بصح�ة اإلج�ارة باإلضاف�ة إىل املنفعة التي اس�توفاها املس�تأجر، املقت�يض ملقابلتها بام 
يناس�بها م�ن األجرة، وعدم اإلش�كال ظاه�رًا يف أن للمس�تأجر الرج�وع يف الباقي، 
والش�ك إن�ام هو يف نفوذ الفس�خ يف متام األج�رة، بحيث تربأ ذمة املؤجر من املس�مى 
باملق�دار املقابل للمضمون من املنفعة عىل املس�تأجر، وتنش�غل ذمت�ه بأجرة املثل بداًل 

عنه، ومقتىض األصل، بل عموم نفوذ العقود، عدمه.

ويؤيد ذلك أو يعضده صحيح حممد بن مسلم: »سمعت أبا جعفرA يقول: 
إين كن�ت عند ق�اض من قضاة املدين�ة، وأتاه رجالن، فقال أحدمه�ا: إين اكريت من 
ه�ذا دابة ليبلغني عليه�ا من كذا وكذا إىل كذا وكذا بكذا وك�ذا، فلم يبلغني املوضع. 
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فقال القايض لصاحب الدابة: بلغته إىل املوضع؟ فقال: ال، قد أعيت دابتي فلم تبلغ. 
فق�ال ل�ه القايض: ليس لك كراء إذا مل تبلغه إىل املوضع الذي اكرى دابتك إليه. قال: 
فدعوهت�ام إيّل، فقل�ت للذي اكرى: ليس لك يا عب�د اهلل أن تذهب بكراء دابة الرجل 
كل�ه. وقلت لآلخر: يا عبد اهلل ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله، ولكن انظر قدر ما 

بقي من املوضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه«)1(. 

ويف صحيح�ه اآلخ�ر عنهA: »س�معته يقول: كنت جالس�ًا عن�د قاض من 
قض�اة املدينة، فأتاه رجالن، فقال أحدمها: إين تكاريت هذا يوايف يب الس�وق يوم كذا 
وك�ذا، وإن�ه مل يفعل، قال: فقال: ليس له كراء. ق�ال: فدعوته وقلت: يا عبد اهلل ليس 
ل�ك أن تذهب بحق�ه. وقلت لآلخر: ليس ل�ك أن تأخذ كل ال�ذي عليه. اصطلحا، 

فرادا بينكام«))(.

ويف صحيح أيب ش�عيب املحاميل الرفاعي: »س�ألت أبا عبد اهللA عن رجل 
قبل رجاًل حفر بئر عرش قامات بعرشة دراهم، فحفر قامة ثم عجز. فقال: له جزء من 
مخسة ومخسني جزءًا من العرشة دراهم«)3(. وقريب منه يف معتربه أيضًا، حيث قال يف 
اجلواب: »تقسم عرشة عىل مخسة ومخسني جزءًا، فام أصاب واحدًا فهو للقامة األوىل، 

واالثنان للثانية، والثالثة للثالثة، وعىل هذا احلساب إىل العرشة«)4(.

ويظه�ر م�ن هذه النص�وص انحصار الوظيفة بتقس�يط األجرة املس�امة عىل ما 
حصل من العمل بالنس�بة، وإن كان مقتىض األخريين أن النس�بة ليست بلحاظ كمية 

العمل، بل بلحاظ صعوبته، فكلام كانت القامة أسفل كانت قيمتها أكثر. 

وع�ىل كل ح�ال فه�ذه النص�وص تش�رك يف أن ظاهره�ا ع�دم ج�واز فس�خ 
اإلج�ارة ودف�ع قيمة املثل مل�ا حصل من العم�ل. فيتعني العمل عىل ذل�ك بعد اعتبار 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:)1 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:13 باب:13 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
)3( ، )4( وسائل الشيعة ج:13 باب:35 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1، ).
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س�ند النصوص املذكورة بناًء عىل ما سبق. الذي هو املوجود يف الكايف والوسائل عنه 
وعن التهذيب. 

لك�ن روى األخ�ري يف التهذي�ب مس�ندًا ويف النهاي�ة مرس�اًل عن أيب ش�عيب 
املحاميل عن الرفاعي وهو املحكي عن الوايف.

ويناس�به أن احلدي�ث م�روي عن اإلمام الص�ادقA وأبو ش�عيب املحاميل 
مل يذك�ر يف كت�ب الرجال م�ن أصحابه، بل من أصح�اب اإلم�ام الكاظمA، وأن 
الرفاع�ي مل يذك�ر لقبًا ثانيًا أليب ش�عيب املحاميل يف كتب الرجال. كام يناس�ب األول 
أن الرفاعي مل يذكر يف كتب الرجال عىل أنه رجل يعرف هبذا اللقب وحده، وإنام ذكر 
الش�يخ يف رجاله حممد بن إبراهيم الرفاعي من أصح�اب اإلمام الصادقA. ومن 
ثم قد يش�كل س�ند احلديث األخري. بل حتى س�ند الثاين أيضًا وإن انف�رد به الكليني 
ومل يذكره الش�يخ، للعلم بوحدة راوي احلديثني، وبرجوع أحدمها لآلخر وإن اختلفا 

باإلمجال والتفصيل.

نعم يظهر من املشايخ الثالثة االعتامد عىل احلديثني، حيث أوردمها الكليني يف 
الباب املناس�ب. وأورد الصدوق األول مرساًل يف املقنع، وسبق أن الشيخP أورد 
الث�اين يف التهذيب والنهاي�ة. مضافًا إىل اعتضادمها من حيثية الداللة عىل لزوم مراعاة 

النسبة يف املسمى بصحيحي حممد بن مسلم.

هذا واملرجع يف تبعيض العمل العرف، فإذا استأجره عىل مثل حفر البئر وبناء 
ال�دار وخياطة الثوب ونحو ذلك يكون التبعيض بتبعيض العمل مطلقًا، لعدم تقومه 

بالوقت وال بالتاممية عرفًا. 

أم�ا إذا اس�تأجره عىل أن يوصل�ه ملدينة خاص�ة � أمهيته�ا يف خصوصيتها � أو 
للح�ج أو لزيارة النصف من ش�عبان، فوصل به إىل نص�ف الطريق وعجز، فإن تيرس 
للمس�تأجر الوصول للمقصود بواس�طة نقل أخرى صدق عىل األجري أنه أتى ببعض 

العمل املستأجر عليه. 
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أما إذا مل يتيرس له الوصول، لضيق الوقت، أو لفقد الواسطة، فال يصدق ذلك، 
لع�دم جزئية العمل املأيت به للعمل املس�تأجر عليه عرف�ًا. لكون خصوصية املقصد أو 
الوق�ت مقومة للعمل املس�تأجر عليه بنظره�م. وهذا بخالف م�ا إذا كان ذكر املدينة 

ملجرد بيان املسافة الطويلة، كام لو كان من أجل التنزه أو قطع املسافة يف مراحل.

نع�م ه�ذا ق�د ال يناس�ب صحيح�ي حممد ب�ن مس�لم املتقدم�ني، ألن الظاهر 
حكايته�ام ع�ن واقعة واحدة، واملس�تفاد من جمموعهام أن املس�تأجر علي�ه هو إيصاله 
 Aللسوق، ومل يفرض فيهام أنه وصلها بعد أن أعيت الدابة، ومع ذلك حكم اإلمام 

بالراد والتبعيض.

الله�م إال أن يق�ال: احلديث�ان واردان يف واقع�ة خاص�ة ال إط�الق فيها. ومن 
الظاهر أن حتاكمهام عند القايض مل يكن حني إعياء الدابة، بل بعد رجوعهام، والظاهر 
ع�دم رجوع املس�تأجر عىل داب�ة األجري بحيث مل حير الس�وق، وإال كان عىل اإلمام 
أن يتعرض حلكم أجرة الرجوع، فمن القريب تيرس وس�يلة أخرى له، وكام يمكن أن 
يكون قد اس�تفاد منها للرجوع يمكن أن يكون قد اس�تفاد منها للذهاب للس�وق ثم 

الرجوع. ومن هنا ال جمال للخروج بالصحيحني عام سبق. فالحظ.

الثاين: ذكر يف القواعد أنه لو س�كن املالك يف الدار املس�تأجرة بعض املدة ختري 
املس�تأجر بني الفس�خ يف اجلمي�ع، أو يف خصوص املدة التي س�كنها املال�ك وإمضاء 
اإلج�ارة يف اجلمي�ع، فيطالب املالك بأج�رة املثل. وعليه جرى غ�ري واحد من رّشاح 

كالمه. 

والوج�ه يف س�لطنته ع�ىل الفس�خ يف اجلمي�ع ظاه�ر، ملخالف�ة املال�ك للرشط 
الضمني الذي تبتني عليه اإلجارة وهو التسليم يف متام املدة. وقد سبق أن خيار ختلف 
الرشط الرصيح أو الضمني يقتيض اخليار يف متام العقد وإن حصل سببه يف أثناء املدة. 
وكذا عدم فس�خه مع مطالبته للاملك يف أثناء املدة بأجرة املثل، الستيفاء املالك املنفعة 
اململوكة للمستأجر. أما سلطنته عىل الفسخ يف خصوص املدة التي سكنها املالك دون 
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)مسألة 23(: إذا قبض املستأجر العن املستأجرة ومل يستوف منفعتها 
حتـى انقضـت مدة اإلجـارة ـ كام إذا اسـتأجر دابـة أو سـفينة للركوب أو 
محـل املتـاع، فلـم يركبها ومل حيمـل متاعه عليهـا، أو اسـتأجر دارًا وقبضها 
ومل يسـكنها حتـى مضت املدة ـ اسـتقرت عليه األجـرة)1(. وكذا إذا بذل 

الكل فال جمال له بناء عىل ما سبق من امتناع الفسخ يف بعض مضمون العقد.

)1( ك�ام ه�و املع�روف ب�ني األصحاب امل�رصح ب�ه يف كلامهتم واملس�تفاد من 
مس�اقها، ب�ل الظاهر عدم اخل�الف فيه، ويف الغني�ة اإلمجاع علي�ه، ويف اجلواهر: »بال 
خ�الف معتد ب�ه حتى لو كانت اإلج�ارة فاس�دة، وإن كان الالزم فيها أج�رة املثل«. 

والظاهر اختصاص اخلالف الذي أشار إليه بصورة فساد اإلجارة.

ويقتضي�ه عموم نفوذ العق�د، ألن مفاده ملكية األجرة يف مقابل ملكية املنفعة. 
غاي�ة األم�ر أنه يبتني ع�ىل التمكني من االنتفاع بتس�ليم العني، واملف�روض حصوله. 
أم�ا فعلية االنتفاع فهو من ش�ؤون املس�تأجر وحتت اختياره، وال جم�ال الحتامل ابتناء 
اإلج�ارة علي�ه بعد عموم نفوذ العقد. والس�يام مع ما يف ذلك م�ن تعريض املؤجر ما 

يملكه من املنفعة للخطر واهلدر.

مضاف�ًا إىل أن�ه يكفي يف اس�تيضاح ذلك الرجوع لس�رية العق�الء واملترشعة، 
حي�ث كث�ريًا ما ال يس�تويف املس�تأجر املنفعة يف أثناء امل�دة أو من بعض أج�زاء العني، 
م�ن دون أن يرتب عىل ذلك اس�تثناء لبعض األجرة. بخالف م�ا إذا منعه املالك من 
االستيفاء املذكور حيث ال إشكال عندهم يف االستثناء من األجرة. ويأيت عند الكالم 

يف تعذر استيفاء املنفعة عىل املستأجر ما ينفع يف املقام إن شاء اهلل تعاىل.

 Aوقد استدل عليه غري واحد بمعترب إسامعيل بن الفضل: »سألت أبا عبد اهلل 
عن رجل اس�تأجر من رجل أرضًا، فقال: أجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو مل أزرعها 
أعطي�ك ذل�ك، فلم يزرع الرجل. فقال: له أن يأخذه بامله، إن ش�اء ترك، وإن ش�اء مل 
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املؤجر العن املسـتأجرة فامتنع املسـتأجر قبضها واستيفاء املنفعة منها حتى 
انقضـت مدة اإلجـارة)1(. وكذا احلكـم يف اإلجارة عى األعـامل، فإنه إذا 
بـذل األجري نفسـه للعمل وامتنع املسـتأجر من اسـتيفائه ـ كام إذا اسـتأجر 

يرك« ونحوه أو عينه معترب إسامعيل)1(.

لكنه ال خيلو عن إشكال، ألن املفروض فيه الترصيح يف عقد اإلجارة بالتعميم 
لص�ورة ع�دم االنتف�اع، فال ينفع يف ص�ورة اإلطالق والس�كوت عن ذل�ك، كام هو 

الغالب أو مورد الكالم.

ودع�وى: أن االس�تدالل ب�ه بلحاظ داللته ع�ن عدم أخذ االنتف�اع يف مفهوم 
اإلج�ارة، فينف�ع مع اإلط�الق. مدفوع�ة بأنه لو فرض الش�ك يف ذل�ك فاحلديث ال 
ينه�ض ب�ه، إذ قد ال يكون إطالق اإلجارة يف مثل ذلك حقيقيًا، وإطالقها يف احلديث 
أع�م م�ن احلقيقة. فالعمدة أن األمر بحّد من الوضوح يس�تغنى معه عن االس�تدالل 

بذلك.

)1( ك�ام يف النهاي�ة والتذكرة والقواع�د وجامع املقاصد واملس�الك والروضة 
وعن غريها. وقد يس�تفاد ذلك من مساق كالم غري واحد. ويف اجلواهر: »بال خالف 
أج�ده ب�ني من تعرض ل�ه«. ويظهر الوج�ه فيه مما تق�دم. بل ال يظن بأح�د البناء عىل 
أن للمؤج�ر إج�ارة العني ثانية بمجرد عدم أخذ املس�تأجر للعني واالنتفاع هبا يف أول 
املدة، فلو مل يستحق األجرة مع ذلك لزم اإلجحاف به وتعطيل ملكه عن أن يستثمره 

ويتكسب به. وهو مما تأباه املرتكزات جدًا.

نعم مع امتناع املستأجر من االنتفاع بالعني املستأجرة إذا استفيد منه اإلعراض 
ع�ن اإلجارة وردها جيوز للمؤجر إقالت�ه، وله حينئٍذ إجارهتا ثانية. لكن ال جيب عليه 

اإلقالة قطعًا. ومن ذلك يظهر عدم الوجه ملا يف التحرير من التنظر يف احلكم.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:18 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1 وذيله.
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شـخصًا خلياطـة ثوبه يف وقت معن، فهيأ األجري نفسـه للعمـل، فلم يدفع 
املسـتأجر إليـه الثـوب حتى قىض الوقتـ  فإنه يسـتحق األجرة)1( سـواء 
اشتغل األجري يف ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غريه أم مل يشتغل)2(. كام ال 
فرق عى األقوى يف اإلجارة الواقعة عى العن بن أن تكون العن شخصية 
ـ مثـل أن يؤجره الدابة، فيبذهلا املؤجر للمسـتأجر فـا يركبها حتى يميض 
الوقـتـ  وأن تكـون كليةـ  كام إذا آجره دابة كلية، فسـلم فـردًا منها إليه أو 
بذلـه لـه حتى انقضت املـدةـ  فإنه يسـتحق متام األجرة عى املسـتأجر)3(. 
كـام ال فـرق يف اإلجارة الواقعة عى الكيل بن تعيـن الوقت وعدمه)4( إذا 

)1( ك�ام يف التذك�رة وجام�ع املقاص�د، ويقتضي�ه م�ا ي�أيت م�ن مجاع�ة يف قلع 
ال�رس. ويظهر الوجه فيه مما تقدم. إذ بعد ملك املس�تأجر للعمل يف الوقت املعني، 
وب�ذل املؤجر نفس�ه للعمل في�ه حتى مىض الوقت، يكون املس�تأجر ه�و املفوت عىل 
نفس�ه ملا يملكه م�ن العمل، من دون موج�ب لبطالن اإلجارة املقتضي�ة مللك املؤجر 

لألجرة بعد عموم نفوذ العقد.

))( ف�إن اإلج�ارة وإن اقتضت ملك العمل عليه، إال أهن�ا ال تقتيض منعه من 
العمل إال حيث يكون مزامحًا لتنفيذها، واملفروض عدم املزامحة لعدم مطالبة املستأجر 
بالعم�ل املس�تأجر عليه، بل عدم رضاه به وعدم متكين�ه لألجري منه. نعم ال يصح منه 
إجارة نفسه للعمل يف املدة املذكورة بنحو ينايف اإلجارة األوىل ويمنع من تنفيذها. إال 

أن ذلك ال ينايف ملكه لعمله فيها، بحيث يستحق العوض عليه بنحو اجلعالة.

)3( لعني ما س�بق من ملك املس�تأجر للمنفعة املحددة بالوقت، وبذل املؤجر 
هلا، وتفويت املستأجر هلا عىل نفسه بعدم استيفائها حتى خرج الوقت.

)4( ك�ام هو املع�روف بينهم ويقتضيه إطالق بعضه�م ورصيح آخرين. بل يف 
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الغنية: »لو اس�تأجر دابة لريكبها إىل مكان بعينه، فس�لمها إليه، فأمس�كها مدة يمكنه 
املسري فيها، فلم يفعل استقرت األجرة عليه بدليل اإلمجاع املايض ذكره«. 

والوج�ه في�ه حتقق التس�ليم الالزم ع�ىل املؤجر، ألن تس�ليم ال�كيل إنام يكون 
بتسليم فرد منه، واملفروض حصوله. 

لكن قال يف الرشائع: »إذا سلم العني املستأجرة مدة يمكن فيها استيفاء املنفعة 
لزمته األجرة. وفيه تفصيل«.

قال يف مفتاح الكرامة: »ويف املهذب البارع وإيضاح النافع أنه إن سلمها وكانت 
 مقي�دة بم�دة معينة لزم�ت األجرة انتف�ع أم مل ينتف�ع. وإن كانت عىل عم�ل � كالدابة 
حتم�ل املت�اع � لزمت يف املدة أجرة املث�ل، واإلجارة عىل العمل باقي�ة. قال يف األول: 
هذا أنس�ب ما س�معته يف معنى التفصيل الذي أشار إليه يف الرشائع. وقال: إنه وجده 

مكتوبًا عىل نسخة قرئت عىل املصنف«.

والوج�ه يف التفصي�ل املذك�ور أنه مع تعيني امل�دة ومضيها يتعني تع�ذر املنفعة 
املس�تأجر عليها، وانتهاء اإلجارة، فمع عدم انتفاع املستأجر بالعني يكون تلف املنفعة 

مستندًا للمستأجر بعد فرض تسليم املؤجر للعني وقيامه بوظيفته. 

أما مع اإلطالق وعدم تعيني املدة، فاملنفعة املستأجر عليها ال تتعذر بميض مدة 
يمكن حتصيلها فيها، غاية األمر أن التعجيل مقتىض قاعدة السلطنة يف حق املستأجر، 
ألن ل�ه املطالب�ة بحقه، ويف ح�ق املؤجر، ألن له املطالب�ة بتفريغ ذمته م�ن املنفعة التي 
انش�غلت هبا بس�بب اإلجارة، كس�ائر الديون احلاّلة، فميض الوقت فيه كميض وقت 

يمكن فيه أداء الدين ال يكفي يف سقوط الدين بالبذل ما مل يتحقق األداء.

وأم�ا وجوب أجرة املثل ملدة حبس العني م�ن دون انتفاع هبا فهو يبتني عىل ما 
هو املشهور من ضامن املنافع غري املستوفاة. أما بناء عىل ما سبق مّنا يف املسألة السادسة 
ع�رشة من فص�ل رشوط املتعاقدين من كتاب البيع من عدم ضامهنا فاملتعني االقتصار 

يف الضامن عىل ما إذا استعمل العني املقبوضة يف غري املنفعة املستأجر عليها.



...................................................................  مصباح املنهاج � كتاب اإلجارة (86

وقد أجاب عن ذلك سيدنا املصنفP وغريه بأن املدار يف استقرار اإلجارة 
ليس عىل تلف املنفعة املستأجر عليها، بل عىل التسليم، وهو حاصل يف املقام. 

لكن من الظاهر أن تسليم العني ليس تسلياًم للمنفعة، وإنام هو مقدمة لتسلمها 
باالس�تيفاء، فمع عدم االستيفاء ال تسلم للمنفعة، بل يلزم فوهتا، وحيث فرض عدم 
انحصار املنفعة املس�تأجر عليها بالفائت فيحتاج اس�تقرار األجرة إىل دليل. وال جمال 
لقياسه بصورة تعيني املدة، ألن عدم استحقاق األجرة فيها يرجع إىل بطالن اإلجارة، 

وهو خمالف لعموم نفوذها، كام ذكرناه آنفًا.

نع�م بناء عىل ما يأيت قريبًا يف حتديد التس�ليم وما ي�أيت يف صورة العذر اخلاص 
باملس�تأجر م�ن أن اإلج�ارة إنام تك�ون مقابل بذل املنفع�ة، ال فعلية االنتف�اع فيتحقق 
التسليم بتحقق قبض العني من املستأجر جريًا عىل مقتىض اإلجارة، لرجوعه إىل اتفاق 
الطرفني عىل تعيني املطلوب يف اإلجارة غري املؤقتة ببذل العني املقبوضة لالنتفاع هبا. 

ع�ىل أن اس�تقرار األج�رة بم�يض م�دة يمكن فيه�ا اس�تيفاء املنفعة م�ن العني 
املقبوضة مما حيكم به العرف تبعًا ملرتكزاهتم املعاملية، فال ينبغي التوقف فيه.

هذا والتسليم الذي ذكروه مع تعيني املدة يعم بذل العني ومتكني املستأجر منها 
وإن مل يقبضها، كام يعم احلضور للقيام بالعمل املس�تأجر عليه من دون تس�ليم ليشء. 
ول�ذا عمم مع عدم تعيني املدة لألول يف القواعد واملس�الك وغريمها. كام أن االكتفاء 
معه بالثاين مقتىض ما يف املبس�وط من أنه لو اس�تأجره لقلع رضسه فمضت مدة تكفي 

لذلك استقرت األجرة. وعليه جرى يف الرسائر والرشائع والتحرير واإلرشاد.

لكن يظهر مما سبق عدم صدق التسليم بمجرد البذل، وإنام اكتفي به يف فرض 
تعي�ني املدة، ألن ميض املدة يقتيض انتهاء اإلجارة، ومقتىض األصل كون تلف املنفعة 
م�ن مالكها وهو املس�تأجر وع�دم بطالن اإلجارة بذل�ك عماًل بعم�وم دليل نفوذها 

املقترص يف اخلروج عنه عىل املتيقن، وهو صورة عدم البذل. 

أم�ا م�ع ع�دم تعيني امل�دة فال تتل�ف املنفع�ة، ويمكن بق�اء اإلج�ارة، ويتعني 
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كان قـد قبض فـردًا من الكيل بعنوان اجلري عى اإلجـارة)1(، فإن األجرة 

االقتص�ار يف البناء عىل اس�تقرارها وف�راغ ذمة املؤجر من املنفع�ة والعمل عىل املتيقن 
غري احلاصل بمجرد البذل.

وإن ش�ئت قل�ت: املق�ام من صغريات انش�غال الذمة بال�كيل، حيث يتعني يف 
الف�راغ عنها اتفاق الطرفني عىل الف�رد الذي يتحقق به الوفاء، ومع امتناع أحدمها من 
التس�ليم أو التس�لم، أو عدم تيرسه له، يتعني جريان حكم املمتنع ونحوه من الرجوع 

إىل احلاكم أو غري ذلك.

الله�م إال أن يق�ال: ملكية العم�ل أو املنفعة ملا كانت يف املقام مس�ببة عن عقد 
اإلج�ارة فاملعيار يف اخلروج عنها املعترب يف اس�تقرار األجرة ه�و املقصود ارتكازًا عند 
العق�د، وم�ن الظاه�ر أن املقص�ود ليس إال ب�ذل املؤجر، ألن�ه املقدور له، أم�ا انتفاع 
املس�تأجر زائدًا ع�ىل ذلك فهو خارج عن اختي�اره، فال يمكن أخ�ذه يف العقد، ملا فيه 
م�ن تعري�ض املؤجر لبقائ�ه يف عهدة اإلجارة أكثر مم�ا أقدم عليه، وضي�اع ماله عليه، 
وليس هو كاس�تحقاق األعيان الكلية، حيث ال يكون إناطته برضا الطرفني بالتسليم 
والتسلم مضيعًا ليشء من املال عليهام. غاية األمر أنه يلزم الرر من بقاء احلق يف ذمة 

املدين أو تأخريه عىل الدائن، فيتجنب يف اجلملة بالرجوع حلكم ممتنع.

نعم يش�كل االكتفاء باحلضور للبذل من دون فعلية البذل. كام لو أشغل العني 
أو نفس�ه بام ينايف املنفعة أو العمل املس�تأجر عليه مع إمكان التخلص منه عند مطالبة 
املس�تأجر باملنفعة، خلروجه عن املتيقن. وبذل�ك خيتلف عن صورة تعيني املدة، حيث 
س�بق أن األصل يقتيض تلف املنفعة من مال املس�تأجر حينئٍذ، لتقصريه يف استيفائها. 

فتأمل جيدًا.

)1( مقت�ىض ما تق�دم االكتفاء بتمكينه م�ن أحد أفراد الكيل وبذل�ه له بالنحو 
املتقدم إن مل يستلمه.
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تسـتقر عى املستأجر يف مجيع ذلك وإن مل يسـتوف املنفعة. هذا إذا كان عدم 
االسـتيفاء باختياره. أما إذا كان لعذر فإن كان عامًا ـ مثل نزول املطر املانع 
من السفر عى الدابة أو يف السفينة حتى انقضت املدة ـ بطلت اإلجارة)1(. 
وليس عى املستأجر يشء من األجرة)2(. وإن كان العذر خاصًا باملستأجر 
ـ كام إذا مرض فلم يتمكن من السفر ـ فاألقوى أنه كالعام تبطل به اإلجارة 

)1( ه�ذا ظاهر إذا كان بحيث يتعذر االنتف�اع بالعني، كانجامد النهر املانع من 
س�ري الس�فينة ومنع السفر من قبل الس�لطان أو نحوه. لرجوعه إىل عدم ثبوت املنفعة 
املستأجر عليها للعني. بل ينكشف بذلك بطالن اإلجارة من أول األمر. نعم مع سعة 
الوقت إذا أخر التس�ليم والتس�لم حتى ضاق الوقت وحدث العذر فبطالن اإلجارة 

يكون حني حدوث العذر. 

وأم�ا إذا مل يك�ن كذلك، كظه�ور قطاع الط�رق والربد واحلر الش�ديدين التي 
خيش�ى معها من الس�فر من دون أن متنع من�ه. فإن كان بحيث حيرم معه الس�فر رشعًا 
تع�ني بط�الن اإلج�ارة أيضًا، ملناف�اة التحريم لنفوذه�ا. وإن مل يبلغ احل�د املذكور فال 

موجب للبطالن.

غاي�ة األمر أن�ه يوجب اخليار للمس�تأجر، لظهور ك�ون املنفعة معيب�ة. بل قد 
يوج�ب اخلي�ار للمؤجر أيضًا، ك�ام لو خيش عىل العني التي آجره�ا الرر أو التلف، 

لتخلف الوصف الذي أقدم عليه حني العقد. 

ولعل�ه إىل هذا يرجع ما يف القواعد والتحرير وغريمها من أنه لو اس�تأجر مجاًل 
للح�ج فانقطعت الس�ابلة فاألقرب ثب�وت اخليار لكل منهام. لك�ن علله يف اإليضاح 
بحرم�ة الس�فر حينئ�ٍذ. ومقتض�اه البط�الن ال اخلي�ار يف الفس�خ، كام نّبه ل�ه يف جامع 

املقاصد.

))( لعدم املوجب له بعد فرض بطالن اإلجارة.



(89 .................................................. انقضاء مدة اإلجارة قبل استيفاء العني املستأجرة 

 إذا اشـرطت مبارشتـه يف االسـتيفاء)1(، وأمـا إذا مل تشـرط املبـارشة مل 

)1( ك�ام حكاه يف جامع املقاصد عن احلوايش املنس�وبة للش�هيد عىل التحرير، 
وعلي�ه حيم�ل م�ا يف امله�ذب واملختل�ف م�ن أن إج�ارة الدابة للس�فر تبط�ل بمرض 
املس�تأجر، وإن مل يرصح فيهام بفرض اشراط مبارشة املس�تأجر. ومثله ما يف الرشائع 
والقواعد من عدم بطالن اإلجارة بالعذر مهام كان االنتفاع ممكنًا، لظهوره يف بطالهنا 

مع تعذر االنتفاع. 

إال أن يكون املراد إمكان االنتفاع يف نفس�ه لقابلية العني له وإن كان متعذرًا يف 
حق املس�تأجر. فريجع إىل ما يف املبسوط والغنية والرسائر والتحرير والتذكرة وغريها 

من عدم بطالن اإلجارة بعذر املستأجر، مثل مرضه إذا استأجر الدابة للسفر.

قال سيدنا املصنفPيف االستدالل عىل البطالن: »لتعذر املنفعة املرشوطة، 
وم�ع عدم املنفع�ة ال جمال لصحة اإلجارة. وال يكفي يف الصح�ة جمرد قابلية العني يف 

نفسها...«. 

وعن بعض مش�اخيناP دفع ذلك ب�أن مصحح اإلجارة ه�و احليثية القائمة 
بالع�ني � كمس�كونية الدار ومركوبي�ة الدابة � ألهنا هي التي يملكه�ا املؤجر، وتكون 
حتت س�لطنته، وأما احليثية القائمة باملس�تأجر واملنتزعة من فعله اخلارجي � كس�كنى 
الدار وركوب الدابة � فهي من شؤون املستأجر، وال يملكها املؤجر وال تكون موردًا 
لس�لطنته، لتكون موردًا لإلجارة. وقد س�بقه يف حتديد مصحح اإلجارة بذلك بعض 

 .Pاملحققني

وه�و ال يرجع إىل حمصل. إال أن يراد ب�ه أن مفاد اإلجارة بذل العني لالنتفاع، 
ال فعلية االنتفاع. 

وهو قريب جدًا مناس�ب ملا س�بق، وملا هو املعلوم من تعرض املس�تأجر كثريًا 
لتع�ذر االنتف�اع بالع�ني يف بعض امل�دة، وليس بن�اء العرف وال املترشع�ة عىل تبعض 
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تبطل)1(. فإذا استأجره لقلع رضسه فربئ من األمل بطلت اإلجارة)2(.

الصفق�ة واس�تثناء بعض األجرة. بل جي�ري ذلك حتى مع عدم اش�راط املبارشة، إذ 
كثريًا ما يتعني عىل املس�تأجر تعطيل العني يف بعض املدة، لعدم تيرس إش�غال الغري هلا 

أيضًا.

نع�م يتجه بطالن اإلجارة إذا رجع العذر إىل ارتفاع املوضوع، كام إذا اس�تأجر 
املخزن حلفظ متاعه اخلاص، فاحرق املتاع أو رسق، أو استأجر الطبيب لعالج مرض 
ول�ده أو حيوانه فامت املري�ض أو برئ، الرتفاع املنفعة بارتفاع موضوعها، ومع عدم 
املنفع�ة ال موض�وع للبذل الذي هو مفاد اإلجارة. وهذا بخالف تعذر االس�تيفاء مع 

حتقق املوضوع، حيث يتحقق معه موضوع البذل. 

إال أن يك�ون ارتف�اع املوضوع مس�تندًا للمؤجر، كام لو أتل�ف متاعه أو داوى 
مريض�ه أو قتل�ه فالظاه�ر ع�دم بطالن اإلج�ارة به، نظري ما يأيت يف املس�ألة السادس�ة 
والعرشي�ن يف إتالف املس�تأجر للعني املس�تأجرة، ألهنام يش�ركان يف ارتفاع موضوع 

البذل بسبب املستأجر. فالحظ.

)1( إلم�كان االنتف�اع بالبذل للغ�ري جمانًا أو بأجرة. لكن أرشن�ا آنفًا إىل أنه قد 
يتعذر البذل للغري، والزم ما ذكرهP بطالن اإلجارة حينئٍذ.

))( كام يف املبس�وط وكثري مما تأخر عنه، وقد يظهر من بعضهم املفروغية عنه. 
وظاهر بعضهم ورصيح آخر تعليله بحرمة القلع حينئٍذ. 

وه�و غري ظاهر، خصوصًا إذا كان بحال يكون معرض�ًا لعود األمل. ولعله لذا 
قيده بعض مشاخيناP بام إذا كان القلع حمرمًا. 

نعم إذا انرصف القلع املستأجر عليه ملا إذا كان إلزالة األمل كان زوال األمل رافعًا 
ملوضوع اإلجارة، فتبطل، نظري ما س�بق مّنا من بطالن اإلجارة ملداواة املريض بشفائه 

أو موته.
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)مسـألة 24(: إذا مل يسـتوف املسـتأجر املنفعـة يف بعـض املدة جرت 
األقسام املذكورة بعينها، وجرت أحكامها)1(.

)مسـألة 25(: إذا غصب العن املسـتأجرة غاصب، فتعذر اسـتيفاء 
املنفعة)2( فإن كان الغصب قبل القبض ختري املستأجر بن الفسخ فريجع عى 
 املؤجر باألجرة إن كان قد دفعها إليه، والرجوع عى الغاصب بأجرة املثل)3(. 

)1( بال إشكال وال خالف ظاهر، كام يظهر من كلامهتم يف املوارد املتفرقة. بل 
قد يظهر منهم املفروغية عنه إذ حيث كانت املنفعة هي املقابلة باألجرة فاألجرة تتوزع 
عليها، ففي اجلزء الذي يكون عدم اس�تيفائه مس�تلزمًا لعدم اس�تحقاق األجرة يتعني 
جريان تبعض الصفقة. نعم سبق أن بناء العرف ليس عىل ذلك يف التعذر غري الراجع 
الرتفاع املوضوع، وال لقصور العني عن قابلية االنتفاع، وهو يكش�ف عن عدم كون 

التعذر جلهة ختص املستأجر مبطاًل لإلجارة ومانعًا من استحقاق املؤجر لألجرة.

))( أما إذا مل يتعذر استيفاؤها فيأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل.

)3( كام يف الرشائع والتذكرة والقواعد والتحرير واإلرشاد واإليضاح وجامع 
املقاصد واملس�الك والروضة وعن الروض وغريه. وجعله يف املبس�وط أحد القولني 
والق�ول اآلخر بطالن اإلجارة من دون أن يظهر منه اجلزم بأحدمها. بل الثاين رصيح 
املقنعة واجلامع، ويقتضيه إطالق املراس�م وظاهر النافع. وهو املناس�ب ملا س�بق عند 
ال�كالم يف أحكام التس�ليم من مجاعة من أنه إذا امتنع املؤجر من تس�ليم العني بطلت 
اإلجارة معلاًل يف املبسوط بأنه معقود عليه تلف قبل القبض. ومن ثم مل يتضح الوجه 

فيام يف املبسوط من التفريق بني املسألتني، حيث توقف هنا وجزم بالبطالن هناك.

وكيف كان فيشكل التعليل املذكور � مضافًا إىل ما سبق عند الكالم يف أحكام 
 التسليم من الرياض من اإلشكال يف إحلاق اإلجارة بالبيع يف حكم التلف قبل القبض � 
ب�أن دليل البطالن بالتلف قبل القبض خيتص بام إذا تعذر الرجوع عىل املتلف، أما مع 
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وإن كان الغصب بعد القبض تعن الثاين)1(.

إمكان الرجوع عليه فمقتىض القاعدة عدم بطالن العقد وجواز رجوع املستأجر عليه 
يف املقام.

ولعل�ه إىل ه�ذا يرجع ما يف كالم بعض من تقدم منهم القول بالتخيري من عدم 
تلف املنفعة تلفًا تامًا بعد إمكان الرجوع عىل املتلف. 

غاي�ة األم�ر أنه حي�ث إنه كان مقت�ىض املعاوضة � ومنها اإلجارة � هو تس�ليم 
املنفعة بتس�ليم العني يف املقام، فاملتعني جواز الفس�خ للمس�تأجر بالتلف قبل القبض 

ورجوعه باملسمى عىل املؤجر، كام تقدم من مجاعة. 

ك�ام أن�ه يف فرض عدم الفس�خ فاملتيق�ن من تضمين�ه للغاصب ما إذا اس�توىف 
الغاص�ب املنفع�ة املس�تأَجر عليه�ا، دون م�ا إذا حبس الع�ني ومل يس�توف منفعتها أو 
اس�توىف منها منفعة أخرى غري املنفعة املس�تأجر عليها، كام تقدم نظريه عند الكالم فيام 

لو امتنع املؤجر من تسليم العني. فراجع.

هذا وقد احتمل يف الروضة أن للمستأجر مع عدم الفسخ الرجوع عىل املؤجر 
أيضًا بأجرة املثل، لكون املنفعة مضمونة عليه قبل القبض. 

لك�ن ال وجه لضامنه هلا إال بناء عىل إحلاق اإلجارة بالبيع الذي عرفت الكالم 
في�ه. مع أن املراد بالضامن يف البيع قبل القبض هو الضامن بالعوض املس�مى، الراجع 
النفس�اخ العقد، ال الضامن بقيمة املثل مع اس�تقرار العقد، كام أش�ري إليه يف اجلملة يف 

اإليضاح وجامع املقاصد واملسالك وغريها.

)1( كام يف املقنعة والنهاية واملراسم � عىل نحو من الغموض يف كالمه � والنافع 
واللمعة ومجيع من سبق منهم عدم بطالن اإلجارة إذا كان الغصب قبل القبض. ويف 

الرياض: »من غري خالف أجده«. ويف مفتاح الكرامة أنه ال خالف فيه.

وقد استدل عليه يف كالم غري واحد بأن املؤجر قد أدى ما عليه بالتسليم الذي 
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به تستقر اإلجارة، فلم يبق إال ضامن الغاصب لتفويته املنفعة عىل املستأجر. 

ق�ال س�يدنا املصنفP: »وما تقدم يف أخذ املس�تأجر بعد التس�ليم غري آت 
هنا، كام قيل. لكن الفرق ال خيلو عن خفاء، فإن منع الظامل قبل القبض إذا كان قادحًا 
يف حصول التسليم الذي عليه تبتني املعاوضة كان مانعًا كذلك بعد القبض باإلضافة 

إىل املنفعة الالحقة«. 

لك�ن يمكن الفرق ب�أن اإلجارة إنام تقتيض اس�تمرار التمكني للمس�تأجر من 
قب�ل املؤج�ر، وهو حاصل يف املقام، ألن أخذ الظامل ال ين�ايف التمكني من ِقَبل املؤجر، 
بل يس�تند عدم التمكني معه للظامل ال غري عرفًا، بخالف ما إذا كان غصب الظامل قبل 
القبض، فإنه يمنع املؤجر من أصل التمكني فضاًل عن استمراره، وكذا غصب املؤجر 
واس�رجاعه للعني بع�د إقباضه هلا، فإنه رافع للتمكني م�ن قبله، وهو خمالف ملقتىض 

اإلجارة. 

وال أقل من الش�ك يف ترتب األثر عىل الفسخ حينئٍذ املصحح للرجوع لعموم 
نفوذ العقد، القايض ببقاء األجرة بتاممها يف ملك املؤجر وغصب املنفعة أو بعضها يف 

ملك املستأجر وفوهتا عليه.

نع�م ل�و كان الغص�ب بق�رار س�ابق عىل اإلج�ارة � ك�ام يتع�ارف يف عصورنا 
اس�تمالك الدولة للعقار وتأخريها التنفيذ مدة من الزمن � مل يبعد صدق العيب عرفًا 
ع�ىل املنفعة، فيرشع الفس�خ للعيب الس�ابق عىل العقد، واملنكش�ف بالغصب املتأخر 

عنه. ولعله خارج عن مورد كالمهم.

 Pكام أنه لو تم ما سبق يف أواخر املسألة الثالثة والعرشين من سيدنا املصنف
وغريه من أن العذر اخلاص باملس�تأجر مبطل لإلجارة يتجه بطالن اإلجارة يف املقام. 
والفرق يف العذر بني ما يس�تند لش�خص خاص وغريه ال خيلو ع�ن خفاء. لكن تقدم 

اإلشكال يف املبنى املذكور. فالحظ.

هذا وقد أحلق بعض مشاخيناP بذلك ما إذا منع الظامل املستأجر من الترصف 
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يف العني من دون غصب هلا. وهو متجه باإلضافة إىل عدم بطالن اإلجارة بناء عىل ما 
سبق منه يف املسألة الثالثة والعرشين من أن العذر اخلاص باملستأجر ال يبطل اإلجارة. 
وأم�ا باإلضافة إىل ضامن الظامل للمنفعة املس�تأجر عليها فال جم�ال له بناء عىل ما تكرر 

مّنا هنا من عدم ضامن املنافع غري املستوفاة.

وأم�ا بن�اء عىل ما ذكروه من ضامهنا فمن القريب اختصاصه بام إذا كانت العني 
حتت يد املفوت للمنفعة، لدعوى أن االستيالء عىل العني استيالء عىل منافعها، فتكون 
مضمون�ة بضامن اليد كالعني. أو لدعوى أن حبس الع�ني مفوت ملنافعها ومتلف هلا، 

فتكون مضمونة بضامن اإلتالف.

أما مع عدم كوهنا حتت يده � كام هو املفروض يف املقام � فال خيلو عن إشكال، 
بل منع، إذ لو تم ال خيتص بالظامل، بل جيري يف كل من يكون س�ببًا يف امتناع اس�تيفاء 
املس�تأجر للمنفع�ة، كام لو عدل س�ائق الس�يارة به ع�ن الطريق القريب لتخيل س�عة 
الوق�ت للوصول للعني واس�تيفاء منفعتها، أو عرض صاحب الس�يارة بس�يارته عىل 

سيارة املستأجر، فمنعه من السري والوصول للعني املستأجرة، ونحو ذلك. 

بل جيري يف األعيان والصفات لو كان املنع من الوصول إليها سببًا لتلفها ولو 
بمث�ل الرسق�ة أو العاصفة التي توجب تلف بعض ما يف الدار أو اتس�اخه، لعدم غلق 

املالك األبواب إىل غري ذلك.

وم�ن املعلوم ع�دم بناء الع�رف وال املترشعة عىل الضامن يف مجي�ع ذلك، وإال 
لكثر الس�ؤال عن حدوده وفروعه، مع أن�ه ليس لذلك عني وال أثر يف النصوص وال 

يف كلامت الفقهاء.

 ، نعم ال ريب يف أنه كلام كانت مثل هذه اخلس�ائر أكثر كان الظلم واإلثم أش�دّ
إال أن ذلك أمر آخر غري الضامن املايل وانش�غال الذمة بأجرة املثل أو القيمة. فالحظ. 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
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)مسـألة 26(: املشـهور)1( أن إتـاف املسـتأجر للعـن املسـتأجرة 
بمنزلة قبضها واسـتيفاء منفعتهـا، فتلزمه األجـرة. وإذا أتلفها املؤجر ختري 
املسـتأجر بن الفسـخ والرجوع عليه باألجرة)2( وبن الرجوع عليه بقيمة 
املنفعـة)3(، وإذا أتلفهـا األجنبـي رجع املسـتأجر عليه بالقيمـة)4(. لكنه 

)1( ال يش�يع يف كلامهتم التعرض لذلك. نعم ق�د يظهر من اجلواهر املفروغية 
عنه. وإن رصح يف التذكرة بالردد يف حكم إتالف املستأجر.

))( لعدم قيام املؤجر بمقتىض اإلجارة من متكني املستأجر من االنتفاع بالعني. 
أما إذا كان قبل القبض فظاهر. وأما إذا كان بعده فلمنعه له من استيفاء املنفعة ولو يف 

بعض املدة.

)3( بن�اء عىل ما س�بق منهم م�ن ضامن املنفعة بالتفويت. وي�أيت متام الكالم يف 
ذلك. هذا ولو قيل بأن تلف العوض قبل قبضه موجب لبطالن املعاوضة مطلقًا تعني 
البن�اء يف مجي�ع الصور عىل بط�الن اإلجارة والرج�وع باألجرة ال غ�ري. وقد تقدم يف 

املسألة الواحدة والعرشين الكالم يف ذلك.

)4( يعن�ي: م�ن دون أن يكون له الفس�خ. لكن املناس�ب اختص�اص ذلك بام 
إذا كان إتالف�ه بع�د القبض. حي�ث يكون املؤجر قد أدى ما عليه من متكني املس�تأجر 
من اس�تيفاء املنفع�ة. أما إذا كان قبله فاملتعني اخليار بني الفس�خ والرجوع عىل املؤجر 
بالقيمة، لعدم قيامه بالتسليم الذي هو مقتىض اإلجارة وعدم الفسخ مع الرجوع عىل 

املتلف بالقيمة بناء عىل الضامن بتفويت املنفعة من دون استيفاء هلا كام هو املشهور.

نع�م بناء عىل ما س�بق مّنا من ع�دم الضامن إال باالس�تيفاء فاملتعني البطالن يف 
إت�الف املؤج�ر واألجنبي معًا، لعدم املوضوع معه للخط�اب بوجوب الوفاء بالعقد، 
كام تقدم عند الكالم يف امتناع املؤجر من تسليم العني. وقد نّبه لذلك يف اجلملة بعض 

مشاخيناP فيام حكي عنه.
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ال خيلـو من إشـكال، الحتـامل البطان يف اجلميـع)1(، كـام إذا تلفت بآفة 

)1( قالP: »ألن اعتبار املنفعة عند العقالء تابع لوجود العني خارجًا، وال 
يكف�ي في�ه الوجود الفريض ول�و كان ذمي�ًا«. وكأن مراده بالوج�ود الذمي للعني هو 

ضامن املتلف هلا.

وكي�ف كان فام ذكرهP م�ن أن اعتبار املنفعة عند العقالء تابع لوجود العني 
وإن كان مس�لاًم يف اجلملة، إال أن املراد بذلك إن كان هو كش�ف اإلتالف عن بطالن 
اإلج�ارة من حني وقوعه�ا باإلضافة إىل منفعة العني يف زم�ان التلف فال جمال له بعد 
فرض وقوع اإلجارة حني وجود العني القابل لالستمرار لوال اإلتالف، بل ال ينبغي 
اإلش�كال يف صحته�ا بلحاظ اقتضائها املنع من اإلتالف، ك�ام يظهر مما تقدم يف أوائل 

املسألة الواحدة والعرشين.

وإن كان املراد بطالهنا حني اإلتالف فهو وإن كان ممكنًا، إال أنه خمالف لعموم 
نف�وذ العق�د ولزوم الوفاء ب�ه، حيث ال مانع من فوت املنفعة وهي يف ملك املس�تأجر 
مع إلزامه باألجرة، كام تقدم فيام إذا قبض العني ومل يس�توف منفعتها. غايته أن تكون 
املنفع�ة مضمون�ة له بأجرة املثل مع حتقق س�بب الضامن، وهو يف املق�ام التفويت عند 

املشهور، كام سبق.

نعم تكرر مّنا املنع من الضامن بالتفويت من دون استيفاء، كام يف املقام. وحينئٍذ 
يتعني البطالن، كام ذكرناه يف إتالف املؤجر واألجنبي عىل ما س�بق مّنا تفصيل الكالم 

فيه يف املسألة الثامنة. 

أم�ا يف إتالف املس�تأجر فال موج�ب للبطالن ب�ل يتعني البناء عىل اس�تحقاق 
املؤج�ر األجرة عم�اًل بعموم وجوب الوف�اء بالعقد. ومل يمنع منه م�ع إتالف املؤجر 
واألجنب�ي إال ابتناء العقد عىل التس�ليم والتس�لم املتعذر مع التل�ف. وال جمال لذلك 
يف إتالف املس�تأجر، لكونه هو املانع من تس�ليم املنفعة له، وال يبتني العقد حينئٍذ عىل 
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ساموية)1(، أو أتلفها حيوان)2(.
)مسـألة 27(: إذا اهندمت الدار التي استأجرها)3( فبادر املؤجر إىل 

التس�ليم والتس�لم بحي�ث يبطل العقد بتع�ذر التس�ليم. غاية األمر أن�ه يضمن العني 
مسلوبة املنفعة للاملك.

هذا وعن بعض مش�اخيناP أن إتالف املستأجر بنظر العقالء بمنزلة القبض 
وتس�لم املنفع�ة، وإتالف املؤجر بنظرهم إتالف ملاله وم�ال غريه. لكن يف ثبوت ذلك 
بنحو ينهض باالستدالل إشكال. فالعمدة ما ذكرنا من التمسك بعموم نفوذ العقد.

)1( حيث تقدم يف املس�ألة الواحدة والعرشين انكشاف بطالن اإلجارة حينئٍذ 
من أول األمر باإلضافة إىل املنفعة بعد زمان التلف.

))( إن�ام يتع�ني البط�الن مع إتالف احليوان في�ام إذا مل يكن إتالف�ه بتفريط من 
صاحب�ه. وإال فهو كإت�الف األجنبي، حيث يتعني معه صحة اإلج�ارة حني وقوعها 
بنحو تقتيض املنع من التفريط املذكور. وحينئٍذ جيري ما سبق من أن بطالهنا من حني 

التلف إذا كان املفرط هو املستأجر خمالف لعموم الوفاء بالعقد.

)3( األصحاب بني من عرّب بس�قوط األجرة واإلجارة باهندام املس�كن إىل أن 
يعي�د املالك عامرته وم�ن عرّب بثبوت اخليار، ورصح مجلة ممن ع�رب بالثاين ببقاء اخليار 

حتى بعد إعادة املالك املسكن إىل عامرته. 

والذي ينبغي أن يقال: ال ينبغي اإلش�كال يف صح�ة اإلجارة وعدم اخليار مع 
ت�دارك احلدث احلاصل يف العني بحي�ث ال يفوت يشء من املنفعة، التي هي موضوع 
اإلجارة، لعدم املنش�أ له. ولعله خارج عن مفروض كالمهم، ملا أشار إليه يف اجلواهر 

من ندرة ذلك. 

وأما مع فوت يشء من املنفعة املذكورة فال ينبغي اإلش�كال يف بطالن اإلجارة 
باإلضاف�ة إىل املق�دار الفائت منها، ملا تقدم يف املس�ألة الواحدة والعرشين من بطالهنا 
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جتديدها فاألقوى أنه إذا كانت الفرة غري معتد هبا فا فسـخ وال انفسـاخ، 
وإن كان معتدًا هبا رجع املستأجر بام يقابلها من األجرة)1(، وكان له الفسخ 
يف اجلميع، لتبعض الصفقة)2(، فإذا فسـخ رجع بتامم األجرة، وعليه أجرة 

باإلضاف�ة إىل امل�دة الت�ي تتلف فيها العني، ألن منش�أ البطالن هناك ه�و فوت املنفعة 
املفروض حصوله يف املقام. ومرجع ذلك إىل تبعض الصفقة. 

ومثل�ه م�ا إذا مل يتدارك احل�دث احلاصل يف العني إذا كان حدوثه بعد اس�تيفاء 
املنفعة يف بعض املدة. أما إذا كان قبل ذلك فال إشكال يف بطالن اإلجارة بتاممها، نظري 

ما تقدم يف املسألة املذكورة يف صورة تلف العني، كام هو ظاهر.

ه�ذا كل�ه إذا كان احل�دث � م�ن االهندام ونحوه � غ�ري اختياري. أم�ا إذا كان 
مس�تندًا للمؤج�ر أو املس�تأجر أو لثال�ث فيج�ري في�ه ما س�بق يف املس�ألة السادس�ة 

والعرشين، ألهنام من باب واحد.

)1( كام هو مقتىض فرض بطالن اإلجارة باإلضافة إليه.

))( بناء عىل أن تبعض الصفقة موجب للخيار يف اإلجارة مطلقًا. أما بناء عىل 
ما س�بق يف املس�ألة الثانية والعرشين � من أنه ال يصحح اخليار فيها مع استيفاء بعض 
املنفعة من ِقَبل املستأجر أو تلفها بنحو مضمون عليه � فاملتعني اختصاص ذلك بام إذا 

كان االهندام يف أول مدة اإلجارة.

أما إذا كان يف أثنائها بعد قبض املس�تأجر للعني فال جمال للفس�خ. غايته أن له 
الرجوع يف الباقي بنسبته من األجرة، كام تقدم يف املسألة املذكورة. فراجع.

ثم إن ما ذكره سيدنا املصنفP هنا ال يناسب ما سبق منه يف املسألة الواحدة 
والعرشي�ن م�ن االقتص�ار يف صورة تل�ف العني يف بع�ض املدة عىل تقس�يط األجرة 
بالنس�بة من دون إش�ارة للخي�ار يف أصل اإلجارة والرجوع ألج�رة املثل باإلضافة ملا 

قبل التلف، مع أن املقامني من باب واحد.
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املثل ملا قبل االهندام)1(.
)مسـألة 28(: املواضع التي تبطل فيهـا اإلجارة ويثبت للاملك أجرة 

املثل)2( ال فرق أن يكون املالك عاملًا بالبطان 

)1( مم�ا س�بق يظهر أن عليه من األجرة املس�امة بنس�بته. وه�و يبتني عىل عدم 
مرشوعية فسخ اإلجارة من أصلها.

))( ثب�وت أجرة املثل م�ع بطالن اإلجارة هو املرصح ب�ه يف كالم غري واحد، 
ونف�ى يف اجلواه�ر وجدان اخلالف فيه، بل قال: »قد يظهر من إرس�اهلم ذلك إرس�ال 
املس�لامت أن�ه م�ن القطعيات«. أم�ا عدم اس�تحقاق األجرة املس�امة فلف�رض بطالن 
اإلج�ارة، وأما اس�تحقاق أج�رة املث�ل فلملكية املال�ك للمنفعة واحرامه�ا، ولذا ال 
إشكال يف ضامهنا باالستيفاء من دون إجارة أصاًل. كام تضمنه صحيح أيب والد الوارد 

يف جتاوز املستأجر بالبغل املسافة املستأجر إليها)1(.

ه�ذا كل�ه يف إج�ارة األعيان. أم�ا اإلجارة ع�ىل األعامل فقد س�بق يف املس�ألة 
الثامن�ة أنه ال جمال لدعوى تضمنها األمر بالعم�ل، ليكون هو املوجب لضامن العمل 
يف املق�ام. بل ينحرص األم�ر باملرتكزات العقالئية عىل احرام العم�ل بعد عدم ابتنائه 
عىل املجانية، بل عىل اإلجارة املبنية عىل تعهد املس�تأجر بضامنه. وس�قوط خصوصية 
الضامن باملسمى بسبب بطالن اإلجارة ال يقتيض سقوط أصل الضامن وهدر العمل.

ويناس�ب ذلك ما س�بق من ظهور مفروغية األصحاب ع�ن الضامن يف املقام، 
حي�ث يقرب ابتناؤه عىل اجلري عىل املرتكزات املذكورة. ومن هنا فالضامن يف اجلملة 

ليس موردًا لإلشكال، وإنام ينبغي الكالم يف أمور:

األول: ق�ال الش�هيدP يف حاش�يته ع�ىل القواع�د: »إال أن يك�ون الفس�اد 
باش�راط ع�دم األجرة أو متضمن�ًا له، فهناك يقوى أن ال أج�رة، لدخول العامل عىل 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:17 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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ذلك«. 

ويف جام�ع املقاص�د: »ه�ذا صحي�ح يف العم�ل. أم�ا مثل س�كنى ال�دار التي 
يس�توفيها املستأجر بنفسه فإن اشراط عدم العوض إنام كان يف العقد الفاسد الذي ال 

أثر ملا تضمنه من الرايض فحقه وجوب أجرة املثل...«.

وفيه: أن املوجب لعدم اس�تحقاق األج�رة ليس هو الرشط املذكور، وإال فهو 
مش�رك بني األمرين. بل هو إقدام صاحب املنفعة عىل بذهلا جمانًا، وهو كام حيصل يف 
العمل حيصل يف العني، الستلزام الرشط املذكور إقدام املالك عىل بذل منفعتها جمانًا.

هذا وربام حيمل قول الش�هيدP فيام س�بق: »أو متضمنًا له« عىل صورة عدم 
ذك�ر األج�رة يف العقد. وحينئٍذ يش�كل بأن جم�رد عدم ذكر األج�رة ال يدل عىل قصد 
الت�ربع واملجاني�ة، إلم�كان ابتنائ�ه عىل نس�يان ذكر األج�رة، أو إرادة أج�رة املثل، أو 
األج�رة الت�ي يتفقان عليها بع�د ذلك، بأن ي�راد بالعقد جمرد حبس العني للمس�تأجر 

ومتليك منفعتها له بنحو تكون مضمونة عليه من دون تعيني لكيفية الضامن.

نع�م مح�ل كالم الش�هيدP عىل ذلك ال خيلو عن إش�كال، حي�ث قد يكون 
مراده صورة اشراط عدم األجرة ضمنًا، ومراده بام قبله صورة اشراطه رصحيًا. 

ثم إنه قد يستشكل فيام ذكره الشهيدP بمنافاته لقاعدة ما يضمن بصحيحه 
يضمن بفاسده، ألن اإلجارة الصحيحة من العقود الضامنية. 

لكن�ه يندف�ع بأن املعيار يف كون العقد ضامنيًا وموضوعًا للقاعدة عىل ش�خص 
العقد الفاسد لو كان صحيحًا، والعقد يف املقام لو كان صحيحًا مل يكن ضامنيًا. 

بل التحقيق أن املنش�أ يف املقام ليس من اإلجارة يف يشء وإن عرب عنه هبا، ألن 
األجرة مقومة لإلجارة. وحينئٍذ إن رجع إىل جمرد بذل املنفعة جمانًا فليس بعقد أصاًل، 
لعدم ابتنائه عىل اإللزام وااللتزام من الطرفني، بل هو نحو من اإلباحة، ويرتب عليه 
أثره�ا ال أثر اإلجارة. وإن رجع إىل متليك املنفعة جمانًا فهو عقد يش�به اهلبة، وإن صّح 
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ترتب عليه أثره ال أثر اإلجارة أيضًا. 

ول�و ف�رض أن رج�ع إىل اجلم�ع ب�ني اإلج�ارة احلقيقي�ة وعدم األج�رة رجع 
لاللت�زام باملتنافيني غ�ري القابل للنفوذ. ولعله هو املف�روض يف كالمهم. وإن كان هو 

خالف املفهوم عرفًا من الكالم. 

وع�ىل مجي�ع التقادير فه�و ال يبتني ع�ىل الضامن. ك�ام أنه ليس م�ن اإلجارة يف 
 يشء. والتعبري عنه باإلجارة الفاس�دة يبتني عىل نحو من التسامح بلحاظ اشتامله عىل 

التعبري هبا.

الثاين: تقدم يف املس�ألة الثالثة والعرشين أن املستأجر إذا قبض العني املستأجرة 
ومل يس�توف منفعتها يف مدة اإلجارة ثبتت األجرة عليه. أما إذا كانت اإلجارة فاس�دة 
فثب�وت أجرة املث�ل عليه يبتني عىل القول بضامن املنافع غري املس�توفاة. أما بناء عىل ما 
هو الظاهر وتقدم غري مرة من عدم ضامهنا فاملتعني عدم الضامن، لعدم املوجب له بعد 

فرض بطالن اإلجارة.

إال أن يدعى أن ابتناء بذل املنفعة من قبل مالك العني وتفويتها عىل نفس�ه عىل 
كوهن�ا مضمون�ة بمقتىض اإلجارة الباطل�ة كاٍف يف ضامهنا، كام يف العم�ل الذي يبذله 
مضمون�ًا بمقت�ىض اإلج�ارة املذكورة. وال خيل�و ذلك عن وجه ملناس�بته للمرتكزات 

العرفية جدًا.

نعم قد يتجه عدم الضامن فيام إذا بذلت العني للمستأجر ومل يقبضها، وإن كفى 
ذل�ك يف اس�تقرار األجرة مع صحة اإلج�ارة، كام تقدم، ولعله ل�ذا رصح يف القواعد 
وغ�ريه بع�دم الض�امن حينئٍذ. بل لعل�ه ليس م�وردًا للخالف، ألن ض�امن املنافع غري 
املس�توفاة عندهم خيتص بصورة االس�تيالء عىل العني، لدعوى: أن االس�تيالء عليها 
اس�تيالء عىل منفعتها وإتالف هلا عىل املالك، وال موضوع لذلك مع عدم االس�تيالء 

عليها. والبد من مزيد التأمل يف املقام.

الثالث: ظاهر إطالق األصحاب الرجوع مع فس�اد اإلجارة ألجرة املثل عدم 
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الفرق بني زيادة أجرة املثل عىل املس�مى ومس�اواهتا له ونقصها عنه، بل هو املرصح به 
يف كالم مجاع�ة كث�رية، وهو داخل يف معقد نفي وج�دان اخلالف املتقدم من اجلواهر. 
لك�ن تق�دم يف املس�ألة الثامنة عن بعض مش�اخيناP أن�ه البد من ع�دم زيادهتا عىل 

املسمى، وإال مل جيب الزائد. وتقدم اإلشكال فيه. فراجع.

الرابع: ما تقدم من ضامن املس�تأجر أجرة املثل للمنفعة الفائتة أو خصوص ما 
استوفاها منها خيتص بام إذا كان بطالن اإلجارة ناشئًا من قصور يف إنشاء العقد أو يف 
 مضمونه أو يف األجري. أما إذا كان ناش�ئًا من قصور املستأجر وعدم كامله � كالصبي � 
فال جمال لتضمينه أجرة املثل إال إذا اس�توىف املنفعة بنفسه وأتلفها عىل املؤجر من دون 
تفريط من املؤجر، ألن ضامهنا حينئٍذ ال ينايف رفع القلم عنه، كس�ائر موارد اإلتالف، 

عىل ما ذكرناه يف مفاد حديث رفع القلم.

أم�ا إذا اس�توفاها غ�ريه ببذله هلا من قبل�ه، كام لو اس�تأجر داب�ة فدفعها لغريه 
فركبها، فال إشكال يف ضامن املستويف. وال جمال لضامن املستأجر القارص. أما بناء عىل 
عدم ضامن املنافع غري املستوفاة يف اإلجارة الباطلة فظاهر. وأما بناء عىل ضامهنا فألن 
الوج�ه يف الض�امن املذكور � كام س�بق � هو ابتن�اء بذل املنفعة من قب�ل صاحب العني 
عىل أخذ املس�تأجر هلا مضمونة عليه. وحيث كان هذا نحوًا من الترصف االعتباري، 
لرجوع�ه لتعه�ده بالضامن، فال جمال لنف�وذه عليه وحتمله لتبعته بع�د قصوره، ملنافاته 

لرفع القلم عنه، كام ذكرناه يف حمله. 

ومنه يظهر عدم ضامنه لألجري عمله الذي يس�تأجره عليه، ألن منش�أ ضامنه يف 
اإلجارة الباطلة � كام سبق � هو محله لألجري عىل بذله عمله مضمونًا عليه. وهو نحو 

من االلتزام والتعهد النافذ عليه أيضًا. 

غاية األمر أن األجري إذا مل يكن معتديًا يف عمله، جلهله باحلال يكون مالكًا ألثر 
عمل�ه الحرامه بعد فرض عدم عدوانه فيه، فإما أن يش�ريه من�ه الويل أو تباع العني، 
ويكون له من ثمنها بنس�بة قيمة عمله لقيمة العني جمردة عنه. نظري ما تقدم يف املس�ألة 
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وجاهًا به)1(.
)مسألة 29(: جتوز إجارة احلصة املشاعة من العن)2(، لكن ال جيوز 

تسليمها إال بإذن الرشيك)3( 

الثالثني من فصل اخليارات من كتاب البيع. كام أنه إذا أوجب عمله نقص العني كان 
ضامنًا لألرش، كام هو ظاهر. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( ك�ام ه�و مقتىض إطالق م�ن تقدم، بل مل يع�رف اخلالف في�ه قبل املحقق 
األردبييلP. حيث ذكر أن العامل يكون كاملتربع، ال يستحق شيئًا، وتبعه يف الرياض.

وفي�ه: أن العل�م بالبطالن رشعًا ال يس�تلزم قص�د التربع والب�ذل املجاين، بل 
حي�ث كان بذل العمل واملنفع�ة مبتنيًا عىل اإلجارة املبنية عىل اس�تحقاق العوض فال 
ت�ربع. غايت�ه يك�ون عاصي�ًا يف البناء عىل نف�وذ اإلج�ارة وااللتزام بمؤداه�ا، بلحاظ 

الترشيع أو الرّد حلكم اهلل تعاىل. وهو أمر آخر غري قصد التربع.

نع�م لو أوج�ب العلم ببطالن اإلج�ارة اإلعراض عنها، بحي�ث ال يبتني بذل 
العمل واملنفعة عليها، رجع ذلك إىل التربع والبذل املجاين، فال ضامن، وال جتب أجرة 

املثل. لكنه أمر زائد عىل العلم ببطالن اإلجارة غري مفروض يف كالم األصحاب. 

ك�ام أن الت�ربع لو حصل إنام ينفع يف عدم اس�تحقاق أجرة املث�ل إذا كان املتربع 
كاماًل مس�لطًا عىل نفس�ه وماله، وكان البطالن من جهة أخرى، أما مع التحجري عليه 

فال ينفع يف سقوط حرمة ماله، نظري ما ذكرناه آنفًا يف املستأجر.

))( ك�ام رصح ب�ه مجاع�ة كث�رية، ويف التذكرة: »إجارة املش�اع جائ�زة كإجارة 
املقس�وم، س�واء آج�ره م�ن رشيكه أو م�ن األجنب�ي، عند علامئن�ا أمج�ع«، ونحوه يف 
املس�الك. ويقتضيه عموم أدلة نفوذ العقد بعد فرض سلطنة املؤجر عىل حصته وعىل 

منفعتها.

)3( ك�ام نّب�ه له غ�ري واحد. وكأن�ه ألن مقتىض الرشكة عدم اس�تقالل كل من 
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الرشيكني بالس�لطنة عىل العني املشركة، ليجوز له تسليمها للمستأجر. كام ذكروا أنه 
لو أبى الرشيك رفع األمر إىل احلاكم. وكأن الذي يرفعه له عندهم هو املستأجر، ألن 
احلق يف التسليم والتمكني من االنتفاع بالعني له بسبب اإلجارة، ال للرشيك املؤجر. 

والذي ينبغي أن يقال: إن األجارة.. تارة: ال تقتيض تسليم العني للمستأجر أو 
متكينه من االنتفاع هبا، بل جمرد ملكه للمنفعة بنحو اإلشاعة مع إناطته استيفاءها بنظر 
الرشيك، ولو بأن يستوفيها هو بداًل عن املستأجر. وأخرى: تقتيض التسليم للرشيك 

نفسه أو متكينه، كام إذا كان هو املستأجر حلصة رشيكه. 

وال إشكال يف صحة اإلجارة يف هاتني الصورتني، لعدم منافاهتا حلق الرشيك. 

وثالثـة: تقت�يض التس�ليم أو التمكني للمس�تأجر األجنبي. وحينئ�ٍذ إن مل يكن 
ذل�ك منافيًا حلق الرشيك تعني نفوذ اإلجارة أيضًا، كام إذا كان املس�تأجر قد اس�تأجر 
من الرشيك حصته، ألنه بإجارته له حصته قد جعل عىل نفسه للمستأجر تسلم العني 
أو التمكني منها من أجل اس�تيفاء املنفعة، فال يكون تس�ليم الرشي�ك الثاين أو متكينه 

من العني منافيًا حلق رشيكه.

أم�ا إذا كان منافي�ًا حلقه فال جمال للبن�اء عىل صحة اإلج�ارة إال بإذنه فيها قبل 
وقوعه�ا أو بإجازت�ه هلا بعد وقوعه�ا. ومع إذنه أو إجازته يثبت عليه احلق يف تس�ليم 
العني للمس�تأجر أو متكينه منها من أجل استيفاء املنفعة، فال يكون تسليمه وال متكينه 
منه�ا منافي�ًا حلق�ه، ليتوقف عىل اس�تئذانه. وال جمال للبناء عىل صحته�ا بدون إذنه أو 

إجازته بعد منافاهتا حلقه.

ودع�وى: أنه كام ينف�ذ من الرشيك بيع حصته من الع�ني من دون إذن رشيكه 
وإن اس�تلزم ذلك ترصف املش�ري يف العني التي هي موضوع حق الرشيك ينفذ منه 

متليك حصته من منفعتها باإلجارة وإن استلزم ترصف املستأجر يف العني املذكورة.

مدفوع�ة بالف�رق بينه�ام بأن بيع حصته م�ن العني جيعل املش�ري بدياًل عنه يف 
ملكيته�ا ويف س�لطنته عليها عىل هنج البائع. وذلك جي�ري يف متليك حصته من املنفعة 
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إذا مل يكن مزامحًا للرشيك يف حصته من العني، كام يف الصورة السابقة. 

أما مع مزامحته له فيها � كام هو املفروض � فيلزم تسليطه عىل ما زاد عىل مقتىض 
سلطنته عىل املنفعة التي صححت له متليكه حلصته منها. 

فه�و نظري ما إذا أعار الرشيك العني لش�خص ثالث، أو أذن له بالترصف فيها 
بلح�اظ رشكت�ه يف منفعتها، حي�ث ال جمال للبناء عىل النف�وذ يف حق الرشيك، بحيث 
يك�ون للرشي�ك املع�ري واآلذن أو للمس�تعري وامل�أذون ح�ق مطالبة الرشي�ك اآلخر 
بالتمك�ني م�ن العني الس�تيفاء احلصة م�ن املنفعة، كام يك�ون للرشيك نفس�ه مطالبة 

رشيكه بذلك لنفسه. 

وإن ش�ئت قل�ت: مل�ا كان التمكني م�ن العني أم�رًا زائدًا عىل مقتىض س�لطنة 
الرشي�ك ع�ىل احلصة ومنافيًا حل�ق رشيكه فال جمال لنف�وذ عقد اإلج�ارة املتضمن له 

بدون إذنه. 

ومن مجيع ما سبق يظهر أنه ال جمال للبناء عىل صحة اإلجارة، ثم توقف تسليم 
العني للمس�تأجر أو متكينه من االنتفاع هبا ع�ىل إذن الرشيك. إذ يف الصورة األوىل ال 
حاجة لتس�ليم العني للمس�تأجر وال لتمكينه من االنتفاع هب�ا، ويف الثانية ال موضوع 
لالس�تئذان فيه�ام، ويف الثالث�ة إن صح�ت اإلج�ارة فال حيق ل�ه املنع من التس�ليم أو 
التمكني، ليجب اس�تئذانه فيهام. وإن مل تصح فال جيب التس�ليم للمستأجر أو متكينه، 
ليق�ع ال�كالم يف احلاج�ة الس�تئذان الرشيك. كام ال موض�وع حينئٍذ للتش�اح والرفع 

للحاكم. 

