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الطبعة السابعة

1433هـ 2012 /م
مجيع احلقوق حمفوظة

ÐÏÎ
احلم�د هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام على
سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين ،ولعنة اهلل عىل
أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.

كتاب التجارة
وفيه مقدمة ،وفصول ،وخامتة..

مقدمة يف املكاسب

التكس�ب وطل�ب ال�رزق م�ن املس�تحبات ّ
املؤك�دة ،فعن النب�ي Fأنه
ّ

ق�ال« :العب�ادة س�بعون ج�ز ًء أفضلها طل�ب احللال» .وعن االم�ام الباقرA
أن�ه قال« :م�ن طلب الدنيا اس�تعفاف ًا عن الناس وس�عي ًا عىل أهل�ه وتعطف ًا عىل
عزوجل يوم القيامة ووجهه مث�ل القمر ليلة البدر» .وعن االمام
ج�اره لقي اهلل ّ
الكاظم Aأنه قال« :من طلب هذا الرزق من ح ّله ليعود به عىل نفسه وعياله كان
كاملجاهد يف سبيل اهلل» .واألخبار يف ذلك كثرية ال يسع املقام استقصاءها.

لك�ن جيب التحف�ظ من وجوه احل�رام واحل�ذر منها ،فعن النب�ي Fأنّه
حجة الوداع فقال« :أال ّ
إن ال�روح االمني نفث يف ُروعي أنه المتوت
خط�ب يف ّ
نفس ح ّتى تس�تكمل رزقها فاتّقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب ،والحيمل ّنكم اس�تبطاء

قس�م االرزاق بني
يشء من الرزق أن تطلبوه بمعصية اهلل ،فإن اهلل تبارك وتعاىل ّ
خلق�ه حال ً
يقس�مها حرام ًا ،فم�ن اتقى اهلل وصرب أت�اه اهلل برزقه من حله،
ال ومل ّ

قص به من رزقه احلالل
وعجل فأخذه من غير ح ّله ّ
ومن هتك حجاب الستر ّ
وحوسب عليه يوم القيامة » .واالخبار يف ذلك كثرية ال حتىص.
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وال يتيسر التحف�ظ من احلرام يف املكاس�ب وغريه�ا إال بالتفقه يف الدين

ش�دة االهتامم بذلك
أعزهم اهلل تعاىل ّ
وتعل�م أحكام الرشع املبني ،فعىل املؤمنني ّ
وعدم التس�اهل والتس�امح فيه ،ل ُتحفظ حدود اهلل تعاىل و ُتقام أحكامه وتطيب
املكاسب وهتنأ.

فع�ن االصبغ بن نباتة أنّه قال :س�معت أمري املؤمننيAيقول عىل املنرب:
ثم املتجر .واهلل َللربا يف
ثم املتجر ،الفقه ّ
ثم املتجر ،الفقه ّ
«ي�ا معرش التجار الفقه ّ
ه�ذه ا ُال ّم�ة أخفى من دبيب النمل عىل الصفا ،ش�وبوا أيامنكم بالصدق ،التاجر
فاجر ،والفاجر يف النار ،إ ّ
ال من أخذ احلق وأعطى احلق».

ث�م ارتطم» .ومن
وعنهAأنّ�ه قال« :م�ن جّاتر بغري عل�م ارتطم يف الربا ّ
ثم يس�أل عن حكمها،
املؤس�ف أن ن�رى اليوم كثري ًا م�ن املتد ّينني يوقع املعاملة ّ
رشعية يصعب ح ّله�ا والتخ ّلص من تبعتها ،وكان
تورط يف مش�كلة
وإذا ب�ه قد ّ
ّ

التورط .ونسأله سبحانه
بوسعه أن يتجنب ذلك بالسؤال قبل العمل والتفقه قبل ّ
التوفيق والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ويقع الكالم يف هذه املقدّ مة يف مقامني..

املكاسب املحرمة 9......................................................................................

املقام األول

وفيه مسائل..

املحرمة
يف املكاسب
ّ

(مسألة  :)1حيرم بيع اخلمر وكل مسكر ،وثمنه حرام ،بل هو من السحت

الذي يكون أكله من الكبائر ،كامتقدّ م يف كتاب االمر باملعروف والنهي عن املنكر.
(مسألة  :)2ال جيوز بيع اخلنزير وثمنه حرام.

ثم أسلم جاز له أكل الثمن.
(مسألة  :)3إذا باع الكافر اخلمر أو اخلنزير ّ

(مسألة  :)4إذاباع املسلم أو الكافر مخر ًا أو خنزير ًا كان الثمن حرام ًا عليه.
لك�ن لو دفعه ملس�لم هب�ة أو وفاء ًا لدين أوثمن ًا ىف بي�ع أو غري ذلك ّ
حل لآلخذ.
(مس�ألة  :)5حيرم بيع امليتة ،وثمنها حرام ،بل هو من الس�حت ،كام تقدّ م
أيض ًا .واألحوط وجوب ًا عموم ذلك للميتة الطاهرة ،كميتة السمك واجلراد.
(مسألة  :)6جيوز بيع ما ال حت ّله احلياة من أجزاء امليتة.

باملذكى ّ
ّ
وتعذر متييز أحدمها من االخر جاز
(مس�ألة  :)7إذا اختلط امليت
بيع اجلميع ممّن يستحل امليتة من ذوي االديان واملذاهب ا ُالخرىّ ،
وحيل الثمن.
ويف جواز ذلك يف غري امليتة ممّا حيرم أكله إذا اختلط باحلالل إشكال.

(مسألة  :)8حيرم بيع الكلب وثمنه حرام ،بل هو من السحت كام تقدّ م .إ ّ
ال
كلب الصيد ،وهو الكلب املع ّلم الذي حيسن االصطياد فإنّه جيوز بيعه وإن مل يكن
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سلوقي ًا .كام ال جيوز بيع كلب احلراسة.
سلوقي ًا .وال جيوز بيع ما مل يتعلم وإن كان
ّ
ّ
(مس�ألة  :)9جيوز بيع الس�باع وغريها من احليوانات املحر ّمة االكل إذا مل

املحرم من االكل أوغريه.
ينحرص الغرض الظاهر منها بالوجه
ّ
نعم ،األحوط وجوب َا عدم بيع القرد.

(مس�ألة  :)10جيوز بيع االعيان النجس�ة غري ما تقدّ م إذا كانت هلا منفعة
حمللة معتدّ هبا بحيث تقصد منها نوع ًا ،كالعذرة والدم للتسميد والتزريق .وأ ّما
إذامل تكن هلا منفعة حمللة بالنحو املذكور إ ّما النحصار منفعتها باحلرام ،أولكون

منفعتها املحللة غري معتدّ هبا وال مقصودة منها فال جيوز بيعها.

املحرم االكل إذا
وك�ذا احلال يف االعيان الطاهرة ،فال جيوز بيع الس�مك
ّ
انحصر الغرض املعتدّ به واملقصود منه نوع ًا ب�االكل .والعربة بالفوائد املح ّللة

النادرة املغفول عنها نوع ًا.

(مس�ألة  :)11إذا كان الشيء مم�ا تنحرص منفعت�ه نوع ًا باحل�رام كاالكل

واجل�ري والشرب للفق�اع وكان هن�اك من يس�تحله من أه�ل االديان
للميت�ة
ّ
واملذاه�ب ا ُالخرى ففي جواز بيعه عىل املس�تحل نفس�ه أو عىل م�ن يبيعه عليه
إشكال ،واألظهر احلرمة.

نع�م ،إذا أقدم املكلف تس�احم ًا عىل بيعه ممن يس�تحله وعىل تس�ليمه جاز

ل�ه أخ�ذ الثمن منه ،ويملكه بأخ�ذه من باب االلزام ،كام ي�أيت يف آخر الكالم يف

املكاسب املحرمة إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)12كام حيرم بي�ع ا ُالمور املتقدّ مة حيرم رشاؤه�ا وجعلها ُاجرة
يف اإلج�ارة وعوض ًا عن العم�ل يف اجلعالة ويف الطالق اخللعي وجعلها مهر ًا يف
النكاح ودفعها وفا ًء عن الدين وغري ذلك من وجوه الكسب.

املكاسب املحرمة 11....................................................................................

نع�م ،إذا أمك�ن حتويل اخلم�ر خ ً
ال جاز أخذه�ا وفا ًء عن الدي�ن ،والبدّ

ٍ
حينئذ من حتويلها ،وال جيوز بيعها قبل ذلك.

(مس�ألة  :)13ا ُالمور املتقدّ مة وإن حرم التكس�ب هبا والتعامل عليها إ ّ
ال
بملكية ُاصوهلا املح ّللة ،كام لو حاز اإلنسان كلب ًا
هّأنا متلك يف أنفسها بحيازهتا أو
ّ

حم�رم االكل ،أومات له حيوان مملوك ،أو صن�ع مخر ًا من أعيان
س�ائب ًا أوحيوان� ًا ّ
ٍ
خيتص املالك
وحينئ�ذ
مملوك�ة ،كام هّأنا متلك بأس�باب املل�ك القهر ّية كاملرياث،
ّ
بالسلطنة عليها وجيوز له االنتفاع هبا بوجه حم ّلل كالتسميد بامليتة وبام حيرم أكله،
وتدريب الكلب عىل احلراس�ة ،وحتويل اخلمر ً
خلا وغري ذلك .وال ّ
حيل الحد

أوالترصف في�ه بغري إذنه .وجيوز لغريه ب�ذل املال له يف
مزامحت�ه فيه وأخ�ذه منه
ّ
مقابل رفع يده عنه أواالنتفاع به من دون أن يكون املال عوض ًا عنه.
لك�ن األح�وط وجوب� ًا االقتصار يف ذلك على ما إذامل يك�ن الغرض من

املحرم.
ذلك االنتفاع بالوجه
ّ

املتنجس�ة إن مل تك�ن قابل�ة للتطهير كالزي�ت
(مس�ألة  :)14االعي�ان
ّ
والعسل  ،ومل يكن هلا منفعة حم ّللة معتدّ هبا مل جيز بيعها ،كام تقدّ م يف االعيان النجسة.
وإن كانت قابلة للتطهري أوكان هلا يف حال نجاستها منفعة حم ّللة معتدّ هبا،

كالزيت والنفط اللذين يوقد هبام جاز بيعهام .وجيب إعالم املشتري بنجاس�تهام
إذا كان�ت ممّ�ا يؤكل أويشرب ،وكذا إذا كان�ت عيب ًا يكون إخفاؤه تدليس� ًا ،بل
مطلق ًا عىل األحوط وجوب ًا.

التكس�ب باآلالت واألش�ياء املعدّ ة هبيئاهتا للحرام،
(مس�ألة  :)15حيرم
ّ

املحرمة مث�ل االصنام والصلبان والش�عارات امل ّتخ�ذة لتقوية
كهي�اكل العب�ادة ّ
املوس�يقية ،
املحرمة كاالالت
الباط�ل و الضلال ،وآالت القامر ،وآالت ال ّلهو
ّ
ّ
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وكتب الضالل ،ونحو ذلك.

وال ب�أس ببيعه�ا إذا مل يبت�ن البيع عىل احرتام اهليئة املذك�ورة ،كبيع صنم

تم بحفظ هيئته ،وبيع الكتاب بام
الذهب أواخلش�ب بام هو ذهب أوخش�ب ال هُي ّ

هيتم بكتابته.
هو ورق ال ّ

املحرمة له،
مبني ًا على احرتام اهليئة ،لكن ال بلح�اظ اجلهة
ِّ
وك�ذا إذا كان ّ
ً
املحرمة ،ككوهنا من
الغفاهل�ا
هيت�م هبا من ال ّ
عرف�ا بل جلهة ُاخرى ّ
هيتم باجله�ة ّ
الفنية  ،أولكون بقاء اهليئة موجب ًا لزيادة قيمة املادة،
االثار القديمة ،أوالتحفيات ّ
كام لو كانت من االحجار الكريمة التي تزيد قيمتها ك ّلام كرب حجمها ،أولرتتّب
والصناعية التي هي هبيئة
الزراعية
املحرمة كبعض االالت
نفع عليها غري اجلهة
َّ
ّ
ّ
الصلي�ب مث ً
ال ،وكبعض املصوغات التي يقص�د التز ّين هبا من دون نظر للجهة
املحرمة ،وككتب الضالل التي يراد هبا ّ
االطالع عىل ما يقوله أصحاهبا أونقضه
َّ

أونحو ذلك.

املحرم
لكن األحوط وجوب ًا االقتصار عىل ما إذا مل يعلم برتتّب االستعامل ّ
ٍ
حينئذ ،وعىل م�ا إذا مل يلزم من البي�ع باهليئة املذك�ورة ترويج الباطل
على البي�ع
املحرم .بل ال إشكال يف
وتقويته لكونه ش�عار ًا له ولو مع عدم ترتّب االستعامل ّ
ٍ
حينئذ يف الثاين ،وإنّام االشكال يف البطالن.
حرمة البيع تكليف ًا
(مس�ألة :)16كما حيرم بي�ع اآلالت املذكورة حيرم صنعه�ا إذا ابتنى عىل

املح�رم هبا ،بل قد جي�ب إتالفها بإتالف هيئاهت�ا إذا كان بقاؤها
حتقي�ق الغرض
ّ
موجب ًا لرتويج الباطل وتقوية احلرام.
وال جي�ب فيما ع�دا ذل�ك ،كما إذا كان الغ�رض م�ن حفظها حف�ظ آثار

الش�خص الذي كان يس�تغلها كس�ائر مرتوكاته املختصة به ،بل قد جيوز صنعها

املكاسب املحرمة 13....................................................................................

ٍ
حينئذ ،كام لو كان الغرض منه عرض نمط حياة شخص خاص أوجمتمع خاص
وتصوي�ر ذل�ك ،من دون أن يبتني عىل ترتّب احلرام علي�ه .إ ّ
ال أن يلزم من ذلك

ترويج الباطل وتقويته ،فيحرم ،نظري ما سبق.

(مسألة  :)17غش املسلم حرام يستحق به العقاب ،بل هو من املحرمات

املؤكدة ،وقد تظافرت النصوص بأن من ّ
غش املسلمني فليس منهم .وهو إظهار

خلاف الواقع له بنح�و حيمله عىل االقدام عىل فعل مرج�وح اليقدم عليه لوال
ذلك .والبدّ فيه من ُامور:
ّ
الغاش بالواقع وقصده إظهارخالفه.
األول :علم

الثاين :جهل املغشوش بالواقع وتوهمّ ه خالفه بسبب تدليس املد ِّلس ،فلو

ّ
الغ�ش ،وكذا لو جهله لكن مل يس�تند خط�اؤه فيه لفعل
عل�م بالواق�ع مل يصدق
املد ّلس بل المر آخر الدخل له فيه ،كام لو تظاهر املريض بالعافية الخفاء مرضه

فلم يعتمد الطرف االخر عىل ظهور حاله ،بل فحصه فأخطأ يف فحصه.

الثالث :أن يرتتّب عىل ذلك وقوع املغشوش يف أمر يكرهه وال يقدم عليه

لوال ّ
كتزوج املرأة املريضة ،ورشاء املتاع املعيب ،واستعامل املاء النجس،
الغشّ ،
ونح�و ذل�ك .أ ّما ل�و مل يرتتب يشء م�ن ذلك ومل تك�ن فائدة إخف�اء الواقع إ ّ
ال
التجم�ل ،أو دف�ع عدوان الغري ،أو نح�و ذلك فليس إظهار خلاف الواقع من

ّ
املحرم.
الغش
ّ

ّ
الغ�ش يف املعامل�ة إن أوجب االخالل برك�ن من أركاهنا
(مس�ألة :)18
ً
مبطلا هلا ،كام ل�و ّ
غش الدبس فأوهم أنه عس�ل
أواملع�وض ـ كان
ـ كالع�وض
ّ
واشرتاه املشرتي عىل ذلك.

وإن مل يوج�ب ذل�ك لكن أوج�ب إخفاء عيب كان�ت املعاملة صحيحة،
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وثبت خيارالعيب الذي يأيت الكالم فيه يف مبحث اخليار من كتاب البيع.

وإن مل يوجب ذلك أيض ًا وإنّام أوجب إظهار صفة كاملية ،أو صنف خاص
يرغب فيه املشتري ،وقد ابتنت املعاملة عليه صحت املعاملة أيض ًا ،وثبت خيار

ختلف الوصف ال خيار العيب.

(مس�ألة  :)19ال جيب إتالف النقود املغشوش�ة .نعم ال جيوز التعامل هبا

م�ع جهل الطرف االخر ،للزوم ّ
املحرم ،وجيري فيها ما تقدم ،س�وا ًء كان
الغش ّ
حصوهلا عند الشخص عن علم هبا أم كان مغشوش ًا فيها ،فإنه ال ّ
حيل للمغشوش

يغش به غريه ،كام ال ّ
بيشء أن ّ
حيل للمظلوم أن يظلم غري ظامله.

(مس�ألة  :)20الظاهر جواز بي�ع املصحف الرشيف ورشائه عىل كراهة ،
خصوص� ًا يف البي�ع .فاألوىل إيقاع املعاملة عىل الغالف ونحوه مما هو خارج عن

املصحف مع بذل املصحف تبع ًا ،أو دفع املصحف بعنوان اهلبة املرشوطة بعوض.
(مس�ألة  :)21حيرم بيع املصحف الرشيف عىل الكافر إذا اس�تلزم إهانته

وهتك�ه ،أ ّم�ا إذامل يل�زم منه ذلك فالب�أس به ،بل ق�د يرجح ،كما إذا كان مظ ّنة
لعلو اإلسالم وظهور حجته.
لالهتداء به وسبب ًا ّ
(مسألة  :)22ال بأس ببيع ما ي ّتخذ منه احلرام واحلالل ممّن ُيعلم أنه ي ّتخذ
منه احلرام ،كبيع العنب والتمر والعصري ممّن ُيعلم أنه يصنعه مخر ًا ،وبيع اخلشب

املحرمة.
ممّن ُيعلم أنه يصنعه عود ًا أو آلة قامر ونحوها من االالت
ّ

ويس�تثنى من ذلك بيع اخلشب ونحوه ممّن يتخذه أصنام ًا أو صلبان ًا ،فإنه
حي�رم ويبطل ،بل األحوط وجوب ًا العم�وم جلميع أنواع آالت العبادة املبتدعة يف
االديان غري الصحيحة.

كام يستثنى من ذلك أيض ًا ما إذا لزم من البيع التشجيع عىل احلرام ،أوكان
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يف تركه ردع عن احلرام وهني عن املنكر ،فإنه حيرم ذلك حتى يف مثل بيع العنب
ممّن يصنعه مخر ًا.
(مس�ألة  :)23إذا باع ما ي ّتخذ منه احلالل واحلرام واشترط يف البيع اختاذ
احلرام منه كان الرشط حرام ًا باط ً
ال ومل جيب الوفاء به ،من دون أن يبطل البيع.
املحرمة ،كإجارة الدار
(مسألة  :)24حترم وتبطل إجارة االعيان للمنافع
ّ

لشرب اخلمر أو الدعارة ،وإجارة احلانوت لبيع اخلمر ،وإجارة الس�يارة للنقل

املح�رم .وجت�وز إجارهتا بوجه مطلق ممّن يس�تغلها يف احلرام م�ن دون أن يؤخذ
ذلك يف عقد اإلجارة وإن علم حني العقد بحصول ذلك منه.

نعم ،إذا لزم من اإلجارة التش�جيع عىل احل�رام حرمت ،وكذا إذا كان يف

تركها ردع عن احلرام وهني عن املنكر.

(مسألة  :)25حترم الرشوة يف احلكم من الرايش واملرتيش ،والحيل أكلها
للمرتيش ،واملراد هبا ما يبذل للقايض من أجل احلكم الحد اخلصمني ،حق ًا كان

أو باط ً
ال.

نعم ،إذا توقف اس�تنقاذ احلق عىل ذلك ج�از دفعها من الرايش وحرمت

عىل املرتيش.

(مسألة  :)26حترم الرشوة من الرايش واملرتيش يف غري احلكم والقضاء يف
مقابل أخذ حق الغري ظل ًام ،وال حترم عىل الدافع من أجل استنقاذ احلق أو دفع الظلم.
(مس�ألة  :)27حيرم التكس�ب باملراهنة يف القامر وغريه ،واملال املأخوذ به

حرام اليملكه الفائز ،سوا ًء ابتنى عىل عمل من املرتاهنني أو من أحدمها كالرهن

عىل محل احلجر الثقيل وعىل املسابقة يف الشعر أو يف السباحة أو يف الركض أم مل
يبتن عىل ذلك ،كالرهن عىل مطر السماء ،وقدوم املس�افر ،وسبق غري املرتاهنني
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ومن�ه (الرايس�ز) املع�روف يف هذه العصور .ويس�تثنى من حرمة الرهن الس�بق
والرماية عىل ما يأيت يف حمله إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)28اليانصي�ب إن كان لرشك�ة تابع�ة حلكوم�ة ال تق�وم على

أس�اس ديني وال تدعي لنفس�ها الوالية الدينية جرى على أوراقه وعىل اجلائزة
املستحصلة به ماجيري عىل مجيع ما يؤخذ من اجلهات احلكومية املذكورة عىل ما

يأيت يف املسألة (.)59

وإن كان لرشك�ة أو جهة أهلية أو لرشكة تابعة حلكومة تقوم عىل أس�اس

ديني فله صور..

ا ُالوىل :أن ترجع إىل الرتاهن بني املشرتكني لكسب الغالب منهم بالقرعة،
بحي�ث يبقى امل�ال املدفوع كله أو بعض�ه موقوف ًا غري مملوك الح�د حتى يملكه

الفائز بالقرعة .وال تكون ورقة اليانصيب إ ّ
ال وثيقة الثبات الدخول يف املسابقة

من دون أن تكون مقابلة باملال املدفوع.

وهذه الصورة داخلة يف املراهنة املحرمة التي سبق الكالم فيها.

الثاني�ة :أن ترجع إىل بذل املال للجهة اخلاصة أو العامة وتعيينه هلا برشط

أن تقوم تلك اجلهة باالقراع بني املشتركني ومتليك اجلائزة للفائز ،بحيث يتعني
امل�ال بتاممه لتلك اجلهة بمجرد دفع�ه ،ويكون االقراع رشط ًا زائد ًا عىل التمليك

يلزم الوفاء به واليوجب خت ّلفه إ ّ
ال اخليار.

والظاه�ر حلية املعاملة يف ه�ذه الصورة و متلك االط�راف للامل املأخوذ

بموجبها ،س�وا ًء كانت ورقة اليانصيب مبذولة للمش�ارك م�ن اجلهة التي تقوم

باليانصي�ب ملج�رد التوثي�ق الثبات مش�اركته م�ن دون أن تكون مقابل�ة باملال
املدف�وع ،ب�ل يكون املال هبة للجه�ة مرشوطة باالقراع ،أم كان�ت الورقة مبيعة
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م�ن قب�ل اجلهة املذك�ورة ،بحيث يكون املال املدف�وع ثمن ًا هلا ويك�ون بيعها هو

املرشوط باالقراع.

الثالث�ة :أن ترج�ع إىل ب�ذل امل�ال للجهة اخلاص�ة أو العامة بنح�و اهلبة أو
الشراء من دون رشط لالق�راع وال للجائزة .ويكون االقراع واجلائزة إحس�ان ًا
ابتدائي ًا من اجلهة القائمة به للتشجيع عىل البذل املذكور من دون أن تكون ملزمة

به بعقد أو رشط الزمني ،سوا ًء سبق منها الوعد هبام قبل البذل أم مل يسبق.

والإش�كال يف صح�ة املعامل�ة يف ه�ذه الص�ورة ومتلك االط�راف للامل

املأخوذ بموجبها.

وجتري هذه الصور الثالث وترتتّب أحكامها الس�ابقة يف مجيع املسابقات
العلمي�ة والفني�ة والعملي�ة ،التي ُتب�ذل فيها اجلوائز للس�ابقني ،ف�إن ابتنت عىل
اس�تحقاق الس�ابق للجائزة بمجرد س�بقه كانت من الصورة ا ُالوىل ،وإن ابتنت
على قي�ام كل مش�ارك بالعم�ل املطل�وب منه وبذل�ه للجه�ة القائمة باملس�ابقة

بشرط بذل اجلائزة له إن س�بق كانت من الص�ورة الثاني�ة ،وإن ابتنت عىل قيام
كل مش�ارك بالعمل املطلوب منه بالرشط مع كون بذل اجلائزة للس�ابق إحسان ًا
إبتدائي ًا للتشجيع عىل املشاركة من دون رشط كانت من الصورة الثالثة.

(مس�ألة  :)29ال بأس بعقود التأمني عىل احلياة وعىل احلوادث من غرق

وح�رق ورسق�ة وغريها إذا ابتنت عىل التعاقد بين الطرفني عىل أن يدفع املؤ ّمن
عىل حياته أو داره أو حمله أو س�يارته أو غريها مبلغ ًا من املال معين ًا مقطوع ًا ،أو

أن يدف�ع يف كل س�نة ً
مثلا مبلغ ًا من امل�ال ويف قبال ذلك يتعه�د الطرف االخر

املؤمن عنده بتدارك الرضر الواقع بقيمته حني حدوثه أو بمبلغ معينّ .
َّ

التكس�ب باالذان وأخذ ا ُالجرة عليه ،س�وا ًء كان
(مس�ألة  :)30ال جيوز
ّ
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بإج�ارة أم جعالة ،وكذا احلال يف الصالة والص�وم واحلج واجبة أو مندوبة ،بل
مجيع العبادات التي مل يثبت مرشوعية النيابة فيها عىل األحوط وجوب ًا.
نعم ،ما يقبل النيابة جيوز أخذ ا ُالجرة عليه ويقع امتثا ً
ال عن املنوب عنه.

(مس�ألة  :)31ال جيوز أخذ ا ُالجرة عىل القض�اء ،واألحوط وجوب ًا عدم

أخذها عىل بيان احلكم الرشعي الذي حيتاج اجلاهل ملعرفته ولو لكونه يف معرض
احلاج�ة للعمل به ،وأ ّما ما ال حيتاج إليه للعم�ل بل يكون تعلمه ملجرد التف ّقه أو
لنفع الغري فالظاهر جواز أخذ ا ُالجرة عىل تعليمه.
نع�م ،ال جي�وز امتناع العامل باحلكم الرشعي عن تعليمه عند الس�ؤال عنه
من دون أجر ،إال أن يكون قضاء الوقت يف بيانه حرج ًا لكونه شاغ ً
ال عن طلب

املعاش ،أو لغري ذلك.

(مسألة  :)32البأس بارتزاق القايض والفقيه من االموال العامة مع عدم
التمكن من اجلمع بني التكس�ب والقيام بوظيفتهام ،واألحوط وجوب ًا االقتصار

عىل صورة حاجتهام للامل باملقدار الالئق بشأهنام.

نعم ،جيوز دفع املال هلام تش�جيع ًا ال بعنوان االرتزاق مع وجود املصلحة

يف ذلك.وتشخيص ذلك موكول لويل األموال املذكورة.

(مس�ألة  :)33الظاه�ر ج�واز أخذ ا ُالجرة على تعليم الق�رآن ،وإن كان

األوىل عدم املشارطة يف تعيني االجر ،بل يرىض بام يدفع له.وأوىل منه عدم أخذ
يشء عليه حتى اهلدية.

(مس�ألة  :)34ال بأس بالتكس�ب با ُالمور الراجحة التي مل يثبت وجوب
إيقاعه�ا جمان ًا ،كقراءة املواعظ ومصائب أهل البيتBوفضائلهم وغريذلك.
وإن كان األوىل ع�دم املش�ارطة يف ذلك ،ب�ل عدم أخذ ا ُالج�رة ،ويكون الدفع
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واالخذ بعنوان اهلدية.

(مس�ألة  :)35جيوز أخذ ا ُالجرة عىل إيقاع عق�د النكاح وصيغة الطالق

ومجي�ع العقود وااليقاعات .وأما تعليم الصي�غ املذكورة فيجري فيه ما تقدم يف

املسألة(.)31

املحرمة كام
(مس�ألة  :)36حت�رم وال تصح اإلجارة عىل املناف�ع واالعامل ّ

حيرم التكسب هبا بغري اإلجارة كاجلعالة ،فال يستحق فاعلها اجلعل وال االجر.
ً
جاهلا باحلرم�ة اس�تحق االق�ل م�ن االج�ر
نع�م إذا كان العام�ل هب�ا
املب�ذول واالج�ر املقاب�ل عرف ًا للجه�د الذي بذل�ه العامل م�ن دون خصوصية

الفعل اخلاص.
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تتميم :فيه أمران..

األمر األول

يف بعض األعامل املحرمة

ق�د جرى الفقهاء ق�دّ س اهلل أرسارهم على ذكر مجلة م�ن املحرمات هنا
لبي�ان حرم�ة أخذ ا ُالجرة عليها ،لك ّنا ذكرنا مجل�ة منها يف كتاب االمر باملعروف
التعرض للكبائر.
والنهي عن املنكر عند ّ

التعرض هنا لغريها مما يناسب املقام ،وذلك يف ضمن مسائل..
وينبغي ّ

(مس�ألة :)37حي�رم تدليس املاش�طة ونحوه�ا كاحل ّ
الق ،وذل�ك بإخفاء

عي�ب موجود ،أو إظهار حس�ن الواقع له ،والبدّ في�ه من أن يكون الغرض منه

إيقاع الغري فيام ال يقدم عليه لوال العمل املذكور ،كالتزويج من الش�خص الذي
يفعل به ذلك ،حيث يدخل يف ّ
الغش الذي سبق حرمته.

أما إذامل يكن الغرض منه ذلك فال بأس به ،كام لو تزوج الشخص املعيب

فأراد إخفاء عيبه عن صاحبه بعد الزواج من دون أن يستلزم ذلك إقدام صاحبه
على حمذور ال يقدم عليه لو علم باحلال ،والتكون فائدة إخفاء الواقع إ ّ
ال جتنب
النفرة وحصول ا ُاللفة وحسن املعارشة.
التجمل
وك�ذا لو أراد الش�خص التجمل لصاحبه مع علم�ه بالعيب ،أو
ّ

لغريه من الناس ممّن ال عالقة له به ولو مع جهلهم بالعيب ونحو ذلك ،خلروج

ذلك كله عن ّ
املحرم كام يظهر ممّا سبق يف املسألة (.)17
الغش
ّ

(مس�ألة  :)38ال بأس بام تز ّينت به املرأة .نعم يكره وصل ش�عرها بشعر
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امرأة غريها ،بل األحوط استحباب ًا تركه.

(مس�ألة  :)39حيرم على الرجل حلق اللحية إ ّ
ال أن خيش�ى الرضر املعتدّ
ب�ه من بقائها ،وأ ّما س�خرية االخرين فاهتامم املؤمن هبا يبتن�ي غالب ًا عىل ضعف
النفس والش�عور بالنقص وعدم االعتزاز بدينه ومبدئه ،وإ ّ
ال فمن قويت نفس�ه
واعتز بدينه ومبدئه ير ّد كام ر ّد النبي نوح Aقومه إذ قال﴿ :إن تسخروا منا فإ ّنا
ّ
نسخر منكم كام تسخرون﴾.

نعم ،مع اخلوف وعدم القدرة عىل اجلواب والتغيري قد تبلغ السخرية حدَّ

الرضر املعتد به فيجوز الجله حلق اللحية .وذلك كله من فس�اد الزمان بفس�اد
أهله ،وال حول وال قوة إ ّ
الباهلل العيل العظيم.
مس�وغ حلق اللحية خ�وف الرضر يف خصوص
(مس�ألة  :)40يكفي يف
ّ
حال يتعلق الغرض العقالئي بالوقوع فيه وإن مل يضطر إليه رشع ًا أوعرف ًا ،فمن

خ�اف م�ن بقاء حليته عن�د مالقاة جائ�ر جاز له حلقه�ا عند مالقات�ه إذا كان له

غ�رض رشعي أوعريف ٌ
معت�د به يف مالقاته ،وإن مل يبل�غ الغرض يف مالقاته حدَّ
الوجوب الرشعي أو الرضورة العرفية.

(مس�ألة  :)41احلدّ الالزم يف طول اللحية ما يصدق معه عرف ًا عدم كون
الشخص حالق ًا حليته .ويكره الزيادة يف طوهلا عىل قبضة الكف.
(مس�ألة  :)42جيوز حلق العارضني وإبقاء الذق�ن إذا كان الباقي مقدار ًا

بأي وجه ،كاحللق
معت�دّ ًا به ،كام جيوز حتديد اللحية وأخذ الش�عر عن�د التحديد ّ

والنت�ف واحل�ف بخيط وغريذل�ك .وإن كان األوىل للرجل احلف�اظ عىل ما هو

االنسب برجولته.

تش�به
تش�به الرجال بالنس�اء بقصد التخنث ،وال ّ
(مس�ألة  :)43ال جيوز ّ
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النس�اء بالرج�ال بقصد التذكر واالسترجال ،س�وا ًء كان باللب�اس أم الزينة أم

ال�كالم أم بغريذل�ك .والبأس بفعل كل من الصنفني ما يناس�ب االخر لغرض
آخ�ر ،كاملعاون�ة يف بع�ض االعامل والتنكر لغ�رض ما ،وكذا مث�ل لبس الرجل
ثوب املرأة أو العكس للتسرت أو التدفئة أو غريمها.

(مس�ألة  :)44حيرم تصوير ذي الروح من اإلنس�ان واحليوان ،سوا ًء كان

جمس ًام أم ال .والبأس بتصوير بعض ذي الروح وعضو منه كالرأس والرجل ،أ ّما
إذا صدق عليه أنه تصويرحيوان ناقص فهو حرام ،كتصوير حيوان مقطوع اليد

أوالرج�ل .وأظهر من ذل�ك تصويرحيوان عىل هيئة خاص�ة تقتيض عدم ظهور
بع�ض أعضائه ،كتصوير ش�خص جالس ،أو ب�ارز من نافذة قد اختفى أس�فل
جس�ده خلف اجلدار ،ومنه تصوير الشخص إىل صدره مث ً
ال .نعم الظاهر جواز
تصوير اجلسد املقطوع الرأس.

بأي وجه اتفق،
املحرم ليس هو إجياد الص�ورة ّ
(مس�ألة  :)45الظاه�ر أن ّ
مصور ًا هلا بأن تس�تند إليه هندس�تها
بل تصوير الصورة ،بحيث يكون اإلنس�ان ّ
وتنظيم أبعادها ،فال حيرم التصوير الفوتوغرايف ،وال طبع الصور وال استنساخها،
تتم هبا الصورة كام يف تركيب املكعبات
وال مج�ع االجزاء املتفرقة للصورة بنحو ّ

املتعارف يف زماننا.

نع�م ،إذا كان�ت االج�زاء دقيقة جد ًا فاألح�وط وجوب ًا اجتن�اب تركيبها

تتم هبا الصورة.
بنحو ّ

(مس�ألة  :)46األحوط وجوب� ًا اجتناب تصوير الص�ور الومهية لذوات

االرواح ،كتصوي�ر حيوان مركب من حيوانين وتصوير حيوان ومهي كالعنقاء

والغول وتصوير املالئكة واجلن.

(مس�ألة  :)47تصوي�ر الكاريكاتير املتع�ارف يف عصورن�ا إن كان عرف ًا

بعض األعامل املحرمة 23...............................................................................

ال كان حلا ً
مش�وه كان حرام� ًا وإ ّ
ال وإن اش�تمل على مالمح
تصوي�ر ًا حلي�وان
ّ

احليوان العامة.

(مس�ألة  :)48جيوز على كراهية اقتناء الصور ،كام جي�وز بيعها ورشاؤها

م�ن دون أن يقتضي صنعه�ا .أ ّما إذا اقتضى البيع صنعها فهو باط�ل ،كام لو باع
الصور بنحو بيع الكيل يف الذمة ومل يمكن تسليمها إ ّ
ال بصنعها.
سب املؤمن وذ ّمه وهجاؤه وإهانته وهتكه ونحو ذلك
(مسألة  :)49حيرم ّ

م�ن أنحاء التعدي علي�ه .نعم قد جيوز ذلك لدفع الرضر االهم عنه أو عن غريه
م�ن املؤمنني .وكذا جيوز ذل�ك لتنفري الناس عنه دفع ًا لضرره عىل الدين،كام لو
ابتدع بدعة أو دعا إىل ضاللة.

(مسألة  :)50مدح من ال يستحق املدح إن كان بنحو اخلرب الكاذب حرم
مطلق� ًا ،وإن كان بوج�ه آخـر كالبيان املبني عىل املبالغ�ة والتخييل واملدح بنحو
اإلنش�اء ال اإلخبار فلا بأس ب�ه ،إ ّ
ال أن يرتتب عليه حم�رم آخركرتويج الباطل

والتشجيع عليه.

(مسألة  :)51املشهور حرمة الشعبذة ،وهي إراءة غري الواقع واقع ًا بسبب

خف�ة احلرك�ة ورسعتها بنحو خيرج عن املتعارف .لك�ن املتيقن من حرمته ما إذا
لزم منه أمر آخر حمرم كاالرضار باملؤمن .كام أن األحوط وجوب ًا تركها إذا كانت
بداعي بيان قدرة املش�ع ِوذ على االمر اخلارق للعادة .أ ّم�ا إذامل يكن بداعي بيان

ذلك ،بل ابتنى عىل أن ما يقع إهيام ال واقع له من دون أن يلزم منه أمر آخرحمرم

فالظاهر جوازه.

(مسألة  :)52حيرم طبع كتب الضالل والفساد ونرشها وحفظها والدعاية

هلا وس�ائر وجوه تروجيها إذا خيف ترتّب الضالل أو الفس�اد عىل ذلك ،أوكان
في�ه تقوية للباط�ل وترويج له .وال بأس بام الخياف من�ه عىل يشء من ذلك ،بل
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يرج�ح ل�و ترتّب عليه أمر راجح ،كاقتنائها لالطالع على مضامينها الباطلة من

أجل ر ّدها ودفع شبهها.

(مسألة  :)53حترم القيافة ،وهي إحلاق الناس بعضهم ببعض استناد ًا إىل
ٍ
حينئذ،
عالم�ات خاصة ،إذا كان اإلحلاق بنحو اجلزم ،كام حيرم تصديق القائف

وحيرم التكس�ب بذلك .وال حيرم يشء م�ن ذلك إذا مل يكن االحلاق بنحو اجلزم

واليقني م�ن دون ترتّب أثر خمالف ملقتىض الطرق واملوازين الرشعية .نعم يكره
ٍ
حينئذ.
إتياهنم والرجوع إليهم
(مس�ألة  :)54تع�ارف يف عصورنا إخبار بعض الناس ع�ن ُامور جمهولة
اعتماد ًا عىل طرق خاصة غري مبتنية عىل احلس أو التجربة أو نحومها من الطرق
العقالئي�ة ،كاالخبار م�ن طريق نرش بعض االش�ياء املختلفة م�ن خرز وحىص
وغريها ،ومن طري�ق قراءة الفنجان ،أو غريمها .والظاهر حرمة االخبار بطريق
اجلزم وحرمة التصديق به كذلك وحرمة التكسب بذلك.

نعم ،ال حيرم يشء منها إذا مل يكن االخبار أو التصديق بنحو اجلزم ،نظري

ما تقدم يف القيافة.

(مس�ألة  :)55يدع�ي بعض الن�اس القدرة عىل حتضري اجلن ،وال يس�عنا
إن�كار ذلك ،ف�إن صدقوا فتحضريهم إن كان بطريق الس�حر كان حمرم ًا ،وإن مل

يكن بطريق الس�حر فهو حالل إذا مل يس�تتبع إيذاء مؤمن ،وال بأس باالس�تعانة
هب�م يف ا ُالمور املحللة .وجي�ري عىل االخبار عن ا ُالم�ور الغيبية من طريقهم ما
تقدم يف حكم املسألتني السابقتني.

(مس�ألة  :)56اش�تهرت يف هذه االيام دعوى حتضري أرواح املوتى وأخذ
املعلوماتمنهم،وجيريعىلاالخباراعتامد ًاعليهمماتقدميفحكماملسائلالسابقة.
وأم�ا نف�س التحضري فهو حلال إذا مل يس�تلزم إيذاء مؤم�ن ،وإن كانت
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قناعتنا الش�خصية عىل أنه ال أصل لذلك ،وأن من يدعي هذه ا ُالمور بني دجال

كاذب ومتخيل واهم قد لبس�ت عليه نفس�ه وشبهت عليه ،وإن فرض أن هناك
بعض ا ُالمور احلقيقية فهي ُامور شيطانية ،فاحلضور للشياطني ال لالرواح التي
زعم إحضارها ،كام قد يناس�به أن كل فئة وأهل دين توحي إليهم االرواح التي
يزعمون حتضريها ما يناسب عقائدهم ،حق ًة كانت أو باطل ًة ،مع أن احلقيقة التي
تنكشف بعد املوت واحدة ال لبس فيها.

ومن َث ّم ينبغي االحتياط واحلذر من التصديق نتيجة جتربة صدق اخلرب يف
بعض املرات ،فإن ذلك قد يكون من الشيطان ،استدراج ًا حتى يستحكم حسن
الظن هبذه ا ُالمور ويستس�لم الس�امع هلا ويؤخذ هبا وال يستطيع االفالت منها،
تم له ذلك س�يطر عليه وقاده إىل ما يريد من ضالالت وحمرمات ،وش�غله
ف�إذا ّ
عن نفسه ودينه كام يشاء فخرس الدنيا واالخرة ،ذلك هو اخلرسان املبني.

واألخط�ر م�ن ذل�ك واالكذب ما ش�اع يف زماننا هذا م�ن دعوى إفاضة

بعض االئمة  Bواألولياء عىل بعض الناس من أنوارهم ،أو حلول أرواحهم
فيهم متلبسني هبم فينطقون عنهم ـ كام يزعمون ـ خمربين ببعض ا ُالمور املجهولة
أو آمري�ن أو ناهين ،بنحو يثري االنتباه ويلفت النظر ويس�تجلب بعض املغفلني
ّ
الس�ذج فيعمل�ون عىل ذلك مطيعين مصدقني وكأهنم يطيع�ون االمام أو الويل

ويصدقونه.

وق�د رأينا من ق�اده ذلك للرسق�ة وانتهاك احلرمات عن حس�ن نية ،ولو
ً
قليلا ألدرك التخليط يف ذلك ،وإال فام بال ه�ذه الذوات الطاهرة تفيض
تأم�ل
أنوارها عىل النساء وضعاف البصرية وتتجسد فيهم وترتك ذوي النفوس العالية
والشخصية القوية من علامء الدين ورجال الفكر املتدينني.

عىل أن جتسد أرواحهم ـ كام يزعمون ـ يف أشخاص غريهم أمر مرفوض
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ديني ًا وعقيدي ًا أشد الرفض ،وليس ذلك إال من عمل الشيطان وكيده ووساوسه
وختييالت�ه ،ولذا ش�اع يف االوس�اط التي يضع�ف فيها الدين ،جُ
وته�ل تعاليمه،
وختفى معامله ،ويقل املرش�دون ،حيث يكون ذلك مرتع ًا خصب ًا للشيطان ،وبيئة

صاحل�ة لكيده يف تضليل الناس والعبث هبم ،نع�وذ باهلل تعاىل من كيده ومكره،
ونس�أله العصم�ة والس�داد إن�ه أرح�م الرامحين ،وو ّيل املؤمنين ،وهو حس�بنا

ونعم الوكيل.

(مس�ألة  :)57املش�هور حرم�ة النجش .قيل :وهو أن يزيد الش�خص يف

ثمن الس�لعة وهو ال يريد رشاءها ،بل ليس�معه غريه فيزيد لزيادته ،أو هو مدح

سلعة الغري للرتغيب يف رشائها.

والظاه�ر أن املعيار يف احلرم�ة عىل حتقق الغش بذلك ،بأن يكون الغرض

م�ن أحد االمرين إهيام الغري جودة الس�لعة ليشترهيا بأكثر م�ن ثمنها .أو إهيامه
أهنا مطلوبة وهلا س�وق تنفق فيه ليشترهيا بثمنها ويتكسب هبا من دون أن تكون
كذل�ك .أما اذا كان الغرض من ذلك التنبيه للس�لعة الكاس�دة وإنفاقها وبيعها
بثمنه�ا أو بما دون�ه م�ن دون إهيام لشيء خمالف للواق�ع ،فال حي�رم لعدم حتقق

الغش ،كام يظهر مما تقدم يف املسألة (.)17

(مس�ألة  :)58ال ب�أس بالنياح�ة وبالتكس�ب هب�ا .وإن كان األوىل ع�دم

املش�ارطة يف ذل�ك والرض�ا بما يدفع ل�ه ،نعم ق�د حت�رم النياحة الش�تامهلا عىل
خصوصية حمرمة ،كالنياحة بالكذب أو باملدح بصفات مذمومة رشع ًا ،كالسلب

والنهب وحسن الغناء ونحو ذلك مما يستلزم املدح به الرتويج للحرام والتشجيع
عليه ،وكذا إذا كان املرثي ممن يلزم من مدحه ترويج الباطل وتقويته ،لكونه عل ًام
للضالل أو مشهور ًا بالفسق وانتهاك احلرمات أو نحو ذلك.
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األمر الثاين

يف حكم التعامل مع من يتعرض
يف كسبه للحرام

(مس�ألة  :)59م�ا تأخ�ذه احلكومة التي تقوم عىل أس�اس دين�ي وتدّ عي

اخلراجية
لنفس�ها الوالية الدينية من الرضائب الرشعي�ة املجعولة عىل االرايض
ّ
عينته وتبرأ ذمة من علي�ه تلك الرضيبة بأخ�ذ احلكومة هلا،
واالم�وال يق�ع عام ّ
س�وا ًء كانت تلك الدولة حم ّقة يف دعواها الوالية أم مبطلة وظاملة .ويكون الوزر
يف الصورة الثانية عىل احلاكم ال غري .كام جيوز للغري أخذه من احلكومة املذكورة،
سوا ًء دفعته احلكومة له جائزة وهد ّية جمانية أم بمعاملة معاوضية .بل إذا قاطعت
احلكومة املذكورة ش�خص ًا آخر عن تلك الرضيبة بمبلغ معني من املال يدفعه هلا

صحت املقاطعة ،وكان لذلك الشخص أخذ الرضيبة من الشخص الذي وجبت
علي�ه .ووج�ب عىل من علي�ه تلك الرضيبة دفعه�ا له .وتربأ ذمت�ه أيض ًا بذلك.
وأم�ا إذا مل ت�دّ ِع احلكومة لنفس�ها الوالية الدينية ،بل ابتنت س�لطتها عىل

القوانني الوضعية فالظاهر عدم براءة الذمة من الرضيبة بدفعها إليها.