وال جمال لقياس�ه بام لو تنازع الرشيكان، للفرق بينهام بأنه مع تنازع الرشيكني 
فالس�لطنة عىل العني مشركة بينهام، وكام ليس ألحدمها االستقالل بالترصف ليس له 

منع اآلخر منه. فالبد من ترافعهام للحاكم مع تشاحهام.

أم�ا يف املقام فاملس�تأجر ال حّق له يف العني أصال�ة، ومن حق الرشيك منعه من 
الترصف فيها بدوًا، وإنام يثبت له احلق بسبب اإلجارة الذي هو فرع نفوذها، وهي ال 
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إذا كانـت العن مشـركة)1(. وجيـوز أن يسـتأجر اثنـان دارًا أو دابة)2(، 
فيكونان مشـركن يف املنفعة فيقتسـامهنا بينهام، كالرشيكن يف ملك العن. 
وجيوز أن يسـتأجر شـخصن لعمل يشء معن)3(، كحمل متاع أو غريه، 
أو بناء جدار أو هدمه أو غري ذلك، فيشركان يف األجرة، وعليهام معًا القيام 

بالعمل الذي استأجرا عليه.

تنفذ إال مع عدم احلاجة إلذنه يف التسليم أو التمكني أو عدم املوضوع له.

نعم لو مل يأذن يف اإلجارة يف مورد منافاهتا حلقه وأراد الرشيك إيقاعها وتشاحا 
يف ذلك كان للرشيك رفعه للحاكم، كام لو تشاحا يف الترصف يف العني. 

وم�ن هن�ا يظهر أن التش�اح والرف�ع للحاكم إن�ام يكونان م�ن الرشيك ال من 
املستأجر، وقبل اإلجارة ال بعدها.

)1( أما إذا مل تكن مش�ركة فال موضوع لالس�تئذان، ك�ام إذا آجر مالك العني 
نصفه�ا املعني أو املش�اع، حيث جي�ب عىل املؤجر التس�ليم أو التمك�ني بالنحو الذي 

يناسب اإلشاعة.

))( لعم�وم أدل�ة نفوذ العقد. وربام أرجع ملا س�بق من إجارة املش�اع، كام عن 
بعض مش�اخيناP. نعم يفرقان بأن تعيني مقدار املش�اع املؤجر فيام سبق مأخوذ يف 
نفس اإلجارة. أما هنا فهو تابع ملقدار نسبة ما يدفعه كل منهام ملا يدفعه اآلخر من دون 

أن يؤخذ يف اإلجارة، بل اإلجارة تقع عىل املجموع من دون نظر لإلشاعة.

)3( لع�ني ما س�بق من العم�وم. والظاهر عدم رجوعه إلج�ارة كل منهام عىل 
بع�ض العم�ل، ولذا ال جيب اش�تامل اإلجارة عىل تعيني ما ع�ىل كل منهام من أبعاض 
العم�ل، ب�ل ه�و راجع إىل جع�ل جمموع العم�ل يف ذمتهام مع�ًا بنحو املجم�وع. وهو 
يس�تلزم بدوًا للتناصف بينهام يف العمل واألجرة، وإن كان هلام االتفاق بعد ذلك عىل 

نحو توزيع العمل واألجرة بينهام.
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)مسألة 30(: ال يشرط اتصال مدة اإلجارة بالعقد)1( عى األقوى، 
فيجوز أن يؤجره داره سنة متأخرة عن العقد بسنة أو أكثر، والبد من تعين 
مبـدأ املدة)2(. وإذا أطلقت اإلجارة مـدة معينة ومل يذكر البدء انرصف إىل 

ب�ل ق�د يرجع إىل جع�ل متام العمل يف ذم�ة كل منهام، نظ�ري تعاقب األيدي يف 
ضامن األعيان، فيكون كل منهام مسؤواًل به بتاممه، بحيث لو عجز أحدمها عن العمل 
كان اآلخر مسؤواًل بإمتامه ولو باالستعانة بشخص ثالث، من دون أن تبطل اإلجارة 

يف بعض العمل. وال يبعد رجوع االتفاق مع الرشكات يف زماننا إىل ذلك. فالحظ.

)1( ك�ام يف امله�ذب والغنية والرسائ�ر والرشائع وغريها مما تأخ�ر عنها، وهو 
املعروف بني األصحاب، بل يف التذكرة: »صّح عند علامئنا أمجع، سواًء كانت اإلجارة 

واردة عىل األعيان... أو كانت اإلجارة واردة عىل الذمة...«. 

وقد نس�ب اخلالف يف ذلك للمبس�وط واخلالف والكايف. لكن يف املبس�وط: 
»إذا ق�ال يف رج�ب: آجرتك هذه الدار ش�هر رمض�ان. مل تصح اإلج�ارة. وعند قوم 
تصح. وهو قوي«. وكالم اخلالف ال خيلو من غموض، لقرب محله عىل أنه مع إيقاع 
اإلجارة يف أثناء الشهر فإطالق الشهر فيها ال ينرصف إىل الشهر املتصل بالشهر الذي 
أوقعت فيه، لرتفع اجلهالة، بل يتعني البطالن، وهو أجنبي عام نحن فيه، وأما الكايف 

.Pفال حترين عبارته، وإنام نسب له موافقة الشيخ

نعم ما نسب له من االستدالل عىل البطالن بتوقف صحة اإلجارة عىل التسليم 
يناسب ذهابه إىل املنع هنا. لكنه يندفع بام ذكره غري واحد من أهنا تتوقف عىل التسليم 

يف الوقت الذي تقتضيه اإلجارة، وهو حاصل يف املقام، كام حيصل يف بيع السلف. 

ومثل�ه م�ا يف اخلالف من االس�تدالل باألصل ل�و كان مراده االس�تدالل عىل 
البطالن يف املقام. لظهور كفاية العموم املشار إليه آنفًا يف رفع اليد عن األصل.

))( ال إش�كال يف ل�زوم تعيني مبدأ امل�دة يف مقابل الرديد في�ه، المتناع ملك 
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االتصال)1(.

املردد، وأما يف مقابل اجلهل به، بحيث ال يصح مثاًل استئجار الدار شهرًا يبدأ بموسم 
ق�دوم احل�اج أو احلر الش�ديد أو نح�و ذلك، أو ش�هرًا بنحو اإلط�الق بحيث ينطبق 
عىل أي ش�هر فرض، فلزومه يبتني عىل ما س�بق منهم يف املسألة األوىل عند الكالم يف 

رشوط العوضني، وسبق الكالم فيه. فراجع.

)1( كام يف الرشائع واجلامع والقواعد والتحرير واإلرش�اد والتذكرة وغريها. 
وه�و قريب ج�دًا يف إجارة الع�ني. وكأن منش�أه أن ارتكاز امتناع اإلهب�ام يف اململوك 
قرين�ة عرفًا عىل عدم إرادته. ك�ام أن دخل خصوصية الزمان يف أصل الغرض نوعًا يف 
منافع األعيان قرينة عىل عدم إرادة اإلطالق، فيدور األمر بني إرادة خصوص املتصل 
أو خصوص املنفصل، وحيث كان س�عي املس�تأجر مللك املنفعة تابعًا حلاجته، ففعلية 
حتصي�ل امللك بإيقاع اإلجارة مع ع�دم التقييد باالنفصال يكون قرينة عرفًا عىل فعلية 

حاجته تبعًا لفعلية سعيه، املناسب إلرادة االتصال والتقييد به.

وهذا بخالف بع�ض األعامل، كخياطة الثوب ونحوه، فإن خصوصية الزمان 
كث�ريًا ما ال تكون دخيلة يف أصل الغرض، ف�ال تكون قرينة عىل عدم إرادة اإلطالق، 
وحينئ�ٍذ يتع�ني احلمل علي�ه. غايته أنه جيب مع�ه التعجيل لو طال�ب أحدمها به، ألن 
مقتىض سلطنة املالك املطالبة بملكه وهو يف املقام املنفعة، فيجب تعجيله له، ومقتىض 

سلطنة من عليه احلق عىل نفسه املطالبة بتفريغ ذمته منه، فيجب تسلمه منه.

لك�ن هذا يقتيض وجوب التعجيل تكليفًا م�ع املطالبة، من دون تقييد للمنفعة 
املس�تأجر عليها به، بحيث تبطل اإلجارة بالتأخري، بخالف مثل س�كنى الدار يف شهر 
أو س�نة، حي�ث يقت�يض االن�رصاف بالوجه املتق�دم تقيي�ده بالتعجي�ل، بحيث تبطل 

اإلجارة بتخلفه.

هذا وربام اس�تدل عىل االنرصاف املشار إليه بفحوى ما ورد يف النكاح املنقطع 
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)مسـألة 31(: إذا آجـره دابـة كلية، ودفـع فردًا منهـا فتلف كان عى 
املؤجر دفع فرد آخر)1(.

م�ن االكتف�اء بذكر منتهى األجل م�ن دون تنبيه عىل ذكر مبدئه، كموثق إس�امعيل بن 
الفضل اهلاشمي: »سألت أبا عبد اهلل من ]عن.يب[ املتعة. فقال: مهر معلوم إىل أجل 

معلوم«)1(، والنصوص الواردة يف تعليم صيغة النكاح املذكور))(.

لك�ن مل يتض�ح وجه الفح�وى، فإن أمهية الن�كاح ال دخل هلا بظه�ور الكالم. 
م�ع أن املفروغية ظاهرًا عن عدم صحة النكاح مع االنفصال عن العقد قد تكون هي 
املنشأ لفهم االتصال من اإلطالق فيه، فال تقاس به اإلجارة التي سبق إمكان انفصال 

مدهتا عن العقد. فالعمدة ما سبق.

لك�ن يف املبس�وط واخل�الف أنه إذا آجره الدار ش�هرًا وأطل�ق ومل يقل من هذا 
الوق�ت فإن�ه ال جيوز. وهو قد يتجه لو مل يتم منش�أ االنرصاف املتقدم، مع العلم بعدم 
إرادة اإلط�الق، حي�ث يتعني حينئٍذ إرادة املقيد بأحد األش�هر بنحو يل�زم الرديد أو 
عدم التطابق بني اإلجياب والقبول. أما مع إمكان إرادة اإلطالق فاملتعني احلمل عليه، 

ووجوب التعجيل مع املطالبة تكليفًا، ملا سبق يف اإلجارة عىل العمل. فالحظ.

)1( بال إشكال ظاهر، إلمكان الوفاء باإلجارة بدفع الفرد اآلخر، فيجب. 

واملتيق�ن م�ن ذلك م�ا إذا كان التلف قبل ميض يشء من م�دة اإلجارة. أما إذا 
كان يف أثناء املدة بعد اس�تيفاء بعض املنفعة فال إش�كال أيضًا يف وجوب اإلبدال، لو 
كان اإلجي�ار عىل املنفعة الكلية، كام لو اس�تأجره عىل أن يوصله إىل مكان معني فامتت 

الدابة يف الطريق. 

وأم�ا إذا اس�تأجر العني الكلي�ة، فوجوب اإلبدال موق�وف عىل كون موضوع 

)1( وسائل الشيعة ج:14 باب:17 من أبواب املتعة حديث:3.
))( راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:18 من أبواب املتعة.
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اإلجارة يعم املتعدد، بحيث ال خيل به تبديل العني يف أثناء املدة من دون أن تتلف. وال 
يبعد فهم ذلك من إطالق اإلجارة، وإن أمكن كون وحدة العني رشطًا ضمنيًا زائدًا، 
ال خي�ل فوت�ه بموضوع اإلج�ارة، فيجب الوفاء به م�ع القدرة، ويثب�ت اخليار بتعذره 

بتلف أو نحوه، من دون أن تبطل اإلجارة. فالحظ.



فصل
وفيه مسائل

)مسـألة 32(: العن املسـتأجرة أمانـة يف يد املسـتأجر ال يضمنها إذا 
تلفت أو تعيبت)1( 

)1( ك�ام رصح بذلك مجهور األصحاب، ويف التذكرة: »وال نعلم فيه خالفًا«، 
وقريب منه يف الرياض. بل يف اجلواهر اإلمجاع بقسميه عليه، ويف التنقيح وعن إيضاح 
الناف�ع اإلمج�اع علي�ه إذا كان التلف يف م�دة اإلج�ارة. وقد يظهر م�ن بعض كلامهتم 

املفروغية عنه. 

 ويقتضي�ه صحي�ح حمم�د ب�ن قي�س ع�ن أيب جعف�رA: »ق�ال: ق�ىض أمري 
املؤمن�نيA يف رجل أعار جارية فهلكت عنده ومل يبغها غائلة، فقىض أن ال يغرمها 
املع�ار. وال يغرم الرجل إذا اس�تأجر الدابة ما مل يكرهه�ا أو يبغها غائلة«)1(. وصحيح 
ع�يل ب�ن جعفر عن أخيه أيب احلس�نA: »س�ألته عن رجل اس�تأجر داب�ة فأعطاها 
غ�ريه فنفق�ت ما علي�ه؟ ق�ال: إن كان رشط أن ال يركبها غريه فهو ضام�ن هلا، وإن مل 
يس�م فلي�س علي�ه يشء«))(. وصحيحه اآلخر عنهA: »س�ألته عن رجل اس�تأجر 
داب�ة فوقع�ت يف بئر فانكرست ما عليه؟ قال: هو ضامن إن كان مل يس�توثق منها. فإن 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:1 من أبواب كتاب العارية حديث:9.
))( وسائل الشيعة ج:13 باب:16 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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 أقام البينة أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه يشء«)1(. وصحيح احللبي: »سألت أبا 
عب�د اهللA ع�ن رجل تكارى دابة إىل م�كان معلوم، فنفقت الداب�ة. فقال: إن كان 
ج�از ال�رشط فهو ضامن، وإن كان دخل واديًا ولو يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت يف 
بئ�ر فهو ضامن، ألنه مل يس�توثق منها«))(. فإن مقتىض الرشطي�ة والتعليل فيه أن جمرد 
أخ�ذ العني يف اإلجارة ال يقتيض الض�امن ما مل يكن هناك ما يوجبه من تعد أو تفريط. 

وقد يستفاد ذلك من غريها.

 ومثله�ا م�ا تضم�ن عدم ض�امن األم�ني، كموث�ق غياث ب�ن إبراهي�م عن أيب 
عبد اهللA: »أن أمري املؤمننيA أيت بصاحب محام وضعت عنده الثياب فضاعت 

فلم يضمنه، وقال: إنام هو أمني«)3(. 

وال جم�ال حلمل�ه ع�ىل خصوص من هو متمح�ض يف االس�تئامن � كالودعي � 
دون م�ن ينتف�ع باألمانة، كاألجري، ألنه ال يناس�ب صحيح احللب�ي عنهA: »قال: 
صاحب الوديعة والبضاعة مؤمتنان. وقال: ليس عىل مس�تعري عارية ضامن وصاحب 
العاري�ة والوديع�ة مؤمت�ن«)4(، لظه�وره يف أن منش�أ عدم ضامن املس�تبضع وصاحب 
العارية اس�تئامهنام، مع أهنام منتفعان بالعني كاألجري، بل األجري أوىل منه بعدم الضامن 
م�ن املس�تعري، ألنه يس�تحق االنتفاع، حيث يكش�ف ذلك ع�ن أن االس�تئامن الرافع 
للضامن هو األعم مما يتمحض فيه � كالوديعة � وغريه. وبذلك يظهر عدم الضامن مع 

االستئامن باملعنى املذكور. 

وبه خيرج عن عموم ضامن اليد لو تم. وإن كان الظاهر عدم متاميته، النحصار 
الدليل عليه بالنبوي: »عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه«)5(. وقد س�بق يف املسألة الثالثة 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:13 باب:)3 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:4، ).
)3( وسائل الشيعة ج:13 باب:8) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.

)4( وسائل الشيعة ج:13 باب:1 من أبواب كتاب العارية حديث:6.
)5( مس�تدرك الوسائل ج:17 باب:1 من أبواب كتاب الغصب حديث:4. سنن البيهقي ج:6 ص:90 من 

كتاب العارية. كنز العامل ج:5 ص:57).
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 ع�رشة م�ن الفص�ل األول م�ن كتاب البي�ع اإلش�كال فيه داللة وس�ندًا بام ال يس�عنا 
إعادته هنا.

وع�ن بعض مش�اخيناP اإلش�كال يف داللته أيض�ًا بظهور األخ�ذ يف القهر 
 والغلب�ة، كام يف قوله تعاىل: ﴿فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر﴾)1(، وقوله عز وجل: ﴿ال 
تأخـذه سـنة وال نـوم﴾))(، وغريمها. وال أقل من احتامل ذلك بس�بب االس�تعامالت 

املذكورة، الراجع إلمجال احلديث املانع من االستدالل به. 

لكن�ه � ل�و تم � إنام يقتيض قهر املأخوذ وغلبته، وهو حاصل بمجرد وضع اليد 
ع�ىل اليشء واالس�تيالء عليه، ال قهر مالكه وغلبته، ليقرص ع�ن األخذ بإذنه يف املقام 

وغريه من األمانات. فالعمدة ما سبق. 

وقد س�بق هن�اك أيض�ًا انحص�ار الدليل ع�ىل الض�امن باملرتك�زات العقالئية 
املختص�ة باألخذ بالحق، واملعتضدة يف ذلك ببعض نص�وص املقام وغريها الظاهرة 

يف الضامن مع العدوان غري احلاصل يف املقام.

ومن هنا كان عدم الضامن يف املقام مقتىض األصل. مضافًا للنصوص السابقة. 

هذا واملتيقن من ذلك ما إذا مل تنقض مدة اإلجارة، فإن انقضت وطالبه املالك 
بردها فحبسها عليه ضمنها بال خالف، كام يف التذكرة، وقطعًا، كام يف جامع املقاصد. 

ألنه غاصب. 

وإن مل يطالب�ه فال ضامن، كام يف الرسائر والتذك�رة والقواعد والتحرير وجامع 
املقاص�د واملس�الك وغريه�ا. وت�ردد يف املختل�ف، ب�ل رصح بالض�امن يف املبس�وط 

والتنقيح، وقد يستفاد من غريمها. 

لعدم كونه مأذونًا يف إمساكه، فيكون متعديًا به. ورّد بأنه ال جيب عىل األمني رّد 
العني، بل جيب عليه متكني املالك منها لو طالب هبا، كام هو احلال يف الوديعة والرهن 

)1( سورة القمر اآلية: )4.
))( سورة البقرة اآلية: 55).
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إال بالتعدي أو التفريط)1(، 

لو قبض املرهتن الدين.

والذي ينبغي أن يقال: إن قامت القرينة اخلاصة أو العامة من تعارف أو نحوه 
عىل لزوم إيصال املستأجر العني للاملك بعد انقضاء مدة اإلجارة، أو تركها عنده حتى 
ي�أيت املال�ك فيأخذها منه، عمل عىل ذلك. وال ضامن يف األول لو تلفت العني يف فرة 
اإلرج�اع، وال يف الث�اين لو تلفت عند املس�تأجر، لعدم تعديه يف االس�تيالء عىل العني 
بع�د عمله بالرشط، بل لو تركها عن�ده يف األول فتلفت أو جاء هبا يف الثاين فتلفت يف 
الطري�ق تعني ضامنه هل�ا، لعدوانه بمخالفته للرشط، إال أن يأذن املالك بذلك ولو بأن 

يعلم باحلال ويظهر منه الرضا به. 

وإن مل تق�م القرين�ة عىل أح�د األمرين تعني اقتصار املس�تأجر ع�ىل املتيقن من 
الت�رصف يف الع�ني بتنبيه املال�ك النقضاء مدة اإلج�ارة، وحضوره لتس�ليم العني لو 
احتم�ل غفل�ة املالك عن انقضاء املدة، أو عن اإلجارة، أو ختيله أن املس�تأجر س�وف 

يوصل العني له. 

وأم�ا اس�تصحاب العلم الذي أش�ار إلي�ه يف مفتاح الكرامة فه�و ال يثبت إذن 
املالك باإلبقاء، وال عدم الضامن إال بناء عىل جريان األصل املثبت.

ومثله أصالة الرباءة من الضامن واس�تصحاب عدم�ه. فإهنام حمكومان ألصالة 
عدم إذن املالك باإلبقاء، الراجع لكون اإلبقاء بالحق. 

نع�م بعد إعالم املس�تأجر للاملك بانته�اء اإلجارة وحضوره لتس�ليم العني ال 
جي�ب عليه إيصاهلا للامل�ك، فضاًل عن حتمل مؤنة اإليصال، لع�دم الدليل عىل ذلك. 

وال ضامن عليه حينئٍذ لو تلفت قبل أخذ املالك هلا، لعدم كونه متعديًا ببقائها عنده.

)1( فق�د رصح غ�ري واحد بالضامن مع التع�دي، ويف اخلالف والغنية اإلمجاع 
علي�ه، ك�ام يأيت من اجلواه�ر أيضًا. ويتعني إحل�اق التفريط به، كام ذك�ره مجاعة، ونفى 
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وج�دان اخل�الف في�ه يف التذك�رة والري�اض. ويف اجلواهر: »ال ري�ب يف الضامن وال 
خ�الف فيه، بل اإلمجاع بقس�ميه عليه أيضًا معها«. كام ادع�ى يف التذكرة اإلمجاع عىل 

الضامن بمخالفة الرشط. 

وال ينبغي اإلشكال يف يشء من ذلك، ألنه حكم األمانة، كام يف مفتاح الكرامة. 
وتقتضيه النصوص املتقدمة وغريها مما ورد يف اإلجارة والعارية والوديعة وغريها من 

األمانات.

بقـي يشء. وهو أنه رصح مجع من األصحاب بأن التعدي والتفريط يس�قطان 
حك�م األمان�ة، فكام يوجب�ان الضامن إذا أدي�ا للنق�ص أو التلف يوجبان�ه إذا حصل 

النقص أو التلف بعد ذلك بسبب آخر. بل ظاهر بعضهم ورصيح آخر أنه إمجاعي. 

ق�ال يف كتاب الوديع�ة من املبس�وط: »وإذا أخرجهام من حرزه�ا ثم ردها إىل 
مكاهنا، فإنه عندنا يضمن بكل حال...« ثم قال: »إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها 
ففيه ثالث مسائل... الثانية: أن يردها إىل احلرز من حيث أخذها، فإنه مل يزل الضامن، 

خالفًا أليب حنيفة«. وقريب منه يف اخلالف، وإن ذكر ذلك يف كتاب العارية.

وق�ال يف التذك�رة: »إذا ص�ارت الوديع�ة مضمون�ة عىل املس�تودع، إم�ا بنقل 
الوديعة أو إخراجها من احلرز أو باس�تعامهلا، كركوب الدابة ولبس الثوب، أو بغريها 
من أس�باب الضامن، ث�م إنه ترك اخليانة ورد الوديعة إىل مكاهن�ا وخلع الثوب، مل يربأ 
بذل�ك عن�د علامئنا أمجع، ومل يزل عنه الضامن، ومل تعد أمانته. وبه قال الش�افعي. ألنه 

ضمن الوديعة بعدوان، فوجب أن يبطل االستئامن«.

ويب�دو من كلامهتم أن الدليل عىل ذلك أح�د أمرين: األول: ما يظهر من كالم 
التذكرة املتقدم وغريه من بطالن االس�تئامن، ألن يده مع املخالفة يد عدوان مضمنة، 

وال تعود أمانة إال باستئامن جديد.

وفي�ه: أن الع�دوان إنام كان باملخالفة ملقتىض األمان�ة، ال بأصل وضع اليد عىل 
الع�ني بحيث تكون مغصوبة. وجمرد ضامهنا بس�بب الع�دوان املذكور ال خيرجها عن 
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كوهن�ا أمان�ة من ِقَبل صاحبها، إذ ال دليل عىل ذلك، والس�يام أن منش�أ االس�تئامن قد 
يك�ون باقيًا، كاالس�تئجار واإلعارة. بل حيث كان االس�تئامن تابع�ًا للاملك فاخلروج 

عنه تابع له أيضًا. 

كيف والزم ذلك أنه ال جيب التعامل معها بعد التعدي والتفريط بالوجه الذي 
عينه املالك، بل جيب التحري يف حفظها بالوجه الذي يراه من هي عنده، كام يف العني 

املغصوبة. كام يكون ذلك هو األصلح له واألبعد له عن اخلسارة. 

والزم�ه أيضًا ج�واز أكلها ومن�ع املالك منها ل�و مل يكن حمرم امل�ال، كالكافر 
احل�ريب، الختص�اص احرام ماله بام إذا كان أمانة، فمع ف�رض خروج املال عن كونه 
أمانة بس�بب املخالفة يكون كس�ائر أمواله األخر ال احرام له. وال يظن هبم البناء عىل 

ذلك.

الثـاين: ما يظهر من اخلالف ومجاعة من اس�تصحاب الض�امن للامل، وإن بقي 
أمانة وجرى عليه بقية أحكامها. وفيه: أواًل: أنه مل يتضح فعلية احلكم بالضامن للعني 
قب�ل تلفها أو نقصها، بل املتيقن فعليت�ه وثبوته عند التلف والنقص، فهو قبلهام حكم 
تعليقي يبتني استصحابه عىل جريان االستصحاب التعليقي، والتحقيق عدم جريانه، 

كام أوضحناه يف األصول.

وثانيـًا: أن مقتىض عم�وم النصوص النافية لضامن األمني ع�دم الضامن إال يف 
صورت�ني: األوىل: خ�روج العني ع�ن كوهنا أمانة، كام إذا امتنع املس�تأجر عن تس�ليم 
الع�ني بع�د انتهاء مدة اإلج�ارة، أو جتاوز هبا عن املوضع الذي اس�تؤجر ل�ه أو امتنع 
املس�توَدع أو املس�تعري من تس�ليم العني مع مطالبة املالك هبا ونحو ذلك، كام تضمنته 

بعض النصوص املتقدمة وغريها.

الثانية: التعدي عىل العني أو التفريط هبا بنحو يؤدي إىل تلفها أو نقصها، كام لو 
مل يربط الدابة فوقعت يف بئر أو رشدت، كام تضمنته النصوص السابقة، وكام لو أخرج 
األمان�ة من موضعها فضاعت، كام تضمنه صحيح الصفار فيمن دفع وديعة إىل رجل 
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فوضعها يف منزل جلاره فضاعت)1(.

وحت�ى قول�هA يف صحي�ح حممد بن قي�س املتق�دم: »وال يغ�رم الرجل إذا 
اس�تأجر الدابة ما مل يكرهه�ا أو يبغها غائلة«، وقول�هA يف صحيح احللبي املتقدم: 
»وإن كان دخ�ل وادي�ًا ومل يوثقها فهو ضامن«. فإن مناس�بة احلكم واملوضوع تقتيض 
 انرصافه�ام إىل م�ا إذا اس�تند التل�ف أو العي�ب لألم�ور املذك�ورة، دون ما إذا اس�تند 

لغريها. 

وال أق�ل م�ن ك�ون ذلك مقت�ىض اجلمع بينه وب�ني قول�هA يف صحيح عيل 
 ب�ن جعف�ر املتقدم: »فإن أق�ام البينة عىل أنه ربطها فاس�توثق منها فلي�س عليه يشء«، 
وقولهA يف صحيح احللبي املتقدم: »وإن وقعت يف بئر فهو ضامن، ألنه مل يستوثق 
منها« فإن مقتىض إطالق األول عدم الضامن مع ربطها واالستيثاق منها حتى لو فرط 
فيها سابقًا. كام أن مقتىض التعليل يف الثاين انحصار الضامن بعدم االستيثاق منها حني 
الس�قوط يف البئ�ر حتى لو مل يس�توثق منها س�ابقًا. وذلك جي�ري يف نصوص املضاربة 
الكث�رية املتضمنة ض�امن العامل إذا خالف رشط املالك))(. فإهن�ا بني ما هو خمتص بام 
إذا كان التل�ف أو اخلس�ارة نتيجة املخالفة، وما هو مطل�ق منرصف إىل ذلك بمقتىض 

املناسبة بني احلكم واملوضوع، كام يظهر بمراجعتها.

ومن هنا ال جمال الستفادة مضمنية اخلروج عن مقتىض االستئامن إذا مل يؤد إىل 
النقص أو التلف من النصوص، بل مقتىض عموم عدم الضامن مع االس�تئامن عدمه. 

وبه خيرج عن استصحاب الضامن لو كان جاريًا يف نفسه. 

فل�م يب�ق يف املق�ام إال اإلمج�اع املدع�ى. وال جم�ال للتعوي�ل عليه بع�د ظهور 
الفت�وى املذكورة يف عهد تدوين الفتاوى، وعدم إحراز موافقة من كان دأهبم الفتوى 
بمضم�ون الروايات هلم بعد ما س�بق من عدم وضوح ظه�ور الروايات يف الضامن أو 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:5 من أبواب كتاب الوديعة حديث:1.
))( راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:1 من أبواب كتاب املضاربة.
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وإذا اشرط املؤجر ضامهنا)1( 

ظهورها يف عدمه. 

والس�يام مع قرب موافقة عدم الضامن للسرية االرتكازية، واالكتفاء نوعًا بعد 
التعدي أو التفريط بالعمل عىل مقتىض االس�تئامن � باإلرجاع للحرز ونحوه � وعدم 
مراجعة املالك لتجديد االس�تئامن. ولو حصل بعد ذلك النقص أو التلف بسبب آخر 
يغف�ل نوعًا عن س�بق التع�دي والتفريط والبن�اء عىل الضامن بس�ببهام. حيث يصعب 
ج�دًا مع ذلك إحراز موافقة من دأهبم الفت�وى بمضمون الروايات ملن تأخر عنهم يف 

الفتوى املذكورة، ليحرز اإلمجاع املتصل بعصور املعصومني )صلوات اهلل عليهم(.

مضافًا إىل ظهور اس�تناد القائلني بالضامن للوجهني السابقني دون اإلمجاع. بل 
مل يس�تدل باإلمجاع يف اخلالف والغنية مع كثرة االس�تدالل به فيهام. حيث يؤكد ذلك 
م�ا ذكرنا من عدم التعوي�ل عىل اإلمجاع املذكور. ومن هنا ال جم�ال للبناء عىل الضامن 
بعد خمالفته لظاهر النصوص املتقدمة، ولألصل. فالحظ. واهلل س�بحانه وتعاىل العامل 

العاصم.

)1( رصح باملنع من اشراط الضامن يف الرشائع والتذكرة واإلرشاد والتحرير 
واللمعت�ني وجام�ع املقاصد وغريها، وهو املس�تفاد من احلكم ببط�الن العقد معه يف 
القواع�د. ويف اجلواه�ر: »ب�ل هو األش�هر، بل املش�هور، بل يف جام�ع املقاصد باطل 
قطع�ًا«. وم�ال إىل صحة الرشط يف جممع الربهان وحمك�ي الكفاية، وجعله األظهر يف 

الرياض، بل يظهر من االنتصار القول به، بل اإلمجاع عليه. لعموم نفوذ الرشوط.

وقد استشكل فيه بوجوه: 

األول: أنه مناٍف ملقتىض العقد، كام يف التذكرة وغريه. وفيه: أن املراد به إن كان 
هو املنافاة ملا يتقوم به العقد، نظري البيع بال ثمن واإلجارة بال أجرة، فمن الظاهر عدم 
كون�ه كذلك، وأن اإلج�ارة إنام تتقوم باملعاوضة بني املنفع�ة واألجرة، من دون دخل 
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لضامن العني املستأجرة وعدمه فيها. 

وك�ذا ل�و أريد ب�ه املنافاة لألثر املقص�ود نوعًا من العقد، كاش�راط عدم وطء 
الزوج�ة يف عق�د الزواج، أو عدم االنتفاع باملبيع يف عق�د البيع. لظهور أن عدم ضامن 
العني يف اإلجارة ليس بالنحو املذكور. عىل أنه مل يثبت مانعية ذلك من صحة الرشط، 

كام يظهر مما تقدم يف مباحث الرشوط.

الثـاين: أن�ه مناٍف للنصوص الس�ابقة وغريه�ا مما تضمن عدم ض�امن األمانة، 
ومرجعه إىل منافاة الرشط املذكور للحكم الرشعي الثابت بالكتاب والسنة. 

ويظه�ر اجل�واب عن�ه مما س�بق يف مباح�ث الرشوط م�ن اختص�اص املخالفة 
للحكم الرشعي املانعة من صحة الرشط بام إذا أوجب احلكم الرشعي قصور سلطنة 
امل�رشوط عليه عن جعل الرشط عىل نفس�ه، كام يف حكم امل�رياث ألصحابه، واحلكم 
ب�أن ال�والء ملن أعت�ق، دون مثل الض�امن مما يتضمن جع�ل يشء يف الذم�ة، فإن عدم 
الضامن رشعًا ال ينايف س�لطنة الشخص عىل جعل الضامن عليه الراجع النشغال ذمته 
ببدل املضمون. والس�يام مع ثب�وت نفوذ الرشط املذكور يف العارية التي هي تش�ارك 

اإلجارة يف حكم الشارع بعدم ضامن العني.

الثالـث: أن رشط الض�امن م�ن رشط النتيجة ال�ذي ال جمال له ع�ىل التحقيق، 
ألن النتائج تابعة للجعل الرشعي، وليس�ت حتت سلطنة املتعاقدين ليصح هلام جعلها 

وااللتزام هبا. 

ويندف�ع بأنه ال يراد بالض�امن املرشوط هو الضامن الرشعي، بل جمرد انش�غال 
الذمة بدرك املضمون، بحيث يس�تحق املرشوط له الدرك عىل املرشوط عليه، ويكون 
رشعي�ًا يف مرتب�ة متأخ�رة ع�ن نفوذ ال�رشط رشعًا. وق�د تكرر مّن�ا أن مبن�ى العقود 
وال�رشوط ع�ىل جعل احلق�وق امللزمة ب�ني أطرافه�ا أو رفعها. فكام يصح اس�تحقاق 
الفعل بالرشط يصح اس�تحقاق مثل هذه النتائج. وكام يصح اش�راط ملك البائع أو 
املش�ري للثمرة أو احلمل أو املنفعة مدة معينة واشراط عدم اخليار للمكاتبة املزوجة 
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يف فس�خ الزواج إذا حتررت � كام تضمنته بعض النصوص)1( � كذلك يصح اش�راط 
حتمل املستأجر درك التالف الراجع الستحقاق املؤجر عليه بدله وانشغال ذمته به.

وبعب�ارة أخ�رى: ال حم�ذور يف رشط النتيجة املتمحض يف االس�تحقاق، ومنه 
الض�امن يف املق�ام، وليس هو كالطالق والعتق وغريمها من املضامني القائمة بأنفس�ها 

من دون أن تبتني عىل امللك واالستحقاق وانشغال الذمم أو عدمها. 

نعم لو كان نفوذ الرشط متمحضًا يف التكليف بالعمل عليه، نظري نفوذ اليمني، 
تعني اختصاصه بالفعل القابل للتكليف. لكن تقدم يف املسألة الثالثة من الفصل الرابع 
م�ن كت�اب البيع يف اخليارات املن�ع من ذلك، وأنه يبتني عىل جع�ل حق للمرشوط له 
ع�ىل املرشوط عليه، ول�ذا كان للمرشوط له املطالبة به واإلجبار عليه، ولو متحض يف 
التكليف مل يكن له ذلك، كام تقدم يف املس�ألة الرابعة والس�تني من الفصل املذكور يف 

أحكام الرشوط. فراجع.

الرابع: أن انشغال الذمة بالبدل الذي تضمنه الرشط ليس فعليًا، بل معلقًا عىل 
تلف العني أو الصفة، والتعليق مبطل يف االنشائيات. 

ويندف�ع ب�أن دلي�ل مبطلي�ة التعلي�ق لي�س إال اإلمج�اع، واملتيقن من�ه مبطليته 
للعق�ود، دون الرشوط املجعولة تبعًا يف العقد، ب�ل مقتىض عموم نفوذ الرشوط عدم 
بطالهنا بالتعليق. ولذا ال يظن بأحد البناء عىل عدم صحة رشط ملكية ثمرة البس�تان 
لس�نة معينة إذا مل تكن الثمرة موجودة فعاًل. وقد تقدم ما ينفع يف املقام عند الكالم يف 

رشوط صحة الرشط من كتاب البيع. ومن هنا ال خمرج عن عموم نفوذ الرشوط.

بل قد يس�تدل عىل صحة اش�راط الضامن يف املقام بمعترب موس�ى بن بكر عن 
أيب احلس�نA: »سألته عن رجل استأجر سفينة من مالح فحملها طعامًا، واشرط 
عليه إن نقص الطعام فعليه. قال: جائز. قلت: إنه ربام زاد الطعام. قال: فقال: يدعي 
املالح أنه زاد فيه ش�يئًا؟ قلت: ال. قال: هو لصاحب الطعام الزيادة. وعليه النقصان 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:16 باب:11 من أبواب املكاتبة حديث:1.
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بمعنـى أداء قيمتهـا أو أرش عيبهـا صح)1(. وأمـا بمعنى اشـتغال الذمة 

.)((Aوقريب منه أو عينه معتربه اآلخر عنه .)إذا كان قد اشرط ذلك«)1

وق�د أج�اب عنه غ�ري واحد بأن هذا لي�س مما نحن فيه م�ن رشط الضامن عىل 
املستأجر الذي يأخذ العني ليستويف منفعتها، بل هو وارد يف رشط الضامن عىل املؤجر 
إذا كانت وظيفته أخذ عني املس�تأجر ليعمل فيها ولو بأن ينقلها، ويأيت ثبوت الضامن 

يف مثل ذلك مع التهمة حتى مع عدم الرشط.

لك�ن ظاهر احلديث ه�و ثبوت الضامن واقعًا بس�بب الرشط، املناس�ب لنفوذ 
الرشط، ال الضامن ظاهرًا بسبب التهمة، من دون أثر للرشط. 

وم�ن هن�ا فاحلديث املذكور إن مل يكن دلياًل يف املقام عىل نفوذ الرشط، بس�بب 
اخت�الف امل�ورد، فال أقل من كونه مؤيدًا، بلحاظ اش�راك املوردين يف أن منش�أ عدم 

الضامن هو األمانية.

نعم عن بعض مش�اخيناP اإلش�كال يف ظه�وره يف الضامن بمعنى انش�غال 
الذم�ة بالنقص ال�ذي هو حمل الكالم، ب�ل املنرصف منه إرادة رشط الفعل وهو س�د 

النقص ودفع البدل دون انشغال الذمة بالناقص. 

لكن مل يتضح منش�أ االن�رصاف املذكور. وال أقل من العم�وم للوجهني، ألن 
التفري�ق بينه�ام مما يغف�ل عنه العرف، فع�دم تنبيه اإلمامA للف�رق ظاهر يف عدمه. 

فالحظ.

)1( بال إشكال. لتمحض ذلك يف استحقاق الفعل املذكور من دون أن يرجع 
للضامن املتقوم بانش�غال الذمة بالبدل، حيث ال منش�أ لإلش�كال يف شمول أدلة نفوذ 

الرشوط له.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:30 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:5.

))( وسائل الشيعة ج:13 باب:7) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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بمثلها أو قيمتها ففيه إشكال)1(. وكذا اإلشكال يف ضامن العن يف اإلجارة 
الباطلـة إذا تلفـت، ويف ضـامن الوصـف إذا تعيبـت)2(. وإن كان األظهر 

)1( الذي يظهر من مالحظة كالمهP يف مستمس�كه أن منش�أ اإلشكال هو 
اإلشكال يف صحة رشط النتيجة. وقد عرفت اندفاعه.

))( فقد رصح بالضامن يف الرياض، لعموم ضامن اليد. كام رصح بعدم الضامن 
يف القواعد والتحرير والتذكرة وجامع املقاصد. واس�تدل عليها يف األخريين بأن كل 
عقد ال يضمن بصحيحه ال يضمن بفاسده. وهي القاعدة التي طفحت هبا عباراهتم، 

كام يف مفتاح الكرامة.

وربام استش�كل يف ش�مول القاعدة للمقام، ألن موض�وع اإلجارة هو املنفعة، 
دون العني. وجمرد نسبة اإلجارة للعني يف مثل قولنا: آجرتك الدابة. ال يكفي يف كوهنا 

موضوعًا لإلجارة بعد كون طرف املعاوضة هي املنفعة. 

لكن�ه قد يندفع بأن الزم ذلك ضامن العارية والعني املرهونة مع الفس�اد لتقوم 
العارية ببذل املنفعة جمانًا، وتسليم العني من أجل استيفاء املنفعة كاملقام. كام أن الرهن 
متقوم بجعل العني وثيقة عىل الدين، وتسليمها أمر خارج عن الرهن، وال يستحق إال 
بالرشط، مع أن الظاهر عدم اإلش�كال بينهم يف ع�دم ضامن العني يف العارية والرهن 

الفاسدين.

نع�م ال أمهي�ة لعم�وم القاع�دة وخصوصه�ا بع�د أن مل تكن منصوص�ة، وإنام 
امله�م دليله�ا. وق�د ذكر بعض مش�اخيناP أن الع�ني تكون أمانة صحيح�ة ولو مع 
فس�اد اإلجارة. أما مع عدم اقتضاء اإلجارة التس�ليم، كام لو اس�تأجره عىل أن يوصل 
متاع�ه عىل دابته إىل موضع معني من دون أن يس�تلم املس�تأجر الدابة، ثم دفع األجري 
للمؤجر دابته ليحمل عليها املتاع ويوصله بنفس�ه، فألن االستئامن وقع بعد اإلجارة، 

فال يالزمها يف الفساد.
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وأم�ا إذا كان�ت اإلجارة مقتضية لتس�ليم الع�ني، فألن تس�ليم العني ال يكون 
مقوم�ًا لعق�د اإلج�ارة املبن�ي ع�ىل املعاوضة ب�ني األجرة واملنفع�ة، بل ه�و مبني عىل 
االس�تئامن جريًا عىل الرشط الضمني، فيكون االستئامن فعليًا تبعًا لفعلية التسليم غري 
القاب�ل للتعليق، ليمكن دعوى كونه معلقًا عىل صحة اإلجارة. غايته أن تكون صحة 
اإلجارة من سنخ الداعي لالستئامن الذي ال ير ختلفه بصحة االستئامن وترتب أثره، 
وهو عدم الضامن. وقد سبقه إىل ذلك املحقق البالغيP يف حاشيته عىل املكاسب.

ويش�كل ب�أن الظاهر ابتن�اء االس�تئامن عىل صحة عق�د اإلجارة واس�تحقاق 
املنفعة، فهو راجع لالس�تئامن الس�تيفاء املنفعة املس�تحقة، وليس هو اس�تئامنًا مطلقًا. 
واالس�تئامن م�ن األم�ور القصدي�ة القابلة للتعلي�ق، وإن كان التس�ليم غ�ري قابل له. 
ولذا ال يظن بأحد البناء عىل جواز اس�تيالء املس�تأجر عىل الع�ني لو التفت إىل بطالن 

اإلجارة، وعدم استحقاقه للمنفعة، ليستوفيها من العني.

ومثله ما ذكره سيدنا املصنفP من االستدالل عىل عدم الضامن بام تضمن 
ع�دم ض�امن املس�تأَمن مما تق�دم التعرض ل�ه يف أول املس�ألة، بدع�وى: أن موضوعه 
املس�تأمن الع�ريف احلاص�ل مع فس�اد اإلج�ارة، لعم�وم النص�وص املذك�ورة للتلف 

الكاشف عن بطالن العقد من أول األمر.

إذ فيه: أن التلف لو كشف عن بطالن العقد، فإنام يكشف عن بطالنه من أول 
األمر باإلضافة إىل املدة الالحقة، ال باإلضافة إىل املدة الس�ابقة عليه. وذلك إنام ينفع 
باإلضاف�ة إىل التل�ف قبل مدة اإلجارة، وش�مول النصوص هلا ال خيلو عن إش�كال، 
فضاًل عن أن يستفاد منه عدم الضامن مع البطالن من أول األمر ال من جهة التلف. 

فالعمدة يف وجه عدم الضامن أنه بعد أن سبق قصور حديث: »عىل اليد« وعدم 
هنوضه باالستدالل، وانحصار االستدالل عىل ضامن اليد باملرتكزات فاملتيقن منها ما 
إذا مل يكن وضع اليد عىل العني مبنيًا عىل عدم ضامهنا، إلسقاط املالك حرمتها، كام يف 

موارد األمانات وإن كانت فاسدة.
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الصحة يف اجلميع)1(.

وبذلك يظهر قصور ذلك عن صورتني:

األوىل: م�ا إذا اش�رط يف اإلجارة ضامن العني. فإن فس�اد الرشط تبعًا لفس�اد 
العق�د ال ين�ايف اإلق�دام عىل ض�امن العني، وابتناء وض�ع اليد عىل ذل�ك، ال عىل عدم 
الض�امن. وأما م�ا عن بعض مش�اخيناP من عدم الضامن، لفس�اد ال�رشط املخرج 
ع�ن مقتىض االس�تئامن الذي س�بق منه فهو إنام يتج�ه بناء عىل ما س�بق منه من صحة 

االستئامن مع بطالن اإلجارة وعدم صحة رشط الضامن يف األمانة. 

أما بناء عىل ما س�بق مّنا من بطالن االس�تئامن مع بطالن اإلجارة فالرشط وإن 
كان باط�اًل تبع�ًا لبطالن اإلجارة، إال أن الضامن ال يكون بس�ببه، بل بس�بب اليد غري 

املبنية عىل عدم الضامن وإسقاط املالك حرمة ماله. 

ومثله ما يف جممع الفائدة من أنه بناء عىل فس�اد عقد اإلجارة باش�راط الضامن 
يتعني عدم ضامن العني، ألن ما ال يضمن بصحيحه ال يضمن بفاسده.

نع�م يف فرض صحة اإلجارة مع البناء ع�ىل بطالن الرشط املذكور، للبناء عىل 
اقتض�اء اإلجارة عدم الضامن، يتعني عدم الض�امن، عماًل بمقتىض اإلجارة املفروض 

بعد بطالن الرشط.

الثانيـة: م�ا إذا كان بطالن اإلجارة لقصور املؤجر. حي�ث ال يرتب األثر عىل 
إقدامه عىل إسقاط حرمة ماله، فيتعني الضامن بعد فرض عدم وضع اليد بحق. ولعله 

خارج عن مفروض كالمهم. فالحظ.

)1( من الظاهر أن التعبري بالصحة يناس�ب إرادة ما يتصف هبا، وهو الرشط، 
وهو املناسب لكالمه، حيث قرب يف مستمسكه صحة رشط الضامن الراجع النشغال 
الذم�ة بالبدل بام يناس�ب ما ذكرنا ويلتقي معه. أما الض�امن يف اإلجارة الباطلة فهو ال 
 Pيتصف بالصحة والفساد، بل بالوجود والعدم. وال يبعد مناسبة السياق يف كالمه 
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)مسـألة 33(: العـن التـي للمسـتأجر بيـد األجري الذي آجر نفسـه 
عـى عمل فيها ـ كالثـوب الذي أخذه ليخيطه ـ ال يضمن تلفه أو نقصه إال 

بالتعدي أو التفريط)1(. 

إلرادة حتق�ق الض�امن والفتوى به. لكنه ال يناس�ب كالمه واس�تدالله يف مستمس�كه 
وغريه. فراجع.

)1( الظاه�ر عدم اخلالف يف ذلك، وإن كان ظاهر الرشائع وجود اخلالف فيه 
حي�ث ق�ال: »إذا أفس�د الصانع ضمن... أم�ا لو تلف يف يد الصانع ال بس�ببه من غري 
تفري�ط وال تع�د، مل يضمن عىل األصح. وك�ذا املالح وامل�كاري، وال يضمنان إال ما 

يتلف عن تفريط عىل األشبه«. 

لكن حيث مل يعرف املخالف يف ذلك فمن القريب محله عىل خالف بعضهم يف 
تضمينهم ظاهرًا مع احتامل التعدي أو التفريط منهم، بحيث ال يقبل منهم إال باليمني 

أو البينة أو نحومها، فيخرج عن حمل الكالم.

ث�م إن امل�راد بالتعدي هنا م�ا يعم اإلتالف، أما لو أريد ب�ه اخلروج عام اقتضاه 
العق�د كالس�ري يف غري الطريق املتف�ق عليه والتأخري عن الوقت املتف�ق عليه فالبد من 
إضاف�ة اإلت�الف ولو ال عن عمد. إذ ال إش�كال يف س�ببيته للضامن نص�ًا وفتوى، كام 

يظهر مما يأيت.

ه�ذا وحي�ث مل يتع�رض س�يدنا املصن�فP للحك�م م�ع احت�امل التعدي 
والتفريط، بل مقتىض س�كوته عنه البناء عىل عدم التضمني ما مل يثبت س�بب الضامن، 

فاملناسب التعرض لذلك هنا. فنقول: 

ق�ال يف املقنع�ة: »والقصار واخلياط والصباغ وأش�باههم من الصناع ضامنون 
ملا جنته أيدهيم عىل الس�لع. ويضمنون ما تس�لموه من املتاع، إال أن يظهر هالكه منهم 
ويش�تهر ب�ام ال يمكن دفاع�ه، أو تقوم هلم بينة بذل�ك«. وقريب منه م�ا يف االنتصار، 
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مدعيًا اإلمجاع عليه، وانفراد اإلمامية به بتفاصيله. 

وكالم النهاي�ة ال خيلو عن اضطراب، حيث ذكر أن عىل مدعي التفريط البينة، 
وم�ع ذل�ك ذكر أنه ال ينبغ�ي تضمني الصانع إال م�ع التهمة، وقال أيض�ًا: »والصانع 
وامل�كاري وامل�الح إذا ادعوا ه�الك املتاع أو ضياع�ه كان عليهم البين�ة بذلك، فإن مل 
يكن معهم بينة كانوا ضامنني للمتاع«. كام يظهر منه يف التهذيب اجلمع بني النصوص 
بحمل نصوص التضمني عىل ما إذا كان العامل متهاًم، ونصوص عدمه عىل ما إذا كان 

أمينًا. 

وه�و الذي يظهر م�ن الكايف والفقي�ه، لالقتصار فيهام يف الباب املناس�ب عىل 
نص�وص التضمني ونص�وص التفصي�ل املذكور. كام ي�أيت عن يونس العم�ل برواية 

التضمني، بناء عىل أهنا واردة فيام نحن فيه.

ويف الرشائع: »إذا ادعى الصانع أو املالح أو املكاري هالك املتاع، وأنكر املالك 
كلفوا البينة، ومع فقدها يلزمهم الضامن. وقيل: القول قوهلم مع اليمني، ألهنم أمناء، 
وهو أشهر الروايتني«. وقريب منه يف التذكرة. وظاهرمها امليل إىل عدم تضمينهم، بل 
يف التحري�ر بع�د أن ذكر القول األول قال: »ولو قي�ل: إن القول قوهلم مع اليمني كان 

أوىل«.

وق�د اقت�رص الش�يخ يف املبس�وط واخلالف ومجاع�ة ممن تأخر عن�ه عىل توقف 
الضامن عىل التعدي والتفريط، بنحو يظهر منه أنه ال يضمن ظاهرًا إال مع ثبوهتام. وبه 
رصح مجاعة منهم، بل قيل: إنه املش�هور، أو األش�هر. حتى ربام ادعي وهن نصوص 
التضمني  بإعراض املش�هور عنها. لكن ال جمال له بعد ما س�بق، لظهور عمل األكابر 

هبا. وإمهال مثل املحقق والعالمة هلا لرجيح غريها عليها، ال إلمهاهلا.

ومن ثم يتعني النظر يف النصوص وهي عىل طوائف كام قيل:

 :Aاألوىل: ما ظاهره أن األصل التضمني، كصحيح احللبي عن أيب عبد اهلل 
»ق�ال: يف الغس�ال والصب�اغ: م�ا رسق منهم ]منه�ام.يف[ من يشء فلم خي�رج منه عىل 
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أم�ر ب�ني أنه ق�د رسق وكل قليل ل�ه أو كثري، فإن فع�ل فليس علي�ه يشء، وإن مل يقم 
البينة، وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن مل يكن له بينة عىل قوله«)1(. 
وصحيح�ه اآلخ�ر عنهA: »س�ئل عن رجل مجال اس�تكرى منه إب�اًل ]إبل[ وبعث 
مع�ه بزي�ت إىل أرض، فزع�م أن بعض زقاق الزيت انخرق فاه�راق ما فيه. فقال: إن 
ش�اء أخ�ذ الزيت وقال: إنه انخ�رق! ولكنه ال يصدق إال ببين�ة عادلة«))(. وصحيحه 
الثالث عنهA: »يف محال حيمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه 
الطريق. فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه يشء، وإال ضمن«)3(. 
وصحيح�ه الرابع عن�هA: »يف رجل محل مع رجل يف س�فينته طعامًا فنقص. قال: 

هو ضامن. قلت: إنه ربام زاد. قال: تعلم أنه زاد شيئًا؟ قلت: ال. قال: هو لك«)4(.

وصحي�ح أيب بص�ري عنهA: »س�ألته عن قص�ار دفعت إليه ثوب�ًا، فزعم أنه 
رسق م�ن ب�ني متاعه. قال: فعليه أن يقي�م البينة أنه رسق من ب�ني متاعه، وليس عليه 

يشء. فإن رسق متاعه كله فليس عليه يشء«)5(.

ويناس�به موثق أيب العباس عن أيب عبد اهللA الوارد يف العني املرهونة وفيه: 
»س�ألته كي�ف يك�ون الرهن ب�ام في�ه إذا كان حيوانًا أو داب�ة أو ذهبًا أو فض�ة أو متاعًا 
فأصاب�ه جائف�ة ]جائحة[ حري�ق أو لصوص فهلك ماله أمجع س�وى ذلك وقد هلك 
م�ن ب�ني متاعه وليس عىل مصيبت�ه بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كل�ه فلم يوجد له يشء 
فال يشء عليه. وقال: إن ذهب من بني ماله وله مال فال يصدق« ونحوه مرس�ل أبان 

.)6(Aعنه

 Aقال: كان أم�ري املؤمنني« :Aوقد يس�تدل أيضًا بموثق الس�كوين عن�ه
يضم�ن الصب�اغ والقصار والصائ�غ احتياطًا ع�ىل أمتعة الن�اس. وكان ال يضمن من 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:).
))( ، )3( ، )4( وسائل الشيعة ج:13 باب:30 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1، 16، ).

)5( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:5.
)6( وسائل الشيعة ج:13 باب:9 من أبواب كتاب الرهن حديث:1 وذيله.
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الغرق واحلرق واليشء الغالب...«)1(.

 A:قال: قال أمري املؤمنني« :Aوخرب مسمع بن عبد امللك عن أيب عبد اهلل
األجري املشارك هو ضامن إال من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر«))(.

ومعترب إس�امعيل بن مرار عن يونس: »قال: س�ألت الرض�اA عن القصار 
والصائ�غ أيضمن�ون؟ قال: ال يصلح ]الن�اس.يف يب[ إال أن يضمن�وا. وكان يونس 

يعمل به ويأخذ به«)3(. ومن ثم نسب إىل يونس يف بعض كلامهتم موافقة املقنعة.

لك�ن مقت�ىض إط�الق نس�بة الض�امن للعناوي�ن املذك�ورة هو الضامن بس�بب 
عملهم، فريجع لبيان الضامن الواقعي باإلتالف واإلنقاص، كام محله عليه يف اخلالف، 
دون الضامن الظاهري بس�بب الش�ك يف التع�دي والتفريط بعد الف�راغ عن مضمنية 
اإلت�الف واإلنقاص واقعًا. والس�يام م�ع املقابلة يف املوثق واخلرب بع�دم التضمني مع 
اليشء الغالب، حيث ال سبب معه للضامن الواقعي. وهذا بخالف رسقة املتاع كله يف 
صحيحي احللبي وأيب بصري، فإنه من س�نخ الرافع للتهمة املانعة من الرجوع ألصالة 
ع�دم الض�امن. ومع ما يف حديث أيب الصباح: »س�ألت أبا عب�د اهللA عن القصار 
هل عليه ضامن؟ فقال: نعم. كل من يعطى األجر ليصلح فيفسد فهو ضامن«)4(. فإن 
جواب اإلمامA يناس�ب فهمه من اإلطالق الس�ؤال عن الضامن الواقعي بإفس�اد 

العمل، دون الظاهري لدعواه عدم التعدي والتفريط. 

وع�ىل ذلك يك�ون بيانه يف هذه النصوص للرد عىل بعض العامة القائلني بعدم 
الض�امن مطلقًا ول�و كان بفعله. أو بالضامن مطلقًا ولو مل يك�ن بفعله، كام حكاه عنهم 
يف اخل�الف والتذكرة. ويناس�ب ذلك ما يأيت يف نص�وص التفصيل. ومن هنا ينحرص 

الدليل عىل أصالة الضامن فيام نحن فيه بالصحاح اخلمسة األول.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:6.

))( وسائل الشيعة ج:13 باب:30 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:4.
)3( ، )4( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:9، 13.
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الثانيـة: م�ا تضمن عدم الض�امن مطلقًا. وقد عد فيها صحي�ح معاوية بن عامر 
عن أيب عبد اهللA: »سألته عن الصباغ والقصار. فقال: ليس يضمنان«)1(. ومن ثم 
محله الش�يخP عىل ما إذا كانا مأمونني بقرينة ما يأيت. لكن مما س�بق عند الكالم يف 
النص�وص الثالثة األخرية يظهر أن ظاهر التعبري املذك�ور نفي الضامن واقعًا بفعلهام، 
فالبد إما من محله عىل التقية، أو عىل االس�تحباب بعد محله عىل املأمون، كام يظهر مما 

يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

وإم�ا اخل�روج به عن ظاهره املذك�ور، ومحله عىل ما نحن في�ه من نفي الضامن 
ظاه�رًا، فيعارض الطائفة األوىل، ويتعني اجلمع بينه�ام بنصوص الطائفة الثالثة اآلتية 

إن شاء اهلل تعاىل.

الثالثـة: ما تضم�ن التفصيل بني املتهم وغريه، فتجري أصالة الضامن يف األول 
دون الث�اين، كصحي�ح جعفر بن عث�امن: »محل أيب متاعًا إىل الش�ام مع مجال، فذكر أن 
مح�اًل منه ض�اع، فذكرت ذلك أليب عبد اهللA، فقال: أتتهم�ه؟ قلت: ال. قال: فال 
تضمنه«))(. وخرب خالد بن احلجاج: »سألت أبا عبد اهللA عن املالح أمحله الطعام 

ثم أقبضه منه فينقص. قال: إن كان مأمونًا فال تضمنه«)3(.

ه�ذا وربام جعل من ه�ذه الطائفة صحي�ح احللبي عنهA: »ق�ال: كان أمري 
املؤمن�نيA يضمن القصار والصائغ احتياطًا للناس. وكان أيب يتطول عليه إذا كان 
مأمونًا«)4(. وصحيح أيب بصري عنهA: »قال: كان عيلA يضمن القصار والصائغ 
 حيت�اط به عىل أم�وال الناس. وكان أبو جعف�رA يتفضل علي�ه إذا كان مأمونًا«)5(. 
وصحي�ح أيب بصري عن�هA: »يف اجلامل يكرس الذي حيمل أو هيريق�ه. قال: إن كان 
مأمون�ًا فلي�س علي�ه يشء، وإن كان غ�ري مأم�ون فهو ضام�ن«)6(. ونح�وه صحيحه 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:14.
))( ، )3( وسائل الشيعة ج:13 باب:30 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:6، 3.

)4( ، )5( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:4، )1.
)6( وسائل الشيعة ج:13 باب:30 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:7.
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اآلخر)1(.

لكن مما سبق يظهر أن األولني أجنبيان عام نحن فيه ظاهران يف الضامن الواقعي 
إذا كان التلف بفعلهام، كام هو رصيح األخريين. 

وجم�رد العل�م بع�دم الف�رق يف الض�امن الواقع�ي بفع�ل العام�ل ب�ني املأمون 
وغ�ريه ال يكف�ي يف محلها ع�ىل الض�امن الظاهري مع الش�ك، خصوص�ًا األخريين، 
ب�ل يتع�ني محله�ا عىل اس�تحباب ع�دم تضم�ني األمني ال�ذي حي�رز منه بذل وس�عه 
األول�ني  للتعب�ري يف  املناس�ب  في�ه. ك�ام ه�و  يعم�ل  ال�ذي  امل�ال  احلف�اظ ع�ىل  يف 
 ،Hبالتط�ول والتفض�ل، ونس�بتهام لإلم�ام أيب جعف�ر الباق�ر دون أم�ري املؤمن�ني 
حيث يناس�ب ذلك عم�وم الضامن كام حكم به أمري املؤمننيA، واس�تحباب عدم 

 .Aتضمني األمني، كام نّبه له اإلمام الباقر

وبذلك يظهر قرب ما س�بق مّنا من محل موثق الس�كوين عىل الضامن الواقعي 
بسبب إتالف العامل، لوحدة لسانه مع الصحيحني األولني.

فالعمدة يف التفصيل يف الضامن الظاهري مع الشك بني األمني وغريه صحيح 
جعف�ر وخرب خالد. وهبام خيرج عن إط�الق الضامن يف الطائفة األوىل، وإطالق عدمه 

يف الثانية لو كانت مما نحن فيه.

نعم يف خرب بكر بن حبيب: »قلت أليب عبد اهللA: أعطيت جبة إىل القصار 
فذهبت بزعمه. قال: إن اهتمته فاس�تحلفه، وإن مل تتهمه فليس عليه يشء«))(. وخربه 
اآلخ�ر عن�هA: »قال: ال يضمن القصار إال ما جنت ي�داه. وإن اهتمته أحلفته«)3(. 
لكنه�ام � م�ع ضعفه�ام يف أنفس�هام � ال ينهض�ان برفع الي�د عن النصوص الس�ابقة يف 

الطائفة األوىل والثالثة.

غاي�ة األمر أن حيمال عىل اس�تحباب االكتف�اء بيمينه مع التهم�ة. أو عىل عدم 

)1( ، ))( ، )3( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:11، 16، 17.
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تيرس حتصيل احلق منهم عىل تقدير عدم البينة، لكوهنم نوعًا غري منضبطني. 

وقد يناسب ذلك ما يف صحيح أيب بصري عنهA: »قال: ال يضمن الصائغ وال 
القصار وال احلائك، إال أن يكونوا متهمني فيخوف بالبّينة ويستحلف، لعله يستخرج 

منه شيئًاً...«)1( كذا رواه يف التهذيب))(، فإن التخويف بالبينة فرع استحقاقها. 

لك�ن رواه يف الفقيه هكذا: »فيجيئون بالبينة ويس�تحلف«)3(. وهو � مع ما فيه 
من اضطراب يف املتن � يقتيض وجوب اجلمع بني البينة واليمني. وال يظن بأحد البناء 

عىل ذلك. ومن ثم يقرب التصحيف فيه، وأن الصحيح هو األول.

وق�د حتصل من مجيع ما س�بق: أن مقتىض اجلمع بني نص�وص املقام التفصيل 
بني املتهم واألمني، فاألصل عدم الضامن يف األمني، واألصل الضامن يف املتهم، فالبد 
في�ه من رافع للتهمة من بينة أو وج�ود أمر غالب كرسقة متاعه كله، أو حريق حمله أو 

نحو ذلك.

ورب�ام احتمل اس�تحباب االكتفاء من�ه باليمني. أم�ا مع العلم باس�تناد التلف 
لفعل�ه فاملتعني الضامن. غاية األمر أنه يس�تحب عدم تضمين�ه إذا كان مأمونًا، بحيث 
حيرز منه االهتامم بمتاع املؤجر واحلفاظ عليه والروي يف العمل. ولعله إليه يرجع ما 

ذكره مجاعة من كراهة تضمينه مع انتفاء التهمة. 

ب�ل قد يس�تفاد من بعض النصوص عموم اس�تحباب ع�دم تضمني العامل ملا 
أفس�د أو كراهة تضمينه. فقد تقدم ظهور صحيح أيب بصري املانع من التضمني مطلقًا 
يف التضمني الواقعي ملا أفس�د، وأن دليل جواز التضمني له ملزم بحمله عىل التقية أو 
ع�ىل الكراهة، أو عىل التضمني الظاهري عند الش�ك يف التفريط ثم ختصيصه باملتهم. 
ولع�ل الث�اين أقرب. كام أن يف مرس�ل الفقيه عن أيب عب�د اهللA: »وقالA: كان 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:11.
))( هتذيب األحكام ج:7 ص:18).

)3( من ال حيره الفقيه ج:3 ص:163.
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وإذا اشـرط املسـتأجر ضامنه عى األجري صح بكل املعنين املتقدمن)1(، 
وإذا تلـف أو أتلفه املؤجـر)2( أو األجنبي قبل العمـل أو يف األثناء بطلت 

اإلجارة)3( 

أيب يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا، وكان عيل بن احلسنيA يتفضل عليهم«)1(. 
ومقتض�اه اس�تحباب عدم تضمينه�م مطلقًا، كام يظه�ر من بعضهم. غايت�ه أن يتأكد 

االستحباب يف األمني. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( أما باملعنى األول فلعني ما سبق يف العني املستأجرة، وأما باملعنى الثاين فقد 
نس�ب للمش�هور صحة الرشط عىل خالف ما سبق يف العني املس�تأجرة. وكأنه ملعترب 
موس�ى بن بكر الوارد فيمن اس�تأجر س�فينة من مالح ليحمل فيها الطعام واش�رط 

عليه إن نقص الطعام فعليه. وقد تقدم هناك، وتقدم الكالم فيه. فراجع.

))( الظاهر أن مرادهP إذا أتلفه األجري، لظهور أن املؤجر إنام يصح إطالقه 
عىل مالك العني املستأجرة، وهو خارج عن حمل الكالم من فرض اإلجارة عىل العمل 

التي ليس فيها إال أجري ومستأجر.

)3( الرتفاع موضوع العمل، املستلزم الرتفاع موضوع الوفاء بالعقد، فيبطل، 
إم�ا م�ن حني وقوعه، كام لو كان التلف قبل ميض زمان يمكن فيه العمل، أو من حني 
التل�ف، ك�ام لو كان التلف بعد ميض زمان يمكن فيه العمل. ومن هنا ال يفرق فيه بني 
الص�ور األرب�ع، بخالف تلف العني املس�تأجرة، حيث س�بق أن املتل�ف يكون مفوتًا 
للمنفعة عىل املس�تأجر، وحيتمل معه اس�تقرار اإلجارة. فيتع�ني البناء عىل ذلك عماًل 
بعم�وم الوفاء بالعقد. ول�ذا يكون املتلف هناك معتديًا عرفًا عىل املس�تأجر يف تفويت 

املنفعة، وال جمال لذلك هنا، ألنه مل يفوت املنفعة عرفًا، بل رفع موضوعها.

غاية األمر أنه قد يس�تفاد من عقد اإلجارة اش�راط عدم إتالف املالك للعني، 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:0).
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ورجعت األجرة)1( كًا أو بعضًا)2( إىل املستأجر. 

فيكون إتالفه هلا تعديًا عىل األجري يف تفويت الرشط عليه، ال منشأ الستقرار اإلجارة 
واستحقاق األجري األجرة، الرتفاع موضوع املنفعة املوجب لبطالن اإلجارة.

وأما ما ذكره بعض مش�اخيناP من أن إتالف املس�تأجر بمنزلة قبضه للعمل 
فتس�تقر ب�ه اإلجارة ويس�تحق األجري األجرة. فقد س�بق مّنا اإلش�كال فيه يف إتالف 
املس�تأجر للعني املس�تأجرة، وأن�ه ال يكون قبض�ًا للمنفعة القائمة بالعني املس�تأجرة، 

فكيف يكون إتالفه للعني هنا قبضًا للعمل مع أنه يقع عىل العني وال يقوم هبا؟!.

ومثل�ه ما ذكره من أن إتالف األجري مفوت للعمل عىل املس�تأجر فيجب عليه 
ضامنه، إال أن يفسخ املستأجر اإلجارة. إذ سبق مّنا املنع من كون إتالف العني سببًا يف 

ضامن املنفعة القائمة هبا، فضاًل عن ضامن العمل الذي يقع عليها.

نع�م إذا كان األجري قد بذل نفس�ه للعمل فلم يمكن�ه املؤجر من العني ليعمل 
فيها حتى مضت مدة يمكن فيها العمل اس�تقرت اإلجارة واستحق األجرة، كام سبق 
يف املس�ألة الثالث�ة والعرشين. وحينئٍذ ال أثر لتلف الع�ني بعد ذلك يف اإلجارة. ولعله 

خارج عن مفروض الكالم.

)1( إن�ام ترجع األجرة إذا بطلت اإلجارة بعد أن وقعت صحيحة، كام إذا كان 
التلف بعد ميض زمان يمكن فيه العمل، أما إذا كان قبل ميض زمان يمكن فيه العمل 
فينكشف بطالن اإلجارة حني وقوعها، وعدم خروج األجرة عن ملك املؤجر لرجع 

إليه. 

))( األول فيام إذا كان التلف قبل العمل، والثاين فيام إذا كان يف أثنائه. نعم إذا 
كان اإلتالف يف أثناء العمل مل يبعد ثبوت اخليار للمستأجر، لتبعض الصفقة. لكن ال 
يضم�ن ما وقع من العم�ل بأجرة املثل، ألن األجري هو الذي ضيع عمله عرفًا. فتأمل 

جيدًا.
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وكذا إذا أتلفه املستأجر عى األقوى)1(.
)مسألة 34(: املدار يف القيمة عى زمان التلف)2(.

)مسـألة 35(: كل مـن آجر نفسـه لعمـل يف مال غريه)3( إذا أفسـد 

)1( كام يظهر مما سبق.

))( ك�ام تق�دم منهP يف املس�ألة الثامنة ع�رشة من الفص�ل الثاين يف رشوط 
املتعاقدين من كتاب البيع، وتقدم مّنا تقريب كون املعيار فيها عىل زمان األداء، إال يف 
املغص�وب فاملعيار فيها عىل زمان الغصب، لصحيح أيب والد)1( بتقريب تقدم الكالم 
في�ه هن�اك. وليس املق�ام منه، لفرض عدم غص�ب العني، بل هي أمان�ة يكون ضامهنا 

بالتعدي أو التفريط، فاملتعني كون املعيار يف القيمة فيها زمان األداء.

وأم�ا ما يظه�ر من بعض مش�اخيناP من إلغ�اء خصوصية م�ورد الصحيح 
والبناء عىل أن املعيار عىل قيمة يوم الضامن الذي يستلزم الرجوع يف املقام غالبًا لقيمة 

يوم التلف. فهو غري ظاهر الوجه.

هذا ولو كانت العني التالفة مثلية تعني ضامهنا باملثل، كام تقدم يف املسألة الثالثة 
عرشة من الفصل األول يف رشوط العقد من كتاب البيع.

)3( أو بدن�ه، ك�ام يظهر م�ن األمثلة اآلتية. والفرق بني هذه املس�ألة واملس�ألة 
الثالث�ة والثالث�ني أن املوض�وع هناك العني املس�تأجر عىل العمل فيه�ا إذا كانت حتت 
يد األجري، وس�بب الض�امن هو التفري�ط أو التعدي ولو بغري العمل املس�تأجر عليه. 
أما املوضوع هنا فهو العني املس�تأجر ع�ىل العمل فيها ولو مل تكن حتت يد األجري، بل 
كانت حتت يد املس�تأجر، وس�بب الضامن هو العمل املستأجر عليه إذا فسد. وإن كان 

مالك الضامن يعّم اإلفساد ولو بغري العمل املستأجر عليه.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:17 كتاب اإلجارة حديث:1.
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ذلك املال ضمن)1(، كاحلجام إذا جنى يف حجامته، واخلتان يف ختانه)2(. 

)1( ك�ام رصح ب�ه مجه�ور األصح�اب، بنحو يظه�ر منهم التس�امل عليه، وعن 
الكفاي�ة أن�ه ال يعلم خالفًا يف ضامن الصناع، بل نف�ى يف التنقيح اخلالف يف ضامنه لو 
تلف�ت الع�ني بخيانته بصنعته، كام نف�ى يف الرسائر خالف أصحابن�ا يف ضامن الصناع 
واملالحني واملكارين ما جتنيه أيدهيم عىل السلع، ويف اخلالف اإلمجاع عىل ضامن اخلتان 
والبيط�ار واحلج�ام ما جينون بأفعاهلم، ويف الغنية اإلمجاع عىل ضامن األجري نقصان أو 
تلف ما استؤجر فيه إذا كان ذلك بتفريطه أو نقصان من صنعته، ويف االنتصار اإلمجاع 
ع�ىل ضامن الصناع ما جنته أيدهيم مع التعدي وعدمه، ويف جامع املقاصد واملس�الك 
وعن املفاتيح اإلمجاع عىل ضامن ما جينيه األجري بيده حاذقًا كان أم مل يكن مفرطًا كان 

أم مل يكن... إىل غري ذلك.

ويقتضي�ه قاعدة الضامن باإلتالف االرتكازية العقالئية املس�تفاد اجلري عليها 
م�ن النصوص ال�واردة يف املوارد املتفرق�ة، ومنها نصوص املق�ام، كبعض النصوص 
املتقدمة يف املسألة الثالثة والثالثني، وصحيح احللبي عن أيب عبد اهللA: »سئل عن 
القص�ار يفس�د. فقال: كل أجري يعط�ى األجر عىل أن يصلح فيفس�د فهو ضامن«)1(، 
وقري�ب منه صحيحه اآلخ�ر عنهA))(، وحديث أيب الصب�اح عنهA)3(، وموثق 
الس�كوين عنهA: »إن أمري املؤمننيA رفع إليه رجل استأجر رجاًل ليصلح بابه، 
ف�رب املس�امر فانصدع الب�اب، فضمنه أم�ري املؤمننيA«)4(، وغريه�ا مما قد يأيت 

بعضه.

))( ففي موثق الس�كوين عن جعفر عن أبيه: »أن عليًاA ضمن ختانًا قطع 
حشفة غالم«)5(.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1، 19.
)3( ، )4( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:13، 10.

)5( وسائل الشيعة ج:19 باب:4) من أبواب موجبات الضامن من كتاب الديات حديث:).
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وهكـذا اخلياط، والنجار، واحلداد إذا أفسـدوا. هذا إذا جتـاوز احلد املأذون 
فيه. أما إذا مل يتجاوز ففي الضامن إشكال)1(، وإن كان األظهر العدم)2(. 

)1( وق�د يس�تفاد الضامن م�ن إطالق املش�هور الضامن باإلفس�اد. بل رصيح 
مجاعة كثرية ثبوت الدية عىل الطبيب مع اإلذن. 

لكنه ال يناسب ما يف الغنية من قرص الضامن عىل ما إذا كان بتفريطه أو نقصان 
وق بالنحو املعتاد،  يف صنعته، ويف الرسائر أنه ال يضمن إذا رضب السائق الدابة يف السَّ
ونحوه يف التحرير، فيه ويف وضع اللجام والرسج والربذعة. ومن الظاهر أنه ال منشأ 

لذلك إال اإلذن الضمني يف األمور املذكورة.

بل يف التحرير: »لو ختن صبيًا من غري إذن وليه أو قطع سلعة من إنسان  بغري 
إذن�ه ف�رست جنايته ضمن، ولو فعل ب�إذن من له الوالية مل يضم�ن إال مع التعدي«. 
وفي�ه أيض�ًا أن اخلتان واحلج�ام واملتطبب ال يضمنون إذا مل يتج�اوزوا حمل القطع مع 
حذقهم يف الصنعة فاتفق التلف. ومال إليه يف اجلواهر وحمكي الكفاية. لكن يف جامع 
املقاصد: »هذا صحيح إذا مل يكن التلف مستندًا إىل فعلهم«. وهو كام ترى! إذ مع عدم 

استناد التلف للفعل ال ضامن حتى مع جتاوز املأذون فيه. 

ويف الرسائ�ر: »املعل�م إذا رضب للتأديب رضبًا معت�ادًا، فتلف الصبي وجبت 
الدي�ة يف مال�ه«. وبذلك فرق ب�ني تلف النفس واملال. نعم هو ال يناس�ب ما يف ديات 

الرسائر من عدم الضامن مع عدم جتاوز املأذون فيه.

))( ق�الP: »ف�إن اإلت�الف ب�إذن املال�ك غ�ري موج�ب للض�امن إمجاعًا، 
والصحي�ح املذكور ]وهو صحيح احللبي املتقدم[ ونحوه ظاهر يف صورة عدم وجود 
العم�ل املس�تأجر علي�ه. ودع�وى: أن اإلذن مرشوطة بالس�المة، فال تش�مل صورة 
التلف. ممنوعة، بل هو خالف املفروض. نعم ال يبعد كون السالمة من قبيل الداعي، 

الذي ال يقدح ختلفه يف حصول اإلذن«. 
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ه�ذا ولكن الظاهر اختالف املوارد، فقد يك�ون اإلذن للعامل مبنيًا عىل إعامل 
خربته، بنحو يكون رشطًا يف اإلذن، بحيث لو كان يرى خطأ املالك يف إذنه أو خيش�ى 
ذل�ك مل يك�ن مأذونًا يف العمل، فيتعني ضامنه لقصور اإلذن، وقد ال يكون كذلك، كام 
لو اعتمد املالك عىل خربته واستأجر عىل العمل من ال خربة له، أو من له خربة فخوفه 
وأرّص املال�ك عىل طلب العم�ل منه غري معتن بتخويفه، فيتع�ني حينئٍذ عدم الضامن، 

لعموم اإلذن وإن ختلف الداعي.

بقي أمران:

األول: قال سيدنا املصنفP: »هذا إذا كان الفساد من لوازم الفعل املأذون 
في�ه � ولو يف خص�وص املورد � واقعًا وإن جهلت املالزمة. أما إذا مل يكن من لوازمه، 
فحصل من باب االتفاق، فالبناء عىل الضامن يف حمله، ألنه غري مأذون فيه، ال باألصالة 

وال بالتبعية«.

وفي�ه.. أواًل: أنه مل يتضح املراد بالفرض املذكور، لظهور أن اإلفس�اد املضمن 
للش�خص ه�و الذي يس�تند لفعل�ه، دون ما يص�ادف فعله مع اس�تناده لس�بب آخر. 

واستناده لفعله ال يكون إال للمالزمة بينهام ظاهرة كانت أو خفية.

وثانيـًا: أنه لو أمكن انفكاك التس�بيب عن املالزمة فاملعي�ار يف اإلذن بالتبع هو 
ترتب اليشء عىل األمر املأذون فيه وإن مل يكن مالزمًا له.

وثالثًا: أن منشأ قصور قاعدة مضمنية اإلتالف ونصوص املقام عن حمل الكالم 
هو عدم جتاوز املتلف عام أذن له فيه، وهو حاصل يف املقام، ال اإلذن يف اإلتالف تبعًا، 

ليقع الكالم يف حتقق اإلذن املذكور، ويف املعيار فيه.

الثـاين: عن بعض مش�اخيناP قرص ذل�ك عىل ما إذا مل يبل�غ التلف واملوت، 
 وإال ل�زم الضامن، ألن دم املس�لم ال يذهب هدرًا، وحيث كان القتل مس�تندًا للعامل 

� كاخلت�ان � تع�ني حتمل�ه للدية بع�د أن مل يكن عام�دًا. بال فرق ب�ني أن يكون املجني 
عليه صغريًا أو كبريًا. إال مع تس�ليم املجني عليه للموت ألخذ العامل الرباءة، فيتجه 
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س�قوط الدية يف الكبري لثبوت الوالية له عىل نفس�ه، دون الصغري، لعدم ثبوت والية 
الويل عليه يف ذلك.

ويش�كل.. أواًل: ب�أن ما تضمن عدم هدر دم املس�لم وإن حكي عن املش�هور 
االس�تدالل به يف املقام، إال أنه مل يرد لبيان أن كل مقتول من املس�لمني يقاد له أو يدفع 
ديته، إذ ال إشكال يف عدم ثبوت ذلك يف بعض املوارد، كقاتل نفسه، واملقتول دفاعًا، 
أو لعدوانه يف دخول دار الغري، والذي يقتله الطبيب املعالج مع أخذ الرباءة، وغريهم. 
 وإنام ورد يف املجهول قاتله بعد الفراغ عن كونه مضمون الدم، كام يف صحيح عبد اهلل بن 
س�نان واب�ن بكري عن أيب عبد اهللA: »قال: ق�ىض أمري املؤمننيA يف رجل وجد 
مقت�واًل ال ي�درى م�ن قتل�ه. ق�ال: إن كان عرف ل�ه أولياء يطلب�ون ديته أعط�وا ديته 
م�ن بيت امل�ال. وال يبط�ل دم امرئ مس�لم...«)1(. ونحوه ما ورد يف ش�هادة النس�اء 
بالقت�ل))(. وفيم�ن وج�د قتياًل يف قبيلة أو ع�ىل باب ق�وم)3(. أو يف أرض فالة)4(. ويف 

مورد القسامة)5(.

نعم ال إش�كال يف ورود عموم ثبوت القصاص أو الدية يف القتل. بل كل تعد 
ع�ىل بدن املس�لم. لكن من القريب ج�دًا انرصافه عام إذا كان اإلق�دام عىل ما يوجب 
القت�ل أو اإلرضار نتيج�ة ترخيص رشعي رعاية ملصلحة من أوقع عليه الفعل، كام يف 
املقام. والس�يام بلحاظ موثق الس�كوين اآليت املتضمن عدم ضامن الطبيب والبيطري 
مع أخذ الرباءة، ألن الرباءة من سنخ اإلذن يف العمل تبتني عىل إعامل من له السلطنة 
يف حتم�ل نتائ�ج العمل، وبلحاظ معترب محدان بن إس�حاق ق�ال: »كان يل ابن وكانت 
تصيب�ه حص�اة، فقي�ل يل: ليس له ع�الج إال أن تبط�ه، فبطيته فامت. فقالت الش�يعة: 

)1( وسائل الشيعة ج:19 باب:6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:19 باب:) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث:1.
)3( وسائل الشيعة ج:19 باب:8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث:1، 7.

)4( وسائل الشيعة ج:19 باب:8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث:3.

)5( وسائل الشيعة ج:19 باب:9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث:4.
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وكـذا الطبيـب املبارش للعاج بنفسـه إذا أفسـد فهـو ضامـن)1(، وأما إذا 

رشكت يف دم ابنك. فكتبت إىل أيب احلس�ن صاحب العسكرA فوقعA: يا أمحد 
ليس عليك فيام فعلت يشء. إنام التمست الدواء، وكان أجله فيام فعلت«)1(. فإنه وإن 
كان من القريب وروده لبيان عدم اإلثم والعقاب بسبب العذر، إال أن عدم التنبيه فيه 

عىل وجوب الدية مع الغفلة عنها مشعر أو ظاهر يف عدم ثبوهتا. 

ع�ىل أنه ل�وال ذلك لزم اإلخالل بمصلحة املحت�اج للعمل، حيث يكون ذلك 
مانعًا من اإلقدام عىل العمل الذي حيتاجه.

نعم لو كان اآلذن يف العمل مفرطًا يف اإلذن، بأن كان مطلعًا عىل إرضار العمل 
به أو بمن له الوالية عليه بوجه استثنائي اجته عدم ترتب األثر عىل إذنه، خلروجه عن 
مقت�ىض واليته فتل�زم الدية عىل العامل املأذون. لكن يرج�ع العامل هبا عليه، إذا كان 
مغررًا به وخادعًا. وأما ما يف نكت النهاية من إطالق أن املجني عليه إذا أذن يف اجلناية 
س�قط ضامهنا. فلم يتضح وجهه مع س�قوط إذنه عن االعتبار. بل ال  يظن منهم البناء 

عىل ذلك.

وثانيـًا: أن ع�دم والية الويل عىل إعطاء الرباءة ال يناس�ب دليلها اآليت إن ش�اء 
اهلل تع�اىل، الختصاص�ه بأخ�ذ الرباءة من ال�ويل، والتعدي منه إىل م�ا إذا كان املريض 
كام�اًل أهاًل لإلذن، فأذن، مبني عىل فهمه من الدلي�ل املذكور تبعًا، إللغاء خصوصية 
مورد النص، أو ألولويته منه عرفًا. بل هو ال يناس�ب كالمهP يف مس�قطية الرباءة 

للضامن. فالحظ.

)1( ك�ام رصح مجهور األصحاب هن�ا أو يف الديات. ويف الغنية ونكت النهاية 
 :Aاإلمجاع عليه. ويقتضيه العموم املتقدم. وخصوص موثق السكوين عن أيب عبد اهلل 
»ق�ال: قال أمري املؤمننيA: من تطبب أو تبيط�ر فليأخذ الرباءة من وليه، وإال فهو 

)1( وسائل الشيعة ج:15 باب:17 من أبواب أحكام األوالد حديث:1.
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كان واصفـًا ففـي الضامن إشـكال)1(. وإذا تربأ الطبيب مـن الضامن وقبل 

ضامن«)1(.

ودع�وى: أن ذلك ال يناس�ب ما تقدم من عدم الض�امن مع عدم جتاوز املأذون 
في�ه، ألن املج�يء للطبيب يتضم�ن اإلذن له يف العالج وإعامل طب�ه. مدفوعة بأنه إنام 
يتضم�ن اإلذن ل�ه يف الع�الج الذي يك�ون به الش�فاء، وال يعّم ما يكون ب�ه التلف أو 

الرر. 

 وإن�ام جيري ذلك فيام إذا طلب من الطبيب أو أذن له يف أن يعاجله بنحو خاص 
� كأخ�ذ ال�دم منه أو إج�راء عملية خاصة ل�ه � فرتب عليه ال�رر أو التلف، حيث 

يدخل فيام سبق. 

ب�ل ل�و احتمل املريض أو ولي�ه أن يؤدي عالج الطبي�ب إىل التلف أو الرر، 
وم�ع ذل�ك جاء ليعاجله، تش�بثًا باحتامل الس�المة واهتاممًا به لزم من ذل�ك إذنه له يف 

العالج مطلقًاً.

نعم إنام يسوغ له عالجه يف الصورتني إذا كان احتامل السالمة معتدًا به ومهاًم، 
بحي�ث يس�وغ ألجله اإلق�دام عىل احت�امل التلف أو ال�رر. وإال ف�ال يكفي اإلذن 
املذك�ور يف جواز إتالف النفس أو إيقاع الرر املهم هبا، وليس هو كاإلذن يف إتالف 
املال. كام ال يكون اإلذن حينئٍذ رافعًا للضامن، لسقوط سلطنة اآلذن عىل األمر املأذون 

فيه، فال أثر إلذنه.

)1( فقد يستفاد الضامن من إطالق املشهور أن الطبيب ضامن، بل يف التذكرة 
أن الطبي�ب إذا عالج املريض بطب�ه أو بوصف دواء عاجله به ضمن. نعم االقتصار يف 

التحرير عىل ضامن ما جنته يداه قد يظهر يف عدم الضامن باألمر وال بالوصف.

وكيف كان فقد يس�تدل عىل الضامن.. تـارة: بإطالق معقد اإلمجاع عىل ضامن 

)1( وسائل الشيعة ج:19 باب:4) من أبواب الضامن حديث:1.
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الطبيب. وأخرى: بأن الس�بب أقوى من املبارش. وثالثة: بإطالق املوثق. والس�يام من 
شيوع العالج من طريق األمر باستعامل الدواء أو وصفه

 ويندفع األول بعدم وضوح حجية اإلمجاع يف نفسه � فضاًل عن إطالق معقده � 
لعدم وضوح كونه إمجاعًا تعبديًا، بل يقرب استناده للوجهني اآلخرين، فالالزم النظر 

فيهام. 

ك�ام يندف�ع الثاين بأن ذلك إنام يتم فيام إذا مل يكن املأمور مس�تقاًل باالختيار، بل 
كان تابعًا لآلمر كاملجنون والطفل غري املميز، كام عن بعض مشاخيناP التنبيه له. 

وأم�ا الثال�ث فقد ذكر س�يدنا املصن�فP ظه�وره يف املبارش بقرين�ة اقرانه 
بالبيطار. لكن ذلك وحده ال يكفي يف انرصاف اإلطالق لو تم.

نع�م عن بعض مش�اخيناP اختصاص التطب�ب بالعالج املب�ارش، ألن هيئة 
التفعل تقتيض املطاوعة، كالتكسب. 

لك�ن املطاوعة ترجع إىل انفع�ال املتعلق بفعل املوقع لل�امدة وتقبلها منه، نظري 
قولن�ا: علمت زيدًا فتعلم، وكرست اإلناء فتكرس. وهي يف املقام من ش�ؤون املريض 

املعاَلج، ال من شؤون الطبيب املعالِج، كام تضمنه املوثق. 

فحم�ل م�ا يف املوث�ق عىل املطاوع�ة يرج�ع إىل أن امل�راد أخذ عل�م الطب من 
معلم�ه، بحيث يكون هناك مطبب ومتطبب كمعل�م ومتعلم ومكرس ومتكرس. وهو 
أجنبي عن املقام أيضًا. عىل أنه مل أعثر عاجاًل يف كالم اللغويني عىل ما يناسب ذلك. 

م�ع أن م�ن القريب جدًا أن ال يكون مفاد التاء تقبل املادة من موقعها، بل جمرد 
بيان عروضها عىل املوضوع املتعلق واتصافه هبا من دون نظر لتقبلها من فاعل.

غايته أن اتصافه هبا.. تارة: ال يس�تند إىل فاعل هلا فيه عرفًا، كام لو تكرس اإلناء 
نتيج�ة ح�رارة اجلو، وتعل�م الرجل نتيجة جهده الش�خيص بتجرب�ة أو مراجعة كتب 

العلم أو نحو ذلك.
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وأخرى: يكون بتأثره بفعل الس�بب من فاعل آخر، كام يف مثل : رضبت اإلناء 
باحلجر فتكرس، ودرست زيدًا فتعلم. 

وحت�ى يف مثل: ك�رست اإلناء فتكرس، وعلمت زيدًا فتعلم. ال يراد يف احلقيقة 
بفعل املوقع نفس املادة، بل حماولة حتقيقها بفعل سببها. وإال فاملرتب عىل حتقيق املادة 
يف موضوعه�ا اتصاف�ه هبا ال تقبله هلا، فاملرتب عىل تعلي�م زيد مثاًل صريورته عاملًا ال 
تعلمه، واملرتب عىل تكس�ري اإلناء انكساره وصريورته مكسورًا ال تكرسه. لوضوح 

أن التعليم والتعلم متضايفان ال ترتب بينهام، وكذا التكسري والتكرس ونحومها.

وكي�ف كان فاملتطب�ب يف احلدي�ث ال يراد به املطاوعة، بل م�ن يعمل طبه. أما 
أن إع�امل طبه بخصوص املبارشة للعالج بنفس�ه، أو بام يعم وصف�ه له وأمره به، فهو 
أمر آخر البد من الرجوع فيه للغة أو العرف، ومقتىض ما س�بق من مفاد التاء أن يراد 
ب�ه من حصل عىل الطب، وهو الطبيب. واملذكور يف لس�ان الع�رب وخمتار الصحاح 
والقاموس أنه هو الذي يتعاطى الطب. وال يبعد كون مرادهم به من يس�تعمل علمه 
ويعالج املرىض به. وهو ال خيتص باملبارش، بل يعّم اآلمر والواصف يف مقام العالج، 
كام هو كذلك عرفًا. فيتعني عموم املوثق بإطالقه للجميع. خصوصًا بعد ما س�بق من 

شيوع ذلك خارجًا.

ث�م إن ذل�ك لو تم فاملعيار فيه صدور البيان من الطبيب يف مقام عالج املريض 
واحلمل عىل اجلري عليه، سواًء كان بصورة األمر باستعامل الدواء أو بوصفه لشخص 
مري�ض، أم ببي�ان ك�ربى نفع ال�دواء ملرضه. أما جمرد بي�ان نفع الدواء يف الش�فاء من 
امل�رض، كحقيق�ة علمية � نظري بيان املدرس لتالمذته � م�ن دون أن يبتني عىل احلمل 
عىل استعامله والتعالج به، فهو ال يكفي يف صدق التطبب باملعنى املتقدم. وال أقل من 

خروجه عن املتيقن منه. فالحظ.
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 املريـض أو وليـه بذلـك ومل يقـرص يف االجتهـاد فإنـه يربأ مـن الضامن)1( 

)1( ك�ام يف النهاي�ة ونكتها وامله�ذب والرسائر والنافع وجام�ع الرشائع وكنز 
الفوائد واللمعة والتنقيح وغريها. ويف املسالك أنه املشهور. وقد استدل عليه بوجوه:

األول: مس�يس احلاج�ة لذلك فف�ي نكت النهاية بعد أن ذك�ر أن ذلك خالف 
األص�ل ق�ال: »لكن رشعيت�ه لرورة احلاج�ة، فإنه ال غنى عن الع�الج، وإذا عرف 
البيط�ار أو الطبي�ب أن ال خمل�ص ل�ه من الضامن توق�ف يف العالج مع ال�رورة له، 

فوجب أن يرشع اإلبراء دفعًا لرورة احلاجة«.

وفيه: أن ذلك ال يكفي يف االس�تدالل، إلمكان سّد احلاجة بوجه آخر، كبيان 
الطبي�ب لوجه العالج مع تنبيه املري�ض أو وليه الحتامل الرر به، وإيكال األمر إليه 
من دون أن يصري يف مقام عالجه به، أو وجوب وفاء الدية عن الطبيب من بيت املال 
أو غريمها. ولعل لذا قال يف املسالك: »فإن احلاجة ال تكفي يف رشعية احلكم بمجردها 

مع قيام األدلة عىل خالف ذلك«. وما يف الرياض من أنه مل يفهم ذلك غريب.

الثـاين: عم�وم نفوذ ال�رشوط، كام يف مفت�اح الكرامة وعن املحق�ق األردبييل. 
وفيه: أواًل: أن صدق الرشط بذلك ال خيلو عن إشكال، ألن الرشط املذكور ابتدائي، 
لع�دم الت�زام الطبيب يف مقابله ب�يشء. غاية األمر أن له أن يعال�ج. فهو نظري اجلعالة. 
وقد س�بق مّنا يف أوائل مقدمة كتاب التجارة اإلشكال يف صدق الرشط عىل الاللتزام 

االبتدائي.

الله�م إال أن يقال: يكفي يف خروج الرشط عن كونه ابتدائيًا ابتناؤه عىل طلب 
العالج من الطبيب ومحله عليه. وكذلك احلال يف اجلعالة عىل ما يأيت يف حمله إن ش�اء 
اهلل تعاىل. وأظهر من ذلك ما لو اش�رطت الرباءة يف ضمن عقد، كاس�تئجار الطبيب 

للعالج بحيث يكون ملزمًا به.

وثانيًا: أن ذلك خمالف لعموم ثبوت الدية وأسباهبا. إال أن يراد به سقوط الدية 
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يف مرتبة متأخرة عن ثبوهتا، نظري ما ذكرناه يف اش�راط س�قوط اخليار من كتاب البيع. 
وإن كان ذلك خالف ظاهرهم.

وثالثـًا: أن نف�وذ الرشط املذكور قد يتجه يف دية األط�راف واملنافع التي تكون 
للمجن�ي عليه، حيث يكون له اإلبراء منه. وكذا لوليه إذا كان ملصلحته، كام يف املقام. 
أما دية التلف فليس�ت هي من حق املجني عليه، بل من حق الوارث، فليس للمجني 
علي�ه اإلب�راء منه، ليصح منه اش�راط الرباءة. نع�م لو كان هناك عق�د طرفه الوارث 

أمكن حتقق الرشط املذكور فيه منه.

الثالث: األصل، بناًء عىل ما سبق مّنا � يف صورة عدم تعدي العامل عام أذن له 
في�ه � من قصور دليل س�ببية إتالف النفس للضامن ع�ام إذا كان اإلقدام عىل ما يوجبه 
نتيج�ة ترخيص رشعي رعاية ملصلحة من أوق�ع عليه الفعل، حيث ترجع الرباءة ممن 
 Pله حق الرباءة إىل عموم اإلذن حلال التلف. وإليه يرجع ما عن املحقق األردبييل

من أنه مل يثبت رشعًا أن كل إتالف موجب للضامن.

الرابـع: موثق الس�كوين املتق�دم. وما يظهر من غري واحد م�ن ضعفه، ال جمال 
ل�ه بعد توثيق الش�يخP للس�كوين يف العدة وكونه مع النوفيل ال�ذي روى عنه هذا 

احلديث من رجال تفسري القمي وكامل الزيارات. 

وأما ما يف نكت النهاية من أن األكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوين. فهو ال 
يناس�ب ما ذكره الش�يخP يف العدة من عمل األصح�اب برواياته وروايات أمثاله 

من غري اإلمامية املوثقني. عىل أنه ال وجه لذلك منهم مع وثاقته.

هذا وقد تردد يف س�قوط الضامن بأخذ ال�رباءة يف الرشائع والقواعد والتحرير 
واإلرش�اد واإليضاح، بل جزم بعدمه يف املسالك والروضة. إما لضعف احلديث، أو 
ألنه من إسقاط ما مل جيب. ويظهر ضعف الوجهني مما سبق من اعتبار احلديث، حيث 

يتعني معه القبول بمضمونه وإن كان خمالفًا للقاعدة بالوجه الذي سبق بيانه.

نع�م من�ع يف املس�الك والروضة م�ن داللته عىل املدع�ى من أخذ ال�رباءة قبل 
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الع�الج معلق�ًا عىل التلف، بدعوى: أن�ه ظاهر يف أخذ الرباءة بع�د حتقق التلف، ألن 
حقيقة الرباءة إس�قاط احلق بعد ثبوته، ولذا أمر بأخذها من الويل الذي هو املس�تحق 
للدي�ة، م�ع أنه لو كان أخذها قبل العالج فق�د ال يوجب العالج حّد التلف الذي هو 

السبب الستحقاقه الدية، لتؤخذ الرباءة منه. وأقّره عىل ذلك يف الرياض.

وفي�ه: أن ظاهر أخذ الرباءة ليس هو طلب إس�قاط احلق، بل التنصل من تبعة 
العمل وعدم حتملها. ولو فرض أن املراد به طلب إسقاط احلق فاملراد به طلب إسقاطه 

معلقًا عىل ثبوته، ال فعاًل، ليتوقف عىل فعلية ثبوت احلق.

ويناس�به جعل موضوع أخذ الرباءة التطبب والتبيط�ر، ال ما قد يرتب عليهام 
من التلف. وظهور قولهA: »وإال فهو ضامن« يف أن املرتب عىل عدم أخذ الرباءة 

هو حصول الضامن، ال بقاؤه. 

وأم�ا كون األخذ من ال�ويل فاملراد به األخذ من ويل املري�ض أو األعم منه من 
املريض نفس�ه إذا كان كاماًل، لكونه ويل نفس�ه، ال الوارث الذي يس�تحق الدية. إذ ال 
قرين�ة عىل ذلك. ب�ل ال جمال له يف احليوان الذي هو موض�وع التبيطر. ولعله لذا فهم 

األصحاب من الرواية حمل الكالم، كام اعرف به يف الرياض. 

نع�م يظه�ر من املحق�قP يف نكت النهاية أن�ه فهم من الويل من ل�ه املطالبة 
بالدي�ة، قال: »فل�ام رشع اإلبراء قبل االس�تقرار ملكان ال�رورة رصف إىل من يتوىل 

املطالبة بتقدير وقوع ما يربأ منه«. 

لكن�ه بعيد أيض�ًا. كيف والزمه تعذر أخذ الرباءة إذا امتنع الوارث منها. وكذا 
إذا كان ق�ارصًا، حي�ث يتع�ذر أخذها منه وم�ن وليه، ألنه خ�الف مصلحته، وهو ال 
يناس�ب الغ�رض م�ن ترشيع الرباءة. ك�ام ال يرتب األث�ر عليها لو م�ات الذي يربئ 
قب�ل املريض أو جت�دد للمريض وارث أع�ىل طبقة منه أو يف طبقته بحيث يش�اركه يف 

استحقاق الدية. وهو ال يناسب إطالق النص والفتوى ومن هنا يتعني ما سبق. 

ويك�ون الوج�ه ألخذ ال�رباءة من الويل غلب�ة عدم مبارشة املري�ض احلوار مع 



...................................................................  مصباح املنهاج � كتاب اإلجارة 346

بالتلف)1( وإن كان مبارشًا للعاج)2(.
)مسـألة 36(: إذا عثر احلامل فسـقط ما كان عى رأسـه أو عى ظهره 

فانكرس ضمنه)3(. 

املعالج، خصوصًا يف العالج املعرض للخطر، ويس�تفاد االكتفاء بأخذها من املريض 
نفسه باألولوية العرفية، أو كون املراد من الويل األعم من املريض نفسه، كام ذكرنا.

بقي يشء. وهو أن الظاهر عدم اإلشكال فيام ذكره سيدنا املصنفP وغريه 
م�ن توقف ترت�ب األثر عىل الرباءة عىل عدم تقصري املعالج، النرصاف إطالق الرباءة 
إىل ذل�ك. بل ال جمال لعموم الرباءة لص�ورة التقصري يف تلف النفس أو نحوه مما حيرم 
إيقاع�ه، لقص�ور س�لطنة اآلذن عن ذل�ك، ومعه ال جم�ال للخروج عن عموم س�ببية 

اإلتالف للضامن. 

ب�ل ال يبع�د اعتب�ار احلذق، لعني ما س�بق. إال أن ينحرص األم�ر بغري احلاذق، 
ويك�ون اإلقدام عىل تس�ليم املري�ض له أوىل عن�د العقالء من ت�رك عالجه، خلطورة 

حاله.

)1( وبغريه مما ال يبلغ حّد املوت. لعموم النص والفتوى.

))( إلطالق النص، بل هو متيقن منه.

)3( كام يف القواعد والتحرير. ويقتضيه إطالق ما يف جامع الرشائع من ضامن 
من محل متاعًا عىل رأسه فسقط فتكرس. ويف جامع املقاصد: »للنص واإلمجاع«. وكأن 
مراده بالنص صحيح داود بن رسحان عن أيب عبد اهللA: »يف رجل محل متاعًا عىل 

رأسه، فأصاب إنسانًا فامت أو انكرس منه يشء فهو ضامن«)1(.

وال جمال ملا يف املسالك من ضعف احلديث، ألن يف سنده سهل بن زياد.. أواًل: 

)1( وس�ائل الش�يعة ج:13 باب:30 من أبواب كت�اب اإلجارة حديث:11. وج:19 ب�اب:10 من أبواب 
موجبات الضامن حديث:1.
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ألن الظاهر اعتبار حديث سهل، كام ذكرناه يف املسألة الواحدة والعرشين من مباحث 
املياه من هذا الرشح. وثانيًا: لرواية احلديث بطرق أخر صحيحة ال جمال للطعن فيها.

ومثل�ه ما فيه أيضًا من اإلش�كال يف مضمونه بأن ض�امن اجلناية عىل النفس يف 
م�ال اجلاين خيت�ص بالعمد واخلطأ الش�بيه بالعمد الذي يكون بالقص�د إىل الفعل من 
دون قص�د ألث�ره العتقاد عدم ترتبه عليه، وال جيري يف اخلطأ املحض الذي ال يقصد 
مع�ه الفع�ل، كام هو املنرصف م�ن احلديث أو املتيقن من إطالق�ه، بل الضامن فيه عىل 

العاقلة. كام أن ضامن األمني للامل خيتص بام إذا كان مفرطًا. 

الندفاعه بأن الضامن يف اخلطأ املحض ليس هو العاقلة، بل اجلاين نفسه، وإنام 
وظيف�ة العاقل�ة محل الدية وأداؤها عنه. وإن ش�ئت قلت: احلدي�ث وارد لبيان ضامن 

القتل املفروض وعدم هدر الدم، ال لبيان من يتحمل ذلك ويؤديه. 

وأم�ا اختصاص ضامن األمني ب�ام إذا كان مفرطًا فليس هو إال مقتىض القاعدة 
الت�ي يتع�ني اخلروج عنها باحلديث إذا متت داللته وس�نده. مع ق�رب كون الضامن يف 

املقام بسبب اإلتالف الذي ال يفرق فيه بني التفريط وعدمه.

فالعمدة يف اجلواب عن احلديث أمران:

األول: ما أش�ار إلي�ه يف اجلواهر من عدم وضوح رجوع ضم�ري )منه( للمتاع 
الذي حيمله، ليكون مما نحن فيه، بل قد يرجع لإلنسان املصاب، بل لعله األوىل، ألنه 
األقرب. والس�يام عىل ما يف الكايف وموضع من التهذيب من روايته هكذا: »فامت أو 
انكرس منه«)1(. وما يف موضع من الفقيه من روايته هكذا: »فامت أو كرس منه شيئًا«))(.

الثـاين: أن الص�دوقP روى اجلواب يف املوضع املذكور هك�ذا: »قال: هو 
مأم�ون«. فت�دل عىل عدم الض�امن. اللهم إال أن تس�قط روايته املذك�ورة بمعارضتها 
لروايته يف موضع آخر بالوجه األول، ويبقى العمل عىل الوجه األول الوارد يف الكايف 

)1( الكايف ج:7 ص:350. هتذيب األحكام ج:10 ص:30).
))( من ال حيره الفقيه ج:4 ص:)8.
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وموضع�ني م�ن التهذي�ب)1(. عىل أنه ال إش�كال يف نس�بة كرس املت�اع حلامله يف مورد 
احلديث، تبعًا لنسبة إصابة الغري له، فيكون ضامنًا لقاعدة مضمنية اإلتالف.

وأم�ا يف ما نح�ن فيه من فرض العثرة فإن متت نس�بة الكرس ل�ه كفت القاعدة 
املذك�ورة ب�ال حاجة إىل إحلاقه بمورد احلديث، وإال ف�ال جمال إلحلاقه بمورد احلديث 

واستفادة حكمه منه. 

وأما اإلمجاع � الذي تقدم من جامع املقاصد االستدالل به � فلم يتضح حصوله 
يف العثرة التي هي حمل الكالم، بل مورده التعدي � بمعنى اخلروج عام اقتضاه العقد � 
والتفريط واإلتالف، والنصوص وافية يف اجلميع. فالالزم النظر يف حصوهلا يف املقام. 

والظاه�ر أن التعدي خارج عن مفروض كالمهم، كام لو أمره املالك بس�لوك 
طريق فسلك غريه. كام أن التفريط وإن أمكن حصوله � بإرساعه يف السري عىل خالف 
ما ينبغي يف مثل حاله، أو عبوره عىل مكان َعثِر، أو عدم تبينه الطريق أو غري ذلك � إال 

أنه غري مطرد بنحو يناسب إطالق احلكم بالضامن، فينحرص األمر باإلتالف.

وقد أرّص س�يدنا املصنفP عىل حتققه يف املقام، ألنه مستند إليه وإن مل يكن 
عن قصد منه له، وظاهر اجلواهر املفروغية عن ذلك. 

وع�ن بعض مش�اخيناP إنكار ذل�ك، وأن العاث�ر كاآللة مع اس�تناد التلف 
لغ�ريه، نظ�ري ما لو كان ع�ىل مرتفع فحدثت زلزلة أو ريح عاصف، فس�قط عىل يشء 

فكرسه.

لكن الظاهر الفرق بني ما ذكره وما نحن فيه، ألن كونه عىل مرتفع � الذي هو 
أمر يستند إليه � ليس مقتضيًا للسقوط، بل هو رشط يف تأثري الزلزلة والريح العاصف 

للسقوط، فيكون السقوط مستندًا هلام دونه. 

أم�ا يف املقام، فاخت�الل وضعه بنحو يوجب انكس�ار ما حيمله مس�تند حلركته 

)1( هتذيب األحكام ج:7 ص:))). وج:10 ص:30).
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الس�ابقة عىل العث�رة، غايته أن هذه احلركة لوال العثرة مل خيت�ل هبا وضعه. لكن العثرة 
نفسها مسببة عن احلركة املذكورة، ولوالها مل حتصل، فتامم السبب هو احلركة املستندة 

له، فيكون املسبب � وهو التلف � مستندًا له.

نعم لو ختلل يف البني أمر خارج عنه أوجب العثرة أشكل نسبة التلف له، كام لو 
اعرضه شخص بعصا يف طريقه، أو رمى حجرًا انتهى إىل طريقه حني عبوره فعثر به. 
ب�ل حتى لو تدحرج حجر من مرتفع فصادف وصول�ه إىل طريقه حني عبوره. ولعله 

خارج عن مفروض كالمهم.

ومثله اس�تداللهP ع�ىل عدم الضامن يف املقام بصحي�ح أيب بصري املروي يف 
التهذيب وفيه: »ويف رجل استأجر محااًل فكرس الذي حيمل أو هيريقه. فقال: عىل نحو 
م�ن العام�ل، إن كان مأمونًا فليس علي�ه يشء، وإن كان غري مأم�ون فهو ضامن«)1(. 
ونح�وه صحيحه اآلخر ال�ذي روي فيه ويف الفقيه، وفيه: »قال: إن كان مأمونًا فليس 
علي�ه يشء، وإن كان غري مأمون فهو ضام�ن«))(. بدعوى: أنه رصيح يف عدم الضامن 

مع أمانة احلامل التي هي حمل الكالم. 

لإلش�كال في�ه.. أواًل: بأن م�ن القريب احتاد الصحيحني، وق�د روى الثاين يف 
الكايف هكذا: »يف اجلامل، ...« باجليم)3(، كام روى احلديثني معًا كذلك يف الوسائل)4(. 

فيخرج عن حمل الكالم.

 Pوثانيًا: أن املفروض يف الصحيح نسبة الكرس لألجري، واملفروض يف كالمه 

أن العاثر ال يصح نس�بة الكرس له، فكيف يصح منه االس�تدالل بالصحيح عىل حكم 
العاثر؟!.

)1( هتذيب األحكام ج:7 ص:18).
))( هتذيب األحكام ج:7 ص:16). من ال حيره الفقيه ج:3 ص:163.

)3( الكايف ج:5 ص:44).
)4( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:11، وباب:30 منه حديث:7.
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وإذا عثر فوقع هو أو ما عى رأسه عى إناء غريه فكرسه ضمنه)1(.
)مسـألة 37(: إذا قـال للخياط: إن كان هذا القـامش يكفيني قميصًا 
فاقطعه، فقطعه ومل يكفه ضمن)2(. ومثله يف وجه ما إذا قال له: هل يكفيني 

قميصًا؟ فقال: نعم. فقال: اقطعه، فقطعه فلم يكفه)3(.

وثالثـًا: أن العاثر إذا مل يصح نس�بة الكرس واإلتالف له ال يكون ضامنًا س�واء 
كان أمينًا أم مل يكن. وأما التفصيل الذي تضمنه الصحيح بني األمني وغريه فالبد إما 
من محله عىل استحباب عدم التضمني مع اإلتالف إذا كان األجري أمينًا حيرز منه بذل 
وس�عه يف احلف�اظ عىل مت�اع املؤجر، وإن كان ضامنًا بإتالفه، كام س�بق مّنا يف املس�ألة 
الثالثة والثالثني يف ذيل الكالم يف كون األجري أمينًا ال يضمن إال بالتعدي والتفريط، 
أو محل�ه عىل أنه مع الش�ك يف التفري�ط فال حيكم بتفريط األم�ني، وال يضمن ظاهرًا، 
وحيكم بتفريط املتهم  ويضمن ظاهرًا، كام ذكره هوP يف مسائل التنازع، وتقدم مّنا 
الكالم فيه يف املسألة املذكورة. أما مع فرض عدم اإلتالف فال فرق يف عدم التضمني 

بني املتهم وغريه. وكيف كان فاحلديث أجنبي عام نحن فيه.

)1( لعني ما سبق، ألنه إذا كان انكسار املحمول بسبب سقوطه منسوبًا للعاثر، 
فانكسار اإلناء بسبب السقوط عليه منسوبًا إليه أيضًا، الشراكهام يف السبب املنسوب 

للعاثر.

))( كام يف التذكرة والقواعد والتحرير وجامع املقاصد وغريها. والظاهر عدم 
اإلشكال فيه، النكشاف عدم اإلذن يف القطع بعد كونه مرشوطًا بأمر مل حيصل. وما يف 
بع�ض كلامهتم من حص�ول اإلذن يف املقام، إن أريد به اإلذن التعليقي فهو ال ينفع مع 

عدم حصول األمر املعلق عليه، وإن أريد به اإلذن الفعيل فهو يف غاية املنع.

)3( فق�د رصح بعدم الضامن يف التذكرة والقواعد والتحرير وجامع املقاصد. 
إلطالق اإلذن من املالك وإن ابتنى عىل تومهه كفايته بسبب إخبار اخلياط. ويظهر من 
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مفتاح الكرامة امليل إىل الضامن، ألن اإلذن مقيد بالكفاية عرفًا. ألن املالك مغرور من 
قبل اخلياط، فريجع إليه بمالك الغرور. 

لكن ال جمال لدعوى تقييد اإلذن، غاية األمر أن تكون كفايته من سنخ الداعي 
الذي ال ير ختلفه بعموم األذن. ولذا لو اعتمد عىل إخبار اخلياط بكفايته فأمر خياطًا 

آخر بقطعه مل يكن اخلياط الثاين ضامنًا.

الله�م إال أن يق�ال: عدم تقيي�د اإلذن لفظًا ال ينايف تقييده لب�ًا فيام إذا ظهر من 
حال اآلذن ابتناء اإلذن عىل الكفاية، كام هو قريب جدًا فيام كان األمر متعقبًا لإلخبار 

بالكفاية، حيث يكون من سنخ القرينة املتصلة عىل التقييد. 

نعم لو كان األمر بالقطع منفصاًل عن اإلخبار بالكفاية بحيث ال يعد من سنخ 
القرينة املحيطة به مل يبعد إطالق اإلذن. لكن الظاهر خروجه عن مفروض كالمهم.

ه�ذا ول�و كان اإلخبار بالكفاية مبنيًا عىل احل�دس القابل للخطأ بنظر صاحب 
الث�وب اآلم�ر، ف�ال يبع�د ظهور حال�ه يف أن املعل�ق عليه ه�و الكفاية بنظر املس�ؤول 
واجته�اده، ال الكفاية واقعًا، فال ضامن. بل جيري ذلك حتى يف الصورة األوىل، وهي 
تعلي�ق األمر عىل الكفاية لو التفت اآلم�ر إىل احتامل خطأ املأمور يف االجتهاد. إال مع 

القرينة عىل أن املعلق عليه هو الكفاية واقعًا، بحيث يكون مسؤواًل لو أخطأ. 
وبذلك يظهر احلال فيام لو أمر خياطًا آخر بالقطع، فإن ابتناء أمره له عىل إخبار 
األول بالكفاي�ة، بحي�ث تك�ون الكفاية قيدًا يف أم�ره بالقطع واإلذن ل�ه فيه حيتاج إىل 
عناي�ة خاص�ة. وبدوهنا يتعني اإلطالق يف حقه. نعم قد يقطع بقصور اإلذن لبًا عام إذا 

ظهر له عدم الكفاية، فيتعني حرمة القطع له حينئٍذ، وضامنه لو فعل.
ه�ذا كل�ه إذا كان القطع املأمور به غري مقيد بأن حيقق قميصًا. كام إذا كان عنده 
طاقة كبرية فقال للخياط: اقطع بقدر مرين منها إن كان يكفيني قميصًا. ومثله ما إذا 

قال: إن كان هذا القامش يكفي قميصًا فاصبغه أو طرزه أو غري ذلك. 

أم�ا إذا كان املأم�ور به هو قطع القامش قميص�ًا فقْطُعه من دون إكامل القميص 



...................................................................  مصباح املنهاج � كتاب اإلجارة 35(

)مسـألة 38(: إذا آجر عبده لعمل فأفسـد فاألقـوى كون الضامن يف 
كسبه)1( 

غ�ري م�أذون فيه، فيتعني ضامنه يف مجي�ع الصور، بل حتى لو قال ابت�داء: اقطع يل هذا 
قميصًا. كام لعله ظاهر.

هذا وأما الغرور فال إشكال يف حصوله يف مفروض الكالم. وال يبعد أن يكون 
هو املنشأ ملا ذكره سيدنا املصنفP من الضامن، كام يناسبه ما سبق منه يف فروع بيع 

الفضويل من ضامن البائع للمشري ما خيرسه للاملك إذا مل جيز البيع.
لكن سبق مّنا هناك عدم وضوح عموم ضامن الغار، وأن املتيقن من ذلك ما إذا 
كان عاملًا باحلال وخادعًا للمغرور غاشًا له، دون ما إذا كان جاهاًل خمطئًا. وقد أفضنا 
ال�كالم يف ذلك يف املس�ألة التاس�عة عرشة من الفصل الث�اين يف رشوط املتعاقدين من 

كتاب البيع. فراجع.
)1( كام يف كتاب املكاس�ب من النهاية ويف الرشائع وجامع املقاصد والقواعد 
واملختلف. مجعًا بني صحيح أيب بصري عن أيب عبد اهللA: »يف رجل استأجر مملوكًا 
فيس�تهلك م�ااًل كث�ريًا. فقال: لي�س عىل م�واله يشء، وليس هل�م أن يبيع�وه، ولكنه 
يستس�عى، وإن عج�ز عنه فليس عىل م�واله يشء وال عىل العب�د يشء«)1(. وصحيح 
زرارة وأيب بص�ري عن�هA: »ق�ال: ق�ال أمري املؤمن�نيA يف رج�ل كان له غالم، 
فاس�تأجره من�ه صائغ ]صان�ع[ أو غريه، قال: إن كان ضّيع ش�يئًا أو أب�ق منه فمواليه 
ضامن�ون«))(. بحم�ل ضامن امل�وايل يف الثاين عىل خصوص ضامنه يف كس�به الذي هو 

ملك املوىل، بقرينة األول. 

وعن بعض مشاخيناP اإلشكال فيه بعدم ظهور األول يف كون إتالف العبد 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:11 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:3.
))( وس�ائل الش�يعة ج:13 ب�اب:11 من أب�واب كتاب اإلجارة حدي�ث:). وج:19 ب�اب:)1 من أبواب 

موجبات الضامن حديث:1.
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لل�يشء ال�ذي اس�تؤجر فيه، بل هو مطل�ق من هذه اجله�ة أو ظاهر يف إتالف�ه لغري ما 
اس�توجر في�ه، فيكون مقت�ىض اجلمع بني الصحيح�ني أن العبد إن أتلف ما اس�تؤجر 
عىل العمل فيه كان الضامن عىل املوىل، وإن أتلف مااًل آخر كان ضامنه يف كسبه. وعىل 
ذلك جرىP يف حاشيته عىل العروة الوثقى، وإن جرى يف منهاجه عىل ما يف املتن.

ويندف�ع بأن ذل�ك جيري يف الصحيح الث�اين أيضًا، فإنه يعم م�ا إذا كان اليشء 
الذي ضيعه أمرًا غري الذي استؤجر عىل العمل فيه. 

فلع�ل األوىل اإلش�كال يف اجلمع املذكور بأن�ه ليس مجعًا عرفيًا بلحاظ لس�ان 
الصحيح�ني، لقوة ظهور الثاين يف إطالق ضامن املوايل بنحو يناس�ب ضامهنم عىل كل 
حال ولزوم مبادرهتم للوفاء، والسيام بلحاظ سياقه مساق اإلباق الذي يتحمل املوىل 
خسارته عىل كل حال. وهو حينئٍذ ال يناسب ما يف األول من جعل الوفاء باستسعائه، 
م�ع الترصيح بعدم ضامهنم م�ع عجزه، الذي هو كثريًا ما حيص�ل، خصوصًا مع كثرة 

املال املستهلك، كام هو املفروض يف الصحيح املذكور.

ولعل األقرب اجلمع بني الصحيحني بالتفصيل بني اس�تئجار العبد من املوىل، 
بحي�ث يكون طرف�ًا يف اإلجارة، واس�تئجاره مبارشة من دون مراجع�ة املوىل، إما مع 
كون�ه مأذون�ًا من املوىل يف التكس�ب، أو بدون ذلك، فيضمن امل�وىل يف األول، كام هو 
مورد الصحيح الثاين. ولعله ألنه بإجارته له كاملتعهد بأهليته للعمل من دون إفس�اد، 
فيتحم�ل درك�ه. وال يضمن يف الثاين، بل يكون الوفاء بكس�به، ك�ام تضمنه الصحيح 
األول بإطالق�ه. ولعل�ه ألن حاله حينئ�ٍذ حال غريه من األج�راء الذين ال ضامن هلم 
يتحم�ل دركه�م، ويكون حكم الش�ارع باستس�عائه رعاي�ة حلق املضمون ل�ه. وهذا 

التفصيل وإن مل أعثر عىل قائل به، إال أنه أقرب للجمع بني الصحيحني.

هذا ويف كتاب اإلجارة من النهاية أن ضامن ما يفسده اململوك عىل املوىل وعليه 
جرى يف اإلرش�اد وحمكي الروض. ويناس�به م�ا عن الكايف من أنه ال جيوز اس�تئجار 
املحج�ور عليه�م إال ب�إذن وليه�م، وأن ضامن ما يفس�دونه عليه. وكأن�ه عماًل منهم 
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بالصحيح الثاين. لكن مل يتضح وجه إمهال الصحيح األول.

وأما ما ذكره سيدنا املصنفP من محلهم له عىل التمثيل، بلحاظ أن الضامن 
يف كسب العبد من صور ضامن املوىل فهو غريب جدًا، للترصيح فيه بانحصار الضامن 

بالكسب، وأنه مع عدم وفائه ال يشء عىل املوىل.

ونف�ى يف الرسائر ض�امن املوىل ملا يفس�ده العبد من مال املؤج�ر. وهو بإطالقه 
يقتيض عدم ضامنه حتى باستسعائه وكسبه، ألن كسبه للموىل، بل يتعني انشغال ذمته 
ب�ه يتب�ع به بع�د عتقه، كام رصح بذل�ك يف جامع املقاص�د. وكأنه يبتن�ي عىل الرجوع 
للقاع�دة القاضي�ة بضامن العبد إلتالفه، م�ن دون ملزم للموىل بالوف�اء عنه حتى من 

كسبه، ألن الكسب ليس ملكًا للعبد، بل للموىل تبعًا مللكه للعبد. 

نع�م ذلك مبني عىل إمهال الصحيحني معًا. وإذا كان ذلك يتجه عىل مبنى ابن 
إدريس من عدم العمل بأخبار اآلحاد فال يتجه من جامع املقاصد. 

ولعل�ه لذا محل فيه صحي�ح زرارة وأيب بصري عىل ما إذا أذن له املوىل يف تضييع 
امل�ال. وه�و خ�اٍل عن الش�اهد، بل بعيد ج�دًا، خصوصًا مع س�ياق التضييع مس�اق 
اإلب�اق. مع أن�ه ال دليل عىل ضامن اآلذن يف اإلتالف بعد عدم جواز العمل عىل إذنه. 

كام ال وجه إلمهال صحيح أيب بصري املتضمن الستسعاء العبد. 

وأشكل من ذلك ما يف املسالك من أن اإلتالف إن كان عن تفريط تعلق بذمته 
يتب�ع ب�ه بع�د العتق، ألن اإلذن يف العم�ل ال يقتيض اإلذن يف اإلفس�اد، إال أن يأذن به 
امل�وىل، فيك�ون يف ضامنه، وعليه حيمل صحي�ح زرارة وأيب بصري، وإن مل يكن بتفريط 

تعلق بكسبه، ألن ذلك من مقتىض اإلجارة.

إذ في�ه: أن ض�امن العام�ل بإتالفه، لي�س مقتىض اإلجارة. بل ه�و خارج عنها 
يبتني عىل س�ببية اإلت�الف للضامن من دون فرق بني التفريط وغ�ريه. مع أن ذلك إن 
ابتن�ى عىل إمهال الصحيحني فال وجه ل�ه، وإن ابتنى عىل اجلمع بينهام بذلك فهو مجع 
تربعي بال ش�اهد، بل ال يناس�ب التعبري بالتضييع يف صحي�ح زرارة وأيب بصري. وقد 
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فإن مل يِف فعى ذمة العبد يتبع به بعد العتق)1( إذا مل يكن جناية عى نفس أو 
طـرف، وإال تعلق برقبته، وللموىل فداؤه بأقل األمرين من األرش والقيمة 
إن كانت خطأ، وإن كانت عمدًا ختري ويل املجني عليه بن قتله واسـرقاقه، 

عى تفصيل يف حمله.
)مسـألة 39(: إذا آجر دابته حلمل متـاع، فعثرت فتلف أو نقص فا 
ضامن عى صاحبها)2(، إال إذا كان هو السبب بنخس أو رضب)3(. وإذا 

كان غريه السبب كان هو الضامن.
)مسألة 40(: إذا استأجر سفينة أو دابة حلمل متاع فنقص أو رسق مل 

يضمن صاحبها)4(، 

عرفت حال محله له عىل ما إذا أذن املالك يف اإلتالف. فالحظ.

)1( كام يف جامع الرشائع وأرس�له يف اجلواهر إرسال املسلامت. والظاهر عدم 
اإلش�كال فيه بلحاظ س�ببية اإلتالف للضامن، فمع عدم حتمل املوىل عنه يتعني بقاؤه 
يف ذمته وال منش�أ لس�قوطه، وال ينافي�ه قولهA يف صحيح أيب بص�ري: »فليس عىل 
مواله يشء وال عىل العبد يشء«، لقرب محله عىل عدم حتمله شيئًا مادام عبدًا، أو عدم 
تعلق�ه برقبته، كاجلناية عىل النفس والط�رف. وإال فمن البعيد جدًا عدم ضامنه حينئٍذ 

مع إتالفه. فتأمل جيدًا.

))( لعدم اس�تناد ذلك له. نعم إذا مل يس�تأجر الدابة، بل استأجره عىل أن ينقل 
متاعه، فحمله عىل دابة كثرية العثار ضمن، لتفريطه يف اختيار الدابة املذكورة.

)3( بحي�ث يس�تند العث�ار لذلك عرف�ًا، حيث يك�ون حينئٍذ املتل�ف عرفًا هو 
الضارب والناخس.

)4( مع عدم التعدي والتفريط منه، وإال كان ضامنًا. وإذا احتمل التعدي منه 
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إال أن يشرط عليه الضامن)1(.
)مسـألة 41(: إذا محل الدابة املسـتأجرة أكثر مـن املقدار املقرر بينهام 
بالـرشط أو ألجـل التعـارف فتلفـت أو تعيبـت ضمـن ذلـك)2(. وعليه 
أجـرة املثل للزيـادة)3( مضافـًا لألجرة املسـامة. وكذا إذا اسـتأجرها لنقل 

أو التفريط ضمن ظاهرًا إذا مل يكن مأمونًا، كام تقدم مّنا يف املسألة الثالثة والثالثني.

)1( فينفذ الرشط، عىل ما تقدم يف املسألة الثانية والثالثني والثالثة والثالثني.

))( كام رصح به غري واحد، من دون ظهور خالف فيه، بل يف الغنية والرسائر 
والتذك�رة اإلمج�اع علي�ه. ألنه م�ن التعدي، الذي س�بق يف املس�ألة الثالث�ة والثالثني 
مضمنيت�ه. ه�ذا وظاهر النص والفت�وى ضامن متام درك التالف، ب�ل هو كاملقطوع به 

منهام. 

وربام احتمل ضامن نصفه، وإن مل أعثر عىل قائل به مّنا. الستناد التلف للمأذون 
فيه وغريه. وفيه: أن منشأ الضامن ليس هو اإلتالف، ليقع الكالم يف سببه، بل التعدي 

الذي ال إشكال يف حصوله من املؤجر.

)3( أما اس�تحقاق األج�رة للزيادة فهو املرصح ب�ه يف كالم مجاعة، بل الظاهر 
عدم اإلش�كال واخل�الف فيه. ويف الغنية والرسائر اإلمجاع علي�ه. وهو مقتىض قاعدة 
عدم الضامن باالس�تيفاء. وأما أن األجرة املس�تحقة هي أجرة املثل للزيادة فهو ظاهر 
إطالق استحقاق أجرة الزيادة يف كلامهتم، ومنه معقد اإلمجاع املتقدم. بل رصح بذلك 

يف اإلرشاد والتحرير واملختلف.
لكن يف املقنعة أن أجرة الزيادة بنس�بة أجرة املسمى. ومل يتضح الوجه فيه، ألن 
خصوصية املس�مى إنام ثبتت باتفاقهام عليها يف العقد، واملفروض عدمه باإلضافة إىل 

الزيادة. 
نع�م يتج�ه ذلك لو قال مثاًل: آجرتكها بع�رشة دراهم عىل أن حتمل عليها مائة 
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املتـاع مسـافة معينة فزاد عى ذلك)1(. وإذا اسـتأجرها حلمل متاع مسـافة 

رط�ل، فإن زدت فبحس�ابه. لكنه ال يكون بحمل�ه للزيادة متعدي�ًا، وال ضامنًا لعوار 
الدابة أو تلفها. وهو خارج عن مفروض الكالم. 

واحتم�ل يف جممع الفائ�دة عدم وجوب أجرة املس�مى، والرجوع ألجرة املثل 
للجمي�ع، لعدم حصول ما اس�تؤجر عليه، وه�و املقدار املتفق عليه بح�ّده، وقد تزيد 
أج�رة املجم�وع باجتامعه عىل أجرة مجي�ع أبعاضه كل عىل انف�راده، ثم قال: »وحيتمل 

الرجوع إىل األكثر أجرة، وجعل التخيري يف ذلك إىل املؤجر«.

لك�ن ال جمال لألول بع�د فرض حتديد موضوع اإلجارة بالوزن أو العدد، ألن 
الزيادة عرفًا من ضم غري املستأجر عليه للمستأجر عليه، وال توجب تبدل املوضوع، 
وإنام يكون تبدل املوضوع يف مثل ما لو اس�تأجر الدابة حلمل متاع فحمل عليها متاعًا 

آخر من دون فرق بني كونه مساويًا له وزنًا وعدمه.

وأم�ا االحت�امالن األخ�ريان يف كالمه ف�ال يبعد رج�وع أحدمه�ا لآلخر، ألن 
اس�تحقاق األكث�ر ال يقت�يض وج�وب دفع�ه إذا اختار املؤج�ر األقل. م�ع أن الظاهر 
ابتناؤمها عىل فرض تعدد املوضوع الذي سبق الكالم فيه، ويأيت متام الكالم يف حكمه 

إن شاء اهلل تعاىل.

ث�م إن املراد بأجرة املثل للزيادة ليس ه�و أجرة محل الزيادة وحدها، ألن ذلك 
مل حيصل، بل أجرة إضافتها للحمل املس�تأجر علي�ه، فإذا كان أجرة املثل حلمل الدابة 
النفر الواحد عرشة، فركبها اثنان، فال يضاف للمسمى عرشة، بل أجرة املثل إلضافة 
ذل�ك الواح�د ع�ىل دابة مس�تأجرة حلمل غ�ريه، ألن ذلك هو الذي حص�ل. وهو قد 

خيتلف كثريًا عام سبقه.

)1( يعن�ي: عىل املس�افة املعينة. أما الضامن هنا بالتع�دي فهو املرصح يف كالم 
مجاع�ة منهم م�ن دون ظهور خالف، وهو داخ�ل يف معقد اإلمجاع املتق�دم من الغنية 
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والرسائر والتذكرة. ملا سبق من التعدي املقتيض للضامن. 

وخص�وص صحي�ح أيب والد ع�ن أيب عبد اهللA ال�وارد يف التعدي بالبغل 
املس�تأجر عن مورد اإلجارة وفيه: »فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان 
يلزمن�ي؟ ق�ال: نعم قيمة بغل ي�وم خالفته. قلت: ف�إن أصاب البغل ك�رس أو دبر أو 
غم�ز. فقال: عليك قيم�ة ما بني الصحة والعيب يوم ترده عليه...«)1(، وقولهA يف 

صحيح احللبي: »إن كان جاز الرشط فهو ضامن...«))(، وغريمها.

وأم�ا وجوب األجرة للزيادة زائدًا عىل املس�مى فهو املرصح به يف كلامهتم ويف 
الغني�ة والرسائر اإلمجاع عليه. وهو مقتىض قاعدة الضامن باالس�تيفاء نظري ما س�بق. 
ويقتضي�ه � مضاف�ًا إىل ذلك � صحي�ح أيب والد الذي تضمن ع�دول أيب والد بالبغل 
ع�ام اس�تؤجر له وجت�اوزه به م�ن قنطرة الكوف�ة إىل النيل، ث�م إىل بغداد، ث�م رجع به 
إىل الكوف�ة، وفي�ه: »فق�ال: أرى له عليك مثل ك�راء بغل ذاهبًا من الكوف�ة إىل النيل، 
 ومث�ل ك�راء بغ�ل راكبًا م�ن الني�ل إىل بغداد، ومث�ل كراء بغل م�ن بغ�داد إىل الكوفة 

توفيه إياه«)3(.

لك�ن يف امله�ذب: »وإذا اس�تأجر دابة إىل مكان عينه ثم جت�اوزه فهلكت الدابة 
كان ضامنًا هلا، وال أجرة عليه فيام زاد بعد املكان الذي عينه. فإن جتاوز بالدابة املكان 
ال�ذي حده وس�لمت كان صاحبها خمريًا بني أن يأخذ منه أج�رة املثل وبني أن يضمنه 
قيم�ة م�ا نقص«. وه�و راجع إىل عدم اجلمع ب�ني ضامن املنفعة الزائ�دة وضامن نقص 
العني املسبب عنها. ومل يتضح وجهه. والسيام بعد ما سبق من القاعدة والنص املعترب 

املعول عليه عند األصحاب.

وأم�ا كون األجرة هي أجرة املثل للزيادة مضافًا إىل املس�مى فلم يتضح وجود 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:17 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:13 باب:17 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:3.

)3( وسائل الشيعة ج:13 باب:17 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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معينـة فركبها أو بالعكـس)1( لزمته األجرة املسـامة)2(، ويف ثبوت غريها 

املخالف فيه، حيث مل يتعرض يف املقنعة للفرض املذكور، وجزم املحقق األردبييل هنا 
بحصول ما استؤجر عليه مع الزيادة، فيكون لكل أجره. فالحظ.

)1( املف�روض يف كالمهP هنا عدم هن�وض الدابة باألمرين، لتكون املنفعة 
املستوفاة مضادة للمنفعة املستأجر عليها، كام يظهر بمالحظة متام كالمه. 

أم�ا إذا كانت الداب�ة تنهض باألمرين من دون جهد، بحي�ث يعّد اجلمع بينهام 
منفعة هلا عرفًا فالظاهر عدم اإلش�كال يف ثبوت أجرة املثل للمنفعة املس�توفاة، ملا هو 
املعلوم من س�ببية االس�تيفاء للضامن، كام تثبت األجرة املسامة، لعدم املوجب لبطالن 
اإلج�ارة بعد ما س�بق يف املس�ألة الثالثة والعرشين من اس�تقرار اإلجارة واس�تحقاق 
األج�رة ببذل املؤج�ر للعني يف مدة اإلج�ارة وحضور األجري للعمل وإن مل يس�توف 

املستأجر املنفعة املستأجر عليها.

غاية األمر أن أجرة املنفعة املستوفاة تكون هي أجرة إضافتها للمنفعة املستأجر 
عليها، ال أجرة القيام هبا استقالاًل، نظري ما تقدم يف أول هذه املسألة من فرض حتميل 
الداب�ة أكثر من املقدار املس�تأجر عليه، لفرض أنه يس�تحق باإلج�ارة محل الدابة أحد 

األمرين.

وأظهر من ذلك ما إذا وسع الوقت األمرين معًا بنحو التفريق، كام لو استأجرها 
يوم�ًا لنقل املتاع اخلاص، وأمكن ركوهبا واالنتقال هبا أيضًا يف نفس اليوم، فركبها ومل 
ينقل املتاع. ومثله ما إذا اس�تأجر اجلارية للخدمة فاسرضعها لولده... إىل غري ذلك. 

لكنه يضمن هنا أجرة استعامهلا يف املنفعة املستوفاة استقالاًل، كام لعله ظاهر.

))( كأنه لعدم املوجب لبطالن اإلجارة بعد ما أرشنا إليه آنفًا � وسبق يف املسألة 
الثالثة والثالثني � من اس�تقرار اإلجارة واس�تحقاق األجرة ببذل العني للمستأجر يف 

املدة وإن مل يستوف املنفعة املستأجر عليها.
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إشـكال)1(. وكذا احلكـم يف أمثاله مما كانـت فيه املنفعة املسـتوفاة مضادة 
 للمنفعـة املقصـودة باإلجـارة. با فـرق بن اإلجـارة الواقعة عـى األعيان 

)1( كأنه لإلش�كال يف مل�ك املؤجر للمنافع املتضادة للع�ني بنحو اجلمع بعد 
ف�رض تعذر اجلمع بينها، واحتامل ملكه هلا عىل نحو البدلية مع تبعية التعيني للاملك، 
فم�ع ف�رض اختيار املالك املنفعة املس�تأجر عليه�ا ومتليكها للمؤج�ر ال يكون مالكًا 
للمنفع�ة املضادة هلا، ليكون املس�تأجر يف املقام ضامنًا هلا باالس�تيفاء، ويس�تحق عليه 
املؤج�ر أج�رة املث�ل هلا مضاف�ًا إىل األجرة املس�امة. فراجع كالمه يف املس�ألة، حيث ال 

يسعنا التعرض له لطوله.

نع�م يظه�ر من بقية كالمه يف املس�ألة قوة احتامل أن تكون جهة االش�راك بني 
املناف�ع � وه�ي كون العني صاحلة لالنتفاع � مملوكة ملالك العني، وهي مقومة ملوضوع 
اإلج�ارة وخصوصي�ات املنافع املتباين�ة خارجة عنه، ملحوظة فيه رشط�ًا بنحو تعدد 
املطلوب، ال يوجب ختلفه إال اخليار، ومع االختالف بينهام بالقيمة تكون النسبة بينها 

نسبة األقل لألكثر.

فإذا كان موضوع اإلجارة يف املقام مس�اويًا للمنفعة املس�توفاة قيمة مل يس�تحق 
املؤجر شيئًا زائدًا عىل املسمى. غايته أن له الفسخ، لفوات اخلصوصية املرشوطة، فال 
يس�تحق األجرة املس�امة، بل يضمن املس�تأجر املنفعة املس�توفاة بأجرة املثل املفروض 

مساواهتا لألجرة املسامة. 

وإذا كان موضوعها أقل قيمة من املنفعة املستوفاة يكون املستأجر كام لو استوىف 
بعض املنفعة املؤجر عليها، وقد سبق أنه ال يمنع من استقرار متام األجرة عليه. غايته 
أن للمؤجر فسخ اإلجارة لفوات الرشط، فال يستحق األجرة املسامة، ويستحق أجرة 

املثل للمنفعة املستوفاة، املفروض أهنا دون األجرة املسامة.

وإذا كان موضوعها أكثر قيمة من املنفعة املسامة يكون املستأجر كام لو زاد عىل 
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املنفع�ة املس�تأجر عليها، حيث س�بق أنه يقتيض اس�تحقاق أجرة املث�ل للزيادة مضافًا 
لألجرة املس�امة. وللمؤجر فس�خ اإلجارة لفوات الرشط، فال يستحق األجرة املسامة، 
ب�ل يس�تحق باالس�تيفاء متام أج�رة املثل للمنفع�ة املس�توفاة، املفروض أهن�ا أكثر من 

األجرة املسامة.

ولعل�ه ل�ذا أو نح�وه ذهب بع�ض األعاظ�مP وبعض من بع�ده من حميش 
العروة الوثقى إىل اس�تحقاق أكثر األجرتني. وقد يناس�به ما عن غري واحد من ضامن 
الغاصب أعىل املنافع قيمة وإن اس�توىف األقل، بناء منهم عىل ضامن مجيع املنافع حتى 
غري املس�توفاة. بل احتمل أو ذهب إىل ذلك بعضهم يف اإلجارة عىل اختالف منهم ال 

جمال إلطالة الكالم فيه.

لكن أرّص الس�يد الطباطبائيP يف العروة الوثقى عىل استحقاق املسمى مع 
أجرة املثل للمنفعة املس�توفاة، قال: »ودعوى: أنه ليس للدابة يف زمان واحد منفعتان 
متضادتان. وكذا ليس للعبد يف زمان واحد إال إحدى املنفعتني من الكتابة أو اخلياطة، 
فكيف يس�تحق األجرتني؟! مدفوعة بأن املستأجر بتفويته عىل نفسه واستعامله يف غري 
ما يس�تحق كأنه حصل له منفعة أخرى«. وهو � كام ترى � ال يرجع إىل حمصل ينهض 

باالستدالل.