وأظه�ر من ذلك م�ا إذا مل تؤخذ الرضيبة بعن�وان كوهنا الرضيبة الرشعية

املعه�ودة ،بل بعنوان آخر تقتضيه القوانني الوضعية ،فإهنا ال جتزي عن الرضيبة
الرشعي�ة ،حت�ى لو كان اآلخ�ذ حكومة تدّ ع�ي اخلالفة أو الوالي�ة الدينية .وال

خت�رج الرضيب�ة املأخوذة عن ملك الداف�ع ،فيحرم الترصف فيه�ا إذا كان حمرتم
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املال مع العلم هبا وتعيينها.

(مس�ألة  :)60امل�راد بالرضيب�ة الرشعية يف املس�ألة الس�ابقة ه�ي الزكاة

ورضيبة االرض اخلراجية الزراعية ،س�وا ًء كانت نقدي�ة بمقدارمعينّ من املال،
كما ل�و جعل على كل دونم عشرة دنانري مث ً
ال وهي املسماة باخل�راج ،أم حصة
من الثمرة كالربع والثلث وهي املسماة باملقاسمة .وأما بقية احلقوق والرضائب

الرشعية كاخلمس والكفارات فال جيري عليها احلكم السابق ،بل البدّ من أدائها
املقرر رشع ًا.
بالوجه ّ
(مس�ألة  :)61يص�ح التعام�ل م�ع من يبتلي يف أموال�ه باحل�رام كاملرايب

واملقام�ر والس�ارق وبائع اخلمر وغريهم ،كام جيوز االنتف�اع بامله والترصف فيه

بإذن�ه بمث�ل الدخ�ول يف داره أو حمله والرك�وب يف س�يارته واالكل من طعامه
وغريه�ا ،وجي�وز أيض ًا أخذ امل�ال منه ومتلكه هببة أو معاوض�ة أو غريمها ،إ ّ
ال أن
يعل�م بحرم�ة امل�ال بعينه فال جي�وز الترصف في�ه وال أخ�ذه إ ّ
ال بمراجعة مالكه

احلقيق�ي أو ولي�ه مع معرفته ولو جه�ل املالك فإن أمك�ن الفحص عنه وجب،

ومع اليأس من معرفته والوصول إليه جيب عىل من يقع املال حتت يده التصدق
ب�ه ع�ن صاحبه عىل الفق�راء .ولو صادف أن ع�رف املالك بعدذل�ك ومل يرض
بالتصدق فاألحوط وجوب ًا الضامن له.
وه�ذا هو احلك�م يف كل م�ال جمهول املالك يق�ع حتت يد املكل�ف .وأما
التصرف بامل�ال املجه�ول املال�ك م�ن دون أن يتصدق ب�ه كال�دور واملح ّ
الت
وغريها فالبدّ يف جوازه من الرجوع للحاكم الرشعي.

(مسألة  :)62ال فرق يف حكم املسألة السابقة بني كون من يبتيل يف أمواله
باحلرام شخص ًا خاص ًا وكونه جهة عامة ،كالدولة.
نع�م ،الدول�ة التي ال تقوم عىل أس�اس دين�ي وال تدّ عي لنفس�ها الوالية
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الدينية ،بل تبتني سلطتها عىل القوانني الوضعية فاملال املأخوذ منها إن كان ملك ًا
هل�ا من دون أن يكون مس�بوق ًا بملك مس�لم ج�از متلكه منها بالوج�ه القانوين،
كالنق�ود غير املس�تعملة (البل�وك) وامل�واد التي تس�توردها م�ن احلكومات أو

الشعوب غري املسلمة.

وإن كان مسبوق ًا بملك مسلم جمهول جرى عليه حكم جمهول املالك الذي

تقدم يف املس�ألة الس�ابقة ،كالنقود املس�تعملة التي تعاقبت عليها أيدي املسلمني
بوجوه ال يعلم احلرام منها من احلالل ،وكاملواد املشتراة من املس�لمني من دون

ضبط للاملك أوالغاصب أواملختلس أونحومها ممّن اليبايل كيف يكتس�ب املال.

نع�م ،إذا كانت مشتراة ممن يرى نف�وذ املعاملة مع تل�ك الدولة من ِفرق
املسلمني أو االديان ا ُالخرى جاز أخذه منها ومتلكه بمقتىض قاعدة االلزام.
(مس�ألة  :)63امل�ال املأخوذ من الدولة التي ال تدعي لنفس�ها اخلالفة أو

الوالية الدينية وإن جرى عليه حكم جمهول املالك فيجب التصدق به عىل الفقري
ً
ً
قانون�ا إذا كانت حمرتمة بعد
وجوب�ا رصفه يف اجله�ة التي متلكه
إال أن األح�وط

إج�راء وظيفة جمهول املالك عليه ،فإذا طلب ش�خص من آخ�ر قبض مبلغ عنه
من البنك مث ً
ال فقبضه فالالزم عىل القابض بعد إجراء وظيفة جمهول املالك عىل
املبلغ دفعه للشخص الذي طلب منه قبض املبلغ ،وإذا كان قد عينّ رصف املبلغ
عين�ه ،إال يف موارد خاصة
املذك�ور يف وف�اء دينه أو االنفاق عىل أهله رصفه فيام ّ

اليتيرس ضبطها يراجع فيها احلاكم الرشعي.

(مس�ألة  :)64مما س�بق يظه�ر أن من أج�رى معاملة صحيح�ة أو باطلة

تقتيض اس�تحقاق املال عليه فدفع املال بالتحويل على البنك التابع للدولة التي
ال تبتني عىل كيان ديني وال تدّ عي لنفس�ها الوالية الدينية مل يربأ بأخذ املس�تحق

للامل من البنك املذكور ،لكون املال جمهول املالك.
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نع�م ،إذا أخ�ذه املس�تحق للامل وأج�رى علي�ه وظيفة جمه�ول املالك ثم

احتس�به بعد ذلك وفا ًء عمن عليه احلق الذي أجرى املعاملة معه برئت ذمة من

عليه احلق بذلك .ولعل األوىل يف دفع املحذور املذكور أن يتصالح الطرفان عىل
ب�راءة ذمة من عليه احلق يف مقابل تس�ليطه ملن له احل�ق عىل أخذ املال من البنك
بدفعه الصك له مث ً
ال ،فيكون دفعه للصك بنفسه سبب ًا لرباءة ذمته من احلق الذي
علي�ه ،بلا حاجة إىل احتس�ابه عليه بعد إجراء وظيفة جمه�ول املالك عليه ،وإنام
حيتاج آخذ املال إلجراء وظيفة جمهول املالك من أجل حتليل املال له ال غري.

(مس�ألة :)65إذا كان املال مشترك ًا بني اجلهة غرياملالك�ة واجلهة املالكة،

كأم�وال الرشكات املختلطة ج�رى عليه حكم جمهول املالك يف حصة اجلهة غري

املالكة وحكم معلوم املالك يف حصة اجلهة املالكة.

حولت الرشكة املذكورة املال املستحق عليها عىل جهة غري مالكة
نعم ،إذا ّ

فأخذ املال من تلك اجلهة جرى عليه حكم جمهول املالك بتاممه.

(مس�ألة  :)66إذا اكتس�ب املؤم�ن امل�ال بأح�د الوجوه املحرمة الس�ابقة

وغريه�ا من خمالف يف الدين يرى بمقتىض دينه صحة املعاملة واس�تحقاق املال
ّ
بموجبهاحل للمؤمن أخذ املال إلزام ًا للمخالف بحكم دينه وإن كان إيقاع
عليه
حمرم�ا ،فإذا باع املؤمن اخلمر واخلنزير مث ً
ً
ال ممّن يرى جواز البيع املذكور
املعاملة
كان إيقاع املعاملة حمرم ًا وتس�ليم املبيع حرام ًا ،لكن لو فعل املؤمن ذلك عصيان ًا
أو جه ً
ال ّ
حل له أخذ الثمن ومت ُّلكه من الشخص املذكور.
وإذا وق�ع يف يد املؤمن مال ملخالف ل�ه يف الدين بوجه غري مرشوع وكان
صاح�ب املال ي�راه مرشوع� ًا بمقتىض دين�ه ّ
حل للمؤم�ن أخذه ومتلك�ه منه أو

الترصف فيه .كام أنه إذا اكتسب املال بمعاملة غري مرشوعة من خمالف يف الدين
غري حمرتم املال جاز أخذ املال منه من باب االس�تنقاذ وإن مل يكن حال ً
ال يف دين
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الشخص املذكور.

(مس�ألة  :)67إذا دف�ع إنس�ان م�ا ً
ال إىل آخ�ر لينفق�ه يف طائف�ة م�ن

الن�اس ـ كالس�ادة أو الفق�راء ـ وكان املدف�وع له منهم ،فإن ظهر م�ن الدافع أن
مراده رصف املال فيهم كيف اتفق بنحو يشمل أخذه لنفسه معهم جاز له األخذ
من�ه ،وإن مل يظه�ر منه ذلك بل اش�تبه املراد ،أوكان ظاهر احل�ال إرادة رصفه يف

غريه بحيث يكون واسطة يف اإليصال ال غري مل حيل له األخذ من املال.

وك�ذا احل�ال فيام ل�و دفع له بضاع�ة ليبيعها أو ما ً
ال ليشتري به ،حيث ال
جيوز له رشاء البضاعة لنفس�ه ،وال الرشاء باملال من نفس�ه إ ّ
المع فهم العموم له

وظهور حال الدافع يف ذلك .وجيري ذلك يف مجيع النظائر.
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املقام الثاين

يف آداب التجارة

(مس�ألة  :)68يس�تحب ذكر اهلل تعاىل يف االس�واق ،وطل�ب اخلرية منه،
والدع�اء باملأث�ور ،ومن�ه الش�هادتان .كام يس�تحب عند الشراء التكبير ثالث ًا،

يس�تدر الرزق بالدعاء ،وأن يرجو يف نفس�ه الرزق
والدع�اء باملأثور أيض ًا ،وأن
ّ
من حيث ال حيتسب ،وال يعتمد عىل حذقه وكدّ ه وال يطمئن إليهام.

للمتكسب أن يقصد بكسبه االستعفاف عن الناس،
(مسألة  :)69ينبغي
ّ

والتوس�عة عىل العيال ،والقيام بأعامل اخلير والرب ،فإن ذلك من طلب االخرة.
وال ينبغي له أن يكون ّ
مهه اجلمع واالدخار.
(مس�ألة  :)70يس�تحب االمج�ال يف الطل�ب ،فإنه لن مت�وت نفس حتى

تس�تكمل رزقها ،ويف حديث االمام الصادق« :Aليكن طلبك للمعيش�ة فوق
املضيع ودون طلب احلريص».
كسب
ّ

(مس�ألة  :)71يستحب التعامل مع من نش�أ يف اخلري .ويكره التعامل مع

مستجدّ النعمة ،وخمالطة السفلة.

(مسألة  :)72يستحب التو ّثق بالكتابة عند املعاملة.

(مسألة  :)73يستحب االحسان يف البيع والتسامح فيه ،وأن يعطي زائد ًا،
وأن يبادر للبيع عند حصول الربح ،وأن اليزهد يف الربح واالسرتزاق به وإن ّ
قل.

آداب التجارة 33.......................................................................................

(مس�ألة  :)74يستحب إقالة النادم.وهي رفع اليد عن البيع وفسخه عند
طل�ب أحد املتبايعني .ففي احلديث« :أ ّيام عبد أقال مس�ل ًام يف بيع أقاله اهلل عثرته

يوم القيامة » .ويأيت الكالم يف أحكامها يف الفصل الرابع عرش إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)75يس�تحب للمشتري املامكس�ة والتحفظ من الغبن ،إال يف
رشاء ا ُالضحية ،والكفن ،والعبيد ،ومصارف احلج فإنه يكره املامكسة فيها.
(مس�ألة  :)76صاحب الس�لعة أوىل بالس�وم بأن يبدأ ببي�ان الثمن الذي

يطلبه ،وال يكون املشرتي هو البادي ببيان الثمن الذي يدفعه.

(مسألة  :)77ينبغي للتاجر أن اليشتغل بتجارته عن أداء الصالة يف أول

وقته�ا ،بل ينبغي ذل�ك جلميع أهل األعامل ،فعن أمري املؤمنني« :Aليس عمل
عز ّ
وجل من الصالة فال يشغل ّنكم عن أوقاهتا يشء من ُامور الدنيا،
أحب إىل اهلل ّ
عز ّ
ذم أقوام ًا فقال﴿ :الذين هم عن صالهتم ساهون﴾ يعني :أهنم
فإن اهلل ّ
وجل ّ
غافلون ،استهانوا بأوقاهتا».

(مس�ألة  :)78يكره لإلنس�ان أن يكون أول داخل للس�وق وآخر خارج

منه ،كام يكره السوم ما بني طلوع الفجر وطلوع الشمس.

(مس�ألة  :)79يكره للبائع أن يمدح س�لعته ،وللمشرتي أن يذ ّمها ،وكذا
الغش ،وا ّ
كتمان العيب إذامل ي�ؤ ِّد إىل ّ
ال حرم ،واحلل�ف يف البيع والرشاء صدق ًا،
وإن كان كذب ًا حرم.

(مس�ألة  :)80يكره للبائع الربح بمثل الثمن فام زاد ،ويستحب الرفق يف
الربح عىل املؤمن إذا اشترى للتجارة ،ويكره الربح عليه فيام يشتريه لغريها إ ّ
ال

بمق�دار احلاجة ،كما يكره ربح البائع عىل من يعده باالحس�ان إن اشترى منه،
ويكره أيض ًا التفريق بني املشرتي املامكس وغريه يف الربح.
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(مس�ألة  :)81يك�ره للمشتري طل�ب الوضيعة م�ن الثمن بع�د العقد،

وقبوهلا إذا ر ّدها عليه البائع.

(مس�ألة  :)82يك�ره الش�كوى م�ن عدم الرب�ح ومن اإلنف�اق من رأس

امل�ال ،فف�ي احلديث« :إن من ش�كى من ذلك فقد ش�كى اهلل تع�اىل» .وال بأس
ببيانه كحقيقة واقعة من دون أن يتضمن الشكوى ،خصوص ًا مع استدراك ذلك

بحمده تعاىل وشكره عىل ما رزق ويسرّ  ،فإن نعمه ال حتىص وال ينبغي أن تنسى.
(مس�ألة  :)83يك�ره الدخ�ول يف س�وم املؤم�ن .واملراد به أن ي�رى اثنني

يتس�اومان يف بي�ع ورشاء فيدخ�ل قب�ل أن ينتهي االم�ر بينهام بالقب�ول أو الرد،
ويطل�ب أن يكون هو املشتري أو البائع بد ً
ال م�ن أحدمها .وال بأس به إذا ابتنى
بيع املتاع عىل طلب الزيادة ،وهو البيع يف املزاد.

(مسألة  :)84يكره أن يتوكل أحد من أهل املدينة لالعراب وأهل البوادي

يف بيع ما يأتون به للمدينة من البضائع .بل يرتكون ليبيعوها بأنفسهم.

(مس�ألة :)85يك�ره تلق�ي الركبان ،وه�م الذين جيلب�ون البضائع للبلد،

واملراد بتلقيهم اخلروج الس�تقباهلم ،ومبادرهتم بالرشاء منهم قبل دخول البلد.
وال يكره ذلك لو صادف لقاءهم خارج البلد من دون قصد .وحدّ التلقي أربعة

فراسخ ،فإن زاد عىل ذلك كان من جلب البضاعة املستحب.

(مس�ألة  :)86يك�ره االحت�كار ،وه�و حبس الطع�ام لطل�ب الزيادة يف
اخلصب أربعني يوم ًا ويف الشدة والبالء ثالثة أيام ،بل حيرم حبس الطعام مطلق ًا

م�ع حاج�ة الناس له وع�دم الباذل ،بحي�ث يوجب الضيق عىل الن�اس ،واملراد
بالطعام احلنطة والشعري والتمر والزبيب والزيت والسمن.

املحرم جيرب املحتكر عىل البيع من دون أن
(مسألة  :)87يف مورد االحتكار ّ
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حيدد السعر عليه ،إ ّ
ال أن يكون السعر الذي يطلبه جمحف ًا بالعامة  ،فيحددالسعر

عليه بنحو ال جيحف به وال هبم.

(مس�ألة  :)88الذي جيرب املحتكر وحيدد الس�عر عليه يف مورد االجحاف

ه�و احلاك�م الرشعي مع تيرس الرجوع إلي�ه ،ومع عدم تيرس الرج�وع إليه يقوم
بذلك عدول املؤمنني.

(مس�ألة  :)89حيرم االحتكار إذا كان موجب ًا لتلف النفوس املحرتمة ،أو

الضرر املهم هبم الذي جيب دفعه كاالمراض الصعبة وتعطيل بعض االعضاء،
أو كان موجب� ًا للهرج واملرج واختالل النظ�ام .من دون فرق بني الطعام وغريه

كالدواء واللباس وغريمها .بل حتى االعامل كعالج االمراض والنقل وغريمها،
ٍ
حينئذ من أن يكون بنحو
فيحرم االمتناع عنها إذا أوجب ذلك .والبدّ يف الثمن
ال يلزم منه أحد املحذورين املذكورين.

الفصل األول
يف عقد البيع

الب�د يف حتق�ق البيع من الت�زام الطرفني به و إبرازمها االلت�زام املذكور بام

ّ
يدل عىل جعل املضمون وإجياده يف اخلارج ادعا ًء ،املعرب عنه باالنشاء .وهذا هو

الالزم يف مجيع العقود.

(مس�ألة  :)1يقع البيع بكل ما ّ
يدل على االلتزام املذكور من الطرفني من

لفظ أو إشارة أو كتابة كالتوقيع من الطرفني عىل ورقة البيع أو فعل آخر ،كتسليم
املس�مى باملعاط�اة ،ونحو ذلك.
أح�د العوضين من الثمن أو املثمن وتس� ّلمه،
ّ
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(مس�ألة  :)2ال يشترط يف اللف�ظ العربي�ة ،فيق�ع بأ ّي�ة لغ�ة كان�ت ،كما

يق�ع بامللح�ون والكناي�ات وغريه�ا ممّ�ا يتضمن إب�راز االلت�زام النفسي بالبيع

وجعل مضمونه.

(مس�ألة  :)3إذا طلب أحد الطرفني من االخر أن يبيعه شيئ ًا فقال :بعتك

ه�ذا اليشء ،مل يكف يف حتقق البيع مامل يظهر من الطالب القبول والرضا بالبيع.
أورصح رأس ًا بالرد فال بيع.
أما لو مل يظهر منه ذلك
ّ
(مس�ألة  :)4إذا كان أح�د الطرفين وكي ً
ال عن االخر كف�ى التزامه بالبيع

عن نفسه وعن موكله وإنشاؤه له ،بال حاجة إىل إنشاء القبول عن االخر.

نعم ،إذا غفل عن وكالته فالتزم بالبيع وأنشأه عن نفسه بانتظار قبول االخر

فلا يقع البيع مامل يتحقق القبول عن االخر أو منه .وهكذا احلال يف الوكيل عن
الطرفني ،والو ّيل عليهام ،ونحومها من موارد توليّ الشخص الواحد لطريف العقد.
(مس�ألة  :)5يشترط يف عق�د البيع ابتن�اء التزام الطرفين باملضمون عىل

الت�زام االخر به ،فلو التزم كل منهام باملضمون ابت�دا ًء بانتظار قبول االخرمل يقع
العق�د إ ّ
ال أن ّ
يطلع أحدمها عىل التزام االخر ويرىض به .مث ً
ال إذا كتب الوس�يط

ورق�ة البي�ع وو ّقعها أحد الطرفني بانتظ�ار توقيع صاحبه ،وصادف أن وس�يط ًا
آخ�ر كت�ب ورقة أخرى للبيع وو ّقعه�ا الطرف الثاين بانتظ�ار توقيع صاحبه من
دون أن يعلم بتوقيعه مل يقع البيع حتى يعلم أحد الطرفني بتوقيع االخر ويرىض
باملعاملة .وهكذا احلال يف مجيع العقود.

(مسألة  :)6ال يشرتط يف البيع التخاطب بني الطرفني وال وحدة املجلس،
وال املواالة بني االلتزام من الطرفني .فيقع البيع مث ً
ال بكتابة مضمونه يف ورقة و

ثم ارساهلا لالخر فيوقع فيها.
توقيع أحد الطرفني فيها ّ

نعم ،البدّ من بقاء الطرف األول عىل التزامه حتى يقبل االخر ،فلو عدل
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الط�رف األول عن التزام�ه قبل صدور القبول من االخرمل يق�ع البيع حتى لو مل
يعل�م الطرف الثاين حني قبوله بعدول األول .ولو ادعى العدول ُقبِل منه إ ّ
ال أن
ُيعل�م بكذبه.ولو ُش�ك يف زمان العدول وأن�ه قبل قبول الث�اين أوبعده ُبني عىل
عدم صحة البيع .وهكذا احلال يف مجيع العقود.

(مس�ألة  :)7البدّ يف صحة البيع من اتفاق املتبايعني عىل مضمون واحد،

بحي�ث يتطاب�ق ما يلت�زم به أحدمها م�ع ما يلتزم ب�ه االخر يف الثم�ن واملثمن و
غريمهامن اخلصوصيات املأخوذة يف البيع ،كالرشط والوصف واالجل وغريها،

ف�إذا اختلف�ا يف يشء من املضمون بطل البيع .ولو اختلفا يف االمجال والتفصيل،

كما لو قال :بعت�ك الثوب بدينار ،فقال :اشتريت كل ربع منه برب�ع دينار ،فإن
ابتن�ى التفصيل عىل االرتباطية بحيث يرجع إىل وح�دة البيع يف جمموع االجزاء

صح البيع ،وإن رجع إىل االنحالل وإىل تعدد البيع بتعدد االجزاء بطل .وهكذا
ّ

احلال يف مجيع العقود.

(مس�ألة  :)8يشترط يف البي�ع التنجي�ز ،فلا يص�ح البيع معلق� ًا عىل أمر
غير حاصل حني العقد ،س�وا ًء عل�م حصوله كالبي�ع معلق ًا على طلوع اهلالل

أم مل يعلم ،كالبيع معلق ًا عىل قدوم املس�افر .بل األحوط وجوب ًا عدم البيع معلق ًا
عىل أمر حاصل جمهول احلصول ،كام لو قال :بعتك إن كان ما ُولد يل ذكر ًا.
نعم ،يصح البيع معلق ًا عىل جمهول إذا كان املجهول رشط ًا يف صحة البيع،
كام لو قال :بعتك هذا الثوب إن كان يل.وكذا يصح إذا كان معلق ًا عىل أمر معلوم

احلصول حني العقد ،وإن مل يكن رشط ًا يف صحة العقد.

وهك�ذا احلال يف مجيع العقود وااليقاعات ،ع�دا الوصية التمليكية وهي
التملي�ك معلق� ًا عىل املوت والتدبري ،وه�و عتق العبد مع ّلق ًا على املوت والنذر
املع ّلق عىل حصول يشء غري حاصل.
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الفصل الثاين
يف رشوط املتبايعني

يعترب يف املتبايعني ُامور..

األول :البل�وغ بأحد ا ُالمور املتقدم�ة يف أول مباحث االجتهاد والتقليد،
فلا يصح بيع الصبي ورشاؤه لنفس�ه وإن كان مميز ًا يفهم معن�ى البيع والرشاء،
وي�درك م�وارد النفع والضرر املاليني.بل البد يف ذلك م�ن إذن الويل ،ويأيت يف

كتاب احلجر بعض الفروع املتعلقة بذلك إن شاء اهلل تعاىل.

الثاين :العقل فال يصح عقد املجنون .ويأيت يف كتاب احلجر بعض الفروع

املتعلقة بذلك إن شاء اهلل تعاىل.

املكره ورشاؤه ،وه�و الذي يأمره غريه
الثال�ث :االختيار ،فلا يصح بيع َ
بالبي�ع أو الشراء أم�ر ًا مبني ًا على التخويف بإيق�اع الرضر إذا خي�ف من ترتب

الرضر .نعم إذا كان االكراه بحق مل يمنع من صحة البيع.

يعم
(مس�ألة  :)1امل�راد م�ن الرضر الذي يتوق�ف صدق االكراه مع�ه ما ّ
هيمه أمره كولده
الرضر الواقع عىل نفس�ه وماله وش�أنه وبعض َمن يتعلق به ممن ّ
يعم من جيب عليه دفع الرضر املعتد به عنه رشع ًا،
وأبويه وإخوته ،بل الظاهر أنه ّ

يعم من حيس�ن منه رشع ًا دفع الرضر عنه،
كام لو هدّ ده بقتل مؤمن ال يعرفه ،بل ّ

كام لو هدّ ده بنهب مال مؤمن اليعرفه.

ِ
رضراملكره باالستعانة بالغري من دون حمذور
(مسألة  :)2لو قدر عىل دفع
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والتفت لذلك ،ولكنه مل يفعل وأوقع البيع فالظاهر عدم صدق االكراه ،وصحة
ٍ
حينئذ .وكذا إذا قدر عىل إهيام ِ
املكره أنه فعل ما أكرهه عليه والتفت لذلك
البيع
(بعت)
ومل يفع�ل ،ب�ل أوقع البيع .ومنه إذا قدر عىل التوري�ة كام لو قصد بقوله:
ُ
االخب�اردون االنش�اء والتفت إليها ،ومل خيش ظهور احل�ال والوقوع يف الرضر،
ٍ
صح لعدم صدق االكراه.
يور
فإنه إذا مل ِّ
حينئذ وباع قاصد ًا البيع َّ
(مسألة  :)3إذا أمره الغري بالبيع وخاف من ترتّب الرضر بمخالفته ،لكنه

صح البيع .وكذا إذا استند يف بيعه
باع برضاه من دون أن يستند البيع ألمر الغري َّ
الم�ر الغير دفع ًا للرضر املرتتب عىل خمالفته ،لكن�ه التفت إىل أنه ال يصح رشع ًا
فأوقع البيع راضي ًا به دفع ًا للمشاكل الرشعية املرتتبة عىل بطالن املعاملة.

(مس�ألة  :)4إذا ُاك�ره عىل بعض اخلصوصيات يف البي�ع كالثمن والزمان

وامل�كان م�ن دون أن ُيكره على أصل البيع ،بل كان له ترك�ه ،فباع باخلصوصية
ص�ح البيع .كام لو ُحدد له الثمن من دون أن ُيلزم بالبيع به ،بل
الت�ي ُاكره عليها
ّ

صح البيع.
كان له ترك البيع رأس ًا ،فإنه لو اختارالبيع بالثمن املحدد ّ

(مسألة  :)5االكراه إنام ُيبطل البيع إذا وقع عىل من له البيع أو عىل وليه أو
املوكل بالبيع ،أما إذا وقع عىل الوكيل مع رضا ِّ
وكيله مع عدم رضا ِّ
املوكل بالبيع
فالبيع صحيح .وكذا إذا أكره صاحب املال أو وليه أو وكيله ش�خص ًا يف أن يبيع
ٍ
حينئذ ،وال يبطله االكراه.
عنه فباع ،فإن البيع يصح
املكره باالجازة الالحقة منه أو من وكيله أو وليه.
(مسألة  :)6يصح بيع َ

املكره
(مس�ألة  :)7ملا كان البيع مع إكراه أحد الطرفني فاس�د ًا فكام يبقى َ
للمكره،
مالك ًا ملا يؤخذ منه من ثمن أو مثمن يبقى الطرف االخر مالك ًا ملا يدفعه
َ
ٍ
وحينئذ إن كان الطرف االخر عامل ًا باإلكراه وبفس�اد العقد ،وتعمد أخذ ما أخذ
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للمكره متلك ما أخذه منه من باب املقاصة ،فإن كان ما أخذه مساوي ًا
غصب ًا كان
َ

مل�ا أخذه الط�رف اآلخر يف القيمة فقد اس�تكمل حق�ه وال يشء عليه ،وإن كان
م�ا أخ�ذه أقل قيمة بقي له عن�د الطرف االخر فرق ما بينهما ،وإن كان ما أخذه
أكثر قيمة اس�تحق مقدار ما أخذ منه باملقاصة ،وبقي الزائد ملك ًا لصاحبه ،لكن

املكره متلك متام الثمن
ال يضمن�ه اآلخ�ذ لو تلف لعدم تعدّ يه يف أخذه .وبوس�ع َ
بتصحيح البيع بإجازته له الحق ًا ،كام تقدم يف املسألة السابقة.
ً
جاهلا باإلكراه ،أو بفس�اد البيع بق�ي ما دفعه
وإن كان الط�رف اآلخ�ر

للمكره متلكه من باب املقاصة ،بل جيب عليه إرجاعه
للمك�ره يف ملكه ومل يكن
َ
َ
لصاحب�ه ومراجعت�ه فيه .ومع تعذر مراجعته لعدم معرفت�ه أو النقطاع خربه أو

املكره
لغريذلك فالالزم مراجعة احلاكم الرشعي فيه ،النه ويل الغائب ،وبوس�ع َ
ٍ
حينئذ جتنب ذلك بتصحيح البيع بإجازته الالحقة ،كام تقدم.
(مسألة  :)8إذا اضطر للبيع من غري جهة االكراه مل يبطل البيع ،كام لو اضطر

لبيع داره ملعاجلة مريضه أو حتصيل قوت عياله .وكذا لو كان من جهة االكراه عىل
أم�ر غير البيع ،كام لو أكرهه اجلائر عىل دفع م�ال ،ومل يمكنه دفعه إ ّ
ال ببيع داره.
(مس�ألة  :)9جيوزالرشاء ممن يقبل بالثمن القليل الضطراره للبيع .وكذا

البي�ع ممن يقبل بالثمن الكثري الضطراره للرشاء .نعم يكره اس�تغالل اضطراره
بحيث يكون تقليل الثمن يف األول وزيادته يف الثاين الجل اضطراره ،أ ّما إذا كان

ب�داع آخر ،كعدم الرغبة يف الشراء أو البيع فال كراهة .وكذا إذا كان االضطرار

للبيع أو الرشاء موجبني هلبوط السعر السوقي أو ارتفاعه.

الرابع :الس�لطنة عىل التصرف يف املبيع أو الثمن ،لكون�ه مملوك ًا له أو يف
ذمت�ه م�ن دون أن يكون حمج�ور ًا عليه ،أو لكون�ه وكي ً
ال عىل امل�ال أو مأذون ًا يف
التصرف فيه ممن ل�ه التوكيل واالذن ،أو لكونه ولي ًا علي�ه .فلو مل يكن كذلك مل
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ينفذ البيع ،كام لو باع االجنبي أو املالك املحجور عليه لصغر أو سفه أو غريمها.

وهو املسمى عندهم ببيع الفضويل ورشائه.

(مس�ألة  :)10ال يكفي يف خروج البيع أو الرشاء عن كونه فضولي ًا العلم

برضا من له السلطنة عليه به ،بحيث لو التفت إليه الذن فيه ،بل البدّ من إعامل
سلطنته فيه ،بإذنه يف البيع أو توكيله عىل إيقاعه ،ولو كان مستفاد ًا من شاهد احلال

كام لو رأى صاحب املحل ولده يبيع له ويشتري وتكرر ذلك منه ومل ينكرعليه
م�ع قدرته على االنكار ،حيث يظهر منه إذنه له يف القي�ام مقامه يف إدارة املحل.

(مس�ألة  :)11بي�ع الفضويل ورشاؤه وإن كان موقوف� ًا غري نافذ إ ّ
ال أنه ال
يبطل رأس ًا بحيث يبطل التنفيذ والتصحيح ،بل ينفذ بإجازة من له السلطنة ،من
مالك أو وكيل أو ويل أو غريهم.

(مس�ألة  :)12البدّ يف تصحيح عقد الفضويل باالج�ازة من بقاء الطرف

االخ�ر عىل التزام�ه بالبيع إىل حني االجازة ،فلو أعرض عن�ه مل تنفع االجازة يف

تصحيح�ه ،فإذا ب�اع الفضويل دار زيد عىل عمرو فأع�رض عمرو عن البيع قبل
إجازة زيد للبيع مل تنفع إجازة زيد بعد إعراض عمرو يف صحة البيع.

(مسألة  :)13يكفي يف االجازة كل ما يصلح لبيان إمضاء من له السلطنة

للعق�د م�ن ق�ول أو فع�ل ،كقبض الثمن ،وتس�ليم املبي�ع ،وغريمه�ا .بل يكفي
س�كوته عنه وع�دم ر ّده بعد علمه به إذا كان كاش�ف ًا عن إق�راره وتنفيذه له .أما
جمرد الرضا الباطني بالعقد ،مع عدم املربز القرار العقد والرضا به فال يكفي يف

إجازة العقد ونفوذه.

(مس�ألة  :)14ينفذ عقد الفضويل بإجازة من له الس�لطنة ،سوا ًء سبق منه

أو من غريه من ذوي السلطنة املنع عن إيقاعه أو الرد له بعد وقوعه ،أم مل يسبق

يشء منهام.
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(مس�ألة  :)15إج�ازة عق�د الفض�ويل تقتضي نف�وذه وترتّب مجي�ع أثار
صحته من حني وقوعه ،ال من حني إجازته فقط ،فإذا باع الفضويل الدابة مث ً
ال،
وحصلت االجازة بعد مدة من الزمن ُحكم بملكية املشرتي هلا من حني العقد،

فتك�ون نامءاهت�ا كالولد واللبن ومنافعها من حني العقد للمشتري ،ولو اعتدى
عليها ش�خص بعد العقد وقبل االجازة فأتلف منها ش�يئ ًا كان ضامن ًا للمشرتي
ال للامل�ك األول ،وهكذا احلال يف بقية االثار.كام أنه يحُ كم بملكية البائع للثمن

من حني وقوع العقد وترتتّب آثارذلك.

ث�م أخرجها املالك أو
(مس�ألة  :)16إذا باع الفضويل العني من ش�خص ّ

من يقوم مقامه عن ملكه ببيع أو هبة أو غريمها قبل إجازة بيع الفضويل فال جمال
الجازته بعد ذلك .أما إذا آجر املالك أو من يقوم مقامه العني من دون أن خترج

صح ،غايته أن يكون
عن ملكه فالظاهر أن له إجازة العقد الفضويل ،فإذا أجازه ّ
ٍ
حينئذ اخليار ،وله فس�خ البيع للعيب .وكذا احلال يف كل ترصف من
للمشتري
املالك يف العني يوجب نقص ًا فيها من دون أن يوجب س�لب س�لطنته عىل بيعها

كالرهن ،بل حتى الترصف اخلارجي فيها منه أو من غريه ،كهدم الدار ،أو تغيري

صورهتا ،وخياطة الثوب ،ونحوها.

(مسألة  :)17إذا باع شخص فضو ً
ال وقبل االجازة م َلك املبيع بالرشاء أو

بغريه مل يصح بيعه الفضويل ،حتى لو أجازه .وكذا لو ملكه غري البائع الفضويل،

فإنه ال يصح منه إجازة بيع الفضويل السابق عىل ملكيته للعني.

نع�م ،إذا كان انتق�ال العين م�ن املال�ك األول للبائ�ع الفض�ويل أو غريه
بامليراث فلصحة بيع الفضويل باالجازة م�ن املالك الثاين وجه ،إ ّ
ال أن األحوط

وجوب ًا التوقف والرجوع للصلح ونحوه مما يكون مرجع ًا عند اشتباه احلقوق.

(مسألة  :)18إذا باع الشخص باعتقاد كونه مالك ًا أو وكي ً
ال أو ولي ًا فتبني
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ع�دم كونه كذل�ك كان البيع فضولي ًا ،وتوقف عىل االجازة  ،كامس�بق .وإن باع
باعتق�اد عدم كونه مس� ّلط ًا فتبين كونه ولي ًا أو وكي ً
ال وكان البيع مناس�ب ًا لواليته

أو وكالت�ه نف�ذ البيع ومل حيتج لالجازة .وإن تبني كونه مالك ًا ،فإن ابتنى بيعه عىل
إعامل س�لطنته ول�و ادعاء ًا ،نظريبيع الغاصب نفذ البي�ع .وإن مل يبتن عىل ذلك،
ب�ل على جمرد إيقاع العقد بانتظار تنفيذ من له الس�لطنة فالظاهر عدم نفوذ البيع

وتوقفه عىل إجازته ،أو إجازة غريه ممن له السلطنة.

(مس�ألة  :)19إذا ب�اع الغاص�ب املال املغصوب لنفس�ه مل ينف�ذ البيع إ ّ
ال

بإج�ازة صاح�ب املال ،فإن أجاز وق�ع البيع له ودخل الثم�ن يف ملكه ،وال يقع

للغاص�ب وال يدخ�ل الثمن يف ملكه .وكذا احلال يف غري الغاصب ممن يبيع مال
ً
الغريخطأ أو ترشيع ًا.
غريه لنفسه ،كالذي يعتقد ملكية مال
(مس�ألة  :)20من كان عنده مال للغري فاشترى به من دون إذن صاحب

امل�ال ،فإن نوى الشراء لصاحب املال كان من بيع الفضويل ،وتوقف نفوذه عىل

إجازة صاحب املال ،وإن نوى الرشاء لنفسه ،فله صورتان..

ا ُالوىل :أن يشتري بش�خص ذلك امل�ال ،كام لو قال :اشتريت منك هذا

الثوب هبذا الدينار ،ويف هذه الصورة يلحقه حكم بيع الفضويل ،فيتوقف نفوذه
عىل إجازة صاحب املال.

الثاني�ة :أن يشتري بالذمة ويدفع م�ال الغري ،كام لو قال :اشتريت منك

ث�م دفع له الدينار الذي هو ملك غيره .وهذه الصورة هي
ه�ذا الثوب بدينارّ ،
الش�ائعة  ،والبيع فيها نافذ بال حاج�ة إىل إجازة من صاحب املال ،ويكون املبيع

للمشتري ال لصاح�ب املال ،غاية االمر أن ذمة املشتري التبرأ من الثمن ،بل
صاحب املال
يبق�ى يف ذمته للبايع حتى جييز صاحب املال ،أو يعوض املشتري
َ
عنه ،أو يدفع املشرتي الثمن من ملكه.
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(مس�ألة  :)21إذامل ينف�ذ بي�ع الفضويل لع�دم االجازة ،فقبض املشتري

املبيع كان قبضه بال حق ،وجرى عليه حكم املغصوب ،من حيثية ضامنه وضامن

منافعه وغري ذلك ،ممايأيت يف كتاب الغصب إن شاء اهلل تعاىل ،من دون فرق بني
العامل بكون البائع فضولي ًا واجلاهل بذلك ،وإنام يفرتقان يف االثم وعدمه.
نع�م ،إذا علم املشتري رضا املالك بقبض�ه للمبيع وبترصف�ه فيه جاز له

ذل�ك ،وإن مل ينفذ البيع ومل يملكه لعدم االجازة .بل يكفي الرضا التقديري من
الغاف�ل ،وذل�ك بأن يكون بحيث ل�و علم لريض ،فإنه جي�وز الترصف مع ذلك
لكل أحد.

ٍ
وحينئ�ذ إن عل�م أنه يرىض بالتصرف من دون ضامن فال ضمان ،إ ّ
ال أن

ينكش�ف اخلط�أ فيضم�ن باملثل أو القيمة ،كما يف الغص�ب ،وإن علم أنه يرىض

بالترصف مع الضامن باملثل أو القيمة تعينّ الضامن بأحد االمرين ،إال أن ينكشف
اخلط�أ فال ضامن ،وإن علم أنه يرىض بالضامن باالق�ل من ُاجرة املثل أو باالكثر

منها فاألحوط وجوب ًا الرتايض بينهام يف الفرق بني ُاجرة املثل وأحد االمرين.

(مسألة  :)22لو باع اإلنسان ما له السلطنة عىل بيعه وما ليس له السلطنة

على بيعه صفق�ة واحدة نفذ البي�ع فيام له الس�لطنة عليه ،وتوقف نف�وذه فيام ال
س�لطنة عليه على إجازة من له الس�لطنة ،وم�ع عدم االجازة يكون للمشتري
خي�ار تبعض الصفقة مع جهله بعدم الس�لطنة عىل بي�ع البعض ،وكذا مع علمه
بذلك إذا كان البيع مرشوط ًا ولو ضمن ًا بتاممية املبيع للمشتري ،وأما إذا مل يكن

ً
مرشوط�ا بذلك فال خيار له .وأما طريق معرفة حصة كل منهام من الثمن ،فيأيت

الكالم فيه يف خيار تبعض الصفقة إن شاء اهلل تعاىل.
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تتميم :يف أولياء العقد

لإلنس�ان أن يترصف بنفس�ه أو بوكيله يف نفس�ه وماله ،مامل يكن حمجور ًا

علي�ه لصغر أو جنون أو س�فه .وال�كالم هنا يف األولياء الذي�ن هلم الترصف يف

شؤون املحجور عليه الراجعة لنفسه وماله.

(مسألة  :)23لالب واجلد لالب الترصف يف مال الصغري بالبيع والرشاء

وغريمه�ا ،كما أن هلم الترصف يف نفس�ه بمث�ل االطعام واالس�تخدام والعالج

واالس�تئجار للقيام ببعض االعامل ،والن�كاح عىل تفصيل يأيت يف كتاب النكاح

إن شاء اهلل تعاىل وغري ذلك.

نعم ،ال جيوز هلام طالق زوجته ،وال يلحق به فسخ النكاح بأحد االسباب

املسوغة له ،وهبة املدة يف النكاح املنقطع ،بل جيوز هلام القيام هبام بالرشط االيت.
ّ

(مس�ألة  :)24اليعتبر يف تصرف االب واجلد ل�زوم املصلحة للصغري،
فيج�وز مث ً
ال بيع ماله بقيمة املث�ل مع عدم احلاجة للبيع ،نعم البدّ من عدم لزوم
املفسدة من الترصف وعدم كونه تفريط ًا يف حق الصغريعرف ًا ،فال جيوز الترصف
م�ع املفس�دة ،كالبيع بأقل م�ن قيمة املثل من دون حاج�ة  ،كام ال جيوز الترصف

بدون مفس�دة م�ع تيرس الترصف االصلح واألنفع ،كالبي�ع بقيمة املثل أو بأزيد
ٍ
حينئذ.
منها مع تيرس البيع بأكثر من ذلك ،النه تفريط
بل األحوط وجوب ًا يف مثل إعامل احلقوق وإسقاطها كهبة املدة يف النكاح

املنقطع ،والفس�خ يف مورد اخليار ،واالقالة ،وإس�قاط ح�ق اخليار االقتصار مع

االمرين الس�ابقني عىل ص�ورة احلاجة العرفية لذلك ،بأن يك�ون عدم القيام هبا
معرض� ًا حلدوث مش�كلة للصغري  ،أو حصول مصلحة معت�د هبا للصغري ،ولو
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بأن يبذل له مال معتد به بأزاء الترصف املذكور.

(مس�ألة  :)25جيوز لالب واجلد نصب الق ِّيم عىل اليتيم بعد موهتام ،وهو

ال�ويص فيكون ل�ه الوالية عىل التصرف يف مال الطفل عىل النح�و املتقدم ،من
عدم املفسدة وعدم لزوم التفريط.

نع�م ،األحوط وجوب ًا له ع�دم االجتار بامل الطفل بضاع�ة أو مضاربة أو
نحومه�ا إ ّ
ال إذا أجاز له املويص ذلك باخلصوص ،أو مع ضامن اخلرسان لو وقع

ملي� ًا قادر ًا عىل الت�دارك .ويكون الربح بتاممه لليتي�م إ ّ
نص
ال إذا ّ
وكان العام�ل ّ
املويص عىل االذن يف املضاربة.

(مسألة  :)26ليس للق ِّيم الويص من قبل االب أو اجلد نصب الق ِّيم عىل اليتيم
بعد موته والوصية بذلك لغريه .إ ّ
نص االب أو اجلد عىل االذن له يف ذلك.
ال إذا ّ
(مسألة  :)27إذا بلغ الصغري جمنون ًا استمرت والية االب واجلد والويص

منهام عليه ،وكذا إذا بلغ غري رشيد يف بعض اجلهات من املاليات أو غريها ،فإن
�ن فواليته لألوىل
ثم ُج ّ
واليته�م تبق�ى عليه يف تلك اجلهة .وأما إذا بلغ رش�يد ًا ّ
بمرياثه عىل النهج اآليت يف املسألتني اآلتيتني.

(مس�ألة  :)28إذا َف َق�د الصغير أو املجن�ون االب واجلد م�ن قبل االب

والويص من قبل أحدمها فواليته ملن هو األوىل بمرياثه ،لكن ال بنحو جيب عليه
تويل أمره ،بل بمعنى أنه ال جيوز لغريه مزامحته يف ذلك ،ولو توىل أمره تعني عىل
غريه استئذانه إذا أراد تويل يشء من أمره .أما إذا مل يتول أمره فال جيب عىل غريه
استئذانه يف إدارة أمره.

نع�م ،األحوط وجوب ًا يف الترصفات املهمة إرشاك العادل هبا نظري ما يأيت

يف املسألة الالحقة.
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(مس�ألة  :)29إذا مل َّ
يتول األوىل باملرياث أمر اليتيم أو املجنون يف املس�ألة

الس�ابقة جاز بل اس�تحب لكل أح�د كفالته وخمالطته باملع�روف وبالنحو الذي
يصلح له ،كالنفقة عليه من ماله ـ مع وجوده ـ أو من غريه ،ومحله عىل التكسب
بعم�ل أو غريه ،واملحافظة عليه ،ومداوات�ه ،وتأديبه ،ونحو ذلك مما حيتاج إليه،

وتقتضي�ه طبيعة املع�ارشة واملخالطة ،من دون إفس�اد أو تفري�ط بالنحو املتقدم

يف والية االب واجلد .واإلنس�ان عىل نفس�ه بصيرة ،والرقيب عىل ذلك هو اهلل
تعاىل ،فإنه يعلم املصلح من املفسد.

نع�م ،األحوط وجوب� ًا يف الترصف�ات املهمة اخلارجة ع�ن ذلك مراجعة
الع�ادل فيه�ا إن مل يكن املتويل عاد ً
ال مثل قس�مة املرياث ،وتصفي�ة االموال ببيع

م�ا الصلاح يف بقائه ،وال حيتاج يف مجيع ذلك إىل مراجعة احلاكم الرشعي ،وإن
كان هو األحوط اس�تحباب ًا .وإذا بلغ اليتيم غري رش�يد بقي احلكم السابق عليه.
وكذا احلال يف املجنون الذي الويل له.

نعم ،ال جيوز تزوجيهام عند احتياجهام للزواج إ ّ
ال بمراجعة احلاكم الرشعي

مع إمكان ذلك ،ومع تعذره يكفي الرجوع للعادل ،نظري ما تقدم.

(مسألة  :)30جيب الرجوع للحاكم الرشعي وتثبت له الوالية يف ُامور..
لولي�ه عن�د
األول :م�ال الغائ�ب ال�ذي ال يمك�ن الوص�ول إلي�ه ،وال ّ

احلاج�ة إىل الترصف فيه ،ومثله املال الذي يتعذر الرجوع لوليه ،لغيبة أو خوف

أو غريمها.

نع�م ،جي�وز الترصف اخلارج�ي يف اجلميع بمثل النق�ل واالكل و غريمها
إذا أح�رز رض�ا املال�ك أو ال�و ّيل ب�ه ول�و تقدي�ر ًا ،بأن يك�ون بحيث ل�و التفت

لريض بالترصف.
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الثاين :االموال العامة التي ليس هلا مالك خاص ،كأموال اخلراج.

الثالث :اخلمس ،عىل تفصيل تقدم يف كتاب اخلمس.

الراب�ع :االوق�اف التي ال ويل هلا واالموال التابعة هلا ،عىل تفصيل يأيت يف

كتاب الوقف إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)31إذا تع�ذر الرج�وع إىل احلاكم الرشعي يف امل�وارد املتقدمة

وج�ب الرج�وع إىل ع�دول املؤمنني ،وم�ع تعذره جي�وز القي�ام بالترصف لكل
أح�د ،واألحوط وجوب ًا االقتصار فيهام عىل مقدار الرضورة بحيث يقطع بأمهية
الترصف ورضا الشارع االقدس به ،إىل أن يتيرسالرجوع إىل احلاكم الرشعي.

(مس�ألة  :)32البدّ يف الويل يف مجيع الطبقات املتقدمة من أن يكون نظره
عىل طبق املوازين العقالئية ،فإذا كان شاذ ًا يف اختياره خارج ًا عن طريقة العقالء

يف نظ�ره س�قط عن مق�ام الوالي�ة ،إ ّ
ال أن تك�ون خمالفته ملا عليه عم�وم العقالء
الطالع�ه على ما خفي عنه�م ،بحيث لو اطلعوا عىل ما اطل�ع عليه القروه عىل
ترصفه ووافقوه يف اختياره.

(مس�ألة  :)33املعيار يف تش�خيص املصلحة وعدم املفسدة عىل نظر الويل

حين إيق�اع الترصف ،ال على نظر الغري ،ف�إذا باع الويل باعتق�اد كون الترصف
مصلحة جاز الرشاء منه وإن اعتقد املشرتي عدم املصلحة أو وجود املفسدة.

بل إن ظهر للويل اخلطأ بعد إيقاع الترصف مل ينكشف بطالن الترصف ،إال

أن يرجع ذلك للتقصري منه يف النظر للموىل عليه ،فيبطل الترصف لقصور واليته
ٍ
حينئذ .كام أنه لو ترصف معتقد ًا ترتّب املفسدة عىل الترصف مل ينفذ ترصفه وإن

كان الترصف صالح ًا يف الواقع ،وكان موقوف ًا عىل االجازة ،كترصف غري الويل.
(مس�ألة  :)34إذا وق�ع الترصف من غير الويل أو من ال�ويل اخلارج عن
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مقتضى واليته حلقه حكم تصرف الفضويل ،فيتوقف نف�وذه إذا كان عقد ًا عىل
تنفيذ من له الس�لطنة عليه ،عىل النحو الس�ابق يف العقد الفضويل ،سوا ًء كان هو

وليه حني
املوىل عليه إذا ارتفع احلجر عنه كالصبي إذا بلغ ،واملجنون إذا أفاق أم ّ
ولي ًا آخر حصلت له الوالية بع�د إيقاع العقد ،كام لو انعزل من
إيق�اع العقد ،أم ّ

كان ولي� ًا حني العق�د باخليانة فصارت الوالية للحاك�م الرشعي فرآى مصلحة
امل�وىل عليه يف تنفيذ العق�د ،فمث ً
ال إذا بيع مال الصغري ب�دون قيمة املثل تفريط ًا،
ث�م نزل س�عر املبيع إىل ما دون الثمن الذي وقع ب�ه البيع أمكن للويل تنفيذ البيع
ّ
ٍ
حينئذ مصلحة للصغري.
املذكور ،لكون التنفيذ

الفصل الثالث

يف رشوط العوضني

متهيد..

ملّ�ا كان البيع من املعاوضات فهو موقوف بطبعه عىل أن يتعني املبيع جلهة
خاصة كي يكون مورد ًا للمعاوضة ،ويرتتب عىل ذلك أمران..
األول :امتناع بيع املباحات االصلية ،كالس�مك يف املاء ،والطري يف اهلواء

قبل اصطيادمها.

تعينه جلهة عامة أو
نعم ،ال يعترب أن يكون ملك ًا إلنسان خاص بل يكفي ّ

خاص�ة ،كاالموال الزكوية ،وكاالم�وال املعينة جلمعيات وهيئات خريية  ،ونامء

الوقف غري اململوك ،وغريها.

(مس�ألة  :)1الب�دّ يف التعين للش�خص أو للجهة ،املصح�ح لكون املال

 ..........................................................50منهاج الصاحلني /املعامالت ـ القسم األول

موضوع� ًا للبي�ع من كونه رشعي ًا بتحقق س�ببه الرشعي ،من حي�ازة أو إحياء أو
غريمها .وال يكفي التعني بمقتىض القانون الوضعي ،فمث ً
ال ال جيوز بيع االرايض

تم تس�جيلها باسم شخص خاص،
املوات املشتراة أو املمنوحة من الدولة وإن ّ
لعدم كفاية ذلك يف ملكها رشع ًا.
نعم ،جيوز أخذ املال يف مقابل التنازل القانوين عنها لالخرين واالعرتاف
وقانوني ًا ،وتتوقف ملكيته هلا رشع ًا عىل حصول
رسمي ًا
هبا لدافع املال ونقلها له
ّ
ّ

سببها الرشعي وهو االحياء.

الث�اين :أن يدخ�ل الثمن يف ملك َمن خرج منه املبيع ،فاليقع البيع عىل أن
يدخل الثمن يف ملك غري البايع ،وعىل ذلك فلو دفع األب مثال لولده شيئ ًا عىل

أن يبيعه الولد ويأخذ ثمنه لنفسه فاليصح ذلك ،إ ّ
ال بأحد وجهني..

أحدمه�ا :أن يرج�ع إىل هب�ة االب لولده ذل�ك اليشء الذي دفع�ه له ،أو

االذن ل�ه بتملكه بحي�ث يملكه قبل البيع ،فيبيعه لنفس�ه ويدخل ثمنه يف ملكه.

ويرتتب عىل ذلك أنه لو فسخ البيع بإقالة أو خيار رجع املبيع للولد.

ثانيهام :أن يرجع إىل إذن االب لولده يف متلك الثمن بعد البيع ،فيقع البيع
للاب ويدخ�ل الثمن يف ملكه ب�د ً
ال عن املبيع ،ث�م يتملكه الولد هب�ة من أبيه.
ويرتتّب عىل ذلك أنه لو فسخ البيع يبقى الثمن يف ملك الولد ،وجيب عىل االب

ضامن�ه بمثل�ه أو قيمته للمشتري ،إال أن تكون هب�ة االب للثمن مرشوطة ولو
ضمن ًا بتحمله تبعات املعاملة .وال يمكن أن يبقى املبيع عىل ملك االب إىل حني
ثم يدخل الثمن بالبيع يف ملك الولد رأس ًا.
البيع ّ

أم�ا املبي�ع فمقتىض الوضع الطبيع�ي للبيع دخوله يف مل�ك َمن خرج منه
الثم�ن ،ف�إذا ب�اع زيد لعمرو ثوب� ًا بعرشة دنانير لعمرو أو يف ذمت�ه كان مقتىض

إطلاق العقد بطبعه صريورة الثوب لعم�رو بالبيع ،لكن يمكن قصد البيع عىل
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وجه آخر ،بحيث يكون البيع لشخص آخر غري من خرج منه الثمن ،وعىل ذلك
ال لولده ما ً
يمكن أن يدفع االب مث ً
ال ليشرتي به الولد شيئ ًا له من دون أن يملك
الولد ذلك املال ،بل ينتقل املال من االب للبايع رأس ًا يف مقابل املبيع الذي ينتقل

من البايع للولد.

ويرتتّب عىل ذلك أنه لو ُفس�خ البيع رج�ع املبيع من الولد للبايع ،ورجع

الثمن من البايع لالب دون الولد ،ويف مثل هذا البيع يكون أطراف العقد ثالثة،
البايع واملشرتي ودافع الثمن ،والبد يف صحته من إذهنم أو إجازهتم.

إذا عرفت هذا فالكالم يف رشوط العوضني يقع يف ضمن مسائل..

(مس�ألة  :)2الظاه�ر أن�ه ال يعتبر يف العوضين أن يكونا م�ا ً
ال ،وهو ما

مالية له كاملاء عىل الش�اطىء،
يتناف�س العقلاء عىل حتصيل�ه ،فيجوز بيع م�ا ال ّ
وبع�ض احلرشات والفضالت غير املرغوب يف اقتنائها عن�د عموم العقالء إذا
تعلق الغرض الشخيص بتملكها من مالكها .ويرتتّب عليه مجيع آثار البيع.

(مسألة  :)3الظاهر عدم وقوع البيع عىل املنفعة والعمل ،فال تكون مبيع ًا،
ب�ل تك�ون موضوع ًا لإلجارة ،نعم جيوز أن تكون ثمن� ًا يف البيع .وجيوز بيع بقية

االشياء القابلة لالنتقال ،كاالعيان مثل الثوب والدار واحلقوق ،كحق االستثامر
يف االرايض اخلراجية ،وحق أولوية االستئجار وهو املعروف بـ(الرسقفلية ).

(مس�ألة  :)4ال يصح بيع احلق غري القابل لالنتقال ،كحق الش�فعة ،نعم

يمكن بذل املال يف مقابل إسقاطه بنحو من الصلح ،وال يصدق عليه البيع ،وال
جتري احكامه ،فال يثبت فيه اخليار مث ً
ال .وكذا احلال يف مجيع موارد إسقاط احلق
بالعوض ،كإسقاط احلق الثابت بالرشط ،ومثله الصلح عىل عدم إعامل السلطنة

الرشعي�ة الت�ي هي نحو م�ن احلكم الرشع�ي ،كالصلح عىل ع�دم حيازة بعض
املباحات االصلية ،وعىل عدم الدخول يف املزايدة يف بعض املعامالت ،فإن ذلك
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كله ليس من البيع وال ترتتّب عليه أحكامه.

(مسألة  :)5العني التي يصح معاوضتها عىل أقسام:

األول :أن تكون خارجية شخصية ،كالثوب اخلاص والدرهم اخلاص.

الث�اين :أن تك�ون كلية يف ضمن موجود خارج�ي ،كام لو كان عنده كيس
كيلو ًا منها بدينار.
فيه مائة كيلو من الدقيق فباع ّ

الثالث :أن تكون ذمية قبل البيع ،كام لو كان له يف ذمة زيد كيلو من الدقيق
كيلو ًا من الدقيق.
فباعه عىل عمرو بدينار ،أو كان له عىل زيد دينار فاشرتى به منه ّ
الراب�ع :أن تكون ذمية بالبيع ،كام لو ب�اع الثوب عىل زيد بعرشة دنانري يف

ذمته .نعم ال جيوز بيع الدين بالدين إذا كانا ثابتني قبل البيع ،عىل ما يأيت تفصيل

الكالم فيه يف كتاب الدين.

(مس�ألة  :)6ال جيوز بيع االرض اخلراجية ،وهي التي افتتحها املسلمون

بالقتال مع الكفار وكانت عامرة حني الفتح ،الهنا مرتوكة خمتصة بعامة املسلمني
ما تعاقبوا جي ً
ال بعد جيل باس�تمرار الزمان ،وليس�ت ه�ي ملك ًا ملن هي يف يده،
بل له حق إعامرها بدفع اخلراج للمس�لمني بالنحو الذي ال يجُ حف به ،من دون
فرق يف عدم جواز البيع بني أن تكون فيها آثار مملوكة للبايع من بناء أو شجر أو

غريمها وأن ال تكون فيها آثار مملوكة له.

نع�م ،للذي هي يف َي�ده أولوية الترصف فيها بعامرهتا واس�تغالهلا ،وهي
ٍ
وحينئ�ذ جيوز رشاء هذا احلق
نح�و من احلق ل�ه يف األرض ال جيوز مزامحته فيه.

منهّ ،
وحيل للمشتري القيام بعامرهتا واس�تغالهلا مع دفع اخلراج ،وهو حصة مما
ينتج منها أو ُاجرة معينة.
(مس�ألة  :)7جي�زي يف حلية التصرف يف االرايض اخلراجية واس�تغالهلا
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التعام�ل عليها مع الس�لطان املدعي للخالف�ة أو الوالية الديني�ة وإن كان ظامل ًا
إذا كان واضع ًا يده عىل االرض مس�يطر ًا عليها ،كام يرجع اليه يف حتديد اخلراج،

وجيزي دفعه له ،وحيل أخذه منه جمان ًا بنحو اجلائزة أو بمعاملة معاوضة ،بل جيوز

إليه.ثم يأخذ
يتقبل اخلراج من الس�لطان املذك�ور بامل معني يدفعه
ّ
للمكلف أن ّ
اخلراج ممن يعمر األرض بد ً
عينه الس�لطان عليه،
ال من الس�لطان باملقدار الذي ّ
وال جيوز ملن عليه اخلراج منع الش�خص املذكور من اخلراج إذا كان حمرتم املال.
نع�م ،إذا كان الس�لطان ظامل� ًا ،وأمكن من�ع اخلراج منه وجب�ت مراجعة

احلاكم الرشعي فيه .كام أنه إذا مل تكن االرض حتت يد السلطان املدعي للخالفة
أو الوالية الدينية ،أو أمكن عدم مراجعته فيها جلهله بأهنا خراجية أو نحو ذلك

وج�ب التعام�ل على االرض مع احلاك�م الرشع�ي ،واالتفاق معه على مقدار

خراجها ،والرجوع إليه يف مرصفه.

(مس�ألة  :)8من كان بي�ده أرض خراجية ،فرتكه�ا وأعرض عن عامرهتا
واستغالهلا إعراض ًا منه عنها أو لعجزه عن عامرهتا سقط حقه فيها ،وجاز لغريه

عامرهتا والتعامل عليها مع السلطان أو مع احلاكم الرشعي.

نع�م ،إذا كان ترك�ه هلا بس�بب مضارة الس�لطان له ،بتثقي�ل اخلراج عليه
وإجحاف�ه فيه بق�ي حقه فيها ،ووجب مل�ن يريد عامرهتا إرض�اؤه ،إ ّ
ال أن تكون

مضارة السلطان له سبب ًا يف إعراضه عنها بحيث التتعلق نفسه هبا.

اخلراجي�ة م�دة طويل�ة حت�ى خرب�ت
(مس�ألة  :)9إذا ُترك�ت االرض
ّ

وماتت ـ ولو بسبب ضعف السلطان أو جوره ـ فالظاهر أنه جيري عليها ما يأيت
يف حكم االرض املوات.

(مس�ألة  :)10الظاه�ر أن إحي�اء االرض امل�وات موج�ب جلريان حكم

املل�ك عليه�ا يف ثب�وت ح�ق للمحيي قاب�ل للبيع والشراء وغريمها م�ن أنحاء
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الترصف�ات املبني�ة على الس�لطنة ،وال يوجب ملكي�ة االرض حقيق�ة ،بل هي
عمرها إ ّ
ً
تفضلا منهم.B
ال
مل�ك لالم�ام ،Aوليس ثبوت احل�ق فيها مل�ن ّ
(مسألة  :)11لو ترك صاحب االرض عامرهتا مدة معتد ًا هبا حتى ماتت،

بحي�ث صدق عليه�ا أهنا من االرض املوات س�قط حقه فيها ،س�وا ًء كان ذلك
لالعراض عن نفس االرض أو عن عامرهتا ،أم كان للعجز عن عامرهتا ،أم لداع

آخر ،كاالنشغال بام هو أهم.
ٍ
وحينئ�ذ جيوز لغيره عامرهتا ،ويثب�ت حقه فيها ،وال جيب عليه اس�تئذان
األول ،وال دف�ع ا ُالج�رة ل�ه ع�ن اس�تغالهلا واالنتف�اع هب�ا ،وإن كان األحوط
استحباب ًا دفع ا ُالجرة له ،وأحوط منه استحباب ًا أيض ًا إرضاؤه عن نفس االرض،
أو دفعه�ا ل�ه ل�و أرادها .بل األح�وط وجوب ًا ع�دم مزامحته ل�و أراد عامرهتا بعد

خراهبا قبل أن يعمرها الغري ،فال يسبقه الغري لعامرهتا وإحيائها.

(مس�ألة  :)12الظاه�ر عدم س�قوط حق صاح�ب االرض فيه�ا لو كان
ٍ
حينئذ إ ّ
ال
خراهبا بس�بب منع ظامل ل�ه من عامرهتا ،فال جيوز لغريه التصرف فيها
بإذن�ه ،إ ّ
ال أن يك�ون منع الظامل له من عامرهتا موجب ًا العراضه عن االرض وعن

عامرهتا ،وانرصافه عن ذلك ،بحيث ال يستند بقاء اخلراب ملنع الظامل وحده ،بل
ٍ
حينئذ ،وجيوز للغري عامرهتا.
لالعراض املذكور أيض ًا ،فال يبقى حقه فيها
(مس�ألة  :)13الب�دّ يف كل م�ن العوضين أن يكون معين� ًا ،وال جيوز أن
يكون مردد ًا ،فإذا قال :بعتك املتاع بدينار أو عرشة دراهم ،أو قال :بعتك الثوب

أو الطع�ام بدين�ار ،ف َقبِل ،مل يص�ح البيع ،إ ّ
ال أن يرجع إىل توكي�ل أحد املتبايعني
ٍ
وحينئذ ال يت�م العقد إال بعد
لالخ�ر يف إيقاع العق�د بالنحو الذي يراه مناس�ب ًا،

إيقاعه بالوجه الذي يراه.

(مس�ألة  :)14إذا باع�ه بثمن ح�ا ً
ال وبأزيد منه مؤج ً
صح البيع
ال ف َقبِ�لّ ،
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ال :بعتك هذا الثوب بدينار حا ً
بالثمن االقل مع االجل ،فإذا قال مث ً
ال وبدينارين
إىل ش�هر ،فقبل املشتري ،وقع البيع بالدينار مؤج ً
ال إىل شهر ،واألحوط وجوب ًا
االقتصار عىل ذلك وعدم التعدي إىل ما يش�بهه ،كالبيع مؤج ً
ال بأجلني بثمنني،

كما لو ق�ال :بعتك بدينارين إىل ش�هر وبثالثة دنانري إىل ش�هرين ،أو البيع بأكثر
م�ن ثمنني ،كام لو قال :بعتك بدينار حا ً
ال وبدينارين إىل ش�هر وبثالثة دنانري إىل
شهرين ،وغري ذلك .بل يشكل صحة البيع يف اجلميع ملا تقدم يف املسألة السابقة.
نعم ،ال بأس باملساومة بنحو الرتديد لتعيني الثمن املطلوب عىل كل تقدير

ثم إيقاع العقد بنحو حمدد يتفقان عليه.
يفرضّ ،

(مس�ألة  :)15جيب يف املبيع إذا كان من املكيل أو املوزون معرفة كيله أو
وزن�ه عن�د العقد ،وال جيوز بيعه جزاف ًا ،واألح�وط وجوب ًا ذلك يف الثمن أيض ًا.

بل األحوط وجوب ًا عموم اشتراط العلم بمقداركل من العوضني بالنحو الذي
ُيتعارف تقديره به عند البيع ،من كيل أو وزن أو عدّ أو مساحة أو مشاهدة ،فال

بي�ع م�ع اجلهل املطلق بأحد العوضني أو كليهام ،مث�ل البيع بام يف الصرُّ ة ،والبيع
بقيمة الرشاء ،وبيع ما يف اخلزانة ،كام ال بيع مع التقدير بام ال يتعارف التقدير به،
كاالكتفاء باملشاهدة يف املكيل أو املوزن أو املعدود ،واالكتفاء بالكيل يف املوزون
أو املعدود أو غري ذلك.

نع�م ،إذا تع�ارف بيع اليشء يف بعض االحوال جمازف�ة صح بيعه كذلك،

كبيع ثمرة البس�تان لس�نة أو س�نتني ،وبيع اللبن يف الرضع ،عىل ما يأيت التعرض

له إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)16يرتتّ�ب عىل ما س�بق االش�كال فيام قد جي�ري عليه بعض

الن�اس م�ن البيع بانتظار قائمة الشراء ،بأن يوقع الطرفان البي�ع من دون تعيني
ِ
تعيينه وصول قائمة الرشاء واالطالع عليها.
للثمن وينتظران يف
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(مسألة  :)17يمكن التخلص من اإلشكال املتقدم بأحد وجهني:

األول :إيق�اع املعاملة بثمن معني مع اشتراط الفس�خ ألح�د الطرفني أو

لكليهام لو ظهر أن الثمن غري مناسب للقائمة.

الث�اين :إيق�اع املعاملة بثم�ن معني مع اشتراط التدارك بب�ذل الفرق من

البائع أو املشرتي لو ظهر أن الثمن غري مناسب للقائمة.

(مس�ألة  :)18إذا اختلف تقدي�ر اليشء الواحد باختلاف االحوال لزم

تقدي�ره يف كل ح�ال بام يتعارف تقديره به يف ذلك احلال ،كالثمر يباع باملش�اهدة
على الش�جر أو عن�د البيع مجلة ،ويباع بال�وزن عند البيع مفرد ًا ،كما أنه قد يباع
الشيء يف حال ً
كيلا يف صناديق أو أكياس ،ويف حال بالوزن ،وغري ذلك .وكذا
احلال يف اختالف البلدان واالزمنة ،فرياعى يف كل بلد وزمان ما يناسبه.

(مسألة  :)19يكفي يف معرفة املقدار إخبار البايع به ،كي ً
ال أو وزن ًا أو عد ًا
أو مس�احة .نعم إذا اشترى اليشء اعتامد ًا عىل إخبار البايع مل يصح منه االكتفاء

بذل�ك يف التعهد باملقدار ملن يبيعه عليه ،إ ّ
ال أن يعلم صدقه .وكذا جيوز االعتامد

على ظهور حال املبي�ع لو تعارف كونه بقدرخاص ،كام ق�د يتعارف بلوغ كيس
احلب�وب مائة كيل�و ،والطاقة من القماش ثالثني مرت ًا ،والصن�دوق من االمتعة
بعدد خاص ،ونحو ذلك.

ْ
اخلطأ بالنح�و اخلارج عن املتع�ارف يف الكيل أو
(مس�ألة  :)20إذا ظه�ر

ال�وزن أو غريمه�ا من جهات معرف�ة املبيع أو الثمن ،ف�إن كان موضوع املعاملة

ه�و الكيل املقدر باملقدار اخلاص كعرشة كيل�وات من الدقيق ومائة دينار وجب
إمتام ما نقص وإرجاع ما زاد ،وإن كان شخصي ًا فإن كان اخلطأ يف املبيع بالزيادة

وجب عىل املشتري إرج�اع الزائد للباي�ع ،وإن كان بالنقيصة وجب عىل البايع
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إرجاع ما قابلها من الثمن عىل املشرتي ،وإن كان اخلطأ يف الثمن بالزيادة وجب
إرجاع الزائد ،وان كان بالنقيصة وجب إرجاع ما قابله من املبيع.

نع�م ،إذا كان االجتماع م�ورد ًا لغرض عقالئي كان هلام الفس�خ يف مورد

وجوب االرجاع.

(مس�ألة  :)21جيوز مع الرتايض جعل الكيل طريق ًا إىل معرفة العدد ،بأن
يع�دّ ما يف مكي�ال خاص ثم يكيل بحس�ابه ،وكذا جيوز جعله طريق� ًا إىل معرفة

الوزن ،بأن يوزن ما يف مكيال خاص ثم يكال بحسابه ،أو يوزن بعض االكياس
ثم يؤخذ باقيها بحسابه ،وال رجوع مع ذلك لو ظهر اخلالف.

نع�م ،البد م�ن كون الفرق املتوق�ع قلي ً
ال ال ينايف ص�دق معلومية املقدار

عرف� ًا ،وأن يق�ع الرتايض بذلك م�ن الطرفني ،وإال فال جم�ال لالكتفاء بذلك يف
معرفة املقدار.

(مسألة  :)22جيوز مع الرتايض استثناء مقدار معني من الوزن للظروف،
كالصناديق واالكياس ِ
والق َرب ونحوها ،إذا كانت جمهولة املقدار وتردد املستثنى
ٍ
حينئذ لو ظهر اخلالف كام يف املسألة السابقة.
بني الزيادة والنقصان ،وال رجوع
وأما إذا علم أن املستثنى أكثر من مقدار الظرف فإن كان قصدمها بيع متام الباقي
عىل جهالته أشكل صحته ،ويدخل فيام تقدم من بيع املجهول ،وإن كان قصدمها

بيع املقدار االقل ،وهبة الباقي من البايع للمشرتي صح البيع.

(مسألة  :)23إذا اشرتى مجلة بكيل أو وزن فزاد أو نقص ،فإن كان باملقدار

ال�ذي يتعارف فيه اخلطأ وكان البناء من املتبايعني عىل الرضا بالزيادة والنقصان

صح البيع ،وكفى الوزن والكيل املذكوران ،وال يرجع بالزيادة والنقصان ،وإن
كان بالنحو اخلارج عن املتعارف املبتني عىل التعمد واالختالس ،أو عىل الغلط
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يف احلس�اب ،أو نحو ذلك مل يكف يف التقدير ،ولزم الرجوع بالزيادة والنقصان

عىل نحو ما تقدم يف املسألة (.)20

(مس�ألة  :)24جيوز بيع مقدار معني يف ضمن مقدار جمهول بال حاجة إىل

ع�زل املق�دار املبيع وتعيينه بأحد الوجوه املتقدمة ،ب�ل يدفع الكل عىل أن يكون
املق�دار املعينّ منه مبيع ًا والزائد هبة من البايع للمشتري ،ف�إذا كان عنده مقدار

م�ن الطعام مردد بين العرشة كيلوات فام زاد جاز دفعه بتاممه من دون وزن عىل
أن يكون عرشة كيلوات منه مبيع ًا والزائد هبة ،ال عىل أن يكون بتاممه مبيع ًا عىل
جهالة مقداره.

(مس�ألة  :)25إنما يلزم معرف�ة املقدار بالنح�و املتق�دم يف الثمن واملثمن

اللذي�ن يق�ع عليهام البيع ،س�وا ًء كانا ش�خصيني كبي�ع الطعام اخل�اص ،والبيع
بالدره�م اخلاص أم كليني ،كبي�ع مائة كيلو من الطع�ام ،أو البيع بعرشة مثاقيل

من الفضة ،أ ّما بعد تعني الثمن واملثمن يف الذمة فال يلزم التعيني يف مقام الوفاء،
فيجوز دفع مقدار جمهول وفا ًء عام انش�غلت به الذمة إذا تراىض به الطرفان عىل

جهالته ،كام جيوز الوفاء من غري اجلنس مع الرتايض ،ويرجع إىل نحو من الصلح
خارج عن البيع ومرتتب عليه.

(مس�ألة  :)26الذي يل�زم أن َيعرف مقدار العوضين بالنحو املتقدم هو
ً
املتويل للمعاملة ،س�وا ًء كان أصي ً
وكيلا مفوض ًا يف املعاملة ،دون االصيل
ال ،أم
غري املتويل للمعاملة ،ودون الوكيل عىل إجراء الصيغة فقط.

(مس�ألة  :)27جي�وز إيكال أح�د الطرفني لالخر تعيني املثم�ن أو الثمن،
فيدفع املشرتي للبايع عرشة دنانري مث ً
ال ليدفع له ما يقابلها من املكيل أو املوزون

بالقدر الذي يراه البايع مناس�ب ًا ،وإن جهله املشتري ،أو يأخذ به املشرتي القدر
الذي يراه مناس�ب ًا ،وإن جهل�ه البايع ،كام جيوز أن يدفع البايع للمشتري عرشة
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كيلوات من الطعام بالثمن الذي يراه املشرتي مناسب ًا ،وإن جهله البايع ،أو يراه
البايع مناسب ًا ،وإن جهله املشرتي.
(مس�ألة  :)28جي�وز بيع مجلة مش�اهدة جمهولة املقدار على أن كل مقدار
منه�ا بثمن معني ،فيبيع بي�در ًا من الطعام جمهول املقدار مث ً
طن منه
ال عىل أن كل ّ

بأل�ف دين�ار ،ويبي�ع طاقة من القامش على أن كل مرت منه بعشرة دنانري ،ونحو

ذلك ،وال ُّ
ترض جهالة جمموع املقدار والثمن.

(مس�ألة  :)29قد يؤخذ الوزن أو الكيل أو العدد أو املساحة رشط ًا زائد ًا

على املبيع م�ن دون أن يكون به ق�وام التقدير والكمية املقابل�ة باملال ،بل لتعلق
الغ�رض هبا زائ�د ًا عىل الكمية املأخوذة يف البيع ،كام ل�و باعه عرشة كيلوات من
الفاكهة عىل أن يكون عددها مائة ،أو باعه مائة بيضة عىل أن يكون وزهنا عرشة
كيلوات ،أو باعه عرشين مرت ًا من القامش عىل أن يكون وزهنا مخسة كيلوات ،أو

باعه حيوان ًا مشاهد ًا عىل أن يكون وزنه مخسني كيلو ًا ،ونحو ذلك.
ٍ
وحينئذ لو ختلف الرشط املذكورمل يبطل البيع ،ومل ينقص يشء من الثمن ،بل

يثبت به خيار ختلف الوصف فيتخري املشرتط بني الفسخ والرضا بالعقد بتامم الثمن.

ه�ذا إذا كان املبي�ع ش�خصي ًا ،وإن كان كلي� ًا ق�د ُاخ�ذت في�ه إح�دى
ٍ
حينئذ ،بل
اخلصوصي�ات املذكورة وكان املدفوع للمشتري فاقد ًا هلا فلا خيار
يتعني االبدال بالواجد للخصوصية املرشوطة.

(مسألة  :)30ال يعترب رؤية العوضني إذامل تتوقف عليها معرفة مقدارمها

وصفاهتام الدخيلة يف الرغبة فيهام النضباطها ،كبعض املصنوعات يف زماننا مماله
ماركة معينة عرف هبا ،بل الظاهر عدم اعتبارالرؤية أيض ًا فيام إذا مل يتوقف عليها

معرف�ة املقدار بأحد الوج�وه املتقدمة حتى لو توقف عليها معرفة الصفات التي
ختتل�ف فيها الرغب�ات من اللون والطع�م وغريها .غاية االمر أنه لو اشترطت
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صف�ات خاص�ة ولو ضمن� ًا فتخلفها موج�ب للخيار يف حق املشترط هلا ،وأما
باالضاف�ة إىل الصف�ات ا ُالخ�رى غير املشترطة والت�ي ختتلف فيه�ا الرغبات

فالظاهر ثبوت خيار الرؤية يف حق املشرتي إذا مل ير املبيع ،وهو األحوط وجوب ًا
يف ح�ق البايع إذا مل ير الثمن ،فالب�د يف اخلروج عن االحتياط املذكور بالرتايض
بينهما يف فس�خ العق�د أو إقراره .وي�أيت الكالم يف خي�ار الرؤية عن�د الكالم يف

اخليارات إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)31الظاهر عدم اشتراط معرفة جن�س العوضني وصفاهتام ،

كالل�ون والطعم واجلودة والرداءة والرقة والغلظة والرطوبة واليبوس�ة وغريها
ً
فضلا عّم�اّ ال أثر ل�ه يف اختلاف القيمة ،وإن
إذا اختلف�ت القيم�ة باختالفه�ا،
اختلفت فيه الرغبات الشخصية.

ً
رصحي�ا أو ضمن ًا كان
نعم ،إذا اشُت�رُ ط وصف خ�اص يف أحد العوضني
ِ
للمشترط .كام أن�ه إذا ظهر أن أحد العوضني معيب جرى
ختلفه موجب ًا للخيار
عليه حكم العيب الذي يأيت عند الكالم يف اخليارات إن شاء اهلل تعاىل .هذا كله
مع رؤية العوضني ،أما مع عدم رؤيتهام فقد تقدم احلكم يف املسألة السابقة.

بيع�ه مع جهالة مق�داره وتع�ذر معرفته حتى
(مس�ألة  :)32م�ا يتعارف ُ

باملش�اهدة ـ كاللب�ن يف الضرع ،واجلنني يف بطن احليوان ،والس�مك اململوك يف
بيع�ه ،وإال وجب ض�م يشء إليه معلوم
امل�اء ـ إن عل�م بسلامة يشء منه ج�از ُ
ٍ
حينئ�ذ .كام ال جيب
احلص�ول ،ويك�ون البيع للمجم�وع ،وال يرض في�ه اجلهالة

ٍ
حينئ�ذ وج�ود املبيع عند البي�ع ،بل يكفي وجوده بعد ذل�ك ،كبيع صوف قطيع
غن�م قب�ل ظهوره ،وبي�ع أوالدها قب�ل أن حتمل هبا .ويس�تثنى من ذل�ك الزرع

والثمر ،حيث يأيت الكالم فيهام يف فصل بيع الثامر إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)33يعترب يف املبيع أن يكون بحيث يقدر املشرتي عىل حتصيله،
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فلو مل يكن كذلك مل جيز بيعه ،كالعبد االبق واجلمل الشارد واملال الضائع.

نع�م ،إذا كان املال حمفوظ ًا يف نفس�ه إال أن ع�دم حتصيله لقصور يف البايع

كالس�جني ال�ذي ال يعل�م بإطلاق رساحه قبل تلف امل�ال فالظاهر ج�واز بيعه
وصحته ،غاية االمر أن املال لو تلف قبل قبض املشرتي كان عىل البايع ،ورجع

الثمن للمشرتي ،كام يأيت يف أحكام القبض إن شاء اهلل تعاىل.

بيعه مع الضميم�ة املضمونة احلصول نظري
كما أنه جيوز يف القس�م األول ُ
ٍ
وحينئذ لو تلف املال غري املضمون حني البيع مل يكن
ما تقدم يف املسألة السابقة،
عىل البايع ،ومل يرجع املشرتي بشىء من الثمن ،بل يكفي أخذه للضميمه.

(مس�ألة  :)34األح�وط وجوب� ًا جريان ذل�ك يف الثمن أيض� ًا ،فالبد من

كونه بحيث يقدر البايع عىل حتصيله ،عىل التفصيل املتقدم.

(مس�ألة  :)35يعتبر يف كل م�ن العوضين أن يكون طلق� ًا ويرتتب عىل

ذلك ُامور..

األول :أن�ه ال جي�وز بيع ما تعلق به حق الغير ،وال جعله ثمن ًا يف البيع إذا
كان البيع منافي ًا للحق ،كبيع العني املرهونة ،والعني املرشوط عدم بيعها ،ونحو

ذل�ك .ولو وقع البيع يف ذل�ك كان من بيع الفضويل املوق�وف نفوذه عىل إجازة
صاحب احلق ،نظري ما تقدم يف رشوط املتبايعني.

الث�اين :أنه ال جيوز بيع العني املنذورة جلهة خاص�ة ينافيها البيع ،مثل نذر

التص�دق هب�ا ،أو رصفها يف جهة خاص�ة راجحة .وكذا نذر ع�دم بيعها إذا كان
ناف�ذ ًا لكون البيع مرجوح ًا رشع ًا ،فإن البي�ع يبطل يف اجلميع .ويلحق العهد يف

ذل�ك بالنذر .وأما اليمني الذي جيب الوفاء به فهو يوجب حرمة البيع ووجوب
الكفارة به من دون أن يكون باط ً
ال.
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الثال�ث :أن�ه ال جي�وز بي�ع الوق�ف ،على تفصيل ي�أيت يف كت�اب الوقف
إن شاء اهلل تعاىل ،وال بيع ُا ّم الولد وهي اجلارية التي يستولدها املالك ،عىل تفصيل
ال جمال الستقصائه لندرة االبتالء بذلك يف عصورنا هذه.

الفصل الرابع
يف اخليارات

البيع من العقود الالزمة س�وا ًء كان إنش�اؤه باللفظ ،أم بغريه ،كاملعاطاة.
ٍ
وحينئ�ذ ال يص�ح فس�خه إ ّ
ال بالتقاي�ل برضا الطرفين ،أو بثبوت اخلي�ار هلام أو
الحدمها ،واخليار حق يقتيض السلطنة عىل فسخ العقد برفع مضمونه أو إقراره
والرضا به وإلزامه بحيث يمتنع بعده الرد ،واخليارات عرشة..

األول :ما يسمى بخيار املجلس

وامل�دار فيه عىل بق�اء املتبايعني جمتمعني بأجس�امهام من حين إيقاع عقد

البيع ،س�وا ًء بقيا يف مكاهنام ،أم انتقال عنه مصطحبني ،ماشيني أو راكبني أو غري
ذلك ،فإذا افرتقا سقط هذا اخليار.

(مسألة  :)1الظاهر أن املوت بحكم االفرتاق ،فيسقط به اخليار.

(مس�ألة  :)2إذا أوقع املتبايعان العقد ومه�ا متفرقان فال خيار هلام ،كام لو
أوقع�اه ومها يف مكانني متباعدين باتصال هاتفي ،أو باملراس�لة بأن و ّقع أحدمها
عىل ورقة البيع ف ُارسلت لالخر فو ّقعها ،أو غري ذلك.
ِّ
للموكل أو
(مس�ألة  :)3إذا كان املب�ارش للعق�د الوكيل أو الويل فاخلي�ار
امل�ولىّ عليه ،وقيام الوكي�ل والويل بإعامل اخليار إنام يكون ب�د ً
ال عمن له اخليار،

اخليارات /خيار املجلس 63............................................................................

ال الن اخلي�ار ل�ه ،فيجب عليه مالحظة مصلحة االصيل يف إعامل حق اخليار ال

مصلحة نفس�ه ،ولذا إذا كانت وكالة الوكيل تقرص عن إعامل حق اخليارمل يكن

له إعامله ،وال ينفذ فسخه.

(مس�ألة  :)4امل�دار يف االجتامع واالفرتاق عىل املب�ارش للبيع ،أصي ً
ال كان
ال .نعم إذا كان الوكيل وكي ً
أو ولي ًا أو وكي ً
ال عىل إجراء الصيغة فقط من دون أن

تكون املعاملة منوطة به فال أثر الجتامعه وافرتاقه ،بل املدار عىل اجتامع وافرتاق
ٍ
ً
املتولي�ان للمعاملة مفرتقني حني
وحينئ�ذ اذا كان
أصيلا كان أو غريه.
املت�ويل،
ّ
إيقاع البيع فال خيار من أول االمر ،نظري ما تقدم يف املسألة (.)2

(مس�ألة  :)5إذا أوق�ع الوكي�ل أو ال�ويل البي�ع فمات املالك قب�ل افرتاق
ِ
وليه مقامه
املبارشي�ن للبيع ففي انتقال حق اخليار
لوارثه وقيام وكيل املورث أو ّ

إش�كال ،فاألح�وط وجوب ًا الترايض بني االصيلني يف الفس�خ وعدم�ه ،أما إذا
افترق املب�ارشان فلا خيار قطع ًا ،كام أن�ه لو كان املبارش ه�و االصيل فامت فقد

سبق ّ
أن موته بمنزلة االفرتاق مسقط للخيار.

(مس�ألة  :)6إذا كان املتويل للعقد ش�خص ًا واحد ًا أصالة عن نفسه ونيابة

عن الطرف االخر ،أو نيابة عن الطرفني فال خيار من أول االمر.
(مسألة  :)7يسقط هذا اخليار ب ُامور:

األول :اشرتاط عدمه يف ضمن العقد أويف ضمن عقدآخر.

الثاين :إسقاطه بعد العقد قبل التفرق.

الثال�ث :إق�رار العقد والرضا به ،ولو بفعل ما يدل عىل ذلك مما ال يصدر

ممن هو مرتدد يف االمضاء والفس�خ كتقطيع الث�وب ،وطبخ الطعام ،وعرض ما
اشرتاه للبيع ،ونحو ذلك.

 ..........................................................64منهاج الصاحلني /املعامالت ـ القسم األول

(مس�ألة  :)8إذا تل�ف أحد العوضني أو كالمه�ا قبل التفرق أو خرج عن

ملك صاحبه بوجه ال يظهر يف إمضائه للعقد وإقراره له فالظاهر سقوط اخليار.

تعيب أو نقص ففي بقاء اخليار إشكال ،وعىل تقدير بقائه ففي ضامنه عىل
أما إذا ّ
التعيب عنده إشكال .بل الظاهر عدم ضامنه إذا كان الفاسخ
من وقع النقص أو ّ

هو الطرف االخر.

تعي�ب أو خرج عن
نع�م ،إذا كان الع�وض كلي� ًا ودفع ف�رد منه فتلف أو ّ

امللك قبل التفرق فالظاهر عدم سقوط اخليار ،بل جيب عىل صاحبه عند الفسخ

دفع فرد آخر.

(مس�ألة  :)9خيت�ص ه�ذا اخلي�ار بالبيع ،وال جي�ري يف غريه م�ن العقود
املعاوضية كاإلجارة فض ً
ال عن غريها كاهلبة.

الثاين :خيار احليوان

وهو يثبت ملن انتقل اليه احليوان بالبيع ،س�وا ًء كان احليوان مبيع ًا أم ثمن ًا،
فلو بيع احليوان باحليوان كان اخليار للمتبايعني مع ًا.
(مس�ألة  :)10امل�راد باحليوان ه�و احلي دون امليت املذك�ى ،فال يثبت يف

بيع�ه هذا اخليار ،بل الظاهر عدم ثبوته يف احليوان احلي غري مس�تقر احلياة الذي
يب�اع للحم�ه ،كاملذبوح ،والصيد املجروح جرح ًا قات ً
ال ،والس�مك الذي ُاخرج
من املاء إذا كانت فيها احلياة حني البيع .بل يشكل ثبوته يف مستقر احلياة إذا ابتنى

البيع عىل عدم إبقاء احليوان عىل حياته ،بل عىل املبادرة بإزهاق روحه ،كالسمك
ً
طازج�ا ،إذا بيع لالكل ال
املصي�د املجع�ول يف املاء للحف�اظ عىل حياته لي�ؤكل
للحفظ ،واهلدي الذي ُيشترى ليذبح حني الرشاء ،ونحومها .فاألحوط وجوب ًا
يف مثل ذلك الرتايض من املتبايعني مع ًا يف فسخ البيع وعدمه يف مدة اخليار.
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(مس�ألة  :)11م�دة هذا اخليار ثالث�ة أيام من حني إيقاع عق�د البيع ،ولو
ملفق�ة ،كما لو وقع البيع يف أثن�اء اليوم ،حيث ال ينته�ي إ ّ
ال يف نفس الوقت من

الي�وم الراب�ع والليلتان املتوس�طتان داخلتان يف م�دة اخليار ،وك�ذا الليلة الثالثة
املتوس�طة ل�و وقع البيع يف أثناء النهار ،وكذا الليل�ة املتطرفة ا ُالوىل لو وقع البيع
يف أول اللي�ل أو أثنائه .وأما الليل�ة املتطرفة االخرية أو أبعاضها لو وقع البيع يف
أول النهار أو يف أثناء الليل فاألحوط وجوب ًا الرتايض من املتبايعني مع ًا يف فسخ
البيع وعدمه فيها.