أما بعض مش�اخيناP فهو وإن وافق الس�يد الطباطبائيP، إال أنه استدل 
� في�ام حك�ي عنه � الس�تحقاق كل من األجرتني بحصول س�بب اس�تحقاقهام، ومها 
االس�تيفاء والعقد، الذي ال وجه لبطالنه بعد ما س�بق يف املسألة الثالثة والعرشين من 
اس�تقرار اإلجارة واستحقاق األجرة ببذل املؤجر للعني وحضور األجري للعمل وإن 

مل يستوف املستأجر املنفعة املستأجر عليها. 

وذك�ر أن�ه ال جمال لدع�وى ع�دم ملكية املؤج�ر للمنفعت�ني املتضادت�ني معًا. 
الندفاعه�ا بأن امللكية كاإلباحة صاحلة للتعلق باملتضادي�ن، فكام يباح ملالك الدابة يف 
وق�ت واح�د كل من ركوهبا ومح�ل املتاع عليه�ا، وإن تعذر اجلمع بينه�ام، كذلك هو 
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يملكهام معًا، فيرتب آثار ملكيتهام معًا، وهو الضامن باإلجارة واالستيفاء. وقد أطال 
يف بيان ذلك بام ال يس�عنا متابعته فيه، بل يتيرس االطالع عليه بالرجوع لتقرير درس�ه. 
وقد سبقه لذلك بعض املحققنيP عىل ما يظهر منه عند كالمه يف األجري اخلاص. 

هذا ما وسعنا التعرض له من كلامهتم. 

ولك�ن الظاه�ر أن املناف�ع غري مملوكة ملال�ك العني، بل اململوك ل�ه العني ذات 
املنافع التي من شأهنا أن حتصل منها، وال يعد اململوك له عرفًا املنافع مع العني مسلوبة 

املنافع. وحينئٍذ ال موقع للكالم يف ملكية املنافع املتضادة وكيفية ملكيتها. 

غايت�ه أن س�لطنة مال�ك العني عليها، كام تقتيض س�لطنته ع�ىل متليكها تقتيض 
س�لطنته عىل متليك منافعها بإجارهتا. كام أن سلطنة اإلنسان عىل نفسه تقتيض سلطنته 
ع�ىل متلي�ك منفعتها بإجارته نفس�ه للعمل الذي يقدر عليه، م�ن دون أن يكون مالكًا 

ملنفعته.

وعىل ذلك فمقتىض عموم نفوذ العقد صحة اإلجارة، واستقرارها ببذل العني 
واحلضور للعمل، واستحقاق األجرة املسامة وإن مل يستوف املستأجر املنفعة املستأجر 

عليها، كام سبق. 

وأما االس�تيفاء فال عم�وم لدليل مضمنيته، وإنام اس�تفيدت مضمنيته من بناء 
العق�الء ومرتكزاهتم، والظاهر بمالحظتها يف املقام ضامن فرق ما بني املنفعة اململوكة 
واملنفعة املستوفاة، دون املنفعة املستوفاة بنفسها، بحيث جيب متام قيمتها. وال أقل من 
كون ذلك هو املتيقن من املرتكزات املذكورة، بحيث حيتاج ضامن ما زاد عليه للدليل.

هذا وقد يدعى أن ذلك ينايف صحيح أيب والد، حيث فرض فيه إجارته للبغل 
م�ن الكوفة إىل قرص اب�ن هبرية ذاهبًا وجائيًا، وعدوله إىل الس�فر من الكوفة إىل النيل 
ث�م إىل بغداد ثم رجوع�ه إىل الكوفة)1(. وقد تضمن ضامن املنفعة املس�توفاة، من دون 
تع�رض لألج�رة املس�امة. فإن ابتن�ى ع�ىل املفروغية عن اس�تحقاقها � ك�ام عن بعض 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:17 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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مشاخيناP � دّل عىل استحقاق كلتا األجرتني. وإن ابتنى عىل عدمها دّل عىل بطالن 
اإلجارة برك املنفعة املس�تأجر عليها والعدول إىل غريها واالقتصار عىل أجرة املنفعة 

املستوفاة، وكالمها ال يناسب املدعى. 

لك�ن من املعل�وم يف م�ورد الصحي�ح أن املنفعة املس�تأجر عليه�ا دون املنفعة 
املس�توفاة وأق�ل منه�ا أجرة، فبيان ض�امن املنفعة املذك�ورة يكفي � بناء ع�ىل املدعى � 
يف بيان وظيفة املس�تأجر وتفريغ ذمته. مضافًا إىل أن املفروض يف الصحيح اس�تغراق 
حبس املس�تأجر للبغل مدة مخس�ة عرش يومًا، وهي تكفي للجمع بني املنفعة املستأجر 
عليها واملنفعة املس�توفاة، وال إش�كال حينئٍذ يف ضامن كلتا املنفعتني، وخروجه حينئٍذ 

عن حمل الكالم من تضاد املنفعتني. 

ع�ىل أن الصحيح قد ورد لبي�ان ضامن الغاصب للمنافع املس�توفاة � يف مقابل 
قض�اء أيب حنيف�ة بع�دم ضامن�ه هل�ا � م�ن دون أن ين�ايف اس�تثناء أو إضاف�ة يشء آخر 
خلصوصي�ة يف امل�ورد ق�د تكون معلوم�ة للس�ائل، ومع احتي�اج الواقع�ة للمصاحلة 

والتحلل، الشتباه قيمة املنافع املذكورة وعدم تيرس ضبطها. 

ومن هنا ال خمرج عام ذكرنا من قضاء املرتكزات العقالئية بعدم سببية االستيفاء 
لضامن متام املنفعة املس�توفاة، بل ضامن خصوص الفرق بني املنفعتني لو كانت املنفعة 
املستوفاة أكثر من املنفعة املستحقة باإلجارة. وهو جيتمع مع ما سبق احتامله من سيدنا 
املصنفP. وإن مل يتضح متاميته وابتناء ما ذكرنا عليه، ويأيت إن شاء اهلل تعاىل بعض 

ما يتعلق بذلك.

بقي يشء. وهو أن املضمون يف املقام زيادة عىل األجر املسمى هو مقدار زيادة 
أج�رة املثل للمنفعة املس�توفاة عىل أجرة املثل للمنفعة املس�تأجر عليها، من دون فرق 
بني كون األجر املس�مى بقدر أجرة املثل للمنفعة املس�تأجر عليها أو كونه أكثر منها أو 

أقل. 

فإذا كانت قيمة املنفعة املستوفاة مخسة عرش وقيمة املنفعة املستأجر عليها عرشة 
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ـ كالـدار والدابـةـ  واإلجارة الواقعة عى األعامل، كام إذا اسـتأجره للكتابة 
فاستعمله يف اخلياطة)1(.

وجب إضافة مخس�ة لألجرة املس�امة حتى لو كانت األجرة املس�امة مخس�ة عرش مثاًل، 
واس�تحقاق اخلمس�ة الزائدة عىل أجرة املثل للمنفعة املسامة بس�بب العقد ال يمنع من 
استحقاق مخسة أخرى بسبب الفرق بني املنفعة املستحقة باإلجارة واملنفعة املستوفاة.

ك�ام أن�ه لو فرض عدم زي�ادة قيمة املنفعة املس�توفاة عن قيمة املنفعة املس�تأجر 
عليه�ا، لك�ن األجر املس�مى دون قيم�ة املنفع�ة املس�توفاة، فالظاهر وج�وب تدارك 
النقص. فإذا كانت قيمة املنفعة املس�امة مثاًل عرشين واألجر املس�مى هلا عرشة وقيمة 
املنفعة املس�توفاة تزيد عىل العرشة كان ضامنًا للزيادة. ألن رضا املؤجر باألجر القليل 
يف مقاب�ل املنفع�ة املس�تأجر عليها، وإس�قاطه حرمتها في�ام زاد عىل ذلك، ال يس�تلزم 

سقوط حرمة املنفعة املستوفاة يف الزيادة املذكورة.

نع�م ل�و تم م�ا س�بق احتامله من س�يدنا املصنفP م�ن أن املق�وم ملوضوع 
اإلجارة هو جهة االشراك بني املنافع، وأن خصوصيات املنافع ملحوظة رشطًا تعني 
عدم استحقاق املستأجر الزيادة إال إذا فسخ اإلجارة، حيث يستحق حينئٍذ أجرة املثل 

للمنفعة املستوفاة. لكن سبق عدم وضوح متاميته وابتناء ما ذكرنا عليه.

ه�ذا ما تي�رس لنا اس�تيضاحه يف املق�ام. والبد م�ن مزيد من التأم�ل يف حتكيم 
املرتكزات التي هي املرجع، وعليها املعول، عند فقد النصوص. واهلل سبحانه وتعاىل 

العاصم. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

)1( حيث كان مبنى الكالم فيام س�بق عىل فرض قيام املؤجر بمقتىض اإلجارة 
ببذله للعني، واس�تيفاء املس�تأجر للمنفعة األخرى، فالبد يف املقام من حتقق األمرين، 
ببذل األجري نفسه للعمل املستأجر عليه، وطلب املؤجر العمل اآلخر منه إعراضًا عن 

مقتىض اإلجارة. 
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)مسألة 42(: إذا اسـتأجر العامل للخياطة، فاشتغل العامل بالكتابة 
للمستأجر)1( عمدًا أو خطأ مل يستحق عى املستأجر شيئًا)2(.

أم�ا إذا ابتنى طلبه عىل إبدال العمل املس�تأجر عليه بالعمل اآلخر، فاس�تجابة 
 األجري له ترجع إىل اتفاقهام ضمنًا عىل إبدال العمل املستأجر عليه � كالكتابة يف املقام � 
بالعم�ل املطل�وب � كاخلياط�ة يف الف�رض � وحينئٍذ يتعني اس�تحقاق األجرة املس�امة 
ال غ�ري، ألن االتف�اق عىل اإلبدال يقت�يض قيام البدل مقام املب�دل يف العمل باإلجارة 

والضامن باألجر املسمى. 

كام أنه لو ابتنى عىل اخلطأ من املستأجر يف تشخيص موضوع اإلجارة، فإن كان 
األج�ري ملتفتًا لذل�ك كان عليه تنبيه املس�تأجر إىل احلال، وأنه إنام يبذل نفس�ه للعمل 
املس�تأجر علي�ه دون العم�ل املطلوب، ف�إن مل يفعل واس�تجاب له مل يس�تحق األجر 
املس�مى، لع�دم بذل نفس�ه للعمل املس�تأجر عليه حينئٍذ م�ع انش�غاله بالعمل اآلخر 
استجابة له. ويتعني استحقاقه أجرة املثل للعمل الذي قام به. وكذا مع خطئهام معًا يف 

تشخيص موضوع اإلجارة.

)1( يعني: من قبل نفسه من دون أمر من املستأجر، وإال كان املستأجر مستوفيًا 
لعمله، ودخل يف موضوع املسألة السابقة.

))( الظاه�ر عدم اإلش�كال فيه يف اجلملة، لعدم حتقق العمل املس�تأجر عليه، 
ليس�تحق أجرت�ه، وعدم ضامن املؤج�ر العمل الذي حصل، لعدم أم�ره به ليصدق يف 
حقه االس�تيفاء. نع�م هذا موقوف عىل م�يض الزمان الذي أخ�ذ يف اإلجارة حصول 
العمل املستأجر عليه فيه، بحيث يتعذر العمل املذكور بمقتىض اإلجارة. أما مع بقائه 
وإم�كان العمل بمقتىض اإلج�ارة فاملتعني بقاء اإلجارة ووج�وب العمل عليها بقيام 
األجري بالعمل املستأجر عليه، وهو اخلياطة يف املقام، ويستحق بذلك استالم األجرة، 

كام لعله ظاهر.
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بقي يف املقام أمران:

األول: أن�ه بع�د أن صحت اإلجارة يف املقام فعدم تس�ليم األجري للعمل حتى 
م�ىض وقت�ه بمنزلة تلف العم�ل قبل القبض من قب�ل األجري، نظري إتالف املس�تأجر 
للعني أو عدم تس�ليمها حتى مىض وقت اإلجارة. وقد تقدم من بعضهم عند الكالم 
يف التس�ليم ويف املس�ألتني الثامنة والسادسة والعرشين أن اإلجارة ال تبطل بذلك، بل 
يتع�ني ثبوت اخليار للمس�تأجر بني فس�خ اإلج�ارة، لعدم حتقق مقتضاها من تس�ليم 
املنفعة، فرجع األجرة للمس�تأجر، وعدم فس�خها، فيس�تحق املؤجر األجرة املس�امة 

ويضمن املنفعة للمؤجر بدفع قيمة املثل هلا. 

ولو تم ذلك جرى مثله يف املقام بالبناء عىل صحة اإلجارة وأن للمؤجر اخليار، 
فإن مل يفس�خ دفع لألجري األجرة املس�امة واستحق عليه قيمة املثل للعمل الذي فوته، 
كام نّبه لذلك بعض مشاخيناP يف حاشيته عىل العروة الوثقى يف هذه املسألة واملسألة 

 .Pاآلتية. وإن مل يتعرض لذلك يف منهاجه، بل أمىض فيه ما ذكره سيدنا املصنف

نعم تقدم مّنا هناك بطالن اإلجارة، فيتعني البناء عىل البطالن هنا أيضًا.

الثـاين: عم�ل األج�ري يف املق�ام إذا كان عن عم�د منه وكان يف ملك املس�تأجر 
كخياطة ثوبه والكتابة عىل قرطاسه كان مهدورًا، لعدوانه بعد عدم طلب املستأجر له 

وعدم إذنه فيه. بل إذا كان موجبًا لنقص قيمة ما عمل فيه كان ضامنًا ألرشه.

أم�ا إذا كان خط�أ من�ه يف تش�خيص موض�وع اإلج�ارة فه�و وإن كان موجب�ًا 
لضامن�ه أرش النق�ص أيضًا، ألن اخلطأ ال يرفع الض�امن، إال أنه ال يكون مهدورًا، بل 
يبق�ى حمرم�ًا إذا كان لنتيجته قيمة. ويتعني ثبوت حقه يف العني بنس�بة قيمة أثر العمل 
لقيمة العني بعد العمل. وقد تقدم نظري ذلك يف املس�ألة الثالثني من الفصل الرابع يف 

اخليارات من كتاب البيع، فيلحقه ما سبق هناك.

وأما إذا مل يكن العمل يف ملك املس�تأجر، كام لو اس�تأجره عىل نقل احلصا من 
الصح�راء لبنائه، فنقل له املاء م�ن النهر، كانت ثمرة العمل له مطلقًا وإن كان عامدًا، 
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)مسـألة 43(: إذا آجر دابة حلمل متاع زيـد فحملها املالك)1( متاع 
عمر مل يستحق أجرة ال عى زيد)2(، وال عى عمر)3(.

فله أن يستفيد به كام يشاء من دون حرج من املستأجر.

)1( يعني: مالك الدابة.

))( اعلم أن إجارة زيد للدابة يف الزمن اخلاص.. تارة: ترجع إىل ملكيته منفعة 
محل متاعه بخصوصه، ال مطلق احلمل. وحينئٍذ ال يكون صاحب الدابة بحمله متاع 
عمرو مس�توفيًا ملنفعة مملوكة لزيد للتباين بني املنفعتني. نعم قد فوت عىل زيد منفعته 
الت�ي ملكه�ا باإلجارة، فإن كان ذلك كافيًا يف الضامن � كام س�بق م�ن بعضهم � تعني 
صحة اإلجارة وضامنه لزيد املنفعة املذكورة بقيمة املثل مع اس�تحقاقه األجرة املسامة. 
غاية األمر أن لزيد فسخ اإلجارة، لعدم التسليم، فرجع األجرة املسامة له، وال يكون 

عىل صاحب الدابة ضامن املنفعة التي فوهتا. 

وإن مل يك�ن التفوي�ت كافي�ًا يف الضامن � كام س�بق مّنا � تعني بط�الن اإلجارة، 
البتنائها عىل التسليم والتسلم املفروض تعذره بفوت املنفعة.

وأخرى: ترجع إىل ملكيته منفعة محل الدابة بنحو اإلطالق، من دون خصوصية 
ملتاع�ه أو بنحو تكون خصوصيت�ه رشطًا زائدًا عىل موضوع اإلج�ارة. وحينئٍذ يكون 
مح�ل صاحب الداب�ة متاع عمرو اس�تيفاء ملنفعة مملوكة لزيد، وال إش�كال يف س�ببيته 
لضامنه هلا بأجرة املثل. وتصح اإلجارة حينئٍذ، ويس�تحق هو عىل زيد األجرة املس�امة. 
إال أن يفسخ زيد، لعدم التسليم، فرجع األجرة املسامة له، وال يضمن صاحب الدابة 

املنفعة التي استوفاها.

)3( كأنه لفرض عدم اس�تئجار عمرو له حلمل متاعه، ليس�تحق عليه األجرة 
املس�امة، وعدم طلبه منه ذلك، ليكون مس�توفيًا منه منفعة دابته، ويس�تحق عليه أجرة 
املثل. أما مع حتقق أحد األمرين منه، فيتعني استحقاقه إحدى األجرتني. وال يمنع من 
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)مسألة 44(: إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إىل مكان معن 
فركـب غريها عمـدًا أو خطأ لزمته األجرة املسـامة لـألوىل)1( وأجرة املثل 

ذلك ملكية زيد ملنفعة دابته حني محل متاع عمرو عليها.

إذ يف الص�ورة األوىل من الصورتني املتقدمتني ال تكون منفعة محل متاع عمرو 
مملوكة لزيد، للتباين بني املنفعتني، كام س�بق، بل ه�ي مملوكة لصاحب الدابة. وأما يف 
الص�ورة الثانية فاملنفعة املذك�ورة وإن كانت مملوكة لزيد، إال أن ضامن صاحب الدابة 
هل�ا باس�تيفائها جيع�ل ثمرهتا له، فضاًل عام إذا فس�خ زي�د، حيث ترج�ع املنفعة حينئٍذ 

لصاحب الدابة وجيري عليها حكم ملكه.

نعم إذا كان عمرو قد استأجره حلمل متاعه عىل دابة أخرى أو يف وقت آخر أو 
طلب منه ذلك مل يستحق عليه شيئًا، كام إذا مل يستأجره ومل يطلب منه. 

ه�ذا كل�ه إذا ض�اق وقت إجارة زي�د، بحيث يف�وت بحمل مت�اع عمرو عىل 
الدابة، أما مع سعته فاملتعني بقاء اإلجارة ووجوب محل متاع زيد بعد محل متاع عمرو 

عىل الدابة املذكورة، نظري ما سبق يف املسألة الثانية واألربعني، كام هو ظاهر.

)1( ملا س�بق يف املس�ألة الثالثة والعرشين من اس�تقرار اإلجارة عىل املس�تأجر 
ببذل املؤجر العني يف مدة اإلجارة وإن مل يستلمها املستأجر أو مل يستوف املنفعة منها. 

نع�م ال يس�تحق األجرة املذكورة لو مل يتحقق م�ن املؤجر البذل، كام لو كان يف 
مقام بذل دابة واحدة للمس�تأجر فطلب املس�تأجر غري الدابة التي اس�تأجرها بتخيل 
أهنا التي استأجرها، فمكنه املؤجر أو وكيله منها جريًا عىل اعتقاده، من دون أن يبذل 

الدابة املستأجرة مع ذلك. 

كام أنه لو اس�توىف املؤجر منفعة الدابة املس�تأجرة عمدًا أو خطأ لتخيل أن التي 
أخذها املس�تأجر هي املس�تأجرة تعني ضامنه ملنفعة الدابة املذكورة بقيمة املثل يدفعها 

للمستأجر. إال أن يستعملها يف غري املنفعة املستأجر عليها، فيشكل األمر.
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للثانية)1(. وإذا اشـتبه فركب دابة عمـر لزمته أجرة املثل هلا)2( مضافًا إىل 
األجرة املسامة لدابة زيد)3(.

)مسـألة 45(: إذا اسـتأجر سـفينة حلمل اخلـل املعن مسـافة معينة، 
فحملها مخرًا مع اخلل املعن مل يستحق املالك عليه إال األجرة املسامة)4(.

)1( لضامنه منفعتها باالستيفاء، ال باإلجارة لَيثبت عليه باألجرة املسامة.

))( لنظري ما سبق من ضامنه منفعتها باالستيفاء.

)3( س�بق أن ض�امن األجرة املذك�ورة موقوف عىل بذل زي�د للدابة املذكورة، 
وجيري فيها ما سبق.

)4( كأن�ه مل�ا ذكرهP عند الكالم يف اعتبار إباحة املنفعة يف اإلجارة من عدم 
ملك اإلنسان للمنافع املحرمة. وقد سبق الكالم يف ذلك. 

لكن�ه لو تم فلوضع اخلمر يف الس�فينة حيثيتان تثقيل الس�فينة بحمل زائد عىل 
احلمل املس�تأجر عليه، وخصوصية كون املحمول مخرًا، وإذا كانت الثانية غري مملوكة 

لصاحب السفينة، فاألوىل مملوكة له، فلامذا ال تكون مضمونة باالستيفاء؟!.

ولعل�ه إىل ه�ذا يرج�ع م�ا ذك�ره بع�ض مش�اخيناP يف منهاجه م�ن أن عىل 
املس�تأجر قيم�ة املثل حلم�ل اخلمر لو فرض أنه كان حالاًل. وإن كان ذلك ال يناس�ب 

اجلمود عىل عبارته. 

ع�ىل أنه ذكر هو عند الكالم يف اعتبار إباح�ة املنفعة أن منافع األعيان اململوكة 
 ملالكها ليس هو فعلية االنتفاع الذي هو من شؤون املستويف للمنفعة � كاملستأجر وغريه � 
 Pبل هو معنى قائم بالعني وهو قابليتها لالنتفاع، وس�بقه إىل ذلك بعض املحققني

وسيدنا املصنفP يف املسألة التاسعة من كتاب املزارعة من مستمسكه. 

وقد رتب بعض مشاخيناP عىل ذلك أن املحرم غري القابل للملك هو فعلية 



...................................................................  مصباح املنهاج � كتاب اإلجارة 370

)مسألة 46(: جيوز ملن استأجر دابة للركوب أو احلمل أن يرضهبا أو 
يكبحها باللجام عى النحو املتعارف)1(، 

االنتفاع الذي هو من ش�ؤون املنتفع بالعني، أم�ا قابلية العني لالنتفاع فهي ال تتصف 
باحلرمة، وال مانع من ملكية مالك العني هلا. والزم ذلك يف املقام هو ثبوت أجرة املثل 

خلصوصية محل اخلمر من دون حاجة إىل فرض كونه حالاًل.

وأشكل من ذلك ما يف العروة الوثقى من أن الغاصب للعني إذا استوىف املنفعة 
املحرمة منها ال يكون ضامنًا هلا، بل للمنافع الفائتة يف هذه املدة. ويظهر من غري واحد 

 .Pإقرار ذلك منه، بل هو رصيح ما عن بعض مشاخينا

إذ الزم ذلك أنه ال ضامن عىل من ينتفع بالعني بالوجه املحرم من دون أن يمنع 
 Pاملالك منها، ليكون مفوتًا ملنافعها عليه. بل هو ال يناسب ما سبق من بعض مشاخينا 

من ضامن املنفعة املحرمة يف املقام.

ه�ذا وقد تقدم � عند الكالم يف اعتبار إباح�ة املنفعة يف اإلجارة � ضامن املنفعة 
املحرم�ة إال م�ع التفات باذهلا حلرمتها، بحي�ث يكون مقدمًا عىل املعصية أو مش�جعًا 
عليها ومعتديًا يف بذهلا منتهكًا حلرمة الشارع األقدس، من دون فرق يف ذلك بني عمل 
اإلنس�ان ومنفعة الع�ني. والزم ذلك ضامن قيمة الزيادة يف املقام إذا مل يتفق املس�تأجر 
مع مالك الس�فينة عىل محلها بأجر بحيث يكون مقدمًا عىل االس�تئجار عىل احلرام أو 

الرخيص فيه باألجر.

هذا كله بناء عىل حرمة محل اخلمر ونقله، كام يظهر من غري واحد منهم س�يدنا 
املصن�فP. وإال خرج عن حمل الكالم من كون املنفعة الزائدة حمرمة. وللكالم يف 

ذلك مقام آخر. وقد تقدم يشء منه عند الكالم يف اعتبار إباحة املنفعة يف اإلجارة.

)1( ك�ام رصح بذل�ك مجاعة تقدم بعضهم يف املس�ألة اخلامس�ة والثالثني، بل 
يظه�ر من بعض كلامهتم املفروغية عنه. ألن التعارف قرينة عرفية عىل أخذ الرخيص 
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إال مـع منع املالـك)1(. وإذا تعدى عن املتعارف أو مـع منع املالك  ضمن 
نقصها أو تلفها)2( ويف صورة اجلواز ال ضامن للنقص عى األقوى)3(.

 )مسألة 47(: صاحب احلامم ال يضمن الثياب أو نحوها لو رسقت)4(. 

فيه رشطًا ضمنيًا يف عقد اإلجارة. كام يوجب اس�تفادة اإلذن فيه من اإلذن يف ركوب 
الدابة والسري هبا يف غري مورد اإلجارة.

)1( كام رصحوا بذلك أيضًا. ووجهه ظاهر. نعم للاملك املنع مطلقًا مع اإلذن 
يف ركوب الدابة من دون استئجار هلا. وكذا مع االستئجار هلا إذا كان حني العقد. أما 
إذا أطلق حني العقد فليس له املنع بعد ذلك، ملا سبق من أن التعارف قرينة عرفية عىل 
أخذ الرخيص رشطًا ضمنيًا يف العقد، ومع نفوذ الرشط املذكور يرتفع حق املالك يف 

املنع وال يرتب عليه األثر. 

إال أن يعل�م بع�د العق�د بع�دم قصده ح�ني إيق�اع العقد اش�راط الرخيص، 
خروج�ًا ع�ن املتع�ارف. وحينئٍذ إن وافقه املس�تأجر يف عدم القص�د لذلك فال رشط 
بينهام، وإن خالفه وقصد ذلك تبعًا للمتعارف لزم عدم التطابق بني اإلجياب والقبول، 

فيبطل عقد اإلجارة من أصله.

))( كام رصحوا بذلك، بل ال إش�كال فيه. ملا س�بق يف املسألة الثالثة والثالثني 
من ضامن املستأجر للعني املستأجرة مع التعدي. نعم سبق عدم سلطنة املالك عن املنع 

بعد العقد، فال يرتب عليه األثر.

)3( كام يظهر مما تقدم يف املسألة اخلامسة والثالثني.

)4( كام يف الرسائر والرشائع والقواعد والتذكرة واإلرش�اد والتحرير وجامع 
املقاصد واملسالك وغريها. ونفى يف اجلواهر اخلالف يف ذلك. لعدم املوجب للضامن 
م�ع عدم االس�تئامن، بل حت�ى معه مع ع�دم التفريط، مل�ا هو املعلوم م�ن عدم ضامن 
األم�ني. وملعت�رب غياث بن إبراهيم ع�ن أيب عبد اهللA: »أن أم�ري املؤمننيA أيت 
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إال إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط)1(.
)مسـألة 48(: إذا اسـتأجر حلفـظ متـاع فرسق مل يضمـن)2( إال مع 

بصاح�ب مح�ام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمنه، وق�ال: إنام هو أمني«)1(. 
ونحوه أو عينه مرسل الصدوق))(.

)1( حيث ال إش�كال وال خالف ظاهرًا يف الضامن، كام هو احلال يف كل أمني. 
ومن ثم يتعني محل إطالق نفي الضامن يف التذكرة عىل صورة عدم التعدي والتفريط، 

كام ذكره يف مفتاح الكرامة.

))( ك�ام يف اجلواه�ر والع�روة الوثق�ى وغريمه�ا. لعم�وم عدم ض�امن األمني 
وخص�وص صحي�ح احللبي عن أيب عب�د اهللA وفيه: »وعن رجل اس�تأجر أجريًا 

فأقعده عىل متاعه فرسق، قال: هو مؤمتن«)3(. 

لك�ن يف موثق إس�حاق ب�ن عامر عنهA ع�ن أبي�هA: »إن عليًاA كان 
يق�ول: ال ض�امن عىل صاحب احلامم فيام ذه�ب من الثياب، ألنه إن�ام أخذ اجلعل عىل 

احلامم، ومل يأخذ عىل الثياب«)4(. ونحوه خرب أيب البخري)5(.

ومقت�ىض التعلي�ل فيهام أنه لو أخذ اجلعل عىل الثي�اب لضمنها. ومن ثم يظهر 
م�ن اجلواهر التعارض ب�ني الصحيح وهذين احلديثني، وتقديم�ه عليهام ولو ملطابقته 

لعموم عدم ضامن األمني. 

وع�ن بع�ض مش�اخيناP احتامل مح�ل احلديث�ني األخريي�ن عىل ص�ورة ما 
إذا مل يك�ن صاح�ب احلامم مس�ؤواًل بحفظ الثي�اب، ويكون ترك صاح�ب الثياب هلا 
وثوقًا بس�المتها، من دون أن يعتمد عىل صاحب احل�امم، فيكونان أجنبيني عن مورد 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:8) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
))( من ال حيره الفقيه ج:3 ص:163.

)3( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:3.
)4( ، )5( وسائل الشيعة ج:13 باب:8) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:3، ).
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التقصـري يف احلفظ)1(. ويف كون غلبة النوم من التقصري إشـكال)2(. هذا 

الصحيح من فرض االس�تئامن. لكن ذلك � ل�و تم � ال ينايف ظهور احلديثني يف ضامن 
صاح�ب احلامم لو أخذ املال عىل حفظ الثياب، فيكونان معارضني للصحيح، وجيري 

ما سبق من اجلواهر.

اللهم إال أن يقال: ظاهر الصحيح أن دفع املال يف مقابل حراسة املتاع بالوضع 
املتعارف من دون أن يتضمن التعهد بس�المته، بحيث يكون األجري مس�ؤواًل بدركه، 

فيكون األجري كسائر األمناء. 

أم�ا احلديثان فمقت�ىض املفهوم فيهام لي�س هو الضامن مع أخ�ذ املال عىل جمرد 
حراس�ة الثي�اب، بل عىل نف�س الثياب، ويكون مس�ؤواًل بس�المتها الراج�ع للتعهد 
بضامهنا عىل تقدير التلف، بحيث يكون الضامن مقتىض نفس األمر املتعهد به يف مقابل 
امل�ال، ال رشطًا زائدًا عىل مفاد املعاوضة فهو يش�به التأمني املتعارف يف عصورنا. وال 

أقل من لزوم محلهام عىل ذلك، مجعًا مع الصحيح. فتأمل جيدًا.

)1( فيضم�ن. وكأن املف�روض يف كالمهم كون املتاع حتت ي�ده بحيث يكون 
أمين�ًا علي�ه، فيلحقه حكم األمني من ع�دم الضامن إال مع التفري�ط، وهو الظاهر من 
صحيح احللبي املتقدم. أما إذا اس�تؤجر عىل حفظ املتاع وحراس�ته من دون أن جيعل 

حتت يده ويستأمن عليه فال وجه للضامن حتى مع التفريط. 

إال أن يرج�ع االس�تئجار عىل احلفظ إىل حتمله مس�ؤولية امل�ال، بحيث يتعهد 
ب�ه ويتحمل دركه، عىل النح�و املتقدم يف حديثي إس�حاق وأيب البخري. وحينئٍذ كام 
يمكن تعهده بسالمته مطلقًا، فيضمن مطلقًا � كام لعله ظاهر احلديثني � يمكن تعهده 

به باملقدار امليسور له، فيختص ضامنه بام إذا فّرط.

))( وقريب منه يف حاشية السيد األصفهاينP عىل العروة الوثقى. بل منع 
منه بعض مشاخيناP. لكن جعله يف العروة الوثقى من التقصري. وعليه جرى مجلة 
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إذا مل يشـرط عليه الضامن أما إذا اشرط عليه ضمن)1(، ومل يستحق أجرة 
يف الصورتن)2(.

)مسألة 49(: إنام جيب تسليم العن املستأجرة إىل املستأجر إذا توقف 
اسـتيفاء املنفعة عى تسـليمها)3(، كـام يف إجارة آالت النسـاجة والنجارة 

من حمش�يها. وهو قريب جدًا، فإن من ش�أن من يتصدى للحراسة أن يعرف من نفسه 
القدرة عليها، لعدم حاجته للنوم حينها. 

نع�م ل�و كان�ت غلبة النوم ل�ه أمرًا غري متوق�ع احلصول، لطارئ غري حمتس�ب 
خارج عن مقتىض وضعه املعهود له، اجته عدم حصول التفريط بذلك.

)1( لعموم نفوذ الرشوط، عىل ما تقدم يف املسألة الثالثة والثالثني.

))( ك�ام م�ال إلي�ه يف اجلواهر يف ص�ورة عدم ال�رشط، واس�تظهره يف العروة 
الوثق�ى يف الصورتني، وعلي�ه جرى غري واحد من رّشاحها وحمش�يها. لعدم حصول 
األم�ر املس�تأجر علي�ه، وه�و احلفظ. ق�ال يف الع�روة الوثق�ى: »إال أن يك�ون متعلق 

اإلجارة اجللوس عنده وكان الغرض هو احلفظ، ال أن يكون هو املستأجر عليه«. 

نع�م لو رجع االس�تئجار ع�ىل احلفظ إىل حتمل مس�ؤولية الع�ني بنحو يقتيض 
الض�امن، نظ�ري ما تق�دم احتامل�ه يف حديثي إس�حاق وأيب البخري، تع�ني الضامن يف 

الصورتني واستحقاق األجر، كام لعله ظاهر.

)3( إذ م�ع ع�دم التوق�ف ف�ال وج�ه لوجوب تس�ليم الع�ني، بل ه�و خمالف 
لقاعدة س�لطنة مالك العني عليها التي ال خمرج عنها بعد فرض عدم اقتضاء اإلجارة 
تس�ليمها، بل تس�ليم املنفعة املوق�وف عىل التمكني من العني ال غ�ري. أما مع التوقف 
املذك�ور فيكون مقتىض اإلجارة هو تس�ليم العني مقدمة لتس�ليم املنفع�ة الذي تبتني 

عليه اإلجارة. وبه خيرج عن قاعدة السلطنة.

نع�م البد من التف�ات املتعاقدين للتوق�ف املذكور، لريجع العق�د إىل االلتزام 
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واخلياطـة)1( أو كان املسـتأجر قـد اشـرط ذلـك)2(، و إال مل جيب. فمن 

بتس�ليم العني زائدًا عىل تسليم املنفعة. أما مع الغفلة منهام عن ذلك، أو جتدد التوقف 
املذك�ور بعد العقد، فيش�كل وجوب التس�ليم، خلروجه عن مقت�ىض العقد. ويلحقه 

حكم تعذر استيفاء املنفعة من أول األمر أو يف األثناء.

وأشكل من ذلك ما إذا التفت املستأجر لتوقف استيفاء املنفعة عىل تسلم العني 
فقص�ده ح�ني إيقاع العقد، وغفل املؤج�ر عن ذلك فلم يقص�ده، حيث يتعني بطالن 
اإلجارة من أصلها، لعدم التطابق بني اإلجياب والقبول. وكذا احلال يف س�ائر أسباب 

اختالفهام يف القصد إىل اشراط تسليم العني وعدمه. 

ه�ذا يف مق�ام الثبوت، وأما يف مق�ام اإلثبات والتش�اح فاملتب�ع القرائن العامة 
واخلاصة الصاحلة لتعيني املراد هلام حني العقد.

)1( ال خيفى عدم اطراد ذلك يف األمور املذكورة، فمثل اإلبرة واملنشار اليدوي 
يتوقف انتفاع املستأجر به عىل قبضه، أما مثل ماكنة اخلياطة واملنشار الكهربائي فيمكن 

انتفاع املستأجر به وهو ثابت يف حمله حتت يد مالكه. 

وحتى األول قد خيرج عن يد مالكه حني انتفاع املستأجر به، بأن يأخذه املستأجر 
لبيت�ه مث�اًل، وقد ال خيرج عنها، كام لو كان ينتفع به وهو عند مالكه وحتت نظره. وكذا 
مثل الدار والغرفة قد يرفع املالك يده عنه ويستقل به املستأجر وبمفتاحه حني انتفاعه 

به، وقد يبقى حتت سيطرة املالك حينئٍذ، نظري الغرفة املستأجرة من الفندق. 

ومن هنا يصعب التقسيم املذكور بنحو اإلطالق، بل من القريب كون املرجع 
يف حتديد كل من القسمني هو الرشط الرصيح أو الضمني املستفاد من التعارف وغريه 

من قرائن األحوال.

))( س�واء كان ال�رشط رصحيًا أم ضمنيًا بس�بب املتعارف أو غ�ريه من قرائن 
األحوال.
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استأجر سفينة للركوب مل جيب عى املؤجر تسليمها إليه.
)مسـألة 50(: يكفـي يف صحـة اإلجارة ملـك املؤجر املنفعـة وإن مل 
يكـن مالكًا للعن)1(. فمن اسـتأجر دارًا جاز لـه أن يؤجرها من غريه وإن 
مل يكـن مالكًا لنفس الدار. فإذا توقف اسـتيفاء املنفعة عى تسـليمها وجب 
عى املؤجر الثاين تسليمها إىل املستأجر منه وإن مل يأذن له املالك)2(، وإذا مل 

)1( ك�ام رصح ب�ه مجه�ور األصحاب، بل ال إش�كال وال خالف في�ه ظاهرًا، 
ويظه�ر من كالمه�م يف تأجري املؤجر للعني املفروغية عن ذل�ك، كام ادعي اإلمجاع يف 

بعض فروع ذلك، وربام يأيت التعرض له.

ويقتضي�ه عموم نفوذ العقد بعد كون مفاد اإلجارة هو متليك املنفعة املفروض 
ملكيتها للمؤجر وس�لطنته عليها، بل يكفي فيه س�لطنته عليها وإن مل يكن مالكًا هلا، 
فضاًل عن العني. وتش�هد به يف اجلملة النص�وص الواردة يف تأجري املؤجر للعني التي 
ق�د ي�أيت التعرض هل�ا، وما هو املعل�وم من مرشوعية إج�ارة الوقف املبن�ي عىل متلك 

املوقوف عليهم ملنفعة العني املوقوفة، ال جمرد االنتفاع هبا. بل األمر أظهر من ذلك.

))( ك�ام يف ظاهر الرشائع ورصيح املختلف واملس�الك والروضة وغاية املراد 
وغريها. وحكم بالضامن مع عدم استئذان املالك يف التسليم للثاين يف النهاية والرسائر 

والقواعد وجامع املقاصد. ومقتضاه عدم جواز التسليم له.

ويظه�ر منهم أن الوجه يف عدم جواز التس�ليم له أن املال�ك بإجارته العني إنام 
ريض بتس�ليمها للمس�تأجر األول، فتس�ليمها للثاين من غري إذنه تع�دّ عليه، فيحرم، 

ويكون مضمنًا. 

وأجي�ب ع�ن ذلك بأنه يف فرض توقف اس�تيفاء املنفعة م�ن العني عىل قبضها 
واالس�تيالء عليه�ا فإط�الق اإلج�ارة بنح�و يقت�يض ملك املس�تأجر للمنفع�ة وإن مل 
يس�توفها بنفس�ه يقتيض اس�تئامنه عىل العني بنحو يقتيض اس�تيفاء منفعتها مطلقًا ولو 
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من غريه، املقتيض الس�تيالء ذلك الغري عليها، فال يكون بتس�ليمه هلا متعديًا، ليكون 
التسليم املذكور حمرمًا مضمنًا. 

وعن بعض مشاخيناP تأكيد ذلك بأنه ال إشكال يف انتقال املنفعة بعد موت 
املستأجر لوارثه، وأن له االنتفاع بالعني من دون حاجة الستئذان مالكها املؤجر.

ه�ذا مضافًا إىل بعض النص�وص، كصحيح عيل بن جعفر: »س�ألته عن رجل 
استأجر دابة فأعطاها غريه فنفقت ما عليه؟ قال: إن كان رشط أن ال يركبها غريه فهو 
ضام�ن هلا، وإن مل يس�م فليس علي�ه يشء«)1(. والنصوص ال�واردة يف إجارة األرض 
وغريها بمس�اوي األجرة أو األقل))(، والتي يأيت التعرض هلا أو لبعضها إن ش�اء اهلل 
تعاىل يف املس�ألة الثانية واخلمس�ني، حيث مل يتعرض فيها لوجوب اس�تئذان صاحب 

العني املستأجرة يف تسليمها للمستأجر الثاين.

لك�ن النصوص األخرية واردة لبي�ان اإلجارة من حيثية زي�ادة األجر ونقصه 
ونح�و ذلك بعد الفراغ عن ج�واز اإلجارة يف اجلملة، إما البتن�اء اإلجارة الثانية عىل 
ع�دم إخ�راج املؤج�ر األول العني عن ي�ده، أو البتناء اإلج�ارة األوىل ع�ىل االنتفاع 
بالعني ولو من طريق إجارهتا للغري وتس�ليمها له أو غري ذلك، وال إطالق هلا يقتيض 
جواز إجارهتا بنحو خترج عن يد املستأجر األول للمستأجر الثاين ملجرد عدم اشراط 

املبارشة يف اإلجارة األوىل.

وأم�ا صحي�ح عيل بن جعفر فه�و إنام يدل عىل أن إطالق إج�ارة الدابة يقتيض 
عدم اعتبار مبارشة املس�تأجر اس�تيفاء املنفعة، وله أن يستوفيها من طريق غريه كولده 
وغالمه وصديقه وغريهم، وهو ال يستلزم املدعى من جواز إجارهتا للغري وتسليمها 

له، بحيث يستقل هبا وخترج عن سلطان املستأجر األول. 

ويظه�ر األث�ر فيام إذا وثق املس�تأجر بالغري فس�لمه العني ليس�تويف منفعتها ثم 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:16 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
))( راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:19، 0)، 1)، )) من أبواب كتاب اإلجارة.



...................................................................  مصباح املنهاج � كتاب اإلجارة 378

اهتمه، حيث ال يس�عه اس�رجاعها منه مع إجارهتا له وفرض صحة اإلجارة، ويس�عه 
ذلك بل يتعني عليه مع عدمها. نعم ال بأس ببذل منفعة العني بالضامن حيث ال يكون 

معه ملزمًا بتسليم العني للمستويف، بل له اسرجاعها منه متى شاء. 

وبذل�ك يظه�ر اندفاع الوج�ه األول، وأن إطالق اإلج�ارة بنحو ال يتعني عىل 
املس�تأجر اس�تيفاء منفعتها بنفس�ه ال يس�تلزم إطالقها بنحو يقتيض إجارته هلا وإلزام 

نفسه بتسليمها للمستأجر، بحيث ليس له اسرجاعها منه.

وأما ما س�بق عن بعض مش�اخيناP من ظهور عدم حاجة وارث املس�تأجر 
لالستئذان يف الترصف من املالك. فهو وإن كان مسلاًم، إال أنه ال ينفع يف املقام..

أواًل: ملا هو املعلوم من توقع تعرض املستأجر للموت، فإقدام مالك العني عىل 
اإلجارة مع ذلك من دون اش�راط مبارشة املستأجر الستيفاء املنفعة مستلزم إلقدامه 
ع�ىل اإلذن للوارث يف الترصف إذا ملك املنفع�ة، وال جمال ألن يقاس بذلك اإلجارة 

الثانية التي مل يثبت إقدام املؤجر عليها.

وثانيـًا: ألن بق�اء موضوع املنفعة املس�تأجر عليها بعد موت املس�تأجر لفرض 
عدم اش�راط املبارشة مس�تلزم مللك الوارث هلا وس�لطنته عىل اس�تيفائها وعىل العني 
تبعًا لذلك. وهذا بخالف املستأجر الثاين، لعدم ثبوت سلطنته عىل املنفعة، كي يتعني 

سلطنته عىل العني تبعًا هلا.

إن قلت: املفروض يف كالمهم صحة اإلجارة الثانية املس�تلزمة مللك املس�تأجر 
للمنفعة وس�لطنته عليها، كالوارث، وإنام الكالم يف جواز تس�ليم العني من دون إذن 

مالكها.

قلـت: كلامهت�م وإن كانت ظاه�رة يف ذلك، إال أنه ال جمال للبن�اء عليه، إذ بعد 
فرض ابتناء اإلجارة الثانية عىل التس�ليم، فتوقف التس�ليم عىل اس�تئذان مالك العني 
راجع إىل منافاة اإلجارة لس�لطنته عىل العني، املس�تلزم لع�دم نفوذها إال بإذنه. ولعل 
مراده�م من صح�ة اإلجارة ثانيًا صحته�ا ذاتًا، لفرض عموم موضوعها للمس�تأجر 
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يتوقف استيفاء املنفعة عى التسليمـ  كالسفينة والسيارةـ  مل جيب عى املؤجر 
األول تسـليمها إىل الثاين إال إذا اشرط عليه ذلك. وال جيوز للمؤجر الثاين 
 تسليمها إىل املستأجر منه)1(. وإن اشرط عليه. بل الرشط يكون فاسدًا)2(. 

بع�د فرض عدم أخذ املبارشة قيدًا يف اإلجارة األوىل. وإال فال جمال للبناء عىل نفوذها 
إال بعد الفراغ عن س�لطنة املستأجر األول عىل تسليم العني للمستأجر الثاين من دون 

حاجة الستئذان املالك.

ه�ذا كل�ه بناء عىل متامية التقس�يم إىل ما يتوقف اس�تيفاء املنفع�ة من العني عىل 
تس�ليمها وم�ا ال يتوقف عىل ذلك. أم�ا بناء عىل عدم متاميته، وأن لزوم التس�ليم تابع 
للرشط ال غري، فال موضوع للكالم املذكور، وجيري حكم القسم الثاين يف مجيع موارد 

اإلجارة، وهو ما يأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل. فالحظ.

)1( كأنه لعدم اقتضاء اإلجارة األوىل بنفس�ها التسليم، لتشرك معها اإلجارة 
الثاني�ة يف ذل�ك. غاية األم�ر أن يكون التس�ليم يف اإلجارة األوىل مقت�ىض الرشط أو 
اإلذن، ف�إذا اخت�ص التس�ليم املش�رط أو املأذون في�ه باملس�تأجر األول مل يكن وجه 
للتعدي للمستأجر الثاين. بل مقتضاه عدم التعدي ملن يبذل املستأجر األول له املنفعة 

من دون استئجار ممن يتعلق به، كولده وزوجته وصديقه وغالمه وغريهم. 

وإذا أمكن الفرق بينهم وبني املس�تأجر الثاين يف الرشط أو اإلذن أمكن الفرق 
بينهم وبينه يف اإلقدام عىل تسليم العني املستفاد من اإلجارة يف القسم األول، كام سبق 

مّنا ويظهر بالتأمل.

))( لكون�ه منافي�ًا حل�ق مالك العني، فال ينف�ذ إال بإجازته. وم�ع فرض عدم 
إجازته وفس�اد الرشط هل يفس�د عقد اإلج�ارة الثاين، أو يثبت في�ه اخليار، أو يلزم؟ 
تك�رر مّنا أن الرشط الفاس�د ال يفس�د العقد، وال يثبت معه اخلي�ار. لكن ال يبعد هنا 
ثبوت اخليار، ألن الرشط من ش�ؤون املنفعة التي هي موضوع العقد، فمرجع بطالن 
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نعـم إذا أذن لـه املالـك فـا بـأس)1(. كـام أنـه يف الصـورة السـابقة التـي 
جيـب فيهـا تسـليم املؤجـر الثـاين إىل املسـتأجر منـه ال جيـوز التسـليم إال 
 إذا كان املسـتأجر منـه أمينـًا)2(، فـإذا مل يكـن أمينـًا وسـلمها إليـه كان 

الرشط إىل عدم سالمة املنفعة عىل الوجه الذي أقدم عليه املستأجر الثاين. فتأمل جيدًا.

)1( وك�ذا إذا أج�از املالك الرشط بعد وقوع العقد، كام س�بق، ألن الرشط ملا 
كان منافيًا حلقه، كان بطالنه لقصور السلطنة عىل إيقاعه، فيكون كعقد الفضويل قاباًل 

للنفوذ باإلجازة.

))( ك�ام عن ابن اجلنيد. وكأنه ألنه مس�تأمن عىل العني، فلي�س له التفريط هبا 
بتس�ليمها لغري األمني، كام ال جيوز له بذهلا لغري األمني ليستويف منفعتها بداًل عنه جمانًا 

من دون إجارة. 

وقد يستأنس له بصحيح الصفار: »كتبت إىل الفقيهA يف رجل دفع ثوبًا إىل 
القص�ار ليقرّصه، فدفعه القصار إىل قصار غ�ريه ليقرّصه، فضاع الثوب هل جيب عىل 
القصار أن يرده إذا دفعه إىل غريه وإن كان القصار مأمونًا؟ فوقعA: هو ضامن له. 
إال أن يك�ون ثقة مأمونًا إن ش�اء اهلل«)1(. وقريب من�ه أو عينه حديث حممد بن عيل بن 

حمبوب))(. بناء عىل رجوع الضمري املستر يف اجلواب إىل القصار الثاين. 

وه�و وإن كان واردًا يف الع�ني التي يعمل هبا األجري، إال أنه يمكن أن يس�تفاد 
منه احلكم يف املقام � وهو العني املستأجرة � بإلغاء خصوصية املورد بعد اشراكهام يف 

كوهنام أمانة.

لكن من القريب بلحاظ الس�ؤال رجوع الضمري للقص�ار األول، فيكون دااًل 
ع�ىل ع�دم تضمني العام�ل املأمون، ويتعني محله عىل االس�تحباب، كام س�بق، أو عىل 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:18.
))( وسائل الشيعة ج:13 باب:9) من أبواب كتاب اإلجارة ملحق حديث:18.
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 ضامنـًا)1(. هـذا إذا كانـت اإلجـارة)2( مطلقـة. أمـا إذا كانـت مقيـدة 

ـ كـام إذا اسـتأجر الدابـة لركوب نفسـهـ  فا تصح إجارهتا مـن غريه)3(، 
فـإذا آجرهـا من غـريه بطلت اإلجارة. فإذا ركبها املسـتأجر الثـاين كان آثاًم 
إن كان عاملـًا بالفسـاد. ويف كونـه ضامنًا أجـرة املثل للاملك أو للمسـتأجر 
 األول إشـكال. واألظهر عدمه)4(. با فرق بن كونه عاملًا بالفسـاد وكونه 
اإلذن م�ن املال�ك يف الدفع للغري من غري تفريط. وعىل كال الوجهني يكون أجنبيًا عن 
حم�ل ال�كالم. عىل أنه ال ظهور ل�ه يف إجارة القص�ار الثاين املبنية عىل اإللزام بتس�ليم 
الع�ني، ب�ل لعله مبني عىل اس�تيفاء عمله بالضامن من دون عقد مل�زم، فيجري فيه ما 

تقدم يف صحيح عيل بن جعفر. 

ثم إن عدم التس�ليم لغري األمني يناس�ب عدم صحة اس�تئجاره، ملا ذكرناه آنفًا 
من أنه ال جمال لصحة اإلجارة يف هذا القسم مع عدم جواز التسليم. فالحظ.

)1( لتعدي�ه يف تس�ليمه للثاين. ك�ام يكون الثاين أيضًا ضامن�ًا لعدم اإلذن له يف 
أخ�ذ العني. غايت�ه أن يكون له الرجوع عىل األول فيام يغرم�ه للاملك إذا كان مغرورًا 

خمدوعًا من قبله.

))( يعني: اإلجارة التي أوقعها املالك.

)3( لع�دم انطباق املنفعة اململوكة له باإلجارة األوىل عىل ركوب غريه ليملكه 
له باإلجارة الثانية. نعم لو كانت اإلجارة الثانية بلحاظ ركوب املس�تأجر األول نفسه 
صحت، كام نّبه له السيد الطباطبائيP يف العروة الوثقى وبعض مشاخيناP عىل 
تفصيل ال يسعنا استقصاؤه. كام إذا أراد املستأجر الثاين أن يتحمل نفقة سفر املستأجر 
األول، حي�ث يس�تطيع باإلجارة الثانية ملك عني املنفعة الت�ي وقعت اإلجارة األوىل 

.Pعليها. لكنه خارج عن مفروض كالم سيدنا املصنف

)4( أم�ا ع�دم ضامن�ه أجرة املث�ل للاملك فكأنه للبن�اء عىل امتن�اع ملك مالك 
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الع�ني للمنفعتني املتضادتني، ومها ركوب املس�تأجر األول وركوب املس�تأجر الثاين، 
عىل ما تقدم الكالم فيه يف املسألة الواحدة واألربعني. حيث يتعني ملكه املنفعة األوىل 
الت�ي اختارها وأوقع اإلجارة عليها من دون موجب لبطالن اإلجارة، فيس�تحق عىل 
املس�تأجر األول األجرة املسامة، وال يستحق عىل املستأجر الثاين شيئًا باستيفائه املنفعة 
الثانية. خالفًا للس�يد الطباطبائيP يف العروة الوثقى حيث حكم باستحقاقه أجرة 
املثل عىل املستأجر الثاين، ملا سبق منه هناك من ضامن املنفعتني املتضادتني ملالك العني، 

إحدامها باألجرة املسامة، واألخرى بأجرة املثل.

لك�ن تقدم مّنا هناك أنه يس�تحق األجرة املس�امة مقابل املنفعة املس�تأجر عليها 
وإن مل يس�توفها املس�تأجر، كام يستحق فرق ما بينها وبني أجرة املثل للمنفعة املستوفاة 
إن زادت عليه�ا. وذل�ك إنام س�بق يف فرض وح�دة الضامن بأن يكون املس�تأجر هو 
الذي يستويف املنفعة األخرى. أما يف املقام حيث يكون املستويف هلا شخص آخر، فهل 
جيري ذلك أيضًا، بأن يضمن الفرق املذكور ال غري، أو يضمن متام أجرة املثل للمنفعة 

املستوفاة؟ ال خيلو األمر عن إشكال، وإن كان األول هو األوفق باألصل.

وأم�ا عدم ضامن�ه أجرة املث�ل للمس�تأجر األول فلعدم ملك املس�تأجر األول 
املنفعة املس�توفاة، ليس�تحق أج�رة املثل هلا. لك�ن حكم بعض مش�اخيناP � مضافًا 
إىل ضامنه للاملك أجرة املثل للمنفعة املس�توفاة � بضامنه للمس�تأجر األول أجرة املثل 

للمنفعة التي فوهتا عليه، وهي منفعة ركوبه. 

وفي�ه � مضاف�ًا إىل ما تكرر مّنا من ع�دم وضوح وجه الض�امن بتفويت املنفعة 
م�ن دون اس�تيفاء � : أن املس�تأجر األول ه�و الذي فوت املنفعة عىل نفس�ه بتس�ليمه 
العني للمستأجر الثاين. نعم قد يتجه ذلك لو كان مستويف املنفعة قد غصب العني من 

املستأجر األول.
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جاهًا به؟)1(. وإذا آجر الدابة للركوب واشـرط عى املسـتأجر اسـتيفاء 
املنفعـة بنفسـه أو أن ال يؤجرها من غريه)2( فآجرهـا بطلت اإلجارة)3(. 
وإذا استوىف املستأجر منه املنفعة كان ضامنًا له أجرة املثل)4( ال للاملك)5(.

)1( إذ اجلهل إنام يكون عذرًا رافعًا للعقاب دون الضامن.

))( ب�أن تكون املنفعة املس�تأجر عليها هي مطلق الرك�وب وهي التي يملكها 
املس�تأجر، ويك�ون ال�رشط املذكور زائ�دًا عىل مفاد العق�د م�ن دون أن يقتيض تقييد 
املنفع�ة املس�تأجر عليها، بخالف الصورة الس�ابقة، حيث فرض كون املس�تأجر عليه 

خصوص منفعة ركوبه بنفسه دون مطلق الركوب.

)3( ملنافاهتا للرشط املذكور، وقد س�بق مّنا غري مرة من أن الرشط يقتيض حقًا 
للمشرط يوجب قصور سلطنة املرشوط عليه، فال ينفذ منه الترصف املنايف للرشط.

)4( لك�ون املنفعة التي اس�توفاها مملوك�ة له بعد فرض كون املنفعة املس�تأجر 
عليه�ا أواًل ه�ي مطل�ق الرك�وب، ال خصوص الركوب املس�تأجر ل�ألول. غايته أن 

بطالن اإلجارة يقتيض االنتقال ألجرة املثل، دون األجرة املسامة باإلجارة الثانية.

نعم لو أمىض املس�تأجر األول اإلجارة الثانية املخالفة لرشطه تعني اس�تحقاق 
املستأجر األول عىل الثاين األجرة املسامة. 

كام أن املستأجر األول حيث خالف رشط املالك يف عدم استيفاء املنفعة بنفسه 
فللاملك فس�خ اإلج�ارة األوىل، فرجع األجرة للمس�تأجر األول، ويكون املس�تأجر 

الثاين ضامنًا للمنفعة التي استوفاها للاملك بأجرة املثل. 

وه�ل للامل�ك حينئٍذ إمض�اء اإلج�ارة الثانية، ليس�تحق األجرة املس�امة فيها؟ 
الظاه�ر أن�ه ليس ل�ه ذلك، نظري ما تق�دم مّنا يف مس�ألة من باع ثم مل�ك يف فروع بيع 

الفضويل. فالحظ.
)5( لع�دم اس�تيفائه منفع�ة مملوك�ة له. نعم يس�تحق املالك األجرة املس�امة يف 
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)مسـألة 51(: إذا اسـتأجر الـدكان مـدة فانتهـت املدة وجـب عليه 
إرجاعـه إىل املالك)1(، وال جيـوز له إجياره من ثالث إال بـإذن املالك)2(. 
كـام ال جيـوز لـه أخـذ املـال مـن ثالـث، ليمكنه مـن الـدكان ـ املسـمى يف 
عرفنـا رسقفليـةـ  إال إذا رىض املالـك)3( وإذا مـات املسـتأجر مل جيز أيضًا 

اإلجارة األوىل عىل املستأجر األول، كام هو ظاهر.

ه�ذا كل�ه مع ضيق الوق�ت عن اس�تيفاء املنفعتني. أما مع س�عته فال تضاد بني 
املنفعت�ني، ب�ل يتعني اس�تحقاق املالك يف صوريت التقييد واالش�راط األجرة املس�امة 
باإلج�ارة األوىل ع�ىل املس�تأجر األول، ومت�ام األجرة املس�امة يف اإلج�ارة الثانية عىل 
املس�تأجر الث�اين مع إمضائه هلا، ومتام أجرة املثل للمنفعة املس�توفاة م�ن قبله عليه مع 
ع�دم إمضائ�ه هلا. غايته أن للمس�تأجر الثاين الرجوع عىل املس�تأجر األول بالفرق لو 

كانت أجرة املثل أكثر إذا كان مغرورًا خمدوعًا من قبله.

)1( قطعًا، لعدم الوجه يف حبس�ه عن املالك بعد سلطنته عليه بمقتىض ملكيته 
له، وانتهاء مدة اإلجارة.

))( لعني ما سبق لو كان املراد إجارته للاملك كام هو الظاهر. أما إجارته لنفسه 
ف�ال جمال هلا حتى م�ع إذن املالك، لعدم ملكه للمنفعة، لتقع اإلجارة له. إال أن يرجع 
إذن املال�ك إىل إجارته للمس�تأجر األول ثانيًا مع إذنه ل�ه يف أن يؤجره لغريه، فيدخل 

فيام يأيت يف املسألة الثانية واخلمسني.

)3( رضا املالك إنام يسوغ أخذ املال للمستأجر من الثالث إذا مل يكن املستأجر 
ممتنعًا من تس�ليم ال�دكان للاملك، أما إذا كان ممتنعًا من تس�ليمه له ومتكينه منه فأخذه 
امل�ال م�ن الثالث بإذن املالك يف مقابل رفع يده ع�ن الدكان ال حيل، ألنه معتد بحبس 
الدكان، فال يس�تحق ش�يئًا يف مقابل رفع يده عنه وتركه للعدوان، بل يكون أكل املال 

حينئٍذ أكاًل له بالباطل. 
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 لوارثـه أخـذ الرسقفليـة)1(، إال إذا ريض املالـك)2(. فـإذا أخذهـا برضا 

ك�ام أن إذن املالك يف أخذ املس�تأجر امل�ال من الثالث � يف ف�رض عدم عدوانه 
بحبس الدكان � إنام حيتاج إليه إذا ابتنى عىل جعل حق للثالث الدافع للامل يف الدكان 

يقتيض إجياره له كلام أراد ذلك.

أم�ا إذا كان املالك يف مقام مراعاة املس�تأجر القديم وترجيحه عىل غريه وعدم 
أخ�ذ ال�دكان منه مادام يرغب يف اس�تئجاره، ألولويته عرفًا، فيجوز للمس�تأجر أخذ 
املال يف مقابل إعراضه عن اس�تئجار الدكان، ليستأجره الدافع، وال يتوقف أخذ املال 

حينئٍذ عىل استئذان املالك، ألنه يف مقابل أمر له السلطنة عليه. 

وقد يس�تفاد ذلك من صحيح حممد بن مس�لم: »س�ألت أبا عبد اهللA عن 
الرجل يرشو الرجل الرشوة عىل أن يتحول من منزله، فيسكنه، قال: ال بأس به«)1(. 

ولع�ل أصل الرسقفلية ذل�ك، ثم حتولت تدرجيًا إىل ما تع�ارف هذه األيام من 
ثب�وت حق لدافعه�ا يف الدكان بحيث يكون له األولوية باس�تئجاره، وال حيق للاملك 
االمتن�اع ع�ن إجارته له مادام يريد اس�تئجاره. وم�ن الظاهر أن ثب�وت احلق املذكور 
مناف لس�لطنة املالك فالبد من رضاه به، بحيث يرجع االتفاق إىل عقد بني األطراف 
الثالث�ة يتضم�ن دفع املس�تأجر اجلديد مق�دارًا من امل�ال للمس�تأجر األول يف مقابل 

إعراضه عن الدكان وأولوية دافع املال به بنحو ملزم للاملك.

وبذل�ك يظه�ر أن رضا املالك بدفع الرسقفلية للمس�تأجر إن كان من أجل أن 
يؤج�ر ال�دكان لدافع املال فقط مل يقتض ثبوت احلق املذك�ور لدافع املال، بل البد فيه 

من رضاه بثبوت احلق لدافع املال زائدًا عىل رضاه بإجارة املحل له.

)1(  لظهور أن الوارث ال يستحق ما ال يستحقه املورث.

))( عرف�ت أن ه�ذا خيت�ص ب�ام إذا كان األخ�ذ مبني�ًا ع�ىل جعل ح�ق لدافع 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:85 من أبواب ما يكتسب به حديث:).



...................................................................  مصباح املنهاج � كتاب اإلجارة 386

املالك)1( مل جيب إخراج ثلث للميت)2( إذا كان قد أوىص، إال إذا كان رىض 
املالك مرشوطًا بإخراج الثلث)3(. نعم إذا اشـرط املستأجر عى املالك يف 
عقـد اإلجارة أو عقد آخر الزم أن يأخذ الرسقفلية)4( جاز له أخذها. فإذا 
مات كان ذلك موروثًا لوارثه)5(، ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوىص)6(. 

الرسقفلية يف الدكان. أما إذا مل يبتن عىل ذلك، بل كان لالمتناع من تس�ليم الدكان مع 
مطالبة املالك به فهو حرام حتى لو ريض املالك. كام أنه لو كان من أجل مراعاة املالك 

أولويته بالدكان عرفًا فيجوز أخذها بدون إذن املالك.

)1( أو بدون رضاه يف مورد جيوز له أخذها، عىل ما سبق.

))( لف�رض عدم اس�تحقاق امليت ش�يئًا، وإنام هو مكس�ب ابتدائ�ي للوارث 
كس�ائر اهلب�ات له. نعم إذا كان امل�وروث قد دفع الرسقفلية بنح�و يثبت به له احلق يف 
ال�دكان كان احلق املذكور من مجلة تركت�ه فيجب إخراج الثلث منه وذلك ببيع الثلث 

املذكور ولو عىل الورثة أو بعضهم. ويأيت إن شاء اهلل تعاىل ما يتعلق بذلك.

)3( لكن�ه ال جي�ري عليه حكم الثلث، لعدم كونه م�ن تركة امليت، بل يرصف 
بنظر مالك الدكان الذي اشرط إخراجه.

 P4( يعني: اش�رط أن يأخذها لو أراد ترك الدكان. واملفروض يف كالمه(
كون الرسقفلية يف مقابل حق له يف الدكان، فمرجع اشراط أخذ الرسقفلية إىل اشراط 
ثبوت احلق املذكور يف عقد اإلجارة الراجع إىل أولويته بالدكان مادام يريد استئجاره.

)5( ألن احلق من مجلة تركة امليت، فيورث كاملال.
)6( من الظاهر أن احلق يف نفسه بسيط غري قابل للقسمة، وقد سبق يف أحكام 
اخلي�ار من أحكام البيع أن ملكية الورثة للحق ليس�ت بنح�و التوزيع، بل بنحو بثبت 

هلم بمجموعهم عىل ما هو عليه من البساطة. 

نع�م ملا كان احل�ق يف املقام يقابل باملال فهو يقبل القس�مة عرف�ًا بلحاظ مقدار 
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 وهـذه الرسقفليـة مـن مـؤن التجـارة، فـا مخـس فيهـا)1(. نعـم إذا كان 
للدافـع حق يف أخذها من غـريه وإن مل يرَض املالك)2( كان ذلك احلق من 
أربـاح التجارة جيب إخراج مخسـه)3( بقيمتـه. وربـام زادت القيمة، وربام 

نقصت، وربام ساوت ما دفعه.
الـمبـارشة  )مسـألة 52(: يـجـوز للمسـتأجر مـع عـدم اشـراط 
 ومـا بمعناهـا)4(، أن يؤجـر العـن املسـتأجرة بأقـل ممـا اسـتأجرها بـه 
ماليت�ه. ومن ثم س�بق وجوب بيع حصة املي�ت منه لو كان امليت ق�د دفع الرسقفلية. 
وكذلك احلال يف املقام، وهو صورة ثبوت احلق بالرشط، حيث سبق أن اشراط أخذ 

الرسقفلية راجع له. فالحظ.
)1( يعن�ي: ع�ىل دافعها من دون فرق بني ما إذا ابتنت عىل ثبوت احلق لدافعها 
يف الدكان وعدمه. كام تقدم منهP ومّنا يف املسألة الثالثة والثالثني والرابعة والستني 

من كتاب اخلمس.
))( ب�أن كان ل�ه حق يف ال�دكان، إما لدفع�ه الرسقفلية للاملك أو للمس�تأجر 
ال�ذي قبله ب�إذن املالك بنحو يبتني ع�ىل ثبوت احلق املذكور، أو كان قد اش�رط عىل 

املالك ثبوت احلق املذكور يف عقد اإلجارة أو غريه.

)3( هذا إذا كان احلق بنفسه من أرباح السنة، كام إذا حصل له بالرشط أو بامل 
ربحه يف نفس السنة أو بامل استدانه ووفاه من أرباح السنة. أما إذا حصل له يف مقابل 
م�ال خمم�س، أو مال ال مخس فيه � كامل�رياث � فال جيب فيه اخلمس، حتى لو ارتفعت 
قيمته عام دفعه يف مقابله، كام لعله ظاهر، وتقدم يف اجلملة يف املس�ألة الرابعة والس�تني 

من كتاب اخلمس.

)4( كأن املراد بذلك ما إذا كان له احلق يف أن يس�توفيها بنفس�ه وبمن يتعلق به 
كزوجته وولده وخادمه وضيفه. نعم تقدم يف املسألة اخلمسني أن التقييد باملبارشة إنام 
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وباملساوي)1(. وكذا باألكثر منه إذا أحدث فيها حدثًا)2(، أو كانت األجرة 

يمنع من اإلجارة الثانية إذا ابتنت اإلجارة املذكورة عىل استيفاء املنفعة من قبل املستأجر 
الث�اين، دون ما إذا ابتنت عىل اس�تيفائها م�ن قَبل املس�تأجر األول، كاإلجارة األوىل.

)1( ك�ام رصح به غري واحد، ويظهر من مجلة من كلامهتم املفروغية عنه، ونفى 
اخلالف والنزاع فيه يف جممع الربهان، كام ادعى االتفاق عليه يف املس�اوي، فضاًل عن 

األقل. 

لك�ن يف اخل�الف: »إذا اس�تأجر دارًا أو غريه�ا من األش�ياء وأراد أن يؤجرها 
بأقل مما استأجرها أو أكثر منه أو مثله جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثًا كيف ما أراد... 
دليلنا: إمجاع الفرقة وأخبارهم. وألن عند إحداث احلدث ال خالف يف جوازه. وقبل 
ذلك مل يقم دليل عىل صحته«. ويف املبسوط: »إذا اكرى دارًا أو عبدًا وأراد أن يؤجره 
من إنس�ان آخر نظرت فإن كان بعد القبض وبعد أن أحدث فيه حدثًا فإنه جائز، وإن 
كان قب�ل أن حي�دث فإن�ه ال جيوز... وإذا آج�ره بعد إحداث احلدث ف�ال فرق بني أن 
يؤج�ره م�ن املكري أو من غريه بمثل ما اس�تأجره به أو أقل من�ه أو أكثر«، وظاهرمها 

خصوصًا الثاين املنع حتى يف األقل واملساوي مع عدم إحداث احلدث. 

وه�و غريب ج�دًا. لظه�ور أن الصحة يف األقل واملس�اوي م�ن دون إحداث 
ح�دث مقت�ىض عموم نفوذ العقد من دون ظهور دلي�ل خمرج عنه. بل يأيت يف صحيح 
احللبي الترصيح بجواز اإلجارة باملس�اوي يف اجلملة. كام يظهر من النصوص الواردة 

يف الزيادة املفروغية عنه، ككلامت األصحاب. 

وم�ن هن�ا قد حيمل ذلك عىل ك�ون إحداث احلدث رشط�ًا يف إطالق اإلجارة 
الثاني�ة وعمومها للوجوه املذكورة، ال يف صحة أص�ل اإلجارة الثانية، وإن كان ذلك 

ال يناسب عبارة املبسوط. ولعله لذا مل ينسب له اخلالف يف ذلك.

))( ك�ام رصح به مجهور األصحاب بنحو يظهر منهم عدم اخلالف فيه، بل يف 
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من غري جنس األجرة السابقة)1(. بل جيوز أيضًا مع عدم الرشطن املذكورين 

االنتص�ار واخلالف والغنية وغريه�ا دعوى اإلمجاع عليه. ويقتضيه عموم نفوذ العقد 
وخصوص النصوص اآليت بعضها إن شاء اهلل تعاىل.