(مس�ألة  :)12يسقط هذا اخليار بام يسقط به خيار املجلس الذي تقدم يف
املس�ألة ( .)7والظاهر س�قوطه أيض ًا بالترصف الذي ليس من ش�أن غري املالك
أن يق�وم به كتنعيل الدابة واألخذ من ش�عرها ،وركوهبا مس�افة معتد ًا هبا ،دون
ما يقتضيه طبيعة احليوان كإطعامه وس�قيه ووضعه يف املحل املناسب له ،وحلبه

بالوجه املتعارف ونحو ذلك.

(مس�ألة  :)13إذا بي�ع احليوان فتل�ف قبل القبض جرى علي�ه ما يأيت يف

تعيب قبل القبض جرى عليه ما يأيت يف خيار العيب،
تلف املبيع قبل قبضه ،وإذا ّ
تعيب بعد القبض فله صور..
وأما إذا تلف أو ّ

ا ُالوىل :أن يك�ون بمقتىض الوضع الطبيعي للحيوان ،كام لو مرض فامت

التعيب
أو عث�ر فانكسر .فمع التلف يرجع املشتري على البايع بالثمن ،وم�ع ّ

يكون للمشتري الفسخ من دون أن يدفع أرش النقص ،وليس له مطالبة البايع

باالرش مع عدم الفسخ.

ٍ
حينئ�ذ بين الفس�خ
الثاني�ة :أن يك�ون بفع�ل الباي�ع ،ويتخير املشتري

وأخذالثمن وعدمه مع مطالبة البايع بضامن ما حدث بمثله أو قيمته السوقية.
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الثالث�ة :أن يكون بفعل املشتري ،ف�إن كان فعله ظاه�ر ًا يف رضاه بالعقد
وإقراره له فليس له الفسخ وال املطالبة باالرش ،وإن مل يكن ظاهر ًا فيه ،لصدوره

منه غفلة أو لنحو ذلك ففي جواز الفس�خ له ورجوعه بالثمن وضامنه ملا حدث
باملثل أو القيمة السوقية أو عدم جواز الفسخ إشكال ،فاألحوط وجوب ًا الرتايض

منهام مع ًا بالفسخ أو عدمه.

ٍ
وحينئذ يكون للمشتري الرجوع عىل
الرابع�ة :أن يك�ون بفعل أجنب�ي،

االجنب�ي ومطالبته بضامن ما حدث بمثله أو قيمته الس�وقية ،ويف جوازالفس�خ

ثم مطالبة البايع االجنبي بضامن ماحدث بمثله
له ورجوعه على البايع بالثمنّ ،
أو قيمته الس�وقية إش�كال ،فاألحوط وجوب ًا الرتايض من البايع واملشتري مع ًا

بالفسخ أو عدمه ،كام سبق يف الصورة الثالثة.

اخلامسة :أن يكون بآفة ساموية ،كام لو أخذ السيل احليوان ،أو سقط عليه

ج�دار فهل�ك أو تعيب ففي جوازالفس�خ للمشتري ورجوع�ه بالثمن وضامنه

ملا حدث باملثل أو القيمة الس�وقية أو عدم جواز الفس�خ له إش�كال ،فاألحوط
وجوب ًا الرتايض منهام مع ًا بالفسخ أو عدمه.
ث�م إن هذه الصوراخلمس جتري فيما إذا كان احليوان ثمن ًا ،غاية االمر أنه
ّ

جيري عىل البايع هنا حكم املشرتي هناك وعىل املشرتي حكم البايع.

(مسألة  :)14خيتص هذا اخليار بالبيع وال جيري يف غريه من العقود ،نظري

ما تقدم يف خيار املجلس.

(مس�ألة  :)15إذا م�ات صاحب احلي�وان قبل ميض ثالثة أي�ام من البيع

انتقل اخليار لوارثه ،ومع تعدد الورثة البدّ من اتفاقهم عىل فسخ البيع أو إقراره
والرض�ا به ،ومع اختالفهم ال يرتتب االثر عىل فعل كل منهم ويبقى البيع نافذ ًا
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م�ا مل يتفقوا عىل الفس�خ ،فإذا اتفقوا عليه انفس�خ البيع ،وإن س�بق من بعضهم
إقرار البيع والرضا به.

(مس�ألة  :)16إذا باع يف عقد واح�د احليوان مع غريه صفقة واحدة ،فإن
ابتنى البيع عىل اشرتاط عدم اخليار فهو ،وإ ّ
ال ثبت اخليار لصاحب احليوان فيه،

فإن فسخ ثبت هلام مع ًا يف غري احليوان خيار تبعض الصفقة الذي يأيت الكالم فيه

يف التاسع من اخليارات إن شاء اهلل تعاىل.

الثالث :خيار الرشط

وه�و اخليار املجعول م�ن قبل املتعاقدين باشتراطه يف ضمن العقد لكل

منهام ،أو الحدمها بعينه دون االخر.

(مس�ألة  :)17إذا جع�ل اخليار ألح�د الطرفني ،فكام يمك�ن جعله بنحو

يك�ون ه�و املب�ارش للفس�خ الصادر عن نظ�ره كذل�ك يمكن جعل�ه بنحو يقوم

ش�خص آخر يف الفس�خ عنه ،بحيث يصدر الفس�خ من الش�خص االخر بنظره
ال عنه ،وأما جعل حق اخليار للشخص االخر استقال ً
بد ً
ال بحيث يكون له ،من

دون أن يقوم به عن أحد املتعاقدين ،بل يكون قهر ًا عليهام فال خيلو عن إشكال.
(مس�ألة  :)18ليس هلذا اخليار مدة معينة ،بل هلام أن يشترطا ماش�اءا من

م�دة طويلة أو قصرية ،متصلة بالعقد أو منفصلة عنه ،فكام جيوز أن جيعال اخليار
إىل سنة من العقد مث ً
ال هلام أن جيعاله عىل رأس سنة من العقد.
(مس�ألة  :)19ال جي�وز جعل اخليار مدة مرددة ال تعُّي�نُّ

هلا يف الواقع ،بل

الب�د من تعينُّ املدة ،س�وا ًء كانت مس�تمرة باس�تمرار أثر العق�د ،أم حمددة بحد
ّ

معلوم كشهر ،أم جمهول قابل للضبط ،كموسم احلصاد ،وأيام نزول املطر ،وإىل
جمىء احلاج ،ووضع املرأة احلمل ،ونحو ذلك.
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(مس�ألة  :)20م�ن أفراد ه�ذا اخليار خي�ار ر ّد الثمن بعين�ه أو بمثله ،بأن

يشترط البايع عىل املشتري أنه له الفس�خ متيجاء بالثمن ،أو إن جاء به يف وقت
خ�اص معلوم املق�دار ،أو جمهول املق�دار قابل للضبط عىل ما تق�دم ،بحيث لو
جاء الوقت املذكور ومل يأت بالثمن فال خيار له ،ويسمى ببيع اخليار .ولعل بيع

يعم صورة عدم ر ّد الثمن يف الوقت
خيار الرشط بإطالقه ينرصف إىل ذلك ،وال ّ
املرشوط فيه اخليار إ ّ
ال بالتنصيص عىل ذلك.

(مسألة  :)21املنرصف من إطالق البيع مع خيار ر ّد الثمن هو هتيئة البايع
للثمن ،بحيث لو كان املشرتي قاب ً
ال الخذه وأراد أخذه الخذه ،فاملعيار فيه عىل

االقدار من جانب البايع ورفع املانع من قبله ،ال عىل فعلية أخذ املشرتي للثمن،
فال ّ
خيل به امتناع املشتري عن أخذ الثمن ،وال عجزه عن أخذه ملرض أو غيبة،
أو عدم س�لطنته عليه بجنون أو س�فه أو غريمها ،بل يكفي مع امتناعه من قبضه

بينه وبني الثمن ،ومع عجزه أو عدم س�لطنته يكفي تس�ليمه لوكيله أو
التخلي�ة ُ
ٍ
حينئ�ذ كان للبايع
ولي�ه ول�و كان ه�و احلاكم الرشعي .بل ل�و تعذر قبض الويل
الفسخ إذا كان قادر ًا عىل التسليم.

رصح�ا يف عقد البيع بام خيرج ع�ن االطالق املذكور كان العمل
نع�م ،إذا ّ
عليه عم ً
ال بالرشط.
(مس�ألة  :)22املنرصف من إطالق بيع خيار الرشط للبايع اشتراط بقاء
املبي�ع ،وع�دم إخراج املشتري له عن ملك�ه أو إتالفه وعدم ترصف�ه فيه ترصف ًا

مغِّي�رِّ ًا لصورته ،كهدم الدار وتقطيع الثوب وكرس املصاغ ونحو ذلك ،ومقتىض
ذل�ك عدم نفوذ الترصف املخرج عن املل�ك ،وحرمة االتالف والترصف املغيرِّ
للصورة ،فلو أتلف املشتري املبيع أو غيرَّ صورته كان ضامن ًا له أو لالرش عىل
تقدير إعامل البايع للخيار بفسخ البيع.
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رصحا
رصحا يف عقد البيع بجواز التغيرُّ املذكور فال حرمة ،ولو ّ
نعم ،لو ّ
رصحا فيه بجواز إخراج املشرتي له عن ملكه
بعدم الضامن فال ضامن ،كام أنه لو ّ
نف�ذ إخراجه ل�ه ،وكان عليه ضامنه باملث�ل أو القيمة لو أعم�ل البايع حق اخليار
وفسخ البيع.

(مسألة  :)23لو تلف املبيع أو تغيرّ ت صورته قهر ًا عىل املشرتي فالظاهر
عدم ضامنه ،فال يبقى موضوع للفس�خ مع التلف ،وال ضامن مع تغيرّ الصورة،
ب�ل لي�س للبايع إ ّ
ال العني على ما هي عليه م�ن غري أرش ،إال ّم�ع الترصيح أو
ٍ
قي�ام القرينة عىل الضمان
حينئذ ،فيتعني بقاء اخليار م�ع الضامن يف التلف وتغيرّ
الصورة.

(مسألة  :)24إذا كان املبيع حيوان ًا وكان خيار الرشط للمشرتي من أجل

اس�تكامل التع�رف عىل ح�ال احليوان من حيثي�ات مزاجه فإذا م�ات احليوان يف
زم�ن اخليار أو مرض أو عثر بنفس�ه فانكرس ونحو ذل�ك مما يعود إىل مزاجه فال
ضامن عىل املشتري ،بل يكون التلف عىل البايع ويسترجع املشرتي الثمن ،كام

يكون للمشتري الفس�خ يف غري التلف من دون أن يضمن للبايع أرش النقص.
ويف جري�ان ذل�ك فيام لو مل يك�ن اخليار من أجل اس�تكامل التعرف عىل حيثيات

احلي�وان املزاجية ،بل لغرض آخر ـ كحاجة املشتري للنقد ـ إش�كال فاألحوط
وجوب ًا التصالح.
أم�ا إذا مل يكن املبي�ع حيوان ًا فال جمال لضامن البايع ،بل يكون الضامن عىل

املشتري ويك�ون التلف م�ن ماله .فإن بقي ل�ه حق اخليار وفس�خ ،وجب عليه

ضامنه للبايع.

(مسألة  :)25املنرصف من إطالق بيع خيار الرشط العموم لصورة موت

املشروط عليه اخليار ،فيقوم وارثه مقامه يف جواز رجوع من له اخليارعليه ،فإذا
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اشرتط البايع اخليار عىل املشرتي مث ً
ال فامت املشرتي مل يسقط خيار البايع ،ويقوم
وارث املشتري مقامه يف ثبوت اخليار علي�ه ،وأما باالضافة إىل من له اخليار فال

يقتيض االطالق قيام وارثه مقامه ،فإذا مات سقط خياره،

نع�م ،م�ع الترصيح بخالف ذل�ك أو قيام القرينة علي�ه يتعني العمل عىل

النحو املرصح به ،أو الذي اقتضته القرينة.

(مس�ألة  :)26إذا ابتن�ى الشرط على كون حق اخلي�ار مطلق� ًا غري مقيد
بحي�اة صاحبه كان موروث� ًا ،ومع تعدد الورثة جيري ما تقدم يف خيار احليوان يف
ٍ
حينئذ عدم اختصاص االرث بمن يرث أحد العوضني،
املسألة( )15كام أن الظاهر
ب�ل يعم غريه ،فمن باع أرض ًا بخيار أو اشترى أرض ًا بخيار فامت كانت زوجته
رشيكة يف اخليار وان كانت ال ترث من االرض .وكذا من باع أو اشرتى شيئ ًا من

احلبوة بخيار ،فإن مجيع الورثة يشترك يف اخليار ،وال خيتص به من يرث احلبوة.
(مس�ألة  :)27إذا كان أحد العوضني من س�نخ االثامن التي هيتم بامليتها

ال بخصوصياهتا كالنقود والذهب املوزون ونحومها وكان اخليار ملن دخل ذلك
العوض يف ملكه فمقتىض إطالق البيع املشتمل عىل خيار الرشط بقاء اخليار مع
خروج العني عن ملكه أو تلفها عنده ،فله الفسخ مع إرجاع البدل.

وإذا مل يكن من سنخ االثامن فيشكل شمول االطالق لصورة خروجه عن

ملك من له اخليار أو تلفه عنده ،بل يش�كل ش�موله لصورة تغري العني ،كتقطيع

الثوب واهندام الدار ،فيحتاج بقاء اخليار يف اجلميع إىل عناية من ترصيح أو قرينة

على العم�وم لذلك ،ومعهام يتعني ثب�وت اخليار له ،وإرجاع الب�دل من املثل أو
ٍ
حينئذ.
القيمة مع التلف ،وضامن االرش مع التغري ،إال مع الترصيح بعدم االرش
(مس�ألة  :)28جيوز اشرتاط الفس�خ باالضافة إىل خصوص بعض املبيع
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إذا كان ورود البي�ع على االبعاض بنح�و االنحالل عرف ًا ،كام ل�و تضمن العقد
مقابلة كل جزء من املبيع بجزء من الثمن ،كام لو باعه مث ً
ال يف عقد واحد الثوب
بدينار واحلصري بدينار ،أو باعه الثوبني كل منهام بدينار .وأما إذا كان ورود البيع

على مت�ام املبيع بنحو املجموعية ففي صحة اشتراط اخليار يف البعض إش�كال.
واألظهر العدم.

(مس�ألة  :)29يس�قط ه�ذا اخلي�ار بإس�قاطه بعد العق�د ،وبإق�رار العقد

والرضا به ،ولو بفعل ما يدل عىل ذلك ،نظري ما تقدم يف خيار املجلس.

(مس�ألة  :)30يصح اشتراط اخليار يف مجيع العق�ود الالزمة عدا النكاح
والصدق�ة .وك�ذا اهلبة على األحوط وجوب� ًا .والظاهر صحة اشتراطه يف عقد

الضامن إن كان برضا املدين.

وال يصح اشتراطه يف العق�ود اجلائزة ،وال يف االيقاع�ات حتى الوقف،

ويبطل الوقف باشرتاطه فيه.

وأم�ا بقية االيقاعات ففي بطالهنا باشتراطه إش�كال ،فالالزم االحتياط

بإعادهتا من دون رشط.

(مس�ألة  :)31املنصرف م�ن إطالق العق�د عدم أخذ خصوصي�ة البايع

يف إعامل اخليار ودفع الثمن مقدمة للفس�خ ،فيق�وم وكيله ووليه مقامه يف إعامل
اخليار ويف دفع الثمن مع عموم الوالية والوكالة لذلك سوا ًء كان موقع املعاملة

ه�و االصي�ل أم الوكيل أم الويل .ولو خرجا عن الوالي�ة والوكالة كان لالصيل

إعامل اخليار ،ولو تبدل الوكيل أو الويل كان للبديل القيام بذلك.

نع�م ،ل�و رصح يف العقد املتضم�ن للرشط املذك�ور بخصوصية االصيل

أو الوكي�ل أو الويل ،أو بخصوصية وكيل خاص أو ويل خاص تعني العمل عىل
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مقتضى الرشط .بل لو ُاخذت خصوصية الش�خص اخلاص حتى لو خرج عن

الوكالة أو الوالية تعني العمل عىل ذلك ،غـاية االمر أنه ليس له إعامل حق اخليار
بالفسخ رغ ًام عىل من جعل له اخليار فـي العقد ،نظري ما تقدم يف املسألة(.)17

الرابع :خيار الغبن

وه�و يثبت للمشتري مع الرشاء بأكثر م�ن القيمة الس�وقية ،وللبايع مع

البيع بأقل منها.

(مسألة  :)32إنام يثبت هذا اخليار مع غفلة املوقع للمعاملة عن التفاوت

بني املس�مى والقيمة الس�وقية ،فال خي�ار لو علم بالف�رق أو احتمله وأقدم عىل
املعاملة عىل كل حال ،الهتاممه بتحصيل املبيع أو الثمن من دون اهتامم باحلفاظ

عىل املالية.

(مسألة  :)33إنام يثبت هذا اخليار إذا ابتنت املعاملة عىل عدم اخلروج عن

القيمة السوقية ،كام هو الغالب يف نوع املعامالت .وال يثبت إذامل تبتن عىل ذلك،

كما ه�و الغالب يف مثل بيع امل�زاد املبتني عىل إعامل النظر الش�خيص من أطراف
املزاي�دة ،وك�ذا مثل بيع التحفي�ات والنوادر التي يكون املعي�ار فيها عىل الرغبة

الشخصية من دون نظر للقيمة السوقية.

(مس�ألة  :)34إذا كان�ت القيمة الس�وقية م�رددة بني األق�ل واألكثر تبع ًا

الختالف البائعني من حيثية الصعوبة والس�هولة ،أو املشرتين من حيثية املكس
وعدم�ه فلا يكون الغبن إال بالزيادة عىل أعىل القيم زي�ادة معتد ًا هبا ،أو النقص

ع�ن أدنى القي�م كذلك ،ولو كانت القيم�ة حمددة بالدقة كام يف موارد التس�عرية
الرس�مية إذا كان مبن�ى الن�اس عىل العمل هبا وعدم اخل�روج عنها صدق الغبن
بالزيادة عليها أو النقص عنها وإن كان الفرق قلي ً
ال.
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(مسألة  :)35لو اختلفت القيم باختالف البلدان أو املناطق أو االسواق،
كام يتعارف كثري ًا يف زماننا ،كان املعيار يف القيمة التي يكون الغبن بلحاظها ،عىل
املوضع الذي يقع فيه البيع ،وال عربة بغريه من املواضع.

(مسألة  :)36املعيار يف هذا اخليار عىل حصول الغبن واقع ًا ،ال عىل العلم به،

فإذا فسخ املغبون البيع وهو جاهل بحصول الغبن ثم علم به انكشف صحة فسخه.
(مس�ألة  :)37املعي�ار يف الغبن عىل اختالف الس�عر حين البيع ،وال أثر

الرتفاع السعر أو نزوله بعد البيع ولو بزمان قليل.

(مس�ألة  :)38يتخري املغبون بني الفس�خ والقبول بتمام الثمن ،وليس له

ترك الفس�خ واملطالبة بالتفاوت .ولو بذل له الغابن التفاوت ،عىل أن ال يفس�خ

مل جيب عليه القبول.

نعم ،لو تصاحلا عىل بذل التفاوت يف مقابل عدم الفسخ أو إسقاط اخليار

صح منهام ذلك ،ولزمهام العمل عليه.
ّ

(مسألة  :)39إذا ظهر الغبن كان للمغبون اخليار والفسخ مع بقاء العوضني

على حاهلما ويف ملك من ص�ارا له بالبيع وأما مع تل�ف أحدمها أو خروجه عن

مل�ك م�ن صار له بالبيع بعتق أو هبة أو بيع أو غريه�ا فإن كان العوض املذكور
من س�نخ االثامن التي ال هُيتم إ ّ
ال بامليتها عرف ًا فالظاهر بقاء اخليار ،ومع الفس�خ
يتعينّ إرجاع البدل.

تم بتحصيله زائد ًا عىل ماليته أشكل
وإن كان من س�نخ العروض الذي هُي ّ

بقاء اخليار ونفوذ الفسخ.

وك�ذا احل�ال يف تغري الصورة ،كتقطي�ع الثوب وخياطت�ه ،وكرساملصاغ،

وبن�اء الدار وإجارهتا ،ومزج اليشء بغريه بنح�و ال يتيرس تصفيته ،ونحو ذلك،
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فاألحوط وجوب ًا الرتايض من املتبايعني بالفس�خ أو عدمه ،أو إسقاط اخليار ولو

باملصاحلة ببذل يشء من املال.

نع�م ال يرتفع اخليار باش�تباه العين بغريها من دون امت�زاج ،فيتعني بعد

الفسخ تعيني العني املسرتجعة باملصاحلة ولو من طريق القرعة.

(مسألة  :)40الظاهر أن خيار الغبن فوري فورية عرفية ،فليس للمغبون
التأخري تشهي ًا وبال سبب.
نع�م ال يس�قط بالتأخير للجه�ل بالغب�ن أو بانتظار اس�تيضاح االصلح

باستش�ارة أو اس�تخارة أو تفكر بالنحو املتعارف ،أو بانتظار العثور عىل البايع،

ونحو ذلك.

(مس�ألة  :)41إذا اشترى ش�يئني يف عقد واح�د كل منهما بثمن خيصه،

وحصل الغبن يف أحد البيعني دون االخر فله صورتان..

ٍ
وحينئذ إن ابتنت املعاملة
ا ُالوىل :أن يبتني العقد عىل االرتباط بني البيعني،

عىل عدم اخلروج عن القيمة الس�وقية يف كل من البيعني كان للمغبون اخليار يف
البيع الغبني ،فإن فسخ ثبت خيار تبعض الصفقة ملن أخذ االرتباطية رشط ًا له يف
املعاملة .وإن ابتنت املعاملة عىل عدم مالحظة القيمة السوقية يف كل من البيعني

كام لعله الغالب فال خيار للمغبون ،عىل ما تقدم.

ٍ
وحينئذ لو ثبت اخليار
الثاني�ة :أن يبتني العقد عىل االنحالل بني البيعني،

للمغب�ون يف البيع الغبني البتناء املعاملة عىل عدم اخلروج عن القيمة الس�وقية،

فال يثبت خيار تبعض الصفقة.

(مسألة  :)42يسقط هذا اخليار باشرتاط سقوطه يف ضمن العقد ،وبإسقاطه

بع�د العقد وإن كان قبل ظهور الغبن ،كام يس�قط بإقرار العق�د والرضا به ،ولو
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بفعل ما يدل عىل ذلك مع العلم بالغبن أو احتامله ،نظري ما تقدم يف خيار املجلس.
(مس�ألة  :)43الظاه�ر ثب�وت خي�ار الغب�ن يف كل معاوض�ة مبني�ة على

مالحظة القيمة السوقية من صلح أو إجارة أو غريمها .نعم يف ثبوهتا يف اإلجارة
ونحوها بعد اس�تيفاء املنفعة إش�كال ،نظري االش�كال املتق�دم يف البيع مع تلف

أحد العوضني إذامل يكن من سنخ االثامن.

(مس�ألة  :)44الظاهر أن خيار الغبن يورث عىل النهج املتقدم يف خياري

احليوان والرشط.

اخلامس :خيار التأخري

إطلاق العق�د يقتضي تعجيل كل م�ن املتبايعني تس�ليم الع�وض الذي
اس�تحقه االخر بالبيع مع تس�ليم صاحبه له ما اس�تح ّقه هو بالبيع ،فالعقد مبني

عىل التسليم والتسلم.

نع�م ،اذا مل يس�لم أحدمه�ا م�ا عليه عصيان� ًا أو عجز ًا مل جي�ب عىل االخر

التس�ليم .ولو امتنع أحد املتبايعني من التس�ليم مع حضور االخر له كان لالخر
إجباره عليه .ومع عدم تس�ليم أحد الطرفني ملا عنده عصيان ًا أو عن عذر ،يثبت

للطرف االخر اخليار يف فس�خ العقد ،وال خيتص ذلك بالبيع ،بل جيري يف مجيع
املعاوض�ات ،وهو داخل يف خيار ختلف الرشط الذي يأيت التعرض له يف اخليار

الثامن إن شاء اهلل تعاىل.

نعم ،خيتص البيع بأنه مع عدم تس�ليم املبيع وعدم تس�ليم الثمن ال يثبت

اخلي�ار إال بعد ثالثة أيام ،فإن جاء املشتري بالثمن وقب�ض املبيع فهو وإال كان

ضمنه البايع وكان
للبايع اخليار والفسخ بعد الثالثة ،ولو تلف املبيع قبل تسليمه
ُ

من ماله عىل ما يأيت يف أحكام القبض إن ش�اء اهلل تعاىل .والظاهر اختصاصه بام
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إذا ريض البايع بالتأخري يف اجلملة ،أما إذا مل يرض به من أول األمر ،فله املبادرة
للفسخ وإن مل يشرتط التعجيل رصحي ًا يف العقد.
هذا ،واألحوط وجوب ًا جريان ذلك باالضافة إىل عدم قبض املبيع وحده،

فل�و قب�ض البايع الثمن ومل يقبض املشتري املبيع مع بذل الباي�ع له يكون البيع
الزم ًا إىل ثالثة أيام ،ويثبت اخليار بعدها للبايع.

نعم ،لو ابتنى عدم قبض املشتري للمبي�ع عىل إيداعه عند البايع ،بحيث
يكون البايع وكي ً
ال عن املشتري يف القبض ،ويبقى املبيع عنده وديعة فال خيار،
ٍ
حينئذ،
ولي�س له الفس�خ .ولو تل�ف املبيع عنده م�ن دون تفريط من�ه مل يضمنه

ً
أيض�ا فلو مل يقبضه
وكان م�ن مال املشتري .ب�ل األحوط وجوب ًا ذلك يف الثمن
ً
يدفعه
قليلا مل يكن له الفس�خ إال بعد ثالثة أيام ،ف�إن مل
الباي�ع وريض بتأخيره
ُ
املشرتي كان للبايع الفسخ بعد الثالثة ،وإن كان املشرتي قد قبض املبيع.

هذا كله مع عدم الترصيح باشرتاط التعجيل قبل الثالثة أو التاخري عنها.

أم�ا معه فالالزم العم�ل عليه ،ويثبت اخليار مع خمالف�ة رشط التعجيل ولو قبل
الثالثة ،كام ال خيار بعد الثالثة مع اشرتاط التأخري أكثر من ذلك.

(مس�ألة  :)45املراد من االيام الثالثة هنا هو املراد منها يف خيار احليوان،

وقد تقدم توضيحه.

(مسألة  :)46ال فرق يف املبيع بني أن يكون شخصي ًا مثل كيس خاص من
احلنطة وأن يكون كلي ًا ،كامئة كيلو من احلنطة غري معينة ،وكذا احلال يف الثمن.

(مسألة  :)47ما يفسده أو يرضّ به املبيت كبعض اخلرض والبقول واللحم
إذامل يقبضه املشتري ومل ّ
يس�لم الثمن يلزم البيع فيه إىل دخول الليل ،فإذامل جيئ

املشرتي حتى دخل الليل كان للبايع اخليار ،فإذا فسخ جاز له أن يترصف يف املبيع
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كيف يشاء .وخيتص هذا احلكم باملبيع الشخيص ،وأما يف غريه فاملرجع فيه ما سبق.
(مس�ألة  :)48لومل يفسخ البيع بدخول الليل فيام يفسده أو يرضه املبيت،

ف�إن تلف أو ترضر كان عليه ضامنه للمشتري ،ملا أرشن�ا إليه ويايت من أن تلف
املبي�ع قب�ل قبضه من م�ال بايعه .نع�م له بيعه عن املشتري عند خ�وف تلفه أو

ترضره إذا كان بيعه أنفع لصاحبه من الفسخ.

(مس�ألة  :)49جي�ري م�ا س�بق يف كل م�ا يكون حت�ت يد املكل�ف لغريه

ويتعرض للتلف مما ثبت له فيه اخليار له ومل يفس�خ .أما إذا مل يثبت له فيه اخليار
إم�ا لكونه أمانة ابتدائية أو لكونه مبيع ًا ببيع الزم فالالزم احلفاظ عىل ماليته مهام
أمك�ن ،ببيعه أو بغري ذل�ك .وإن كان مضمون ًا عليه كاملغصوب كان عليه ضامن
ِ
ماليته.
الف�رق بين قيمته االصلي�ة وما أمك�ن احلفاظ علي�ه بالبيع أو غريه م�ن
واألحوط وجوب ًا هنا مراجعة احلاكم الرشعي.

(مسألة  :)50يسقط خيار التأخري ب ُامور:

األول :إس�قاطه بع�د ثبوته ،وال يس�قط بإس�قاطه قبل ذل�ك ،وعىل هذا

يس�قط يف غري البيع بإس�قاطه بعد العقد ،وال يس�قط يف البيع إال بإس�قاطه بعد

االيام الثالثة أو بعد الليل فيام يفسد ليومه.

الث�اين :إق�رار البيع والرضا ب�ه من ِقبل من ل�ه اخلي�ار إذا كان بعد ثبوت
اخليار أيض ًا.
الثال�ث :اشتراط س�قوطه يف ضم�ن العق�د .وأما ب�ذل املشتري للثمن

وحضوره الخذ املبيع بعد ثبوت اخليار فهو ال يسقط اخليار.

(مس�ألة  :)51الظاه�ر أن هذا اخلي�ار ليس فوري ًا ،فل�ومل يعجل صاحب

اخليار بالفسخ مل يسقط خياره إال بأحد املسقطات املتقدمه.
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(مس�ألة  :)52يقوم ال�وارث مقام املورث يف اس�تحقاق هذا اخليار ،عىل

النهج املتقدم يف اخليارات السابقة.

السادس :خيار الرؤية

تق�دم عند ال�كالم يف رشوط العوضني الكالم يف اشتراط العلم بمقدار

العوضني .وتقدم يف املسألة ( )30من الفصل السابق أنه ال يعترب رؤية العوضني
إذامل يتوقف عليها العلم بمقدارمها.

نع�م ،إذا توقف عليها العل�م بصفات املبيع التي ختتلف باختالفها القيمة
أو الرغبة الش�خصية فالبيع وإن كان صحيح ًا إال أنه يثبت للمشرتي فيه اخليار.
وأم�ا الصفات الت�ي ال تظهر بالرؤية فال تتوقف صحة البي�ع عىل العلم هبا ،كام
ال يك�ون ختلفها موجب ًا للخي�ار ،إال أن يكون عيب ًا ،أو تك�ون مرشوطة يف البيع

ول�و ضمن ًا ،فيثبت يف األول خي�ار العيب ،ويف الثاين خيار ختلف الرشط ،ويأيت

الكالم فيهام إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)53األح�وط وجوب ًا ثبوت خي�ار الرؤية للبائ�ع باالضافة إىل
الثمن إذا كان شخصي ًا ،فالبد من الرتايض بني املتبايعني بالفسخ أو عدمه.
(مسألة  :)54يسقط هذا اخليار بام يسقط به خيار املجلس.

املورث يف اس�تحقاق ه�ذا اخليار عىل
(مس�ألة  :)55يق�وم الوارث مقام ِّ

النهج املتقدم .واملتيقن من ذلك ما إذا مات املشرتي بعد الرؤية قبل إعامل اخليار

أما إذا مات قبل الرؤية ففي قيام رؤية الوارث مقام رؤية املورث يف ثبوت اخليار

هبا إشكال والالزم االحتياط بالتصالح بني الوارث والبايع.
الغبن.

(مس�ألة  :)56الظاه�ر أن ه�ذا اخليار ف�وري عىل النحو املتق�دم يف خيار
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السابع :خيار العيب

ويثبت للمشرتي فيام إذا اشرتى شيئ ًا فظهر به عيب ،فإنه يتخري بني الرضا

بالبيع بتامم الثمن والفسخ ،وليس له الرضا بالبيع مع االرش إال أن يتعذر الرد،
وذلك ب ُامور..
األول :تل�ف العني ،وبحكمه تعذر إرجاعه�ا للبائع بضياع أو غصب أو

غ�رق أو نحوها ،ولو ارتفع التع�ذر قبل أخذ االرش فليس له املطالبة باالرش،

بل ليس له إال الفسخ.

الث�اين :خروجه�ا ع�ن امللك ببيع أو هب�ة أو عتق أو نحو ذل�ك ،ولو عاد

للملك ففي امتناع الفس�خ ولزوم االرش إش�كال ،فالالزم االحتياط بالرتايض

بينهام يف الفسخ أو االرش.

الثال�ث :الترصف االعتب�اري الالزم الذي يوجب اختلاف الرغبة فيه،

كإج�ارة العين ورهنها .ولو فس�خ الترصف املذك�ور أو انتهت مدت�ه قبل أخذ
االرش جرى فيه ما تقدم فيام لو عاد للملك.

الراب�ع :تغري صورة املبيع بام يوجب اختلاف الرغبة فيه ،كتقطيع الثوب

وصبغه وخياطته وبناء الدار والتغيري فيها واهندامها ونحو ذلك .نعم ،لو كان التغري
مضمون ًا عىل البايع كام إذا كان بفعله من دون إذن من املشرتي مل يمنع من الرد.

اخلام�س :وطء اجلاري�ة ،فإنه يمنع من ردها بالعي�ب إال أن تكون حبىل،
ٍ
حينئذ رده�ا إن كان احلبل من املوىل ويرد معه�ا نصف عرش قيمتها ،وإن
فعلي�ه
كان احلبل من غري املوىل فاالمر ال خيلو عن إشكال ،وهو غري مهم لندرة االبتالء

باملسألة أو عدمه.

(مس�ألة  :)57لو ريض البائع برجوع العين يف االخريين ،فإن أرض الرد
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باملشتري كام لو صبغ الثوب مل يس�قط االرش ،وإ ّ
ال فاألحوط وجوب ًا الرتايض

بينهام يف الفسخ أو االرش.

(مس�ألة  :)58إذا تع�ذر ال�رد كان للمشتري االرش ،وهو ف�رق ما بني

الصحيح واملعيب نس�بته للثمن كنس�بة الفرق بني الصحي�ح واملعيب يف القيمة
الس�وقية ،ف�إذا كان قيم�ة املعي�ب ثلثي قيم�ة الصحيح مث ً
ال ،كان نس�بة االرش

للثمن الثلث ،وإذا مل يكن بني الصحيح واملعيب فرق يف القيمة الس�وقية كام قد
يدّ عى يف اخلصاء يف احليوانات فال أرش وإن تعذر الرد.

(مسألة  :)59املرجع يف معرفة نسبة املعيب للصحيح أهل اخلربة من أهل

االمانة والثقة ،ومع اختالفهم يتعني االخذ بمن هو أخرب وأعرف بالنحو املعتد
دفع االقل.
به عند العقالء ،ومع عدم الرتجيح جيزي
َ
البايع ُ

(مسألة  :)60جيب عىل البائع إخراج االرش من الثمن مع وجوده ،لكن
ال بنحو يكون املشتري رشيك ًا معه فيه بالنس�بة ،بحيث ال يترصف فيه كل منهام
إال برض�ا االخ�ر ،بل يك�ون للبايع وحده الترصف فيه ،غايت�ه أنه جيب عليه أن
يدف�ع مقدار االرش للمشتري ،وعليه ال جيوز له بع�د امتناع الرد إتالف الثمن
ٍ
حينئذ إ ّ
ال بإذن املشرتي ،نعم
أو إخراجه عن ملكه بتاممه ،بل ال ينفذ ترصفه فيه
ل�ه ذلك فيما عدا مقدار االرش .ولو مل يكن الثمن قاب ً
ال للقس�مة كان عليه دفع

قيمته ،ولو تلف الثمن أو خرج عن ملك البائع أو نحو ذلك مما يتعذر معه إخراج
االرش من�ه لزمه ضامن مقدار االرش بمثله إن كان مثلي ًا وبقيمته إن كان قيمي ًا.
(مسألة  :)61إذا كان املبيع املعيب ربوي ًا وثمنه من جنسه وبقدره مل يمنع

ذل�ك من اس�تحقاق االرش من الثمن ،وال يل�زم منه الربا ،وإنام يل�زم الربا إذا

نقص الثمن أو املبيع حني البيع.

(مس�ألة  :)62الظاه�ر أن العيب احلادث بعد البي�ع قبل القبض كالعيب
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ً
جاهلا بحدوث
احلاص�ل قب�ل البي�ع ،يف أن للمشتري فيه الرد .أم�ا إذا قبضه

العيب املذكور وحدث عنده ما يمنع من الرد بخيار العيب ففي لزوم البيع عليه
واس�تحقاقه أرش العيب املذكور أو جواز الفس�خ له مع دف�ع األرش للبايع لو
نقص املبيع عنده وجهان واألحوط وجوب ًا التصالح بينهام.
(مس�ألة  :)63ال فرق يف حكم املس�ألة الس�ابقة بني العيب احلادث بأمر

سماوي واحلادث بفعل البايع واحلادث بفعل الغير ،غايته أنه يف االخري للبائع

مع فسخ املشرتي الرجوع عىل ذلك الغري بأرش العيب بلحاظ القيمة السوقية.
وأما مع عدم فس�خ املشتري وتراضيهام باألرش فاألحوط وجوب ًا له االقتصار
يف الرج�وع عىل ذل�ك الغري عىل األق�ل يف الفرق بني الصحي�ح املعيب مما دفعه
للمشتري وم�ن القيمة الس�وقية ،كام أن للمشتري عدم الرج�وع باالرش عىل

الباي�ع والرجوع ب�ه عىل ذلك الغري ،فيأخ�ذ منه فرق ما بين الصحيح واملعيب

بحسب القيمة السوقية ،ال بنسبته من الثمن .وأما إذا كان العيب بفعل املشرتي
رد وال أرش.
فال َّ

(مس�ألة  :)64إذا اشترى ش�يئني بثمنني صفقة ،فظهر عي�ب يف أحدمها

دون االخ�ر فإن حص�ل ما يمنع من الرد اس�تحق االرش ال غري ،وإن مل حيصل

م�ا يمن�ع من الرد ثبت له خيار العيب ،فإن مل يبت�ن بيعهام عىل االرتباطية كان له

رد املعيب وحده ،وإن ابتنى بيعهام عىل االرتباطية بني املبيعني ثبت خيار تبعض
الصفق�ة ال�ذي يأيت الكالم فيه يف التاس�ع م�ن اخليارات ملن ُاخ�ذت االرتباطية

رشط ًا له يف املعاملة ،فله الرجوع يف االخر أيض ًا وإن مل يكن معيب ًا.

نع�م ،إذا ح�دث يف االخر نقص أو زيادة أو تب�دل حال يوجب اختالف
الرغبات فاألحوط وجوب ًا التصالح بينهام يف الفسخ وعدمه ولو ببذل مال.
(مس�ألة  :)65جيري التفصيل املتقدم لو كان�ا مع ًا معيبني فرد أحدمها ومل
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يرد االخر لرضاه به عىل عيبه ،أو حلدوث ما يمنع من الرد فيه.

(مس�ألة  :)66إذا اشترى ش�يئني بثمن واح�د وكان أحدمه�ا معيب ًا دون

االخر كان له اخليار يف الكل ومل يكن له رد املعيب وحده .فإن حدث يف أحدمها

ما يمنع الرد بخيار العيب كان له أرش العيب.

(مس�ألة  :)67العي�ب ه�و اخلروج ع�ن الوضع املتعارف للشيء بام يعد
نقص� ًا في�ه عرف ًا ،الخالله بالغ�رض املقصود من�ه نوع ًا ،كامل�رارة يف املطعوم أو

لكون�ه س�بب ًا يف مؤن�ة زائدة كشرود احليوان املقتضي لاللتزام بربط�ه أو لرتتب
رضر علي�ه ،أو لتش�وه صورته ،أو لكونه ناش�ئ ًا عن نق�ص يف طبيعته ومزاجه ـ

كع�دم نب�ات الش�عر يف املواضع املعه�ود فيها نبات�ه ـ أو لغري ذلك .أم�ا إذا كان
اخلروج عن الوضع املتعارف فيه راجع ًا إىل كامله عرف ًا فال خيار فيه ،كحدة ذكاء

احليوان وقوة برصه ،وكثرة رواء الفاكهة ونحو ذلك ،إال أن يستلزم أمر ًا يرغب
عن�ه نوع ًا ،كام إذا كانت قوة الذكاء مس�تلزمة لقصر العمر ،أو كانت قوة البرص
بنحو تقتيض اخرتاق النظر ملا وراء الثياب كام حيكى يف زماننا عن بعض الش�واذ
أو نحو ذلك ،فتكون عيب ًا يثبت به اخليار.
(مسألة  :)68إذا تعارف وجود العيب يف صنف املبيع ،أو يف زمان البيع،
أو مكان�ه ،بحي�ث ال يبتن�ي البيع عىل السلامة م�ن العيب ارت�كاز ًا فال يقتيض
اخليار .وكذا إذا قامت القرينة اخلاصة يف البيع عىل عدم ابتنائه عىل السلامة من

العيب ،كام قد يكون فيام إذا ابتنى رشاء الطعام أو اخلرض والفاكهة عىل أن جتعل
علف� ًا للحيوان ،أو رشاء الذهب املصوغ على االذابة والتصفية ،حيث ال يكون
العيب املغري للطعم يف األول ،والكرس يف املصوغ يف الثاين سبب ًا للخيار.

(مس�ألة  :)69إنما يثب�ت خيار العي�ب فيما إذا كان املبيع عين ًا ش�خصية
معيب�ة ،أم�ا إذا كان املبي�ع كلي ًا ودف�ع البايع معيب ًا وف�ا ًء له فال خي�ار ،بل للبايع
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ٍ
حينئ�ذ إبدال املعيب بالصحيح ،فلو باعه طن ًا من احلنطة ،فدفع إليه حنطة معيبة
استرجعها وأخذ حنط�ة غري معيبة ،وإذا امتن�ع كان له خيار عدم تس�ليم املبيع

ال�ذي تقدم الكالم فيه يف اخلامس م�ن اخليارات ،وكذا احلال يف الثمن الكيل لو
سلم املشرتي معيب ًا وفا ًء له.
(مسألة  :)70يسقط خيار العيب ب ُامور:
األول :علم املشرتي بالعيب حني البيع.

الث�اين :ب�راءة البائع من العي�ب حني البيع الراجعة الشتراط عدم ثبوت
اخلي�ار به إم�ا رصحي ًا ،أو ضمن ًا البتناء املعاملة عىل ذل�ك ،كام يكون كثري ًا يف بيع
االشياء املستعملة املعروضة باملزاد.

الثالث :إسقاط اخليار املذكور بعد البيع.

الراب�ع :إقرار البي�ع والرضا به بعد العلم بالعيب ،ولو بالترصف يف املبيع
ترصف ًا ظاهر ًا يف عدم إرادة الفس�خ والرد ،سوا ًء كان ترصف ًا مانع ًا من الرد ،أم مل
يك�ن ،ويف مجيع ذل�ك ال جيب االرش ،فإنه إنام جيب بحص�ول ما يمنع من الرد

حال ثبوت اخليار ،ال مع سقوطه بأحد هذه املسقطات.

(مس�ألة  :)71إذا زال العيب قبل علم املشتري به ،فإن كان زواله بفعل

الباي�ع من دون إذن من املشتري مل يمن�ع من الرد ،وإال منع من الرد واس�تحق
املشرتي االرش .نعم إذا كان زواله لعدم استحكامه كاملرض الطارئ يف احليوان
الذي يزول من قبل نفس�ه فقد يكش�ف ارتفاعه عن عدم كونه عيب ًا أو كونه عيب ًا
ال أرش له ،وال ضابط لذلك ،بل املرجع فيه العرف.

(مس�ألة  :)72الظاه�ر أن هذا اخليار على الفور بالنح�و املتقدم يف خيار

الغبن ،نعم لومل يبادر لطلب االرش بعد امتناع الردمل يسقط حقه فيه.
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(مس�ألة  :)73الظاه�ر جريان مجيع ما تقدم فيام ل�و كان العيب يف الثمن،

إال أن اخليار يف الرد وثبوت االرش هنا للبايع.

املورث يف اس�تحقاق ه�ذا اخليار عىل
(مس�ألة  :)74يق�وم الوارث مقام ِّ

النهج املتقدم يف اخليارات الس�ابقة .أما لو س�قط الرد فإن كان س�قوطه يف حياة

امل�ورث اشترك مجي�ع الورث�ة يف االرش ،وإن كان س�قوطه بعده ففي اشتراك
ِّ
مجي�ع الورث�ة يف االرش أو اختصاصه بمن يرث املبيع املعيب إش�كال ،فالالزم

االحتياط بالرتايض بني مجيع الورثة.

الثامن :خيار ختلف الوصف

مقوم ًا له بحسب وضع املعاملة
العنوان املأخوذ يف أحدالعوضني إن كان ِّ
كان ختلف�ه موجب ًا لبطلان البيع ،وإن مل يكن مقوم ًا له ،ب�ل كان وصف ًا زائد ًا فيه
فتخلف�ه موج�ب للخيار .واألحوط وجوب ًا االقتصار يف اخلي�ار عىل ما إذا ابتنى
البي�ع عىل الوصف الهتمام أحد املتبايعني به ،حتى لوكان اهتاممه ش�خصي ًا من

دون أن هيتم به عامة الناس.

املق�وم م�ن الوص�ف الزائد هو
(مس�ألة  :)75املرج�ع يف متيي�ز العن�وان
ِّ
الع�رف ،وه�و خيتلف باختلاف املعامالت ،فالشيء الواحد قد يك�ون عنوان ًا
م�ا للمبيع يف حال ووصف ًا زائ�د ًا عليه يف حال آخر ،فاجلنس مث ً
مقو ً
ال كالصوف
ِّ
والذه�ب واحلنطة ونحوها قد يكون مقوم ًا للمبي�ع ،بحيث يكون ختلفه موجب ًا

لبطلان البي�ع ،وقد يكون وصف ًا زائد ًا عليه ال يلزم من ختلفه إال اخليار مع كون
املقوم للمبيع ه�و العنوان املنتزع من اهليئة اخلاصة ،كالثوب والبس�اط
العن�وان ِّ

واملص�اغ واخلب�ز ونحوها ،كام قد يك�ون املقوم للمبي�ع كال االمرين من اجلنس
واهليئة ،فيكون ختلف كل منهام موجب ًا للبطالن وال ضابط لذلك.
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(مس�ألة  :)76ال يعتبر يف الوص�ف ال�ذي يك�ون ختلفه موجب� ًا للخيار
أن يك�ون مرصح� ًا به يف العقد ،ب�ل يكفي أخذه ضمن� ًا اعتامد ًا على قرينة عامة
ارتكازي�ة نظري وصف السلامة يف املبي�ع أو خاصة ،لظهور احلال املس�تفاد من

خصوصية الس�وق أو خصوصية العين املبيعه ،ومنه الغ�ش املظهر للمبيع عىل
خالف حال�ه ،كرتطيب اخلرض املوهم جلدهتا أو جودهت�ا ،كتجليل املبيع باجليد

من�ه وإخف�اء ال�ردىء حتته ونحو ذل�ك ،فإن ذلك كل�ه موجب للخي�ار ،وإن مل
يص�دق العيب على الواقع املخفي ،كام لو أخفى نوع ًا م�ن التمر ال عيب فيه يف

نوع آخر أجود منه.

(مسألة  :)77إذا حدث يف املبيع عند املشرتي أحد موانع الرد املتقدمة يف
خيار العيب ففي بقاء خيار ختلف الوصف إش�كال ،فاألحوط وجوب ًا الرتايض

بين املتبايعين يف الفس�خ م�ع االرش أو بدون�ه وعدم�ه .وأ ّما رجوع املشتري
ٍ
حينئذ فال جمال ل�ه إذامل يرجع ختلف الوصف للعي�ب ،وكذا احلال لو
ب�االرش
حدث أحد موانع الرد املذكورة يف الثمن.

(مس�ألة  :)78خيتص هذا اخليار بام إذا كان العوض املوصوف شخصي ًا،
أم�ا إذا كان كلي� ًا وكان املدفوع فاق�د الوصف فال خيار ،بل جي�ب إبدال الفاقد

للوصف بالواجد له ،نظري ما تقدم يف خيار العيب.

(مس�ألة  :)79يس�قط هذا اخليار بإسقاط املشتري له بعد البيع ،وبإقرار

البي�ع والرض�ا به بع�د العلم بتخلف الوص�ف ،كام أنه ينتقل لل�وارث ،نظري ما

تقدم يف اخليارات السابقة.

التاسع :خيار تبعض الصفقة

ويثب�ت فيما إذامل يتم البي�ع يف بعض املبيع ،إما لعدم كون�ه مما يصح بيعه،
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كالوقف واحلر واخلمر أو لعدم سلطان البايع عىل بيعه فيكون البيع فيه فضولي ًا،
م�ن دون أن جييزه من له الس�لطنة عليه ،أو لثبوت اخلي�ار فيه كاملعيب واحليوان

يف االيام الثالثة مع فس�خ صاحب اخليار ،فإنه يصح لكل من املتبايعني الفس�خ

يف متام املبيع.

(مس�ألة  :)80إذا مل يفس�خ من له خيار تبعض الصفق�ة وريض بالبيع يف
ٍ
وحينئذ فله صورتان..
البعض أخذه بحصته من الثمن.

ا ُالوىل :أن ال يكون لالجتامع دخل يف زيادة قيمة االجزاء وال يف نقصها،
ٍ
يتم البيع فيه ،ويبقى للبايع من الثمن بنس�بة
وحينئ�ذ ّ
تم البي�ع فيه ومامل ّ
يقوم ما ّ
ت�م فيه البيع نصف
تم فيه البي�ع ملجموع القيمتني ،ف�إذا كانت قيمة ما ّ
قيم�ة م�ا ّ
جمموع القيمتني أخذ البايع نصف الثمن ،وإذا كانت قيمته ربع جمموع القيمتني
أخذ ربع الثمن ،وهكذا.

الثاني�ة  :أن يكون لالجتماع دخل يف زيادة قيمة االج�زاء ،أو يف نقصها،
ٍ
وحينئذ قد تتفق االجزاء يف نس�بة الدخل املذك�ور فيكون احلكم كام يف الصورة

ا ُالوىل ،كنس�بة قيمة كل من النصفني املش�اعني لقيمة املجموع ،وقد ختتلف ،كام
ل�و كان االجتماع موجب ًا لزي�ادة قيمة بعض االجزاء ونقص قيم�ة بعضها ،مثل
اجلاري�ة وبنته�ا الرضيعة ،حيث تنقص قيمة ا ُالم إذا كان�ت معها ابنتها ،وترتفع

قيمة البنت إذا كانت مع ُامها ،أو كان االجتامع موجب ًا لزيادة قيمة بعض االجزاء
أو نقصه�ا م�ن دون أن يك�ون دخي ً
ال يف بعضها ،أو كان االجتماع موجب ًا لزيادة
قيمة بعض االجزاء بنس�بة ختتلف عن نسبة الزيادة يف االجزاء ا ُالخر ...إىل غري

ذلك من الصور.

ويرتدد االمر هنا بني وجهني:

تم فيه البيع منف�رد ًا لقيمة املجموع ويأخذ
األول:مالحظ�ة نس�بة قيمة ما ّ
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تم
البايع من جمموع الثمن بتلك النسبة .فإذا كان الثمن عرشين ،وكانت قيمة ما ّ
فيه البيع منفرد ًا ثالثة ،وقيمة املجموع اثني عرش أخذ البايع مخسة من العرشين.
تم فيه البي�ع يف حال انضامم�ه للمجموع
الث�اين :مالحظة نس�بة قيمة م�ا ّ

لقيمة املجموع ،ويأخذ البايع من جمموع الثمن بتلك النس�بة ،ففي املثال السابق

تم فيه البيع يف حال انضاممه للمجموع س�تة أخذ البايع عرشة
إذا كانت قيمة ما ّ

من العرشين ،فالالزم عىل املتبايعني االحتياط والتصالح بني الوجهني.

(مس�ألة :)81كاميثبت خيارتبعض الصفقة مع عدم متامية البيع يف بعض

املبي�ع يثبت مع ع�دم متاميته يف أحد املبيعني كام إذا باع ش�يئني بثمنني لكل منهام
يتم بيع أحدمها لكن برشط أن يبتني بيعهام مع ًا عىل االرتباطية،
ثم�ن خيصه فل�م ّ
ٍ
تم فيه البيع لزم الثمن الذي
ال عىل االنحالل .وحينئذ لو اختار عدم الفسخ فيام ّ
ُعينّ يف البيع ،وال ُتلحظ نسبة قيمة أحدمها لقيمة املجموع.

العارش :خيار ختلف الرشط

عىل تفصيل يأيت عندالكالم يف الرشوط إن شاء اهلل تعاىل.

تذنيب:

ينفذ العقد ويرتتب أثره بوقوعه ،وال يتوقف عىل ميض زمن اخليار ،فاملبيع

يف مدة اخليار يف ملك املشرتي والثمن يف ملك البايع .ويرتتب عىل ذلك أمران..
األول :أن ضمان املبي�ع ل�و تل�ف بعدقبض�ه يف م�دة اخليارعىل املشتري
وضمان الثمن عىل الباي�ع.ال بمعنى لزوم دفعهام املثل أو القيم�ة مطلق ًا ولو مع
عدم فسخ البيع ،بل بمعنى أنه مع عدم فسخ البيع تكون خسارة التالف عىل من

تلف يف ملكه وال يرجع عىل االخر ،كام يرجع املشرتي عىل البايع لو تلف املبيع
قب�ل القبض .أما مع فس�خ البيع يف فرض بقاء اخليار م�ع التلف فيتعني عىل من
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تلف أو نقص عنده أحد العوضني دفع بدل العني أو أرش النقص إىل االخر.

نعم ،يف خيار احليوان يكون ضامن احليوان إىل من انتقل عنه ،عىل تفصيل
تقدم ،كام تقدمت بعض التفصيالت عند الكالم يف بعض اخليارات ا ُالخر.

الث�اين :أن نامء العين ومنفعتها يكونان ملالك العني ،نع�م إذا ر ّدت العني
بالفس�خ ر ّد معه�ا م�ن النماء م�ا كان ملحق� ًا هب�ا عرف� ًا ،كاللبن يف الضرع .بل
يس�تحب أن يرد املشتري بدل اللبن الذي يرشبه يف االيام الثالثة التي هي مدة

خيار احليوان ثالثة أمداد من الطعام.

الفصل اخلامس
يف الرشط

وه�و الت�زام يف ضمن العقد تابع له ،كام إذا باعه البس�تان واشترط ّ
أن له
ثمرهت�ا إىل س�نة ،أو باعه الدار واشترط أن عليه دفع رضيبته�ا ،أو ّ
أن له اخليار
يتضمن
فيه�ا إىل س�نة ،أو اشترط عليه أن خيدمه عشرة أيام ،أو نحو ذل�ك ،مما
ّ
اس�تحقاق ًا لعين أومنفعة أو ح�ق أوعمل .ويعترب يف نفوذ الشرط وترتّب االثر

عليه ُامور..

األول :أن يبتن�ي علي�ه العق�د ،إ ّمالذكره فيه رصحي ًا ،أوالخ�ذه فيه ضمن ًا

عام أوخاص ،مثل اشتراط التس�ليم للعوضني ،واشتراط
لقرينة من بناء عريف ّ

االعتراف يف بي�ع العقاربدائرة الطابو الذي تع�ارف يف زماننا أو نحو ذلك .أ ّما
إذا ُذك�ر قبل العقد أوبعده من دون أن يبتني عليه العقد فهو وعد ال جيب الوفاء

به ،بل يستحب.

الثاين :أن اليكون خمالف ًا للكتاب والس ّنة ،وذلك بأمرين:
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أحدمها :أن يكون مضمونه خمالف ًا للحكم الرشعي ،مثل أن يكون الطالق
بي�د غير الزوج ،وأن ال يرث الورثة من املال ،وأن يك�ون ولد احلر رق ًا ،وأن ال
يثبت اخلمس يف املال اخلاص ،ونحو ذلك.

ثانيهام :أن يقتيض االلزام برتك واجب أوفعل حرام ،كام لو اشرتط أحدمها

على االخ�ر أن يصنع له اخلمر ،أو أن حيل�ق حليته ،أوأن يغش ل�ه يف بيعه ،أوأن
يرتك الصالة  ،أو يفطر يف شهر رمضان ...إىل غري ذلك.ويلحق به ما إذا اشرتط
ال يف نفس�ه إ ّ
عملا حمل ً
ً
ال أنّه مس�تلزم لرتك واجب أوفعل ح�رام ،مثل العمل يف

يضطرمعه لرتك الصوم أوالصالة.وأ ّما االلتزام بفعل
متام هنارشهررمضان بنحو
ّ
مباح أومكروه أوترك مباح أو مستحب فالمانع منه ،إ ّ
الأن يدل الدليل عىل املنع
ننبه عليه يف املواضع املناسبة.
منه باخلصوص ،عىل ما قد ّ

الثالث :أن اليكون منافي ًا ملقتىض العقد ،وهو عىل قسمني:

األول :أن يك�ون منافي ًاملقتضى العقدالذي ُاخذ فيه الرشط ،مثل أن يبيعه

برشط أن ال يستحق الثمن.

الث�اين :أن يك�ون منافي� ًا ملقتىض عقد آخ�ر ،مثل أن يشتري املتاع برشط

اليتحمل خس�ارته ،أوبرشط أن يش�اركه يف الرب�ح ،إذا رجع ذلك إىل وقوع
أن
ّ
اخلس�ارة علي�ه أورشكت�ه يف الربح عندبيعه ابت�دا ًء ،فإنّه وإن مل ُي ِ
ن�اف عقد رشاء
املتاع الذي ُاخذ فيه الرشط ،إ ّ
ال أنّه ينايف عقدبيعه بعدذلك الذي تقع فيه اخلسارة
أو الرب�حّ ،
الن مقتضى البيع دخول الثمن بتاممه يف ملك مالك املثمن املس�تلزم
لوق�وع الربح له واخلس�ارة علي�ه ،وأ ّما لو رجع إىل تدارك البايع األول خلس�ارة

املشرتي ،أو استحقاق البايع األول من الربح بعد دخوله بتاممه يف ملك املشرتي
الذي باعه بعد ذلك فهو الينايف مقتىض العقد ،واليكون باط ً
ال.
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(مس�ألة  :)1لي�س من الرشط املن�ايف ملقتىض العقد بي�ع اليشء برشط أن

يبيعه املشرتي عىل البايع ،نعم اليصح البيع مع الرشط املذكور يف بعض صوره،

عىل ما يأيت إن شاء اهلل تعاىل عند الكالم يف بيع النقد والنسيئة.

الرابع :أن يكون الرشط مقدور ًا للمرشوط عليه ،فلو كان متعذر ًا يف متام
أزمنة اشتراطه كان باط ً
ال ،ولو اعتقد القدرة عليه ثم انكش�ف عدمها انكش�ف

ث�م ّ
تعذر كان
البطلان م�ن ّأول االم�ر .نع�م إذا كان مق�دور ًا يف بعض االزمنة ّ
صحيح ًا ،غايته أنه يسقط الوفاء به يف زمن التعذر.

(مسألة  :)2ال يبطل الرشط بالتعليق ،كام لو اشرتط عليه أن يصيل عنه إن
مات قبله .وال يبطل أيض ًا باجلهالة ،كام لو اشترط عليه أن يس�كنه يف داره حتى

يشفى مريضه أويقدم مسافره.

(مسألة  :)3إذا بطل الرشط لفقد أحد الرشطني األولني أو الرشط الرابع

مل يبطل العقد به.

(مسألة  :)4إذا بطل الرشط لفقد الرشط الثالث ،فإن كان ملنافاته ملقتىض
العق�د الذي ُاخذفيه بطل العقد بتبع�ه ،وإن كان ملنافاته ملقتىض عقد آخرمل يبطل
العقد الذي ُاخذ فيه ،وال العقد االخر.

صح الرشط وكان املرشوط هو استحقاق عني أو منفعة أو
(مسألة  :)5إذا ّ

حق ترتّب أثره ومل يمكن خروج املرشوط عليه عنه ،فإذا باعه البس�تان واشرتط
أن له ثمرهتا إىل سنة ،أوباعه الدار واشرتط عليه ّ
عليه ّ
أن له منفعتها إىل شهر ،أو
أن له اخليار يف البيع إىل س�نتني مث ً
ّ
الملك البايع الثمرة واملنفعة واخليار ،ومل يقدر
املشرتي عىل التخلف عن الرشط املذكور .ويلزم العقد عىل كل حال ،فلوامتنع
املشتري ع�ن تس�ليم الثم�رة مث ً
الأواملنفعة كان غاصب� ًا هلا من دون أن يس�تحق
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البايع فس�خ البيع ،إ ّ
ال أن يرجع الرشط املذكورإىل اشتراط التس�ليم والتمكني
من الثمرة واملنفعة فيدخل يف املسألة االتية.

صح الرشط وكان املرشوط عم ً
ال كام لواشترط عليه أن
(مس�ألة  :)6إذا ّ

خيدمه أوخييط ثوبه أونحو ذلك اس�تحق صاح�ب الرشط عىل املرشوط عليه ما
اشترطه ،فيجب عىل املشروط عليه القيام به عىل النحو ال�ذي ُيل ِزم به الرشط،
ف�إن امتن�ع كان للمرشوط له إجب�اره ،وإن قصرّ يف القيام ب�ه أو ّ
تعذر عليه ذلك
كان للمرشوط له فس�خ العقد ،س�وا ًء ّ
متكن من إجباره فل�م يفعل ،أم مل يتمكن

من إجباره ،وليس له املطالبة بقيمة الرشط لوكان له قيمة.

(مس�ألة  :)7لصاحب الرشط إس�قاط رشطه ،فإن رجع إسقاطه إىل رفع
اليد عن االلتزام به يف العقدرأس ًامل جيب عىل املرشوط عليه القيام به ،ومل يستحق
املرشوط له اخلياربتخلفه ،وإن رجع إسقاطه إىل رفع اليد عن استحقاقه ال غريمل

جيب عىل املرشوط عليه القيام به ،لكن يستحق املرشوط له الفسخ مع ختلفه.

(مس�ألة  :)8إذا فس�خ العقد الذي تضمن الرشط بخيار أو تقايل س�قط
الشرط تبع ًا ل�ه .نعم إذا كان الرشط مرتتب ًاعىل فس�خ العقد م�ن أحد الطرفني،

كالرشط اجلزائي املتعارف يف هذه االيام مل يس�قط الرشط ووجب عىل الفاس�خ
القي�ام بما تضمن�ه ،واليس�قط الشرط املذكورإالبالتقايل بني الطرفين يف متام
املعاملة ورفع اليد عنها رأس ًا.
(مس�ألة  :)9الظاه�ر نف�وذ الشرط يف ضمن العق�ود اجلائ�زة ،كالعارية

والوكالة وبعض أقسام اهلبة.

(مس�ألة  :)10ال ينف�ذ الرشط يف االيق�اع ،إ ّ
خاصة تذكر يف
ال يف م�وارد ّ

مواضعها إن شاء اهلل تعاىل.
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الفصل السادس

يف التسليم والقبض

جيب عىل كل من املتبايعني بعد متامية البيع بذل كل من العوضني لصاحبه

ال�ذي صار له بالبي�ع ،ومتكينه منه عند ب�ذل االخر ومتكينه مم�ا عنده ،وال جيوز
ٍ
حينئذ ُاجرب عليه.
الحدمها االمتناع من ذلك عند بذل االخر ،ولو امتنع من ذلك
(مسألة  :)1لواشرتط أحدمها أوكالمهاعدم بذل العوض الذي حتت يده

مدة من الزمن صح الرشط.كامجيوز له اشتراط االنتفاع مدة من الزمن بام حتت
يده ،كسكنى الدارولبس الثوب وزرع االرض وغريها.

(مسألة  :)2الجيوزيف املدة املشترط فيهاتأخريالتمكني أواالنتفاع بالعني

أن تكون مر ّددة ال تعينّ هلا يف الواقع ،بل البدمن تعيينها ،س�وا ًءكانت مس�تمرة
باس�تمرار بق�اء العين ،أم حم�دودة بحدمعلوم كش�هر أوجمهول قاب�ل للضبط،

كموسم احلصاد ،ورجوع احلاج ،ووضع املرأة محلها ،ونحو ذلك .والجيري فيه
مؤج ً
ال من أنّه البد من ضبط االجل بحد معلوم.
كلي ًا ّ
م�ا ي�أيت فيام إذا كان املبيع ّ
(مس�ألة  :)3الجيب على أحد املتبايعني إقباض االخر ،وتس�ليم ما حتت

يده له ،بل يكفي بذله له ومتكينه منه ،كام سبق.

(مسألة  :)4لوبذل البايع املبيع فامتنع املشرتي من أخذه كفاه يف خروجه

ع�ن عهدت�ه إخراج�ه من حوزته بحيث يس�تطيع املشتري أخذه ،نع�م إذا كان
املشرتي عاجز ًا عن أخذه وجب عليه حفظه ُحسبة ،كام أنه تقدم أن له بعد ثالثة
أيام فس�خ العقد خليار التأخري .وهكذا احلال يف الثمن لو بذله املشتري وامتنع
البايع عن قبضه .هذا إذا كان شخصي ًا ،أما إذا كان كلي ًا فسيأيت الكالم فيه.
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(مسألة  :)5إذاتلف املبيع بآفة ساموية أو أرضية وهو يف حوزة البايع كان

للمشتري أخذ الثمن ،س�وا ًء كان قد امتنع من تس�ليمه للمشرتي ،أم ريض هو
ً
وجوب�ا إذا مل يكن راضي ًا هو بذلك لكن
واملشتري ببقائه عنده.بل هو األحوط
كان املشرتي عاجز ًا عن أخذ املبيع ،فالبدّ من الرتايض بينهام يف ذلك.

أ ّم�ا إذا طل�ب من املشتري أخ�ذه فامتنع املشتري ،مع قدرت�ه عىل ذلك

فالظاهر خروجه عن عهدة البايع وعدم ضامنه له ،ووقوع اخلسارة عىل املشرتي

من دون أن يسقط حق البايع يف الثمن.

وكذا إذا قبضه املشتري أو قبضه وكيله ،بل وكذا لو ّ
وكل املشرتي البايع

يف قبض�ه عنه وجعله عنده وديعة ،أو طلب منه إرس�اله إليه بيدش�خص معني،

أوغريمعني فأرسله وتلف بعد خروجه عن حوزته.

(مس�ألة  :)6يلحق بتل�ف املبيع تعذر الوصول إلي�ه ولبدله ،كام لو رسقه
شخص جمهول ،أوغرق ،أوكان حيوان ًا وحشي ًا فأفلت.
(مس�ألة  :)7إذا أتلف البايع املبيع قبل أن خيرج عن عهدته كان املشتري

خمري ًا بني فسخ البيع والرجوع عىل البايع بالثمن املسمى ،وعدم فسخه ،فيضمن
البايع املبيع بمثله إن كان مثلي ًاوقيمته إن كان قيمي ًا ،عىل التفصيل اآليت يف كتاب

الغصب إن شاء اهلل تعاىل.

أما إذا أتلفه بعدأن خرج عن عهدته بام سبق يف املسألة ( )4فاملتعني الثاين

وهوع�دم الفس�خ ،والضامن باملث�ل أو القيمة .وك�ذا احلال لوفرط في�ه إذا كان
املشرتي قد أودعه عنده.

(مس�ألة  :)8إذا أتل�ف املبي�ع أجنبي قب�ل أن خيرج عن عه�دة البايع ختري

املشتري بني الفس�خ وعدمه ،فإن فس�خ رجع عىل البايع بالثمن ،ورجع البايع
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عىل االجنبي باملثل أوالقيمة  ،وإن مل يفس�خ مل يرجع عىل البايع بيشء ،بل يرجع
على االجنب�ي باملث�ل أو القيمة.وأم�ا إذا أتلفه االجنبي بعد أن خ�رج عن عهدة

البايع فاملتعني الثاين ،وهو الرجوع عىل االجنبي باملثل أوالقيمة.

ويلح�ق بإتلاف االجنب�ي م�ا إذا وض�ع ي�ده علي�ه ومل يق�در البايع عىل

اس�تنقاذه منه ،غايته أنه مع رجوع البايع أواملشرتي عىل االجنبي جيب عىل ذلك

االجنب�ي إرجاع العني مع قدرته عىل ذل�ك ،وال جيزيه دفع املثل أوالقيمة إالمع

تعذر إرجاعها عليه.

(مسألة  :)9إذا أتلف املشرتي املبيع مل يستحق شيئ ًا عىل البايع ،سوا ًء كان

إتالف�ه له قبل خروجه ع�ن عهدة البايع ،أم بعد خروجه عنها .ويلحق بذلك ما

إذا أذن بإتالفه للبايع أولغريه.

(مس�ألة  :)10إذا تعي�ب املبي�ع قبل خروج�ه عن عهدة الباي�ع فقد تقدم

حكم�ه يف املس�ألة ( )60من الفصل الرابع املعقودة حلك�م التعيب قبل القبض،
ّ
تعيب بعد خروجه
الن امل�راد من القبض م�ا يعم اخلروج عن عهدة البايع .وإذا ّ
ع�ن عهدته يف زمن اخليار فقد تقدم الكالم في�ه يف تذنيب الفصل املذكور .وإذا
تعيب بعد اخلروج عن عهدة البايع وانقضاء زمن اخليار كان من املشرتي.

(مسألة  :)11ما تقدم إنام هو فيام إذا كان املبيع أوالثمن شخصي ًا ،كالثوب
اخل�اص والدينار اخلاص .أما إذا كان كلي ًا كما لو باعه مائة كيلو حنطة يف الذمة

بألف دينار فال يتعني حق كل منهام يف الفرد الشخيص إال برضامها مع ًا ،فإن اتفقا

على تعيين�ه يف فرد خاص ومل يأخ�ذه صاحبه كان أمانة يف ي�د االخر ال يضمنه،

وال يضم�ن العيب الذي حيص�ل فيه إالمع تفريطه ،وله إلزام�ه بقبضه منه ،فإن
امتن�ع خّل�ىّ بني املال وصاحبه مع قدرته عىل أخذه ،وخرج عن عهدته .وإن أبى
أحدمه�ا من تعيني حقه ال�كيل يف فردمع حلول وقت أدائ�ه كان لالخر الرجوع

التسليم والقبض95.....................................................................................

للحاك�م الرشعي يف تعيينه ،ثم جيري عليه ما س�بق فيما لو ريض صاحبه بتعيينه
ومل يأخذه.

(مس�ألة  :)12إذاحص�ل للمبيع نماء قبل خروجه عن عه�دة البايع كان

للمشتري ،فإذا تلف املبيع قبل اخلروج عن عهدة البايع ورجع املشرتي بالثمن

بقي النامء له.

(مس�ألة  :)13لوب�اع مجل�ة فتل�ف بعضهاقبل اخل�روج عن عه�دة البايع

خيصه من الثمن ،وكان له يف الباقي
انفس�خ البيع بالنس�بة إىل التالف ،ورجع ما ّ

خيار تبعض الصفقة الذي تقدم يف التاسع من اخليارات.

(مس�ألة  :)14جيب عىل البايع مع إطالق عقدالبي�ع املبادرة لتفريغ املبيع

عام فيه ،من أثاث أوبضاعة أوغريمها.ولو توقف التفريغ عىل الترصف يف العني

هب�دم بن�اء ،أوقلع باب ،أوفتق وعاء ،أو غري ذلك ،فإن ابتنى البيع عىل ذلك لزم
من دون حاجة فيه الستئذان املشرتي ،إال أن يبتني البيع عىل استئذانه ،الختيار

التصرف االصل�ح .والجيب عىل البايع إصالح اخللل إال إذا اس�تفيد اشتراط
ذلك عليه عند البيع رصحي ًا ،أو ضمن ًا لتعارف ذلك يف أمثاله ،أو لنحو ذلك من
القرائن.

وإن مل يبتن البيع عىل الترصف املذكور للغفلة عن انشغال املبيع ،أو لتخيل

ع�دم احتي�اج التفريغ لذلك الترصف ،أونحو ذلك لزم اس�تئذان املشتري فيه.
ٍ
وحينئ�ذ لو عدّ ذلك نقص ًا عرف ًاجرى في�ه ماتقدم يف خيار العيب ،وإن مل
يع�د عيب ًامل جيزللمشتري الفس�خ .ثم إنه إذا لزم من التفري�غ خلل يف املبيع هبدم

أونح�وه وجب عىل البايع إصالح�ه ،إال أن يوجب نقص ًا يف قيمة املبيع ،فيجب
األرش وه�و ف�رق ما بني القيمتين .غاية األمر أن للبايع الفس�خ .كام أن هلام أن
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يتفقا عىل ّ
حل آخر ،كدفع عوض خاص ،أو رشاء املشتري ملا انش�غل به املبيع،
أو غري ذلك .وكذا احلال فيام لوعدّ عيب ًا ومل يفسخ املشرتي.
ه�ذا ولو اشترط البايع رصحي ًا أو ضمن ًا عدم التفري�غ أبد ًا أو إىل مدة نفذ

الشرط ووج�ب العمل علي�ه ،وجاز للبايع تعاهد ما ينش�غل ب�ه املبيع وإن لزم
الترصف يف املبيع باملقدار املتعارف ،أو املتفق عليه بينهام عند البيع.

(مس�ألة  :)15من اشرتى شيئ ًا ومل يقبضه ،فإن كان مما ال يكال وال يوزن

ج�از بيع�ه قب�ل قبضه عىل كراه�ة  ،وكذا إذا كان مم�ا يكال أو ي�وزن وكان البيع
ب�رأس املال ،أما إذا كان البيع برب�ح أو وضيعة فاألحوط وجوب ًا عدم بيعه ذلك

اليشء حتى يقبضه.

نعم ،يستثنى من ذلك بيع أحدالرشكاء يف املبيع حصته لرشيكه ،فإنه جيوز
مطلق� ًا وإن مل يقب�ض املبيع ومل يك�ن البيع برأس املال .وكذا جي�وز بيع ما يملك
بغريالشراء كاملرياث والصداق قبل قبضه ،ومتلي�ك املبيع وغريه مما يملك بغري
البي�ع كجعله صداق� ًا أو ُاجرة قبل قبضه .ويف جريان حك�م املبيع عىل الثمن يف

البيع إشكال ،فالالزم االحتياط.

(مس�ألة  :)16امل�راد بالقب�ض يف املس�ألة الس�ابقة معن�اه الع�ريف ،وه�و

االس�تيالء على املبي�ع وكونه يف حوزة املشتري ،وال يكفي خروج�ه عن عهدة
البايع ،الذي عليه املدار فيام سبقها من املسائل.
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الفصل السابع

يف النقد والنسيئة

واملراد بالنقد هو البيع املبتني عىل استحقاق تعجيل تسليم الثمن .واملراد

بالنس�يئة هو البيع املبتني عىل جواز تأجيل الثمن ،نعم البد يف النس�يئة من كون
الثمن كلي ًا يف ذمة املشتري .أما إذا كان ش�خصي ًا وقد اشترط تأخري تس�ليمه،
ٍ
حينئذ.
فالرشط املذكور وإن كان نافذ ًا إال أن البيع ال يكون نسيئة
(مسألة  :)1بيع النسيئة يتوقف عىل اشرتاط التأجيل يف ضمن العقد ،أما

بي�ع النق�د فال حيتاج إىل رشط ،ب�ل هومقتىض إطالق العقد ،وجي�ب فيه املبادرة
بتسليم الثمن ،كام يظهر ذلك كله ممّا تقدّ م يف خيارالتأخري .وقد تقدّ م يف الفصل

السابق حكم ما لو امتنع البايع من قبض الثمن املستحق له.

(مس�ألة  :)2األح�وط وجوب� ًا يف بيع النس�يئة أن يكون االج�ل معلوم ًا،
تعينه واقع ًام�ع اجلهل به
مضبوط� ًا بنح�و اليقبل الزي�ادة والنقصان ،واليكف�ي ّ
حين العقد ،كقدوم املس�افر ،ووضع املرأة محلها ،بل حتى مثل الش�هورالعربية

أو الرومية أو الفارسية ممّا هو منضبط يف نفسه إذامل يألفه املتبايعان ،بحيث حيتاج
معرفة املدة هبا إىل احلساب أو الرجوع للغري.

نعم ،ال يرضّ التحديد بأول الشهر إذا تردد الشهر السابق عليه بني الزيادة

والنقصان.

(مس�ألة  :)3ال حدّ لالجل يف النسيئة  ،وإن كان األحوط استحباب ًا أن ال
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يبلغ ثالث سنني.

(مسألة  :)4كام ال جيب عىل املشرتي يف بيع النسيئة دفع الثمن قبل االجل

ال جي�ب عىل البايع أخذه لودفعه املشتري قبل االج�ل ،والجيري فيه ماتقدم يف
الفصل السابق إ ّ
البعدحلول االجل.

نع�م ،لو قام�ت القرينة عىل أن التأجيل رشط للمشتري دون البايع كان
للمشتري التنازل عن رشطه فيكون الثمن ح�ا ًّ
ال ،لكن ال يكفي يف ذلك انتفاع
املشتري بالشرط غالب ًا دون الباي�ع ،المكان أن يكون طلب املشتري للتأجيل
يوج�ب ترتيب الباي�ع ُالموره بنح�و يالئمه الرشط املذك�ور ،فيجعالن الرشط
هلام مع ًا وال يس�قط إ ّ
ال برضامها مع ًا ،فالبدّ م�ن قيام القرينة اخلاصة عىل خالف

ذلك ،وعىل أن الرشط للمشرتي فقط.

(مس�ألة  :)5يص�ح بي�ع اليشء بثمن ح�ا ً
ً
مؤجلا من دون
ال ،وبأكثر منه
تعيين أحدمه�ا ،كام لو قال :بعتك ه�ذا الثوب بعرشة دنانري نق�د ًا ،وبإثني عرش
إىل ش�هر ،لكن يقع البيع ّ
بأقل الثمنني وأبعد االجلني ،كام تقدم تفصيل ذلك يف

املسألة ( )14من الفصل الثالث.

(مس�ألة  :)6جي�وز يف بي�ع النس�يئة أن يزيد يف الثمن م�ن أجل األجل كام
يتع�ارف كثير ًا ،فإذا كانت قيم�ة اليشء عرشة مث ً
ال جاز بيعه نس�يئة باثني عرش،

وال حمذور يف ذلك.

نع�م بع�د تعيني الثم�ن يف العقد بقدر خاص إذا ّ
حل وق�ت دفعه ال جيوز

أجل املؤج�ل بزيادة عليه ،فإذا باعه
تأجيل�ه بزي�ادة عليه ،كام ال جيوز أن يزيد يف َ
السلعة بخمسة عرش إىل شهر مث ً
وتم البيع ثم بدا هلام أن يزيدا يف االجل بزيادة
ال ّ
يف الثم�ن بأن جيعال الثمن عرشين مث ً
ال إىل ش�هرين مل يصح ذلك .وهكذا احلال
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يف كل دين ّ
مؤجل ،للزوم الربا منه.
حال أو ّ

نعم ،يمكن التخلص من ذلك ببعض الطرق:

منها :أن يبيع املدين الدائن شيئ ًا منه بدينه ثم يشرتيه نسيئة بأكثر منه ،مث ً
ال
إذا كان زيدٌ مدين ًا لعمرو ألف دينار ّ
فحل دينه ومل يكن عند زيد ما يفي به جاز له

تم البيع اشتراه منه بألف ومائتي دينار نس�يئة
أن يبيع عمر ًا ثوب ًا بألف دينار فإذا ّ
إىل أجل معني.

ومنها :أن يبيع عليه ش�يئ ًا بأكثر من قيمته ويشترط علي�ه يف البيع تأجيل

الدي�ن ،أوالزي�ادة يف أجل�ه ،مثل أن يبيعه يف املثال الس�ابق ما قيمت�ه عرشة بامئة

برشط أن يؤجل دينه احلال عليه ،إىل غري ذلك ممّا يذكر يف التخلص من الربا.

(مس�ألة  :)7جي�وز تعجي�ل الثمن املؤجل ب�ل كل دين بنقص�ان منه ،بأن
يعجل له بعضه ويربئه من الباقي ،كام جيوز أن يبيع الدين عليه بأقل منه معج ً
ال،
ً
معجلا أيض ًا ،إال أن يكون م�ن املكيل أو املوزون فال
أو يصاحل�ه عن�ه بأقل منه

جيوز البيع وال الصلح ،بل يتعني االبراء.

(مس�ألة  :)8ال يصح بيع اليشء نس�يئة بثمن برشط أن يبيعه املشرتي عىل
البايع نقد ًا بثمن أقل .واألحوط وجوب ًا املنع يف عكسه أيض ًا ،وهو بيع اليشء نقد ًا

بثمن برشط أن يبيعه املشتري عىل البايع نس�يئة بثمن أكثر .بل األحوط وجوب ًا
أيض ًا عدم البيع برشط أن يبيعه املشتري عىل البايع مطلق ًا ،كان البيعان مع ًا نقد ًا
أونسيئة أو خمتلفني .بل األحوط استحباب ًا عدم البيع إذا كان من قصدمها الرشاء

بع�ده بحي�ث لومل يقع لر ّد أحدمهاالبيع حتى لو مل يشترطا ذل�ك يف البيع ،بل ال
يوقع�ان البيع الثاين مع قصده من أول االمر إال بعد لزوم البيع األول ،بس�قوط

يسوغ ألحدمها الر ّد.
خيار املجلس ونحوه ممّا ّ
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الفصل الثامن

يف املساومة واملرابحة واملواضعة والتولية

التعاقد بني البايع واملشرتي وتعيينهام الثمن عند البيع..

تارة :اليبتني عىل مالحظة رأس املال الذي اشرتى به البايع السلعة  ،بأن

يتفقا عىل الثمن ابتدا ًء.

و ُاخرى :يبتني عىل مالحظة رأس املال املذكور.
والبيع يف األول يسمى مساومة وهو األفضل.

وأم�ا يف الث�اين ،ف�إن كان البي�ع برأس املال س�مي تولي�ة ،وإن كان بربح
عليه س�مي مرابحة  ،وإن كان بنقصان عنه س�مي مواضع�ة .واألحوط وجوب ًا
االقتص�ار يف املرابحة عىل م�ا إذا ذكرت الزيادة عىل رأس املال بعنوان الربح ،ال

بعنوان الزيادة.

(مس�ألة  :)1البدّ يف القس�م الث�اين بصوره الثالث من ذك�ر مقدار رأس

املال ليعلم جمموع الثمن ،بناء عىل ما سبق من لزوم العلم بالثمن ،فاليكفي ذكر
رأس امل�ال م�ن دون بيان مقداره ،بأن يقول مث ً
ال:بعتك الثوب برأس ماله فقط،

أو م�ع ربح كذا ،أو وضيعة كذا .ب�ل يقول:بعتك الثوب برأس ماله وهو عرشة
فقط ،أو مع ربح كذا ،أو وضيعة كذا.

(مس�ألة  :)2الظاهركفاية نسبة الربح أوالوضيعة لرأس املال املعلوم وإن
جهل جمموع الثمن حني إيقاع البيع وتوقفت معرفته عىل احلس�اب ،فيصح مث ً
ال
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أن يقول :بعتك هذا املتاع برأس ماله وهو مائتان مع ربح واحد لكل عرشة ،وإن
مل يع�رف أحدمها أوكالمها حني البيع أن الثمن يك�ون مائتني وعرشين واحتاج
ذلك إىل احلساب.

(مسألة  :)3يف بيع املرابحة واملواضعة والتولية إذا أخرب البايع برأس املال

عىل خالف الواقع صح البيع وكان للمشتري اخلياريف البيع ،نظري خيار ختلف

الوصف.

(مس�ألة  :)4إذا كان الشراء بثمن مؤج�ل وجب عىل الباي�ع يف املرابحة

واملواضع�ة والتولي�ة أن خيبر باالج�ل ،ف�إن أطل�ق ومل يبني ثبت ذل�ك األجل

للمشتري يف املرابح�ة وليس له الفس�خ ،ويتخري يف غريها بني الفس�خ والرضا
بالثمن نقد ًا.
(مس�ألة  :)5إذا اشترى ش�خص مجلة أش�يا ًء بثمن واحد صفقة مل جيز له

بي�ع أجزائه�ا مرابحة أو مواضع�ة أو تولية عىل تقويمه من دون إعالم املشتري
باحل�ال ،إال أن يكون توزيع الثمن عىل االجزاء معلوم ًا من غري حاجة للتقويم،

ب�أن كان�ت الصفقة مجلة متامثلة االجزاء ،كام لو اشترى عشرة أقالم من ماركة
خاصة بامئة دينار.

(مس�ألة  :)6إذااشترى ش�يئ ًا بثمن معني وعمل فيه بنفسه عم ً
ال له ُاجرة

كما لو خاط الثوب مل حيل ل�ه أن يضم االجرة للثمن ،يف بيع املرابحة واملواضعة
والتولي�ة ،ب�ل البدّ أن خيبر باحلال ،وكذا ل�و عمل له الغري ذل�ك العمل تربع ًا،
وكذا إذا عمله له ب ُاجرة ،إال أن تقوم القرينة عىل أن املراد بالثمن مطلق الكلفة،

الثمن الرشاء فقط.

وهك�ذا احلال يف ّ
كل ما ينفقه عىل املتاع من ُاجرة النقل واحلفظ وغريمها،
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فإنه ال جيوز إضافتها للثمن وعدّ ها منه ،إال مع قيام القرينة عىل أن املراد بالثمن
ما يعمها ،وبدوهنا البدّ من إعالم املشرتي باحلال ،وإال ثبت له اخليار.

(مس�ألة  :)7إذا حدّ دصاح�ب املال للدالل س�عر ًا ،وقال ل�ه :ما زاد فهو

ل�ك ،جاز ذل�ك ويكون الزائد للدالل ،إال أنه ال جيوز للدالل أن يبيعه مرابحة،

بأن يفرض القدر املحدّ د عليه رأس املال وما زاد هو الربح ،النه مل يشرته باملقدار
الذي حدده عليه.

(مس�ألة  :)8إذا اشترى معيب� ًا ورجع عىل البايع ب�االرش فليس له البيع

مرابحة أو وضيعة أو تولية بثمن الرشاء ،بل البدمن بيان احلال.وكذا لومل يرجع
أو رج�ع ومل يدف�ع له البايع االرش ،فإن الالزم بي�ان أن الرشاء بذلك الثمن إنام

كان بتخيل السلامة ،المع العلم بالعيب.وكذااحلال لواشتراه بالثمن اخلاص
س�امل ًا فتعي�ب عنده أوتغري تغري ًا قد ينقص قيمت�ه أويوجب اختالف الرغبة فيه،

فإن الالزم بيان أن الرشاء بالثمن اخلاص إنامكان قبل التعيب أوالتغري.

(مس�ألة  :)9لو اشترى ش�يئ ًا بثمن خاص ثم أس�قط البايع بعض الثمن

تفض ً
ّ
ال أو جمازاة عىل إحس�ان س�ابق جاز للمشتري بيعه مرابحة أو وضيعة أو

تولي�ة بثمن الرشاء وال يس�تثني منه ما أس�قطه البايع.بخالف م�ا لوكان الرشاء
بالثمن مع إسقاط بعضه للتحايل يف زيادة الثمن ،فإنه البد من بيان احلال ،وإال
ثبت للمشتري اخليار بني الفس�خ واالمس�اك بتامم الثمن .ب�ل األحوط وجوب ًا
البيان فيام لو عدّ االسقاط عرف ًا من توابع املعاملة ولواحقها ،بحيث يرى العرف

أن الثمن هو الباقي بعد االسقاط.

وهكذا احلال يف مجيع موارد االنرصافات العرفية التي لو انكش�ف االمر
فيه�ا على حقيقته لعدّ البايع متحاي ً
ال ،مثل ما لو س�بق منه املواطأة مع ولده عىل
أن يبي�ع املتاع عليه ثم يشتريه منه بأكثرمن ثمنه املتع�ارف فإنه ال جيوز مالحظة
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ثمن الرشاء من ولده يف بيعه بعد ذلك ،بل البدّ من بيان احلال ،وإال كان تدليس ًا
وثبت اخليار للمشرتي.

الفصل التاسع
يف الربـا

وهو م�ن املحرمات الش�ديدة والذنوب املوبقة التي ّأك�د الكتاب املجيد

والسنة الرشيفة عىل الردع عنها ،حتى عدّ يف النصوص الكثرية من الكبائراخلمس

أو السبع التي يظهرمن النصوص أهنا أكرب الكبائر.

ويف الصحيح عن االمام الصادقAأنه قال« :درهم ربا أشدّ من سبعني

زنية كلها بذات حمرم يف بيت اهلل احلرام».

ويف بعض النصوص أنه :س�بعون ج�ز ًء أيرسها مثل أن ينكح الرجل ُامه

يف بي�ت اهلل احلرام ،وأنه أخبث املكاس�ب ،وأن صاحبه اليزال يف لعنة اهلل تعاىل
واملالئك�ة ماكان عنده منه قرياط ،وأن�ه إذا أراد اهلل بقوم هالك ًا ظهر فيهم الربا،

إىل غري ذلك.

وق�د تقدم يف كتاب االمرباملعروف والنهي عن املنكر أنه يشترك يف إثمه

اآلكل واملعطي والكاتب والشاهد.

إذا عرفت هذا ،فاعلم أن الربا عىل قسمني:

األول :ما يكون يف الدين.

الثاين :ما يكون يف املعاوضة.

أ ّما األول فيأيت الكالم فيه يف كتاب القرض والدين إن شاء اهلل تعاىل.
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وأ ّما الثاين فهو عبارة عن املعاوضة مع زيادة أحد العوضني عن االخر يف

الطحان عن مقدار
املقدار .وال فرق فيه بني املعاوضة بالبيع وغريه ،كاملقاطعة مع ّ

م�ن احلنطة بمقدار من الدقيق أكثرمنه ،واملصاحلة عن اليشء باليشء االكثرمنه،
ووفاء الدين بأكثر منه ،كاملوكان له عىل رجل مقدار من احلنطة اجليدة فال تكون
عنده فيدفع إليه بدله أكثر منه من احلنطة الرديئة  ،وهكذا.

نع�م ،الب�د من تضمن املعامل�ة املعاوضة بني العينني ،أ ّم�ا إذا مل تبتن عىل
ذلك فال يلزم الربا املحرم ،كام إذا وهبه مقدار ًا من احلنطة عىل أن هيبه أكثر منها،
أو تصاحلا عىل إبراء ذمة كل منهام ممّا انشغلت به لالخرمع التفاضل بني احلقني.
ومنه الصلح عىل القس�مة يف املشاع ،واملش�تبه ،لعدم ابتنائه عىل املعاوضة بني ما

يستحقه كل من املتصاحلني ومايأخذه ،بل عىل تعيني حقه باميأخذه.
ويعترب فيه أو يف حرمته أمران:

األول :أن يكون كل من العوضني من املكيل أو املوزون .فإذا كان أحدمها
أو كالمه�ا ممّا يباع عدّ ًا ،أوجزاف ًا ،أو يقدر باملس�احة كالثياب فالبأس بالتفاضل
بينهام.