)1( ك�ام يف االنتص�ار والغني�ة، وذك�ره يف اجلمل�ة يف مزارعة املقنع�ة والنهاية 
وامله�ذب، ويف الرشائ�ع والناف�ع والتحري�ر واإلرش�اد وغريها، ويف الرسائ�ر: »فأما 
إذا اختل�ف اجلن�س ف�ال خالف بينهم يف ج�واز ذلك من غري حظ�ر وال كراهة«. ويف 

االنتصار والغنية دعوى اإلمجاع عليه.

وقد اس�تدل علي�ه فيهام بعدم لزوم الرب�ا مع اختالف اجلن�س. وهو كام ترى، 
حي�ث ال موض�وع للربا يف املق�ام، كام نّبه له يف نكت النهاي�ة، ألن التعاوض ليس بني 

األجرتني، بل بني كل منهام واملنفعة يف معاوضتني بني املستأجر وشخصني. 

فالعم�دة يف ج�وازه م�ا ذكره غري واحد م�ن أن النهي � لو ت�م � تعبدي خمالف 
للقاع�دة، وحي�ث كان موضوع�ه يف النص والفت�وى اإلجارة باألكث�ر أو الفضل يف 
األج�رة فظاه�ره مالحظة النس�بة بني نف�س األجرتني ال بني قيمتيه�ام، وذلك خيتص 

بصورة احتاد اجلنس.

لكن يف معترب إس�امعيل بن الفضل اهلاشمي عن أيب عبد اهللA قال: »سألته 
عن رجل اس�تأجر من السلطان من أرض اخلراج بدراهم مسامة أو بطعام مسمى، ثم 
آجرها ورشط ملن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله يف األرض 
بعد ذلك فضل أيصلح ذلك؟ قال: نعم إذا حفر هلم هنرًا أو عمل هلم شيئًا يعينهم بذلك 
فله ذلك. قال: وس�ألته عن الرجل اس�تأجر أرضًا من أرض اخلراج بدراهم مسامة أو 
بطعام معلوم، فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبًا جريبًا بيشء معلوم، فيكون له فضل فيام 
اس�تأجر من الس�لطان، وال ينفق ش�يئًا، أو يؤاجر تلك األرض قطعًا عىل أن يعطيهم 
الب�ذر والنفق�ة، فيكون له فض�ل يف ذلك عىل إجارته، وله تربة األرض أو ليس�ت له. 
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فقال له: إذا استأجرت أرضًا فأنفقت فيها شيئًا أو رممت فيها فال بأس بام ذكرت«)1(. 

ومقتض�اه توق�ف جواز أخ�ذ الفضل والزي�ادة عىل إحداث احل�دث حتى مع 
اختالف اجلنس، وحتى مع اختالف نوع املعاملة بأن تكون إحدامها إجارة واألخرى 

مزارعة. 

لكن حيث كان واردًا يف األرض التي يأيت محل النهي فيها عىل الكراهة، فيتعني 
محله عىل الكراهة. وكيف كان فال جمال للبناء عىل املنع من الزيادة مع اختالف اجلنس.

نعم اس�تثنى بعض مشاخيناP يف حاشيته عىل العروة الوثقى من ذلك ما إذا 
كانت األجرة يف اإلجارتني من النقود املتمحضة يف املالية، كالدينار والدوالر والريال، 
وعنه يف توجيه ذلك أنه مع متحض العوض يف املالية من دون اهتامم بخصوصيته غالبًا 
تك�ون املالي�ة هي املعيار يف القلة والكثرة، فمع زي�ادة مالية العوض يف اإلجارة الثانية 

يصدق اإلجارة باألكثر عرفًا من دون عناية.

لكنه غري ظاهر. وال أقل من الش�ك يف ش�مول النصوص له. مع أن املعيار يف 
الزيادة عىل مالية العملة التي وقعت اإلجارة األوىل هبا..

تارة: هو الزيادة عليها حني اإلجارة الثانية، فإذا اس�تأجر العني مثاًل بامئة ريال 
وكانت تساوي ثالثني دوالرًا ثم نزلت فصارت تساوي مخسة وعرشين دوالرًا مل جيز 

له إجارهتا بثالثني دوالرًا، ألهنا حني اإلجارة الثانية أكثر من مائة ريال.

وأخـرى: ه�و الزيادة عليها حني اإلج�ارة األوىل، فيج�وز يف الفرض املذكور 
إجارهتا بثالثني دوالرًا، ألن ماليتها ال تزيد عىل مالية األجرة يف اإلجارة األوىل. 

لكن صدق الزيادة عرفًا يف األول يف غاية املنغ حتى بنحو التسامح. وأما الثاين 
فالزمه أنه مع نزول العملة التي وقعت اإلجارة األوىل هبا جتوز اإلجارة الثانية باألكثر 
ع�ددًا م�ن نفس العمل�ة بمقدار ما حيفظ املالي�ة التي وقعت اإلج�ارة األوىل هبا، ومع 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:1) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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 عدا البيت والدار والـدكان واألجري، فا جيوز إجارهتا باألكثر حينئٍذ)1(، 

ارتفاع قميتها ال جتوز اإلجارة الثانية باملس�اوي. بل وال باألقل عددًا إذا زادت ماليته 
عن مالية األجرة يف اإلجارة األوىل. وال يظن بهP وال بغريه االلتزام بذلك.

نع�م يتم ما ذكرهP فيام يعد من أبعاض العملة الواحدة، كالدرهم والدينار 
العراقي قدياًم، والريال والتومان اإليراين، واهلللة والريال السعودي، حتى لو اشرط 
يف إح�دى األجرتني فئة من العملة مباينة للفئة املش�رطة م�ن تلك العملة يف اإلجارة 
الثاني�ة، كام لو كانت األجرة األوىل مائتي درهم عراقي معدين واألجرة األخرى أحد 
ع�رش دين�ارًا ورقيًا، ألن الرشط املذكور ال ينايف حفظ النس�بة، وصدق الزيادة يف مثل 

ذلك عرفًا.

)1( كام هو ظاهر املقنع يف احلانوت واألجري والدار وظاهر النهاية يف املسكن، 
ورصي�ح املقنع�ة يف الدار واحلانوت، واملهذب يف الدار، وتقدم من املبس�وط فيها ويف 
العب�د. ك�ام رصح يف الرشائ�ع بعدم اجل�واز يف املس�كن واخلان واألجري واستحس�نه 

الشهيد يف غاية املراد، ويف املسالك أنه قول أكثر األصحاب.

 :Aوتشهد بام يف املتن النصوص، كمعترب أيب الربيع الشامي عن أيب عبد اهلل 
»س�ألته عن الرجل يتقبل األرض من الدهاقني ث�م يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم 
فيها بحظ السلطان. فقال: ال بأس به. إن األرض ليست مثل األجري، وال مثل البيت. 

إن فضل األجري والبيت حرام«)1(. 

ومعت�رب إبراهي�م بن ميمون: »أن إبراهيم بن املثنى س�أل أبا عبد اهللA وهو 
يس�مع عن األرض يس�تأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك. قال: ليس به بأس 
إن األرض ليس�ت بمنزل�ة األج�ري والبي�ت. إن فض�ل البيت ح�رام، وفضل األجري 

حرام«))(. 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:13 باب:0) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:)، 5.
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وصحي�ح أيب املغ�را عنهA: »يف الرج�ل يؤاجر األرض ث�م يؤاجرها بأكثر 
مما اس�تأجرها. قال: ال بأس. إن هذا لي�س كاحلانوت وال األجري. إن فضل احلانوت 

واألجري حرام«)1(. 

وصحي�ح احللبي عن�هA: »قال: ل�و أن رجاًل اس�تأجر دارًا بع�رشة دراهم 
فس�كن ثلثيه�ا، وآج�ر ثلثه�ا بع�رشة دراهم مل يكن ب�ه ب�أس. وال يؤاجره�ا بأكثر مما 
اس�تأجرها به، إال أن حيدث فيها ش�يئًا«))(. ورواه يف الوس�ائل ع�ن الصدوق عن أيب 

الربيع)3(. لكن ال يبعد كونه فتوى من الصدوق بمضمون صحيح احللبي املتقدم.

وصحيح�ه اآلخر عنهA: »يف الرجل يس�تأجر الدار، ث�م يؤاجرها بأكثر مما 
استأجرها به. قال: ال يصلح ذلك، إال أن حيدث فيها شيئًا«)4(.

وه�ذه النص�وص معتربة س�ندًا ووافي�ة داللة. وه�ي خمتصة باألم�ور األربعة 
املذكورة. فيتعني اخلروج هبا عن مقتىض القاعدة فيها. 

لك�ن أطل�ق املنع يف االنتصار واملراس�م والوس�يلة والغنية واإلرش�اد وحمكي 
ال�كايف وما تقدم من اخل�الف، بل يف االنتصار والغنية دع�وى اإلمجاع عىل ذلك، كام 

تقدم من اخلالف دعواه مع النصوص.

وه�و غ�ري ظاهر الوجه، القتصار كثري منهم عىل ه�ذه األمور أو بعضها. وهو 
احل�ال يف النص�وص أيض�ًا. ب�ل تق�دم فيها التفري�ق بني األج�ري  والبي�ت واحلانوت 

واألرض، باجلواز يف األرض دون ما قبلها.

وبذل�ك يظه�ر أن�ه ال جم�ال لفه�م العموم م�ن النص�وص بإلغ�اء خصوصية 
موارده�ا. ب�ل يتعني االقتصار عىل م�ا تضمنته، والرجوع يف غ�ريه لعموم نفوذ العقد 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:0) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:4.

))( وسائل الشيعة ج:13 باب:)) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:3.

)3( وسائل الشيعة ج:13 باب:0) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:3.

)4( وسائل الشيعة ج:13 باب:)) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:4.
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واألحوط إحلاق الرحى)1( والسفينة)2( 

وصحته. 

ومثل�ه احلكم بعم�وم اجلواز يف الرسائ�ر وجامع الرشائع والتذك�رة والقواعد 
واملختل�ف � حاكي�ًا له عن وال�ده � واإليض�اح واللمعتني وجام�ع املقاصد وغريها، 
ونس�به يف التذكرة إىل أكثر علامئنا. ورصح مجاعة منهم بالكراهة مجعًا بني النصوص. 

إذ فيه: أنه مل يرد يف يشء من النصوص الرخيص يف املوارد املذكورة. 

وكأن القولني املذكورين يبتنيان عىل فهم العموم من نصوص املنع، ثم العمل 
هب�ا � ك�ام عليه القول األول � أو محلها عىل الكراه�ة � كام عليه القول الثاين � ملخالفتها 
للقاع�دة، أو لبع�ض النصوص اآلتية ال�واردة يف غري هذه األم�ور. ويظهر ضعفه مما 

ذكرنا.

 :A1( حيث يظهر من الوسائل املنع. لصحيح سليامن بن خالد عن أيب عبد اهلل( 
»ق�ال: إين ألكره أن اس�تأجر الرحى وحدها ثم أواجرها بأكثر مما اس�تأجرهتا، إال أن 
أح�دث فيه�ا حدثًا أو أغرم فيه�ا غرمًا«)1(، ونحوه موثق أيب بص�ري))(. لكن ال ظهور 

.Aللكراهة يف احلرمة. والسيام مع نسبتها لشخص اإلمام

 ))( حي�ث يظه�ر من الوس�ائل املن�ع. ملوثق إس�حاق بن عامر ع�ن جعفر عن 
أبيهH: »أن أباه كان يقول: ال بأس أن يس�تأجر الرجل الدار أو األرض أو الس�فينة 
ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئًا«)3(. بناء عىل ظهور املفهوم فيه 

يف التحريم. 

لكنه ال خيلو عن خفاء، ألن ثبوت البأس فيه أعم منه ومن الكراهة. والس�يام 
مع اشتامله عىل األرض التي يتعني فيها الكراهة. وعدم ظهور قائل بالتحريم فيها ممن 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:0) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
))( ، )3( وسائل الشيعة ج:13 باب:)) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:5، ).
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واألرض)1( هبـا. وإن كان األقوى اجلواز عـى كراهة. وال جيوز أن يؤجر 

مل يفت بعموم التحريم من قدماء األصحاب. فالحظ.

 )1( فقد منع منه يف مزارعة النهاية وظاهر الوسائل. وكأنه لصحيح إسحاق بن 
عامر عن أيب عبد اهللA: »إذا تقبلت أرضًا بذهب أو فضة فال تقبلها بأكثر مما تقبلتها 
ب�ه، وإن تقبلته�ا بالنص�ف والثلث فل�ك أن تقبلها بأكث�ر مما تقبلتها ب�ه، ألن الذهب 

والفضة مضمونان«)1(، وقريب منه غريه.

لكن تقدم يف غري واحد من النصوص الترصيح بجواز إجارة األرض بأكثر مما 
اس�تؤجرت به. ومقتىض اجلمع بني الطائفتني الكراه�ة. ولذا رصح بذلك يف مزارعة 
املقنع�ة والرشائ�ع والناف�ع، وك�ذا يف نك�ت النهاي�ة مرصح�ًا بأنه مقت�ىض اجلمع بني 

النصوص، كام يظهر من املقنع اجلواز يف األرض. 

وقد استشكل فيه سيدنا املصنفP بأن النصوص املتقدمة التي يستفاد منها 
 اجلواز مطلقة تش�مل م�ا إذا كانت األجرة تقبل الزيادة والنقص�ان � كالثلث والربع � 
وم�ا إذا كان�ت ال تقبله�ا، وه�ذه مقيدة ب�ام إذا كان�ت األج�رة معينة ال تقب�ل الزيادة 
والنقيصة، ومقتىض اجلمع بني الطائفتني البناء عىل املنع مع تعيني األجرة وعدم قبوهلا 
للزي�ادة والنقص�ان، واجلواز مع عدم�ه. وما ذكرهP هو أحد الوج�وه املذكورة يف 

االستبصار للجمع بني النصوص.

وع�ن بعض مش�اخيناP أن�ه مع تقب�ل األرض بمث�ل الثلث والرب�ع تكون 
املعامل�ة مزارع�ة ال إج�ارة، وحينئٍذ يكون مف�اد نصوص التفصيل هو ج�واز الزيادة 
يف املزارع�ة وعدم جوازه يف اإلج�ارة، وحيث كانت نصوص اجلواز خمتصة باإلجارة 
تك�ون معارضة لنصوص املنع فيه�ا، ويتعني اجلمع بني الطائفت�ني بحمل األوىل عىل 
الكراه�ة. وقد س�بقه إليه يف احلدائق، حيث استش�كل بذلك ع�ىل وجه اجلمع املتقدم 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:1) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:).
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من االستبصار. 

وهو متني جدًا، فإن محل إجارة األرض يف حديثي أيب املغرا وإبراهيم بن ميمون 
عىل ما يعم املزارعة ال خيلو عن إش�كال، فضاًل عن محلها عىل خصوص املزارعة، كام 

هو مقتىض الوجه املذكور. ولعله لذا أفتى سيدنا املصنفP هنا باجلواز.

نعم يف موثق سامعة: »سألته عن رجل اشرى مرعى يرعى فيه بخمسني درمهًا 
أو أق�ل أو أكث�ر، فأراد أن يدخل معه م�ن يرعى فيه ]معه.فقي�ه[ ويأخذ منهم الثمن. 
قال: فليدخل معه من ش�اء ببعض ما أعطى. وإن أدخل معه بتس�عة وأربعني وكانت 
غنمه بدرهم فال بأس. وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بش�هر أو ش�هرين أو أكثر من 
ذلك بعد أن يبني هلم فال بأس. وليس له أن يبيعه بخمس�ني درمهًا ويرعى معهم، وال 
بأكثر من مخسني وال يرعى معهم، إال أن يكون قد عمل يف املرعى عماًل � حفر بئرًا أو 
ش�ّق هنرًا أو تعنى فيه � برضا أصحاب املرعى فال بأس ببيعه بأكثر مما اش�راه، ألنه قد 

عمل عماًل، فبذلك يصلح له«)1(.

وه�و وإن تضم�ن التعب�ري برشاء املرع�ى، إال أن امل�راد به اس�تئجاره كام فهمه 
 املشايخ الثالثة، ويظهر بمالحظة األحكام التي تضمنها، خصوصًا قولهA يف ذيله: 
»برض�ا أصح�اب املرعى«. ومقتضاه ع�دم جواز الزيادة يف املرع�ى من دون إحداث 

حدث فيه. 

وال معارض له عدا ما سبق يف إجارة األرض. وهو إن مل ينرصف إىل خصوص 
إجارهتا للزراعة، فال أقل من ختصيصه باملوثق املذكور، ويتعني ألجله البناء عىل إحلاق 

املرعى بالدار والبيت واألجري واحلانوت يف املنع املذكور. 

وال يمنع من العمل به عدم تعرض أهل الفتوى لذلك بعد بناء كثري منهم عىل 
عم�وم املنع، وعدم ظهور كالم كثري ممن اقترص عىل بعض ما تقدم يف احلرص، وظهور 

حال الكليني والصدوق يف الفقيه واملقنع يف العمل باملوثق.
)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:)) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:6.
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بعـض أحـد هذه األربعة بأزيد من األجرة)1(، كام إذا اسـتأجر دارًا بعرشة 
دراهـم، فسـكن بعضها وآجر البعـض اآلخر بأكثر من عـرشة دراهم، إال 
أن حيـدث فيها حدثـًا)2(. وأما إذا آجره بأقل من العرشة فا إشـكال)3(. 

واألقوى اجلواز بالعرشة أيضًا)4(.

)1( ك�ام يف املقن�ع والرشائ�ع، ويس�تفاد مم�ا يف النهاية والوس�يلة م�ن املنع من 
اإلجارة باملساوي. ويقتضيه ما تضمن املنع من إجارة الكل باألكثر بضميمة األولوية 

العرفية. بل الظاهر عموم ما تضمن حرمة فضل احلانوت والبيت واألجري له.

نعم بناء عىل محل النصوص املذكورة عىل الكراهة يتعني اجلواز هنا، كام رصح 
به مجاعة ممن بنى عىل ذلك، النحصار دليل املنع هبا.

))( كام يف النهاية وغريها، بل الظاهر عدم اخلالف فيه. خلروجه عن موضوع 
نصوص املنع، وخلصوص صحيح احللبي املتقدم.

)3( كام يف النهاية والوس�يلة والرشائع، ويس�تفاد مما ي�أيت من املقنع من اجلواز 
باملس�اوي. ويقتضيه � مضافًا إىل عموم النفوذ بعد قصور نصوص املنع عنه � ما س�بق 
يف موثق سامعة من جواز إجارة املرعى عىل الغري بتسعة وأربعني درمهًا إذا رعى غنمه 
معهم. ويس�تفاد أيض�ًا باألولوية العرفية م�ن صحيح احللبي املتق�دم املتضمن جواز 

إجارته باملساوي.

)4( كام يف املقنع. ويشهد له صحيح احللبي املتقدم. لكن تقدم يف موثق سامعة 
ال�وارد يف املرع�ى املنع منه. ويناس�به إطالق ما تضمن حرمة فض�ل البيت واحلانوت 
واألجري، لصدق الفضل عىل الباقي له من العني املستأجرة بعد إجارة البعض. ولعله 

لذا منع منه يف النهاية والوسيلة. 

والذي ينبغي أن يقال: إن فرض التعارض بينهام والتساقط تعني املنع يف الكل 
عم�اًل بإطالق النهي عن فضل البيت واحلانوت واألجري. ولكن الظاهر العمل بكل 
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)مسألة 53(: إذا استؤجر عى عمل من غري اشراط املبارشة)1( وال 
مـع االنرصاف إليها، جيوز أن يسـتأجر غريه لذلـك العمل بتلك األجرة أو 

األكثر)2(، وال جيوز باألقل)3(، 

منه�ام يف مورده، كام هو ظاهر الكليني والصدوق ومال إليه املجليس يف مرآة العقول، 
ألن احلك�م املذكور تعبدي. وحينئٍذ يتعني املنع يف غري الدار من األمور املتقدمة عماًل 

باإلطالق املتقدم.

)1( ال خيف�ى أن اش�راط املبارشة إنام يمنع من اإلج�ارة الثانية إذا مل تكن مبنية 
عىل مبارشة املستأجر األول، كام هو منرصف كالمهم، وإال مل متنع منها، نظري ما تقدم 

يف استئجار العني.

))( بال إش�كال وال خ�الف ظاهر. نعم يف النهاية: »والصان�ع إذا تقبل عماًل 
ب�يشء معلوم جاز ل�ه أن يقبله لغريه بأكثر من ذلك إذا كان قد أحدث فيه حدثًا«. وال 
ينبغي اإلش�كال يف أن مراده األقل، كام هو رصيح غري واحد. ولذا حاول يف الرسائر 
توجيه�ه بجع�ل من زائ�دة أو للتبعي�ض، ورصح يف نك�ت النهاية بأنه تعس�ف، وأن 
عليه أن يقول بأقل من ذلك. ومن القريب أن يكون ذلك من س�بق القلم. والعصمة 

ألهلها.

)3( ك�ام س�بق م�ن النهاي�ة. وب�ه رصح يف الرشائ�ع والتحرير واإلرش�اد عىل 
اضطراب يف كالمه. ويف الرشائع أنه األشهر، ويف املسالك وعن الكفاية أنه املشهور. 
ويقتضيه النصوص الكثرية كصحيح حممد بن مسلم عن أحدمهاA: »أنه سئل عن 
الرجل يتقبل بالعمل فال يعمل فيه، ويدفعه إىل آخر فريبح فيه. قال: ال، إال أن يكون 
ق�د عمل فيه ش�يئًا«)1(. وصحيحه اآلخر عن أحدمهاA أيضًا: »س�ألته عن الرجل 
اخلي�اط يتقب�ل العمل، فيقطعه ويعطيه من خييطه ويس�تفضل. قال: ال بأس، قد عمل 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:3) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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فيه«)1(. وغريمها مما قد يأيت.

وه�و مقتىض إطالق ما س�بق يف حديثي أيب الربي�ع وأيب املغرا من حرمة فضل 
األجري، حيث يعم فضله له � كام يف املقام � وملؤجره، كام فيام سبق. 

ورصح باجل�واز يف جامع الرشائ�ع والتذكرة والقواع�د واملختلف واللمعتني 
وجامع املقاصد واملسالك، مع الترصيح يف كثري منها بالكراهة.

واس�تدل ل�ه يف التذك�رة بصحي�ح أيب محزة ع�ن أيب جعفرA: »س�ألته عن 
الرجل يتقبل العمل فال يعمل فيه، ويدفعه إىل آخر يربح فيه. قال: ال بأس«))(. 

كام قد يس�تدل عليه أيضًا بمعترب احلك�م اخلياط: »قلت أليب عبد اهللA: إين 
أتقبل الثوب بدراهم ]بدرهم.يب[ وأس�لمه بأكث�ر ]بأقل.يب[ من ذلك ال أزيد عىل 
أن أشقه. قال: ال بأس به. ثم قال: ال بأس فيام تقبلته ]تقبلت.يب[ من عمل قد ]ثم.
يب[ اس�تفضلت ]في�ه.يف[«)3(. بدع�وى: أن مقتىض إطالق ذيله جواز االس�تفضال 

وإن مل يعمل فيه شيئًا. 

ومعترب عيل الصائغ: »قلت أليب عبد اهللA: أتقبل العمل ثم أقبله من غلامن 
يعمل�ون معي بالثلثني. قال: ال يصلح ذلك، إال أن تعالج معهم فيه. قال: قلت: فإين 
إذيب�ه هلم ]قال.فقيه[ فقال: ذلك عمل ال بأس به«)4(. بدعوى: ظهور قولهA: »ال 

يصلح« يف الكراهة.

لك�ن صحيح أيب مح�زة وإن روي يف الرسائر والتذكرة كام تق�دم، إال أنه مل يرو 
هك�ذا يف كتب احلديث، بل روي يف التهذيب والوس�ائل وحمكي الوايف هكذا: »قال: 

ال« فيكون من نصوص املنع. 

وأم�ا معت�رب احلك�م اخلياط فظهور ص�دره يف مفروغية الس�ائل في�ه عن لزوم 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:3) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:5.
))( وسائل الشيعة ج:13 باب:3) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:4. لكن فيه: »قال: ال«.

)3( ، )4( وسائل الشيعة ج:13 باب:3) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:)، 7.
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إال إذا أتـى ببعـض العمـل)1( ولو قليـًا)2(، كام إذا تقبـل خياطة الثوب 
بدرمهن ففصله أو خاط منه شيئًا ولو قليًا، فإنه جيوز أن يستأجر غريه عى 
خياطته بدرهم. بل ال يبعد االكتفاء يف جواز األقل برشاء اخليوط واإلبرة)3(.

العم�ل يف اجلمل�ة قد يمنع من ظه�ور اإلطالق يف ذيله يف عدم لزوم�ه من دون تأكيد 
عىل ذلك. ومن القريب س�وقه لبيان جواز االس�تفضال يف اجلملة. وال أقل من لزوم 

محله عىل ذلك بقرينة بقية النصوص. 

كام أن قولهA يف معترب عيل الصائغ: »ال يصلح« إن مل يكن ظاهرًا يف احلرمة 
ف�ال أقل من ع�دم ظهوره يف احلل والكراه�ة. فلم يبق إال عموم نف�وذ العقود، الذي 
جيب اخلروج عنه بالنصوص األول. وما ورد يف األرض، الذي س�بق لزوم االقتصار 

فيه عىل مورده.

)1( يعني: الذي تقتضيه اإلجارة، ألنه املنرصف من النصوص، دون مثل نقل 
العني التي فيها العمل.

))( ك�ام هو مقتىض إطالق العم�ل يف النصوص. وخصوص الش�ق واإلذابة 
اللذي�ن تضمنهام معترب احلك�م والصائغ املتقدمني، ويف حديث جمم�ع: »فقال: أليس 

تعمل فيها؟ فقلت: أقطعها وأشري هلا اخليوط. قال: ال بأس«)1(.

)3( م�ن الظاهر أن حديث جممع املتقدم ال ينه�ض بذلك، ألنه تضمن القطع 
م�ع رشاء اخلي�وط. فلعل الوجه يف ذلك أن اعتبار العمل يف النصوص ملا كان املراد به 
 ما يعم مقدمة العمل الذي تقتضيه اإلجارة � كاإلذابة يف الصياغة والشق يف اخلياطة � 
فاملس�تفاد من�ه االش�راك فيام تقتضيه اإلج�ارة ولو بالتب�ع ومنه بذل اخلي�وط. وعليه 
يكتف�ى به ب�ال حاجة إىل ض�م رشاء اإلبرة. ب�ل ال أثر لرشائها، خلروج�ه عن مقتىض 
اإلجارة. إال أن يراد به رشاؤها مقدمة الس�تعامهلا، وتكون املشاركة باستعامهلا، الذي 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:3) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:6.
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)مسألة 54(: يف املوارد التي يتوقف العمل املستأجر عليه عى تسليم 
العـن إىل األجـري)1( إذا جـاز لألجري أن يسـتأجر غريه عـى العمل الذي 
استؤجر عليه)2( جاز له أن يسلم العن إىل األجري الثاين)3(، نظري ما تقدم 

يف تسليم العن املستأجرة إىل املستأجر الثاين.
)مسـألة 55(: إذا اسـتؤجر للعمل بنفسـه مبارشة ففعله غريه بطلت 

اإلجارة)4(، 

هو مقتىض اإلجارة. فالحظ.

ه�ذا والظاهر جواز اإلجارة باألقل قيمة مع اختالف اجلنس بال حاجة إىل أن 
يعمل فيه، كام يف التحرير. ولعل عدم تعرض بعضهم له  هنا اكتفاًء بام سبق يف إجارة 

العني باألكثر، ألهنام من باب واحد.

)1( الظاه�ر عدم الضابط يف حتدي�د ذلك وانحصار الضابط بالرشط ولو كان 
ضمنيًا بس�بب التعارف، نظري ما س�بق يف املسألة اخلمس�ني، وقد تقدم منهP هناك 

عدم جواز التسليم للمستأجر الثاين إال مع الرشط. وهو جيري هنا.

))( تقدم منهP يف املسألة اخلمسني أن املعيار يف ذلك إطالق اإلجارة وعدم 
اعتبار املبارشة فيها وما تقدم هناك جيري هنا. فراجع.

)3( لعني ما تقدم يف املس�ألة اخلمس�ني منهP ومن مجاعة من جواز تس�ليم 
العني املس�تأجرة للمستأجر الثاين مع إطالق اإلجارة األوىل بحيث ال تقتيض مبارشة 

املستأجر باستيفاء املنفعة، وتقدم مّنا املنع من ذلك. فراجع.

)4( الظاه�ر عدم اخلالف يف ذلك، ك�ام يظهر بمالحظة كلامهتم يف نظائر املقام 
من موارد تعذر العمل املستأجر عليه، كام لو أمره أن خييط الثوب قميصًا فخاطه قباء. 

والوجه فيه فوات موضوع اإلجارة، وهو العمل املستأجر عليه. 
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لك�ن خصه بعض مش�اخيناP بام إذا كان فعل الغ�ري قبل ميض زمان يتمكن 
في�ه األج�ري من العم�ل. وكأن الوجه فيه ما يظه�ر من تقرير درس�ه يف صورة إطالق 
اإلجارة وعدم اعتبار املبارشة من أنه ينكشف حينئٍذ بطالن اإلجارة من حني وقوعها 
فيها، لعدم قدرة األجري عىل العمل املس�تأجر عليه، فال يكون مالكًا له ليكون مسلطًا 
عىل متليكه باإلجارة. بناًء عىل ما سبق منه عند الكالم يف اعتبار القدرة عىل التسليم يف 

صحة اإلجارة من أن تعذر املنفعة مستلزم لعدم ملكيتها.

أم�ا م�ع ميض الزم�ان املذك�ور، بأن أخره لس�عة الوق�ت فبادر الغ�ري للعمل، 
فيك�ون العمل مقدورًا لألج�ري، وتصح اإلجارة، وال ينكش�ف بطالهنا بعمل الغري، 
وحينئ�ٍذ ال موج�ب لبطالهنا بعد صحتها، بل يتعني صحتها وانش�غال ذمة املس�تأجر 
باألجرة املسامة وذمة األجري بالعمل. غايته أن للمستأجر اخليار لتعذر تسليم العمل، 

واإلجارة تبتني عىل التسليم والتسلم. 

بل ذكر يف املسألة الثانية والسبعني بعد األربعامئة من منهاجه أن لألجري اخليار 
أيض�ًا. ومل يتضح عاجاًل الوجه فيه بعد أن مل خيرج املس�تأجر عن مقتىض اإلجارة. إال 
أن يك�ون الوجه فيه أن احلال ينكش�ف عىل خالف ما أق�دم عليه األجري، حيث أقدم 

عىل سعة الوقت فانكشف ضيقه.

وكيف كان فإن حتقق الفس�خ، وإال كان عىل املس�تأجر تس�ليم األجرة املسامة، 
وعىل األجري تسليم قيمة املثل للعمل بعد تعذر تسليمه بنفسه الرتفاع موضوعه. 

وبذلك يظهر أن مبادرة الغري للعمل قبل ميض الزمان املذكور إنام يكشف عن 
بط�الن اإلجارة إذا كان�ت قهرًا عىل األجري، دون ما إذا كانت بتمكينه، لعدم كش�فها 

حينئٍذ عن تعذر العمل عليه. ولعله خارج عن مفروض كالمه.

هذا ويشكل ما ذكره بأن تعذر العمل عليه يف الفرض املذكور ال يستلزم بطالن 
اإلج�ارة حني وقوعها، ملا هو املعلوم من أن قيام الغري بالعمل حينئٍذ يكون تعديًا عىل 
األج�ري واملس�تأجر، ملا فيه من التعجي�ز عن العمل عىل طبق اإلج�ارة، الذي هو حق 
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هل�ام. ولذا حي�رم العمل املذكور حتى ل�و كان بإذن أحدمها. ول�و كان التعجيز بالنحو 
املذك�ور مانعًا م�ن صحة اإلجارة مل يك�ن تعديًا عليهام، إذ ال تع�دي يف رفع موضوع 
االس�تحقاق، وإنام يكون التعدي باملنع من القي�ام بمقتىض احلق يف فرض ثبوته. وقد 

تقدم نظري ذلك يف املسألة الواحدة والعرشين عند الكالم يف تلف العني املستأجرة.

واحلاص�ل: أنه لو ت�م أن تعذر املنفعة مانع من ملكيته�ا وصريورهتا موضوعًا 
لإلجارة فهو خيتص بالتعذر القهري غري املستند لشخص خاص. 

نعم لو مل يكن العمل املس�تأجر عليه متعلقًا باملس�تأجر بنحو يكون من شؤون 
س�لطنته، كخياط�ة ثوبه وبناء داره، ب�ل كان أجنبيًا عنه، كبناء جدار مس�جد وخياطة 
ثوب فقري، فحيث ال سلطنة له عىل منع غريه من القيام بالعمل املستأجر عليه، ليكون 

الغري معتديًا يف قيامه بالعمل، ال جمال للبناء عىل صحة اإلجارة مع مبادرة الغري.

ه�ذا مضاف�ًا إىل أنه تقدم مّنا يف املس�ألة الثامنة أن طروء تعذر العمل املس�تأجر 
علي�ه مانع م�ن ملكيته ع�ىل األجري، وهو يس�تلزم بطالن اإلج�ارة وإن صحت حني 

وقوعها. والزم ذلك هو بطالن اإلجارة يف اجلميع.

نع�م خيت�ص ذل�ك ب�ام إذا كان مقتىض صح�ة اإلجارة ه�و ملكي�ة العمل عىل 
األج�ري، دون ما إذا انحرص مقتضاها بملكية األجري األجرة عىل املس�تأجر، حيث ال 
موجب لبطالن اإلجارة حينئٍذ، كام إذا بذل األجري نفسه للعمل يف مدة اإلجارة، فلم 
يمكنه املس�تأجر من العمل حتى قام غريه به، حيث تقدم يف املس�ألة الثالثة والعرشين 
أن األج�رة تس�تقر لألجري عىل املؤجر بذلك وإن مل يعم�ل، وال جيب عليه العمل بعد 

ذلك. لكن الظاهر خروجه عن مورد كالمهم هنا.

نعم ذكر بعض مشاخيناP يف املسألة املذكورة من منهاجه أن عمل اآلخر إذا 
كان بإجارة املس�تأجر أو بأمره كان هو املفوت لعمل األجري عىل نفس�ه، فال يس�تحق 

أجرة املثل للعمل عىل األجري، ويستحق األجري عليه األجرة املسامة. 

والزم ذل�ك أن عم�ل اآلخ�ر إذا مل يك�ن بتمك�ني املؤجر ال يك�ون املؤجر هو 
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ومل يستحق العامل وال األجري األجرة)1(، وإذا استؤجر عى عمل يف ذمته ال 
 بقيد املبارشة ففعله غريه بقصد التربع عنه كان أداًء للعمل املستأجر عليه)2( 

املفوت للعمل عىل املس�تأجر، بل العامل هو املفوت له، فريجع املس�تأجر عليه بأجرة 
املثل للعمل ال عىل األجري، ويس�تحق األجري عليه األجرة املسامة. غايته أن له الفسخ 
البتناء اإلجارة عىل تس�ليم العمل، وقد تعذر عىل األجري ذلك بس�بب عمل األجنبي 

قهرًا عليه. فالحظ.

)1( أما العامل فلعدم أمر املستأجر له بالعمل، ليكون مستوفيًا لعمله ويستحق 
عليه أجرة املثل باالس�تيفاء. بل لو أمره بذلك فال أجرة لعمله لكونه منافيًا لإلجارة، 
فيكون تعديًا عىل املستأجر، وحيرم عليه العمل، فيهدر وال يثبت له أجر، عىل ما تقدم 
يف ال�رشط اخلام�س م�ن رشوط املنفعة املس�تأجر عليه�ا. نعم ل�و كان العامل جاهاًل 
باحلال مل هيدر عمله، بل يستحق أجرة املثل، كام يظهر مما تقدم مّنا هناك أيضًا. فراجع.

وأما األجري فلعدم قيامه بالعمل املس�تأجر عليه حتى تعذر. نعم س�بق آنفًا أن 
ذل�ك يقرص عام إذا كان األجري باذاًل نفس�ه للعمل فلم يمكن�ه املؤجر منه حتى قام به 

غريه، وأن ذلك خارج عن مفروض كالمهم.

))( ألن العم�ل الثاب�ت يف ذم�ة األج�ري كس�ائر الدي�ون الثابت�ة يف ذمته، وال 
إش�كال ظاه�رًا يف جواز التربع بوفاء دين الغري، تبعًا لس�رية العق�الء االرتكازية التي 
عليه�ا املعول يف حتقق الوفاء، والتي يس�تفاد جري الش�ارع األق�دس عليها يف اجلملة 
مم�ا ورد يف قضاء اإلمام دين املعرس)1(، واس�تحباب قضاء دي�ن األب))(. هذا كله مع 
عدم طلب األجري العمل من الغري جمانًا أو بأجرة، وإال فال إشكال يف حتقق الوفاء به، 

لصريورته وكياًل عنه، فيكون عمله منسوبًا إليه.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:9 من أبواب الدين والقرض.
))( راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:30 من أبواب الدين والقرض.
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واسـتحق األجـري األجـرة)1(، وإن فعله غريه ال بقصد التـربع عنه بطلت 
اإلجارة ومل يستحق األجري و ال العامل األجرة كام يف الصورة األوىل)2(.

)مسألة 56(: إجارة األجري تكون عى قسمن:
)األول(: أن تكـون اإلجـارة واقعـة عـى منفعته اخلارجيـة من دون 
اشـتغال ذمتـه بـيشء نظـري إجـارة الدابـة والـدار ونحومهـا مـن األعيـان 

اململوكة)3(.
)الثـاين(: أن تكـون اإلجارة واقعة عى عمـل يف الذمة فيكون العمل 

املستأجر عليه دينًا يف ذمته كسائر الديون.
فـإن كانت عـى النحو األول فقد تكون اإلجـارة عى مجيع منافعه يف 
مـدة معينة، وحينئـٍذ ال جيوز له يف تلك املدة العمل لنفسـه وال لغريه)4( ال 

)1( لتحقق مقتىض اإلجارة.

))( لعدم حتقق األداء عن املستأجر بذلك، وتعذر العمل الذي تقتضيه اإلجارة 
بارتف�اع موضوع�ه. نعم إذا كان العمل قاباًل للتك�رار ففعل الغري له ال يرفع موضوع 
اإلجارة وال يوجب بطالهنا، بل يتعني عىل األجري القيام به وفاًء هبا. والظاهر خروجه 

عن حمل الكالم.

)3( حيث ال يقصد باإلجارة إال ملك منفعتها من دون أن تنشغل ذممها أو ذمة 
مالكها بيشء. وهذا بخالف ما لو استأجره مثاًل عىل أن ينقله أو ينقل متاعه بسيارته، 

حيث تنشغل ذمة مالك السيارة للمستأجر بالعمل املستأجر عليه.

)4( ب�ال إش�كال ظاه�ر. وب�ه رصح يف اجلملة مجه�ور األصح�اب، ونفى يف 
الري�اض واجلواه�ر اخلالف فيه، بل يف الثاين: »لعله جمم�ع عليه«. إذ بعد فرض ملك 

املستأجر جلميع أعامله يكون عمله بغري إذنه تعديًا عليه، ألنه إتالف مللكه بغري إذنه.



405 ...................................................... الكالم يف سعة امتالك املستأجر ملنافع األجري 

تربعـًا وال بإجارة، وال بجعالة. نعم ال بـأس ببعض األعامل التي انرصفت 
عنها اإلجارة ومل تشملها)1( وال تكون منافية ملا شملته)2(. كام أنه إذا كان 
مـورد اإلجـارة أو منرصفها االشـتغال بالنهار مثًا فا مانع من االشـتغال 
ببعـض األعـامل يف الليل لـه أو لغـريه تربعًا أو بإجـارة أو جعالـة)3(، إال 
إذا أدى إىل ضعفـه يف النهـار عـن القيـام بام اسـتؤجر عليـه)4(. فإذا عمل 

ويف صحيح إس�حاق بن عامر: »س�ألت أبا إبراهيمA عن الرجل يس�تأجر 
الرجل بأجر معلوم فيبعثه يف ضيعته. ويعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشر هبذا كذا 

وكذا، وما ربحت بيني وبينك. فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس«)1(.

الله�م إال أن يك�ون النهي بلحاظ جعل الربح لألجري ال للمؤجر الذي يملك 
منفعت�ه، ال بلحاظ أصل العمل مع الغري، فال يدل عىل توقف حله عىل إذن املؤجر لو 
 اتفق�ا ع�ىل أن الربح يكون بني صاح�ب املال واملؤجر، ال بينه وب�ني األجري. فالعمدة 

ما سبق.

)1( كذكر اهلل تعاىل، وقراءة القرآن املجيد لنفسه أو نيابة عن الغري.

))( بحيث يكون االنشغال هبا مانعًا من أداء ما شملته اإلجارة، كالصالة نيابة 
عن الغري. فإن اإلجارة كام تقتيض سلطنة املؤجر عىل األعامل التي شملتها تقتيض املنع 

من األعامل املنافية هلا.

)3( ألن العم�ل املذك�ور مل�ا كان خارجًا عن مورد اإلجارة بقي حتت س�لطنة 
األجري، فله أخذ العوض عنه.

)4( لعل األنسب أن يقول: بام شملته اإلجارة، ألن املفروض عدم االستئجار 
عىل العمل بحيث تنشغل به الذمة، بل ملك العمل ال غري. وكيف كان فالعمل خارج 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:9 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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يف املـدة املرضوبـة يف اإلجارة بعض األعامل املشـمولة هلا، فـإن كان العمل 
 لنفسـه ختـري املسـتأجر بن فسـخ اإلجـارة واسـرجاع متـام األجـرة)1(، 

الوقت إذا كان يؤدي إىل الضعف عن العمل الذي هو موضوع اإلجارة كان منافيًا له، 
فيدخل فيام سبق املنع منه.

)1( ال ينبغي اإلشكال يف ذلك إذا كان العمل يف متام مدة اإلجارة أو يف بعضها 
وأراد املؤجر الفس�خ قبل ميض مدة بذل األجري نفس�ه للعمل فيها للمس�تأجر، كام لو 
كان العمل املذكور يف أول املدة والفس�خ بعده رأس�ًا. لعدم التس�ليم الذي تبتني عليه 

اإلجارة، فله فسخ اإلجارة بتاممها، لعدم القيام بمقتضاها. 

وأما إذا كان العمل املذكور يف بعض املدة وأراد املستأجر الفسخ بعد ميض مدة 
ب�ذل املؤجر نفس�ه فيها للعمل للمس�تأجر � كام إذا مل يكن العم�ل املذكور يف أول مدة 
اإلجارة، أو كان يف أوهلا. ولكن املستأجر مل يرد الفسخ إال بعد ميض مدة بذل األجري 
نفس�ه للعم�ل فيها للمس�تأجر � فيكون ذلك م�ن صغريات ما تقدم يف املس�ألة الثانية 
والعرشين من أن الفس�خ يف أثناء مدة اإلجارة هل يكون بفس�خها رأس�ًا أو بفس�خها 
 Pم�ن حني الفس�خ م�ع ترتب األثر عليها فيام قبله. وقد س�بق من س�يدنا املصنف
األول، وق�د س�بق مّنا الثاين يف مثل املقام مما كان الفس�خ فيه لتبع�ض الصفقة، كام نّبه 

له يف اجلملة يف املسالك والروضة هنا وحكي عن الشهيد األول يف بعض حواشيه.

ثم إنه حيث كان وجه استحقاق املؤجر فسخ اإلجارة يف املقام � من أصلها أو 
من حني الفس�خ � هو عدم التس�ليم فاملتعني اختصاصه بام إذا كان العمل من األجري 

منافيًا للتسليم، بأن كان مستلزمًا لعدم بذل نفسه للعمل للمؤجر. 

أم�ا إذا كان ب�اذاًل نفس�ه للعمل للمؤجر فلم يس�تعمله، أو اس�تعمله يف عمل 
جيتمع مع العمل الذي قام به، فال جمال لثبوت حق الفس�خ للمؤجر، بل ينحرص حقه 
ب�ام ي�أيت. وجمرد حرمة العم�ل عليه رشعًا بغري إذن املؤجر، مللك�ه له، ال يقتيض ثبوت 
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وبـن إمضاء اإلجـارة)1( ومطالبته بقيمـة العمل الذي عمله لنفسـه)2(. 
 وكذا إذا عمل لغريه تربعًا)3(. نعم حيتمل أن له أيضًا حينئذ مطالبة غريه)4( 

اخليار للمؤجر بعد عدم اخلروج عن مقتىض اإلجارة.

نع�م لو كان قد اش�رط عليه أن ال يعم�ل إال بإذنه كرشط خاص ثبت له خيار 
ختلف الرشط. وقد تقدم يف املس�ألة الثانية والعرشين الكالم فيام إذا كان الفس�خ به يف 

أثناء املدة. وال يبعد خروجه عن مفروض كالمهم هنا. فالحظ.

)1( الظاهر أن مرادهP جمرد عدم فسخها، وإال فهي نافذة ما مل يفسخها.

))( ب�ال إش�كال ظاه�ر. لفرض ملك�ه جلميع أعامل�ه، ومنه العم�ل املذكور، 
وحيث أتلفه األجري عىل املؤجر واستوفاه لنفسه كان ضامنًا له بأجرة املثل.

)3( أما فس�خ اإلجارة فلام س�بق يف صورة العمل لنفس�ه، وس�بق الكالم فيه. 
وأم�ا الرجوع علي�ه بقيمة العمل فألنه ق�د أتلف عىل املؤجر العم�ل الذي هو ملكه، 

فيكون ضامنًا له.

)4( يعن�ي: املت�ربع له. وقد جزم يف املس�الك والروضة بج�واز الرجوع عليه، 
وأن املؤجر مع عدم فس�خ إجارته يتخري يف الرجوع عىل كل منهام، مس�تداًل يف األول 
بتحقق العدوان منهام. ومل يتضح الوجه يف حتقق العدوان من املتربع له. وجمرد حصول 

النفع له ال يقتضيه.

نع�م إذا كان العم�ل بأم�ره ال بمجرد إذن�ه مل يبعد جواز الرج�وع عليه لتحقق 
االس�تيفاء من�ه. وقص�د املجانية منهام ال يكفي يف س�قوط الضامن عن�ه بعد أن مل يكن 
للعامل قصد املجانية. نظري ما لو أمر الصبي أو العبد بالعمل له جمانًا فعمال له كذلك. 

وأما ما عن بعض مش�اخيناP من أن أم�ر املتربع له بإتالف املنفعة ال يقتيض 
ضامن�ه هل�ا، ألن األم�ر بإت�الف مال الغ�ري ال يوج�ب ضامنه. فه�و مندفع ب�أن األمر 
باإلتالف بنفسه وإن مل يوجب الضامن، إال أن املوجب للضامن يف املقام هو االستيفاء 
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بقيمة العمل الذي اسـتوفاه، فيتخري بن أمور ثاثة وال خيلو من وجه)1(. 
وأمـا إذا عمـل لغـريه بعنوان اإلجـارة، أو اجلعالـة فله اخليار بـن األمرين 
املذكوريـن أواًل)2( وبـن إمضاء اإلجارة أو اجلعالـة)3( وأخذ األجرة أو 

جلعل املسمى فيها)4(. 

احلاصل بسبب األمر، كام يف مجيع موارد استيفاء منفعة الغري بأمر اآلمر بالعمل له.

ه�ذا ويف الع�روة الوثق�ى أن للمؤج�ر الرجوع عىل املت�ربع له مع كون�ه غارًا. 
ويمك�ن ف�رض التغرير فيام إذا أخرب املتربع له األجري كاذبًا بأن املؤجر قد أذن له يف أن 

يعمل له جمانًا، فصدقه وعمل له كذلك. 

لك�ن ذلك إنام يقت�يض جواز رجوع األج�ري عىل املتربع له بع�د رجوع املؤجر 
علي�ه إلتالف�ه، ألنه املغرور من قبل�ه، ال رجوع املؤجر عىل املتربع ل�ه ابتداء بعد أن مل 

يكن غارًا له. 

ك�ام يمك�ن رجوع املتربع ل�ه عىل األجري لو رج�ع عليه املؤج�ر يف فرض أمره 
واس�تيفائه إذا كان املت�ربع له مغرورًا من قبل األج�ري، كام لو أومهه أن له التربع بعمله 

له من دون ضامن عليه.

)1( مم�ا س�بق يظه�ر أن املعيار يف الض�امن عىل أم�ر املتربع له ال�ذي يتحقق به 
االس�تيفاء، دون جم�رد اإلذن يف الت�ربع، فضاًل عام مل يأذن فيه، كام ل�و تربع بكنس بيته 

بغري إذنه. وهو الذي يظهر منهP يف مستمسكه. ولعله هو املراد له هنا.

))( ومه�ا فس�خ اإلجارة الت�ي أوقعها مع األج�ري وإمضاؤها الذي س�بق أنه 
بمعنى عدم فسخها. وقد سبق مّنا الكالم يف إطالق استحقاق فسخ اإلجارة.

)3( يعني: اللتني عمل األجري بموجبهام.

)4( ال إشكال يف ذلك باإلضافة إىل اإلجارة، ألهنا وقعت من األجري فضواًل، 
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لعدم س�لطنته عىل موضوعها وهو العمل، فيمكن إمضاؤها من قبل من له الس�لطنة 
عليه، وهو املؤجر املالك له. 

نعم اإلمضاء املذكور فرع إمضاء إجارته األوىل لألجري وعدم فس�خها، حيث 
يك�ون العم�ل الذي هو موضوع اإلج�ارة الثانية ملكًا له، فل�ه إمضاء ترصف األجري 

فيه.

أم�ا مع فس�خها فالعمل خي�رج عن ملكه، فليس له إمض�اء ترصف األجري فيه 
وال فس�خه، كام لعل�ه ظاهر. فال يكون هذا التخيري يف ع�رض التخيري األول، ليكون 
التخيري بني األمور األربعة � كام يأيت منهP � بل هذا التخيري متفرع عىل أحد ش�قي 

التخيري األول. 

ث�م إن�ه عىل تقدير فس�خ املؤجر اإلج�ارة األوىل يقع ال�كالم يف ميض اإلجارة 
الثانية بنفس�ها عىل األجري األول، فيستحق األجر املسمى، أو بطالهنا رأسًا، فيستحق 
أج�رة املثل للعمل ال�ذي قام به، أو التفصيل بني ما إذا أجازها، فيس�تحق عىل العمل 
األجر املس�مى، وما إذا مل جيزها فيس�تحق عليه أجرة املثل. فإن هذه املسألة نظري ما إذا 
ب�اع الفضويل ثم ملك. وقد ذكرن�ا يف مباحث بيع الفضويل من كتاب البيع أنه ال جماز 
لتصحي�ح البي�ع الذي أوقعه الفض�ويل، ال بمجرد ملكه ملا باع�ه، وال بإجازته له، بل 
يتع�ني بطالن�ه. وذلك جيري يف اإلجارة يف املقام، فيتعني اس�تحقاقه عىل املؤجر الثاين 

أجرة املثل للعمل الذي قام به له.

نع�م إذا كانت أجرة املثل أكثر من األجر املس�مى، وكان املؤجر الثاين مغرورًا 
م�ن قب�ل األجري، كان له الرجوع عليه بالزائ�د. ومرجع ذلك إىل أنه يف صورة الغرور 
ال يس�تحق عليه أكثر من األجرة املس�امة، وإنام يرجع ألجرة املثل إذا كانت بقدرها أو 

دوهنا. 

هذا كله يف اإلجارة. وأما اجلعالة فليست عقدًا يكون األجري طرفًا فيه، ليكون 
م�وردًا إلمضاء املؤج�ر أو رده، بل هي إيقاع ينفرد به اجلاعل. غايته أهنا تقتيض ضامن 
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عمل األجري باجلعل الذي عينه اجلاعل. وحينئٍذ فهي تقع عىل وجهني:

األول: طلب اجلاعل العمل من العامل باجلعل اخلاص، بحيث يكون مستوفيًا 
لعمل�ه. وحينئ�ٍذ إذا فس�خ املؤجر اإلج�ارة كان اجلع�ل املذكور لألج�ري الذي صدر 
العمل منه، وليس له أجرة املثل بعد رضاه باجلعل املس�مى. وإن مل يفس�خها كان خمريًا 

بني أمرين: 

أحدمهـا: الرج�وع عىل األجري بأج�رة املثل، ألنه أتلف علي�ه عمله اململوك له 
ببذله للجاعل بغري إذنه، فريجع األجري عىل اجلاعل هبا، ألنه اس�توىف العمل املذكور، 
فيس�تقر علي�ه ضامن العمل. إال أن يكون اجلاعل مغ�رورًا من قبل األجري، فال حيق له 

الرجوع عليه بام زاد عىل اجلعل. 

ثانيهام: الرجوع عىل اجلاعل � ألنه اس�توىف عمل�ه � إما باجلعل أو بأجرة املثل. 
غايته أن للجاعل الرجوع عىل األجري بام زاد عىل اجلعل إذا كان مغرورًا من قبله.

الثـاين: جمرد الوعد باجلعل عىل تقدير العمل من دون طلب من األجري بالقيام 
ب�ه، كام ل�و قال: »م�ن رّد عبدي فله ع�رشة دراهم«. وال جم�ال للرج�وع عليه، لعدم 
اس�تيفائه للعم�ل، ليكون ضامنًا له. غاية األمر أن يس�تحق عليه اجلع�ل، فيأخذه منه 
األجري إن فس�خ املؤجر اإلجارة، لرجوع العمل له بالفس�خ، فيثبت له بدله، واملؤجر 
إن مل يفسخ اإلجارة، ألنه هو املالك للعمل. غايته أنه مع زيادة أجرة املثل عىل اجلعل 
حي�ق للمؤجر الرجوع عىل األجري بالزيادة، ألنه أتل�ف عليه عمله، فيضمنه له بقيمته 

بعد استثناء اجلعل الذي أخذه من اجلاعل منها.

ب�ل ل�و مل يتيرس له أخذ اجلع�ل من اجلاعل يك�ون له الرجوع علي�ه بتامم أجرة 
املث�ل للعم�ل الذي أتلفه. غايت�ه أن لألجري حينئٍذ الرجوع ع�ىل اجلاعل باجلعل، ألنه 
بضامنه للعمل ودفعه عوضه يكون العمل بحكم ملكه، فيس�تحق اجلعل الذي ريض 

به. فالحظ.
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وحيتمل قريبًا أن له مطالبة غريه)1( كام عرفت فيتخري بن أمور أربعة)2(. 
ثم إذا اختار املستأجر فسخ اإلجارة األوىل يف مجيع الصور املذكورة، ورجع 
يف األجرة املسامة فيها، وكان قد عمل األجري بعض العمل للمستأجر، كان 
عليـه أجرة املثل)3(. هذا إذا كانت اإلجارة واقعة عى مجيع منافعه، أما إذا 
كانـت عى خصـوص عمل بعينه كاخلياطـة فليس له أن يعمل لنفسـه وال 
لغـريه وال تربعـَا وال باإلجـارة وال باجلعالة)4( فإذا خالف وعمل لنفسـه 
ختري بن األمرين السـابقن، وإن عمل لغريه تربعـًا ختري بن األمور الثاثة، 
وإن عمل لغريه  باإلجارة أو اجلعالة ختري بن األمور األربعة كام يف الصورة 

)1( يعن�ي: مطالب�ة املؤج�ر واجلاعل بأج�رة املث�ل للعمل الذي اس�توفاه من 
األج�ري. وقد ظه�ر أن ذلك هو املتيقن يف اإلجارة الثاني�ة إذا مل يمضها املؤجر األول. 
وك�ذا يف اجلعال�ة إذا كانت بنحو األمر بالعمل واس�تيفائه، دون م�ا إذا كانت بمجرد 

الوعد باجلعل عىل تقدير العمل.

))( سبق أن التخيري بني األخريين فرع اختيار أحد األمرين يف التخيري األول، 
وه�و إمض�اء اإلجارة األوىل وعدم فس�خها، وال جمال له مع فس�خ اإلج�ارة األوىل. 

فليس التخيري بني األمور األربعة يف عرض واحد، بل يف مقام ختيريان مرتبان.

)3( ألنه اس�توىف عمله فيضمنه بأجرة املثل بعد بطالن ضامنه باألجر املس�مى 
بسبب فسخ اإلجارة. وقد سبق أن هذا مبني عىل أن فسخ اإلجارة يف أثناء املدة يقتيض 
انفس�اخها م�ن أصلها، ال من حينه، وإال لزم اس�تحقاقه بنس�بته من األجرة املس�امة. 

فراجع املسألة الثانية والعرشين.

)4( لع�دم ملك�ه للعمل املذكور، بل ه�و ملك املؤجر، وحتت س�لطنته، دون 
سلطنة األجري.
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السـابقة)1(. ويف هذه الصورة ال مانع من أن يعمل لنفسـه أو لغريه بإجارة 
أو جعالـة غـري ذلك العمل إذا مل يكن منافيًا له، فإذا آجر نفسـه يف يوم معن 
للصوم عن زيد جاز له أن خييط لنفسه أو لغريه بإجارة أو جعالة وله األجر 
أو اجلعـل املسـمى)2(، أمـا إذا كان منافيًا له ـ كام إذا آجر نفسـه للخياطة، 
فاشـتغل بالكتابـةـ  ختري املسـتأجر بن فسـخ اإلجـارة)3( واملطالبـة بقيمة 
العمل املستأجر عليه الذي فوته عى املستأجر)4(. وإذا كانت اإلجارة عى 
النحو الثاين الذي يكون العمل املستأجر عليه يف الذمة، فتارة تؤخذ املبارشة 

)1( جيري هنا ما جرى هناك من الكالم والتفصيل.

))( لعموم دليل نفوذ دليل اإلجارة واجلعالة بعد فرض ملكه للعمل وسلطنته 
علي�ه. ك�ام أن له م�ن أجل ذلك أن يعمل لغ�ريه تربعًا من دون أج�ر. ولعل عدم ذكر 

سيدنا املصنفP له لوضوحه.

)3( للخ�روج عن مقتىض اإلجارة من تس�ليم العمل املس�تأجر عليه. وحينئٍذ 
يس�رجع األجرة املس�امة. وقد ذكرنا آنفًا أن ذلك خيتص بام إذا كان االنشغال بالعمل 
اآلخ�ر منافيًا لتس�ليم العمل املس�تأجر علي�ه، وال جيري فيام إذا مل يناف�ه، كام إذا حر 

األجري للعمل املستأجر عليه ومل يمكنه منه املستأجر فانشغل بالعمل اآلخر.

وال�كالم يف نفوذ اإلجارة الثانية � لو كانت � بمجرد فس�خ األوىل، أو بإمضاء 
األج�ري وإجازته، أو بطالهنا رأس�ًا ورجوع األجري عىل املس�تأجر الث�اين بأجرة املثل، 
يظهر مما تقدم يف الصورة األوىل من أنه يبتني عىل الكالم فيمن باع مال غريه ثم ملكه. 

فراجع.

)4( بلح�اظ أنه إذا مل يفس�خ اإلج�ارة فهو باق عىل ملك�ه، فيضمنه األجري له 
بالتفوي�ت. وه�و يبتني ع�ىل كون تفوي�ت العمل املس�تأجر عليه م�ن دون إتالف أو 
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قيدًا عى نحو وحدة املطلوب، وتارة عى نحو تعدد املطلوب)1(. فإن كان 
عـى النحو األول جاز له كل عمل ال ينـايف الوفاء باإلجارة)2(، و ال جيوز 
له ما ينافيه، سواء أكان من نوع العمل املستأجر عليه أم من غريه)3(. وإذا 

اس�تيفاء موجب�ًا لضامنه. وهو ال يناس�ب ما س�بق من�هP يف املس�ألة الثامنة من أن 
األجري إذا جاء بالعمل عىل خالف ما استؤجر عليه بنحو ال يمكن العمل ثانيًا بطلت 
اإلج�ارة، ومل حيكم بصحتها وأن له عدم فس�خها واملطالبة بقيمة العمل الفائت. نعم 

تقدم منهP نظري ذلك يف تفويت منافع األعيان عند الكالم يف التسليم. 

وكي�ف كان فه�و يبتني عىل ض�امن املنفعة بالتفويت من دون اس�تيفاء هلا. وقد 
تق�دم مّن�ا يف املوردين اإلش�كال يف ذلك، وذكرنا أنه مع البناء ع�ىل عدم ضامن املنفعة 

بالتفويت يتعني البناء عىل بطالن اإلجارة، لعدم األثر هلا. وذلك جيري هنا.

ث�م إن س�يدنا املصن�فP اقترص ع�ىل صورة عم�ل األجري ما ين�ايف العمل 
املس�تأجر عليه، ومل يتعرض لفرض إجارة نفس�ه للعمل املذكور. والظاهر أن الكالم 
في�ه هو ال�كالم اآليت يف اإلجارة عىل املنايف يف فرض وقوع اإلجارة األوىل عىل العمل 
يف الذمة، الش�راكهام يف تباي�ن موضوع اإلجارتني ومانعية تنفي�ذ كل من اإلجارتني 

من تنفيذ األخرى.

)1( هذا يرجع إىل كون املبارشة رشطًا خارجًا عن موضوع اإلجارة، مع كون 
موضوعها مطلق العمل. وهو ممكن ثبوتًا، كام يأيت الكالم فيه يف آخر املس�ألة إن ش�اء 

اهلل تعاىل. وكذا احلال يف غري املبارشة، كالتعجيل يف العمل وغريه.

))( ب�ال إش�كال ظاهر، لعموم س�لطنته عىل نفس�ه من دون خم�رج عنه، ومنه 
ما إذا كان العمل مضادًا للعمل املس�تأجر عليه، إال أنه مل يمنع من بذل األجري نفس�ه 

للعمل املستأجر عليه.

)3( ف�إن العمل بقس�ميه وإن مل خيرج عن ملكه، لتعلق العمل املس�تأجر عليه 
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عمل ما ينافيه ختري املسـتأجر بن فسـخ اإلجـارة)1( واملطالبة بقيمة العمل 
الفائت املسـتأجر عليه)2(. وإذا آجر نفسـه ملا ينافيه توقفت صحة اإلجارة 
الثانيـة عى أجازة املسـتأجر األول)3(. فإن مل جيز بطلت واسـتحق األجري 

بذمت�ه، إال أن وج�وب الوفاء باإلج�ارة يقتيض رصف القدرة إلي�ه وعدم رصفها فيام 
ينافي�ه. ومنه يظهر أن حتريم العمل املذكور عريض، ملنافاته لوجوب الوفاء باإلجارة، 
ال حقيقي، كام يف الصورة األوىل، حيث يكون العمل مملوكًا للمؤجر، فيحرم ترصف 

املستأجر فيه بغري إذنه.

)1( لعدم القيام بمقتضاها، وهو تسليم العمل املستأجر عليه.

))( بناء عىل ما س�بق من�هP من ضامن العمل بالتفويت من دون اس�تيفاء. 
وقد سبق مّنا آنفًا الكالم يف ذلك. فالحظ.

)3( لعدم سلطنة األجري عىل اإلجارة الثانية بعد منافاهتا حلق املستأجر األول، 
فال تصح إال بإجازته.

هذا وعن بعض مشاخيناP املنع من تصحيحها بإجازته، ألهنا بعد أن وقعت 
باطلة ملنافاهتا للعمل املس�تأجر عليه باإلج�ارة األوىل فاإلجارة ال توجب انقالهبا عام 
وقع�ت علي�ه. وهو ك�ام ترى! ألن اإلج�ازة لعقد الفض�ويل يف مجي�ع مواردها تقتيض 

انقالب العقد عام وقع عليه من الفساد إىل الصحة. 

إال أن يرج�ع إىل م�ا يظهر من الس�يد يف العروة الوثقى م�ن أن املورد ليس من 
صغري�ات عقد الفضويل، الختص�اص عقد الفضويل بام يقع عىل ملك الغري، فيحتاج 
إىل إج�ازة املال�ك، والعق�د يف املقام مل يقع عىل مل�ك املس�تأجر األول، لفرض مباينة 
العم�ل ال�ذي هو موضوع اإلج�ارة الثاني�ة للعمل املس�تأجر علي�ه أواًل، ألن العمل 
املس�تأجر علي�ه أواًل يف الذم�ة، وال ينطبق عىل املأيت به وفاء عن اإلج�ارة الثانية، وإنام 
بطل�ت اإلج�ارة الثاني�ة ملناف�اة موضوعها ملوضوع اإلج�ارة األوىل بحي�ث ال يمكن 
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عـى مـن عمل له أجرة املثـل)1( كام أن املسـتأجر األول يتخريـ  كام تقدمـ  
بن فسخ اإلجارة األوىل)2( 

وجوب تنفيذها مع فرض وجوب تنفيذ األوىل. 

لكنه يف غري حمله، إذ يكفي يف عقد الفضويل منافاته حلق الغري وس�لطنته وإن مل 
يكن مالكًا ملوضوعه، كام يف املقام، ويكفي يف تصحيحه إجازة صاحب احلق املذكور.

نع�م إنام تنفع إجازته مادامت اإلجارة الثاني�ة منافية حلقه، وذلك قبل العمل، 
حي�ث يقع التزاحم يف حق األجري بني العمل بكل من اإلجارتني. أما بعد العمل عىل 
طب�ق إحدامه�ا وفوت موض�وع األخرى فال موض�وع للتزاحم، ف�إن عمل عىل طبق 
األوىل نف�ذت وارتف�ع موضوع الثاني�ة وتعني بطالهنا، لعدم املوض�وع هلا. وإن عمل 
ع�ىل طبق الثانية تع�ذر تنفيذ األوىل، فتبطل أو تصح بلحاظ اس�تحقاق املؤجر األول 

عىل األجري قيمة العمل الفائت، عىل الكالم املتقدم.

أم�ا اإلجارة الثاني�ة فحيث مل تنفذ وتصح حني وقوعها ملنافاهتا حلق املس�تأجر 
األول فال جمال لتصحيحها بعد العمل عليها، ال بإجازة املؤجر األول � س�واء فس�خ 
األوىل أم مل يفس�خها � لع�دم منافاهت�ا حينئ�ٍذ حلقه وس�لطنته، وال بنفس�ها أو بإجازة 

األجري، ملا تقدم من أن املقام يكون نظري من باع شيئًا فضواًل ثم ملكه. فتأمل جيدًا.

)1( ف�إن العم�ل ملك لألجري بع�د عدم ملك املؤجر األول ل�ه، لكون العمل 
 الذي ملكه باإلجارة األوىل يف الذمة. فيتعني ضامن مستويف العمل � وهو املؤجر الثاين � 

لألجري قيمة املثل لعمله له بعد فرض بطالن اإلجارة. 

نع�م إذا كان�ت أج�رة املث�ل أكثر من األج�ر املس�مى يف اإلج�ارة الثانية وكان 
املس�تأجر الثاين مغرورًا من قبل األجري مل يس�تحق عليه الزيادة ومقدار الفرق بينهام، 

كام تقدم هنا نظريه.

))( لع�دم القيام بمقتضاها وهو تس�ليم العمل، وه�و يبتني عىل عدم بطالهنا 
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واملطالبـة بقيمة العمل الفائت)1(، وإن أجـاز صحت اإلجارة الثانية)2(، 
واسـتحق األجـري عى كل مـن املسـتأجر األول والثـاين األجرة املسـامة يف 
اإلجارتن وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أواًل)3(، وإن كانت 

بتعذر العمل املستأجر عليه، الذي تقدم الكالم فيه، إذ ال موضوع للفسخ مع البطالن.

)1( إذ م�ع عدم الفس�خ وبق�اء اإلجارة األوىل صحيحة يك�ون األجري ضامنًا 
للعمل عىل النحو الذي سبق، وسبق الكالم فيه.

))( تق�دم أن�ه إنام تصح إج�ازة اإلجارة الثاني�ة منه قبل عم�ل األجري عليها، 
حي�ث تك�ون منافية حلق�ه يف تنفيذ إجارته، أم�ا بعد عمل األجري عليه�ا وتعذر تنفيذ 

إجارته فال موقع إلجازته اإلجارة الثانية، لعدم منافاهتا حلقه حينئٍذ. 

وم�ن ذلك يظهر أنه إذا أوقع األجري اإلجارة الثانية عىل العمل املنايف لإلجارة 
األوىل فليس للمؤجر األول قبل عمل األجري عىل طبق اإلجارة الثانية فسخ اإلجارة 
األوىل م�ع بق�اء وقتها، وإنام ل�ه إمضاء اإلج�ارة الثانية، أو عدمه فتبط�ل، وال يمكن 

تصحيحها. 

أم�ا بع�د عمله عىل طبقه�ا فإما أن تبطل اإلجارة األوىل � ك�ام ذكرنا � أو يتخري 
املؤج�ر األول بني فس�خها وعدمه، ومع عدم فس�خها له املطالبة بأج�رة املثل للعمل 
الذي فوته األجري عليه، كام ذكره س�يدنا املصنفP. وال يكون التخيري بني إمضاء 
الثانية وعدمه والتخيري بني فسخ اإلجارة األوىل وعدمه يف عرض واحد، كام قد يومهه 

.Pكالمه

)3( الظاه�ر أن إج�ازة اإلج�ارة الثاني�ة بنفس�ها ال تقت�يض إال رف�ع املانع من 
صحته�ا م�ن طرف املجيز، فيك�ون املقام م�ن تزاحم اإلجارتني، نظ�ري ما لو صحت 
اإلجارتان بدوًا لسعة الوقت، ثم طرأ التزاحم بينهام لطروء ضيقه، حيث يتعني حينئٍذ 
ختيري األجري يف العمل عىل إحدامها فتبطل األخرى، أو االتفاق مع أحد املؤجرين عىل 
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اإلجارة عى نحو تعدد املطلوب فاحلكم كذلك)1(، نعم ال يسـقط العمل 
املسـتأجر عليـه عن ذمـة األجري بمجـرد األجـازة لإلجارة الواقعـة عى ما 
ينافيه)2(، بل يسـقط رشط املبارشة، وجيب عى األجري العمل للمسـتأجر 

الرضا بالتأخري أو عىل التقايل وغري ذلك.