(مس�ألة  :)1جيوزبي�ع غرياملكي�ل وامل�وزون باميامثله يف اجلن�س مع عدم
التفاض�ل يف املقدار مطلق ًا نقد ًا ونس�يئة .وأ ّما مع التفاض�ل كبيع بيضة ببيضتني

وش�اة بشاتني وثوب بثوبني فيجوز بيعه نقد ًا بال إش�كال .بل الظاهرجواز بيعه
نسيئة أيض ًا .وإن كان األحوط استحباب ًاتركه.
نعم ،إذا كان أحد العوضني مؤج ً
ال وكان أكثر من املعجل ومل يكن بينهام
فرق يف القيود واالوصاف فاألحوط وجوب ًااالجتناب عن املعاوضة بينهام.
(مسألة  :)2البأس ببيع احلنطة أو دقيقها باخلبز ونحوه منها مع التفاضل
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إذامل يكن اخلبز موزون ًا ،وكذابيع القطن أوغزله بالثوب املنسوج منه مع التفاضل
إذا مل يكن الثوب موزون ًا.أ ّماإذا كان اخلبز أوالثوب موزون ًا فال جيوز ذلك .وكذا

ً
ً
موزون�ا واالخر غري
مكيلا أو
احل�ال يف أمث�ال ذلك مماكان في�ه أحدالعوضني

مكيل أوموزون.

ً
أومكيلاويف حال يباع
(مس�ألة  :)3إذا كان الشيء يف ح�ال يباع موزون ًا
اليف احل�ال األول وجازبيع�ه متفاض ً
جزاف� ًا ،مل جيزبيع�ه بمثله متفاض ً
اليف احلال
الثاين .وكذاإذا اختلف حاله باختالف البلدان.

(مس�ألة  :)4األوراق النقدي�ة كالدينار والدوالر والري�ال والتومان مل ّا مل

تكن من املكيل واملوزون فال بأس ببيعها من جنسها مع التفاضل.

الث�اين :أن يك�ون العوضان متحدين يف اجلن�س وإن اختلفا يف الصفات،

كاجل�ودة والرداءة واجلفاف والرطوبة واللون والطعم .بل وإن اختلف الصنف

كالعن�ب الرازق�ي وغيره ،والتم�ر البرين وغيره ،والرزالعنربوغيره إىل غير
ذل�ك .واملرج�ع يف وحدة اجلنس واختالفه العرف عدام�ا دلت عليه النصوص
ً
عرف�ا إال أهنام بحكم
باخلصوص وهواحلنطة والش�عري ،فإهنام وإن كانا جنسين
اجلنس الواحد يف املقام ،فال جيوز التفاضل بينهام.

(مس�ألة  :)5املش�هور أن املدار يف احت�اد جنس ما يؤخذ م�ن احليوان من

اللحوم وااللبان واالدهان واالصواف وغريها وتعدده عىل احتاد جنس احليوان
املأخوذ منه وتعدده .فام يؤخذ من حيوان متحد اجلنس متحدٌ جنس ًا ،وما يؤخذ

ٌ
خمتلف جنس ًا .لكنه ال خيلو عن إشكال .وال يبعد احتاد
من حيوان خمتلف اجلنس
اللح�م واللبن يف اجلنس عرف ًا وإن اختلف احلي�وان املأخوذان منه ،فعدم جواز

املعاوضة بينهام مع التفاضل إن مل يكن أقوى فهو أحوط وجوب ًا.

نع�م ،الظاهر أن اللحم والش�حم خمتلفان جنس� ًا وإن كان�ا حليوان واحد
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كالعظ�م واللح�م .كام أن الظاهر أن صوف الغنم خمالف لش�عر املعز عرف ًا ،وإن
قيل أن احليوانني من جنس واحد.

(مس�ألة  :)6ملّا كان العظم واللحم والش�حم أجناس ًا خمتلفة كام سبق فإذا

بيع قس�م من احليوان مشتمل عىل االموراملذكورة بقسم منه كذلك ال يلزم الربا

مع التفاضل ملايأيت من عدم لزوم الربا مع الضميمة.نعم البد من كون كل منهام
بمقدار معتد به بحيث يكون موضوع ًا للمعاوضة.
(مس�ألة  :)7األح�وط وجوب ًا عدم بيع اللحم باحلي�وان ،وال بيع احليوان

باللح�م من غري فرق بني احتاد جنس احليوان ذي اللحم مع احليوان العوض أو
املعوض عنه وعدمه .بل األحوط وجوب ًا العموم للحيوان املذبوح.
(مسألة  :)8التمر بأنواعه جنس واحد ،واحلبوب كل منها جنس ،فاحلنطة

واالرز وامل�اش والذرة والع�دس والفاصوليا والباقلاء واحلمص وغريها كل

واح�د منه�ا جنس برأس�ه .والفل�زات كل نوع منه�ا جنس ،فالذه�ب والفضة
والصفر واالملنيوم واحلديد والرصاص كل واحد منها جنس برأسه.

(مس�ألة  :)9تفرع اليشء أو االشياء عن االصل إن رجع إىل تبدل الصفة
م�ع حفظ ال�ذات عرف ًا فهو جنس واح�د ،كاحلنطة مع الدقي�ق واخلبز بأنواعه،

هواملق�وم هلا عرف ًا .وكاحلليب
وحت�ى مثل احلل�وى املتخذة منها إذا كان الدقيق
ّ

مع اللبن الرائب ،وكالزبد مع السمن ،وكالبرس مع الرطب والتمر ،وكالسمسم

مع ما يسمى بالرايش أوالطحينة.

املقوم له عرف ًا ،كاحلليب وإن كان من س�نخ
نع�م الب�دّ من انحفاظ اجلزء ّ
اجل�زء م�ن األصل عرف� ًا ،كاجلب�ن واللبن املجف�ف ومائهام واألق�ط والزبد مع
احللي�ب ،والزيوت النباتية مع ُاصوهلا كاجلوز والل�وز والزيتون ونحوها جرى
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على األصل حكم الضميمة ،فيجوز التعاوض بينهام مع زيادة الفرع عن مقدار

م�ا حيويه األصل من جنس�ه .فإذا كان الكيلو من احلليب حي�وي من مادة اجلبن
مث ً
ال ربع كيلو جاز بيع كيلو احلليب بأكثر من ربع كيلو من اجلبن.
كما أنه لو كان األصل من س�نخ اجلزء من الف�رع ،كالدبس والعصري مع

خلهما أو امل�اء املحلى هبام فاألم�ر فيه بالعكس .نع�م البد من أن يك�ون للجزء
اآلخ�ر وجود معتد ب�ه يف مقام التعامل دون مثل قرش العن�ب وحبه ،فإنه جيري

حكم اجلنس الواحد فال جيوز التفاضل بني العنب وعصريه .كام أن ما يستخرج

بالتفاعل مع االصل ـ كاخلل من التمر والعنب ونحومها ـ فإنه مع األصل جنس
آخر.

(مس�ألة  :)10جيوزبي�ع أح�د الفرعني باالخ�ر مع التفاض�ل إذا مل يكونا
متحدي�ن عرف� ًا ،كالزبد واللب�ن املخيض املس�تخرجني من احللي�ب .دون مثل

اجلبن واللبن املخيض.

(مس�ألة  :)11جي�وز عىل كراهة بيع اجلاف بالرط�ب من جنس واحد مع

التساوي يف املقدار ،كالرطب بالتمر ،والعنب بالزبيب ،واللحم بالقديد ،ومجيع
أن�واع الفواكه الطرية بالياب�س منها وإن كان األحوط اس�تحباب ًا تركه .وأ ّما مع

التفاض�ل يف املقدار فال جيوز البيع بال إش�كال حتى لو كان�ت الزيادة يف جانب
الرطب بحيث لو ّ
جف ساوى اجلاف.
(مس�ألة  :)12ال ف�رق يف حرمة الزي�ادة يف بيع االجن�اس الربوية بني أن

تكون من جنس العوضني ،كام لو باعه تسعة كيلوات من احلنطة بعرشة كيلوات

منها وأن تكون من غري جنسها ،كام لو باعه عرشة كيلوات حنطة بعرشة كيلوات
منها مع أكياسها .بل األحوط وجوب ًا ترك الزيادة غريالعينية  ،كاملواختص أحد
املتبايعني برشط ،كاالجل وغريه ،فال يباع ٌ
مثل بمثل برشط تأجيل أحدمها دون
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االخ�ر ،أو زي�ادة أجل أحدمهاعىل اج�ل االخر ،أوبرشط أن يعم�ل البايع دون
املشتري أو املشتري دون البايع عم ً
ال ،أونحو ذلك ممايوج�ب الحد املتبايعني
حق ًا ال يثبت لالخر.

(مس�ألة  :)13الربا بني الوالد وول�ده ،فيجوزلكل منهام أخذ الزيادة من

االخ�ر .م�ن دون فرق يف الولد بني الذكر واالنث�ى ،والبني الولد الصلبي وولد

الولد .وال تلحق االم باالب يف ذلك.

(مس�ألة  :)14الربا بني املوىل ومملوكه فيجوز لكل منهام أخذ الزيادة من

االخ�ر ،م�ن دون فرق فيهام بين الذكرواالنثى ،ومن دون ف�رق يف اململوك بني
القن واملدبر و ُام الولد.ويف العموم للمكاتب إشكال.

(مس�ألة  :)15الربابني الزوج وزوجته.ويف العموم للمتمتع هباإشكال،
كاالشكال يف جريان هذااحلكم عىل املطلقة رجعي ًا.
(مس�ألة  :)16الربا بني املس�لم واحلريب لكن عىل أن يك�ون آخذ الزيادة

هو املس�لم دون احلريب.أم�ا الذمي فال جيوز الربا مع�ه وإن كان آخذ الزيادة هو
املسلم .نعم لو فرض العصيان بإيقاع املعاملة معه جاز أخذ الزيادة منه من باب

االلزام إذا كان مقتىض دينه صحة الربا ونفوذه عليه.

(مسألة  :)17املراد باحلريب من ال يقوم برشائط الذمة وإن كان كتابي ًا.

(مس�ألة  :)18الفرق يف الربا املحلل يف املسائل السابقة بني ربا املعاوضة

ورب�ا الق�رض ،ويرتتب عىل ذلك أنه جيوز االيداع يف البنوك االهلية الكافرة مع
الفائدة ،وال جيوز ذلك يف البنوك االهلية املسلمة.

وحبذا لوأعلنت إدارة البنوك االهلية املسلمة عن أن من يمتنع رشع ًا من
ّ

االي�داع فيها بالفائدة له أن يودع فيها ال برشط الفائدة ويأخذ الفائدة بنية اهلدية
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التربعية من دون أن تكون مس�تحقة بالرشط .لئاليمتنع املسلمون املتدينون عن
ّ
االيداع فيها ويودعوا يف البنوك الكافرة التي حيل أخذ الفائدة منها.

(مس�ألة  :)19جي�وز االيداع يف البن�وك احلكومية يف احلكوم�ات التي ال

بنية كوهنا
بنية اشتراط الفائدة ثم جيوز أخذ الفائدة ّ
تبتني عىل الوالية الدينية ال ّ
منح�ة جمانية من الدولة ،لكن جيري عليها حكم جمهول املالك ،كام جيري احلكم
املذكور يف مجيع ما يؤخذ منها إذا كان املال مما تعاقبت عليه أيدي املسلمني ،نظري

ما تقدم يف املسألة ( )59من مقدمة كتاب التجارة.

(مسألة  :)20من أخذ ما ً
ال بوجه ربوي جاه ً
ال بحرمته ثم علم بعد ذلك

فإن تاب وانتهى عنه حل له ما أخذ ،ووجب عليه ترك ما مل يأخذ.من دون فرق
ً
رأس�ا واجلهل ببع�ض اخلصوصيات والفروع املتعلقة به
بني اجلهل بحرمة الربا

مع العلم بحرمة أصل الربا.كام ال فرق أيض ًا بني ربا املعاوضة وربا القرض.

(مسألة  :)21من أخذ الربا عامل ًا بحرمته مل تنفعه التوبة يف حتليله له ،بل إن
بق�ي عني املال فإن كان متميز ًا وجب إرجاع�ه لصاحبه مع معرفته ،ومع اجلهل
ب�ه جيري عليه حكم جمهول املال�ك ،وإن كان خمتلط ًا بامله جرى عىل الكل حكم

املال املختلط باحلـرام ،وإن تلف أوخرج عن يده انشغلت به ذمته .وقد تقدمت
أحكام ذلك كله يف حكم املال املختلط باحلرام من كتاب اخلمس.

(مس�ألة  :)22من ورث ما ً
المن ش�خص يأخذ الربا ،وعلم أن فيه الربا،

ف�ان ع�رف الربا بعين�ه أرجعه لصاحب�ه ،وإن مل يعرفه جرى علي�ه حكم جمهول
املال�ك ،وإن كان الرب�ا خمتلط ًا بغريه من مال املورث حل ل�ه املال كله ،فله املهنأ

والوزر عىل املورث .وال فرق يف ذلك بني ربا املعاوضة وربا القرض.
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الفصل العارش
يف بيع الرصف

وهو بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب ،من دون فرق بني املسكوك
منها وهوالدراهم والدنانري ونحوها وغريه.ومن ثم كان مورد ًا لالبتالء ،وإن مل
يكن ش�ايع ًانحو ش�يوعه فيام سبق يوم كانت النقود التي عليها مدار التعامل من

الذهب والفضة املسكوكني.

(مسألة  :)1جيب يف بيع الرصف نقد ًا التقابض بني املتبايعني قبل التفرق،

فلو أوقعا العقدمتفرقني مل يصح.ويف صحة البيع نسيئة املستلزم لعدم قبض أحد
العوضني إشكال واألحوط وجوب ًا اجتنابه.
(مسألة  :)2اليعترب القبض يف جملس العقد ،فلو فارقا املجلس مصطحبني

ثم تقابضا قبل التفرق صح العقد.

(مسألة  :)3لو تقابضا يف بعض املبيع أو الثمن ومل يتقابضا يف الباقي حتى

افرتقا صح باالضافة إىل ما تقابضا بالنسبة  ،وكان هلام خيارتبعض الصفقة .إذامل
يكن افرتاقهام مبني ًا عىل الرضا منهام بالتبعيض.
وكذا احلال لو كان بعض املبيع من غري الذهب والفضة  ،فانه لو مل حيصل

التقابض صح يف ذلك الغري بالنس�بة وبطل يف الذهب أوالفضة غري املقبوضني،

وثبت خيار تبعض الصفقة بالرشط املتقدم.

(مس�ألة  :)4األح�وط وجوب� ًا عم�وم اشتراط التقابض لغير البيع من
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املعاوضات عىل نحو ما تقدم يف الربا.

(مس�ألة  :)5إذا كان ل�ه يف ذمة غريه دين من الذه�ب فباعه عليه بفضة مل

حيتج إىل قبض املشرتي بأن يعني ما يف ذمته من الذهب يف ذهب خاص ويقبضه،

بل يكفي انشغال ذمته به عن قبضه .نعم البد من قبض البايع وهو الدائن للثمن

وهو الفضة قبل التفرق.

حول الذهب الذي يف ذمتك إىل فضة بس�عر
أم�ا لو ق�ال الدائن للمدينِّ :
خاص ،فقبل صح التحويل بال حاجة أيض ًا إىل قبض الدائن للفضة.وكذا احلال
يف عك�س ذل�ك ،وهو م�ا إذا كان ل�ه يف ذمة الغري فض�ة وأراد بيعه�ا بذهب أو

حتويلها إىل ذهب.

(مسألة  :)6ال جيب عىل املتبايعني يف الرصف االقباض من أجل تصحيح

البيع ،بل لكل منهام االمتناع منه وإن لزم البطالن.

(مس�ألة  :)7يكفي يف قبض كل م�ن العوضني يف الرصف قبض أكثر من
احل�ق م�ن دون متييز للحق يف ضمن�ه ،فاذا باعه مائة غرام ذهب� ًا مث ً
ال كفى قبض

مائتي غرام ،عىل أن يرجع الزائد ،وال جيب قبل التفرق تعيني املائة التي هي له.

(مس�ألة  :)8ال جي�ري حكم الرصف على االوراق النقدي�ة التي تعارف
التعام�ل هب�ا يف عصورنا ،س�واء رصدت هلا احلكوم�ات ذهب� ًاأم ال.فيصح بيع
بعضه�ا ببع�ض ورصفه م�ن دون تقابض ،س�واءكانت لدولة واح�دة كالدينار

بالدينار ،أم لدولتني كالدوالر بالدينار.

(مسألة  :)9إذا انشغلت ذمة اإلنسان بنقد معني كالدينار العراقي وجب

عليه يف مقام الوفاء الدفع منه مهام طال الزمان وإن تغريت قيمته السوقية ،زيادة
أو نقيص�ة.وال جيب مالحظة قيمته حني انش�غال الذمة به .س�وا ًء كان انش�غال
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الذم�ة به القرتاض�ه ،أم التالفه ،أم جلعله ثمن ًا يف بي�ع أو مهرا يف نكاح ،أو نحو
ذلك .وهكذا احلال يف كل ما تنشغل به الذمة من االعيان املثلية.

(مسألة  :)10إذا كان النقد الذي تنشغل به الذمة بد ً
العن مضمون قيمي

عين ًا كان أومنفعة فاختلف سعراملضمون وجب دفع الثابت حني انشغال الذمة

من دون زيادة والنقيصة إذا كان اختالف الس�عرالختالف مالية املضمون ،كام

فعز .أما إذا كان الختالف مالية
ل�و كان عزيز الوجود فابتذل أو مبتذل الوجود ّ
النقد فاالمرالخيلوعن إشكال ،واألحوط وجوب ًا التصالح بني الطرفني.
(مس�ألة  :)11إذا اقترض نقد ًا معين� ًا وكان املدفوع فئ�ة خاصة منه كفئة
اخلمس�ة وعرشين دينار ًا أو طبعة خاصة منه ،مل جيب حفظ اخلصوصية املذكورة
يف مق�ام الوف�اء ،ب�ل يكفي دفع أي فرد ش�اء يص�دق عليه النق�د املذكور ،وإن

اختلف سعر اخلصوصيتني بعد ذلك.إال أن يشرتط يف القرض حفظ اخلصوصية

املذكورة عند الوفاء.

وك�ذا احلال يف إتالف بعض االفراد منه ،فإن�ه ال جيب حفظ اخلصوصية

الت�ي يمت�از هبا املتلف إذا مل يكن هلا حني االتالف ف�رق يف املالية  ،وإن اختلفت

قيمتها بعد ذلك.

وك�ذا إذا ضمنه�ا بس�بب آخر غري االتلاف ،فانه ال جي�ب الوفاء بواجد

اخلصوصية املوجودة أو الشايعة الوجود حني الضامن ،نعم إذا كان االقرتاض أو
االتالف بعد اختالف اخلصوصيات يف الس�عر وجب الوفاء بواجد اخلصوصية
املقرتضة أو املتلفة.

(مس�ألة  :)12إذا انشغلت ذمة الشخص بنقد خاص ثم أسقطت الدولة

الطبعة الشايعة منه واستبدلتها بطبعة ا خرى وجب الوفاء من الطبعة الثانية وأما
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إذا أسقطت العملة رأس ًا أو سقطت العملة بنفسها عن املالية لسقوط الدولة فال
جيب الوفاء بغريها مما كان بسعرها من النقود أواالعيان ا ُالخرى.
(مس�ألة  :)13إذا انشغلت الذمة بنقد معني ثم منعت الدولة من التعامل

به من دون أن تسقط ماليته وجب الوفاء به مهام بلغت قيمته.

(مسألة  :)14تراب الصاغة إذا علم بأن فيه ذهب ًا فقط وجهل قدره مل جيز
بيعه بالذهب ،بل يتعني بيعه بالفضة نقد ًا أو بغري الذهب والفضة نسيئة أو نقد ًا.

وينعكس احلال لو علم باشتامله عىل الفضة فقط.

أم�ا لو علم باش�تامله عىل الذه�ب والفضة فقط أو مع غريمه�ا مما له قيمة

ج�از بيعه بالذهب فقط أو بالفضة فقط لكن بشرط العلم بزيادة الثمن إذا كان

م�ن الفضة عام فيه م�ن الفضة.وإذا كان من الذهب عام فيه من الذهب.كام جيوز
بيعه بالذهب والفضة مع ًا .وجيب فيه وفيام قبله التقابض.
ٍ
حينئذ
وجي�وز بيعه بجن�س ثال�ث كاالوراق النقدية والطع�ام ،وال جيب

التقاب�ض .وه�ذا هو احلال يف كل ما اش�تمل عىل الفض�ة أو الذهب من االمتعة

كاالواين والسيوف املحالة وغريها.

(مس�ألة  :)15تراب الصاغة املش�تمل عىل الذهب والفضة وغريمها من
الفل�زات إن كان م�ا فيه منها باقي ًا عىل ملك أصحابه ا ُالول من دون أن يعرضوا

عن�ه فمع معرفتهم بأعياهنم جيب مراجعتهم في�ه ،ومع ترددهم بني مجاعة معينة
جيب مراجعة الكل والصلح معهم.

وم�ع تردده�م بني مجاعة غري معينة يتصدق به ع�ن أصحابه عىل الفقراء.
أم�ا إذا كان ملك ًا للصايغ فثمنه ل�ه ،كام هو الغالب ،للبناء عىل إعراض أصحابه
ا ُالول عنه ،لعدم أمهيته ،أو للصلح معهم عنه بضامن الصائغ لنقص ما يأتون به
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وتعويضهم عنه.

وجي�ري التفصيل املذكور يف أمثال الصاغة ممن جتتمع عندهم فضالت ما

يعملون به ،كاحلديد عند احلدادين والقامش عند اخلياطني.

الفصل احلادي عرش
وفيه مباحث..

يف السلـف

املبحث األول

يف حقيقة السلف

ويقال له السلم أيض ًا ،وهو ابتياع كيل مؤجل بثمن ّ
حال عكس النسيئة.

وقد تقدم يف خيار التأخري أن إطالق العقد يقتيض تعجيل تسليم كل من

الثمن واملثمن ،وحينئذفاس�تحقاق تأجيل املبيع الذي يبتني عليه الس�لف حيتاج
إىل رشط خم�رج ع�ن مقتىض االطالق املذك�ور ،نظري ما تقدم يف النس�يئة من أن

استحقاق تأجيل الثمن حيتاج إىل رشط خمرج عن ذلك االطالق.

(مس�ألة  :)1الظاه�ر أنه البد يف الس�لف من أن يكون املبي�ع كلي ًا بحيث
تنشغل به ذمة البايع ،فإذا كان املبيع شخصي ًا قد اشرتط تأجيل تسليمه إىل أجل
مل يكن من الس�لف وإن كان البيع صحيح ًا .وكذا إذا كان كلي ًا يف معني خارجي
ٍ
وحينئذ ل�و تلف املبيع قبل قبضه
كما إذا باعه مائ�ة كيلو حنطة من بيدر خاص.
أو تعذر تس�ليمه بطل البيع واس�تحق املشتري الثمن ال غري .وكذا لو تلف متام
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املعين املش�تمل عىل املبيع ،كالبيدر يف املثال املتق�دم .نعم لو تلف بعضه مل يبطل

البي�ع ،بل جيب عىل البايع تس�ليم متام املبيع من الباق�ي ،إال أن يكون الباقي أقل
من املبيع فيبطل البيع فيام ال يمكن تسليمه.

(مس�ألة  :)2جيوز بيع الكيل حا ً
ال بحيث يستحق املشرتي املطالبة به فع ً
ال

وإن مل يك�ن عن�د الباي�ع حني البيع فرد من�ه إذا كان يقدر عىل حتصيله وتس�ليمه

للمشتري ولو برشائه من غريه أو استيهابه أو اقرتاضه.نعم جيب املبادرة لذلك

فإن تأخر عىل خالف املتعارف يف مثله كان للمشرتي اخليار.

(مس�ألة  :)3ال جيوز لإلنسان أن يبيع أمر ًا شخصي ًا ال يملكه فع ً
العىل أن

يشتريه أو يس�توهبه من مالكه ثم يسلمه للمشتري ،فلو فعل ذلك بطل البيع،
ٍ
حينئذ من مالكه األول مل يستحقه املشرتي.
ولو اشرتى البايع املبيع
نعم ال بأس بأن يس�اوم ش�خص ًا عىل ما ال يملك م�ن دون أن يبيعه إياه،

ثم يشتريه بعد ذلك من مالكه ويبيعه لذلك الشخص بعد أن يشرتيه ويصري يف
ملك�ه ،لكن عىل أن يبقى لكل منهام حري�ة االختيار بالبيع وعدمه إىل أن يتحقق

منهام البيع بعد رشائه من مالكه األول ،وكل منهام ال يلزم بالبيع قبل ذلك.

املبحث الثاين

وهي ُامور..

يف رشوط السلف

األول :ضبط أوصاف املبيع يف اجلملة بالنحو الرافع لالختالف الفاحش،

كضبط احليوان باالس�نان ،وضبط الطعام باجلن�س والكيل والوزن ،وكذا مجيع
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م�ا ي�كال أو يوزن ،وضب�ط القامش بالط�ول والعرض ،ونح�و ذلك .وال جيب
اس�تيعاب الصف�ات التي ختتل�ف القيمه باختالفه�ا والتدقيق فيه�ا ،فض ً
ال عن

االوصاف التي ختتلف الرغبة باختالفها من دون أن يكون هلا دخل يف القيمة.

الث�اين :قبض الثم�ن قبل التف�رق ،وإال مل يقع س�لف ًا ،ويف صحته بيع ًامن
غري أن يكون س�لف ًا إشكال ،فالالزم االحتياط.ولو قبض بعض الثمن صح فيام

يقابله.لكن لوقلنا بكون القبض رشط ًا يف صحة العقد املستلزم لبطالن العقد يف
مبني ًا عىل الرضا منهام
الباق�ي كان هلام خيار تبعض الصفقة  ،إذامل يك�ن افرتاقهام ّ

بالتبعيض.

(مس�ألة  :)4إذا كان للمشتري دي�ن يف ذم�ة البايع كان ل�ه جعله ثمن ًا يف
ٍ
حينئذ.
السلف ،والحيتاج إىل القبض
الثال�ث :تعيني االجل املضب�وط للمبيع بااليام أوالشهورأوالس�نني ،من

دون فرق بني الطويل والقصري .واليكفي االجل املردد كتس�ليمه عند املطالبة،
ً
واقع�ا املجهول حني العقد ،كقدوم املس�افر ووضع امل�رأة محلها ،بل
وال املعين
حتى مثل الشهور العربية أو الرومية أو الفارسية إذا مل يألفها املتبايعان ومل يعرفا

الوقت هبا.

الراب�ع :ع�دم االخلال بشروط الرصف وع�دم ل�زوم الربا ،فلا جيوز

إسلاف الذهب بالفضة ،وال الفضة بالذهب ،ملا تقدم من وجوب التقابض يف
بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب .كام أن األحوط وجوب ًا عدم االسالف
مع احتاد جنس املبيع والثمن إذا كانا من املكيل أو املوزون لئال يلزم الربا.
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املبحث الثالث

يف أحكام السلف

(مس�ألة  :)5إطالق العقد يقتيض وجوب تس�ليم املبي�ع إذا ّ
حل أجله يف
ٍ
حينئذ.
بلد العقد ،ما مل تقم قرينة عىل إرادة غريه ،فيتعني تسليمه فيه
(مسألة  :)6إذا اشرتى شيئ ًا سلف ًا جاز بيعه عىل من اشرتاه منه قبل حلول

االج�ل وبعده بغري جنس الثمن الذي اشتراه به ،وبجنس�ه م�ن دون زيادة .بل
م�ع الزي�ادة أيض ًا على كراهية ،وإن كان األحوط اس�تحباب ًا ترك�ه .أما بيعه عىل
غري البايع فال جيوز حا ًّ
ال قبل حلول االجل ،والمؤج ً
ال إىل أجل ال يبلغ االجل
الذي له ،كام يشكل بيعه قبل قبضه بربح ،أو بوضيعة إذا كان ممّا يكال أو يوزن،

عىل ما تقدم يف املسألة ( )15من الفصل السادس .وجيوز فيام عدا ذلك والبدّ يف
بيعه يف مجيع الصور من مالحظة الضوابط املتقدمة للربا وبيع الرصف.

(مس�ألة  :)7إذا دفع البايع املبيع يف الس�لف قبل وقت االجل مل جيب عىل
املشرتي القبول ،إ ّ
ال أن يكون التأجيل رشط ًا للبايع دون املشرتي ،نظري ما تقدم

يف املسألة ( )4من الفصل السابع.

(مس�ألة  :)8إذا دفع البايع املبيع يف السلف فاقد ًا للصفة املشرتطة مل جيب

القب�ول عىل املشتري وكان له طلب واجد الصفة ،وك�ذا لو دفع له املعيب ،فإن

صح
له طلب التبديل .لكن لو ريض باملدفوع بعد العلم بفقد الصفة أو بالعيب ّ
وبرئت ذمة البايع منه.
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(مسألة  :)9إذا دفع البايع املبيع عىل الصفة املطلوبة من دون عيب وجب

على املشتري القب�ول ،ف�إن امتنع جرى م�ا تقدم يف املس�ألة ( )11م�ن الفصل
السادس.

(مس�ألة  :)10إذا دف�ع الباي�ع من املبيع م�ا هو فوق الصفة املشترطة يف
الس�لف ،ف�إن كان رشط الصف�ة راجع� ًا إىل التقييد بخص�وص املوصوف كان

للمشرتي عدم القبول ،نظري ما تقدم يف املسألة ( )8وإن كان رشط الصفة راجع ًا
إىل التقيي�د بعدم دفع ما دون املوصوف فق�ط ،مع العموم للموصوف وما فوقه

وجب عليه القبول.

(مسألة  :)11إذا ّ
حل االجل يف السلف وتعذر عىل البايع دفع املبيع ختري

املشرتي بني الرجوع بالثمن بال زيادة وال نقيصة وانتظار املشرتي إىل أن يتمكن
البايع من دفع املبيع إليه يف وقت آخر ،وللمشرتي بيع حقه عىل البايع بام يتفقان

عليه من الثمن وإن زاد عىل ثمن رشائه كام تقدم يف املسألة (.)6

(مس�ألة  :)12إذا ق�در البايع عىل تس�ليم بعض املبي�ع دون بعض وجب

عليه تسليم ما قدر عىل تسليمه ،وجيري عىل الباقي ما تقدم.

(مس�ألة  :)13لو كان املبيع موجود ًا يف غري البلد الذي جيب فيه التسليم،

ف�إن تراضي�ا بتس�ليمه يف موض�ع وجوده أج�زأ .ومع ع�دم تراضيهام جيب عىل

البايع نقله إىل البلد الذي اشرتطا تسليمه فيه ،ومع تعذر ذلك عليه جيري حكم

املسألة (.)11
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الفصل الثاين عرش

يف بيع الثامر والزرع واخلرض

األح�وط وجوب ًا عدم بي�ع الثمرة قبل ظهورها عام� ًا واحد ًا بال ضميمة.

وجيوز بيعها أكثر من عام واحد وإن مل تظهر ،وكذا بيعها مع الضميمة ولو كانت
عام� ًا واح�د ًا ومل تظهر ،وكذا بيعها بال ضميمة ولو عام ًا واحد ًا إن ظهرت .نعم
يكره ذلك قبل بدو صالحها ،بل األحوط استحباب ًا تركه .بل االفضل أن ينتظر

بثمرهتا حتى تأمن من االفة.

ب�دو الصلاح يف التمر امح�راره واصف�راره ،ويف العنب أن
(مس�ألة ّ :)1

يصري له عنقود ينعقد فيه احلب .قيل :وفيام له ورد أن ينعقد بعد س�قوط ورده،
لك�ن األحوط وجوب ًا أن ينتظر ب�ه حتى يصلح لالكل .وكذا احلال يف بقية الثامر
غري التمر والعنب.

(مس�ألة  :)2يعترب يف الضميمة التي تقدم جواز بيع الثمرة معها أن تكون

مما جيوز بيعها منفردة ،وكون الثمن هلا وملا انضمت له بنحو االش�اعة ،من دون
ختصي�ص كل منهما بجزء معّي�نّ من الثم�ن .وال يعترب فيها أن تك�ون مقصودة

باالصل ،بل يكفي كوهنا تابعة للثمرة ،كورق العنب .وكذا يكفي مثل الش�جر
اليابس والسعف والكرب واحلطب واحلشيش الذي يف البستان وغري ذلك.

(مسألة  :)3يكفي يف الضميمة ظهور بعض ثمر البستان ،فيصح بيع متام
ثمرته حتى ما مل يظهر منه ،بل جيوز ضمه لبستان أو بساتني ُاخرمل تظهر ثمرهتا بعد.
(مس�ألة  :)4إذا كان الش�جر يثمر يف الس�نة مرتني فال جيري عىل بيع متام
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ثمرة السنة الواحدة حكم بيع ثمرة السنتني.

(مس�ألة  :)5إذا باع مالك ا ُالصول الثمرة الظاهرة أو التي مل تظهر بنحو
يصح البيع ،ثم باع ا ُالصول من ش�خص آخر ،ف�إن كان املقصود ببيع ا ُالصول

بيعها مع الثمرة لكون ا ُالصول كالضميمة للثمرة صح البيع يف ا ُالصول وتوقف
يف الثمرة عىل إجازة مشرتهيا ،ومل يستحق البايع من الثمن إ ّ
ال ما يقابل ا ُالصول،
تبعض
وإذا مل جي�ز مشتري الثمرة األول بيع الثمرة كان للمشتري الث�اين خيار ُّ
الصفقة إذا مل يبتن رشاؤه عىل الرضا بالتبعيض .وإن كان املقصود ببيع ا ُالصول

بيعها وحدها مع كون الثمرة من س�نخ املنفعة اململوكة تبع ًا صح البيع واستحق
الباي�ع متام الثمن مقاب�ل ا ُالصول وحدها ،وكان ملشتري ا ُالصول خيار خت ُّلف
الوصف إذا كان جاه ً
ال باحلال حني البيع.

(مس�ألة  :)6ال يبطل بيع الثمرة بموت املشتري قبل أخذه هلا ،بل تنتقل
لورثته ،كام ال يبطل بموت البايع ،بل تنتقل ا ُالصول لورثته من دون أن يستحقوا
بتبعها الثمرة املبيعة.

(مسألة  :)7إذا بيعت الثمرة مل جيز للبايع أو ملن يشرتي االرض أو ا ُالصول
يتصرف يف االرض أو يف ا ُالصول بام يرضّ بخ�روج الثمرة وصالحها،
من�ه أن ّ
فليس له قلع ا ُالصول ،وال منعها من السقي ،وال أن يضع يف االرض من املواد

ما يرضّ بالثمرة ،والغري ذلك.

(مسألة  :)8مسؤولية خدمة االرض وا ُالصول بالنحو الذي يتوقف عليه

صلاح الثم�رة تابعة ملا ي ّتفق عليه الطرفان من كوهنا عىل البايع أو عىل املشتري

أو عليهام.

(مسألة  :)9إذا بيعت الثمرة بعد وجودها وصلوحها للقطف ،بحيث كان
ً
رأس�ا فإن تلفت بعد قبض املشتري هلا ولو بقبض ُاصوهلا
مقتىض البيع أخذها
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واالس�تيالء عىل االرض التي هي فيها كانت من مال املشتري ،وإن تلفت قبل

ذلك حلقها حكم تلف املبيع قبل قبضه الذي تقدم يف مسائل التسليم والقبض.
تعهد البايع
وك�ذا إذا بيعت قبل صلوحها للقط�ف وكان البيع ُمبتني ًا عىل ّ

بتس�ليمها صاحل�ة لالكل .وأم�ا إذا ابتنى البيع على عدم تعهد البايع بتس�ليمها

صاحل�ة للاكل كام هو الغالب فالظاهر عدم ضامن الباي�ع بتلفها قبل القبض إذا
كان مس�تند ًا لس�بب داخيل فيها كاملرض أو خارجي طبيعي كالزوابع واالمطار

املتلف�ة للثم�رة ونحو ذل�ك مما يتعارف تع�رض الثمرة له ،وك�ذا ال ضامن بعدم
ٍ
حينئذ وال بعدم بلوغها ونضجها بعد ظهورها حتى تتلف ،وكذا
ظهور الثم�رة
إذا كان التلف مستند ًا للمشرتي.

وأما إذا كان ذلك مس�تند ًا للبايع أو الجنبى ،فإن كان بنحو يقتيض تلف

الثم�رة بع�د نضجها حلق�ه ما تق�دم يف حكم تلف املبي�ع قبل قبضه من مس�ائل

التس�ليم والقب�ض ،وإن كان بنحو يمنع من نضج الثم�رة وصلوحها لالكل أو
يوج�ب نقصه�ا أو عيبها اقتىض اخليار للمشتري ،إ ّ
ال أن يبتن�ي البيع عىل براءة
ٍ
حينئذ.
البايع من ذلك وعدم مسؤوليته به ،فال خيار
(مسألة  :)10ملا كانت الثمرة قبل قطفها ليست من املكيل واملوزون فكام

جيوز بيعها بغري جنسها جيوز بيعها بجنسها .وإن كان الظاهر كراهة ذلك.

(مس�ألة  :)11ال جيوز بيع محل النخل برس ًا كان أو رطب ًا أو متر ًا بتمر منه،
وال بي�ع زرع احلنط�ة بحنطة منه .واألحوط وجوب ًا العم�وم جلميع أنواع الثامر،

فلا تب�اع بيشء من ثمرهتا .نع�م ال بأس ببيع الكل حتى التم�ر واحلنطة بمقدار

من جنس�ه ثم الوفاء من ثمرته من دون أن خيتص الثمن بذلك ،كام ال بأس بأن
يؤخذ ذلك رشط ًا يف البيع.
وال يفرق يف ذلك بني العر ّية وغريها ،والعر ّية هي النخلة لإلنسان يف دار
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غريه أو بستانه أو نحو ذلك ،فال تباع ثمرهتا أو محلها بتمر منها.

نع�م قد يرجع البيع املذك�ور إىل الصلح بني صاحب الش�جر وغريه عىل

أن يكون الزائد من الثمرة عىل املقدار املتفق عليه لغري صاحب الشجر يف مقابل
خدمته أو خدمة الثمرة أو عىل تسليمه لصاحب الشجر من دون أن يتكلف هو

الدخول الخذها ،أو نحو ذلك.

ٍ
وحينئذ يصح ذلك يف العر ّية وغريها والنخل وغريه ،والثامر وغريها من
أنواع الزرع ،بل حتى غري الزرع كاحليوان يصالح صاحبه غريه عىل ّ
أن له مقدار ًا
من نامئه كصوفه ولبنه والزائد للغري يف مقابل خدمة احليوان أو نحـوها.

(مسألة  :)12جيوز ملن يشرتي الثمرة أن يبيعها قبل قبضها بربح أو بدونه ،كام

جيوز ذلك بعد القبض ،وال جيري فيه ما سبق يف املسألة ( )15من الفصل السادس.
(مسألة  :)13ال جيوز بيع احلب قبل ظهوره .نعم جيوز رشاء اصوله ،وهو
ال�زرع االخرض عىل أن حيصده قصي ً
ال أو بعد أن يس�نبل ،فيملك احلب تبع ًا له.

(مس�ألة  :)14إذا اشترى ا ُالصول وهي ال�زرع االخرضعىل أن حيصده
قصي ً
ال فرتكه حتى سنبل كان احلب له ،وعليه ُاجرة االرض لصاحبها إذا مل يأذن

ببقائه بعد ذلك.

(مسألة  :)15إذا مل يشرت االصول بتاممها ،بل اشرتى الظاهر منها عىل أن

حيصده ،فلم حيصده حتى سنبل كان السنبل بينهام ،ويرجعان يف تعيني حصة كل
منهما للصلح وعىل املشتري ُاجرة االرض لصاحبها .وكذا إذا اشترى الظاهر
قصيلا عىل أن يرتكه حت�ى يصري قصي ً
ً
ال فيحص�ده ،فإنه لو
فق�ط قب�ل أن يصري
تركه ومل حيصده حتى سنبل كان السنبل بينهام وعىل املشرتي ملالك االرض ُاجرة

بقائه بعد صريورته قصي ً
ال.
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(مس�ألة  :)16ال جي�وز بي�ع اخلضر كاخلي�ار والباذنجان قب�ل ظهورها،

وجيوز بعد ظهورها لقطة واحدة ولقطات.

(مسألة  :)17إذا كانت اخلرضة مما جيز كالكراث والنعناع مل جيز بيعه قبل

جزات .وكذا احلكم فيام خيرط كورق احل ّناء
جزة أو ّ
ظهوره ،وجيوز بيعه بعد ذلك ّ

والت�وت ،فإنه جي�وز بيعه بعد ظهوره خرطة و خرطات ،بخالف ما إذا مل يظهر.
واجلزات،
واجلزة
(مسألة  :)18املرجع يف تعيني وقت اللقطة واللقطات،
ّ
ّ

واخلرطة واخلرطات هو عرف املزارعني.

(مس�ألة  :)19إنما يعترب الظه�ور يف اخلرض ونحوها إذا بيع�ت الثمرة أو
ال�ورق .أما إذا بيعت ا ُالصول فال يعتبر ذلك ،بل جيوز بيعها قبل ظهور الثمرة
املقصودة منها ،ومتلك الثمرة املقصودة منها إذا ظهرت تبع ًا مللك االصول.

(مس�ألة  :)20ما ال يظهر من الثمر كالبطاطا واجلزر إن علم انعقاد يشء
منه جاز بيعه ،وإن كان األحوط استحباب ًا املصاحلة عليه .وأما بيع ُاصوله فيجوز
مطلق ًا وإن مل يعلم انعقاد يشء من الثمرة.

(مس�ألة  :)21إذا اشترك اثن�ان يف نخل أو ش�جر أو زرع ج�از أن يتقبل

أحدمه�ا حصة صاحبه م�ن الثمرة ونحوه�ا بمقدار معني ،ف�إذا اتفقا عىل ذلك
اس�تحق الرشي�ك عىل صاحب�ه ذلك املق�دار بد ً
ال ع�ن حصت�ه ،زادت عليه أو

نقص�ت عن�ه أو س�اوته .وجيري ذلك فيما إذا زاد الرشكاء ع�ن اثنني لو تراىض
واحد منهم أو أكثر مع البقية يف تقبيل حصته.

(مس�ألة  :)22إذا كان املق�دار املتقبل ب�ه كلي ًا وجب دفعه مطلق ًا ،س�واء

تلفت الثمرة أم ال .أما إذا كان املقدار املتقبل به من الثمرة املشتركة ،فإن تلفت
بتاممه�ا من غري تفريط من�ه مل جيب عليه التعويض .نعم لو بقي منها يشء وجب
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ٍ
حينئذ.
عليه الدفع منه ،وال يتحمل الرشيك النقص

مر اإلنس�ان بيشء من النخل أو الش�جر أو الزرع جاز
(مس�ألة  :)23إذا ّ

ل�ه أن يأكل من ثمره بال إفس�اد للثمر بقطف ما ال يصل�ح لألكل أو أكل بعض

الثم�رة وت�رك بعضها حتى تفس�د ،وال إرضار باالغصان أو الش�جر أو غريها،
س�واء التف�ت لذل�ك حني العب�ور ورؤية الثم�ر ،أم كان قاصد ًا لذل�ك من أول
االم�ر .ب�ل لو كان له طريقان فرجح الطريق امل�ار بالثمر من أجل االكل جاز له
االكل أيض ًا.
ولو مل يكن له غرض يف العبور إ ّ
ال االكل فاألحوط له وجوب ًا عدم االكل.

نع�م ال بأس باخلروج عن الطريق الس�الك ألخذ الثم�رة إذا كانت منحرفة عن
الطريق بالنحو املتعارف ،بحيث ال ينايف صدق املرور بالثمرة عرف ًا.

(مس�ألة  :)24ال ف�رق يف جواز االكل بني العل�م بكراهة املالك وعدمه.
ب�ل ل�و هناه املالك جاز له االكل ،وإن كان األحوط اس�تحباب ًا الرتك فيه وفيام لو
علم بكراهة املالك.

(مس�ألة  :)25ال يمنع من جواز االكل حجز البستان بحائط أو شباك أو

ش�جر غير مثمر أو نحو ذلك .نعم ال جيوز ختطي احلاج�ز من دون إذن املالك.

ولو فعل أشكل جواز األكل.

(مس�ألة  :)26حي�رم أن حيمل معه ش�يئ ًا م�ن الثمر ،ولو محله كان س�ارق ًا
ٍ
حينئذ ما أكل.
وضامن ًا له .لكن ال حيرم
(مس�ألة  :)27ال جي�وز االكل مما ال يتع�ارف أكله إ ّ
ال بع�د الطبخ ،كام ال

جي�وز أخ�ذه واالنتظار به حتى يطبخ ث�م يؤكل .نعم ال بأس ب�أكل ما حيتاج إىل

إزالة قرشه.
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الفصل الثالث عرش
يف بيع احليوان

واملهم من مس�ائله يتعلق ببيع اإلنسان اململوك ،وبخيار احليوان ،واألول
ليس مورد ًا لالبتالء أو يندر االبتالء به فال ينبغي إطالة الكالم يف فروعه ،والثاين
تقدم يف مباحث اخليار .فلنقترص عىل بعض املسائل.

(مسألة  :)1جيوز بيع بعض احليوان مشاع ًا ،كنصفه وربعه.

(مس�ألة  :)2األحوط وجوب ًا عدم رشاء بعض معني من احليوان كالرأس

واجلل�د والقل�ب وغريها ،من دون فرق بني ما يقصد من�ه الذبح وما يقصد منه

االبقاء للركوب واحلـرث وغريمها.

(مس�ألة  :)3يس�تثنى مم�ا تقدم ما إذا باع بعري ًا واس�تثنى ال�رأس واجللد،
فإن�ه يك�ون رشيك ًا يف البعري بنس�بة قيم�ة الرأس واجلل�د لقيمة البعير ،فله من

البعير ج�زء مش�اع بالنس�بة املذكورة ،وم�ا إذا اشترك اثن�ان يف رشاء بعري عىل
أن يك�ون الحدمه�ا ال�رأس واجللد .فإن�ه يكون رشي�ك ًا يف البعري بنس�بة الثمن

ال�ذي دفع�ه مقابلهما للثم�ن ال�ذي دفع�ه االخر ،فل�ه م�ن البعري جزء مش�اع
بالنسبة املذكورة.
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الفصل الرابع عرش
يف اإلقالة

وه�ي إجابة أحد املتعاقدين االخر يف طلب فس�خ العقد ،وهي ترجع إىل
فسخ العقد برضامها مع ًا .وقد تقدم يف آداب التجارة أهنا من املستحبات املؤكدة.
(مس�ألة  :)1ال ختت�ص االقال�ة بالبي�ع ،ب�ل جت�ري يف مجيع العق�ود حتى
اجلائ�زة ع�دا النكاح ،وكذا الصدقة على األحوط وجوب� ًا .والظاهر جرياهنا يف
اهلبة الالزمة ،وكذا الضامن إذا ريض املدين .وال جتري يف االيقاعات.
(مس�ألة  :)2إقال�ة البيع ليس�ت بيع ًا ،فلا جتري فيه�ا أحكامه ورشوطه

ولواحقه ،بل هي فسخ للبيع ٌّ
وحل له.

(مس�ألة  :)3تقع االقالة بكل ما يدل عىل فس�خ العقد ورفع اليد عنه ،من

قول أو فعل.

(مس�ألة  :)4ال جتوز االقالة بزيادة عىل الثمن أو املثمن أو وضيعة منهام.

فإن فعل بطلت االقالة ،وبقي كل من العوضني عىل ملك مالكه بالبيع.
(مسألة  :)5لو بذل له عىل االقالة جع ً
ال صحت االقالة ولزم اجلعل ،فلو
ق�ال :إن أقلتني فلك ك�ذا ،فأقاله صحت االقالة ولزمه امل�ال املذكور .وكذا لو
تصاحلا عىل أن يقيله ويدفع له شيئ ًا من املـال فأقاله عم ً
ال باملصاحلة املذكورة .أما
االقالة برشط مال أو عمل ففي صحتها إشكال ،فلو قال له :أقلتك عىل أن تدفع

يل كذا أو عىل أن ختيط ثويب ،فقبل ففي صحة االقالة واستحقاق الرشط إشكال.
(مسألة  :)6ال جيري يف االقالة خيار وال فسخ وال إقالة.

اإلقالة127.............................................................................................

(مس�ألة  :)7يف صح�ة االقالة يف العقد م�ع موت أح�د املتعاقدين وقيام
وارثه مقامه إشكـال ،واألحوط وجوب ًا العدم.
(مس�ألة  :)8تص�ح االقال�ة يف بع�ض مضم�ون العق�د إذا كان مبني ًا عىل
االنحلال ،بحي�ث يرج�ع عرف� ًا إىل عقدي�ن ،أم�ا م�ع االرتباطي�ة يف املضمون

الواحد ،بحيث يكون العقد واحد ًا عرف ًا ففي صحة االقالة إش�كال ،واألحوط
وجوب ًا العدم.
(مس�ألة  :)9يف صحة االقالة مع تلف أحد العوضني أو كليهام إش�كال،
واألحوط وجوب ًا العدم .نعم إذا كان التالف من سنخ االثامن التي يقصد ماليتها

م�ن دون نظ�ر إىل خصوصيته�ا كالنق�ود فال يمنع تلف�ه من االقال�ة .ويف حكم
التلف خروج العوض عن ملك صاحبه ببيع أو هبة أو غريمها ،بحيث ال يمكن

رجوعه إىل مالكه األول باالقالة.

تعيب مل يمنع ذلك من االقالة،
(مس�ألة  :)10إذا تغيرّ أحد العوضين أو ّ
لك�ن ال يس�تحق مالك�ه األول االرش إ ّ
ال بمصاحل�ة ونحوه�ا مم�ا تق�دم يف
املس�ألة( .)5ولو حصلت االقال�ة جه ً
ال من املقيل أو املس�تقيل بحصول التغري

أو العيب بطلت االقالة.

(مسألة  :)11يتحقق الغرض املهم من االقالة بالبيع ثاني ًا ،فيمكن اختياره
م�ع عدم تيرس االقال�ة بالوجه املرشوع ،أو مع عدم ك�ون الوجه املرشوع مالئ ًام
الح�د الطرفين ،فبد ً
ال من االقالة بوضيعة من الثمن مث ً
ال يمكن للمشتري بيع

املبيع عىل البايع بأقل من الثمن الذي اشرتاه به .وهكذا يف مجيع موارد االشكال
ٍ
حينئذ أحكام البيع من اخليار والفسخ
املتقدمة يف صحة االقالة .نعم جيري عليه

واالقالة وغريها.

واحلمد هلل رب العاملني.
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تتميم :يف الشفعة

وه�ي حق الرشيك يف أخذ حصة رشيكه إذا أراد بيعها من ثالث بالثمن.
ف�إذا كانت الدار مث ً
ال مشتركة بني زيد وعمرو ،فأراد زي�د بيع حصته منها عىل

بك�ر كان لعم�رو أخذ احلصة املذك�ورة بالثمن ال�ذي يقع الرشاء ب�ه ،فإذا وقع
الشراء كان منافي ًا للحق املذك�ور ،فللرشيك إعامل حقه بأخذ املبيع س�وا ًء كان
ال للقس�مة أم ال ،وس�وا ًء كان منقو ً
قاب ً
ال أم ال .نعم ال تثبت يف الس�فينة والنهر
والطريق والرحى واحلامم.

وبقية الكالم فيها يف ضمن مقامات..

املقام األول

يف حتديد احلق املذكور

املشهور أن حق الشفعة يثبت ببيع الرشيك حصته ،فقبل البيع ال موضوع

للح�ق املذك�ور ،وإنام يثبت بع�د البيع ،فهو حق للرشيك عىل املشتري ،يقتيض

سلطنة الرشيك عىل أخذ احلصة التي اشرتاها من رشيكه بالثمن الذي دفعه له.
لك�ن الظاه�ر أن احلق املذكور س�ابق عىل البيع يثبت عن�د إرادة الرشيك

بي�ع حصت�ه من ثالث بثمن معني ،فهو حق للرشيك على رشيكه يقتيض أولوية

الرشي�ك بالشراء من غريه .فإن أقدم الرشيك عىل بي�ع حصته من ثالث كان له
انتزاعها منه بالثمن الذي دفعه .وعىل ذلك فإعامل الرشيك احلق املذكور يكون

حق الشفعة129........................................................................................

بأحد أمرين مرتتبني..

األول :الس�بق إىل رشاء احلصة من رشيكه بالثمن الذي يريد بيعه به عىل

الثال�ث .وذل�ك من أفراد البيع الذي هو من العقود ،ويعترب فيه ما تقدم يف البيع
من رضا الطرفني وغريه.

الث�اين :انتزاع احلصة من املشتري بالثمن الذي دفعه قهر ًا عليه ،وهو من

س�نخ االيقاع الذي يكفي فيه إنشاء املضمون من طرف واحد ،وهو الرشيك يف
املق�ام .ويقع بكل ما ي�دل عىل ذلك من قول أو فعل ،فيق�ع بمثل قوله :أخذت
املبي�ع بالثمن ،وقوله :ش�فعت يف البيع ،كام يقع بمثل دفع الثمن للمشتري ،أو

االس�تقالل باملبي�ع مع ب�ذل الثمن ،إذا قصد هبام إنش�اء املضم�ون املذكور .وال
يعترب فيه العلم بقدر الثمن الذي وقع عليه البيع.

(مسألة  :)1ملا كانت الشفعة من احلقوق فهي تسقط باالسقاط عند إرادة

الرشي�ك البي�ع ،أو بعد حتقق البيع ،ف�إذا أراد الرشيك بي�ع احلصة بثمن خاص

وعرض ذلك عىل رشيكه فأس�قط حقه كان للرشي�ك البيع عىل الثالث فإن باع

لزم البيع ،ومل يكن للرشيك بعد ذلك حق الشفعة وانتزاع املبيع بالثمن .وكذلك
إذا أسقط احلق املذكور بعد البيع فإنه ليس له الرجوع وانتزاع املبيع.

(مسألة  :)2يكفي يف إسقاط احلق املذكور كل ما يدل عليه ولو بأن حيرض

البيع أو يشهد عليه بنحو يظهر منه إقراره والرضا به.

(مسألة  :)3إذا كان املال مشرتك ًا بني الويل واملولىّ عليه ،فباع الويل حصته
م�ن ثال�ث مل يكن له املطالبة بحق الش�فعة يف ح�ق املولىّ عليه ،لظه�ور حاله يف
إس�قاط احلق املذكور .إ ّ
ال أن يكون غاف ً
ال عن ذلك ،أو كان مفرط ًا يف حق املولىّ
عليه وخارج ًا عن مقتىض واليته ،فال أثر السقاطه.
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(مسألة  :)4الظاهر ابتناء حق الشفعة عىل الفور العريف بعد علم الرشيك

بإرادة رشيكه للبيع ،أو بإيقاعه له بخصوصياته من الثمن واملشرتي ونحومها مما
له دخل يف الرغبة يف إعامل احلق ،وبعد علمه أيض ًا بثبوت احلق املذكور له ،فإذا

مل يبادر مع ذلك لالخذ بالشفعة سقط حقه فيها .نعم إذا كان عاجز ًا عن االخذ
هبا حلبس أو غيبة أو نحومها فال يكون عدم املبادرة مس�قط ًا حلقه ،نعم مع طول
املدة بحيث يرض بالرشيك أو بمن يشرتي منه ففي بقاء حق الشفعة إشكال.

(مسألة  :)5ختتص الشفعة بالبيع ،وال جتزي يف غريه من أسباب التمليك
حلص�ة الرشيك املش�اعة ،كام لو جعلت مهر ًا يف الن�كاح أو ملكت للغري هببة أو

صلح أو غريمها.

املقام الثاين
يف الشفيع

وهو الرشيك الذي له حق الشفعة .ويعترب فيه ُامور..

األول :اإلسالم ،فال شفعة للكافر إذا كان كل من البايع واملشرتي مسل ًام،
ب�ل األح�وط وجوب ًا ذلك إذا كان أحدمها مس�ل ًام .نعم تثبت الش�فعة للكافر إذا
كان البايع واملشرتي مع ًا كافرين.

الثاين :أن يكون أحد رشيكني ال أكثر ،فإذا كان الرشكاء أكثر من واحد مل
يكن الحدهم ش�فعة ،سوا ًء باع ُّ
ُ
البعض وبقي أكثر من
الكل وبقي واحد أم باع
واحد .ويستثنى من ذلك ما يأيت فيام لو اشرتك مجاعة يف الطريق.

(مس�ألة  :)6إذا باع أحد الرشيكني بعض حصته فالظاهر ثبوت الش�فعة

للرشيك.

الشفيع 131............................................................................................

(مس�ألة  :)7إذا كانت العني مشتركة بني الوقف وامللك فال شفعة فيها،

سواء كان املبيع هو امللك أم الوقف يف مورد جواز بيعه.

(مس�ألة  :)8ال تثب�ت الش�فعة باجل�وار م�ن دون رشك�ة ،ف�إذا ب�اع أحد

اجلاري�ن داره أو حم�ل عمله املختص به فليس جلاره حق الش�فعة ،من دون فرق

بين اختصاص كل منهام بامله من أول االمر وس�بق الرشك�ة بينهام إذا وقع البيع

من اجلـار بعد القسمة وتعيني حصة كل منهام.

(مس�ألة  :)9إذا كانت داران أو أكثر كل منها خمتصة بش�خص ،وكان هلا

مجيع ًا طريق واحـد يشرتك فيه كلهم ففي املقام صورتان..

ا ُالوىل :أن يبيع أحدهم داره دون حصته من الطريق املشترك .وال شفعة
ٍ
حينئذ ،ال يف الدار وال يف الطريق ،نعم يبقى للبايع حصته من الطريق،
لالخرين

فل�ه االنتف�اع به باملرور فيه واجللوس عىل باب الدار التي باعها ،وعىل املشتري
أن يتجن�ب امل�رور يف الطريق بغري إذهن�م ،بل يفتح باب ًا ُاخ�رى يف طريق آخر أو
تبقى داره بال باب .ويف جواز دخوله لداره يف الطريق بإذن البايع بلحاظ حصته

منه إش�كال ،وكذا االش�كال يف جواز ترصف�ه فيه لو ملكه إياه بغير البيع .نعم
ٍ
حينئذ .أما لو ورثه منه بع�د موته فله الترصف فيه
لي�س هلم الش�فعة يف الطري�ق
والدخول منه لداره.

ٍ
وحينئذ تثبت هلم
الثاني�ة :أن يبي�ع أحدهم داره م�ع حصته من الطري�ق.

الشفعة يف جمموع الدار والطريق .ولكل منهم االخذ هبا ،ومع تشاحهم إذا كانوا

أكثر من واحد يتعني اشتراكهم يف حق الش�فعة املذكور ،فتكون الدار واحلصة
التابعة هلا من الطريق هلم مجيع ًا.
(مس�ألة  :)10الظاه�ر اختص�اص احلك�م املذكور بال�دور وال جيري يف
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غريها كاملحالت التجارية ونحوها .إ ّ
ال إذا صدق عليها أهنا دور.

(مس�ألة  :)11الظاه�ر اختصاص احلكم املذكور باالشتراك يف الطريق،

وال يعم غريه كالنهر والبئر ونحوها .نعم للرشيك الشفعة يف االمر املشرتك فقط
إذا كان بين رشيكني ال أكثر ،عىل نحو ما تق�دم .فيأخذه بحصته من الثمن بعد

توزيع الثمن عليه وعىل الدار.

(مس�ألة  :)12إذا اشترك ش�خصان أو أكثر يف طري�ق دور فباع أحدهم

حصت�ه من�ه دون الدار كان لالخرين الش�فعة .وأم�ا إذا كان الطريق لغري الدور

تعم االكثر ،نظري ما تقدم يف املسألة السابقة.
فتختص الشفعة بالرشيكني ،وال ّ

الثال�ث :أداء الثمن ،فال تثب�ت للعاجز عن الثم�ن وال للمامطل به .وإذا

بذل الرهن أو أتى بضامن يضمنه عنه من دون أن يؤديه مل جتب إجابته.

(مس�ألة  :)13إذا ادع�ى حضور الثم�ن يف البلد واحتي�اج هتيئته إىل مدة

ُا ّجل ثالثة أيام من حني إرادة الرشيك البيع بعد إعالنه بذلك ،فإن جاء بالثمن،
وإ ّ
ال فال شفعة له .واملراد بااليام الثالثة ما سبق يف االيام الثالثة التي يثبت فيها
خيار احليوان.

(مس�ألة  :)14إذا ا ّدعى الش�فيع أن الثمن يف بلد آخر انتظر به مدة ذهابه
لذل�ك البل�د ورجوع�ه وزيادة ثالث�ة أيام ،فإن ج�اء بالثمن وإ ّ
ال فال ش�فعة له.
يعم مدة هتيئة جواز
واملراد بمدة الذهاب والرجوع مدة قطع الطريق فقط ،ال ما ّ

السفر واحلصول عىل بطاقته ونحو ذلك مما تعارف يف عصورنا.

(مس�ألة  :)15إذا كان الرشي�ك غائب� ًا عن البلد وقت البي�ع ثبت له حق

الش�فعة إذا عل�م ب�إرادة الرشيك للبي�ع أو بإيقاعه وله يف غيبته ،م�ع قدرته عىل

االخ�ذ هب�ا بالتوكي�ل أو باالتصال املبارش باملشتري ،وله تأجي�ل الثمن إن كان

األخذ بالشفعة133.....................................................................................

الثمن يف البلد ثالثة أيام ،وإن كان يف غريه كان له التأجيل بمقدار وصوله للبلد
مع زيادة ثالثة أيام ،عىل نحو ما تقدم .ولو تعذر عليه االخذ هبا يف غيبته كان له
االخذ إذا رجع .وكذا إذا مل يعلم بالبيع حتى رجع.

(مس�ألة  :)16تثبت الشفعة للمحجور عليه ويأخذ هبا عنه وليه ،أو يأذن

له يف االخذ هبا إن كان حيس�ن معناها واالخذ هبا .فإن أس�قطها الويل أو مل يبادر
لالخ�ذ هبا س�قط حق املولىّ عليه فيه�ا ،إ ّ
ال أن يكون ذلك م�ن الويل للتفريط يف
حق املوىل عليه واخلروج عن مقتىض واليته.

املقام الثالث

يف األخذ بالشفعة

(مس�ألة  :)17ليـس للش�فيع التبعـيض يف املبيع ،بل إما أن يأخذه بتاممه

أو يدع.

(مس�ألة  :)18الشفيع يأخذ بقدر الثمن ال بأقل منه وال بأكثر ،سواء كان
البيع غبني ًا للبايع أو املشتري أم مل يكن .وإذا تنازل البايع للمشتري عن بعض

الثمن مل يكن للشفيع تنقيصه.

(مس�ألة  :)19إذا غ�رم املشتري ش�يئ ًا زائد ًا على الثمن ك ُاج�رة الد ّ
الل

ومصارف التسجيل مل جيب عىل الشفيع تداركه.نعم ليس للشفيع إلزام املشرتي
وال البايع باالعرتاف له رس�مي ًا .غاية األمر أنه حي�رم عليهام االعرتاف لغريه أو

نحو ذلك مما يضيع حقه عليه.

(مس�ألة  :)20البدّ يف ثبوت الش�فعة من كون الثمن مثلي ًا ،وال تثبث إذا
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كان قيمي� ًا .إال إذا ق�در الرشيك عىل أخذ الثمن بعينه ودفعه للمشتري يف املدة
املتقدمة يف الرشط الثالث من الرشوط املعتربة يف الشفيع.

(مس�ألة  :)21يش�كل ثبوت الش�فعة إذا اش�تمل البيع عىل رشط للبايع

عىل املشتري ،كام لو باع الرشيك حصته بألف دينار واشترط عىل املشتري أن

خييط ثوبه.

(مسألة  :)22إذا اشرتط املشرتي عىل البايع شيئ ًا مل جيب مثله عىل املشرتي

للش�فيع ،ف�إذا باع الرشيك حصته بألف دينار واشترط املشتري عىل البايع أن
خييط ثوبه فأخذ الش�فيع بالش�فعة مل جيب عىل املشترى أن خييط ل�ه ثوب ًا وال أن
يعوضه ب ُاجرته.

ترصف املشرتي يف احلصة مع ثبوت حق الشفعة ترصف ًا
(مسألة  :)23إذا ّ
منافي ًا للحق املذكور كام لو أوقفها أو وهبها أو جعلها صداق ًا مل يبطل حق الشفيع

بالشفعة ،بل له االخذ هبا فيبطل الترصف املذكور.

(مس�ألة  :)24إذا باع املشتري قبل أخذ الش�فيع بالش�فعة مل تس�قط ،بل

جاز للش�فيع االخذ من املشتري األول بالثمن األول فيبطل الثاين ،وله االخذ

من املشتري الثاين بالثمن الثاين فيس�قط حقه من الش�فعة يف األول .وهكذا لو
تعاقب�ت البي�وع ،فإن�ه يكون له االخذ بالش�فعة يف الس�ابق فيبطل م�ا بعده وله
االخذ هبا يف الالحق فيس�قط حقه يف الش�فعة من الس�ابق .هذا ولو وقع بعضها

بإذنه سقط حقه من الشفعة فيها وفيام قبلها إذا كان يعلم به.

(مسألة  :)25إذا باع أحد الرشيكني نصيبه وكان لالخر الشفعة ،فإذا باع
االخر حصته قبل أن يأخذ بالشفعة سقط حقه فيها ،وإن كان جاه ً
ال بالبيع األول.
(مس�ألة  :)26إذا تلف متام املبيع قبل األخذ بالشفعة سقطت ،وإذا تلف
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تعيب مل تس�قط وجاز للش�فيع االخذ لكن بتمام الثمن من دون أرش
بعضه أو ّ

النقص ،وال ضامن عىل املشرتي حتى لو كان هو املتلف.

(مس�ألة  :)27إذا كان الثمن مؤج ً
ال جاز للشفيع املبادرة األخذ بالشفعة

مع التصالح بينه وبني املشتري يف كيفية دفع الثمن من التعجيل أو التأجيل مع
التوثق وبدونه ،ومع التشاح بينهام يقدم قول املشرتي.

(مس�ألة  :)28الظاهر أن حق الش�فعة ال يورث ،فإذا باع أحد الرشيكني
حصته من ثالث ،فامت الرشيك قبل أن يأخذ بالشفعة مل يكن لوارثه واحد ًا كان

أو متع�دد ًا أن يأخذ بالش�فعة .نعم لو مات قبل البي�ع وكان وارثه واحد ًا كان له
ٍ
حينئذ يكون شفيع ًا
االخذ بالشفعة لو بقي الرشيك عىل إرادة البيع أو باع ،لكنه

باالص�ل ال وارث ًا للش�فعة .كام أن�ه لو مات الرشيك بعد االخذ بالش�فعة كانت
احلصة لورثته وإن تعدّ دوا ،لكنه من إرث املال ،ال من إرث حق الشفعة.

(مس�ألة  :)29إذا تقايل الرشيك البايع واملشرتي أو فسخ أحدمها بخيار

ثاب�ت له قبل أخذ الرشيك االخر بالش�فعة ففي بقاء حق الش�فعة بحيث يكون

للرشي�ك اآلخ�ر األخذ هبا من رشيكه البايع ،أو من املشتري املس�تلزم لبطالن
االقالة أو الفسخ إشكال ،فاألحوط وجوب ًا التصالح.
(مس�ألة  :)30الظاهر عدم ثبوت خيار العيب للش�فيع إذا أخذ املبيع من
املشتري .ويف ثبوت االرش له إذا أخذه املشتري من الرشيك ،فض ً
ال عام إذا مل

يأخذه إشكال ،فاألحوط وجوب ًا التصالح.

واحلمد هلل رب العاملني.

كتاب اإلجارة
وفيه فصول..

الفصل األول

يف حقيقة اإلجارة

ورشوط العقد واملتعاقدين

اإلج�ارة ه�ي املعاوض�ة عىل مناف�ع االعيان ،س�واء كان�ت املنفعة عم ً
ال

ـ كاإلج�ارة على اخلياط�ة ـ أم غري ذل�ك ،كإجارة املس�اكن واملالبس والدواب

واملعامل وغريها.

(مس�ألة  :)1البدّ يف اإلجارة من كون املنفعة ملحوظة باالصل ومعوضة
بالثمن ،أما إذا كانت عوض ًا عن متليك يشء أو رشط ًا يف متليكه فال تكون املعاملة

إجارة ،بل بيع ًا أو هبة مرشوطة أو صلح ًا ،وخرجت عن حمل الكالم.

(مسألة  :)2تبتني اإلجارة عىل متليك املنفعة بالعوض ،من دون أن خترج
العين ذات املنفع�ة عماّ كان�ت عليه من كوهنا مل�ك ًا للمؤجر أو غيره ،أو وقف ًا،

أو غير ذلك ،فيجب إرجاعها بنفس�ها بعد اس�تيفاء املنفعة .وعىل ذلك ال جيوز
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إجارة االرض ـ مث ً
ال ـ عىل أن توقف مسجد ًا أو مصلىّ ً أو غري ذلك .نعم ال بأس
بإجارهتا لتكون مصلىّ ً أو نحوه مدة معينة.

(مس�ألة  :)3ال جيوز استئجار العني ذات النامء بنحو يقتيض ملكية النامء،
كاس�تئجار الش�جر للثمر والش�اة ل ّلبن ،والبئر للامء ،إ ّ
ال أن يرج�ع إىل بيع النامء
قبل ظهوره ،فيجوز عىل ما تقدم يف املس�ألة ( )32من الفصل الثالث من كتاب
البي�ع .نع�م ال بأس بالعق�د عىل العني املذك�ورة لالنتفاع بنامئها م�دة من الزمن

بمث�ل األكل والرشب م�ن دون أن يملك يف مقابل يشء من املال .وإن مل يتضح

كونه إجارة حقيقية.

(مس�ألة  )4تكرر عىل ألس�نة بعض الناس إطالق إجارة النقد أو الذهب
أو نحومه�ا على دفع ا ُالم�ور املذكورة ليتعامل هب�ا بالبيع والشراء ونحومها أو

ليعم�ل فيها بمثل الصياغ�ة ونحوها ثم إرجاع مثلها بعد مضي املدة املرضوبة.
وال خيف�ى أن االطالق املذكور تس�احمي ،خلروج املعامل�ة املذكورة عن اإلجارة
يف احلقيقة من وجهني:

األول :ابتناؤه�ا على متل�ك االعيان بأنفس�ها ،وترتيب آث�ار امللك عليها

كالبيع واالستهالك وغريمها.

الث�اين :ع�دم رجوعه�ا بأعياهنا بع�د انقضاء امل�دة وإنام يسترجع مثلها.
وليس�ت هذه املعاملة يف احلقيقة إ ّ
ال اقرتاض ًا ل ُ
المور املذكورة فيتملكها املقرتض

ويتصرف هبا تصرف املالك ،وتنش�غل ذمته بمثله�ا ،فيجب علي�ه إرجاعه ال
إرجاعه�ا بأعياهنا .وعىل ذلك تكون ا ُالج�رة يف احلقيقة فائدة يف مقابل القرض
املذكور ،وتدخل املعاملة يف القرض الربوي املحرم.

نعم تصدق اإلجارة حقيقة يف مثل إجارة الذهب املصوغ للبس�ه والتز ّين
به مدة ب ُاجرة ،عىل أن يبقى عىل ملك صاحبه ويرجع إليه بعينه بعد انقضاء املدة.
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(مس�ألة  :)5اإلجارة تبتني عىل ملكية املس�تأجر للمنفعة واملؤجر للثمن

بمجرد وقوعها قبل استيفاء املنفعة ،حيث ُيلزَ م كل من املتعاقدين بملكية املنفعة

يف مقاب�ل الثم�ن ،ول�ذا كانت م�ن العقود التي جي�ب الوفاء هبا بتس�ليم كل من
العوضين لصاحبه .وهناك طرق ُاخرى الس�تحقاق االجر عىل املنفعة ال تبتني

عىل االلزام وااللتزام ،كاجلعالة واالس�تيفاء بالضمان واالباحة بالضامن .ويأيت

الكالم فيها يف خامتة كتاب اإلجارة إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)6حيث كانت اإلجارة من العقود ،فالبدّ يف حتققها من التزام

املؤجر واملس�تأجر هبا وإبرازمها لاللتزام املذك�ور بالعقد املتضمن لذلك باللفظ
أو بغيره ،على النحو املتقدم يف عق�د البيع وبالرشوط املتقدم�ة فيه ،وجتري هنا
مجيع الفروع اجلارية هناك ،فلرتاجع.

(مسألة  :)7يعترب يف املتعاقدين هنا ما يعترب يف املتعاقدين يف البيع ،وجتري

هنا مجيع الفروع املتقدمة هناك للفضويل واملكره وغريمها.

(مس�ألة  :)8يكف�ي يف صح�ة اإلجارة ملكي�ة املؤجر للمنفع�ة أو واليته

عليها ،وإن مل يملك العني كاملوقوف عليه واملس�تأجر ،عىل تفصيل يأيت يف حمله.

الفصل الثاين

يف رشوط العوضني

حيث سبق أن موضوع اإلجارة هو املنفعة دون العني ،فالبدّ ..

أو ًال :م�ن اس�تقالل املنفعة عن العين ،بحيث يمكن اس�تيفاؤها مع بقاء

العني ،فال يصح مثل إجارة اخلبز الن يؤكل واملال الن يباع ،نظري ما تقدم.
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وثاني� ًا :أن تكون العني صاحلة للمنفعة اخلاصة ،فال يصح إجارة االرض

للزراع�ة إذا كانت غري قابل�ة الن تزرع ،ولو خرجت بعد اإلج�ارة عن القابلية

املذكورة يف الوقت املطلوب انكشف بطالهنا من أول االمر.

إذا عرفت هذا فيعترب يف املنفعة ـ مضاف ًا إىل ذلك ـ ُامور..

األول :التعيني ،فلو كانت مرددة ال تعينّ هلا يف الواقع بطلت اإلجارة ،كام
لو آجره عىل أن خييط أحد الثوبني أو استأجر منه إحدى السيارتني .إ ّ
ال أن يرجع
ٍ
حينئذ.
إىل إرادة القدر املشرتك بني املنفعتني ،نظري الواجب التخيريي ،فتصح
(مسألة  :)1كام يعترب التعيني يف املنفعة يعترب يف الثمن ،فال تصح اإلجارة

مع تردده وعدم تعيينه بحدود واقعية ،كام لو تردد الثمن بني دينار ذهبي وعرشة
فضية .إ ّ
ال أن يرجع إىل إرادة القدر املشرتك ،نظري ما تقدم يف املنفعة.
دراهم ّ
(مس�ألة  :)2إذا ت�ردد الثمن تبع ًا لرتدد املنفعة كما لو قال :إن نقلت املتاع

يوم اجلمعة كان لك عرشة دراهم وإن نقلته يوم الس�بت كان لك مخس�ة دراهم،

صح جعالة.

وأم�ا صحته إج�ارة ـ بحيث يل�زم كل منهام باملضمون ـ فال إش�كال فيه

م�ع رجوع كل من الثمنني واملنفعتني إىل قدر مشترك يك�ون هو الالزم بالعقد،
يوجه يف املثال
وتكون اخلصوصية ا ُالخرى زائدة ملحوظة بنحو الرشط ،كام قد ّ
الس�ابق ب�أن ي�راد إجارته عىل أص�ل النقل يف أح�د اليومني بخمس�ة دراهم مع

اشرتاط زيادة مخسة دراهم لو عجل بالنقل يوم اجلمعة .بل الظاهر صحته كعقد

الزم ب�دون ذل�ك ،كام لو قال :إن نقلت املتاع ي�وم اجلمعة كان لك ديناران وإن

نقلته يوم الس�بت كان لك عرشة دراهم .غايته أنه مل يتضح كونه إجارة حقيقية.

كام أنه ال إشكال يف صحته جعالة ال يلزم هبا أحد الطرفني.
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(مس�ألة  :)3ليس من الرتديد ما إذا استؤجر عىل العمل بوجه خاص مع
اشرتاط زيادة ا ُالجرة أو نقصها لو جىء به بوجه آخر ،بل تصح اإلجارة ويلزم
ٍ
حينئذ ،كاملو قال :آجرتك عىل نقل املتاع يوم الس�بت بعرشة دراهم عىل
الرشط
أنك إن نقلته يوم اجلمعة كان لك عرشون أو إن نقلته يوم االحد كان لك مخسة.

أو قال :آجرتك عىل أن تصبغ الثوب بالسواد بعرشة دراهم عىل أنك إن صبغته
باخلرضة كان لك مخسة عرش درمه ًا ،أو إن صبغته باحلمرة كان لك ثامنية دراهم.

نعم ال يصح الرشط إن كان موجب ًا لسقوط الثمن بتاممه.

الث�اين :أن تك�ون حم ّللة فال تصح إجارة االماك�ن الحراز ما حيرم إحرازه

ـ كاخلم�ر ـ أو للقي�ام فيها بأعامل حمرمة كالغناء ،وال تصح اإلجارة عىل االعامل

املحرمة ،كقتل النفس املحرتمة والغناء وصنع اخلمر وس�قيها وغري ذلك ،بل ال
يس�تحق االجر هبا حتى مع اجلعالة ونحوها .وقد تقدم يف املكاس�ب املحرمة ما

ينفع يف املقام.

الثالث :أن ال يتوقف تسليمها عىل فعل احلرام ،كاستئجار احلائض لكنس
فإن كنس املس�جد وإن مل يكن حمرم ًا عليها إ ّ
املس�جدّ ،
ال أنه موقوف عىل دخوهلا

للمس�جد وهو حمرم .وأما لو توقف تس�لم املنفعة عىل فعل احلرام فالظاهر عدم

بطلان اإلج�ارة ،كام لو اس�تأجر الدار وتوقفت س�كناها عىل امل�رور باالرض
املغصوبة .نعم لو كان املستأجر جاه ً
ال بذلك كان له الفسخ بخيار العيب.
الراب�ع :الق�درة اخلارجي�ة عىل اس�تالم املنفعة عىل األح�وط وجوب ًا ،فال

تص�ح اإلجارة ب�دون ذل�ك وإن احتم�ل القدرة علي�ه يف وقته كإج�ارة اجلمل
الش�ارد والعبد االبق .بل لو جهل املس�تأجر تعذر االستالم كان له الفسخ قطع ًا

لو فرض صحة اإلجارة.

اخلام�س :أن ال تك�ون املنفع�ة منافي�ة حل�ق الغير ،كحق ال�زوج واملوىل
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واملس�تأجر الس�ابق ،وإ ّ
ال توقف نفوذها عىل إذن صاحب احلق .نعم لو آجرت

امل�رأة نفس�ها قبل التزويج مل يمن�ع التزويج من نفوذ اإلج�ارة وإن كانت املنفعة
منافية حلق الزوج.

(مس�ألة  :)4الظاهر ج�واز اإلجارة عىل املنفعة ـ الت�ي يتعذر عىل املؤجر
تس�ليمها ـ مع الضميمة املعلومة احلصول ،عين ًا كانت تلك الضميمة أو منفعة،

كما لو باع�ه ثوب ًا حتت ي�ده وآجره عب�د ًا آبق ًا بأل�ف دينار ،وكام ل�و آجره مجلني
أحدمها شارد واالخر غري شارد بامئة دينار.

(مس�ألة  :)5األحوط وجوب ًا جريان ذلك يف الثمن أيض ًا ،وقد تقدم نظري

ذلك يف البيع.

(مس�ألة  :)6األحوط وجوب� ًا العلم بمقدار املنفع�ة يف اجلملة ،وال ملزم
باملداق�ة يف ذلك ،فال تضر اجلهالة بالنحو الذي ال يوج�ب التغرير باملال عرف ًا،

كاس�تئجار الدابة والس�يارة إىل بلد معهود وإن مل تعرف املسافة دقة ،أو حلمل ما

تطيق�ه وإن مل يعل�م بمقدار طاقتها دقة ،واس�تئجار املنزل يف موس�م خاص وإن
مل يعل�م عدد االيام ،واس�تئجار العامل لتصليح االلة املعيب�ة وإن مل يعلم مقدار
العي�ب وال مق�دار اجله�د املبذول الصالحه دقة ،واس�تئجار املضخة لس�حب

املي�اه م�دة معينة وإن مل تعرف املدة التي يمك�ن االنتفاع هبا فيها لعدم حتديد أيام

تواجد املاء القابل للسحب ،وال أيام اتصال التيار الكهربائي الذي يتوقف عليه

عملها ،ونحو ذلك مما يتسامح فيه العقالء ويتعارف بينهم االقدام عىل اإلجارة
مع اجلهل به.

(مس�ألة  :)7األحوط وجوب� ًا اعتبار العلم بمق�دار الثمن ،عىل التفصيل

املتقدم يف ثمن املبيع.
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(مس�ألة  :)8إذا ق�ال :آجرت�ك ال�دار كل ش�هر بكذا ،فالظاه�ر رجوعه

لإلج�ارة يف الش�هر األول ،واالذن باس�تيفاء املنفع�ة بأج�ر خمص�وص يف بقي�ة

الشهور ،الذي تقدمت االشارة إليه يف املسألة ( )5من الفصل األول.

(مس�ألة  :)9ال يعتبر اتص�ال مدة اإلج�ارة بالعقد ،فيج�وز أن يؤجر يف
ش�وال داره عىل أن يسكنها يف ذي احلجة .نعم إذا ُاطلقت اإلجارة كان ظاهرها
إرادة الزمان املتصل بالعقد.

(مس�ألة  :)10جيوز إجارة احلصة املش�اعة من العين للرشيك .كام جيوز
ً
أيض�ا لكن البد من إذن�ه فإن آجرها بغير إذن الرشيك
إجارهت�ا لغير الرشيك

توقف نفوذ اإلجارة عىل إجازته.

(مس�ألة  :)11جي�وز أن يس�تأجر أكث�ر م�ن واح�د عين ًا واح�دة ،وتكون

منفعتها مشتركة بينهم بالنسبة.كام جيوز أن ُيستأجر أكثر من واحد لعمل واحد

يشرتكون بالقيام به.

(مسألة  :)12ال جتوز إجارة االرض للزرع بمقدار معني مما حيصل منها،
حنط�ة كان أو ش�عري ًا أو غريمه�ا من الطعام ،ب�ل األحوط وجوب� ًا العموم لغري
الطعام من أنواع الزرع .كام أن األحوط وجوب ًا أيض ًا العموم ملا حيصل من أرض
خاص�ة غريه�ا ،بل العموم لكل ما ال وجود له يف اخلارج ،مما س�يوجد من دون
أن يكون ذمي ًا .نعم جتوز إجارهتا بحصة مش�اعة مما حيصل منها ،كالثلث والربع
فتشبه املزارعة.
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الفصل الثالث

يف لزوم اإلجارة

اإلجارة من العقود الالزمة ،فال يصح فسخها إ ّ
ال بالتقايل برضا الطرفني

أو بثبوت اخليار هلام أو الحدمها.

(مس�ألة  :)1جي�ري يف اإلجارة خيار الغبن وخي�ار الرشط وخيار العيب
تبعض الصفقة وخي�ار خت ّلف الرشط ،وقد تقدم
وخي�ار خت ّلف الوصف وخيار ّ
تفصي�ل الكالم فيها يف البيع .كام جيري خيار عدم تس�ليم العوضني ،دون خيار
التأخير على ما يتضح بمراجعة ما تقدم يف البي�ع .وال جيري فيها خيار املجلس
وال خيار احليوان وال خيار الرؤية.

(مس�ألة  :)2إذا وجد املس�تأجر يف العني املس�تأجرة عيب ًا وكان جاه ً
ال به
حين العقد ،فإن كان موجب ًا لفوات بعض املنفعة ـ كخراب بعض بيوت الدارـ
قس�طت ا ُالجرة ورجع عىل املؤجر من ا ُالج�رة بام يقابل املنفعة الفائتة ،وكان له
وللمؤج�ر م�ع جهله بحال العني مع ذلك خيار تبع�ض الصفقة ،وإن مل يوجب
ف�وت بعض املنفعة لكن كان موجب� ًا لعيب يف املنفعة ـ مثل عرج الدابة ـ كان له

الفس�خ بخيار العيب دون األرش ،وإن مل يوجب ذلك أيض ًا إ ّ
ال أنه كان موجب ًا
لنق�ص االجرة كان له الفس�خ أيض� ًا لكن بخيار ختلف الوص�ف ،وهو وصف
السلامة ال�ذي يبتني عليه العق�د ضمن ًاوإن مل يرصح به يف مت�ن العقد .أما إذامل
يوجب شيئ ًا من ذلك فال خيار.
(مسألة  :)3إذا كان موضوع اإلجارة عين ًا كلية فدفع املؤجر عين ًا معيبة مل
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يكن للمس�تأجر الفس�خ يف مجيع الصور املتقدمة ،بل له املطالبة بالصحيح ،ومع

تعذره أو امتناع املؤجر من إبدال املعيب بالصحيح يكون له اخليار يف أصل العقد.

(مس�ألة  :)4إذا وجد املؤجر عيب ًا يف ا ُالج�رة ،فإن كانت أمر ًا كلي ًا كان له
املطالبة بالبدل ،وإن كانت أمر ًا شخصي ًا كان له الفسخ .وإن ترصف فيها ترصف ًا
موجب ًا الختالف الرغبة فيها فاألحوط وجوب ًا الرتايض بينهام.

(مسألة  :)5جيوز للاملك أن يبيع العني املستأجرة قبل انقضاء مدة اإلجارة

عىل املس�تأجر وغريه ،وال تبطل اإلجارة بذلك ،بل تنتقل إىل املشتري مس�لوبة

املنفع�ة م�دة اإلجارة .نعم على البايع أن يعلم املشتري بأهنا مس�تأجرة لالجل
اخلاص ،فإن جهل املشرتي بأهنا مستأجرة ،أو اعتقد ق ّلة املدة فبان كثرهتا كان له
فسخ البيع ،وليس له املطالبة باالرش أو ا ُالجرة التي ختص املدة الباقية.
(مسألة  :)6إذا فسخت اإلجارة بعد البيع بخيار أو تقايل رجعت املنفعة

إىل البايع دون املشرتي.

(مسألة  :)7ال تبطل اإلجارة بموت املؤجر وال املستأجر ،إ ّ
ال إذا ُاخذت

خصوصية أحدمها يف املنفعة التي هي موضوع اإلجارة ،كام إذا آجر نفسه للعمل
ٍ
حينئذ.
بنفس�ه ،أو اس�تأجر الدار ليسكنها بنفس�ه ،حيث يتعذر اس�تيفاء املنفعة

وذل�ك مبطل لإلجارة عىل م�ا يأيت بتفصيل يف الفصل الرابع إن ش�اء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)8يف والي�ة و ّيل الصب�ي ـ كاالب واجل�د ـ عىل إج�ارة الصبي
بنفسه ،أو إجارة ماله مدة تزيد عىل صباه إشكال ،فاألحوط وجوب ًا االقتصار يف

ذلك عىل مقدار الرضورة العرفية الالزمة من تعرض النفس أو املال أو العرض

للرضر املهم.

(مسألة  :)9ال أثر ملوت الو ّيل والوكيل الذي يتولىّ اإلجارة.
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الفصل الرابع

يف أحكام التسليم يف اإلجارة

إذا وق�ع عق�د اإلجارة َم َلك املس�تأجر املنفعة و َم َلك املؤج�ر ا ُالجرة ،كام

هو مقتىض املعاوضة ،ووجب عىل كل منهام تس�ليم ما عليه لالخر .لكن حيث
كانت املنفعة تدرجيية احلصول فال جمال للتقارن بينهام يف التس�ليم والتس ّلم ـ كام
ه�و الواجب يف املعاوضة بني االعيان ـ بل البدّ من تقديم أحدمها ،وهو تابع ملا
يتفقان عليه يف العقد رصحي ًا ،أو ارتكاز ًا تبع ًا للعرف والعادة ،أو تقتضيه القرائن
اخلاصة.

(مس�ألة  :)1إذا امتن�ع أح�د املتعاقدين من التس�ليم يف الوقت املس�تحق

عصى وكان لالخ�ر إجباره .ول�و ظهر عليه االمتن�اع من التس�ليم يف وقته كان

وطلب االستيثاق لنفسه.
لالخر التوقف عن التسليم
ُ

(مسألة  :)2إذا امتنع املؤجر من تسليم املنفعة يف الوقت املستحق مع بذل
املس�تأجر ا ُالجرة كان للمس�تأجر الفس�خ والرجوع با ُالجرة وله االنتظار حتى
ٍ
حينئذ ـ عىل صحة اإلجارة
ينتهي أمد اإلجارة فتنفس�خ قهر ًا ،وال جم�ال للبناء ـ
وضامن املؤجر للمنفعة بنحو يقتيض دفع ُاجرة املثل هلا.

(مس�ألة  :)3إذا امتنع املس�تأجر من تس�ليم ا ُالجرة يف الوقت املس�تحق،

ف�إن مل يكن اس�توىف املنفعة كان للمؤجر الفس�خ فرتجع املنفع�ة له .وإن كان قد
استوفاها ففي جواز الفس�خ للمؤجر والرجوع ُالجرة املثل إشكال ،واألحوط

وجوب ًا االقتصار عىل املطالبة با ُالجرة املسامة.
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(مس�ألة :)4تق�دم أن املؤجريمل�ك ا ُالج�رة باإلج�ارة  ،إ ّ
ال أن ملكيت�ه
هلاالتس�تقر إ ّ
ال بتسليمه املنفعة ،ومع عدم تس�ليمه هلا يكون للمستأجر الرجوع
با ُالجرة .ويأيت الكالم يف املسائل االتية يف معيار التسليم الذي تستقر به ا ُالجرة.
(مسألة  :)5إذا كانت املنفعة التي هي موضوع اإلجارة حمددة بوقت خاص
مس�او هلا كفى يف تسليمها ـ املوجب الس�تقرار ا ُالجرة للمؤجر عىل املستأجر ـ
بذل املؤجر للعني ،س�وا ًء اس�توىف املس�تأجر املنفعة منها مع ذلك أم مل يس�توفها

وفرط فيها ،فإذا اس�تأجر الدار عىل أن يس�كنها يف شهر ش�عبان ،أوالسيارة عىل
أن يس�تغ ّلها يوم العيد فس� ّلمه املؤجر الدار يف الش�هر املذكور والسيارة يف اليوم
املذكور استحق عليه ا ُالجرة وإن مل ينتفع هبام عنده.
(مس�ألة  :)6قد تك�ون املنفعة حمددة بوقت أوس�ع منها ،كام إذا اس�تأجر
الدار عىل أن يسكنها ُاسبوع ًا من شهر شعبان ،أو السيارة عىل أن ينقل متاعه هبا
يوم� ًا يف ضمن ا ُالس�بوع ،فالظاهر أنه ال جمال الطلاق املنفعة يف مثل ذلك ،بل
الب�د من تقييدها بإناطة تعيني وقت املنفعة بارادة املؤجر فقط أو املس�تأجر فقط
ّ
ٍ
أو إرادهتما ً
وحينئذ
أى منهام حس�بام تقتضيه قرائن املق�ام املختلفة.
مع�ا أو إرادة ّ

جيري مع تعيني من بيده التعيني حكم املس�ألة الس�ابقة من االكتفاء يف اس�تقرار
ا ُالجرة بالبذل يف املدة املعينة.
(مس�ألة  :)7إذا مل حتدّ د املنفعة ـ رصحي ًا أو ضمن ًا ـ بوقت خاص فمقتىض

إطلاق العق�د التعجيل ،لك�ن ال بمعنى تقييد املنفعة به بحي�ث ينتهي أمدها لو
مل يعج�ل ،بل بمعنى اس�تحقاق املطالبة هبا ف�ور ًا ففور ًا ،واالكتف�اء بالبذل فيها
أى وقت اس�تحق ا ُالج�رة ،إ ّ
ال أن تقوم
كذل�ك ،ف�إذا حتقق البذل من املؤجر يف ّ
القرينة عىل التقييد بحال خاص كاستئذان املستأجر أو طلبه أو غري ذلك.