نع�م م�ع التف�ات املؤج�ر إىل التن�ايف ب�ني اإلجارتني يف مق�ام التنفي�ذ وقصده 
باإلج�ارة ترخي�ص األجري يف العمل عىل طب�ق اإلجارة الثاني�ة دون اإلجارة األوىل، 
فحي�ث ال س�لطنة له إال عىل إب�راء األجري من العمل املس�تأجر عليه، فق�د يدعى أن 
 Pاإلج�ازة ت�دل عليه بداللة االقتض�اء، وكأنه عليه يبتني ما ذكره س�يدنا املصنف
من براءة ذمة األجري من العمل الذي استؤجر عليه أواًل، واستحقاقه كال األجرتني.

لك�ن حل مش�كلة األجري وترخيص�ه يف العمل ع�ىل طبق اإلج�ارة الثانية كام 
حيص�ل بذلك حيصل باالتف�اق بينهام عىل وجه آخر، كإبدال العمل املس�تأجر عليه يف 
اإلجارة األوىل بغريه ولو بتأخريه عن وقته، أو عىل اإلقالة من اإلجارة األوىل الراجع 

النفساخها، وال طريق لتعيني أحد الوجوه إال بقرينة املقام. 

وجم�رد انفراده بالس�لطنة عىل إبراء ذم�ة األجري من العم�ل ال يكفي يف إحراز 
قص�ده ل�ه، لعدم إحراز قصده اإلنفراد بحل مش�كلة األجري وعىل حس�ابه وحده، إذ 
لعله يقصد التعاون بينهام يف حلها. بل ال يبعد كون املنرصف عرفًا مع طلب املستأجر 

حّل املشكلة هو القصد للتقايل. فالحظ.

)1( يعن�ي: فال جيوز العم�ل املنايف للرشط، ألن الرشط ح�ق للمؤجر كأصل 
العم�ل، ف�ال جيوز لألجري اخلروج عن�ه والتفريط فيه. ولو أوقع إج�ارة بالوجه املنايف 

توقف نفوذها عىل إجازة األجري صاحب الرشط، لنظري ما تقدم.

))( إذ غاي�ة م�ا يدع�ى � كام يظهر مما س�بق � أن إجازة اإلج�ارة الثانية تقتيض 
رف�ع الي�د عام ينافيها، وحيث مل تك�ن اإلجارة الثانية يف الف�رض منافية ألصل العمل 
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األول ال بنحو املبارشة والعمل للمستأجر للثاين بنحو املبارشة. لكن فرض 
تعدد املطلوب يف الذميات ال خيلو من شبهة)1(.

املس�تأجر عليه أواًل، لفرض إطالقه. بل هي منافية للرشط ال غري تعني س�قوطه دون 
أصل العمل، بل يتعني عىل األجري االتيان به بوجه آخر. وما تقدم مّنا هناك من إمكان 

ابتناء  اإلجازة عىل وجه آخر جاٍر هنا أيضًا.

)1( كأن�ه ألن العم�ل الذم�ي كيل، والقي�د حيص�ص ال�كيل ويقتيض تقس�يمه 
 .Pوتقييده باحلصة املقيد هبا، كام يظهر مما عن بعض مشاخينا

لكنه إنام يقتيض تقسيمه وتقييده إذا قصد به ذلك، أما إذا أريد به جمرد استحقاق 
القيد بنحو الرشط الزائد عىل استحقاق أصل املاهية فال وجه المتناعه، خصوصًا بناء 
ع�ىل م�ا يظهر من بعض مش�اخيناP من أن الرشط يبتني عىل جمرد اإللزام املس�تلزم 
لوج�وب العم�ل عليه تكليفًا م�ن دون أن يقتيض حقًا للمش�رط، حيث يكون أصل 
العمل املس�تأجر عليه حقًا للمؤجر واالتيان به عىل النح�و املرشوط واجبًا تكليفيًا ال 

غري، نظري الواجب يف الواجب.

نع�م محل التقييد عىل تعدد املطلوب يف مقام اإلثبات حيتاج إىل عناية. وهو أمر 
آخر. وقد تقدم يف املسألة الثامنة ما ينفع يف املقام. فراجع.



فصل
وفيه مسائل

)مسـألة 57(: ال جيوز إجارة األرض للزرع بام حيصل منها حنطة أو 
شعريًا مقدارًا معينًا)1(، 

)1( ك�ام رصح به مجهور األصحاب، وق�د يظهر من بعض عباراهتم املفروغية 
عن�ه، ويف التنقي�ح يف بيان حكم إجارة األرض باحلنطة والش�عري ق�ال: »ال ختلو هذه 

اإلجارة إما أن تقع مقيدة بام خيرج من تلك األرض، فذلك ال جيوز قطعًا...«.

وقد اس�تدل عليه يف كالم غري واحد بأن مقتىض اإلجارة ملكية األجرة، ألهنا 
ع�وض املنفعة اململوكة، وهو فرع وجودها خارج�ًا أو يف الذمة، وهو غري حاصل يف 
املق�ام، غاي�ة األمر أهنا قد توج�د فتملك بعد وجودها، وهو خ�الف وضع اإلجارة. 
ق�ال يف اجلواه�ر: »ومن ذلك يعلم عدم الفرق بني تش�خيص كوهنا منها أو من أرض 

أخرى، وال بني استئجارها بجنس ما يريد زرعه فيها وغريه«. 
وأم�ا م�ا يف الع�روة الوثق�ى من أن الع�وض يف املق�ام بمنزلة املوج�ود يف نظر 
العرف، نظري املنفعة وهو كاٍف يف الصحة، نظري بيع الثامر سنتني أو مع الضميمة. فهو 
يف غاي�ة املنع، إذ ال وجود له حقيق�ة وال عرفًا، وال ملكية ليشء فعاًل بخالف املنفعة، 
فإهنا قابلة للتمليك فعاًل، نظري الذميات. وأما بيع الثامر فقد ثبت بالنصوص اخلاصة.
ف�األوىل يف اجل�واب: أن خ�روج املعامل�ة ع�ن اإلج�ارة املعه�ودة ال يس�تلزم 



...................................................................  مصباح املنهاج � كتاب اإلجارة 4(0

بطالهن�ا، نظري خروج بيع الثمرة عن البي�ع املعهود، إلمكان صحتها عماًل بعمومات 
نفوذ العقد.

نعم قد يشكل بلحاظ ما سبق مّنا عند الكالم يف اعتبار القدرة عىل التسليم من 
ق�رب اعتبار إحراز س�المة العوض يف اجلملة. وذل�ك يقتيض عدم جواز كون األجر 

من نتاج األرض نفسها بل وال نتاج أرض غريها مما مل يزرع بعد. 

نعم سبق أنه يكفي إحراز سالمة بعض العوض وإن مل حيرز سالمته بتاممه، كام 
يستفاد من النصوص. وذلك يقتيض الصحة يف املقام مع الضميمة املعلومة احلصول. 

وهو خارج عن مفروض كالمهم.

الله�م إال أن يق�ال: املتيقن من م�ورد القاعدة املذك�ورة املعاوضة يف األعيان، 
أم�ا املناف�ع واألعامل فالنص�وص املذكورة تق�رص عنها. ويصعب التع�دي عن مورد 
النصوص إليها مع ابتنائها نوعًا عىل عدم االنضباط. والس�يام مع عدم إحراز س�المة 
الع�وض فيها يف كثري من العقود العرفية التي يش�يع االبتالء هبا، كاملضاربة واملزارعة 

واملساقاة.

فالعمدة يف وجه املنع يف املقام النصوص اخلاصة، كحديث الفضيل بن يس�ار: 
»س�ألت أبا جعفرA عن إجارة األرض بالطعام. قال: إن كان من طعامها فال خري 
في�ه«)1(، وحدي�ث أيب بردة: »س�ألت أبا عب�د اهللA عن إج�ارة األرض املحدودة 
بالدراه�م املعلومة. قال: ال بأس. قال: وس�ألته عن إجارهتا بالطع�ام. فقال: إن كان 

من طعامها فال خري فيه«))(.

ورب�ام استش�كل يف دالل�ة نف�ي اخلري ع�ىل احلرمة، بل يع�م الكراه�ة أو يظهر 
فيه�ا. لكن ال جم�ال لدعوى ظهوره يف الكراهة، بل ال جم�ال إلنكار ظهوره يف احلرمة 
والفس�اد، فإن نفي اخلري ال يناس�ب حلية املعاملة املبنية عىل االسرباح نوعًا. والسيام 
بلح�اظ وروده يف مق�ام ال�ردع والتنفري بعد ظهور حال الس�ائل يف الس�ؤال عن احلل 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:13 باب:16 من أبواب كتاب املزارعة واملساقاة حديث:5، 9.
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والصحة، وهو الذي فهمه غري واحد من األصحاب.

ومثله ما عن بعض مش�اخيناP من اإلش�كال يف احلديثني س�ندًا، بلحاظ أن 
يف طريق األول صالح بن الس�ندي، وهو مل تثبت وثاقته، كأيب بردة يف الثاين. لكن أبا 
بردة قد روى عنه يف هذا احلديث وغريه صفوان، وقد ورد أنه ال يروي إال عن ثقة. 

وأما صالح بن الس�ندي فهو من رجال كتاب كامل الزيارات، والظاهر وثاقة 
رجاله. وقد أجابP عن ذلك بأن املوجود يف كتاب كامل الزيارات هو صالح بن 
الس�ندي اجلامل، ومل يعلم أنه صالح بن الس�ندي املوجود يف هذا احلديث وغريه، فإن 
صالح بن السندي الذي يروي عنه عيل بن إبراهيم وغريه له ما يقرب من ثامنني حديثًا 
يف الكت�ب األربع�ة، ومل يوص�ف يف يشء منها باجل�امل، فال طريق إلح�راز احتاده مع 
م�ن يف كامل الزيارات. ويندفع بأن ع�دم توصيفه يف تلك األحاديث بذلك قد يكون 

ملعروفيته، ال لعدم اتصافه به، فمن القريب احتاده بعد احتاد الطبقة. 

مضاف�ًا إىل تعاض�د احلديث�ني يف أنفس�هام، وظهور حال مجه�ور األصحاب يف 
االعتامد عليهام، والفتوى بمضموهنام. 

ه�ذا وقد يس�تدل بنص�وص أخر.. منهـا: صحي�ح أيب املغرا: »س�أل يعقوب 
األمح�ر أب�ا عب�د اهلل وأنا حارض، فق�ال: أصلحك اهلل إن�ه كان يل أخ ق�د هلك، وترك 
يف حج�ري يتي�اًم، ويل أخ ي�يل ضيعة لنا، وه�و يبيع العصري ممن يصنع�ه مخرًا، ويؤاجر 
األرض بالطع�ام، فأما م�ا يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصي�ب اليتيم؟ فقال: 
أما إجارة األرض بالطعام فال تأخذ نصيب اليتيم منه، إال أن تؤاجرها بالربع والثلث 

والنصف...«)1(.

ودع�وى: أن ذيل�ه قرينة عىل أن امل�راد باملؤاجرة فيها املزارع�ة، ألهنا هي التي 
جي�ب أن يكون نصيب العامل فيها حصة من احلاص�ل من دون مقدار معني، فتخرج 

عام نحن فيه.
)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:16 من أبواب كتاب املزارعة واملساقاة حديث:7.



...................................................................  مصباح املنهاج � كتاب اإلجارة 4((

مدفوع�ة: ب�أن من القريب اس�تعامل املؤاجرة في�ه يف القبالة الت�ي هي أعم من 
اإلج�ارة املعه�ودة التي تك�ون األجرة فيه�ا مضبوط�ة واملزارعة التي تك�ون األجرة 
فيها حصة مش�اعة م�ن احلاصل، فالف�رق املذكور ليس بني قس�مني للمزارعة، لعدم 
معهودية ذلك، بل بني اإلجارة التي هي حمل الكالم واملزارعة، فتدل عىل حرمة إجارة 
األرض بالطعام لكن بعد محله عىل الطعام الذي يكون من نفس األرض، ألنه النظري 
للمزارعة، وملفهوم احلديثني السابقني، ولظهور مفروغية األصحاب عن جواز إجارة 

األرض بالطعام يف اجلملة. فالحظ.

ومنهـا: موثق أيب بصري عن أيب عبد اهللA: »قال: ال تؤاجر األرض باحلنطة 
 :Aوال بالتمر وال بالشعري وال باألربعاء وال بالنطاف«)1(، وزاد يف موثقه اآلخر عنه
»ولك�ن بالذهب والفضة، ألن الذهب والفضة مضم�ون، وهذا ليس بمضمون«))(، 
ويف صحيح�ه عن�هA: »ال تس�تأجر األرض بالتمر وال باحلنطة، وال بالش�عري وال 
باألربع�اء وال بالنط�اف. قلت: وم�ا األربعاء؟ ق�ال: الرشب، والنط�اف فضل املاء. 

ولكن تقبلها بالذهب والفضة، والنصف والثلث والربع«)3(. 

ومقتىض إطالقه�ا بدوًا املنع من إجارهتا باألمور املذكورة فيها مطلقًا ولو كان 
م�ن غريه�ا أو يف الذم�ة. إال أن مقتىض التعلي�ل يف املوثق الثاين ب�أن الذهب والفضة 
مضمون�ان دون األم�ور املذك�ورة ك�ون املف�روض يف األم�ور املذك�ورة أن ال تكون 
مضمون�ة بأن تكون من حاصل األرض نفس�ها أو م�ن حاصل أرض أخرى مل يوجد 

بعد، دون ما إذا كان معينًا خارجيًا أو يف الذمة.

ودعوى: أن ذلك ال يناسب ذكر األربعاء والنطاف يف سياق األمور املذكورة. 
مدفوع�ة ب�أن األربع�اء وإن ف�رس يف الصحيح بال�رشب، إال أن من القري�ب جدًا أن 
يكون إش�ارة إىل نوع من الرشب معهود يف أعرافهم. قال يف لس�ان العرب: »والربيع 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:13 باب:16 من أبواب كتاب املزارعة واملساقاة حديث:6، ).
)3( وسائل الشيعة ج:13 باب:6) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.



4(3 ........................................................... الكالم يف إجارة األرض بام حيصل منها 

الس�اقية الصغرية جتري إىل النخل. حجازية. واجلمع أربعاء وربعان«. وقريب منه يف 
تفسري احلديث املتقدم يف جممع البحرين وهامش الوسائل. ومن الظاهر عدم انضباطه 
وتعرضه لالنقطاع واجلف�اف، خصوصًا يف تلك العصور. ومثله فضل الرشب الذي 

فرس به النطاف يف الصحيح.

ومثله�ا دعوى: أن الذهب والفضة قد وصفا يف صحيح أيب بصري اآلخر بأهنام 
مصمت�ان، مف�رسًا ذلك فيه بأهنام ال يزيدان، فيكون ذل�ك هو املراد يف نصوص املقام، 
ويك�ون مرجع�ه إىل عدم تعرضه�ام لزيادة القيم�ة ونقصها، بخالف بقي�ة األجناس، 
ويك�ون املس�تفاد من ه�ذه النص�وص هو املنع م�ن كون أج�رة األرض مم�ا يتعرض 
الختالف القيمة. وحيث ال إشكال يف جواز إجارة األرض بالطعام يف اجلملة، فضاًل 

عن غريه مما يتعرض الختالف القيمة، فيتعني محلها عىل الكراهة. 

الندفاعها بأن الصحيح املذكور قد ورد يف تعليل حكم آخر، إذ هو كام ييل عن 
أيب عبد اهللA: »قال: إذا تقبلت أرضًا بذهب أو فضة فال تقبلها بأكثر مما قبلتها به، 
ألن الذه�ب والفضة مصمتان ال يزي�دان«)1(، وظاهر قولهA: »ال يزيدان« أهنام ال 
يزي�دان ق�درًا ال قيمة، يف مقابل احلص�ة من احلاصل � كالنص�ف والثلث � فإهنا تزيد 
ق�درًا وتنق�ص، تبعًا الختالف مقدار احلاصل. فريج�ع إىل أن املعيار يف جواز الفضل 
يف القبالة وعدمه أن يكون األمر املتقبل به قاباًل للزيادة والنقصان كالنصف والثلث، 
وأن ال يك�ون قاب�اًل هلام كالدراهم والدنانري. ومن الظاهر اختالف احلكمني يف املقام، 

فال مانع من اختالف املعيار فيهام، وال ملزم بحمل التعليل فيهام عىل معنى واحد.

 ،Pهذا مضافًا إىل أن صحيح أيب بصري مل يروه يف الوسائل إال عن الصدوق 
واملوجود يف طبعة النجف األرشف للفقيه قولهA يف التعليل: »ألن الذهب والفضة 
مضمنان«))(. وهو املناسب لصحيح احللبي: »قلت أليب عبد اهللA: أتقبل األرض 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:1) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:6.
))( من ال حيره الفقيه ج:3 ص:149.
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بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف. قال: ال بأس به. قلت: فأتقبلها بألف درهم وأقبلها 
بألف�ني. قال: ال جيوز. قل�ت: لَِم؟ قال: ألن هذا مضمون، وذل�ك غري مضمون«)1(. 
فلعل ما تقدم يف صحيح أيب بصري تفسري من الوسائل، ال من الصدوق، فضاًل عن أن 

.Aيكون من اإلمام

ومن هنا ال خمرج عام ذكرنا من ظهور أحاديث أيب بصري الثالثة املتقدمة يف املنع 
م�ن إجارة األرض ب�ام هو مضمون من الطعام وغريه، لكونه م�ن نتاج أرض مل تزرع 
بعد من دون فرق بني األرض املؤجرة وغريها، يف إشارة منها ملعامالت كانت شائعة 
يف عه�د ص�دور النص�وص. وال ينافيه حدي�ث أيب الفضل وأيب ب�ردة املتقدمان، فإن 
مقت�ىض اجلمود عىل مفاد الرشطية فيهام وإن كان هو جواز إجارة األرض بالطعام إذا 
كان م�ن نت�اج أرض أخرى وإن مل تزرع بع�د، إال أن رفع اليد عن خصوصية األرض 

املؤجرة يف احلديثني من أجل التعليل يف موثق أيب بصري قريب جدًا. فالحظ.

ومنهـا: معت�رب يونس ب�ن عبد الرمحن عن غ�ري واحد عن أيب جعف�ر وأيب عبد 
اهللH: »أهن�ام س�ئال: م�ا العلة الت�ي من أجلها ال جي�وز أن تؤاج�ر األرض بالطعام 
وتؤاجره�ا بالذه�ب والفضة قال: العل�ة يف ذلك أن الذي خيرج منها حنطة وش�عري، 

وال جتوز إجارة حنطة بحنطة وال شعري بشعري«))(.

لكن مقتىض التعليل فيه أن املراد النهي عن كون األجر من سنخ الطعام املزروع 
يف األرض، وإن كان يف الذم�ة أو م�ن طعام آخر. ويقرب منه يف ذلك صحيح احللبي 
ع�ن أيب عبد اهللA: »قال: ال تس�تأجر األرض باحلنطة ث�م تزرعها حنطة«)3(. غاية 
األم�ر أن مقت�ىض اجلمود عليه النهي عن زرع احلنط�ة أو مطلق الطعام املامثل لألجر، 
ال عن نفس االس�تئجار بالطعام. إال أهنام يش�ركان يف النهي ع�ن مماثلة األجر للزرع 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:1) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:13 باب:16 من أبواب كتاب املزارعة واملساقاة حديث:11.

)3( وسائل الشيعة ج:13 باب:16 من أبواب كتاب املزارعة واملساقاة حديث:3.



4(5 ................................................ الكالم يف إجارة األرض باحلصة من زرعها مشاعًا 

وجتوز إجارهتا باحلصة من زرعها مشاعًا ربعًا أو نصفًا)1(. واألحوط عدم 

يف خص�وص احلنطة أو مع الش�عري، أو مطل�ق األجناس الربوي�ة، إللغاء خصوصية 
موردمها، لكون املستفاد منهام كون العلة َشَبه املعاملة بالربا.

ومن الظاهر أن ذلك ال يناس�ب ظهور مفروغية مجهور األصحاب عن جواز 
إج�ارة األرض بالطعام، ب�ل يف اخلالف دعوى اإلمجاع عىل جواز إجارهتا بالطعام إذا 

مل يكن منها. قال: »فأما بطعام يف الذمة فإنه جيوز عىل كل حال«. 

ك�ام ال يناس�ب النص�وص املتقدم�ة، حي�ث يصع�ب ج�دًا محله�ا ع�ىل جواز 
خصوص غري الطعام املزروع. بل لعل املتيقن منها ما كان من س�نخ الطعام املزروع، 
ألن م�ن ش�أن األرض عرف�ًا أن تق�وم منفعتها به، كام ال يناس�به مس�اق معترب يونس 

املتقدم، حيث ورد التعليل فيه يف مورد اإلطالق.

 :Aومثله�ا يف ذل�ك موثق إس�امعيل بن الفضل اهلاش�مي ع�ن أيب عبد اهلل
»س�ألته عن رجل اس�تأجر من الس�لطان من أرض اخل�راج بدراهم مس�امة أو بطعام 
مس�مى، ث�م آجرها ورشط ملن يزرعها أن يقاس�مه النصف أو أق�ل من ذلك أو أكثر، 
وله يف األرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر هلم هنرًا... وسألته 
عن الرجل اس�تأجر أرضًا من أرض اخلراج بدراهم مسامة أو بطعام معلوم فيؤاجرها 
قطعة قطعة. فقال له: إذا اس�تأجرت أرضًا فأنفقت فيها ش�يئًا أو رممت فيها فال بأس 
بام ذكرت«)1(. ومن هنا يتعني محل احلديثني عىل الكراهة من أجل َشَبه املعاملة بالربا. 

فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( الظاهر أن ذلك هو املزارعة. أما لو خرج عنها كام لو آجرها لزرع بعضها 
واالنتفاع يف الباقي بغري الزرع عىل أن تكون أجرة املجموع حصة من الزرع، فالصحة 
وعدمها يبتنيان عىل الكالم املتقدم يف مقتىض القاعدة مع عدم إحراز سالمة العوض. 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:1) من أبواب كتاب اإلجارة حديث:3، 4.
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إجارهتـا باحلنطة أو الشـعري يف الذمـة إذا كان من جنس ما يـزرع فيها)1(، 
وأمـا إجارهتا بغري احلنطة والشـعري من احلبوب فالظاهر جـوازه)2(، وإن 

كان األحوط تركه.
)مسـألة 58(: جتوز إجارة احلصة املشـاعة مـن أرض معينة)3(. كام 

إال أن يكون غري املزروع قلياًل، بحيث يعد من توابع املزروع، كام يتعارف يف املزارعة 
ع�دم زراع�ة بعض األرض لس�كن الزارع أو ربط دوابه وحف�ظ آالت الزرع أو نحو 

ذلك.

)1( فق�د من�ع من�ه يف املهذب. ومما س�بق يظهر جوازه عىل كراه�ة. وقد يظهر 
ذلك من قول ابن اجلنيد فيام حكي عنه: »من اس�تأجرها بحنطة مضمونة مل يس�تحب 

أن يزرعها حنطة«.

))( كأنه الختصاص النصوص املتقدمة باحلنطة والشعري والطعام املتيقن منه 
النوع�ان املذك�وران. لكنه � لو تم � ال ينايف العموم لغريه تبعًا للتعليل املتقدم يف موثق 
أيب بصري القايض بعدم جواز كون األجرة من زرع أرض مل تزرع بعد، حيث ال يكون 

مضمونًا.

)3( فقد أطلق مجاعة كثرية جواز إجارة املشاع. ورصح غري واحد بعدم الفرق 
بني إجارته عىل رشيكه وغريه، ويف التذكرة واملس�الك وظاهر الروضة اإلمجاع عليه. 

وهو الذي يقتضيه عموم نفوذ العقود.

نعم ذكر غري واحد أنه ال يس�لم العني إال بإذن رشيكه. وذكر غري واحد أنه لو 
امتن�ع رفع أمره إىل احلاك�م. وظاهرهم نفوذ اإلجارة ب�دون إذن الرشيك، وأن الذي 
يتوق�ف عىل إذنه هو التس�ليم ال غري. وهو غري ظاهر، إذ حي�ث كان مقتىض اإلجارة 
هو التسليم أو التمكني من الترصف ففرض نفوذها بدون إذن الرشيك مستلزم لعدم 
توق�ف جوازمه�ا عليه. ومن هنا كان الظاه�ر توقف نفوذ اإلجارة ع�ىل إذنه، ملنافاهتا 



4(7 ......................................................... عدم جواز إجارة األرض لتوقف مسجدًا 

جتوز إجارة حصة منها)1( عى نحو الكيل يف املعن)2(.
لتوقـف  مـدة طويلـة)3(  األرض  إجـارة  )مسـألة 59(: ال جتـوز 
مسـجدًا)4(، وال يرتب آثار املسـجد عليها)5(. نعم جتوز إجارهتا لتعمل 

لسلطنته بعد اقتضائها تسليط املستأجر عىل العني. 

نعم إذا امتنع من اإلذن يف اإلجارة، وكان امتناعه مرًا بمصلحة رشيكه، كان 
له رفعه للحاكم، كام لو تنازع الرشيكان يف الترصف. 

وبذلك يظهر أن الذي هو نظري تنازع الرشيكني يف الترصف ليس هو التنازع يف 
التس�ليم بعد صحة اإلجارة، كام يظهر من اجلواهر، بل هو التنازع يف اإلجارة نفسها، 

ألنه هو الذي يتسبب عن التعطيل، والذي قد ير بالرشيك. فالحظ.

)1( حمددة بالنسبة كالربع والثلث، أو بنحو آخر، كجريب ومائة مر مربع.
))( ك�ام تقدم مّنا التعرض لذلك عند ال�كالم يف رشائط األمرين وأحكامهام. 

فراجع.
)3( ال أث�ر لط�ول املدة يف ذلك، إذ مع قابلية املنفعة ألن تكون مس�جدًا يمكن 

ذلك مع قرص املدة، ومع عدم قابليتها لذلك ال يمكن ذلك حتى مع طول املدة.

)4( املذك�ور يف كالم األصح�اب اس�تئجار األرض ليتخذه�ا مس�جدًا بنحو 
يظه�ر يف كون مس�جديتها مقتىض نف�س اإلجارة، وال حتتاج إىل وق�ف بعد ذلك. أما 
اس�تئجارها عىل أن توقف مس�جدًا بحيث يكون مقتىض اإلج�ارة هو وقفها، وتكون 

املسجدية تابعة للوقفية املتأخرة عن اإلجارة، فلم أعثر عىل من تعرض له. 

وال ينبغ�ي اإلش�كال يف ع�دم صح�ة الوجه�ني وع�دم ترت�ب األث�ر عليهام، 
ألن املس�جد من أف�راد الوقف، والوقفية من ش�ؤون األعي�ان دون املنافع، واململوك 

للمستأجر هو املنفعة دون العني.

)5( إذ ال منشأ لرتبها مع عدم صحة اإلجارة املذكورة.
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مصـى يصـى فيـه أو يتعبد فيـه أو نحو ذلك من أنـوا ع االنتفـاع)1(. وال 
يرتب أيضًا عليها أحكام املسجد)2(.

)1( ب�ال خ�الف ظاهر وال إش�كال. لعموم�ات النفوذ بعد ك�ون ذلك منفعة 
معت�دًا هبا. والظاهر أنه إليه يرجع ما يف املبس�وط واخل�الف والرشائع ومجلة من كتب 
العالمة وجامع املقاصد واملسالك وغريها من جواز استئجار األرض أو الدار لتتخذ 
مسجدًا، أو مسجدًا يصىل فيه. وال يراد به جعلها باإلجارة مسجدًا حقيقة ملا سبق من 
أن املس�جد قسم من الوقف الوارد عىل األعيان واملبني عىل التأبيد، وال يتقوم باملنفعة 
واالنتف�اع اللذي�ن هب�ام تتق�وم اإلجارة. ول�ذا رصحوا بع�دم خروجه عن املس�جدية 

باخلراب.

والس�يام م�ع ذكره�م ذل�ك يف مقابل خ�الف أيب حنيف�ة حيث من�ع من ذلك 
بدعوى أن فعل الصالة ال جيوز استحقاقه بعقد اإلجارة. الذي هو باملغالطة أشبه، إذ 
الذي ال جيوز وينايف الوجوب والعبادية هو اس�تحقاق الصالة عىل املصيل باإلجارة، 
ال اس�تحقاق املص�يل أو غريه هلا عىل صاحب األرض بلح�اظ كوهنا من مجلة منافعها 

اململوكة باإلجارة. 

وع�ىل كل حال فذلك يش�هد ب�أن نظر من أج�از اإلجارة املذك�ورة إىل ملكية 
منفعتها اخلاصة باإلجارة، ال إىل صريورهتا مسجدًا يف مدة اإلجارة عىل نحو املسجدية 

احلاصلة بالوقف املبنية عىل التأبيد.

))( إذ ال منش�أ لذل�ك بعد عدم صريورهتا مس�جدًا. وهو الذي اس�تظهره يف 
التذكرة يف فرض إجارة الدار يتخذها مسجدًا، وجزم به يف جامع املقاصد واملسالك. 
ول�ذا ذك�ر يف جام�ع املقاصد أن إطالق عملها مس�جدًا جم�از باعتبار ثب�وت مقصود 

املسجد هلا. 

ويف املس�الك: »وإط�الق املس�جدية ع�ىل األرض املذك�ورة بس�بب إعداده�ا 
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)مسـألة60(: جيوز استئجار الشجرة لفائدة االستظال)1( ونحوه، 

للصالة، إما بحس�ب املجاز هلذه املناس�بة، أو بجعل املس�جد مش�ركًا بني ما له حرمة 
وغريه، كمسجد يتخذه اإلنسان يف بيته لصالته وصالة أهله«. ويظهر وجهه مما سبق 
م�ن رجوع إج�ارة األرض لتتخذ مس�جدًا إىل إجارهتا للمنافع املذك�ورة، ال لتحقيق 

العنوان املعهود.

لك�ن يف مفت�اح الكرامة: »وقد يقال: ال دليل عىل اش�راط كون األصل وقفًا. 
فلو أن رجاًل استأجر دارًا مائة سنة ليجعلها مسجدًا فالظاهر ثبوت احلرمة هلا، كام هو 
ظاه�ر إطالق العبارات هنا. وإليه مال املوىل األردبييل«، ثم أخذP يف رّده بنحو ما 

سبق من كون املسجد نوعًا من الوقف املختص باألعيان. 

هذا ويف العروة الوثقى: »نعم إذا كان قصده عنوان املسجدية، ال جمرد الصالة 
فيه، وكانت املدة طويلة، ال يبعد ذلك، لصدق املسجد عليه حينئٍذ«. 

وهو كام ترى! فإن قصد املسجدية فرع قابلية املوضوع، وقد سبق أن موضوع 
املس�جدية هو عني األرض واملكان، وهي مبني�ة عىل الوقف املبني عىل التأبيد، وليس 
موضوعه�ا املنفع�ة املؤقتة، وإال ألمكن مع قرص املدة كام س�بق. وأما صدق املس�جد 
حينئٍذ فال إشكال يف كونه جمازيًا، بلحاظ مشاهبته للمسجد يف طول مدة تعينه لالنتفاع 

املشابه لالنتفاع باملسجد.

)1( كام يف التذكرة واملسالك وغريمها. وتنظر فيه يف القواعد، لعدم قصد هذه 
املنفعة � الراجع إىل عدم االعتداد هبا عرفًا � وهلذا ال تضمن منفعتها بالغصب. 

ولعل�ه هل�ذا قيده يف جامع املقاصد بام إذا صح مقابلته باملال. وقد يرجع إليه ما 
عن الشهيد من جوازه مع فرض املنفعة، لالستغناء عن الفرض املذكور لو أراد مطلق 

املنفعة. 

وهو يبتني عىل ما اشتهر بينهم � ومنهم سيدنا املصنفP � من اعتبار املالية 



...................................................................  مصباح املنهاج � كتاب اإلجارة 430

يف املعاوضات، وما ذكروه يف خصوص اإلجارة من اعتبار كون املنفعة متقومة.

وعىل ذلك يبتني خالفهم يف مجلة من الفروع، كاستئجار احلائط املزوق للتعلم 
والتنزه بالنظر إليه، واس�تئجار الش�مع للتزين به من دون إشعال، واستئجار الدراهم 
للتجم�ل هب�ا ودفع ش�بهة الفقر ونحو ذلك. وقد س�بق مّنا يف ذي�ل الكالم يف رشوط 

املنفعة يف اإلجارة إنكار اعتبار املالية يف املعاوضات. فراجع.

لك�ن يش�كل احلال يف خص�وص املقام بأن االس�تظالل بالظ�الل القائم ليس 
ترصف�ًا في�ه، وال يك�ون تعديًا علي�ه وال ع�ىل مالك الظ�الل، كاس�تامع كالم املتكلم 
والتعلم منه واالس�رواح بمروحة الغري والتربد بمكيفه املش�غولني ونحو ذلك، ومع 
جواز ذلك جمانًا، وعدم سلطنة صاحبه عىل املنع منه، ال جمال ألخذ األجرة عليه، ألن 
أخ�ذ األجرة إنام يص�ح يف مقابل املنافع التي هي حتت س�لطنة املؤجر، بحيث له املنع 

منها والرخيص فيها. 

نعم نصب الظالل وتكلم املعلم وتشغيل املروحة واملكيف منافع تدخل حتت 
سلطنة صاحبها، فيجوز االستئجار عليها.

ومنه يظهر الفرق بني االستئجار عىل االستظالل بالشجرة القائمة، واالستئجار 
بالش�جرة املقطوعة، إذا مل يرد به االس�تظالل هبا وهي مطروح�ة. بل أخذها وإقامتها 
بنح�و يس�تظل هبا. مل�ا ذكرناه م�ن أن نصب الظ�الل منفعة حتت س�لطنة املالك جيوز 

االستئجار هلا. 

وبذل�ك يظهر اإلش�كال في�ام يف التذكرة من االس�تدالل عىل جواز اس�تئجار 
الشجرة لالستظالل هبا بجواز استئجارها لذلك بعد قطعها، فيجوز قبله لعدم الفرق.

إذ في�ه: أن املراد باالس�تظالل هب�ا بعد القطع إن كان هو االس�تظالل هبا وهي 
مطروحة فال يصح االس�تئجار له، كاالس�تظالل هبا قبل القطع. وإن كان هو أخذها 
وإقامته�ا ث�م االس�تظالل هب�ا، فج�واز االس�تئجار ل�ه ال يس�تلزم جواز االس�تئجار 

لالستظالل قبل القطع، ملا عرفت من الفرق.
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كربط الدواب ونرش الثياب)1(، 

ولعله لذا اقترص يف التحرير عىل جواز اس�تئجار الش�جرة لبسط الثياب عليها 
حتى يستظل بظلها. حيث ال إشكال يف أن بسط الثياب عليها نحو من الترصف فيها 

وللاملك املنع منه، فله اإلجارة عليه. 

ه�ذا وعن بع�ض مش�اخيناP أنه بن�اء عىل جواز االس�تظالل بش�جر الغري 
أو حائط�ه ب�دون إذن�ه فيمك�ن تصحيح االس�تئجار لالس�تظالل فيام لو ب�ادر املالك 
لالس�تظالل بحيث ال جمال الستظالل غريه، فاحتاج الغري لالستظالل حينئٍذ أو أراد 

املالك قطع الشجرة، فطلب منه املستأجر عدمه ليستظل هبا.

لكن بذل املال حينئٍذ ليس يف مقابل االس�تظالل، بل هو يف األول مقابل فسح 
املجال للكون يف املكان املش�غول بالظل. ولذا يصح بذله لغري مالك الشجرة لو سبق 
لش�غل امل�كان املذكور. ويف الث�اين يف مقابل عدم املبادرة لقطع الش�جرة الذي هو من 
حق مالكها. ومثله بذل املال ملالك املكان الذي فيه الظل سواء كان مالكًا للشجرة أم 

مل يكن. 

وذلك جيري يف مجيع ما يمكن االنتفاع به � املقصود من االس�تئجار � من دون 
ترصف فيه يتوقف عىل رضا مالكه، كاستئجار اجلدار املنقوش للتنزه أو التعلم بالنظر 
إلي�ه، واس�تئجار الفرس األصي�ل للتعرف عىل خواص صنفه، واالس�تئجار لس�امع 
درس الش�خص لتالميذه واالستفادة منه وغريها مما تقدم بعضه، فإنه ال يصح إال أن 
يرجع إىل بذل املال يف مقابل أمر حتت س�لطنة األجري، كالدخول ألرضه وتس�ليم ما 

يملكه ورفعه املزاحم للمستأجر وغريها.

)1( لعم�وم النف�وذ بع�د س�لطنة مالك الش�جرة عىل املن�ع منهام، مل�ا فيهام من 
الت�رصف يف ملك�ه. نعم بناء عىل اعتبار املالية يف املنفعة املس�تأجر عليها، يتعني توقف 

صحة اإلجارة هنا عليها.
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وجيوز استئجار البستان لفائدة التنزه)1(.
)مسـألة 61(: جيـوز اسـتئجار اإلنسـان لاحتطـاب واالحتشـاش 
واالسـتقاء ونحوهـا)2(، فـإن كانـت اإلجارة واقعـة عى املنفعـة اخلاصة 

)1( ب�ال إش�كال ظاهر، لك�ون التن�زه منفعة مقص�ودة ذات مالي�ة. نعم البد 
م�ن توقفه عىل الدخول للبس�تان الذي ه�و نحو من الترصف فيها وللاملك الس�لطنة 
عليه واملنع منه. أما إذا مل يتوقف عىل ذلك فيجري فيه ما س�بق يف اس�تئجار الش�جرة 

لالستظالل.

))( يعن�ي: من حيازة املباحات التي متل�ك باحليازة، ومورد الكالم ما إذا كان 
االس�تئجار م�ن أجل متلك املس�تأجر لألمر املح�از. أما إذا مل يبتن ع�ىل ذلك، بل عىل 

ملك األجري نفسه ملا حيوزه فهو خارج عن مورد كالمهم.

ب�ل قد يظه�ر من مجلة م�ن كلامهتم املفروغية ع�ن عدم صحة اإلج�ارة، لعدم 
انتفاع املستأجر بالعمل، ليصح منه بذل ماله يف مقابله. لكن قد يتعلق له غرض بذلك 
يصح�ح له بذل املال، كتمرين األجري عىل العمل. نظري بذله املال يف مقابل تفريغ ذمة 

امليت من الصالة والصوم.

ه�ذا وقد رصح يف آخر كتاب الرشكة من الرشائع بصحة اإلجارة يف مفروض 
ال�كالم ومل�ك املس�تأجر ملا حيصل علي�ه األجري. وبن�اه يف القواعد وجام�ع املقاصد 
واملس�الك وغريه�ا عىل قبول ذلك للنيابة. ولذا قد يستش�كل عىل م�ا يف الرشائع بأن 
ذل�ك ال يناس�ب ما ذكره يف كت�اب الوكالة من ع�دم قبول االحتطاب واالحتش�اش 

للوكالة.

لك�ن قال يف اجلواهر: »قد يمنع التالزم، ويكون حينئٍذ ملك املباح يف الفرض 
م�ن تواب�ع ملك العمل باإلجارة، وهو غري التملك بالنياب�ة يف احليازة. فتأمل جيدًا«. 
وه�و راج�ع إىل أنه إذا مل نقل ب�أن جمرد النيابة كاٍف يف ملكية املن�وب عنه لألمر املحاز 
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يمك�ن القول ب�أن النيابة املبنية عىل ملكي�ة عمل النائب كافي�ة يف ملكية مالك العمل 
لألم�ر املح�از، البتناء مملكية احليازة عىل متلك مالك احليازة لألمر املحاز، س�واًء كان 
ه�و املبارش أم املالك للمبارش لو كان عبدًا أم املس�تأجر ل�ه. ويأيت متام الكالم يف ذلك 

إن شاء اهلل تعاىل.

وكيف كان فال ينبغي اإلش�كال يف صحة اإلج�ارة يف حمل الكالم ولو بلحاظ 
س�رية العق�الء واملترشعة ع�ىل االكتفاء بعمل األج�راء والعامل يف مثل نصب ش�بكة 
الصي�د وصن�ع احلظرية ل�ه، والبناء الذي يكون ب�ه حي�ازة األرض وإحياؤها، وقطع 
أخش�اب الغابات ملن يتكس�ب هبا أو ينتفع هب�ا، وحيازة الطني وخدمت�ه لصنع اللبن 
واآلج�ر، ونقل املعادن عن موقعها من أجل بيعها رأس�ًا أو بعد تصنيعها، وغري ذلك 
مما يش�يع تصدي ذوي الدخل الكبري لبيعه من دون أن يبارشوا حيازته. فإن ذلك من 

األنواع الشائعة للتكسب بالعمل. 

ك�ام أن من القريب جدًا قبول احليازة للنياب�ة والوكالة مطلقًا ولو يف غري مورد 
اإلجارة، ألن الظاهر أن احليازة اململكة للمباح ليس�ت هي جمرد وضع اليد عليه، بل 
وضعه�ا بقصد حيازته وأخذه الراجع إىل قصد متلكه وأن يكون له، فكام يمكن قصد 
كون�ه للحائز يمكن قصد كون�ه لغريه، وإال امتنعت اإلجارة عىل احليازة، وقد عرفت 

صحتها.

وأم�ا م�ا عن بعض مش�اخيناP من االكتف�اء يف متلك اليشء بقص�د حيازته 
واالس�تيالء عليه ولو من دون قصد التملك، ولذا ال إش�كال � بعد مالحظة الس�رية 
االرتكازية � يف أن من أخذ طائرًا ألجل إيصاله لشخص بتخيل أنه ملكه وكان خمطئًا 
يف ذل�ك يمل�ك الطائر املذكور بمجرد أخ�ذه، كام أن من أخذ بعض أغصان الش�جر 
ال�ربي ال بقصد متلكها، بل ملجرد قض�اء حاجة له مؤقتة هبا ثم يركها يملكها بمجرد 

أخذها. 

فه�و يف غاي�ة املنع، لع�دم إطالق يف ملكي�ة احليازة يقتيض ذل�ك، واملتيقن منه 
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وحدهـا أو مع غريها)1( ملك املسـتؤجر العن املحـازة وإن قصد األجري 
نفسـه أو شـخصًا آخـر غـري املسـتأجر)2( وإن كانـت واقعـة عـى العمل 

صورة نية التملك، بل هو املرتكز عرفًا. غاية األمر أنه ال جيوز سلب األمر املحاز منه، 
وال مزامحته فيه. وهو راجع إىل احرامه يف نفس�ه وأولويته من غريه، وهو ال يس�تلزم 
ملكيت�ه ل�ه. كام ال جيوز دفعه عن املكان الذي جيلس فيه من الصحراء أو الذي يس�بح 

فيه من النهر وال مزامحته فيهام، مع القطع بعدم ملكيته هلام.

وكيف كان فاحليازة بام هلا من املعنى املعترب يف التمليك أمر قابل للنيابة ارتكازًا، 
نظري قبض احلق لصاحبه. 

نع�م يش�كل التربع باحليازة م�ن دون إذن املت�ربع عنه، ألن ملكي�ة املتربع عنه 
لألمر املحاز نحو من النس�بة بينهام فحصوهلا من دون إذنه خمالف لسلطنته عىل نفسه، 
نظري متليكه اليشء هبة له من دون قبول منه، وال إطالق يف دليل النيابة يف املقام ينهض 
باخل�روج عن مقتىض الس�لطنة املذكورة، بخ�الف مثل أداء الدين عن�ه، فإنه يتضمن 
تفري�غ ذمته وإس�قاط احلق عنه، وهو ال ينايف س�لطنته عىل نفس�ه، كإبرائ�ه من الدين 

وإسقاط سائر احلقوق عنه.

لكن عدم وقوعه حينئٍذ للمتربع عنه ال يستلزم وقوعه للمبارش بعد عدم قصده 
باحليازة متلك األمر املحاز وأخذه له، الذي سبق توقف احليازة اململكة عليه، بل يتعني 
بق�اؤه ع�ىل اإلباحة األولية ما مل تتجدد له حيازة مملك�ة. هذا وقد أطال األصحاب يف 

املقام بام ال جمال ملتابعتهم فيه، كام يظهر بمراجعة كلامهتم.

)1( وهو القس�م األول من قسمي إجارة األجري املتقدمني يف املسألة السادسة 
واخلمسني.

))( ملا س�بق من اجلواهر يف توجيه كالم الرشائع من أن ملكية املستأجر لعمل 
األج�ري موج�ب مللكية ثمرته وأثره عرف�ًا، وإن مل يقصد بحيازت�ه متليكه، نظري حيازة 
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العبد، حيث ال إشكال ظاهرًا يف كوهنا موجبة مللكية مالكه ملا حازه.

ودع�وى: الف�رق بينهام بأن العبد ال س�لطنة له عىل متليك غري م�واله، فال أثر 
لنيته احليازة لنفس�ه أو لش�خص ثال�ث، بخالف احلر األجري فإن ل�ه أن ينوي احليازة 
لغري املؤجر، غايته أن يكون عاصيًا بذلك، ملخالفته ملقتىض اإلجارة، وهو ال يمنع من 

ترتب األثر عىل نية متليك الغري.

مدفوعة: أواًل: بأن اإلجارة توجب قصور سلطنة األجري عن خمالفة مقتضاها 
من نية متليك غري املؤجر، ال جمرد حرمتها عليه تكليفًا، فهو نظري العبد يف ذلك.

وثانيـًا: ب�أن الفرق املذكور � لو تم � إنام يقتيض ع�دم ترتب األثر عىل نية العبد 
متليك غري سيده بحيازته، فال يملك ما حازه، وال يقتيض متلك سيده ملا حازه من دون 
أن ين�وي متليكه، فال وجه لتملكه ل�ه إال ملكه لعمله وحيازته، وهو يف ذلك كاملؤجر 

يف مفروض الكالم.

الله�م إال أن يمن�ع من ذلك حتى يف العبد، فإن مل�ك العمل إنام يوجب ملك 
ثمرته وأثره العرفيني � كاهليئة احلاصلة للثوب بخياطته وللذهب بصياغته � دون مثل 
ع�ني األمر املحاز يف احلي�ازة، ألنه أمر حاصل قبل احليازة، وإنام يملك رشعًا باحليازة 
بتوسط نية التملك لألمر املحاز، فمع فرض عدم نية العبد متلك مالكه ملا حيوزه وجه 

لتملكه له، بل يتعني ملكيته ملن نوى حيازته ومتلكه له مع إذنه له يف ذلك. 

وأما عدم س�لطنته عىل نية احليازة والتمل�ك املذكورين. فهو إنام يقتيض حرمة 
ذلك منه تكليفًا، ال عدم ترتب أثره عليه، ألن ترتب األثر املذكور رشعي حمض يكفي 
فيه قابلية املحل للتملك، ال بمالك س�لطنة اململك، ولذا ال حتتاج نية الصبي التملك 

يف املقام إلجازة وليه. 

غاية األمر أن يس�تحق املالك أجرة العمل املذكور من العبد عىل من اس�توفاه 
وأمره به، فيلزم مثل ذلك يف عمل األجري لغري املستأجر يف املقام.
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 يف الذمـة فـإن قصد األجـري تطبيق العمـل اململوك عليه عـى فعله اخلاص 
ـ بـأن كان يف مقام الوفـاء بعقد اإلجارة ـ ملك املسـتأجر املحاز أيضًا)1(. 
وإن مل يقصـد ذلـك، بل قصـد احليازة لنفسـه أو غريه كان املحـاز ملكًا ملن 
قصـد احليازة له)2(. وكان للمسـتأجر الفسـخ والرجوع باألجرة املسـامة. 

هذا ولو س�لم أن التملك بنيته يف احليازة بمالك الس�لطنة فعدم س�لطنة العبد 
واألجري يف املقام إنام يقتيض � كام سبق � عدم متلك من نويا احليازة له لألمر املحاز، ال 

ملكية املوىل واألجري ملا حازاه من دون أن ينويا احليازة له. فتأمل جيدًا.

)1( ب�ال إش�كال. إما ألن إتي�ان األجري بالعمل بقصد الوف�اء باإلجارة يكون 
موجبًا مللكية املستأجر لعمله فيملك أثره � كام سبق من اجلواهر � أو ألن ذلك يستلزم 
نية األجري احليازة للمس�تأجر، وقد س�بق قبول احليازة للنيابة، وصريورة األمر املحاز 

للمنوب عنه مع رضاه بذلك، كام هو املفروض يف املقام.

))( أما عدم صريورته للمستأجر فلعدم املوجب لذلك بعد عدم قصد األجري 
احليازة له وعدم ملكه للحيازة احلاصلة من األجري، لكون موضوع اإلجارة هو العمل 
الكيل الثابت يف ذمة األجري، ويتوقف انطباقه عىل العمل الصادر منه عىل قصده تفريغ 

ذمته به وجعله وفاء عنها، واملفروض عدم حصول ذلك منه.

وأم�ا وقوع�ه مل�ن قص�د احليازة ل�ه فهو يبتن�ي عىل ما س�بق من قب�ول احليازة 
للنياب�ة. ولواله يتعني صريورت�ه له ال غري، بناًء عىل مملكية احلي�ازة قهرًا ولو مع عدم 
قصد التملك � كام س�بق عن بعض مش�اخيناP � أو ملكه له إن قصد احليازة لنفسه 
وبقاؤه عىل إباحته األصلية إن قصد احليازة لغريه، لعدم قصده التملك لنفسه، وعدم 

مرشوعية قصده متلك ذلك الغري.

ودع�وى: أن ذل�ك ق�د ينايف اإلج�ارة، فال تنف�ذ نيته احلي�ازة لغري املس�تأجر. 
مدفوعة بام س�بق من أن ترتب األثر عىل نية احليازة للغري حكم رشعي حمض، وليس 
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ويف اإلمضـاء والرجـوع بقيمة العمل اململوك له باإلجـارة الذي فوته عليه 
إشكال قوي)1(.

)مسـألة 62(: جيـوز اسـتئجار املـرأة لإلرضـاع)2(، بـل للرضـاع 

بمالك السلطنة، ليقرص عن صورة مزامحة حق الغري، وهو املستأجر يف املقام.

)1( إن كان منش�أ اإلش�كال هو احتامل عدم ضامن األجري للعمل الذي فوته 
عىل املستأجر، لعدم الضامن بالتفويت من دون استيفاء، فالالزم عليه البناء عىل بطالن 
اإلج�ارة، لقص�ور عموم نف�وذ العقد عنها بعد تع�ذر تنفيذها، البتنائها عىل التس�ليم 
والتس�لم، نظ�ري ما تقدم مّنا يف مبحث التس�ليم والتس�لم يف فرض امتن�اع املؤجر من 
تس�ليم العني املس�تأجرة. وهو الذي جزم بهP يف املس�ألة الثامنة، كام اخرناه هناك 

وأوضحنا وجهه. ومعه ال موضوع للخيار بني فسخ اإلجارة وعدمه.

نعم خرجP عنه يف املس�ألة السادس�ة واخلمس�ني، فحك�م بصحة اإلجارة 
وختيري املس�تأجر بني فسخها واسرجاع األجر املسمى، وعدمه ومطالبة األجري بقيمة 

املثل للعمل الذي فوته عىل املستأجر. 

وإن كان منش�أ اإلش�كال هو خصوصية املورد من بني سائر األعامل املستأجر 
عليه�ا يف احت�امل عدم ضامنه بالتفويت، املس�تلزم لبطالن اإلج�ارة � كام عرفت � فال 
يتضح منش�أ اخلصوصية املذكورة. ومن هنا كان الظاهر ابتناء الكالم يف هذه املس�ألة 

عىل ما سبق يف املسألة الثامنة. فالحظ.

))( كام رصح به مجهور األصحاب، ويف التذكرة: »أمجع أهل العلم عىل جواز 
استئجار الظئر«. وهي املرضعة غري األم. ونفى يف اخلالف والرسائر اخلالف يف جواز 
استئجار املرأة للرضاع إذا كان بإذن الزوج. ومقتضاه املفروغية عن صحته يف اجلملة 

الذي هو حمل الكالم.

ويشهد به � مضافًا إىل ذلك، وإىل عمومات الصحة � قوله تعاىل: ﴿َفإِْن َأْرَضْعَن 
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﴾)1(، والنصوص الكثرية الواردة يف املوارد املتفرقة))(.  َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

وقد اس�تدل علي�ه يف القواعد والتذكرة باحلاجة. وهو ك�ام ترى فإن احلاجة ال 
تقت�يض ترشي�ع اإلجارة مع فقد رشوطها. كام نّبه ل�ه يف اجلملة غري واحد. فالعمدة ما 

سبق. 

ومع�ه ال جم�ال لإلش�كال في�ه ب�أن موضوع اإلج�ارة ه�و املنفع�ة، واملقصود 
بالرضاع اللبن الذي هو من األعيان. مع أنه جمهول غري موجود حني اإلجارة. 

ع�ىل أن�ه يندفع ب�أن اإلرضاع يف نفس�ه منفع�ة معتد هب�ا، وهو املقاب�ل باملال، 
واستلزامه تلف اللبن غري قادح، كام ال تقدح جهالته وعدم وجوده. إذ كثريًا ما تكون 
املنافع التي هي موضوع اإلجارة مستلزمة لتلف بعض األعيان املوجودة أو املتجددة 
بمق�دار معل�وم أو جمهول. وجمرد ك�ون اللبن مقصودًا مع اإلرض�اع، أو هو املقصود 
األعظ�م، غري قادح بع�د كون موضوع املعاملة هو اإلرضاع بنفس�ه ال�ذي هو منفعة 

رصفة.

وكأن ذل�ك هو املنش�أ ملا يظه�ر من غري واحد من احتامل ع�دم صحة اإلجارة 
ع�ىل اإلرضاع وحده م�ا مل تنضم إليه احلضان�ة التي هي مقصود مه�م، بحيث يكون 
اللب�ن تابع�ًا عرفًا. ويظه�ر ضعفه مما ذكرنا. ولعله لذا مل أعث�ر عىل قائل بذلك وال من 

نسب له القول به مّنا، بل ظاهر األصحاب أو رصحيهم عدم القول به. 

ومما س�بق يظهر التع�دي عن مورد اآلي�ة الرشيفة والنص�وص إىل مثل إجارة 
الش�اة إلرضاع الس�خلة، كام يف القواعد واإليضاح وغريمها. وال جمال للمنع منه، كام 
يف جام�ع املقاصد، وقد يس�تظهر من التذكرة. وقد يظهر م�ن األول أن الوجه يف املنع 

جهالة مقدار اللبن املسرضع. ويظهر ضعفه مما سبق.

)1( سورة الطالق اآلية: 6.
))( راجع وسائل الشيعة ج:15 باب:71، 80، 81 من أبواب أحكام األوالد وغريها.
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أيضـًا بمعنـى ارتضـاع اللبـن)1(، وإن مل يكن بفعـل منها أصـًا)2( مدة 
 معينـة)3(. والبـد من معرفـة الصبـي)4( الـذي اسـتؤجر إلرضاعه ولو 

)1( ألن االرتض�اع بنفس�ه منفع�ة مقص�ودة، كتوس�د يده�ا، والصع�ود عىل 
ظهرها. وقد سبق عدم قدح استلزامه تلف اللبن.

))( يعن�ي: بفع�ل يتعلق بنفس االرتض�اع، كاحتضانه ووض�ع ثدهيا يف فمه. 
لكن البد من متكينها له من ذلك ولو بفعل ما يتوقف عليه، أو بالبقاء عىل احلال الذي 

يمكن حصوله معه.

)3( الظاهر عدم اإلش�كال واخلالف يف لزوم التعيني يف اجلملة، إذ بعد العلم 
بع�دم إرادة املتعاقدي�ن اإلط�الق املس�تلزم لالكتفاء باملس�مى، فعدم التعيني يس�تلزم 

اإلمهال يف املقدار املستحق، الذي هو مبطل للمعاملة. 

نع�م اعتبار ضبط املدة باأليام والش�هور وعدم االكتفاء بمدة مرددة بني األقل 
واألكثر � كقدوم أمه من الس�فر � يبتن�ي عىل مانعية الغرر من صحة اإلجارة، نظري ما 

يأيت يف لزوم تعيني الصبي.

ه�ذا وأما التحديد بمقدار العمل، كع�دد الرضعات عند حاجة الطفل فظاهر 
اعتباره�م ذك�ر املدة عدم االجتزاء به، كام يأيت من اجلواه�ر. ومل يتضح الوجه فيه بعد 

كفايته قطعًا يف رفع الغرر لو كان مانعًا. فالحظ.

)4( ك�ام رصح بذلك مجاعة كثرية. ويف اجلواهر مضمنًا كالم الرشائع: »والبد 
م�ن مش�اهدة الصب�ي الذي اس�تؤجرت إلرضاعه ب�ال خالف أجده في�ه. الختالف 
الصبي�ان في�ه باختالفه�م يف الصغ�ر والكرب والنهم�ة والقناعة وغري ذل�ك مما ختتلف 
األجرة باختالفه عىل وجه تتحقق به اجلهالة مع عدمه. بل لو فرض عدم معرفة ذلك 

باملشاهدة النظرية وجب اختباره ملعرفة ذلك...«.

هذا وقد س�بق مّنا عند الكالم يف اش�راط معرفة العوضني أنه البد من التعيني 
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بالوصف)1( عى نحو يرتفع الغرر كام البد من معرفة املرضعة كذلك)2(. 

يف مقاب�ل اإلهبام. وأنه جي�وز إرادة الكيل املختلف األفراد، لعموم دليل النفوذ، وعدم 
لزوم الغرر معه لو كان مانعًا يف نفسه. 

وأم�ا إرادة الف�رد املتعني يف نفس�ه املجهول للمتعاملني فال�كالم فيه يبتني عىل 
مانعية الغرر من الصحة وعمومها لإلجارة. وكالمها يف حيز املنع. 

مضافًا إىل أن معرفة الصبي � حتى مع اختباره � قد ال تكفي يف معرفة حاله من 
حيثي�ة كثرة ارتضاع اللب�ن وقلته، لعدم تيرس ضبط ذلك، والس�يام مع اختالف حال 

الطفل الواحد من هذه اجلهة باختالف األوقات واحلاالت. 

م�ع أن االختبار املجاين ال ملزم ب�ه للمرضعة واالختبار بأجرة راجع لإلجارة 
مع جهالة حال الصبي يف مدة االختبار، وإذا جاز ذلك فيها جاز يف غريها.

ولعله لذا كان ظاهر مجاعة � كام يف مفتاح الكرامة � عدم اش�راط ذلك، حيث 
يقت�رصون عىل ذكر املدة. نعم قال يف اجلواه�ر: »وهو كام ترى! رضورة إرادهتم ذلك 
يف مقاب�ل الضب�ط بالعمل، ال ما نحن فيه، فيمكن ت�رك تعرضهم لوضوحه«. ويظهر 

حاله مما سبق.

)1( كام يف جممع الفائدة. ويف مفتاح الكرامة: »وهو قول لبعض العامة ال بأس 
ب�ه«. ويف اجلواه�ر: »وال ب�أس به مع فرض ارتف�اع اجلهالة«. والظاه�ر أنه املفروض 

للكل يف املقام وغريه من موارد اكتفائهم بالوصف.

))( ك�ام يف جمم�ع الفائدة ومفت�اح الكرامة. قال يف الث�اين: »ألن احلال خيتلف 
باختالفها«. وهو يناس�ب ما ذكروه يف تعيني الصبي من لزوم الغرر بدونه. لكن سبق 

أن عدم التعيني إن رجع إىل إرادة الكيل مل يلزم الغرر لو كان مانعًا يف نفسه. 

ولعل�ه ل�ذا مل يذكره غريمه�ا، خصوصًا من اقترص يف بي�ان الرشوط عىل غريه، 
ك�ام يف الوس�يلة والتذكرة، بل واجلامع. ب�ل يظهر عدم اعتباره ممن اش�رط يف بطالن 
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كام البد أيضًا من معرفة مكان الرضاع)1( وزمانه)2( إذا كان ختتلف املالية 
باختافهام)3(.

)مسـألة 63(: يف جـواز اسـتئجار الشـاة واملرأة للبن)4( والشـجرة 

اإلج�ارة بم�وت املرضعة أن تكون معينة، ك�ام يف الرسائر والقواع�د وجامع املقاصد 
واملس�الك وظاهر اإليضاح، ألن مقتضاه عدم اش�راط تعيينها، كام هو رصيح جامع 

املقاصد. نعم يبقى السؤال عن الفرق بني املرتضع واملرضعة.

)1( كام يف املبس�وط والوس�يلة والتذكرة والقواعد وجامع املقاصد واملسالك 
 وغريها. وتردد فيه يف الرشائع. بل تركه غري واحد � بل األكثر، كام يف مفتاح الكرامة � 

مع ذكرهم لغريه. 

ومما سبق يظهر أنه إن أمكن احلمل عىل اإلطالق مع كون االختيار إليها أو إىل 
ال�ويل تعني العمل علي�ه، وإن علم بعدم إرادته، أو قام�ت القرينة عىل ذلك، لزم ذكر 
املوض�ع، لئال يلزم اإلمهال يف ح�دود احلق، أو اختالف املتعاقدين فيه وكالمها مبطل 

للعقد.

))( إن كان امل�راد ب�ه أم�د كل رضع�ة بلح�اظ الط�ول والق�رص فالظاهر بناء 
الع�رف ع�ىل احلمل ع�ىل ما يكتفي ب�ه الصب�ي. وإن كان امل�راد وقت إيق�اع الرضاع 
فالظاه�ر بناؤهم عىل احلم�ل عىل وقت حاجة الصبي له. وال ملزم بالتعيني بغري ذلك 

يف املوردين. فالحظ.

)3( كأنه ألن امللزم بالتعيني هو حمذور الغرر املايل، ال جمرد اختالف األغراض 
باختالف احلاالت. وقد سبق عند الكالم يف اعتبار العلم بالعوضني ما ينفع يف املقام. 

فراجع.

)4( يعن�ي: بأن يؤخذ منها باحللب من دون ارتض�اع، بأن يكون املقابل باملال 
نف�س اللبن ويملكه دافع املال أو يباح ل�ه بحيث له إتالفه باألكل والرشب وغريمها، 
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للثمرة والبئر لاستقاء إشكال)1(، بل املنع أظهر.
)مسـألة 64(: جتـوز اإلجـارة لكنـس املسـجد واملشـهد ونحومها، 

وإشعال رساجهام ونحو ذلك)2(.
)مسـألة 65(: ال جتوز اإلجـارة عن احلي يف العبـادات الواجبة)3(، 

كام هو احلال يف الثمرة واملاء يف املثالني اآلخرين وغريمها يف األمثلة املشاهبة. بل جيري 
ذلك حتى مع أخذه باالرتضاع إذا مل يكن االرتضاع مقاباًل باملال، بل املقابل به اللبن 

نفسه.

)1( كأنه ألن موضوع اإلجارة هو املنفعة مع بقاء العني، واملقصود هبا يف املقام 
األعيان بنحو يقتيض تلفها، وإن كانت تشبه اإلجارة يف ابتناء إنتاج األعيان املقصودة 
ع�ىل االس�تمرار. وقد تقدم مّنا ال�كالم يف ذلك مفصاًل عند ال�كالم يف الرشط الرابع 
م�ن رشوط العوضني، وذكرنا أن عدم صح�ة اإلجارة يف ذلك ال ينايف صحة املعاملة 

املذكورة وإن مل تكن إجارة، لعموم نفوذ العقد. فراجع.

))( بال إش�كال ظاهر، ألن األمور املذك�ورة منافع حمرمة. وجمرد عدم انتفاع 
املس�تأجر هب�ا خارجًا ال يمنع م�ن بذله املال بإزائها بلحاظ تعل�ق غرضه هبا ملا يرتب 

عليها من فوائد أخروية، كام يتعلق غرضه بخدمة الغري ألغراض أخروية أو دنيوية.

نع�م مع ك�ون العمل موجبًا للت�رصف يف الوقف البد من ثب�وت الوالية عىل 
ذل�ك ولو حس�بة أو موافقة الويل عليه. أما بدوهنام فال جم�ال لنفوذ اإلجارة املذكورة. 

وكل ذلك ظاهر. ومل يتضح الوجه يف التعرض له مع ذلك.

)3( كالصالة والصوم ونحومها مما ال يقبل النيابة. لعدم مرشوعية عمل األجري 
حينئٍذ، فال يتحقق به موضوع اإلجارة. أما مع قابليته للنيابة فال مانع من االس�تئجار 
ل�ه، كام فيمن اس�تقر احلج يف ذمته وعجز عنه هب�رم أو مرض ال يرجى زواله، وكام إذا 
عج�ز عن طواف الفريضة بنفس�ه بتامم مراتبه حت�ى أن يطاف به، حيث يتعني عليه أن 
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وجتـوز يف املسـتحبات)1(. كـام جتـوز اإلجـارة عـن امليـت يف الواجبـات 
واملسـتحبات)2(. وجتـوز أيضـًا اإلجارة عـى أن يعمل األجري عن نفسـه 

وهيدي ثواب عمله إىل غريه)3(.

يستنيب غريه يف الطواف عنه. 

ف�إن قب�ول العم�ل للنيابة يقتيض ج�واز أخذ النائ�ب األجرة علي�ه، ألن أخذ 
األج�رة إن كان مانع�ًا من التق�رب فهو إنام يمنع من قصد امتث�ال األجري أمره بعمله، 
ال م�ن قص�ده بالعمل امتثال أم�ر املنوب عنه، كام هو املعلوم من أدل�ة النيابة، وأرشنا 
إليه يف املس�ألة الثامنة والعرشين من مقدمة كتاب التجارة عند الكالم يف أخذ األجرة 
ع�ىل الواجب�ات. والس�يام م�ع ورود النصوص الكثرية باالس�تئجار للح�ج الذي ال 
 إشكال يف كونه من العبادات. كام تقدم يف املسألة املذكورة الكالم يف كثري من اجلهات 

املتعلقة باملقام.

)1( إذا كان�ت قابل�ة للنيابة، دون ما ال يقبلها، كالنواف�ل الرواتب، والطواف 
 املس�تحب ع�ن املقي�م بمك�ة إذا مل يك�ن ب�ه عل�ة، ك�ام تضمن�ه صحيح إس�امعيل بن 

عبد اخلالق)1(، لعني ما سبق يف أخذ األجرة عىل الواجبات.

))( لثب�وت ج�واز النياب�ة فيها عن األم�وات، كام تضمنته النص�وص الكثرية 
الواردة يف الصالة))(، والصوم)3(، واحلج)4(، وغريها.

)3( كأنه النتفاع املستأجر بالعمل حينئٍذ، فله دفع املال بإزائه. لكنه ال خيلو عن 
إشكال، ملا ذكرناه يف املسألة الثامنة والعرشين من مقدمة كتاب التجارة عند الكالم يف 
أخذ األجرة عىل الواجبات من أن العمل املس�تأجر عليه ملا كان ملكًا للمس�تأجر فال 

)1( وسائل الشيعة ج:9 باب:51 من أبواب الطواف حديث:1.
))( راجع وسائل الشيعة ج:5 باب:)1 من أبواب قضاء الصلوات.

)3( راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:3) من أبواب أحكام شهر رمضان.
)4( راجع وسائل الشيعة ج:8 باب:1 من أبواب النيابة يف احلج.
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)مسـألة 66(: إذا أمـر غـريه بإتيـان عمـل فعمله املأمـور، فإن قصد 
املأمـور التربع مل يسـتحق أجـرة وإن كان من قصد اآلمر دفـع األجرة)1(، 
وان قصد األجرة اسـتحق األجرة، وإن كان من قصد اآلمر التربع)2(، إال 
أن تكـون قرينة عى قصـد املجانية، كام إذا جرت العادة عـى فعله جمانًا، أو 

جمال المتثال األجري األمر املتوجه إليه به بحيث يكون عمله لنفسه، كام هو املفروض 
يف املقام.

نع�م ال بأس بدف�ع املال يف مقابل إه�داء الثواب احلاصل ل�ه بالعمل، إما بعد 
حص�ول العم�ل ذي الث�واب، أو قبل�ه إذا تي�رس ل�ه التق�رب بالعمل، بحي�ث يكون 
موضوع�ًا للثواب. ومثله بذل املال وإهداؤه له مرشوطًا بالعمل لنفس�ه وإهداء ثوابه 

لغريه. 

ودع�وى: أن ذل�ك موق�وف عىل العل�م بقبول العم�ل وترتب الث�واب عليه. 
مدفوعة بأنه يكفي تعلق الغرض باإلهداء ولو برجاء ثبوت الثواب، حيث يكون هو 

املقابل باملال، دون نفس الثواب.

)1( بال إشكال ظاهر، ألنه أهدر حرمة عمله بقصد التربع واملجانية. وال أقل 
من عدم الدليل عىل الضامن، لعدم اإلطالق لدليل الضامن مع األمر، بل ينحرص دليله 
باملرتك�زات العرفي�ة، واملتيق�ن منها ما إذا مل هي�در العامل حرمة عمل�ه بقصده التربع 

واملجانية.

))( أما مع قصد اآلمر األجرة فالظاهر عدم اإلش�كال يف ثبوهتا، وهو املتيقن 
من كلامهتم يف املقام. وتقتضيه املرتكزات العقالئية التي عليها عمل املترشعة وغريهم. 

ملا فيه من استيفاء عمل الغري املفروض ثبوت املالية له. 

وأما مع قصد اآلمر التربع واملجانية فقد يستش�كل يف الضامن بعد فرض عدم 
اتفاقهام عليه، حيث ال معاملة بينهام حينئٍذ، ليتعني ترتب أثرها. 
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كان املأمـور ممن ليس من شـأنه فعله بأجرة أو نحو ذلـك مما يوجب ظهور 
الطلب يف املجانية)1(.

لكن�ه يندف�ع بأن الضامن م�ع قصدمها األجرة ليس حلص�ول معاملة بينهام، بل 
الح�رام عم�ل املأمور واس�تيفاء اآلمر له بحمله ع�ىل العمل، ألن ذلك من أس�باب 
الضامن بحس�ب املرتكزات العقالئية املش�ار إليه�ا آنفًا، وذلك حاص�ل يف املقام ما مل 

يسقط العامل حرمة عمله بقصده التربع واملجانية.

وكأنه إىل ذلك يرجع ما يف اجلواهر من االستدالل بأصالة احرام عمل املسلم 
ال�ذي مل يظهر م�ن فاعله التربع. وقد أط�ال األصحاب يف املقام ب�ام ال جمال ملتابعتهم 
فيه بعد ما ذكرنا. فراجع مفتاح الكرامة يف أواخر مبحث الضامن قبيل فصل التنازع.

)1( حي�ث ال يك�ون فع�ل األجري بقص�د أخذ األج�رة امتثااًل لألم�ر بالعمل 
الص�ادر م�ن الط�رف اآلخر، ليكون مس�توفيًا ل�ه، بل هو نظ�ري العمل ابت�داًء بقصد 

األجرة، الذي ال إشكال يف عدم كونه موجبًا الستحقاقها.

ه�ذا ول�و مل تظهر القرينة املذكورة للمأمور مع كوهنا واضحة يف نفس�ها عرفًا، 
فعمل بقصد أخذ األجرة لتخيل أمر اآلمر بقصد دفع األجرة مل يبعد عدم اس�تحقاقه 

األجرة عىل اآلمر ثبوتًا، لعدم تغرير اآلمر له، بل كان اخلطأ منه. 

غاي�ة األم�ر أن عمله حمرم يف نفس�ه وال تس�قط حرمته، بل يبقى ل�ه أثر عمله 
ل�و كان ل�ه أثر له مالي�ة، كام لو صاغ ذهبًا لآلمر، فيكون ل�ه يف الذهب قيمة الصياغة، 
نظ�ري م�ا تق�دم مّنا يف املس�ألة الثامنة. ومثل�ه ما إذا دف�ع إليه العني بقص�د حفظها له، 
 فتخيل أنه دفعها إليه ليعمل فيها عماًل، فقام بالعمل املذكور. فالحظ. واهلل س�بحانه 

وتعاىل العامل.
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)مسـألة 67(:  إذا آجره عى الكتابـة أو اخلياطة فمع إطاق اإلجارة 
يكون املداد واخليوط عى األجري)1(. وكذا احلكم يف مجيع األعامل املتوقفة 
عى بذل عن، فإهنا ال جيب بذهلا عى املسـتأجر، إال أن يشرط كوهنا عليه، 

أو تقوم القرينة عى ذلك.

)1( ق�د اختلف�ت كل�امت األصح�اب )رض�وان اهلل تع�اىل عليه�م( يف ذل�ك 
كث�ريًا، ب�ل ربام اختل�ف كالم بعضهم باختالف كتب�ه. كام اختلف�وا باختالف األمثلة 
والصغري�ات. بعد اتفاقهم ع�ىل حتكيم القرائن اخلاصة والعامة م�ن عادة أو نحوها، 
وأن الكالم إنام هو يف مقتىض القواعد مع فقدها واضطراهبا. وقد يكون منشأ خالفهم 

يف بعض الصغريات اختالفهم يف مقتىض القرائن العامة من عادة أو نحوها. 

وكي�ف كان فق�د ذكر غري واحد أنه مع عدم القرينة م�ن عادة أو نحوها يتعني 
عدم حتمل األجري له، البتناء اإلجارة عىل متليك املنفعة ال غري. 

وفيه: أن ابتناء اإلجارة عىل متليك املنافع وإن كان مسلاًم، إال أن املنفعة.. تارة: 
تؤخ�ذ جمردة يف ف�رض حتقق األعيان الت�ي يتوقف وجودها عليها، فرياد باس�تئجاره 
عىل الزراعة أو الكتابة أو اخلياطة مثاًل العمل املجرد يف فرض وجود األعيان املتعلقة 
ب�ه م�ن أرض وبذر وأدوات احل�رث والس�قي يف الزراعة، وقرط�اس وقلم وحرب يف 
الكتاب�ة، ومق�ص وإبرة وخي�ط يف اخلياطة. وأخـرى: وقد تؤخ�ذ بمتعلقاهتا، بحيث 
تقتيض اإلجارة هتيئتها أو هتيئة بعضها، إما مع بقاء عينها من دون أن يملكها املستأجر 
� كاإلب�رة واملق�ص � أو مع ملكه هلا � كاخليط واملداد � أو م�ع تلفها كوقود اآللة التي 
تس�قي الزرع. واختالف نحو اإلجارة وشيوع كثري من أقسامها مانع من فهم متحض 

اإلجارة يف األول من اإلطالق.

ومثل�ه م�ا يف اجلواه�ر من ل�زوم هتيئة األم�ور املذكورة بمقت�ىض اإلطالق، ال 
لدخوهلا يف موضوع اإلجارة، بل ملقدميتها للعمل الواجب باإلجارة. 
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إذ املقدمي�ة للواجب فرع أخذ املنفعة بنح�و تقتيض هتيئة األعيان املذكورة، أما 
م�ع أخذ املنفع�ة جمردة يف فرض حتقق هذه األعيان، فيك�ون هتيئة هذه األعيان مقدمة 

لوجوب املنفعة، وال جيب هتيئة مقدمة الوجوب. 

ع�ىل أن املقدمي�ة � لو متت � إنام تقتيض وجوب هتيئة ه�ذه األعيان من دون أن 
 ،Pتدخل يف ملك املؤجر تبعًا لدخول املنفعة يف ملكه، كام نّبه لذلك سيدنا املصنف
م�ع أن بناء العرف واألصح�اب يف مورد وجوب هتيئتها عىل دخ�ول ما يبقى منها يف 
الع�ني الت�ي يقع العمل فيه�ا يف ملك املؤجر، كاخلي�وط يف اخلياطة وامل�داد يف الكتابة 
والصب�غ يف الصباغة. وذلك يكش�ف ع�ن أن وجوب هتيئة هذه األعي�ان عىل املؤجر 

ليس من أجل املقدمية املدعاة، بل ألخذها تبعًا للمنفعة يف اإلجارة.

ومن هنا كان الظاهر أنه مع عدم العادة املعينة ألحد األمرين يلزم اتفاقهام عىل 
تعي�ني أح�د الوجهني بال�رشط ونحوه، ومع عدم�ه يتعني بطالن العق�د، كام يف جممع 

الربهان، وسبقه إليه يف اجلملة الشهيدP يف احلاشية النجارية.

وأما ما يف اجلواهر من أهنا من التوابع اخلارجة عن موضوع اإلجارة فال يعترب 
فيها املعلومية. فيدفعه: أواًل: أن االختالف بني الوجهني راجع إىل االختالف يف نحو 
متلي�ك املنفع�ة باإلجارة، وليس خارج�ًا عن موضوعه�ا. وثانيًا: أن ال�الزم مع عدم 
التعي�ني لي�س هو اجلهل بحدود الواق�ع املجعول مع تعينه واقعًا، ب�ل اإلمهال فيه مع 
إغفاهل�ام ذلك، أو االختالف بني املتعاقدين يف حتديد املجعول املس�تلزم لعدم التطابق 

بني اإلجياب والقبول، وكالمها مبطل للمعاملة. 

نع�م إن�ام يلزم اجلهل يف التابع مع تعينه واقع�ًا فيام إذا اتفقا عىل أن اخليوط مثاًل 
عىل أحد الطرفني بعينه وكان مقدار املحتاج له منها جمهواًل هلام.



...................................................................  مصباح املنهاج � كتاب اإلجارة 448

)مسـألة 68(: جيوز اسـتئجار الشـخص للقيـام بكل ما يـراد منه مما 
يكـون مقدورًا له ويتعارف قيامه به)1(. واألقوى أن نفقته عى نفسـه)2(، 

ال عى املستأجر، 

)1( قال يف اجلواهر: »ظاهر األصحاب املفروغية من جواز االستئجار لإلنفاذ 
يف حوائجه عىل اإلمجال اتكااًل عىل املعتاد املقدور له والالئق بحاله«. 

لكن هذا ال يناس�ب ما هو املعلوم منهم من لزوم العلم بالعمل املس�تأجر عليه 
وحتديده، الذي هو من صغريات ما ذكروه من وجوب العلم باملنفعة املس�تأجر عليها 

والتدقيق يف ضبطها.

مضاف�ًا إىل أن اإلنف�اذ يف احلوائج ارتكازًا فرع اس�تحقاق تل�ك احلوائج، فهي 
ترج�ع إىل املطالب�ة بأم�ر ممل�وك، ال أن املطالبة هي التي تس�توجب اس�تحقاق العمل 

املطلوب. 

ومن هنا كان الظاهر رجوع اإلجارة يف املقام إىل ما تقدم يف املس�ألة السادس�ة 
واخلمسني من صوريت إجارة األجري. غايته أن املفروض هنا اقتضاء اإلجارة استيعاب 

وقت األجري، بحيث ال يسعه التكسب ملعاشه.

))( كام يف الرسائر والتذكرة واملختلف واإليضاح وجامع املقاصد واملس�الك 
والروضة وغريها، وقال يف التحرير: »وفيه قوة«. ويف القواعد بعد أن حكم بأهنا عىل 
املستأجر قال: »ولو قيل بوجوب العلف عىل املالك والنفقة عىل األجري كان وجهًا«. 

وهو مقتىض األصل بعد خروجه عن مفاد اإلجارة. 

وحكم بأهنا عىل املس�تأجر يف النهاية والرشائع واإلرش�اد واحلاش�ية النجارية 
وعن الروض، ويف اللمعة أنه املش�هور. لصحيح يونس بن س�ليامن بن سامل: »سألت 
أبا احلس�نA عن رجل استأجر رجاًل بنفقة ودراهم مسامة عىل أن يبعثه إىل أرض، 
فل�ام ق�دم أقبل رجل م�ن أصحابه يدعوه إىل منزله الش�هر والش�هرين، فيصيب عنده 
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م�ا يغني�ه ع�ن نفقة املس�تأجر، فنظر األج�ري إىل ما كان ينف�ق عليه يف الش�هر إذا هو مل 
يدع�ه فكافأه به الذي يدعوه، فمن مال من تلك املكافأة؟ أمن مال األجري أو من مال 
املستأجر؟ قال: إن كان يف مصلحة املستأجر فهو من ماله، وإال فهو عىل األجري. وعن 
رجل اس�تأجر رجاًل بنفقة مسامة ومل يفرس ]يعني.يب يف نسخة الوسائل[ شيئًا عىل أن 
يبعث�ه إىل أرض أخ�رى، فام كان من مؤنة األجري من غس�ل الثياب واحلامم فعىل من؟ 

قال: عىل املستأجر«)1(.

وقد يستش�كل يف س�ند احلديث بجهالة سليامن بن س�امل، لعدم توثيقه يف كتب 
الرجال، مع قلة رواياته، حيث مل تنقل عنه يف الكتب األربعة إال روايتان هذه إحدامها. 

لك�ن قد هي�ون ذلك بلحاظ رواي�ة يونس عنه ال�ذي هو من أعي�ان أصحاب 
األئم�ة )صل�وات اهلل عليه�م(، وظه�ور اعتامد الش�يخ واملحقق وبقية من س�بق عىل 
احلدي�ث. ب�ل الكليني أيض�ًا، حيث جعله يف الباب املناس�ب، بنحو يظه�ر يف اعتامده 
عليه من دون حتديد ملضمونه. ولعله لذا رّد يف الرسائر احلديث بأنه من أخبار اآلحاد، 

ومل يطعن فيه بضعف السند. فتأمل.

نع�م قد يستش�كل يف داللته حي�ث مل يرد لبي�ان حتمل املس�تأجر نفقة األجري. 
غاي�ة األمر أن�ه ظاهر يف املفروغية ع�ن أن نفقة األجري يف مورده عىل املس�تأجر، وإنام 
الس�ؤال يف صدره عن ج�واز تعويض املضي�ف لألجري بالنفق�ة، ويف ذيله عن عموم 

النفقة لغسل الثياب واحلامم. 

ولعل املفروغية املذكورة ليس لوجوهبا عىل املس�تأجر رشعًا تعبدًا، بل بس�بب 
اش�راط حتمله النفقة ولو بسبب تعارف حتمل املستأجر نفقة من يستأجره للسفر. بل 
ه�و كالرصيح يف أخذ النفقة يف اإلجارة، كام هو مقتىض عطف الدراهم عىل النفقة يف 
صدره. عىل أن مورد احلديث هو اس�تئجار الش�خص عىل أن يس�افر، وهو غري مورد 
ال�كالم من اس�تئجاره ع�ىل إنفاذه يف حوائج�ه، بنحو يظهر يف اس�تيعاب وقته للعمل 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:10 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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إال مع الرشط)1(، 

للمستأجر لو أراد منه ذلك ولو من دون سفر. 

وم�ن هنا ق�د يقال يف وجه حتمل املس�تأجر لنفقته: إن اس�تيعاب وقت األجري 
للعمل بنحو ال يس�عه التكسب ملعاش�ه قرينة عىل حتمل املستأجر لنفقته، بحيث يفهم 

من إطالق اإلجارة وإن مل يرصح به كرشط فيها. 

لكنه يندفع بأن اس�تيعاب وقته بالعمل للمس�تأجر ال ينايف حتمله لنفقة نفس�ه 
ول�و من م�ال اإلجارة، ك�ام نّبه له يف مفت�اح الكرام�ة. ولذا ال إش�كال يف عدم حتمل 
املس�تأجر نفقة عيال األجري الذين من شأنه التكس�ب لنفقتهم، مع عدم تفرغه لذلك 

بسبب اإلجارة، كام هو ظاهر.

)1(  ك�ام رصح به من تق�دم. لعمود نفوذ الرشط. وربام قيل بوجوب حتديدها 
مع�ه دفعًا للغرر. لكن الظاهر ع�دم وجوب ذلك، كام يف التذكرة وغريه، لعدم مانعية 
اجلهال�ة م�ن صحة الرشط، كام تق�دم يف مبحث الرشوط من كت�اب البيع. ويؤيده أو 
يدل عليه يف املقام احلديث املتقدم. نعم يتعني احلمل عىل املتعارف، ألنه املنرصف من 

اإلطالق بعد العلم بعدم إرادة أدنى املسمى. 

ه�ذا ول�و حصل اإلنفاق من غري املس�تأجر، فإن كان التربع ب�األداء عنه أجزأ 
عنه، كام يف س�ائر احلقوق. وإن مل يكن كذلك فقد ذكر يف العروة الوثقى بأنه يس�تحق 
املطالب�ة بعوضها، وأق�ره غري واحد من حمش�يها. وقال س�يدنا املصنفP: »عماًل 

بالرشط املوجب لالستحقاق مع عدم املسقط«.

وفي�ه: أن الرشط وإن أوج�ب نحوًا من احلق، وال يتمح�ض يف التكليف، كام 
ذكرن�اه غ�ري مرة، إال أن املس�تحق به ه�و اإلنف�اق أو النفقة، وقد ارتف�ع موضوعهام 

بإنفاق الغري. 

وحتى لو امتنع املس�تأجر م�ن اإلنفاق، فإنه وإن ج�از أن ينفق بقصد الرجوع 
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أو قيام القرينة ولو كانت العادة)1(.
)مسألة 69(: جيوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعين 

أجرة)2( 

علي�ه بع�د مراجع�ة احلاك�م الرشع�ي أو بدوهنا م�ع تعذرها م�ن أجل تنفي�ذ الرشط 
املس�تحق، لك�ن لو مل يفع�ل وأنفق ال بقصد الرجوع عليه مل يكن ل�ه الرجوع عليه، ملا 

ذكرنا من ارتفاع املوضوع. 

كام أن الرشط ال يكون مضمونًا بقيمته، عىل ما تقدم يف املسألة الرابعة والستني 
يف أحكام الرشوط من كتاب البيع. فراجع. وهو املناس�ب ملا س�بق يف حديث سليامن 

من عدم حتمل املستأجر مكافأة من نزل عنده األجري إذا مل تكن من مصلحته. 

نعم إذا مل يكن موضوع الرشط هو اإلنفاق أو النفقة، بل مقدارًا معينًا من املال 
للنفق�ة، بحي�ث تكون النفقة من س�نخ الداعي، تعني اس�تحقاق امل�ال املذكور وإن مل 

ينفقه أو استغنى بغريه، عماًل بإطالق الرشط.

)1( حيث يرجع ذلك للرشط الضمني، فتجري عليه أحكام الرشوط املتقدمة.

))( ظاهرهم املفروغية عن ذلك، لعدم إشارهتم الحتامل احلرمة يف املقام، مع 
ما يأيت من النصوص املتضمنة للنهي عنه. ويف جممع الربهان أن الظاهر عدم اخلالف 
يف الكراه�ة، ونف�ى يف الرياض اخل�الف يف تنزيل األمر بمقاطع�ة األجري عىل األجرة 
قب�ل العمل عىل االس�تحباب. وهو املتعني بلحاظ ش�يوع االبتالء باملس�ألة، حيث ال 
يناسب ذلك خفاء حكمها عىل األصحابM. ومن ثم جرت سرية املترشعة عىل 

ذلك.

وقد يستدل عليه � مضافًا إىل ذلك � بصحيح سليامن بن جعفر اجلعفري: »كنت 
م�ع الرض�اA يف بعض احلاج�ة، فأردت أن أن�رصف إىل منزيل. فق�ال يل: انرصف 
مع�ي فب�ت عندي الليلة، فانطلقت مع�ه، فدخل إىل داره مع املغي�ب، فنظر إىل غلامنه 
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ولكنه مكروه)1(. 

يعمل�ون يف الطني أواري الدواب وغري ذلك، وإذا معهم أس�ود ليس منهم. فقال: ما 
هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئًا. قال: قاطعتموه عىل أجرته؟ قالوا: ال. 
هو يرىض مّنا بام نعطيه. فأقبل يرهبم بالسوط وغضب لذلك غضبًا شديدًا. فقلت: 
جعل�ت ف�داك لَِم تدخل عىل نفس�ك؟ فق�ال: إين قد هنيتهم عن مثل ه�ذا غري مرة أن 
يعم�ل معهم أحد ]أجري.يب[ حتى يقاطعوه عىل أجرته. واعلم أنه ما من أحد يعمل 
لك شيئًا بغري مقاطعة ثم زدته لذلك اليشء ثالثة أضعاف عىل أجرته إال ظن أنك قد 
أنقصت�ه أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته مح�دك عىل الوفاء. فإن زدته حبة عرف 

ذلك لك، ورأى أنك قد زدته«)1(. 

مل�ا ع�ن بع�ض مش�اخيناP من أن م�ا فعل�ه الغلامن ل�و كان حمرم�ًا فال وجه 
لتعجب الراوي من غضبهA. ويش�كل بأن ظاهر الراوي اإلش�فاق عليهA من 

غضبه بحّد يؤذي نفسه، وذلك يتجه منه حتى لو كانوا قد فعلوا حمرمًا.

ومثل�ه م�ا ذكره س�يدنا املصنفP من أن التعليل ش�اهد بحم�ل النهي عىل 
الكراهة. إذ فيه: أن الظاهر سوق التعليل لنهيهA هلم كحكم له شخيص يف حقهم، 
م�ن دون نظر للحكم الرشعي للواقعة، وإال فمن الظاهر أهنم ال يس�تحقون الرب 

لفعلهم املكروه. 

نعم قد يظهر عدم احلرمة من اقتصارهA يف تعليله لنهيهA بذلك من دون 
 .Aأن يش�ري للحرمة، وإال كان األنسب التعليل هبا ولو منضمة للوجه الذي ذكره 
مضاف�ًا إىل ظه�ور الصحيح يف تكرر ذل�ك منهم، ولذا تكرر من�هA هنيهم وهو ال 

يناسب حرمته. فالحظ.

)1( ك�ام يف الرشائع واجلامع والقواعد واإلرش�اد وغريه�ا. وقد يرجع إليه ما 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:3 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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ويكون له أجرة املثل الستيفاء عمل العامل)1(، وليس من باب اإلجارة)2(.

يف النهاي�ة والرسائ�ر من أنه ينبغي أن ال يس�تأجر أحدًا حتى يقاطع�ه عىل أجرته، فإن 
مل يفع�ل ترك االحتي�اط. بأن يكون املراد برك االحتي�اط يف خمالفة األوىل أو يف جتنب 

النزاع والتشاح.

ويف الناف�ع والروضتني والرياض اس�تحباب املقاطعة. واألنس�ب بالنصوص 
األول. ففي معترب مس�عدة بن صدقة ع�ن أيب عبد اهللA: »قال: من كان يؤمن باهلل 
واليوم اآلخر فال يس�تعملن أجريًا حتى يعلم ما أجره...«)1(، ويف حديث احلس�ني بن 
زيد عن جعفر بن حممد عن آبائه يف حديث املناهي: »قال: هنى رسول اهلل8 أن 
يس�تعمل أجري حتى يعلم ما أجرته«))(. وقد تكرر منهم االس�تدالل بصحيح سليامن 
املتقدم الذي هو بالكراهة أنسب. وإن عرفت اإلشكال يف وجه استدالهلم به. فالحظ.

)1( لكن سبق يف أواخر املسألة السادسة أنه إنام يرجع إىل أجرة املثل إذا مل يكن 
هن�اك تعي�ني ألجرة العم�ل قد عينها أح�د الطرفني، وأقدم الط�رف اآلخر عىل األمر 

بالعمل، أو عىل العمل بعد تعيينها. ولعله خارج عن مفروض الكالم هنا.

))( ك�ام نّب�ه ل�ه يف نكت النهاي�ة. لعدم ابتنائه ع�ىل التزام س�ابق يقتيض ملكية 
األج�رة ع�ىل اآلمر عوضًا عن عمل العام�ل قبل وقوعه، كام هو مف�اد اإلجارة، وإنام 

تستحق األجرة بالعمل، فهو باجلعالة أشبه. 

نع�م إذا تع�ارف عدم الرجوع م�ن العامل أو من صاحب العم�ل أو منهام معًا 
يف أثن�اء العم�ل أو يف أثناء اليوم أو نح�و ذلك أو اتفقا عىل ذلك رصحيًا رجع ذلك إىل 
اتفاقه�ام ع�ىل اإلكامل مع الضامن بال�رشوع يف العمل أو الدخ�ول يف اليوم. وهو نحو 
م�ن العق�د املعاطايت، فيلزم إنفاذه ولو مع عدم تعيني األج�ر، ألن مفاد العقد املذكور 
لي�س هو املعاوضة، ليلزم تعي�ني العوضني والعلم هبام بناء عىل ما ذكروه، بل الرشوع 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:13 باب:3 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:)، 3.
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)مسألة 70(: إذا استأجر أرضًا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى 
 بعـد انقضاء تلك املدة فـإذا انقضت املدة جاز للاملـك أن يأمره بقلعه)1(. 

يف العم�ل من قبل العامل وفس�ح املجال له من قب�ل الطرف اآلخر مع الضامن برشط 
استمرار أحد الطرفني أو كليهام حتى اإلكامل.

)1( ك�ام ه�و مقتىض م�ا يف املبس�وط والقواع�د والتحري�ر والتذك�رة وجامع 
املقاص�د من أنه مع تفريط املس�تأجر يف عدم بل�وغ زرعه يف املدة يكون كالغاصب من 

حق املالك أمره بالقلع.

والعم�دة فيه قاعدة س�لطنة مال�ك األرض عليها بنحو له طل�ب تفريغها، بل 
حيرم إشغاهلا بغري إذنه. وال تنهض قاعدة نفي الرر يف حق صاحب الزرع باخلروج 
ع�ن ذل�ك بعد كونه مفرطًا يف زرعه، وقد أق�دم معه عىل الرر، بل هو ظامل يف ذلك، 
وال حرمة لعرق ظامل، كام تقتضيه املرتكزات العقالئية، وتؤيدها بعض النصوص)1(.

مضاف�ًا إىل صحي�ح حممد بن مس�لم ع�ن أيب جعفرA ال�وارد فيمن زرع يف 
أرض غ�ريه، وفي�ه: »وإن مل يكن اس�تأمره يف ذل�ك فعليه الكراء ول�ه الغرس والزرع 
ويقلع�ه ويذهب به حيث ش�اء«))(. فإنه وإن ورد في�ام إذا مل يكن للزارع احلق يف أصل 
ال�زرع، إال أن خصوصية ذلك ملغية عرفًا، واملس�تفاد منه حكم ما إذا مل يكن له احلق 
يف اإلبقاء كام يف املقام، ولذا ال إشكال يف قصور الصحيح عام إذا اشرى األرض قبل 

إزالة الزرع وصار له احلق يف إبقائه.

نع�م خيت�ص ذل�ك ب�ام إذا كان مفرطًا يف ال�زرع املذك�ور أم�ا إذا كان معذورًا، 
العتقاده رسعة نضوج الزرع، أو طول مدة اإلجارة أو نحو ذلك فيدخل فيام يأيت.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الغصب حديث:1. عوايل الآليل ج:) ص:57). النهاية 
يف غريب احلديث واألثر وجممع البحرين يف مادة )عرق(.

))( وسائل الشيعة ج:13 باب:33 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.
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وكذا إذا اسـتأجر خلصوص الزرع أو الغـرس)1(. وليس له اإلبقاء بدون 
رضا املالك وإن بذل األجرة)2(. كام أنه ليس له املطالبة باألرش إذا نقصت 
بالقلـع)3(. أما إذا غرس مـا ال يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ فالظاهر 

)1( ك�ام هو م�ورد كالمهم. ويظهر الوجه فيه مما س�بق إذ بعد اختصاص مدة 
استحقاق إبقاء الزرع بمدة اإلجارة يكون إبقاؤه فيام زاد عىل ذلك تعديًا، فيكون زرع 
ما يبقى زائدًا عىل املدة املذكورة تفريطًا منه بزرعه وإقدامًا عىل الرر منه، فال تنهض 

قاعدة نفي الرر باخلروج عن قاعدة السلطنة يف حق مالك األرض.

نع�م رصح يف كت�اب املزارع�ة م�ن القواع�د بأنه لو ع�ني مدة يظ�ن فيها بلوغ 
ال�زرع فلم يبل�غ فاألقرب أن للاملك اإلزالة مع األرش أو التبقية باألجرة س�واًء كان 
بس�بب ال�زارع كالتفريط بالتأخري أو م�ن قبل اهلل تعاىل كتغيري األهوي�ة وتأخري املياه، 
وهو مقتىض إطالق التذكرة. وتعميمه ذلك لصورة التفريط ال يناسب ما سبق منه يف 

اإلجارة من التفصيل بني الصورتني.

ومثل�ه ما يف التحري�ر يف كتاب املزارعة أيضًا من ج�واز القلع للاملك حتى مع 
عدم التفريط، فإنه ال يناسب ما سبق منه فيه من التفصيل يف اإلجارة. ومن هنا رصح 

يف جامع املقاصد بالتفصيل املذكور يف املزارعة كاإلجارة. 

وأم�ا توجيه الف�رق املذكور يف القواعد ب�أن املدة مقومة للمنفع�ة يف اإلجارة، 
بخ�الف املزارع�ة فإن املقوم هلا ه�و إدراك الزرع، وذك�ر املدة لدفع الغ�رر، فال مانع 
م�ن رفع اليد عنها من أجل إدراك ال�زرع الذي هو املقوم للمزارعة. فهو ال يرجع إىل 

حمصل ظاهر بعد فرض االلتزام العقدي باملدة يف املوردين.

))( كام هو ظاهر من تقدم، ألن ذلك ال يكفي يف اخلروج عن قاعدة الس�لطنة 
بعد ما سبق من عدم املخرج عنها وعدم جريان قاعدة نفي الرر.

)3( ك�ام هو ظاهر من تقدم أيضًا. وه�و ظاهر إذا كان القالع هو مالك الزرع، 
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وجوب الصرب عليه)1( 

لك�ون النق�ص الوارد عىل زرعه بفعله املفروض وجوبه عليه. وال منش�أ لضامن غريه 
م�ا حص�ل بفعله. وأم�ا إذا كان القالع ه�و مالك األرض يف فرض ج�وازه � ولو بعد 
الرجوع للحاكم الرشعي عند التش�اح � فلقصور قاعدة الضامن باإلتالف عام إذا كان 

اإلتالف بحق، وسقوط حرمة املال بسبب العدوان.

)1( كام يف املبس�وط والتذكرة والقواعد والتحري�ر وجامع املقاصد. والعمدة 
فيه قاعدة نفي الرر يف حق صاحب الزرع احلاكمة عىل قاعدة السلطنة يف حق مالك 

األرض. 

ومن�ع بعض مش�اخيناP م�ن ذلك، واس�تظهر وجوب القل�ع عىل صاحب 
ال�زرع. ويبدو من تقرير درس�ه تعليله.. تـارة: بأن الزرع بانتهاء امل�دة معرض للقلع 
وصاحبه مترر فعاًل، وبإلزام مالك األرض بالصرب يتدارك الرر املذكور، وقاعدة 
نفي الرر إنام تنهض برفع احلكم الرري ومنعه، ال بترشيع حكم يتدارك به الرر 

احلاصل.

وأخـرى: بأن قاعدة نفي الرر ملا كان�ت واردة مورد االمتنان فهي ال تنهض 
برف�ع س�لطنة املالك عن ملك�ه، وهو صاح�ب األرض يف املقام، ملنافات�ه لالمتنان يف 
حقه. وإال لساغ الترصف يف ملكه يف غري مورد اإلجارة، كام لو كان له بذر لو مل يزرعه 

يف أرض لغريه لتلف، أو كان له مال لو مل يضعه يف دار لغريه لرسق.

ويندف�ع األول ب�أن تعرض الزرع للقل�ع بانتهاء املدة لي�س رضرًا فعليًا، وإنام 
حيص�ل ال�رر بالقلع، واإلل�زم به ناٍش من جري�ان قاعدة الس�لطنة يف حق صاحب 
األرض، فتكون هي منش�أ الرر، ومرج�ع حكومة قاعدة نفي الرر عليها إىل رفع 

احلكم الرري، ال إىل تدارك الرر احلاصل.

ك�ام يندف�ع الثاين ب�أن ورود قاعدة الرر م�ورد االمتنان إنام ي�راد به االمتنان 
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مع األجرة)1(. 

بلحاظ النوع، وهو إنام يمنع من حتكيم القاعدة عىل س�لطنة صاحب امللك عن ملكه 
 وحتديدها إذا كان يف حتديدها إرضار به، أما إذا مل يكن مرًا به � كام هو حمل الكالم � 
فه�و ال ين�ايف االمتنان يف حق النوع، مل�ا فيه من اجلمع بني احلق�ني ورعاية مصلحتهام 

معًا، كام هو مورد مجلة من نصوص القاعدة، ومنها ما ورد يف قضية سمرة)1(. 

وأما ما ذكره يف غري مورد اإلجارة فالرر فيه ليس ناشئًا من احلكم الرشعي، 
بل من أس�باب تكوينية، وإنام يراد بتحكيم القاعدة عىل س�لطنة صاحب األرض هو 
تدارك الرر ومنع حصوله تكوينًا، وقد س�بق أن القاعدة ال تنهض بتدارك الرر. 
وق�د س�بق منهP نظري ذلك يف املس�ألة الثالثني م�ن مباحث اخلي�ار يف فروع خيار 

الغبن من كتاب البيع، وتقدم مّنا بعض الكالم يف ذلك. فراجع.

)1( ك�ام رصح ب�ه من س�بق. وذل�ك لضامنه منفع�ة األرض باالس�تيفاء. وال 
تنه�ض قاعدة نفي الرر بنف�ي األجرة لقصورها عام إذا لزم اإلرضار باملك األرض 

باستيفاء منفعة أرضه جمانًا، كام لعله ظاهر.

ه�ذا وظاه�ر من س�بق انحص�ار األمر باإلبق�اء باألج�رة. لك�ن الظاهر عدم 
االنحص�ار ب�ه، بل جيوز ملال�ك األرض القلع إذا ابتنى ع�ىل تعويض صاحب الزرع � 
من�ه أو من غريه حاّلً للمش�كلة � عام حيصل له من ال�رر، ألن الرر املتدارك ليس 
رضرًا عرفًا. وال أقل من قصور قاعدة نفي الرر عنه بقرينة ورودها مورد االمتنان، 
ف�ال تنهض باحلكومة عىل قاعدة الس�لطنة يف حق مال�ك األرض. وجمرد كون اإلبقاء 
أح�ب لصاح�ب الزرع، ول�و من أجل توقعه زي�ادة النفع، ال تكف�ي يف قصور قاعدة 

السلطنة يف حق مالك األرض بعد قصور قاعدة نفي الرر.

ومثل�ه م�ا إذا حر هو أو من يرضاه لرشاء ال�زرع بقيمة املثل، حيث ال يكون 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:17 باب:)1 من أبواب إحياء املوات.
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إال أن يترضر املالك، فيجب عى املستأجر قلعه)1(.

طل�ب القل�ع مع امتن�اع مالك الزرع من بيع�ه موجبًا للرر يف ح�ق صاحب الزرع، 
لعدم انحصار دفع رضره باإلبقاء.

ه�ذا ويف معترب عقبة بن خالد: »س�ألت أبا عب�د اهللA عن رجل أتى أرض 
رج�ل فزرعه�ا بغري إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاح�ب األرض فقال: زرعت بغري 
إذين فزرع�ك يل وع�يل ما أنفق�ت، أله ذل�ك أو ال؟ فقال: للزارع زرع�ه، ولصاحب 

األرض كراء أرضه«)1(. 

لكنه أجنبي عام نحن فيه، لوروده يف الغاصب الذي حيق للاملك قلع زرعه بال 
عوض، كام تقدم ودّل عليه صحيح حممد بن مس�لم املش�ار إليه آنفًا. كام أن املفروض 
فيه بلوغ الزرع فمن شأنه القلع من دون إرضار به. ومن الظاهر أن أخذ مالك األرض 

له يف مقابل دفع نفقته بال وجه. فال خمرج عام ذكرنا.

ه�ذا واملعي�ار يف التعويض م�ع القلع وقيمة املث�ل مع الرشاء ع�ىل قيمة الزرع 
مستحقًا باألجرة، ال عىل قيمته مستحقًا للبقاء جمانًا، كام يظهر وجهه مما سبق. فالحظ.

)1( لقص�ور قاع�دة نف�ي الرر يف ح�ق صاحب ال�زرع حينئٍذ بعد اس�تلزام 
جرياهنا الرر يف حق صاحب األرض، فيكون املرجع بعد قصور قاعدة نفي الرر 
قاعدة السلطنة يف حق مالك األرض. وال جمال لرجيح أقوى الررين، لعدم الدليل 

عىل مرجحيته بعد إطالق الرر يف القاعدة. 

نعم قد يس�تفاد منها بقرينة ورودها مورد االمتنان عىل األمة املنع من إجحاف 
أحد الطرفني باآلخر، وحماولة التناصف بينهام إذا أمكن عرفًا. ومع تعذره فحق مالك 
األرض هو املقدم، عماًل بقاعدة الس�لطنة. وقد تقدم نظري ذلك يف فروع خيار الغبن 

من املسألة املشار إليها آنفًا. فراجع.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب كتاب الغصب حديث:1.
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)مسـألة 71(: خـراج األرض املسـتأجرة إذا كانـت خراجيـة عـى 
املالك)1(. 

)1( كأن م�راده باملال�ك م�ن عامل الس�لطان عليه�ا وصار مس�ؤواًل من قبله 
بخراجها، ملا هو املعلوم � ونّبه لهP يف مستمس�كه � من أن األرض اخلراجية ملك 
للمس�لمني، وال خيتص بملكيتها ش�خص خاص، غاية األمر أن الذي يتعامل عليها 

مع السلطان قد ال يزرعها بنفسه، بل يؤجرها أو يزارع غريه عليها.

وكي�ف كان فاحلك�م املذك�ور وإن مل يش�ع بينه�م ذك�ره يف اإلج�ارة، إال أهنم 
ذكروه يف املزارعة بنحو ال يظهر منهم خالف فيه، ويف مفتاح الكرامة أن اإلمجاع عليه 
معل�وم. والظاه�ر ع�دم الفرق بني اإلج�ارة واملزارعة عندهم يف ذل�ك، كام يظهر من 
مس�اق كالمهم. وهو مطابق للقاعدة، إذ بعد جعل الس�لطان اخلراج عىل من يتعامل 
مع�ه ال منش�أ لوجوب حتمل املس�تأجر له عنه بع�د كون موضوع اإلج�ارة هو منفعة 

األرض واألجرة ال غري.

مضاف�ًا إىل خ�رب س�عيد الكن�دي: »قلت أليب عب�د اهللA: إين آج�رت قومًا 
أرض�ًا فزاد الس�لطان عليهم. قال: اعطهم فض�ل ما بينهام. قلت: أن�ا مل أظلمهم، ومل 
أزد عليه�م. ق�ال: إن�ام زادوا عىل أرضك«)1(. فإن�ه وإن كان ظاه�رًا يف ابتناء اإلجارة 
يف م�ورده عىل حتمل املس�تأجر اخلراج، ألن الس�ؤال فيه عن حتمله�م الزيادة ظاهر يف 
املفروغية عن حتملهم اخلراج الس�ابق عليه�ا، إال أن التعليل فيه ظاهر يف أنه ليس من 
ش�أن اإلجارة حتمل املس�تأجر للخراج، فالبد من كون حتملهم للخراج الس�ابق عىل 
الزيادة ألمر خارج عن اإلجارة كالرشط الذي يأيت الكالم فيه. نعم قد يستش�كل فيه 

سندًا، لعدم ثبوت وثاقة سعيد الكندي، فإن مل يكن دلياًل فال أقل من كونه مؤيدًا.

الله�م إال أن يق�ال: التعلي�ل وإن دّل ع�ىل ذل�ك، إال أنه ال خيلو يف نفس�ه عن 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:16 من أبواب كتاب املزارعة واملساقاة حديث:10.
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نعم إذا شرط أن تكون عى املستأجر صّح)1( عى األقوى.

إش�كال، ألن الرشط الذي أوج�ب حتملهم للخراج إن اختص باخلراج الس�ابق عىل 
الزيادة فاملناس�ب التعليل بخروج الزيادة عن الرشط، وإن عمه تعني حتملهم للزيادة 

بسبب الرشط حتى لو كانت الزيادة من شؤون املالك وعىل أرضه. 

وم�ن ثم يظه�ر من التعليل أن الظالمة إذا وقعت عىل ش�خص ألمر راجع إىل 
غ�ريه كان ع�ىل ذلك الغ�ري حتملها عن�ه. والظاهر عدم إم�كان البناء ع�ىل ذلك بنحو 
العموم، كام هو املنرصف من التعليل، وذلك يوجب اإلش�كال فيه. فليقترص فيه عىل 

مورده � وهو اخلراج � لو متت حجيته يف نفسه.

)1( كام رصحوا به يف املزارعة بنحو يظهر عدم اخلالف فيه. ومقتىض إطالقهم 
عدم اعتبار العلم بقدره. وقيده يف جامع املقاصد واملسالك والرياض ومفتاح الكرامة 

بام إذا كان معينًا. وكأنه للزوم الغرر مع اجلهالة به.

لكن قال يف اجلواهر: »لعل الوجه يف إطالق النص والفتوى صحة هذا الرشط 
أنه من اشراط كون حق اخلراج عليه، نحو اشراط حق الزكاة عىل مشري الثمرة مع 
ع�دم العلم بمقدارها، فال يقدح جهالة ما يؤديه عن ذلك، إذ ليس هو اش�راط قدر، 
بل هو اش�راط حق. وربام ال يؤدي عنه ش�يئًا. ومرجعه إىل ص�ريورة الزارع كاملالك 
يف تعلق هذا احلق به، الذي ال إش�كال يف صحة اش�راطه عليه ولو مؤكدًا. ومثل هذا 

ليس من اجلهالة يف يشء، كام هو واضح«.

وهو كام ترى! فإن الرشط ال ينهض بتبديل موضوع احلق التابع جلاعل احلق، 
لعدم سلطنة من عليه احلق عىل احلق نفسه بحيث له تبديل موضوعه. وجواز اشراط 
حتمل حق الزكاة بحيث تفرغ عنه ذمة املكلف غري ثابت. نعم يمكن بيع العني الزكوية 
الت�ي هي موضوع احلق برشط أداء زكاهتا، عىل كالم وتفصيل ال يس�عنا التعرض له، 
وهو ال يتضمن نقل احلق عن موضوعه، بل نقل موضوع احلق، وإيكال إخراج احلق 
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للمشري.

وأما ما ذكره من عدم اإلشكال يف جواز اشراطه عليه ولو مؤكدًا، فكأن مراده 
به جواز اشراط دفع اخلراج عىل املالك مؤكدًا لوجوبه عليه رشعًا، نظري اشراط أداء 
الفرائ�ض عىل املكل�ف. وحينئٍذ فمن الظاه�ر أن الرشط املذك�ور ال يزيد عىل الواقع 
الثابت مع قطع النظر عنه، ليلزم من اجلهل به الغرر. ومن هنا ال إش�كال يف اس�تلزام 

اجلهل يف املقام للغرر بالنحو الذي هو حمذور عندهم. 

نع�م تكرر مّنا اإلش�كال يف مانعية الغ�رر بالنحو املذك�ور يف البيع، فضاًل عن 
غ�ريه من العقود، وخصوص�ًا املزارعة املبنية عىل اجلهل بمق�دار العمل الواجب عىل 

الزارع واألجر احلاصل له. والسيام أن اجلهل يف الرشط، ال يف أركان العقد.

ه�ذا مضاف�ًا إىل النص�وص ال�واردة يف اإلج�ارة وغريه�ا، كصحي�ح داود بن 
رسح�ان ع�ن أيب عب�د اهللA: »يف الرج�ل تكون ل�ه األرض عليها خ�راج معلوم، 
ورب�ام زاد ورب�ام نقص، فيدفعها إىل رجل ع�ىل أن يكفيه خراجه�ا ويعطيه مائة درهم 
يف الس�نة. ق�ال: ال بأس«، ونح�وه صحيح يعقوب بن ش�عيب)1(، وموثق يعقوب أو 
صحيحه: »س�ألت أب�ا عبد اهللA عن رجل يس�تأجر األرض ب�يشء معلوم يؤدي 
 خراجه�ا وي�أكل فضلها ومنه�ا قوته. ق�ال: ال ب�أس«))(، ومعترب أيب الربيع الش�امي 
عن�هA: »س�ألته ع�ن أرض يريد رجل ان يتقبله�ا، فأي وجوه القبال�ة أحل؟ قال: 
يتقبل األرض من أرباهبا بيشء معلوم إىل س�نني مسامة، فيعمر ويؤدي اخلراج...«)3(، 
وصحي�ح يعق�وب اآلخر عنهA: »س�ألته عن الرجل تكون ل�ه األرض من أرض 
اخل�راج، فيدفعه�ا إىل الرجل عىل أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من 
فض�ل فه�و بينهام، قال: ال ب�أس«)4(، وغريها. فإن ظاهر األول�ني أو رصحيهام صورة 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:17 من أبواب كتاب املزارعة واملساقاة حديث:1 وذيله.
))( ، )3( وسائل الشيعة ج:13 باب:18 من أبواب كتاب املزارعة واملساقاة حديث:)، 5.

)4( وسائل الشيعة ج:13 باب:10 من أبواب كتاب املزارعة واملساقاة حديث:).
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 )مسألة 72(: ال بأس بأخذ أجرة عى ذكر مصيبة سيد الشهداء )عليه 
 السام( وفضائل أهل البيت )عليهم السام( واخلطب املشتملة عى املواعظ 

ونحو ذلك مما له فائدة عقائية دينية أو دنيوية)1(.

جهالة مقدار اخلراج، وهو مقتىض إطالق الباقي.

)1( كام يف العروة الوثقى. ألن األمور املذكورة منافع ذات قيمة، لكوهنا موردًا 
لتناف�س العق�الء، فيصح مقابلتها باملال حتى بناء عىل ما هو املعروف بينهم من اعتبار 

كون العمل وسائر املنافع يف اإلجارة ذات مالية. 

لك�ن قالP يف مستمس�كه: »نعم قد يش�كل ما ه�و املتعارف م�ن جهة أنه 
البد من تعيني العمل باخلصوصيات التي ختتلف هبا الرغبات املالية، الختالف مالية 
الق�راءة بلحاظ اخت�الف املضامني وكيفي�ة األداء واختالف املدة، ف�إذا مل يكن تعيني 
بطل�ت اإلج�ارة. نعم إذا كانت اإلجارة واقعة عىل كيل القراءة ومس�مى ذكر املصاب 
صح�ت وإن مل يك�ن تعيني.وحينئٍذ البد يف تصحيح اإلجارة م�ن وقوعها عىل النحو 

املذكور. وحينئٍذ يستحق األجرة بمجرد ذلك«.

وكأنه ألن املس�مى منضبط يف نفس�ه وماليته تتبع أقل أفراده، كام تقدم مّنا عند 
الكالم يف دليل اشراط العلم بالعوضني يف اإلجارة. إال أن من املعلوم أن العمل ليس 
عىل ذلك، وأنه ال يكتفى باملسمى يف حتقق العمل املستأجر عليه واستحقاق األجرة.

ه�ذا وع�ن بع�ض مش�اخيناP أن االخت�الف يف كيفي�ة الق�راءة ومقداره�ا 
ومؤداها ال يستوجب اختالفًا يف ماليتها بعد كوهنا أمرًا متعارفًا خارجًا ومنضبطًا ولو 

يف اجلملة، فال يكون اجلهل هبا جهاًل بالعمل املستأجر عليه. لكنه غري ظاهر.

غاي�ة األمر أن صعوبة ضبط الصف�ات الدخيلة يف املالي�ة، واحلفاظ عليها من 
قَب�ل الق�ارئ، أوجب تس�امح الناس من ه�ذه اجلهة. ول�ذا يتميز ال�رديء من اجليد 
واألج�ود بالتجرب�ة، وخيتل�ف بعد ذل�ك الطلب واملالي�ة باختالف أش�خاص القراء 
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)مسـألة 73(: جيـوز االسـتيجار للنيابة عـن األحيـاء واألموات يف 
العبـادات التـي تـرشع فيهـا النيابـة)1( دون ما ال تـرشع فيـه كالواجبات 

العبادية مثل الصيام والصاة عن األحياء)2(، 

اختالفًا فاحشًا، كام هو احلال يف كثري من موارد اإلجارة.

فالعمدة يف املقام أن لزوم الضبط يف العمل املستأجر عليه خاٍل عن الدليل، بل 
السرية عىل خالفه يف كثري من املوارد. وربام تقدم بعضها. 

ث�م إنه ذك�ر يف العروة الوثق�ى أن األوىل أخ�ذ األجرة عىل مقدم�ات القراءة، 
كالذهاب للمكان الذي يقرأ فيه. وقال س�يدنا املصن�فP: »كأنه ليكون أبعد عن 

شبهة منافاة قصد أخذ األجرة لإلخالص«. 

لكن�ه غري ظاهر بعد كون موضوع اإلجارة ه�و الذهاب املقيد بالقراءة، حيث 
يك�ون اإلتي�ان بالقراءة من أجل حتقيق الذهاب املس�تأجر عليه، ك�ام لو كانت القراءة 

هي املستأجر عليها.

)1( كام تقدم مّنا يف املس�ألة اخلامسة والس�تني. وذكرنا أن أخذ األجرة لو كان 
مانعًا من التقرب فهو إنام يمنع من قصد األجري بالعمل امتثال أمر نفسه، ال من قصده 

بالعمل امتثال أمر املنوب عنه.

))( الظاه�ر عدم اإلش�كال يف ع�دم جواز النيابة فيهام عنه�م، بل هو املقطوع 
ب�ه بالنظر لإلمج�اع ومرتك�زات املترشعة، املطابق�ة لظواهر أدلة اخلط�اب هبا، بل هو 

املقطوع به منها أيضًا. 

وأظهر من ذلك إجارة اإلنس�ان عىل أن يمتثل أمر نفسه بالصالة أو غريها من 
الواجبات واملس�تحبات. ملا سبق مّنا يف املسألة العرشين من مقدمة كتاب التجارة من 
امتناع امتثال اإلنس�ان أمر نفسه بالعمل الذي يملكه غريه باإلجارة أو غريها، بحيث 

يقع ملكًا للغري.
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وجتـوز عن األموات)1(، وكـذا ال جتوز اإلجارة عى تعليم احلال واحلرام  
وتعليم الواجبات مثل الصـاة والصيام وغريمها مما كان حمل االبتاء)2(، 

)1( بال إش�كال ظاهر. والنصوص به مستفيضة، ومنها نصوص قضاء الويل، 
ونصوص الصالة والصيام واحلج عن الغري وغريها.

))( ألن الظاهر وجوب تعليمها عىل العامل هبا، كام يستفاد من آية النفر وغريها 
مم�ا تضم�ن وجوب ب�ذل العلم، كموثق طلحة ب�ن زيد عن أيب عب�د اهللA: »قال: 
قرأت يف كتاب عيلA: إن اهلل مل يأخذ عىل اجلهال عهدًا بطلب العلم حتى أخذ عىل 
العلامء عهدًا ببذل العلم للجهال، ألن العلم كان قبل اجلهل«)1( ونحوه خرب حممد بن 
أيب عم�ري العبدي عن أمري املؤمننيA))(... إىل غ�ري ذلك. وقد تقدم بعض الكالم 
يف ذلك يف املسألة السادسة والعرشين من مباحث االجتهاد والتقليد من هذا الرشح. 

فراجع.

وبع�د فرض وجوبه يتعني حرمة االس�تئجار عليه، لك�ون أكل املال يف مقابله 
أكاًل له بالباطل عىل ما ذكرناه يف املس�ألة الثامنة والعرشين من مقدمة كتاب التجارة، 

حيث أطلنا الكالم يف ذلك وفيام يتعلق به.

ويؤي�د ذل�ك خ�رب يوس�ف ب�ن جاب�ر: »ق�ال أب�و جعف�رA: لعن رس�ول 
اهلل8 م�ن نظ�ر إىل ف�رج امرأة ال حتل ل�ه، ورجاًل خان أخ�اه يف امرأته، ورجاًل 

احتاج الناس إليه لتفقهه فسأهلم الرشوة«)3(.

نع�م ل�و مل يكن األج�ر يف مقابل أصل اإلعالم باحلكم الرشع�ي، بل يف مقابل 
خصوصياته من الزمان واملكان ونحومها فال حمذور فيه، لعدم وجوهبا. 

)1( الكايف ج:1 ص:41.
))( بحار األنوار ج:) ص:3).

)3( وسائل الشيعة ج:18 باب:8 من أبواب صفات القايض حديث:5.
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أمـا إذا مل يكـن حمل االبتـاء ففيه إشـكال)1(، وكذا ال جيـوز أخذ األجرة 
عى تغسـيل األموات وتكفينهم ودفنهم)2(، نعم الظاهر أنه ال بأس بأخذ 

كام يقرص التحريم عن بيان فتوى املجتهد يف املسألة ممن يطلع عليها، كتدريس 
الرس�الة العملية ممن يس�هل عليه فهمها، لعدم الدليل عىل وجوبه بعد عدم كونه بيانًا 
 .Pللحكم الرشعي من العامل به. ولعله خارج عن مفروض كالم س�يدنا املصنف
نع�م قد يتجه الوجوب مع اتفاق الطرف�ني يف التقليد، حيث تكون فتوى املجتهد هي 
احلك�م الرشع�ي الثابت يف ح�ق العامل به واجلاه�ل، فيجب عىل اجلاه�ل تعلمه وعىل 

العامل تعليمه.

)1( خلروج�ه ع�ن املتيقن من األدل�ة، ألن موضوع آية النف�ر اإلنذار ملن جيب 
عليه احلذر، وموضوع النصوص املتقدمة تعليم من جيب عليه التعلم، وكالمها خيتص 

بام يكون موردًا لالبتالء. 

ومثل�ه تعلي�م األح�كام غ�ري اإللزامي�ة، لع�دم كوهن�ا موضوعًا للح�ذر، وال 
لوجوب التعلم. نعم قد يشمله إطالق خرب يوسف بن جابر املتقدم.

))( ال�ذي يظه�ر من كالم�هP أن الوجه في�ه اليقني بوجوب ه�ذه األمور 
جمان�ًا. وعلي�ه جرى بعض مش�اخيناP. لكنه حيت�اج إىل لطف قرحية. ع�ىل أنه قد ال 
يناس�ب م�ا ذكراه يف مبحث التكف�ني من أن من مؤن التجهي�ز الواجب إخراجها من 

أصل الركة أجرة احلامل واحلفار. 

وكي�ف كان فقد ذكرنا يف املس�ألة الثامنة والعرشين م�ن مقدمة كتاب التجارة 
عن�د ال�كالم يف ج�واز أخذ األج�رة عىل الواجب�ات أن معي�ار املنع هو امتن�اع امتثال 
اإلنس�ان بعمل�ه األم�ر املتوجه إليه � عيني�ًا كان أو كفائيًا � إذا كان عمل�ه مملوكًا لغريه 
بإج�ارة أو نحوه�ا، وال مان�ع من امتثال�ه بالعمل املذك�ور أمر مالك العم�ل إذا كان 
العم�ل قاباًل للنيابة. وعىل ذلك حيث كانت األم�ور املذكورة قابلة للنيابة، فإن قصد 
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األجـرة عى حفر القرب عى نحو خاص مـن طوله وعرضه وعمقه)1(. أما 
أخذ األجرة عى مسمى حفر القرب الازم فا جيوز وال تصح اإلجارة عليه.
)مسـألة 74(: إذا بقيت أصول الزرع يف األرض املسـتأجرة للزراعة 

فنبتت فإن أعرض املالك عنها فهي ملن سبق إليها)2(، 

باإلجارة امتثال األجري بالعمل بطلت اإلجارة، وإن قصد هبا امتثال املستأجر به � كام 
هو الظاهر � صحت.

نعم حيث مل يثبت قبول الصالة عىل امليت للنيابة فال جمال ألخذ األجرة عليها، 
ألهن�ا ال تقع امتثااًل ألمر املس�تأجر بعد عدم ثبوت قبوهل�ا للنيابة، وال ألمر املبارش هلا 
وهو األجري مع ملكية املستأجر هلا باإلجارة، فيتعني بطالهنا، وبطالن اإلجارة عليها، 

لتعذر العمل املستأجر عليه، وهو الصالة املرشوعة املجزية.

)1( بال إشكال ظاهر، لعدم وجوب اخلصوصيات املذكورة، نظري ما سبق يف 
األجرة عىل تعليم الواجبات الرشعية.

))( قال س�يدنا املصنفP: »املنس�وب للمش�هور أن جم�رد إعراض املالك 
ع�ن اململ�وك جيعله كاملباح باألص�ل، فيجوز متلك�ه«. فإن كان امل�راد بذلك خروجه 
باإلع�راض عن مل�ك املعِرض، بحيث يك�ون بال مالك، كاملباح األص�يل، فهو خاٍل 
ع�ن الدليل، ومقتىض االس�تصحاب بقاؤه عىل ملكه، بل هو مقتىض س�رية املترشعة 
ومرتكزاهت�م، ول�ذا ل�و عدل املع�رض ع�ن اإلع�راض وأراد أخذ ما أع�رض عنه مل 
 يكن لغريه عندهم مس�ابقته يف االس�تيالء عىل ما أعرض عنه، كام جيوز ذلك يف املباح 

األصيل. 

ولذا ذهب بعض مش�اخيناP يف حاش�يته عىل الع�روة الوثقى إىل عدم متلك 
صاح�ب األرض هلا بقصد متلكها، غاي�ة األمر أنه جيوز له الترصف فيها، وعن مجاعة 

احتامله، بل عن الشهيد الثاين اجلزم به.
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ويف تقرير درس بعض مش�اخيناP أن ذلك مقتىض السرية العقالئية املمضاة 
بع�دم الردع، فإن التأمل فيها يش�هد بأن اإلع�راض ال يقتيض خروج اليشء عن ملك 
املعرض له، وإنام يقتيض إباحة الترصف فيه للغري. ولذا لو رجع املعرض عن إعراضه 
وطال�ب اآلخذ ل�ه بإرجاعه إليه كان علي�ه إرجاعه له، وال حيق ل�ه االمتناع من أجل 

سبقه هلا، كام لو سبق لتملك املباح باألصل.

غاي�ة األم�ر أن هذه اإلباحة ليس�ت عىل نحو اإلطالق، بحي�ث جيوز الرجوع 
فيه�ا مطلقًا كام يف العارية، بل خيتص الرجوع فيها بام إذا مل يترصف اآلخذ فيها ترصفًا 
مغ�ريًا لصورهتا، كام لو خاط الثوب أو قطع اخلش�ب وص�ريه رسيرًا، بل حتى لو نقل 
اليشء إىل مكان بعيد، حيث ال جيوز له الرجوع يف اإلعراض واملطالبة برد ما أعرض 

عنه حينئٍذ، بل يبقى اليشء مباحًا آلخذه وإن مل يملكه. 

بل قد تستتبع هذه اإلباحة امللكية، كام لو ترصف اآلخذ يف العني ترصفًا يتوقف 
عىل امللك، كالبيع، فإنه حيث ال بيع إال يف ملك، يتعني ملك اآلخذ له آنًا ّما قبل نفوذ 

البيع. فاإلباحة يف املقام نظري اإلباحة التي التزم هبا املشهور يف املعاطاة. 

لك�ن ما ذك�ره يف غاية اإلش�كال، ألن اإلباحة املذكورة إن كان�ت تعبدية وإن 
مل تتحق�ق اإلباحة من املالك فهي حتتاج إىل دليل. وال جمال لالس�تدالل عليها بس�رية 
العق�الء أو املترشعة، لق�رب ابتنائهام عىل اس�تفادة إباحة املالك م�ن إعراضه. مع أن 
املرتك�زات العقالئية واملترشعية تقيض بملكية اآلخذ ملا أعرض عنه مالكه. واإلباحة 

باملعنى املذكور حيتاج إىل عناية خاصة ال تناسبها املرتكزات جدًا.

وإن كان�ت اإلباحة مالكية، فكام يمكن للاملك قرص اإلباحة عىل الترصف من 
دون متلك، كذلك يمكنه إطالق اإلباحة بنحو يعم التملك، بل هو الظاهر من حاله، 
ملا ذكرناه من احتياج اإلباحة بالنحو الذي ذكره لعناية خاصة. والس�يام مع ما التزمه 
م�ن عموم اإلباح�ة للترصف املوقوف ع�ىل امللك، فإن امللك ح�ني الترصف املذكور 

تعبدًا من دون أن يكون مقصودًا للمترصف حيتاج إىل عناية خاصة ال دليل عليها. 
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إال أن يرج�ع إىل أن اإلذن يف الترصف�ات املذك�ورة يس�تلزم اإلذن يف التمل�ك 
قبلها آنًا ّما.

لك�ن ق�رص اإلذن يف التملك ع�ىل احلال املذكور بعيد جدًا. والس�يام أن اإلذن 
يف الترصف�ات املذكورة مس�تفاد من إطالق اإلع�راض، فإن عم�وم إطالقه ملثل هذه 
الترصف�ات وخلص�وص التمل�ك ال�ذي تتوق�ف عليه ليس ب�أوىل من عموم�ه ملطلق 
التمل�ك، ب�ل الثاين هو األظه�ر ملا يف التقييد املذك�ور من العناية. ع�ىل أن الظاهر من 
ح�ال اآلخ�ذ عدم نية التمل�ك حني إيقاع هذه الترصف�ات، بل إيقاعه�ا للبناء عىل ما 
س�بق ملكه ملا أخذه. وم�ن هنا كان الظاهر من اإلعراض ه�و اإلذن يف الترصف عىل 

اإلطالق بنحو يشمل التملك.

وأما ما ذكره من أن للاملك األول العدول عن اإلعراض واسرجاع ما أعرض 
عن�ه ول�و بعد وضع الغري يده عليه فاملتيقن منه مورد ج�واز الرجوع يف اهلبة. فال يدل 

عىل عدم التملك باألخذ. 

وال�ذي حتص�ل م�ن مجيع ما س�بق: أن اإلع�راض ع�ن ال�يشء وإن مل يوجب 
خروج�ه ع�ن ملك املعرض، إال أن�ه ملا كان ظاه�رًا يف إباحة الت�رصف للغري فيه فهو 
ظاه�ر يف اإلذن ل�ه يف متلك�ه، ف�إذا أخذه ناويًا متلك�ه ملكه، وجرى علي�ه حكم اهلبة. 
ويناس�ب ذلك ما يأيت من التذكرة فيام لو أعرض عنه املالك لكن مل يأخذه غريه حتى 
نب�ت. ولعله ل�ذا جرىP يف منهاجه ع�ىل ما ذكره س�يدنا املصنفP، ومل خيرج 

عنه. فتأمل.

بقـي يشء. وه�و أنه قد ال يكون اإلع�راض عن اليشء ظاه�رًا يف إباحة أخذه 
والت�رصف فيه للغري، ك�ام لو كان للعجز عن أخذه، كاحلي�وان املجهود واملال الغريق 

ونحومها. وحينئٍذ ال جيوز للغري أخذه للوجه السابق. 

نع�م ربام يس�تفاد جواز متلكه رشع�ًا من النصوص، كموثق الس�كوين عن أيب 
عبد اهللA يف حديث عن أمري املؤمننيA أنه قال: »وإذا غرقت السفينة وما فيها 
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فأصابه الناس، فام قذف به البحر عىل ساحله فهو ألهله وهم أحق به، وما غاص عليه 
الناس وتركه صاحبه فهو هلم«)1(. وقريب منه خربه اآلخر وإن نسب للشعريي، ألن 

الشعريي هو السكوين))(. 

وصحي�ح عبد اهلل بن س�نان عنهA: »قال: من أص�اب مااًل أو بعريًا يف فالة 
م�ن األرض قد كلت وقامت وس�يبها صاحبه�ا مما مل يتبعه فأخذها غ�ريه فأقام عليها 
وأنف�ق نفقة حتى أحياه�ا من الكالل ومن املوت، فهي له، وال س�بيل له عليها، وإنام 

هي مثل اليشء املباح«)3(. 

وموث�ق الس�كوين عنهA: »إن أم�ري املؤمننيA قىض يف رج�ل ترك دابته 
م�ن جهد. فق�ال: إن تركه�ا يف كالء وماء وأمن فه�ي له يأخذها حي�ث أصاهبا، وإن 
تركه�ا يف خوف وعىل غري ماء وال كالء فهي ملن أصاهبا«)4(. وقريب منه خرب مس�مع 

 .)5(Aعنه

فإن املس�تفاد م�ن هذه النصوص جواز متلك املال ال�ذي يركه صاحبه لعجزه 
ع�ن حتصيل�ه أو صعوب�ة حتصيله عليه كامل�ال الغري�ق أو لعجزه عن حفظ�ه ورعايته 

كاحليوان املجهود يف البيداء.

هذا وقد يستدل أيضًا بصحيح هشام بن سامل عن أيب عبد اهللA: »قال: جاء 
رجل إىل النبي8 فقال: يا رسول اهلل إين وجدت شاة. فقال رسول اهلل8: 
هي لك أو ألخيك أو للذئب. فقال: يا رسول اهلل إين وجدت بعريًا. فقال: معه حذاؤه 
وس�قاؤه، حذاؤه خفه، وس�قاؤه كرشه، فال هتجه«)6(، وقريب منه صحيح معاوية بن 
ع�امر)7(. ف�إن تعليل عدم أخذ البع�ري فيهام بأنه مأمون التلف، ال بحرمة مال املس�لم، 

ظاهر يف جواز األخذ مع تعرض اليشء للتلف، كام هو احلال يف الشاة.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:17 باب:11 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1، ).
)3( ، )4( ، )5( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:)، 4، 3.

)6( ، )7( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1، 5.
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اللهم إال أن يقال: ال جمال للبناء عىل ذلك مع ما ورد يف صحيح عيل بن جعفر 
ع�ن أخي�هA: »س�ألته عن رجل أصاب ش�اة يف الصح�راء هل حتل ل�ه؟ قال: قال 
رس�ول اهلل8: هي لك أو ألخي�ك أو للذئب، فخذها وعرفه�ا حيث أصبتها، 
ف�إن عرفت فردها إىل صاحبها، وإن مل تعرف فكلها وأنت ضامن هلا إن جاء صاحبها 

يطلبها أن ترد عليه ثمنها«)1(. 

فإن مقتىض اجلمع بينه وبني الصحيحني الس�ابقني محل التعليل فيهام عىل كونه 
تعلي�اًل لعدم جواز األخذ حتى مع الضامن، وأن�ه مع عدم العلة املذكورة جيوز األخذ 
م�ع الض�امن للامل�ك، من دون أن يس�تقل اآلخذ بام أخ�ذه، بحيث يك�ون أوىل به من 
املال�ك األول، ال�ذي هو حمل ال�كالم، وتضمنته النصوص األول. والس�يام مع عدم 
تضم�ن صحيحي هش�ام ومعاوية ف�رض ترك املال�ك للحيوان، بل ق�د يكون ضااًل 

ضائعًا عىل صاحبه، بخالف النصوص األول. فالعمدة يف املقام النصوص األول.

ق�ال يف الرسائر بعد ذكر خرب الش�عريي املش�ار إلي�ه آنفًا: »وج�ه الفقه يف هذا 
احلدي�ث أن م�ا أخرجه البح�ر فهو ألصحابه، وم�ا تركه أصحابه آيس�ني منه فهو ملن 
وج�ده وغ�اص عليه، ألنه صار بمنزل�ة املباح. ومثله من ترك بع�ريه من جهد يف غري 
كالء وال م�اء فه�و مل�ن أخ�ذه، ألنه حاله ]خ�اله.ظ[ آيس�ًا منه ورفع ي�ده عنه فصار 
مباحًا. وليس هذا قياسًا، ألن مذهبنا ترك القياس، وإنام هذا عىل جهة املثال، واملرجع 
في�ه إىل اإلمج�اع وتوات�ر النص�وص، دون القي�اس واالجته�اد. وع�ىل اخلربين إمجاع 

أصحابنا منعقد«.

لك�ن ذل�ك ال يرجع إىل خروج املال عن ملك صاحب�ه بركه له وإعراضه عنه 
بالوجه املذكور، بل إىل جوازه متلك اآلخذ له بحكم الش�ارع، فهو كاملباح األصيل يف 
ذلك، ألن ذلك هو املتيقن من النصوص املتقدمة، فال خمرج عن استصحاب ملكه له 
املعتض�د بمرتك�زات العقالء واملترشعة، نظري ما تق�دم يف اإلعراض الظاهر يف إباحة 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:7.
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املال�ك لل�امل. وكالم الرسائر ال يأبى ذلك. ويرتب عليه أنه ال جيوز مزامحة املالك يف 
املال املذكور ومسابقته ألخذه لو عدل عن إعراضه، وحاول استنقاذ املال. 

ك�ام أن ظاهر النصوص املتقدمة توق�ف جواز التملك عىل إعراض املالك عن 
املال وعدم اهتاممه بتحصيله، وال يكفي فيه تعرض املال للتلف من دون إعراض من 
املال�ك عن�ه، إما لضياعه عليه، أو س�قوطه منه غفلة عنه، أو لركه ل�ه عمدًا مؤقتًا مع 
اهتامم�ه بتحصيله وس�عيه ل�ه، وإن مل يوفق يف ذلك حتى تع�رض للتلف. وال جمال ملا 

ذكره سيدنا املصنفP من عدم دخل اإلعراض يف ذلك. 

نعم قد يتجه بناء عىل أن من أدلة املسألة صحيحا هشام ومعاوية. لكن عرفت 
اإلش�كال يف االس�تدالل هبام ملا نحن فيه. ويأيت يف املسألة التاسعة من كتاب اللقطة ما 

ينفع يف املقام.

إذا عرفت هذا فال إش�كال يف أن اإلعراض يف املقام ليس من هذا القس�م، بل 
ه�و من القس�م األول الراج�ع إلباحة املالك لل�امل الذي أعرض عن�ه، فيتعني جواز 
متلكه ملن أبيح له، ويكون متلكه له بوضع يده عليه، ألنه من سنخ اهلبة الذي ال يرتب 

األثر عليها إال بالقبض.

نع�م البد من حتقق القبض من املب�اح له أو من وكيله حال إعراض املالك عن 
أص�ول زرعه، كام لو حص�ل القبض قبل إنباهتا، حيث يملكها القابض حينئٍذ فيملك 

نامءها املتجدد بعد ملكه هلا. 

أم�ا إذا أنبت�ت قبل القبض فال يكفي إعراضه عنها قبل النبات يف جواز قبضها 
بع�ده، لقص�ور إعراض�ه عنها قب�ل النبات ع�ام إذا أنبت�ت، وال أقل من عدم ش�مول 
اإلع�راض للنب�ات املتجدد ال�ذي ملكه صاحبها تبع�ًا مللكه هلا، بناًء عىل ما س�بق من 

عدم خروج املال عن ملك مالكه بمجرد اإلعراض. 

وإىل ذلك يرجع ما يف كتاب املزارعة من التذكرة يف رد بعض العامة القائلني بأن 
ما سقط من احلّب يف أرض الغري ونبت يكون لصاحب األرض، ألن صاحب احلب 
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بـا فرق بن مالك األرض وغريه)1(، نعم ال جيوز الدخول يف األرض إال 
بإذنه)2(، 

أس�قط حقه من�ه بحكم العرف، نظري النوى واألمر التاف�ه الذي يعرض عنه صاحبه. 

قال: »وليس بجيد، ألن احلق وامللك ال يزوالن باإلعراض، بل به وباس�تيالء 
الغ�ري علي�ه، فإذا مل حيصل الثاين ونبت احلب حتى صار زرعًا ينتفع به مل يكن من مجلة 
م�ا متث�ل به من ال�يشء التافه والنوى. وهلذا لو نبت نواة س�قطت من إنس�ان يف أرض 
مباح�ة أو مملوك�ة له ثم صارت نخلة ومل يس�تول عليها غريه ف�إن النخلة يكون ملك 

صاحب النواة قطعًا«. 

نعم لو علم مالكها بنباهتا، وبقي معرضًا عنها فال إش�كال يف جواز أخذها ملن 
أباحها له، وملكه هلا وملا نبت منها.

)1( ك�ام يف الع�روة الوثقى، وأقره مجاعة من رّشاحها وحمش�يها. وهو موقوف 
ع�ىل إط�الق اإلع�راض واإلباح�ة بنحو يش�مل غ�ري مال�ك األرض. لكن�ه يف غاية 
اإلش�كال، بل من القريب جدًا اختصاص اإلع�راض واإلباحة باملك األرض، نظري 
ترك مس�تأجر الدار بع�ض متاعه يف الدار عند انتهاء مدة اإلج�ارة. وال أقل من كونه 
ه�و املتيقن من اإلباحة املذكورة. وحينئٍذ ال حيق لغريه أخذ األصول ومتلكها حتى لو 
صادف أن خرجت عن األرض بإخراج ش�خص هلا أو بسبب قهري، كسيل جارف، 
أو صادف جواز دخوله األرض إلذن مالكه هلا أو لغري ذلك، لعدم شمول اإلعراض 

واإلباحة له، أو عدم إحراز ذلك. 

كام أن مالك األرض حينئٍذ يملكه بمجرد وضع يده عىل األرض، لرجوعه إىل 
وض�ع ي�ده عىل ما فيها ومتلكه له. نعم لو مل يعلم به وال كان متوقعًا له فوضع يده عىل 

األرض ال يقتيض قبضه ومتلكه، لعدم قصده أخذه بذلك. بل البد من قبض آخر.

))( إذا كانت األرض حمجوبة بسور ونحوه، وإال جاز الدخول إليها بغري إذنه 
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وإن مل يعرض عنها فهي له)1(.
)مسألة 75(: إذا استأجر شخصًا لذبح حيوان فذبحه عى غري الوجه 

الرشعي فصار حرامًا ضمن)2(. 

عىل ما تقدم يف املس�ألة الس�ابعة والستني من فصل رشائط الوضوء من كتاب الطهارة 
م�ن ه�ذا الرشح. وكيف كان فلو عىص ودخل بدون إذنه وأخذ أصول الزرع ملكها، 
بن�اًء ع�ىل إطالق اإلع�راض واإلباحة بنحو يش�مله، كام يملك الصي�د من يصيده يف 

األرض املغصوبة. فالعمدة ما عرفت من قصور اإلباحة عنه.

)1( لعدم املوجب خلروجها عن ملكه، وكذا لو أعرض عنها ومل يأخذها أحد 
حتى نبتت، كام س�بق. وحينئٍذ يكون نامؤها له تبعًا هلا بال إش�كال وال خالف ظاهر. 

كام يناسبه ما ذكروه من أنه لو سقط احلب أو نحوه يف أرض الغري فنبت كان ملالكه.

ق�ال يف كت�اب املزارعة من التذكرة: »إذا زارع رجاًل يف أرضه فزرعها وس�قط 
م�ن احلب يشء، ونبت يف ملك صاحب األرض عام�ًا آخر، فهو لصاحب البذر عند 
علامئن�ا«. وق�ال يف كتاب العارية منه: »لو محل الس�يل حب الغ�ري أو نواه أو جوزه أو 
لوزه إىل أرض آخر كان عىل صاحب األرض رده إىل مالكه إن عرفه، وإال كان لقطة، 
فإن نبت يف أرضه وصار زرعًا أو شجرًا، فإنه يكون لصاحب احلب والنوى واجلوز، 

ألنه نامء أصله. كام أن الفرخ لصاحب البيض. وال نعلم فيه خالفًا«. 

وحينئ�ٍذ إن كان صاح�ب األص�ول معتدي�ًا يف إبقاء األص�ول يف األرض كان 
ملال�ك األرض قلعه�ا، وإال كان علي�ه الصرب عىل إبقائه باألجرة ع�ىل نحو ما تقدم يف 

املسألة السبعني.

))( ملا تقدم يف املس�ألة اخلامس�ة والثالث�ني من أن من اس�تؤجر لعمل يف مال 
غ�ريه إذا أفس�د ذلك املال ضمنه. كام ال يس�تحق األج�رة بناًء عىل ما تقدم يف املس�ألة 
الثامن�ة م�ن أنه إذا ج�اء بالعمل عىل خالف الوجه املس�تأجر عليه تبط�ل اإلجارة مع 
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وكذا لو تربع با إجارة)1( فذبحه كذلك.
)مسـألة 76(: إذا استأجر شخصًا خلياطة ثوب معن ال بقيد املبارشة 
جـاز لغـريه التربع عنه فيه. وحينئذ يسـتحق األجري األجرة املسـامة)2(، ال 
العامـل)3(. وإذا خاطـه غـريه ال بقصـد النيابـة عنـه بطلت اإلجـارة)4( 

تعذر العمل ثانيًا، خالفًا ملا قيل من أهنا تصح ويس�تحق األجرة املس�امة ويضمن قيمة 
العمل املستأجر عليه الذي فوته عىل املؤجر، وهو الذبح املذكى.

هذا إذا كان املستأجر عليه هو الذبح املذكي. أما إذا استأجره عىل الذبح بوجه 
خاص ولو باعتقاد كونه مذكيًا، فجاء به عىل الوجه املستأجر عليه فال ضامن ويستحق 
األج�رة، وإن مل ترت�ب التذكية عىل الذبح بذلك الوجه، بناًء عىل ما س�بق يف املس�ألة 
اخلامس�ة والثالث�ني من أن�ه إذا مل يتعد األجري امل�أذون فيه فال ض�امن عليه، عىل كالم 

سبق هناك.

)1( خلروج�ه ع�ن الوجه املأذون فيه. وجم�رد كونه حمس�نًا يف تربعه بالعمل ال 
يقتيض س�قوط الض�امن باإلتالف عن�ه. أم�ا إذا كان التربع بالعمل م�ن دون إذن من 
املالك فاألمر أظهر. بل لو حتققت التذكية حينئٍذ كان ضامنًا فّرق ما بني قيمة احليوان 

احلي وقيمة املذكى، كام هو ظاهر.

))( كام تقدم يف املس�ألة اخلامس�ة واخلمس�ني. وتقدم أن الوج�ه فيه حتقق أداء 
العمل املس�تأجر عليه بذلك بعد فرض عدم اعتبار املبارشة يف العمل املس�تأجر عليه، 
وقب�ول وف�اء الدي�ن � وهو العمل املس�تأجر عليه يف املقام � للت�ربع خصوصًا إذا كان 

عمل املتربع بطلب من األجري، حيث يكون وكياًل عنه فينسب عمله له.

)3( لعدم املوجب الس�تحقاقه األجرة عليه بعد عدم كونه مستأجرًا منه. نعم 
لو مل يكن متربعًا بعمله وعمل بأمر األجري استحق عليه أجرة املثل.

)4( كام تقدم يف املسألة املذكورة، عىل كالم وتفصيل ال يسعنا إعادته. فراجع.
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واستحق اخلائط عى املالك أجرة املثل إن خاط بأمره)1(، وكذا إذا كان قد 
اسـتأجره ثانيـًا للخياطة)2( فإن اإلجارة الثانية باطلـة)3( ويكون للخائط 

)1( ألنه بأمره له استوىف عمله، فيضمنه بقيمته.

))( يعني: يستحق أجرة املثل لعمله، دون األجر املسمى يف اإلجارة الثانية.

)3( كأن�ه ألن�ه وإن أمكن ملكية العمل الواحد عىل ش�خصني، نظري الواجب 
الكفائي، إال أن ابتناء اإلجارة عىل تس�ليم األجري للعمل وإلزامه بذلك تعيينًا يستلزم 
بط�الن اإلج�ارة الثانية، المتناع وجوب العمل عىل كل منه�ام تعيينًا، وحيث صحت 
اإلج�ارة األوىل، ول�زم ع�ىل األجري األول تس�ليم العم�ل تعيينًا تعني بط�الن الثانية، 
المتناع وجوب العمل عىل األجري الثاين تعيينًا مع وجوبه عىل األجري األول كذلك.

لك�ن ق�د يقال: إن وجوب العمل ع�ىل كل منهام تعيينًا م�رشوط بعدم تفويت 
املس�تأجر � ال�ذي هو صاح�ب احلق � العم�ل عليه بتمك�ني غريه من القي�ام بالعمل 
املذك�ور، ألن لصاحب احلق تفويت حقه عىل نفس�ه م�ن دون أن ينايف التزام من عليه 
احل�ق ب�ه له، ويف املقام حيث يكون قيام كل من األجريين بالعمل بتس�بيب املس�تأجر 
يك�ون تفوي�ت عمل األجري اآلخر مس�تندًا للمس�تأجر من دون أن ين�ايف التزام ذلك 

األجري بالعمل تبعًا لإلجارة. 

ولعل�ه لذا حكم بعض مش�اخيناP هنا بصح�ة اإلجارة الثانية واس�تحقاق 
األجري الثاين األجر املسمى، دون أجرة املثل. كام يستحق األجري األول األجر املسمى 
أيض�ًا من دون أن يكون مس�ؤواًل بقيمة العمل الفائت، ألن املس�تأجر هو الذي فوته 

عىل نفسه باستئجار الثاين.

هذا ولو فرض انكشاف بطالن اإلجارة األوىل لعجز األجري األول عن العمل 
املستأجر عليه فال إشكال يف صحة اإلجارة الثانية، لعدم املنايف هلا يف الواقع. وكذا لو 

رجعت اإلجارة الثانية إىل إبراء املستأجر ذمة األجري األول من العمل. 
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أجرة املثل، وإن خاط بغري أمره و ال أجازته مل يسـتحق عليه شـيئًا)1( وإن 
اعتقد أن املالك أمره بذلك)2(.

)مسـألة 77(: إذا اسـتأجره ليوصـل متاعه إىل بلد كـذا يف مدة معينة 
فسافر باملتاع ويف أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت اإلجارة)3( 

وك�ذا ال إش�كال يف اس�تحقاق الثاين املس�مى إذا جعل له بعن�وان اجلعالة غري 
امللزم�ة، ال بعن�وان اإلجارة التي هي عقد الزم. وقد تقدم التعرض لذلك يف املس�ألة 

السادسة. فراجع. إال أن ذلك كله خارج عن مفروض الكالم يف املقام.

)1( لع�دم املوجب لالس�تحقاق بع�د فرض عدم اإلجارة وع�دم األمر الذي 
يصدق معه االستيفاء املوجب للضامن. بل لو أوجب العمل حينئٍذ نقصان قيمة العني 

كان ضامنًا للنقص.

))( لظه�ور عدم األثر لالعتقاد املذكور � بع�د فرض خطئه � يف ضامن املالك 
لقيمة عمله. غايته أن يكون س�ببًا يف احرام عمله، وعدم هدره بعد أن مل يكن معتديًا 
به، فيستحق يف العني قيمة أثر عمله لو كان متقومًا، كام تقدم نظريه يف املسألتني الثامنة 

والسادسة والستني.

)3( إذا كان وجود املانع كاش�فًا عن تعذر العمل املستأجر عليه من أول األمر 
فهو يكش�ف عن بطالن اإلج�ارة حني وقوعها. وإال فاإلج�ارة قد وقعت صحيحة، 
كام لو كان وقت العمل املس�تأجر عليه واس�عًا فلم يبادر األجري حتى حصل املانع، أو 
صادف أن اختار واس�طة معيبة تقرص عن بلوغ املس�افة املطلوبة، وكان بمقدوره من 
أول األم�ر اختيار واس�طة ال تقرص ع�ن ذلك، فجهل واختار م�ا يقرص عنه ثم ضاق 
الوق�ت عن التبديل. وحينئٍذ ففي بطالن اإلجارة بالتعذر الطارئ أو عدمه وانش�غال 
ذم�ة األجري بقيمة العمل الفائت وجهان تقدم الكالم فيهام يف املس�ألة الثامنة، وتقدم 
مّنا تقريب البطالن. خالفًا لبعض مشاخيناP، فحكم بصحة اإلجارة وانشغال ذمة 
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وإن كان املسـتأجر عليـه نفس إيصال املتاع مل يسـتحق شـيئًا)1(، وإن كان 
جممـوع السـفر وإيصال املتاع عى نحـو تعدد ملطلوب اسـتحق من األجرة 
بنسـبة ما حصل من قطع املسـافة إىل جمموع املستأجر عليه)2(، أما إذا كان 
عى نحو وحدة املطلوب فاألظهر ]عدم.ظ[ اسـتحقاقه شيئًا لكن يف صحة 

الفرض نظر)3(.
)مسـألة 78(: إذا كان لألجري اخليار يف الفسخ، لغبن أو ختلف رشط 

األجري بقيمة العمل الفائت، وتكرر منه ذلك يف فروع مشاهبة. وهو ال يناسب إطالقه 
البطالن هنا.

)1( كأنه لعدم حتقق العمل املستأجر عليه.
))( لتبعض الصفقة. لكن املناسب هنا البناء عىل ثبوت خيار تبعض الصفقة. 
ومقتض�اه أن للمس�تأجر الفس�خ، واس�رجاع مت�ام األجر املس�مى ودفع أج�رة املثل 
للمقدار احلاصل من العمل، لوال ما تقدم يف املس�ألة الثانية والعرشين من أن الفس�خ 
يف أثن�اء م�دة اإلج�ارة هل يقتيض بط�الن اإلجارة م�ن أول األم�ر أو يقتيض بطالهنا 
م�ن حني الفس�خ، حيث قربنا هن�اك الثاين، وجيري نظريه هنا، ألهن�ام من باب واحد، 

ومرجعه إىل عدم ثبوت خيار تبعض الصفقة.

)3( مل يتض�ح عاج�اًل وج�ه النظر. نعم تقدم مّن�ا يف املس�ألة الثانية والعرشين 
أن املرج�ع يف تبعيض العمل املس�تأجر عليه العرف، وأنه لو اس�تأجره ليوصله ملدينة 
خاص�ة بحيث تكون خصوصيته�ا مقومة للموضوع وعجز يف أثناء الطريق فإن تيرس 
للمستأجر الوصول بواسطة أخرى صدق أن األجري أتى ببعض العمل واستحق من 
األج�رة بالنس�بة، أما إذا مل يتيرس ذل�ك لضيق الوقت، أو لعدم وجود واس�طة أخرى 
مل يصدق إتيان األجري ببعض العمل، ومل يس�تحق ش�يئًا. وقد تش�هد بذلك يف اجلملة 

بعض النصوص. فراجع.



...................................................................  مصباح املنهاج � كتاب اإلجارة 478

أو وجـود عيـب أو غريها، فإن فسـخ قبـل الرشوع يف العمـل فا يشء له، 
وإن كان بعـد متام العمل كان له أجرة املثل)1(. وإن كان يف أثنائه اسـتحق 
بمقـدار ما أتى بـه من أجرة املثـل)2(، إال إذا كان جممـوع العمل ملحوظًا 
بنحو وحدة املطلوب، كام إذا استأجره عى الصاة أو الصيام، فإنه لو فسخ 

)1( الح�رام عمله بع�د وقوعه عىل نحو الضامن جريًا ع�ىل اإلجارة، ال جمانًا 
ليكون مهدورًا، فإذا س�قط ضامنه باملس�مى، لفرض فس�خ العقد، تعني ضامنه بأجرة 

املثل.

قال س�يدنا املصن�فP: »والظاهر أن ذلك مما ال إش�كال في�ه وال خالف، 
فإن الضامن هنا أوىل من الضامن مع فس�اد العقد بقاعدة ما يضمن«. ووجه األولوية: 
أن قاع�دة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاس�ده ليس�ت منصوصة، وإن�ام هي عقالئية 
ارتكازي�ة راجع�ة إىل احرام العم�ل غري املبتني ع�ىل املجانية، بل عىل اإلج�ارة املبنية 
ع�ىل الضامن، وذلك يف اإلج�ارة الصحيحة التي يتعقبها الفس�خ أوىل منه يف اإلجارة 

الفاسدة.

ه�ذا ورب�ام يوجه الض�امن بأن اإلجارة تتضم�ن األمر بالعم�ل، فيكون العمل 
مضمونًا، الس�تيفاء املؤجر له بس�بب أمره به املس�تفاد من اإلجارة. وفيه: أن اإلجارة 
ال تتضم�ن األم�ر بالعم�ل، بل جمرد اس�تحقاق املس�تأجر له يف مقابل األجرة املس�امة 
ومعوض�ًا هب�ا، وأين هذا من األم�ر؟! فالعمدة ما س�بق. وقد تقدم يف املس�ألة الثامنة 

والعرشين ما ينفع يف املقام.

))( بن�اًء ع�ىل م�ا س�بق من�هP يف املس�ألة الثاني�ة والعرشي�ن من أن فس�خ 
اإلجارة يف أثناء املدة يوجب انفس�اخها يف متام املدة، حيث جيري نظريه يف الفس�خ يف 
أثناء العمل ألهنام من باب واحد. أما بناًء عىل أنه يوجب انفس�اخها من حني الفس�خ 
فالالزم اس�تحقاق األجري بنس�بة ما حصل من العمل من األجر املس�مى ال من أجرة 
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يف األثناء مل يكن له يشء)1(. وكذا إذا كان اخليار للمسـتأجر)2(. وحيتمل 
أنه إذا كان)3( املستأجر عليه هو املجموع عى نحو وحدة املطلوب ففسخ 
املستأجر يف األثناء ـ كام إذا استأجره عى الصاة ففسخ يف أثنائها ـ يستحق 

بمقدار ما عمل من أجرة املثل)4(.

املثل، وقد تقدم مّنا هناك الكالم مفصاًل يف املسألة. فراجع.

)1( لع�دم حتق�ق يشء من العمل املس�تأجر علي�ه بعد كونه ه�و املجموع بقيد 
االجتامع. ولذا ال إش�كال ظاهرًا يف عدم الضامن إذا تعذر عىل األجري إكامل العمل يف 

ذلك، مع بنائهم عىل الضامن يف التعذر مع عدم االرتباطية.

))( لعني ما سبق، بعد كون مفاد الفسخ من كل منهام عىل هنج واحد.

)3( الظاه�ر أن م�راده باالحتامل املذك�ور خصوص صورة م�ا إذا كان اخليار 
للمس�تأجر، ألنه قد فوت بالفس�خ عىل األجري عمله، أم�ا إذا كان لألجري فيكون هو 
الذي فوت عىل نفسه عمله بفسخه قبل إكامله. وجمرد كونه معذورًا يف الفسخ لفورية 

اخليار ال يكفي يف تضمني املستأجر.

)4( ال جمال لالحتامل املذكور بعد ما سبق وبعد ما هو املعلوم من عدم القيمة 
ألج�زاء العم�ل يف املقام. نع�م إذا بذل العامل جهدًا يف أبع�اض العمل فيقرب ضامن 
مق�دار اجلهد املبذول ب�ام هو جهد رصف، ودفع أجرة مثله ال بعن�وان كونه جزءًا من 

العمل املستأجر عليه.
نعم ذلك خيتص بام إذا كان الفاس�خ هو املس�تأجر، كام س�بق. كام خيتص بام إذا 
مل يرض املس�تأجر بإك�امل العمل بأجرة املثل، أما إذا ريض بذل�ك فامتناع األجري عنه 
يكون هو السبب يف تضييع جهده يف بعض العمل الذي أتى به عليه. ومع ذلك فاألمر 

حمتاج ملزيد من التأمل. وربام يأيت ما ينفع يف املقام.

 ه�ذا ولو كان العمل مما جيب إمتام�ه رشعًا � كام لعله كذلك يف العمرة واحلج � 
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فوقع الفس�خ يف أثنائه، فهل يس�تحق أجرة املثل لتاممه � كام لو وقع الفسخ بعد إمتامه � 
أو جيري عليه حكم الفس�خ يف أثناء العم�ل االرتباطي الذي تقدم الكالم فيه؟ رصح 

باألول يف العروة الوثقى، وأقره عليه مجاعة من حمشيها.

قال سيدنا املصنفP: »كأن وجهه أن املمتنع رشعًا كاملمتنع عقاًل، فاإلجارة 
تكون عىل احلدوث، ال عىل احلدوث والبقاء، فيستحق األجرة بمجرد احلدوث. لكن 
الزم ذلك ثبوت األجرة وإن مل يتم العمل. وهو كام ترى!...«. ثم أخذP يف تقريب 
كون املستأجر عليه هو احلدوث والبقاء ال احلدوث فقط، الذي هو من الوضوح بحّد 
ال حيتاج لالستدالل. ومن ثم ال جمال لالستدالل عىل ضامن متام قيمة العمل بذلك. 

ومثل�ه ما ذكرهP لالس�تدالل عىل ضامن متام القيمة م�ن أن وجوب اإلمتام 
ملا كان بتس�بيب املس�تأجر كان الضامن عليه. الندفاعه بام ذكرهP من أن التس�بيب 
يس�تند إليهام معًا الش�راكهام يف إيقاع عقد اإلجارة. مع عدم الدليل عىل مضمنية مثل 
هذا التس�بيب بعد أن كان بتوس�ط احلكم الرشعي. ومن ثم قربP عدم الضامن. 

ولعله لذا وافقه بعض مشاخيناP يف حاشيته عىل العروة الوثقى.

نعم قد يقال: ملا مل يكن دليل الضامن مع الفسخ لفظيًا، لينظر يف سعة مفاده، بل 
ه�و املرتكزات العقالئية فهي ك�ام تقتيض الضامن مع إمتام العمل تقتضيه يف مثل املقام 
مما كان من شأن العمل املستأجر عليه اإلمتام، بحيث ال يمكن الراجع عنه. وكأنه إىل 
هذا يرجع ما يف تقرير درس بعض مشاخيناP من تقريب الضامن يف املقام والعدول 

عام سبق منه. فراجع.

بقي يشء. وهو أن الفسخ.. تارة: يكون للغبن والعيب ونحومها من اخليارات 
املس�ببة عن خروج املعامل�ة عن الوضع الطبيعي املرغوب في�ه، والذي ينحرص دليله 
يف اإلج�ارة ببناء العق�الء ومرتكزاهتم. وأخرى: يكون الش�راط اخليار يف اإلجارة. 

وثالثة: لتخلف الرشط أو الوصف فيها. 

وال موض�وع لألول بناء عىل ما س�بق مّنا يف كتاب البي�ع من عدم وضوح بناء 
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)مسـألة 79(: إذا اسـتأجر عينـًا مـدة معينة ثم اشـراها يف أثناء املدة 
فاإلجـارة باقيـة عى صحتها)1(. وإذا باعها يف أثنـاء املدة ففي تبعية املنفعة 

للعن وجهان)2( أقوامها ذلك.

العرف والعقالء عىل اخليار فيه مع تبدل حال العوضني عام كانا عليه حني إيقاع العقد، 
فض�اًل ع�ام إذا تع�ذر الراد بينه�ام إذا مل يكونا م�ن األثامن التي ال تك�ون خصوصيتها 
موردًا للغرض نوعًا، كام يف املقام، وفيام س�بق من فرض الرشوع يف العمل االرتباطي 

قبل الفسخ.

أما الث�اين فتحديد اخليار وآثاره تابعان لقص�د املتعاقدين ولو ارتكازًا، فيكون 
هو املحكم يف املقامني. فلم يبق إال الثالث. وال إش�كال يف ثبوته مع إمكان الراد بني 
العوضني. أما يف غري ذلك فثبوته حيتاج إىل عناية حني إيقاع املعاملة، والعناية املذكورة 

هي التي حتدد اخليار وآثاره، كام يف القسم الثاين. فالحظ.

)1( ب�ال إش�كال ظاه�ر، وب�ه رصح يف الع�روة الوثق�ى، ويبدو م�ن مجلة من 
رّشاحه�ا وحمش�يها املفروغية عنه. لع�دم التنايف بينهام بعد إمكان رشاء العني مس�لوبة 
املنفعة، فالبيع يف املقام ال يقتيض ملكية املنفعة بالتبعية، لينايف ملكيتها باإلجارة، نظري 
ملكي�ة أحد الزوجني لآلخر املنايف للزوجية بينه�ام. وإال كان الالزم البناء عىل بطالن 
البيع، ملنافاته لإلجارة الس�ابقة عليه، كام هو مقتىض القاعدة يف املتنافيني، حيث يمنع 
الس�ابق م�ن صحة الالح�ق، إال بدلي�ل خاص يقت�يض العكس، ك�ام يف رشاء الزوج 
لزوجت�ه األم�ة ورشاء الزوج�ة لزوجها العبد، حيث ق�ام الدليل ع�ىل مبطلية الرشاء 

للنكاح. مع عدم اإلشكال ظاهرًا يف صحة البيع يف املقام.

))( فق�د رصح بع�دم التبعية وبقاء املنفعة عىل ملك البائ�ع يف العروة الوثقى، 
وأقّره بعض حمشيها. ويظهر منه أن ذلك من لوازم عدم بطالن اإلجارة. 

وكأن�ه ألن تبعي�ة املنفع�ة للع�ني يف البي�ع متفرع�ة ع�ىل تبعيته�ا هل�ا يف ملكية 
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 البائ�ع، وأن�ه مع عدم تبعيته�ا هلا يف ملكية البائع � مللكيته هل�ا باإلجارة املفروض عدم 
بطالهنا � يتعني عدم تبعيتها هلا يف البيع. نعم أثبت اخليار للمش�ري، نظري ما تقدم يف 

املسألة الثانية عرشة فيام لو بيعت العني املستأجرة. 

وع�ن بعض مش�اخيناP اإلش�كال يف ذلك ب�أن البائ�ع إن قص�د البيع عىل 
النه�ج املتع�ارف م�ن نقل العني بام هل�ا من املنافع تع�ني انتقال املنافع للمش�ري، وال 
خي�ار حينئ�ٍذ، وإن قصد بيع العني مس�لوبة املنفعة فإن قصد املش�ري رشاءها كذلك 
ف�ال خيار أيضًا، وإن قصد رشاءه�ا بام أهنا ذات منفعة لزم بطالن البيع، لعدم التطابق 
بني اإلجياب والقبول، وال خيار أيضًا. وعىل كل حال ال جمال لصحة البيع مع اخليار.

وفي�ه: أن ع�دم التطابق بني اإلجياب والقبول إنام يل�زم مع اختالف املتعاقدين 
يف مضمون العقد املنشأ، كام لو اختلفا يف أركان العقد أو يف اشراط رشط فيه أو نحو 
ذلك، أما االختالف بينهام يف املقصود اخلارج عن العقد فال ينايف التطابق بني اإلجياب 
والقب�ول، وتبعية املنفعة للعني املبيعة ليس ألخذ املنفعة يف املبيع أو أخذ تبعيتها رشطًا 
يف البي�ع، ليجب التطابق بينهام يف ذلك، بل لتبعي�ة املنفعة للعني طبعًا، ولو بلحاظ أن 
ملكي�ة العني تقتيض الس�لطنة عليها وعىل منافعها ما مل يمنع م�ن ذلك مانع، مع كون 

املبيع هو العني ال غري. 

ول�ذا ل�و باع املال�ك العني عاملًا بكوهنا مس�تأجرة فل�م يقصد تبعي�ة املنفعة هلا 
وجه�ل املش�ري ذلك أو قصد رشاء الع�ني ذات املنفعة يصح البي�ع، وال يبطل لعدم 
التطابق بني اإلجياب والقبول. وكذا لو باع املالك العني غري املستأجرة، وقصد استثناء 
بعض منافعها لنفسه ومل يقصد املشري ذلك. غايته أن املنفعة ال تتبع العني يف الصورة 

األوىل لوجود املانع وتتبعها يف الثانية لعدمه. 

وإنام يلزم عدم التطابق إذا اس�تثنى البائع بعض املنافع ومل يستثنها املشري، أو 
بالعكس، وهو غري مفروض يف املقام، بل املفروض اختالفهام يف القصد ال غري.

ث�م إن�ه قال يف العروة الوثقى بعد أن حكم بعدم التبعي�ة: »نعم ال يبعد تبعيتها 
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للع�ني إذا كان قاص�دًا املل�ك ح�ني البيع«. ولعل ع�دم جزمه بذلك ألج�ل أنه ال أثر 
للقص�د املج�رد من دون اش�راط يف العقد، كام ل�و قصد عدم انتق�ال املنفعة مع كون 
مقتىض البيع انتقاهلا، كام س�بق، أو قصد ملك منفعة عني أخرى تبعًا للعني املبيعة. بل 

البد من الرشط يف ضمن العقد ولو ضمنًا، ليدخل يف عمومات النفوذ.

وكأنه لذا تأمل السيد األصفهاينP يف حاشيته عىل العروة الوثقى يف التبعية 
بذل�ك. وأل�زم بع�ض األعاظمP بع�د أن استش�كل يف أص�ل املس�ألة باالحتياط 
باش�راط التبعية أو عدمه�ا، ومل يكتف بمجرد قصد البائع التبعية، أو قصد املش�ري 

عدمها.

هذا كله بناء عىل أن تبعية املنفعة للعني يف البيع متفرعة عىل تبعيتها هلا يف ملك 
البائ�ع. لكنه غ�ري ظاهر. ال لظهور حال البائع يف البيع ع�ىل النهج املتعارف من إرادة 
 .Pبيع العني مع املنفعة، الراجع إىل مقام اإلثبات، كام يظهر مما عن بعض مش�اخينا

ملا هو املعلوم من أن موضوع البيع هو العني ال غري.

بل ألن منش�أ التبعية ثبوتًا هو أن ملكية العني كام تقتيض السلطنة عليها تقتيض 
الس�لطنة ع�ىل منافعها، من دون أن تكون املنفع�ة مملوكة يف مقابل العني � كام تقدم مّنا 
يف املس�ألة الواح�دة واألربعني � أو ألن ملكية العني تقتيض ملكي�ة منفعتها بتبعها كام 

تقتيض ملكية نامئها، كام يظهر من بعض كلامهتم. 

وال خي�رج عن ذلك إال ملانع يوجب قصور س�لطنة البائع، كام لو كانت املنفعة 
مملوكة عليه قبل البيع، أو قصور س�لطنة املشري، كام لو اشرط عليه يف البيع استثناء 
بعض املنافع. وال جمال لألول بعد ملكية البائع للمنفعة، ولو بس�بب اإلجارة السابقة 

عىل رشائه للعني. كام أن املفروض عدم الثاين. 

ومن هنا ال خمرج عن مقتىض التبعية، فيتعني البناء عليها. وكأنه إىل ذلك يرجع 
ما ذكره سيدنا املصنفP يف املقام. فراجع. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.
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)مسـألة 80(: جتوز إجارة األرض مدة معينة بتعمريها دارًا أو بستانًا 
بكري األهنار، وتنقية اآلبار)1(، وغرس األشجار، ونحو ذلك)2(. والبد 

من تعين مقدار التعمري كاًم وكيفًا)3(.
)مسـألة 81(:  جتوز اإلجارة عى الطبابة ومعاجلة املرىض)4(، سواًء 

)1( وكذا بشق األهنار وحفر اآلبار.

))( وذلك يشبه املساطحة املعروفة يف زماننا. وال ينبغي اإلشكال يف صحتها، 
لعم�وم نف�وذ العقد. وللنصوص اخلاص�ة املتقدم بعضها عند ال�كالم يف اعتبار العلم 
بالعوض�ني. ومن القري�ب أن تكون معاملة خاصة غري اإلجارة تبتني عىل قيام املتقبل 
بعامرة األرض، يف مقابل استثامره هلا بعد عامرهتا مدة معينة. وقد تقدم هناك االستشهاد 
ببعض النصوص عىل مباينتها لإلجارة. كام تقدم هناك أيضًا بعض النصوص الظاهرة 
يف أن املتقبل قد يلتزم ألهل األرض بيشء يف املدة املذكورة من املال الصامت أو بنسبة 

من احلاصل. فراجع.

نعم النصوص املذكورة خمتصة بعامرة األرض للزراعة، دون مثل عامرة الدور 
للس�كن فيها، واألسواق لالجتار فيها. لكنه غري مهم بعد العمومات املشار إليها آنفًا. 

بل قد يستفاد من النصوص املذكورة إلغاء خصوصية مواردها عرفًا.

)3( املتيق�ن م�ن التعيني الالزم ه�و التعيني يف مقابل اإلهب�ام والردد، المتناع 
مل�ك املبه�م، كام تكرر مّن�ا يف نظائر املقام. أما التعيني يف مقاب�ل اجلهل فهو يبتني عىل 

عموم مانعية الغرر الذي تكرر مّنا عدم ثبوته. 

وأم�ا التعي�ني يف مقابل الكيل ذي األفراد املختلفة يف كثرة املالية وقلتها، بحيث 
ينحرص يف األفراد املتفقة يف املالية فال ملزم به، كام يظهر مما تقدم عند الكالم يف اعتبار 

العلم بالعوضني، وقد تقدم تفصيل الكالم هناك.

)4( بال إش�كال ظاهر وال خالف، وإن وجب عينًا أو كفاية حلفظ النظام، بل 
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يظهر من نقضهم يف مسألة حرمة أخذ األجرة عىل الواجبات بجواز أخذ األجرة عىل 
الصناع�ات كفاية، وحماولته�م دفع النقض املذكور املفروغية ع�ن جواز أخذ األجرة 
عليه�ا، ومنه�ا الطبابة ومعاجل�ة املرىض ونحومها مما هو مورد ال�كالم هنا. ويكفي يف 

البناء عليه اإلمجاع املذكور املعتضد بالسرية القطعية غري القابلة للتشكيك. 

وبذلك يظهر أنه ال جمال لإلش�كال فيه بحرمة أخذ األجرة عىل الواجبات. إذ 
هو كالش�بهة يف مقابل البدهية بعد ما سبق من اإلمجاع والسرية. عىل أنه تقدم مّنا دفعه 
عن�د الكالم يف احلكم املذكور يف املس�ألة الثامنة والعرشين من مقدمة كتاب التجارة. 

فراجع.

بقي يف املقام أمران:

األول: أنه جيوز اشراط الدواء عىل الطبيب، كام رصح به يف اجلملة يف التذكرة 
والقواع�د واإليض�اح وجام�ع املقاص�د وغريه�ا. لعم�وم نفوذ ال�رشوط. ومتحض 
اإلج�ارة يف مل�ك املنفعة ال ين�ايف ملك الدواء بال�رشط. وأظهر من ذلك م�ا إذا كان 

املرشوط بذله ال متليكه. 

وظاهر التذكرة لزوم العلم به يف صحة اشراطه. ويظهر احلال فيه مما سبق من 
عدم وضوح الدليل عىل اعتبار العلم يف العوضني، فضاًل عن الرشط اخلارج عنهام.

الثـاين: ق�ال يف العروة الوثق�ى: »وجيوز أيضًا مقاطعته ع�ىل املعاجلة إىل مدة أو 
مطلقًا«. وظاهره جواز اإلطالق بحيث يقتيض العالج مادام املرض موجودًا. 

وه�و ال يناس�ب مبناه�م م�ن مانعية الغ�رر يف اإلج�ارة. ومن ثم قيده س�يدنا 
املصنفP بام إذا كان املرض متعينًا بنحو خاص. 

وعن بعض مش�اخيناP االكتفاء بام إذا كان للع�الج حّد متعارف، وإن كان 
قد يزيد أو ينقص بام يتسامح فيه بحيث يندفع به الغرر. 

وهو ال يناس�ب ما ذكروه من لزوم ضبط امل�دة بحيث ال يكفي فيه التعيني فيه 
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أكانت بمجرد وصف العاج أم باملبارشة، كجرب الكسـري وتضميد القروح 
واجلـروح ونحـو ذلك. وجتوز املقاطعـة بقيد الربء إذا كانـت العادة تقتيض 
ذلـك)1(، كام يف سـائر مـوارد اإلجارة عى األعامل املوقوفـة عى مقدمات 

بمثل قدوم احلاج، مع أن تسامح العرف فيه أظهر.

)1( ق�ال يف القواع�د: »ول�و جع�ل له عن الربء ص�ح جعالة، ال إج�ارة«. أما 
صحته جعالة فلام هو املعلوم من عدم ابتناء اجلعالة عىل اإللزام وااللتزام بالعمل، بل 
ع�ىل جم�رد االلتزام باجلعل عىل تقدير العمل، وال ملزم م�ع ذلك بالقدرة عىل العمل، 

ولذا ال إشكال يف صحة اجلعالة عىل رّد العبد اآلبق ورّد الضالة ونحومها.

وأم�ا ما قد يقال م�ن أن الربء من اهلل تعاىل، والبد يف اجلعالة من اس�تناد األمر 
املجع�ول علي�ه اجلعل ملن جيعل له اجلعل، بحيث يكون فع�اًل له � كرّد الدابة الضائعة 

والعبد اآلبق � فال يستحق اجلعل إذا مل يستند حصوله له. 

فه�و إنام يمن�ع من صحة اجلعالة عىل الربء إذا مل يكن مس�ببًا عن فعل املجعول 
ل�ه. أما إذا تس�بب عن فعل�ه ومداواته فال موقع لإلش�كال املذكور، وم�ن الظاهر أن 
املراد هبا يف املقام اجلعل عىل عمله ومداواته التي يستند هلا الربء، ال عىل الربء من دون 

عمل منه، أو من دون أن يستند لعمله.

وأما عدم صحته إجارة فكأنه ألنه يعترب يف ملكية العمل عىل الغري قدرته عليه، 
وحي�ث ال يكون الربء مقدورًا لألجري يمتنع ملكيت�ه عليه باإلجارة. لكن من الظاهر 
أن اململ�وك ع�ىل األجري ليس هو الربء اخلارج عن االختيار، بل املعاجلة التي يتس�بب 

عنها الربء، وهي فعل لألجري اختياري له. 

وم�ن هنا ح�اول بعض مش�اخيناP � فيام حك�ي عنه � تقري�ب البطالن بأن 
املعاجلة املقيدة بالربء غري اختيارية، ألن العمل املقيد بأمر غري اختياري غري اختياري، 
ف�ال يمك�ن ملكيتها عىل األج�ري إال ملكية معلقة عىل حصول ال�ربء، والتعليق مبطل 
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للعقود عندهم.

نع�م ال بأس بالتعليق عىل ما يطمأن بوجوده الذي هو بمثابة العلم الوجداين. 
إذ التعلي�ق عىل أم�ر حاصل أو معلوم احلصول يف اآلجل � كطلوع الش�مس غدًا � ال 

ضري فيه، بل هو خارج عن التعليق حقيقة. 

وكأن�ه يريد بالتعليق عىل ما هو معل�وم احلصول يف اآلجل أخذه بنحو الرشط 
املتأخر، بحيث يكون األمر املعلق فعليًا مع وجود املعلق عليه يف وقته، كام هو املراد يف 
املق�ام. أما مع أخذه بنحو الرشط املتق�دم، بحيث ال يكون املعلق فعليًا إال بعد وجود 

املعلق عليه، فال إشكال يف مبطلية التعليق حينئٍذ. 

وكي�ف كان فيندف�ع ذل�ك بأن الربء حيث كان مس�ببًا عن فع�ل األجري وفعله 
اختي�اري مقدور له فع�اًل، فالربء مقدور فعاًل أيضًا إذا ص�ادف ترتبه عىل املداواة فال 
مان�ع من ملكيته فعاًل باإلج�ارة. غايته أن اجلهل برتب الربء يس�تلزم اجلهل بالقدرة 
عىل العمل املستأجر عليه املستلزم للجهل بصحة اإلجارة. ومرجع ذلك إىل أن صحة 
اإلجارة من حني وقوعها تكون مراعاة برتب الربء عىل املعاجلة، فإن ترتب انكش�ف 
صحتها حني وقوعها، للقدرة عىل العمل املس�تأجر عليه، وهو املعاجلة املقيدة بالربء، 
وإن مل يرت�ب انكش�ف بطالهنا من ح�ني وقوعها، لتع�ذر العمل املذك�ور. وإىل هذا 
يرجع ما ذكره سيدنا املصنفP يف االستدالل عىل إطالق ما يف العروة الوثقى من 

صحة اإلجارة عىل املعاجلة املقيدة بالربء وإن مل يكن الربء مظنونًا.

ث�م قال: »الله�م إال أن حيصل الغرر مع عدم الظ�ن باحلصول، فتبطل لذلك، 
ال لع�دم القدرة. لكن�ه يتوقف عىل عموم نفي الغرر لإلجارة. وقد عرفت اإلش�كال 
فيه«. لكن مل يتضح الوجه يف حصول الغرر، فإن اجلهل بصحة املعاملة للجهل بتحقق 

رشطها ال جيعلها غررية، بحيث تبطل يف فرض حتقق رشطها واقعًا. 

فالعمدة يف اإلشكال: أن مقتىض اإلجارة يف املقام ليس هو ملكية املعاجلة عىل 
األج�ري يف ف�رض قدرته عىل اإلب�راء. وإال كان الزمه عدم وج�وب املعاجلة عليه مع 
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الش�ك يف الق�درة ع�ىل الربء، كام ه�و املفروض يف حم�ل الكالم، لع�دم املحرز لصحة 
اإلج�ارة وملكية العالج عليه. وهو مس�تلزم للغوية اإلجارة، حي�ث ال طريق حينئٍذ 

إلحراز صحتها وال بطالهنا قبل العمل عىل مقتضاها.

بل املقصود هبا ملكية املعاجلة فعاًل وإن صادف عدم القدرة عىل الربء. غايته أنه 
 Pال يستحق األجرة إال مع الربء. وكأن ذلك هو املنشأ ملا سبق من سيدنا املصنف 

من دعوى لزوم الغرر مع اجلهل. 

لكنه ممتنع ال من جهة الغرر، بل ألنه يبتني عىل أحد وجهني:

األول: ملكي�ة ال�ربء عليه مطلقًا وإن كان عاجزًا عن�ه، ليتجه حينئٍذ دعوى أنه 
جت�ب املب�ادرة للمعاجلة مادام حيتم�ل ترتب الربء عليها احتياط�ًا يف أداء الواجب، كام 
ل�و كان مدين�ًا م�ااًل حيتمل القدرة ع�ىل أدائه، حيث ق�د يدعى أنه جيب عليه الس�عي 

والتكسب مادام حيتمل ترتب الوفاء عليه. 

ومن الظاهر امتناع ذلك، المتناع إطالق ملكية العمل عليه بنحو يشمل صورة 
عجزه عنه، بخالف ملكية املال العيني عليه. مضافًا إىل أن الزمه وجوب املعاجلة عليه 

احتياطًا، ال جزمًا لكوهنا مستحقة عليه باإلجارة، وهو خالف ظاهر اإلجارة.

الثـاين: ك�ون اململ�وك عليه باإلج�ارة املعاجلة س�واء ترتب عليها ال�ربء أم ال، 
واملعوض باألجرة خصوص املعاجلة التي يرتب عليها الربء. 

ومن الظاهر خروج ذلك عن مقتىض اإلجارة من املعاوضة بني العمل اململوك 
عىل األجري واألجرة اململوكة عىل املستأجر، حيث يستلزم التطابق بني العمل اململوك 

عىل األجري واملعوض باألجرة. 

وم�ن هن�ا ال جمال ملا تقدم من الع�روة الوثقى من إطالق صح�ة اإلجارة بقيد 
ال�ربء ول�و مع عدم الظن برتبه فضاًل عن العلم به. وعليه حيمل ما س�بق من القواعد 

من صحة اجلعالة عىل الربء دون اإلجارة. 
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غري اختيارية لألجري، وكانت توجد عادة عند إرادة العمل)1(.

وبذل�ك يظه�ر الوجه فيام ذك�ره س�يدنا املصنفP من االقتص�ار يف صحة 
التقيي�د بال�ربء ع�ىل م�ا إذا كانت الع�ادة جارية عىل حصول�ه، حيث ال يعتن�ى حينئٍذ 
باحتامل عدم حصوله، لرجوعه إىل احتامل النقص يف املزاج بوجه غري متعارف، وهو 
مدف�وع بأصالة الس�المة املع�ول عليها عند العق�الء، والتي حيرز هب�ا يف املقام القدرة 
عىل األمر املستأجر عليه، املستلزمة لصحة اإلجارة ووجوب العمل عليها وتنفيذها. 
ويك�ون فائ�دة التقييد حتديد مقدار الع�الج الواجب. كام ال جمال مع�ه ملحذور الغرر 

الذي تقدم من سيدنا املصنفP لو تم يف نفسه. 

ك�ام يظهر الوجه يف جري بعض مش�اخيناP عىل ذلك بن�اء عىل ما تقدم عنه 
من صحة التعليق عىل ما يطمأن بوجوده. غايته أن صحة اإلجارة بنحو يرتب عليها 
العم�ل يف الفرض املذك�ور ال تتوقف عىل التعليق، إلحراز الرشط بأصالة الس�المة، 

كام ذكرنا. فالحظ.

)1( كأن�ه لدفع حمذور خ�روج الربء عن االختيار، ال�ذي يظهر من غري واحد 
سوقه لبيان بطالن اإلجارة يف املقام.

وتوضيح ذلك: أن املقدمة االختيارية.. تارة: متنع من نس�بة العمل للش�خص 
ال�ذي يس�عى لتحقيقه، كام ل�و طلب من زيد أن يقنع عمرًا بعم�ل خاص، فإن العمل 
حينئٍذ ينسب لعمرو، وال ينسب لزيد، كي يصح إجارته عليه. نعم يصح إجارته عىل 

إقناعه بالقيام بالعمل، ألن اإلقناع فعل لزيد. 

وال ف�رق يف ذل�ك بني اإلج�ارة واجلعالة، ف�إن اجلعال�ة وإن مل تتضمن ملكية 
العمل عىل املجعول له وإلزامه به، إال أنه البد فيها من استناد الفعل الذي يكون عليه 
اجلع�ل للمجعول له، وبه يس�تحق اجلع�ل باجلعالة. فام يظهر منهم م�ن التفريق بينهام 

غري ظاهر.
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وأخـرى: ال متنع من صحة نس�بة العمل للش�خص كقابلي�ة األرض للزراعة 
ووج�ود املاء الكايف هلا عن�د احلاجة. وحينئٍذ تصح اإلجارة علي�ه فضاًل عن اجلعالة. 
ومن�ه املقام. فإن الربء يس�تند عرف�ًا للمعالج، لعدم توس�ط مقدمة غ�ري اختيارية بني 
العالج والربء. غاية األمر أنه البد من قابلية املحل للربء بالعالج، نظري قابلية األرض 
للحفر والش�ق بفعل األجري. كام البد من تعلق إرادة اهلل تعاىل به، كام يف س�ائر موارد 
تأثري األس�باب بمس�بباهتا، وكالمها ال يمنع من نس�بة األثر لفاعل املقدمة املوصلة له 

واملبارش هلا.

ع�ىل أن املف�روض يف املقام ليس هو اإلجارة عىل الربء، الذي يدعى توقفه عىل 
مقدم�ة غ�ري اختيارية، بل عىل املعاجلة التي تنتهي بالربء. وليس�ت هي مما يتوقف عىل 
مقدم�ة غ�ري اختيارية، فاإلجارة عليها إجارة عىل عمل اختي�اري وإن كان مغيى بأمر 
غري اختياري معلوم احلصول، نظري اإلجارة عىل احلراس�ة إىل طلوع الشمس، التي ال 

إشكال يف صحتها.

بقي يف املقام أمران:

األول: أن�ه لو مل يرتب الربء، لتقصري م�ن األجري أو خلطأ منه يف املعاجلة أو يف 
ختيله القدرة عىل الربء، فالظاهر أنه ال يستحق شيئًا، لعدم إتيانه بالعمل املستأجر عليه 
بعد فرض تقييده بالربء. غايته أنه يف الصورة األخرية ينكش�ف بطالن اإلجارة. لكن 
بط�الن اإلجارة إنام يقتيض الضامن بأجرة املثل إذا أيت بالعمل املس�تأجر عليه، دون ما 

إذا مل يؤت به.

الثـاين: أن�ه ذك�ر يف الع�روة الوثق�ى أنه ك�ام يمكن أخذ ال�ربء قي�دًا يف املعاجلة 
املستأجر عليها يمكن أخذه رشطًا. وقد سبق الكالم يف األول. 

أم�ا الثاين فمع حتقق الربء ال إش�كال. ومع عدم حتققه ف�إن كان عن تقصري أو 
خطأ من األجري مع قدرته عليه تعني صحة الرشط وترتب اخليار بتخلفه، ومع فس�خ 
املس�تأجر يتعني الرجوع ألجرة املثل، لتحقق العمل املستأجر عليه بعد فرض إطالقه 
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)مسـألة 82(:  إذا أسـقط املستأجر حقه من العن املستأجرة مل يسقط 
وبقيت املنفعة عى ملكه)1(.

وعدم تقييده بالربء. 

وإن كان لقص�ور يف املري�ض خروج�ًا ع�ن مقت�ىض الع�ادة ينكش�ف بط�الن 
ال�رشط، فيج�ري حكم بطالنه ع�ىل اخلالف فيه م�ن اقتضائه بطالن العق�د أو عدمه 
وثب�وت اخليار أو عدمه. وإن كان الظاهر عدم بطالن العقد بذلك وثبوت اخليار فيه، 
كام يظهر مما سبق مّنا يف مباحث الرشوط من كتاب البيع. فراجع. واهلل سبحانه وتعاىل 

العامل العاصم.

)1( كام يف املبسوط والرسائر واملهذب والرشائع والقواعد والتحرير واللمعتني 
وجامع املقاصد واملسالك، وغريها. ونفى يف األولني واجلواهر اخلالف فيه. 

وق�د عل�ل يف كالم غ�ري واحد ب�أن اإلب�راء إنام يتعل�ق بالذم�م، دون األعيان 
ومنافعه�ا. وفي�ه: أن ع�دم قب�ول ال�يشء لإلبراء لع�دم تعلق�ه بالذمم ال ين�ايف قبوله 
لإلس�قاط وإن مل يك�ن إبراًء، كح�ق اخليار القائ�م بالعقد وحق الره�ن القائم بالعني 

املرهونة. 

فالعمدة عدم ثبوت قابلية املنفعة اململوكة املتعلقة باألعيان اخلارجية لإلسقاط، 
خصوصًا بعد ما عرفت منهم من نفي اخلالف فيه. 

بل يتعني ملن يريد التنازل عن املنفعة للمؤجر متليكها له بمعاوضة أو رشط، أو 
متليكًا جمانيًا ابتدائيًا نظري اهلبة، لعموم نفوذ العقد والرشط، ويكون قبضها باالستيفاء. 
بل قد ال حتتاج صحة هبتها للقبض، الختصاص دليل اشراط القبض يف صحة اهلبة 

باألعيان القابلة للقبض. وإن كان األحوط قبضها بقبض العني.

هذا إذا كانت املنفعة املستأجر عليها قائمة بعني خارجية. أما إذا كانت يف الذمة 
� كام يف إجارة احلر عىل العمل، أو إجارة عني كلية تنشغل هبا ذمة املؤجر � فال إشكال 
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)مسألة 83(: ال جيوز يف االستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصًا 
مـن بلد امليـت إىل )النجف( مثًا، وآخر من )النجـف( إىل )املدينة(، وثالثًا 
من )املدينة( إىل )مكة(. بل البد من أن يسـتأجر من يسـافر من البلد بقصد 

احلج إىل أن حيج)1(.

ظاهرًا يف قابليتها لإلسقاط واإلبراء، كام هو ظاهر الرشائع ورصيح القواعد وما بعده 
مما تقدم. لظهور أهنا كسائر الديون التي تنشغل هبا الذمم. 

ومن هنا يقرب محل إطالق املبس�وط والرسائر واملهذب عىل خصوص منافع 
األعيان اخلارجية دون األعيان الكلية ودون األعامل.

ومثله إطالقهم قابلية األجرة لإلسقاط، بل يف املبسوط والرسائر نفي اخلالف 
في�ه، حيث يتعني محله عىل ما إذا كان�ت ذمية دون ما إذا كانت خارجية، كام هو ظاهر 

بعضهم ورصيح آخرين.

)1( كام يف العروة الوثقى وأقره غري واحد من الرّشاح واملحشني. 

والوج�ه في�ه: ما يف الع�روة الوثقى وغريه م�ن املراد باحلج عن الش�خص من 
م�كان مع�ني هو أن يبدأ النائب بنية احلج عنه من ذلك املكان، ويس�تمر عىل هذه النية 
حت�ى ي�ؤدي احلج عنه. وذلك غري حاص�ل مع تعدد النائب، ألن م�ن عدا األخري ال 
ين�وي احلج عنه، بل قطع املس�افة ال غري، واألخري الذي ين�وي احلج عنه ال ينويه من 

بلده، بل من املدينة املنورة.

وأما ما يظهر من العروة الوثقى من تنظري املقام بتعدد النائب يف أبعاض العمل 
االرتباط�ي. فه�و يف غري حمله، ألن املقام من تعدد النائ�ب يف صورة مقدمة العمل مع 
عدم كونه مقدمة حقيقية، لظهور أن قطع املسافة للحج البلدي ال يكون مقدمة له إال 
إذا ن�وى قاطع املس�افة اإلتيان باحلج، واملفروض ع�دم القصد املذكور إال من النائب 
األخ�ري ال�ذي مل يبدأ م�ن بلد امليت. كام أن قطع املس�افة من غ�ري النائب األخري ليس 
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مقدمة لوقوع احلج من النائب األخري.

ه�ذا وقد يظه�ر من العروة الوثق�ى وجود خمالف يف ذلك س�ابق عليه. كام قد 
يظه�ر ذلك أيضًا من بعض األعيان املحققنيP، حيث تنظر يف تعليقته عىل العروة 
الوثقى يف وجه اس�تدالل مؤلفهP عىل عدم االجتزاء باملتعدد من دون أن يس�تدل 

عليه هو بوجه آخر. 

ب�ل هو رصيح بع�ض األعاظمP يف تعليقته، حيث ق�ال: »األقوى جوازه. 
وال يبع�د أن يك�ون م�ا أفتى به من ع�دم اجلواز مبنيًا ع�ىل ما اخت�اره يف األصول من 

ختصيص وجوب املقدمة باملوصلة«. 

لك�ن ال دخل يف ذل�ك الختصاص الوج�وب باملقدمة املوصل�ة. ولذا ال يقع 
احلج البلدي من النائب لو سافر من بلد امليت ال بنية احلج عنه، ثم نوى احلج عنه من 

امليقات، مع أن سفره من بلد امليت مقدمة موصلة حلجه عنه من امليقات. 

وكذا لو توقف حج النائب عن امليت من املدينة عىل س�فر ش�خص آخر إليها 
من النجف مثاًل، وتوقف س�فر الشخص املذكور من النجف عىل سفر شخص ثالث 
م�ن بلد امليت إىل النجف، فإن س�فر الش�خصني املذكوري�ن وإن كان مقدمة موصلة 

للحج عن امليت، إال أنه ال جيعله حجًا بلديًا.

نعم لو مل يكن املعيار يف احلج البلدي نية احلج عن امليت من البلد، بل نية قطع 
املس�افة بني بل�ده وامليقات عن�ه ولو بنحو التوزي�ع بني أكثر من ش�خص واحد، اجته 
االكتف�اء بالتع�دد بالوج�ه املذكور. بل ل�و مل يبن حينئٍذ عىل وج�وب الرتيب يف قطع 
املس�افة يكفي س�فر الالحق قبل السابق، بأن يسافر شخص عن امليت من النجف إىل 
املدينة ثم يس�افر  بعده ش�خص آخر من بلد امليت إىل النج�ف. بل ربام يتجه تأخرمها 

عن احلج عنه من املدينة. إال أن ذلك كله خالف املقطوع به من معنى احلج البلدي.

ه�ذا ويف موثق عامر الس�اباطي عن أيب عب�د اهللA: »يف رجل حج عن آخر 
وم�ات يف الطري�ق. ق�ال: قد وقع أج�ره عىل اهلل، ولك�ن يويص، فإن ق�در عىل رجل 
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يركب يف رحله ويأكل زاده فعل«)1(. 

لكن�ه إنام يدل ع�ىل مرشوعية إكامل األجري ما بدأ به النائ�ب بعد نيته احلج عن 
املن�وب عنه ومبارشته الس�ري للحج بنفس�ه، وال يدل عىل ما نحن في�ه من التوزيع يف 

قطع املسافة من دون نية احلج عن املنوب عنه. ومن هنا ال خمرج عام سبق.

ويش�به ذلك ما تعارف يف عرصنا بني كثري من املؤمنني من امليش لزيارة اإلمام 
احلس�نيA من النجف األرشف أو ما قاربه بنحو التوزيع، حيث يميش الش�خص 
يف اليوم األول إىل ربع الطريق مثاًل، ثم يرجع راكبًا فيبيت عند أهله، ويصبح يف اليوم 
الثاين فريكب إىل ربع الطريق  حيث انتهى به املسري أواًل، ثم يميش إىل نصف الطريق، 
ث�م يرجع راكبًا فيبيت عند أهله، ويصب�ح يف اليوم الثالث فريكب إىل نصف الطريق، 
ث�م يم�يش إىل ثالثة أرباع الطريق، ثم يرجع راكبًا ويبي�ت عند أهله، ويصبح يف اليوم 
.Aالرابع فريكب إىل ثالثة أرباع الطريق، ثم يميش إىل كربالء ويزور اإلمام احلسني

وق�د حيس�ب كثري منهم أن�ه يكون هلم بذلك زيارة اإلمام احلس�نيA مش�يًا 
م�ن النج�ف األرشف إىل كربالء. بل ه�و الذي أرص عليه بع�ض ذوي املقام العلمي 
الرفي�ع م�ن املعارصين في�ام نقله عنه يل س�يدي الوالد )دامت بركاته(. لكن مما س�بق 
يظهر أنه ليس لألشخاص املذكورين إال ما يقومون به يف اليوم الرابع من زيارة اإلمام 
احلس�نيA ركوبًا ثالثة أرباع الطريق األوىل ومشيًا يف الربع األخري منه. وأما امليش 
والرك�وب يف األيام الثالثة األول فلي�س بقصد الزيارة وال مقدمة هلا، بل بقصد قطع 

الطريق فقط. 

نعم هلم بذلك ثواب إشغال الطريق الذي صار هذه األيام سببًا لرويج الزيارة 
الرشيفة ومظهرًا لتمس�ك املؤمنني هبا ومش�جعًا عليها. بحيث صار سببًا لعزة الدعوة 

احلقة وأهلها.

هذا ولو تيرس هلؤالء يف األيام الثالثة األول الركوب إىل كربالء من حيث انتهى 
)1( وسائل الشيعة ج:8 باب:15 من أبواب النيابة يف احلج حديث:5.
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)مسـألة 84(: إذا اسـتؤجر للصاة عن احلي أو امليت، فنقص بعض 
األجزاء أو الرشائط الغري الركنية، فإن كانت اإلجارة عى الصاة الصحيحة 
ـ كام هو الظاهر عند اإلطاق)1(ـ  استحق متام األجرة)2(، وكذا إن كانت 
عى نفـس األعامل املخصوصة وكان النقص عى النحو املتعارف)3(، وإن 

كان عى خاف املتعارف نقص من األجرة بمقداره)4(.

هبم امليش وزيارة اإلمام احلسنيA ثم الرجوع إىل أهاليهم واملبيت يف بيوهتم حلصل 
هلم أربع زيارات كل منها مشيًا ربع الطريق وركوبًا يف الباقي. واهلل ويل التوفيق.

)1( ألن الغ�رض نوعًا ه�و تفريغ ذمة املنوب عنه، واإلط�الق ينرصف ملورد 
الغرض نوعًا.

))( حلص�ول العم�ل املس�تأجر علي�ه. نعم ل�و كان النق�ص كث�ريًا بوجه غري 
متعارف مل يبعد صدق العيب عرفًا عىل عمله، فللمس�تأجر الفس�خ والرجوع ألجرة 
املث�ل بناء عىل مرشوعية الفس�خ يف العيب بعد العمل، كام ق�د يظهر منهم. لكن تقدم 
مّنا يف املسألة الثامنة والسبعني اإلشكال يف ذلك، بل املنع منه. وحينئٍذ لو كان األجري 
يعرف من نفس�ه ذلك فالالزم عليه بيان احلال قبل اإلجارة، وإال كان مدلس�ًا غاش�ًا، 

ويتحمل إثم ذلك.

)3( كأن�ه حلمل إط�الق اإلجارة عىل املتعارف من حص�ول مثل هذا النقص. 
لك�ن املفروض خروج اإلجارة عام هو املعهود نوعًا من اإلجارة عىل تفريغ ذمة امليت 
إىل اإلج�ارة عىل نف�س األعامل، بحي�ث تكون هي املقابل�ة بأجزاء األج�رة، فالالزم 
نق�ص األجرة، كام ي�أيت يف الصورة الالحقة. إال أن ينص ع�ىل اغتفار النقص بالوجه 

املتعارف.

)4( لنقص العمل املأيت به عن املس�تأجر عليه، فتتبعض الصفقة. بل قد يدعى 
حينئٍذ ثبوت خيار تبعض الصفقة والرجوع مع الفسخ ألجرة املثل يف املقدار املأيت به. 
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)مسـألة 85(: إذا اسـتؤجر خلتم القرآن الرشيف فاالحوط الرتيب 
بن السور)1(. 

لكنه يش�كل بعدم وض�وح ثبوت اخليار املذكور بعد العمل، كام أرشنا إليه يف املس�ألة 
الثامنة والسبعني، وفصلنا الكالم فيه يف املسألة الثانية والسبعني. فراجع.

)1( ك�ام ذك�ره يف اجلملة غ�ري واحد من حميش العروة الوثق�ى. وكأنه الحتامل 
انرصاف اإلطالق إليه ولو بسبب العادة عىل القراءة بنحو الرتيب. 

لك�ن ذل�ك إنام يتج�ه إذا كان االس�تئجار عىل ق�راءة القرآن، أم�ا إذا كان عىل 
ختمه � كام هو مورد كالمهم � فاخلتم كناية عن االس�تيعاب بلحاظ االنتهاء باآلخر، 
ألن ختام اليشء آخره. وهو يناس�ب االبت�داء باألول. وكأنه لذلك قال يف الصحاح: 
»ختم�ت القرآن: بلغت آخره. واختتمت اليشء نقيض افتتحته«، ونحوه يف خمترصه. 
ويف لس�ان الع�رب: »وختم فالن الق�رآن إذا قرأه إىل آخره«. وذل�ك يبتني عىل قراءته 
بنحو الرتيب، وحيث ال يراد به الرتيب بلحاظ النزول، لعدم تعارفه وعدم االطالع 

عليه، تعني احلمل عىل الرتيب بالوجه املرسوم الشائع، لعدم تعارف غريه.

وق�د حاول س�يدنا املصنفP االس�تدالل بوجه آخر. فإنه بعد أن اس�تدل 
لع�دم وجوب الرتيب باإلطالق قال: »اللهم إال أن يق�ال: قراءة القرآن.. تارة: يراد 
هب�ا جن�س القرآن. وأخرى: يراد هبا قراءة الفرد التام، ف�إن أريد األول تم ما يف املتن. 
وإن أريد الثاين فالبد من االبتداء باألول واالنتهاء باألخري، ألن الفرد له هيئة خاصة 

عىل ترتيب خاص، فإذا قرئ عىل غري تلك اهليئة مل يؤت بقراءة الفرد اخلاص«. 

وال خيل�و م�ا ذكره ع�ن غموض، ف�إن القرآن الرشيف ليس جنس�ًا ل�ه فردان 
ناق�ص وتام، ب�ل ليس هو إال ما بني الدفت�ني بتاممه، وليس االخت�الف بني الوجهني 
لالختالف يف املقروء، بل لالختالف يف نحو القراءة. وكأن مرادهP معنى يف نفسه 
يقرص كالمه عن إيضاحه وبيانه. والعمدة ما س�بق. وبه يظهر اإلشكال فيام يف العروة 
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بل الظاهر لزوم الرتيب بن آيات السور وكلامهتا)1(. وإذا قرأ غلطًا بعض 
الكلامت والتفت إىل ذلك بعد الفراغ من السـور أو اخلتم، فإن كان باملقدار 
املتعارف مل ينقص من األجرة يشء)2(، وإن كان باملقدار غري املتعارف ففي 
إمكان تداركه بقراءة تلك الكلمة صحيحة إشـكال)3(. واألحوط لألجري 

الوثقى من عدم وجوب الرتيب بني السور.

)1( أما إذا كانت قراءهتا يف ضمن ختم القرآن فلعني ما سبق. وأما إذا استؤجر 
لقراءهت�ا بنفس�ها ال يف ضم�ن ختم�ه، فألن املنرصف م�ن قراءة اليشء � م�ن مقال أو 
رس�الة أو نحومها � ليس جمرد اس�تيعاب أجزائها بالقراءة، بل قراءته عىل الوجه الذي 
رس�م به من البدء بأوله واخلتم بآخره، ملا للهيئة من أثر يف بيان املعنى. بل هو املقطوع 
ب�ه يف مثل القرآن الرشي�ف والزيارات واألدعية ونحوها من األم�ور التوقيفية. ومن 

الغريب ما يف العروة الوثقى من عدم وجوب الرتيب فيها.

وأما االس�تدالل ع�ىل ذلك بأنه لو عل�م بعد اإلمتام أنه ن�يس بعض اآليات أو 
قرأها غلطًا كفاه قراءة تلك اآلية. فهو � لو تم � ناش من تعارف اخلطأ والنسيان بنحو 
 Pتن�رصف اإلج�ارة إىل االكتفاء به. بل ربام يقال بعدم وج�وب قراءته. ولذا التزم

بذلك يف فرض اشراط الرتيب.

))( ألن غلب�ة وق�وع ذل�ك يوجب انرصاف اإلج�ارة إىل االكتف�اء بالناقص. 
ومن هنا يش�كل وجوب تدارك الناقص وحده لو علم بعينه، كام أرشنا إليه آنفًا. نعم 
حيس�ن قراءته بال إش�كال. ثم إن ذلك ال خيتص بام إذا أخطأ يف بعض الكلامت فقرأها 
غلط�ًا، ب�ل جيري فيام إذا غفل عنه�ا ومل يقرأها إذا كان ذلك باملق�دار املتعارف. كام ال 
خيت�ص بام إذا التفت بعد الفراغ من الس�ورة أو اخلتم، بل جي�ري فيام إذا جتاوز موضع 

اخلطأ بمقدار ال يتعارف الرجوع معه.

)3( لعدم أدائه باملطلوب بعد ما سبق من وجوب الرتيب.
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أن يرجع من األجرة بمقدار الغلط)1(.
)مسـألة 86(: إذا اسـتؤجر للصـاة عـن زيـد، فاشـتبه وصـى عن 
عمـرو، فـإن كان عـى نحو اخلطـأ يف التطبيق ـ بـأن كان مقصـودة الصاة 
عمن استؤجر للصاة عنه فأخطأ يف اعتقاده أنه عمرو ـ صح عن زيد)2(، 
واسـتحق األجرة. وإن كان عى نحو آخر)3( مل يسـتحق األجرة ومل يصح 

عن زيد)4(.
)مسـألة 87(: املوارد التي جيوز اسـتيجار البالـغ للنيابة يف العبادات 

جيوز فيها أيضًا استيجار الصبي)5(. واهلل سبحانه العامل.

)1( كأنه لنقص العمل املس�تأجر عليه. لكنه موقوف.. أواًل: عىل ابتناء العمل 
املس�تأجر عليه ع�ىل االنحالل، وتوزيع األجرة عىل األج�زاء، دون جعل املجموع يف 
مقابل املجموع، وإال كان الالزم عدم اس�تحقاق يشء م�ن األجرة. وثانيًا: عىل تعذر 
التدارك بالقراءة من موضع النقص إىل آخر الس�ورة أو آخر القرآن. وإال كان الالزم 

التدارك بالوجه املذكور، عماًل بمقتىض عقد اإلجارة الالزم.

))( ألنه هو املس�تأجر عن�ه، فيكون هو املقصود بالعم�ل وإن أخطأ يف اعتقاد 
كونه عمرًا. وأظهر من ذلك ما إذا قصد ذات زيد واعتقد أن اسمه عمرو.

)3( بأن صىل عن عمرو بتخيل أنه قد استؤجر عنه، بحيث تكون اإلجارة من 
سنخ الداعي، من دون أن تكون هي املوضوع للنيابة.

)4( بل يصح عن عمرو وتربأ ذمته لو كانت مشغولة بالصالة، وإن مل يستحق 
النائب أجرة عىل عمله، لعدم املنشأ لضامن عمله بعد عدم كونه مستأجرًا عليه.

)5( كام يف العروة الوثقى. وقد بناه عىل رشعية عبادات الصبي. وقد ذكرنا يف 
مبحث األمر باألمر من األصول أنه يمكن استفادة رشعية عباداته من أمرين: أوهلام: 
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إطالقات أدلة ترشيع العبادات بناء عىل ما هو الظاهر من أن مقتىض اجلمع بينهام وبني 
حديث رفع القلم هو رفع اإللزام، ال نفي املرشوعية، عىل ما ذكرناه يف املس�ألة الثامنة 

واخلمسني من كتاب اخلمس.

ثانيهـام: ما تضمن أمرهم بالصالة والصيام)1(، ال ألن األمر باألمر باليشء أمر 
بذل�ك اليشء، بل لظهور نس�بة العبادات هلم يف أهنم يؤم�رون هبا عىل ما هي عليه من 

حقائقها املعهودة املستلزم للقدرة عليها ورشعيتها. 

هذا والظاهر أن ذلك ال يكفي يف مرشوعية اس�تنابتهم واستئجارهم، بل البد 
م�ن إح�راز مرشوعية النيابة م�ن الصبي، كام نّبه له س�يدنا املصنفP. وعن بعض 
مش�اخيناP اإلش�كال يف إحراز ذلك، لعدم العثور عىل ما يدل عىل مرشوعية نيابة 

الصبي. 

لك�ن ل�و تم قص�ور النص�وص عن ذلك كف�ت اإلطالق�ات املقامي�ة، إذ بعد 
ثب�وت قابلية العمل للنيابة فبناء العرف والعقالء عىل عدم خصوصية البالغ يف النيابة 
وقابلية الصبي هلا يكفي يف فهم العموم من اإلطالقات املقامية ألدلة العمل الذي هو 
موضوع النيابة. ولذا ال إشكال ظاهرًا يف إمكان وكالته يف املعامالت مع عدم وضوح 

عموم نصوص الوكالة.

هذا وقد حكمP يف منهاجه بصحة استئجار الصبي يف العبادات املستحبة. 
ومل يتض�ح عاجاًل الوج�ه يف خصوصيتها، بحيث ترشع نيابته فيها واس�تئجاره عليها 
دون العبادات الواجبة. واهلل س�بحانه وتعاىل العامل العاصم. واحلمد هلل رب العاملني. 

وله الشكر أبدًا رسمدًا.

انته�ى ال�كالم يف كت�اب اإلجارة رشح�ًا لكتاب )منه�اج الصاحلني( لس�يدنا 
 P)اجلد األس�تاذ مرجع الطائفة آية اهلل العظمى )الس�يد حمسن الطباطبائي احلكيم

)1( راجع وس�ائل الش�يعة ج:3 باب:3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافله�ا. وج:7 باب:) من أبواب من 
يصح منه الصوم. وج:15 باب:74 من أبواب أحكام األوالد.
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ليلة األحد الرابع عرش من ش�هر رجب احلرام س�نة أل�ف وأربعامئة وإحدى وثالثني 
للهج�رة النبوي�ة ع�ىل صاحبها وآل�ه أفضل الصل�وات وأزكى التحي�ات. يف النجف 
األرشف بربك�ة احلرم املرشف عىل مرشفه الصالة والس�الم. بقلم العبد الفقري )حممد 
س�عيد( عف�ي عنه نجل س�امحة آية اهلل )الس�يد حممد عيل الطباطبائ�ي احلكيم( دامت 
بركاته. ونس�أل اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق والتسديد وصالح األحوال وحسن املآل. 

إنه أرحم الرامحني وويل املؤمنني. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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