(مس�ألة  :)8يف اإلج�ارة عىل االعمال يكفي يف اس�تقرار ا ُالجرة حضور
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العامل وبذل نفس�ه للعمل ومضي املدة املطلوبة للعمل ،فإذا اس�تأجره عىل أن

يبني يف داره أو خييط ثيابه أو غري ذلك فحرض للعمل يف الوقت املناسب ـ حسبام
تقدم يف املس�ائل الثالث الس�ابقة ـ وبذل نفسه يف متام املدة استقرت ا ُالجرة عىل
املس�تأجر ،س�وا ًء اس�توىف عمله أم مل يس�توفه .بل لو انش�غل االجري يف الوقت
املذكور بعمل آخر لنفس�ه غري مناف لبذل نفس�ه للعمل املس�تأجر عليه مل يمنع

من استقرار االجرة.

(مس�ألة  :)9إذا كانت العني املس�تأجرة كلية كفى يف التس�ليم واس�تقرار

ا ُالجرة تس�ليم فرد منها ،وبذله الستيفاء املنفعة منه يف الوقت املناسب لإلجارة
ـ حس�بام تق�دم ـ وك�ذا إذا كان االجير كلي ًا ،كام لو اس�تأجره على أن يبني داره
ٍ
بنفس�ه أو بش�خص آخ�ر بد ً
حينئذ هتيئة
ال عن�ه ،فإنه يكفي يف اس�تقرار ا ُالج�رة

عامل خاص للبناء وحضوره للعمل يف الوقت املناسب ،حسبام تقدم.

(مسألة  :)10إذا كان العمل قائ ًام بعني مملوكة للمستأجر حتت يد االجري
كفى يف تس�ليمه واس�تقرار ا ُالجرة إنجاز العمل يف تلك العني ،فلو دفع له ثوبه
ليخيط�ه أو س�يارته ليصلحه�ا اس�تقرت ل�ه ا ُالج�رة بخياطة الث�وب وتصليح
الس�يارة ،وال يتوقف مع ذلك عىل إرجاع العين التي يقوم هبا العمل ـ كالثوب
والس�يارة يف املث�ال ـ للمس�تأجر .وعىل ذلك ل�و تلفت عنده مل تس�قط ا ُالجرة،

غاي�ة االم�ر أن تلفها إذا كان بفعله أو بتفريط منه كان ضامن ًا هلا بام هلا من الصفة
احلاصلة بسبب العمل.

(مس�ألة  :)11لو امتنع املس�تأجر يف املس�ألة الس�ابقة من تس�ليم ا ُالجرة
غاصب ًا هلا ومتعدي ًا كان للمؤجر حبس العني اس�تيثاق ًا حل ّقه ،كام له حبس غريها
م�ن أموال�ه .كام أنه لو امتنع املؤجر من تس�ليم العني غاصب ًا هلا كان للمس�تأجر
حبس ا ُالجرة عليه اس�تيثاق ًا حل ّقه ،كام له حبس غريها من أمواله .وهذا بخالف
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ما إذا مل يس ّلم املستأجر ا ُالجرة أو مل يسلم االجري العني لعذر من دون تعد منهام،

حيث ال جيوز معه لالخر احلبس.

الفصل اخلامس

يف تعذر استيفاء املنفعة

(مس�ألة  :)1إذا انكش�ف تعذر اس�تيفاء املنفعة من العني يف مدة اإلجارة

لتلفه�ا أو قص�ور فيه�ا كم�رض الدابة واهن�دام ال�دار أو ملانع خارج�ي قهري
كانجامد النهر املانع من سير السفينة انكش�ف بطالن اإلجارة من حني وقوعها

وعدم ملك املؤجر لألجرة ،فيسرتجعها املستأجر إن كان قد دفعها.

(مس�ألة  :)2إذا كان اس�تيفاء املنفع�ة م�ن العين يف مدة اإلج�ارة ممكن ًا،

إال أن�ه ط�رأ التعذر بس�بب املؤج�ر ،كام لو أتل�ف العني أو أهن�ك الدابة أو هدم
ال�دار فاإلجارة وإن وقعت صحيحة إال أن للمس�تأجر عدم ترتيب األثر عليها

واسترجاع األجرة املسماة وليس ل�ه ترتيب األث�ر عليها بإبقاء األجرة املسماة

للمؤجر والرجوع عليه بأجر املثل للمنفعة التي فوهتا عليه.

(مس�ألة  :)3إذا طرأ التعذر بس�بب املس�تأجر كام لو أتلف العني أو هدم

الدار فال تبطل اإلجارة وليس للمس�تأجر فسخها فيلزمه دفع األجرة للمؤجر.

غايته أنه يضمن العني للمؤجر مسلوبة املنفعة املستأجر عليها.

(مس�ألة  :)4إذا طرأ التعذر بس�بب اإلتالف أو نحوه من شخص ثالث،

فإن حصل ذلك قبل تسليم املؤجر العني للمستأجر ومتكينه منها كان للمستأجر
استرجاع األجرة إن كان قد دفعها ويضمن املتلف العني للمؤجر غري مس�لوبة

املنفع�ة ولي�س للمس�تأجر ترتي�ب األث�ر على اإلج�ارة وإبق�اء األجرة املسماة
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للمؤج�ر ،ومطالبة املتلف املث�ل للمنفعة التي فوهتا عليه على نحو ما ذكرناه يف

تفويت املؤجر للمنفعة .وإن حصل ذلك بعد تسليم املؤجر العني للمستأجر أو
متكينه منها لزمت اإلجارة وليس للمس�تأجر استرجاع األجرة ،وتفوت املنفعة

م�ن ماله من دون ضامن املفوت مادام مل يس�توف املنفع�ة .غاية األمر أنه يتحمل
إث�م العدوان عىل املس�تأجر وظلم�ه بتفويت املنفع�ة عليه ،إال أن�ه أمر آخر غري

ضامهنا املايل باألجرة املسامة.

(مسألة  :)5إذا كانت العني صاحلة الستيفاء املنفعة املستأجر عليها منها،

إال أنه تعذر عىل املس�تأجر اس�تيفاؤها بسبب عام كمنع السلطان ،وظهور قطاع
الطرق أو احلر أو الربد الشديدين املانعني من السفر أو نحو ذلك .فإن بلغ ذلك
حد ًا حيرم معه عىل املؤجر بذل العني الس�تيفاء املنفعة املس�تأجر عليها انكش�ف
بطلان اإلج�ارة .وإال فإن ابتن�ت اإلجارة عىل عدم عروض الط�ارئ املذكور،

نظري الرشط الضمني ،كان لكل من الطرفني فسخ اإلجارة .وإن مل تبتن اإلجارة
عىل ذلك فال جمال لفس�خها ،بل جيب عىل املس�تأجر دفع األجرة مع بذل املؤجر

للعين ومتكني املس�تأجر منها .وجيري ذلك يف العذر اخلاص باملس�تأجر ،كام لو
مرض أو حبس أو منعه السلطان من السفر بشخصه أو نحو ذلك.

(مسألة  :)6إذا استؤجر عىل عمل فإن انكشف تعذره منه يف مدة اإلجارة

ملوت أو مرض أو ارتفاع املوضوع ـ كتلف الثوب الذي اس�تؤجر عىل خياطته ـ
انكشف بطالن اإلجارة .وإن مل يتعذر عليه إال أنه مل يبادر إليه حتى تعذر مع بقاء

م�دة اإلجارة أو انقضائها ،فإن اإلجارة وإن وقعت صحيحة إال أن للمس�تأجر

عدم ترتيب األثر عليها واسترجاع األجرة املسماة وليس له ترتيب األثر عليها
بإبقاء األجرة املسماة لألجري ومطالبته بأجرة املثل للعمل الذي فوته عليه ،نظري
ما سبق يف منافع األعيان املستأجرة.
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(مس�ألة  :)7تعذر اس�تيفاء املنفعة بجميع أقسامه إنام يبطل اإلجارة إذا مل
تس�تقر ا ُالجرة ببذل العني وميض مدة يمكن اس�تيفاء املنفعة منها عىل التفصيل
املتقدم يف املسألة ( )5من الفصل السابق .وكذا احلال يف تعذر العمل من االجري
الذي تقدم حكمه يف املسألة السابقة ،فإنه إنام يبطل اإلجارة إذا مل تستقر ا ُالجرة
ببذل االجري نفس�ه للعمل يف متام املدة املطلوبة بالنحو املتقدم يف املسألة ( )8من

الفصل السابق.

(مسألة  :)8إذا غصب العني غاصب ،فإن مل يستوف املنفعة جرى التفصيل

املستأجر عليها فإن كان قبل تسليم العني للمستأجر
املتقدم ،وإن استوىف املنفعة
َ
كان املس�تأجر خمري ًا بني فس�خ اإلجارة ،فرتجع له ا ُالجرة املسامة ويرجع املؤجر
عىل الغاصب بأجرة املثل للمنفعة التي استوفاها ،وعدم الفسخ ،فتستقر ا ُالجرة
املسماة للمؤج�ر ويرجع هو عىل الغاص�ب ب ُاجرة املثل .وك�ذا إذا كان الغصب
بعد تس�ليم العني من دون تفريط من املس�تأجر .أما إذا كان بتفريط منه فليس له
فس�خ اإلجارة ،بل تس�تقر ا ُالجرة عليه وله الرجوع عىل الغاصب ب ُاجرة املثل.
وأم�ا إذا مل يس�توف املنفعة ،ب�ل حبس العني فق�ط فال رجوع علي�ه بأجرة املثل

للمنفعة الفائتة ال من قبل املؤجر إن كان قبل تس�ليم العني للمس�تأجر ،وال من

قبل املستأجر إن كان بعد تسليم العني له.

(مس�ألة  :)9إذا تعذرت املنفعة ـ بنحو يقتيض بطالن اإلجارة ـ يف بعض

امل�دة دون بع�ض ،فإن كان التعذر قبل تس�ليم العني الس�تيفاء املنفع�ة ـ كام إذا
اس�تأجر الدابة ش�هر ًا فمرضت يف النصف األول من الشهر وبرئت يف النصف
الث�اين ـ كان كل من املؤجر واملس�تأجر خمري ًا بني فس�خ اإلجارة ،فرتجع ا ُالجرة

بتاممها للمس�تأجر وليس له م�ن املنفعة يشء ،وعدم الفس�خ فتصح اإلجارة يف
املقدار القابل لالستيفاء بام يقابله من ا ُالجرة.
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وإن كان بعد تسليم العني الستيفاء املنفعة منها ـ كام إذا مرضت الدابة يف
املثال السابق بعد ميض نصف شهر من تسليمها ـ فال جمال لفسخ اإلجارة رأس ًا،
بل يرتتب أثرها فيام حصل دون ما مل حيصل ،وتتبعض األجرة بالنس�بة .وجيري

التفصي�ل املذك�ور يف تعذر بعض العمل املس�تأجر عليه .وي�أيت يف آخر الفصل

السابع ما يتعلق بذلك.

(مس�ألة  :)10إذا تع�ذر اس�تيفاء املنفعة ملان�ع خاص باملس�تأجر ـ كام لو

اس�تأجر س�يارة ليس�افر هبا فمنع من الس�فر بمرض ،أو من قبل السلطان ـ فإن
اشرتط و ُاخذ يف اإلجارة مبارشته كان من تعذر استيفاء املنفعة ،وإال فلم تتعذر،

بل كان له بذل العني لغريه جمان ًا أو ب ُاجرة ليستويف منفعتها.

(مس�ألة  :)11إذا اس�تأجره للم�داواة فبرئ بطل�ت اإلج�ارة ،الرتفاع
موض�وع املنفع�ة ،م�ن دون فرق بني أن يس�تند الش�فاء للمؤجر أو يك�ون قهر ًا

عليه.

(مسألة  :)12إذا استأجر الطبيب لقلع رضسه أو الجراء عملية جراحية

ل�ه أو نحو ذل�ك فالظاهر أخذ احلاجة الصحية يف موض�وع ذلك ،فإذا ارتفعت
احلاج�ة له بالش�فاء قبل وق�ت اإلجارة دخل يف تعذر اس�تيفاء املنفع�ة ،نظري ما

تقدم يف املسألة السابقة ،بخالف ما إذا استأجره خلياطة ثوبه وبناء داره فارتفعت
احلاجة لذلك بأن رزق ثوب ًا آخر أو دار ًا ُاخرى ،فإن اإلجارة ال تبطل بذلك.
كلية فس� ّلم املؤجر ف�رد ًا منها
(مس�ألة  :)13إذا كان�ت العني املس�تأجرة ّ

لتس�توىف منه املنفعة وبعد تسليمه تعذر اس�تيفاء املنفعة منه مل تبطل اإلجارة ،بل

جيب عىل املؤجر تبديل ذلك الفرد بفرد آخر .وما سبق من بطالن اإلجارة بذلك
يف بعض الصور خيتص بام إذا كان موضوع اإلجارة العني الشخصية.

(مس�ألة  :)14إذا اس�تأجر أجري ًا لعمل خاص فقام به غريه بنحو ال يبقى
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موضوع لعمله ،كام لو استأجره عىل أن خييط ثوبه ،أو يداوي مريضه ،فإن ابتنت
اإلجارة عىل مبارشة االجري العمل بنفسه ،بطلت اإلجارة ،وإن مل تبتن عىل ذلك

بل عىل انشغال ذمته بالعمل مع إمكان قيام غريه مقامه فيه ،فإن كان عمل الغري
بد ً
ال عن االجري ـ تربع ًا أو ب ُاجرة ـ صحت اإلجارة ،واس�تحق األجري ا ُالجرة،
وإال بطلت أيض ًا ومل يستحق االجري شيئ ًا ،وال العامل.

الفصل السادس

يف الضامن وعدمه

(مسألة  :)1العني املستأجرة إذا كانت حتت يد املستأجر فهي أمانة يف يده

جيري عليها حكم االمانات ،فال تكون مضمونة إال بأمرين..

األول :التعدي عليها عىل خالف مقتىض االس�تئامن ،باستعامهلا يف غري ما

يقتضي�ه العقد ،كام لو اس�تأجر الدابة مدة فأخرها عنه�ا ،أو إىل مكان فركبها إىل
غريه ،أو استأجر الثوب ليلبسه عند التجمل فلبسه حال التبذل ،أو جعله فراش ًا

عرضها للربد حتى
يوطأ ،وكام لو ترك الدابة بال طعام وال رشاب أو أجهدها أو ّ
مرضت أو نفقت ،وكام لو ّ
وتعيب.
ابتل الثوب فلم ينرشه وجيففه حتى تع ّفن ّ
الث�اين :التفري�ط ،وهو عدم التحف�ظ عىل العني بالنح�و املتعارف ،كام لو

مل يوث�ق الداب�ة فشردت أو ت�ر ّدت يف حف�رة ،أو مل يقف�ل البيت فسرق ما فيه،

أو نحو ذلك.

(مس�ألة  :)2املش�هور أن التعدي والتفريط يف االمان�ات موجبان لضامن

تلفه�ا ورضره�ا املتأخرين عنهام وإن مل يس�تندا إليهام ،فلو رك�ب الدابة إىل غري

مضمن
املكان املأذون فيه بمقتىض االس�تئامن فلم يرضّ هبا ثم تلفت بس�بب غري
ِّ
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كان علي�ه الضامن ،وكذا إذا مل يوث�ق الدابة فلم ترشد ثم مرضت ،إىل غري ذلك.
فالتعدي والتفريط عندهم خمرج هلا عن حكم االمانة إىل حكم الغصب.

لكن الظاهر اختصاص الضامن بام إذا اس�تند س�بب التلف أوالعطب إىل

التعدي أو التفريط ،وال جيري عليها حكم الغصب إال إذا كان وضع اليد عليها
عدواني� ًا ،كما لو انته�ت مدة اإلجارة أو بطلت أو فس�خت بخي�ار فأبقى العني

عنده بدون رضا املالك مع قدرته عىل تسليمها له.

تعيبت العني ومل تتلف ،بل بقيت هلا قيمة
(مسألة  :)3يف مورد الضامن إذا ّ

عرف� ًا يل�زم االرش وهو الفرق ما بين قيمتها قبل طروء العي�ب وقيمتها بعده.
وإن تلف�ت أو ص�ارت بحكم التالف عرف ًا لعدم املالية هل�ا ،فإن كانت مثلية لزم

مثلها ،وإن كانت قيمية لزمت قيمتها وإذا اختلفت قيمة يوم التلف عن قيمة يوم
األداء فاألحوط وجوب ًا التصالح بني املالك واملتلف .نعم إذا جرى عليها حكم
ٍ
فحينئذ تلزم قيمتها يوم الغصب.
الغصب ـ عىل ما تقدم يف املسألة السابقة ـ
مثلية وتعذر املثل لزم دفع قيمته يوم االداء.
(مسألة  :)4إذا كانت ّ

(مس�ألة  :)5املثلي هو الذي تنس�ب القيمة فيه عرف ًا لنوعه ال لش�خصه،

كالذه�ب وأنواع الطع�ام ومنتوجات املعام�ل احلديثة ذات امل�اركات اخلاصة.
والقيم�ي ه�و ال�ذي تنس�ب القيمة عرف� ًا له بش�خصه ،ككثري م�ن املصنوعات
اليدوية واحليوانات واالشياء املستعملة وغريها.

(مس�ألة  :)6للمؤجر أن يشترط عىل املس�تأجر الضامن ،بحيث تنش�غل

ذمته باملثل أو القيمة ،وأظهر من ذلك ما إذا اشرتط عليه أن يعطيه عوض العني
أو أرش النقص .وال يفرق يف ذلك بني اإلجارة الصحيحة والفاسدة.

(مس�ألة  :)7كام أن العني املس�تأجرة أمانة يف يد املس�تأجر ،كذلك العني
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التي يدفعها املس�تأجر لالجري ليعم�ل فيها ،كالثوب الذي يدفع لالجري ليخيطه
أو يصبغ�ه ،واجله�از ال�ذي يدفع له ليصلح�ه ،والدقيق الدي يدف�ع له ليخبزه،

وغير ذلك ،فإن مجيع ذلك أمان�ة يف يد االجري ،وجيري عليها احلكم املتقدم من

عدم الضامن إال بالتعدي و التفريط والرشط.

(مسألة  :)8ال جيب عىل املستأجر تدارك ما حيصل لالجري يف مدة اإلجارة

أو العمل من رضر يف نفس�ه ،س�وا ًء كان عمل االجري يف حوزة املستأجر وحتت
يده ـ كام لو حفر بئر ًا يف داره ـ أم ال ،كام لو دفع إليه الثوب ليخيطه ،وسوا ًء كان

االجري عبد ًا أم حر ًا ،كبري ًا أم صغري ًا ،وسوا ًء كان الرضر بسبب العمل أم بسبب
آخر ،إال مع الرشط ،أو كون املس�تأجر هو الس�بب يف الضرر ،أو كونه غار ًا أو
ٍ
حينئذ.
خادع ًا ،فيضمن
(مس�ألة  :)9إذا دف�ع إليه عين� ًا ليعمل فيه�ا عم ً
ال ـ كخياط�ة أو صبغ أو

غريمه�ا ـ فعمل�ه ،ث�م تلفت مضمون�ة عليه وجب علي�ه ضامهنا بام أهن�ا واجدة
ٍ
حينئذ.
للصفة احلاصلة من العمل ،كام سبق .نعم يستحق االجري ُاجرة العمل
(مسألة  :)10كل من آجر نفسه لعمل يف مال الغري أو يف نفسه ـ كاخلياط

والنجار واحلداد والقصاب واخلتان وغريهم ـ إذا اس�تؤجر عىل أن يعمل بوجه

صال�ح من دون حتديد العمل الذي يعمله فهو ضامن إذا أفس�د .وكذا إذا حدد
له العمل فتجاوزه فأفس�د ،أما إذا مل يتج�اوز ما حدد له فال ضامن عليه ،وجيري
ذلك يف كل من يعمل للغري وإن مل يكن مستأجر ًا حتى التربع.
(مس�ألة  :)11يضم�ن الطبي�ب والبيط�ري املب�ارشان للعلاج ـ بمث�ل

حق�ن ال�دواء يف ب�دن املري�ض وطيل جس�مه ب�ه وتدليكه وش�قه وجبر كرسه
ونحوه�ا ـ مطلق� ًا ،وك�ذا الطبي�ب املشرف عىل العلاج ـ بحيث تك�ون فعلية
العلاج بتوجيه�ه ،فال يس�تعمل املريض ال�دواء يف كل مرة إال بأم�ره ـ إذا كان

 ........................................................ 156منهاج الصاحلني /املعامالت ـ القسم األول

املري�ض قارص ًا ال يس�تقل بالترصف لصغر أو جن�ون أو نحومها ،بل مطلق ًا عىل
األحوط وجوب ًا .بل األحوط وجوب ًا ضامنه بوصفه للعالج عند الرجوع إليه من

أجل أن يتعالج به وإن مل يكن مرشف ًا عىل العالج ،حتى لو كان املريض أو املبارش
للعالج مس�تق ً
ال بالترصف .نعم ال يضمن بمج�رد وصفه للدواء إذا كان ملجرد

االعالم برأيه من دون أن يكون من أجل ترتب العالج عليه.

(مسألة  :)12يس�قط ضامن الطبيب والبيطري بأخذه الرباءة من املريض

أو املالك أو وليهام .ويكفي يف الرباءة حضورهم للعالج مع علمهم بعدم ابتناء
العلاج على اليقني ،وتعرضه للخط�ر .والظاهر جريان ذل�ك يف كل من يعمل

للغري ويتربأ من الضامن.

(مسألة  :)13املمرض التابع للطبيب واملنفذ تعاليمه يف حق املريض يضمن

م�ع مبارشته للعلاج أو أمره للمريض القارص باس�تعامل العلاج يف حالتني..
ا ُالوىل :أن ال يك�ون مأذون ًا من قبل املريض أو وليه بتنفيذ أمر الطبيب أو

إرشاده.

الثانية :أن يتجاوز إرشاد الطبيب وتوجيهه من دون إذن املريض أو وليه.

(مس�ألة  :)14إذا عثر احلامل فس�قط ما حيمله ضمن�ه ،خصوص ًا إذا كان
مقرص ًا ،إلقدامه عىل احلمل مع علمه من نفسه أنه يتعثر كثري ًا ،أو لسلوكه طريق ًا

غري مس�تو ،أو الرساعه يف السير على خالف املتعارف ،أو نح�و ذلك .نعم لو
كانت العثرة مس�ببة عن أم�ر طارئ كام إذا اعرتضه ش�خص يف طريقه بعص ًا أو

حجر فعثر هبام ،أشكل ضامنه .وكذا إذا ابتنت اإلجارة عىل عدم الضامن بالعثور
بالوجه املتعارف بحيث يكون رشط ًا ضمني ًا.
أوتعيب،
(مسألة  :)15إذا محل االجري عىل الدابة شيئ ًا فسقط منها وتلف
ّ
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ف�إن اس�تند ذلك إليه ضمن ،كما إذا مل ُحيكم شدّ املتاع وأرس�لها فس�قط املتاع،
أو نخ�س الداب�ة أو رضهبا فنفرت وألقت ما عليه�ا ،إال أن يتعارف فعل ذلك،

بحي�ث تبتني اإلجارة عىل عدم الضامن معه .وإن مل يس�تند إليه مل يضمن ،كام لو
طار طائر فنفرت ،أو مطرت السامء فزلقت ،إال أن يكون مقرص ًا ،كام لو تعارف
إحكام شدّ املتاع يف أيام املطر ،فلم يفعل .وجيري هذا التفصيل يف مجيع وس�ائط

النقل ونحوها.

(مس�ألة  :)16إذا ق�ال للخي�اط :خط هذا الثوب قميص� ًا يل ،فقطعه فلم
يك�ف قميص� ًا ل�ه ،كان عليه ضامن النق�ص ،لعدم حتقق م�ا أذن له في�ه .أما إذا
ق�ال :اصبغ هذا الثوب الجعله قميص ًا يل فصبغه فلم ِ
يكف فال ضامن عليه ،إال

أن يك�ون االذن مقي�د ًا بكفايت�ه ،كام لو قال :إن كان هذا الث�وب يكفيني قميص ًا

فاصبغه أو نحو ذلك.

(مس�ألة  :)17حيث تق�دم أن العني التي يدفعها املؤج�ر لالجري أمانة يف

ي�د االجري ال يضمنها إال بالتعدي والتفريط ،فإن ادعى تلفها بس�بب ال يقتيض

الضمان ـ كالرسق�ة واحلرق والغرق من دون تفريط ـ فإن كان هناك ما يناس�ب
ذل�ك ـ كرسق�ة حمله كله ونحو ذلك مما يرفع الش�بهة عنه ـ ُصدّ ق ،وكذا إذا كان
ثقة مأمون ًا أو جاء بالبينة .كام يستحب عدم تضمينه إذا حلف.
(مس�ألة  :)18إذا استؤجر حلراسة حمل جتاري أو نحوه من دون أن جيعل

حتت يده أمانة عنده ،فرسق املحل فإن مل يكن بتقصري منه فال ضامن ،ويس�تحق
ا ُالج�رة ،وإن كان بتقصير من�ه مل يس�تحق ا ُالجرة لكن ال يضم�ن أيض ًا ،إال أن
يتضم�ن عقد اإلجارة اشتراط الضامن على تقدير التفري�ط أو مطلق ًا ،فيضمن

حسب الرشط.

(مسألة  :)19إذا استؤجر حلفظ متاع وجعل حتت يده أمانة عنده فسرُ ق،
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كان ضامن� ًا ل�ه م�ع التقصير .وال ضامن مع عدم�ه إال مع الرشط ،كما تقدم يف
املسألة السابقة .وال يستحق ا ُالجرة عىل كل حال ،إال أن يكون احلفظ املستأجر
عليه اس�تمراري ًا إىل مدة معينة ـ كش�هر ـ فحفظه يف بعض املدة ،فإنه يستحق من
ا ُالجرة بنسبة املدة التي حفظه فيها إىل املدة املستأجر عليها.
نع�م إذا رجع العق�د إىل تعهد آخذ املال بنفس املتاع ،بحيث يكون ضامن ًا

ل�ه يف مقاب�ل املال املدفوع إليه ،بنحو يش�به التأمني املتع�ارف يف عصورنا ،تعني
استحقاقه املال مع ضامنه للمتاع مطلق ًا قرص أم مل يقرص.
(مس�ألة  :)20إذا استأجر عين ًا فآجرها لغريه وسلمها له ـ يف مورد صحة

تعيـب�ت بتقصري من الث�اين كان الثاين
اإلج�ارة الثاني�ة ـ فتلف�ت عند الث�اين ،أو ّ
ضامن� ًا ،وأم�ا األول فال يضم�ن إال إذا كان الثاين الذي س�لمها ل�ه غري مأمون
عنده .وكذا احلال إذا استؤجر عىل عمل يف عني يأخذها عنده فاستأجر آخر عىل

العمل فيها وسلمها له.

الفصل السابع

يف أحكام اإلجارة

(مسألة  :)1إذا استوىف املستأجر من العني أكثر من املنفعة املستأجر عليها
كان عليه للمؤجر مع ا ُالجرة املسامة قيمة مثل املنفعة الزائدة ،كام إذا سار بالدابة
أطول من املسافة املقررة ،أو محلها أكثر من احلمل املتفق عليه ،أو أسكن يف الدار
أكثر من العدد املقرر ،أو اس�تعمل االجري مدة أطول ،وهكذا .وكذا إذا اس�توىف
منها منفعة ُاخرى مع املنفعة املستأجر عليها ،كام لو استأجر الدابة لسحب العربة
فحمل عليها مع ذلك ،أو استأجر اجلارية للخدمة فاسرتضعها لولده ،فإن عليه
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مع ا ُالجرة املسامة ُاجرة املثل للمنفعة ا ُالخرى.

(مس�ألة  :)2إذا اس�تلم املستأجر العني ومل يس�توف منها املنفعة املستأجر
عليه�ا بل اس�توىف غريها مع إم�كان اس�تيفاء املنفعتني مع ًا وج�ب عليه ا ُالجرة

فوهتا عىل نفس�ه و ُاج�رة املث�ل للمنفعة
املسماة للمنفع�ة املس�تأجر عليه�ا الت�ي ّ
ا ُالخ�رى الت�ي اس�توفاها ،س�وا ًء كان ذلك لع�دم التضاد بني املنفعتين ـ كام لو
اس�تأجر االمة للخدمة فاسرتضعها ومل يس�تخدمها ـ أم لسعة الوقت للمنفعتني
مع ًا مع التضاد بينهام ،كام لو استأجر السيارة يوم ًا للذهاب لكربالء ،فلم يذهب

لكربالء بل ذهب للحلة .نعم يس�تحق يف الثاين مع بقاء الوقت اس�تيفاء املنفعة
املستأجر عليها ،إال أن يبتني عقد اإلجارة عىل اشرتاط عدم اجلمع بني املنفعتني
ٍ
وحينئذ يلحقه حكم تعذر اجلمع بني املنفعتني الذي يأيت يف
جتنب ًا الجهاد العني،
املسألة الالحقة.

(مس�ألة  :)3إذا اس�تلم املس�تأجر العين ومل يس�توف منه�ا املنفع�ة

املس�تأجر عليها ،بل اس�توىف غريها مما يتعذر مجعه معها ـ كام إذا اس�تأجر الدار
للس�كن فصريها حم ً
ال جتاري ًا ،أو اس�تأجر الس�يارة يوم ًا للس�فر رشق ًا فس�افر هبا
غرب� ًا ـ فالظاهر أن للمؤجر مع ا ُالجرة املسماة قيمة املثل لفرق ما بني املنفعتني،
ف�إذا كانت قيم�ة منفعة املحل التجاري ضعف قيمة منفعة دار الس�كن يف املثال
الس�ابق اس�تحق مع ا ُالجرة املسماة نصف ُاج�رة املثل للمحل التج�اري .وإذا

كانت املنفعتان متس�اويتني قيمة أو كانت املنفعة املس�توفاة أقل مل يس�تحق ش�يئ ًا
زائ�د ًا عىل ا ُالجرة املسماة .إال أن ينقص األجر املس�مى عن قيم�ة املثل للمنفعة
املستوفاة فيجب إكامهلا.

نعم له يف مجيع الصور فس�خ اإلجارة ،ملخالفة املستأجر الرشط باستعامل
ٍ
وحينئذ يستحق ُاجرة املثل للمنفعة املستوفاة
العني يف غري املنفعة املستأجر عليها،
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بتاممها ،دون ا ُالجرة املسامة.

(مسألة  :)4إذا استأجر أجري ًا لعمل خاص فحرض االجري للعمل فطلب
ً
ً
عاملا يوم ًا للخياطة ،فكلفه باحلراس�ة
عملا آخر فعمله ـ كام إذا اس�تأجر
من�ه

أو الكتاب�ة ـ ف�إن رجع ذل�ك منهام إىل الرتايض عىل إبدال العمل املس�تأجر عليه
بالعمل االخر فال إش�كال يف لزوم اإلجارة واس�تحقاق ا ُالجرة املسماة ال غري،
وإن مل يرجع إىل ذلك ـ كام لو كان األجري جمبور ًا عىل العمل اآلخر ،أو قارص ًا ال
ينفذ ترصفه ،أو غري ذلك ـ جرى فيه التفصيل املتقدم يف املسألتني السابقتني.

(مس�ألة  :)5إذا اس�تأجر عين ًا عىل أن يس�تويف منفعتها بنفسه ّ
فمكن غريه

من استيفائها وأذن له يف ذلك مل ينفذ ذلك منه ،وحيرم عىل ذلك الغري استيفاؤها،

فلو استوفاها كان املورد من صغريات ما تقدم يف املسألة ( )3من استيفاء املنفعة

املضادة للمنفعة املس�تأجر عليها ،فيكون للمؤجر فس�خ اإلجارة  ،فإن فس�خ مل
يس�تحق ا ُالجرة املسماة عىل املستأجر ،بل يس�تحق ُاجرة املثل للمنفعة املستوفاة
على م�ن اس�توفاها ،وإن مل يفس�خ كان له ا ُالجرة املسماة عىل املس�تأجر ،وكان
للمس�تأجر عىل املس�تويف ُاجرة املث�ل للمنفعة إذا مل يكن قد أذن له يف اس�تيفائها
ٍ
حينئذ ـ زيادة ُاجرة املنفعة إذا اس�توفاها الشخص املذكور
جمان ًا .نعم لو فرض ـ

عن ُاجرهتا إذا استوفاها املستأجر كان للمؤجر قيمة املثل لفرق ما بني املنفعتني،
نظري ما تقدم يف املسألة (.)3

(مس�ألة  :)6إذا اس�تأجر عين ًا عىل أن يس�تويف منفعتها بنفس�ه ف آجرها

م�ن غريه ليس�توفيها مل تنفذ اإلج�ارة منه ،بل تتوقف عىل إج�ازة املؤجر األول،
فإن أجاز نفذت اإلجارة ووقعت للمس�تأجر األول ،لرجوعها عرفا إىل إسقاط

رشط مبارشته يف االس�تيفاء ،فيلحقها حكم املس�ألة االتية .وإن مل جيز حرم عىل
ٍ
حينئذ جرى حكم املسألة السابقة.
املؤجر الثاين استيفاء املنفعة ،وإن استوفاها
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(مسألة  :)7إذا استأجر عين ًا عىل منفعة خاصة وتسلمها ليستويف منفعتها

فاس�توىف غيره منفعتها ب�إذن منه أو بدونه ،ف�إن كان ذلك مع ع�دم التضا ّد بني
املنفعتني اس�تحق املؤجر عىل املس�تأجر ا ُالجرة املسماة  ،وعىل الثاين ُاجرة املثل
للمنفعة التي اس�توفاها .وإن كان مع التضاد بينهام استحق املؤجر عىل املستأجر

األجرة املسامة ،ويف استحقاقه متام أجرة املثل عىل املستويف للمنفعة أو خصوص

الفرق بني املنفعتني إن كانت الثانية أكثر إشكال.

(مس�ألة  :)8جي�وز ملس�تأجر العين أن يؤجرها م�ن غريه ،فمن اس�تأجر
مقعد ًا يف سيارة مث ً
ال جاز له أن يؤجره من غريه ،إال مع اشرتاط املبارشة رصحي ًا
أو ضمن� ًا ول�و النصراف اإلجارة إليها .نع�م إذا كانت اإلج�ارة يف مثل املنفعة

املذكورة مبنية عىل تسليم العني للمستأجر فال تنفذ إال بإذن املؤجر .ولو أذن يف
اإلجيار من الغري أو ابتنت اإلجارة األوىل عىل ذلك فالظاهر لزوم االقتصار عىل
ما إذا كان املستأجر الثاين ثقة بنظر املستأجر األول .وال جيوز له إجياره عىل غريه
إال بإذن خاص من املؤجر األول املالك للعني.

(مسألة  :)9إذا ابتنت إجارة العني عىل جواز إجيارها للغري جاز للمستأجر

أن يؤجره�ا لغريه بأقل مما اس�تأجرها به وبقدره ،وكذا باالكث�ر إذا أحدث فيها
حدث� ًا ـ كصب�غ بيوت ال�دار وإصالح باهبا وغري ذلك ـ أو غرم فيها ش�يئ ًا .وأما
بدون ذلك فال جيوز يف البيت والدار والدكان واملرعى ،بل وال يف الس�فينة عىل
األحوط وجوب ًا .واألحوط اس�تحباب ًا عموم املنع لكل عني مستأجرة خصوص ًا
األرض والرحى.

(مس�ألة  :)10جيوز ملن اس�تأجر عين ًا أن يؤجرها بغري جنس ا ُالجرة التي

استأجرها هبا ،وإن كانت أكثر قيمة منها بحيث يكون له الربح يف ذلك.

(مس�ألة  :)11جي�وز للمس�تأجر أن يؤجر بع�ض العني املس�تأجرة بأكثر
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من نسبته من أجرة الكل ،بل جيوز بتامم ُاجرة الكل من دون زيادة ،فمن استأجر
دار ًا بألف دينار ـ مث ً
ال ـ جاز له أن ينتفع بثلثيها بنفسه ،ويؤجر ثلثها بألف دينار،

ال بأكثر .نعم ال جيوز ذلك يف املرعى ،فال جيوز إجارة بعضه بتامم أجرة الكل.

قبلها لغريه
َقب�ل الرجل أرض� ًا للزراعة ث�م ُي ّ
(مس�ألة  :)12ال ب�أس أن يت ّ
قبلها ب�ه إذا كان ذلك بحصة مش�اعة من ثمره�ا ،وإن مل حيدث فيها
بأكث�ر مم�ا َت ّ
ش�يئ ًا ومل يغ�رم .فمن تقبل أرض ًا مث ً
ال عىل أن يدفع رب�ع حاصلها ملالكها جاز له
أن يقبلها لغريه بنصف حاصلها ،فإذا أخذ النصف دفع منه ربع ًا للاملك ويكون
الربع الثاين ربح ًا له.
(مس�ألة  :)13من اس�تؤجر لعمل ـ كخياطة ثوب وبناء دارـ بأجر معني

بنحو له أن يس�تأجر غريه عليه ال جيوز له أن يس�تأجره بأقل من ذلك األجر ،إال
أن يعمل فيه شيئ ًا ،كتقطيع الثوب للخياطة وشق ا ُالسس للبناء ونحو ذلك .ويف

كفاية الغرم من غري عمل إشكال ،كام إذا دفع ُاجرة لنقل العني التي فيها العمل
أو حلراس�تها ،إ ّ
ال أن يك�ون العم�ل الذي يغرم الجله من مجلة العمل املس�تأجر
ٍ
حينئ�ذ وإن حصل ل�ه ربح من ذل�ك .وكذا جي�وز إذا كان الثمن
علي�ه ،فيج�وز
ً
مدفوع�ا ب�أزاء عني مع العم�ل والثاين مدفوع ًا بأزاء العم�ل فقط ،كام إذا
األول

اس�تؤجر على اخلياطة أو البناء أو غريمها بثمن معين عىل أن عليه املواد الالزمة
النجاز العمل ،فإنه جيوز له أن يس�تأجر غريه عىل إنجاز العمل وحده بأقل من

ذلك الثمن عىل أن تكون املواد عليه ال عىل ذلك الغري.

(مس�ألة  :)14إذا اس�تأجر عين ًا ملنفعة ما مدة معينة ال حيق له أن يش�غلها
بام من ش�أنه إش�غاله فيها أكثر من تلك املدة ،فمن اس�تأجر أرض ًا للزرع ال حيق
ل�ه أن ي�زرع فيها ما يبقى أكث�ر من مدة اإلجارة ،ومن اس�تأجر بيت ًا ال حيق له أن
يعمل فيه أو حيرز فيه ما ال يمكن تفريغه منه عند انقضاء مدة اإلجارة ،ولو فعل
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عام�د ًا كان متعدي� ًا يف إبق�اء ذلك اليشء ،فيح�ق للاملك إجباره عىل أن يس� ّلمه
العني املس�تأجرة غري مشغولة به ،وإن استلزم الرضر عليه ،وال جيوز له االمتناع

من ذلك ،إال أن يريض املالك بإشغال العني به ولو بثمن يتفقان عليه.

أم�ا ل�و فعل ذلك غير عامد ،فإن أمك�ن إزالته من دون ل�زوم رضر عىل

صاحبه لزم مع عدم رضا املالك باالبقاء ولو بثمن ،وإن لزم عليه الرضر وجب
ً
أيض�ا ،فيجب
على املال�ك الرض�ا باالبقاء ب ُاج�رة ما مل يلزم الضرر عىل املالك
عىل املس�تأجر إزالته مع عدم رضا املالك ،كما إذا كان موجب ًا لنقص قيمة العني
وتعيبها عرف ًا.
نع�م األح�وط وجوب� ًا عدم بل�وغ ذلك حد اإلجح�اف عرف ًا باملس�تأجر

فيتعين التناصف والتصالح بينهما .إال أن يلزم اإلجحاف عىل كل حال ويرتدد

بني الطرفني ،فيقدم حق مالك األرض.

يفرغ منها عند
وجيري ذلك كله لو أش�غل املس�تأجر العني بام من شأنه أن َّ

انقض�اء مدة اإلجارة فاتف�ق خالف ذلك لطوارئ غري حمتس�بة ،كام لو مل ينضج

الزرع لربودة اهلواء أو لقلة املاء.

(مس�ألة  :)15إذا اس�تأجر أرض ًا للزراعة فحصد الزرع عند انقضاء املدة
وبقي�ت ُاصول�ه فنبتت بعد ذلك ،فإن كان قد أعرض عنها فهي ملن س�بق إليها،
بلا ف�رق بني مالك االرض وغيره .غاية األمر أنه حيرم على الغري الدخول إال
بإذن�ه .ب�ل لو كان مرجع إعراض املس�تأجر ع�ن ُاصول ال�زرع إىل تركها ملالك
االرض ـ كما لعل�ه الغال�ب ـ مل جي�ز لغريه متلكها .ه�ذا كل�ه إذا كان االعراض

من�ه م�ع االلتفات الحتمال نباهتا بعد ذل�ك ،أو مع الغفلة عنه وس�بق صاحب
االرض أو غيره لتملكها قبل النبات .أما إذا كان غاف ً
ال عن احتامل نباهتا فنبتت
قبل أن يس�بق ش�خص لتملكه�ا فال جيوز الح�د متلكها بل جي�ري عليها حكم
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املسألة االتية.

(مسألة  :)16إذا حصد مستأجر االرض الزرع عند انقضاء مدة اإلجارة
وأبق�ى ا ُالص�ول له غري معرض عنها ـ عصيان ًا أو للبناء عىل قلعها فإنش�غل عن

ذلك ـ كان النبات له .نعم للاملك املطالبة بقلعها عىل التفصيل املتقدم يف املسألة
(.)14كام أن له املطالبة ب ُاجرة املثل يف مجيع الصور املتقدمة إذا مل تدخل يف ملكه،
وكان من شأهنا أن تزال عند انتهاء مدة اإلجارة.

(مس�ألة  :)17إذا اس�تأجره على عمل مقي�د بقيد خاص ـ م�ن زمان أو

م�كان أو آلة أو غريها ـ فجاء ب�ه عىل خالف الوجه الذي وقع االتفاق عليه فله

صورتان..

ا ُالوىل :أن يتع�ذر العم�ل املس�تأجر عليه ول�و مليض املدة الت�ي قيدت هبا
ٍ
ثم إنه إذا كان العمل
اإلجارة ،وحينئذ تبطل اإلجارة وال يس�تحق االجري شيئ ًاّ ،

يف عين خاص�ة ـ كام إذا اس�تأجره عىل أن خيي�ط ثوبه قميص ًا فخاط�ه قباء ًا ـ فإن
نقصت العني بالعمل املذكور كان ضامن ًا لالرش ،وإن زادت فإن كان قد تعمد
ذل�ك فال يشء له يف مقابل عمله ،وإن كان قد أخطأ فالظاهر اس�تحقاقه لنتيجة

عمله يف العني فله الزيادة احلاصلة بسببه.

الثانية :أن ال يتعذر العمل املستأجر عليه ،كالذهب يستأجر عىل صياغته
ٍ
وحينئذ إن كان قد تعمد العمل
بوجه فيصوغه بوجه آخر مع بقاء مدة اإلجارة،
بالوجه االخر مل تبطل اإلجارة ووجب إعادة العمل عىل الوجه املس�تأجر عليه.
وك�ذا إذا كان قد أخطأ يف ذلك ومل يكن العمل موجب ًا لزيادة القيمة ،أما إذا كان

موجب ًا لزيادة القيمة فإعادة العمل جري ًا عىل مقتىض اإلجارة مرضّ باالجري ،النه
يس�تلزم إتالف نتيجة عمله فيكون املورد من تزاحم احلقوق والبدّ من الرتايض

بينهام .ومع تشاحهام البدّ من الرجوع للحاكم الرشعي.

أحكام اإلجارة 165....................................................................................

(مس�ألة  :)18إذا اس�تأجره على عم�ل واشترط عليه رشط� ًا زائد ًا عىل

العم�ل املس�تأجر علي�ه فج�اء بالعم�ل وختل�ف عن الشرط صح�ت اإلجارة
واستحق ا ُالجرة ،وكان للمستأجر الفسخ والرجوع با ُالجرة املسامة ودفع اجرة

املث�ل بدهل�ا .وهكذا احلال يف كل رشط يف اإلج�ارةّ ،
فإن خت ّلفه ال يوجب بطالن
اإلجارة ،بل يوجب اخليار لصاحب الرشط ،فإذا فسخ لزم الرجوع ُالجرة املثل.
(مس�ألة  :)19الف�رق بني القيد والشرط أن القيد يك�ون مضيق ًا للعمل

املس�تأجر علي�ه فلا ينطبق عىل فاق�د القيد ،ليقع ب�ه الوفاء باإلج�ارة ،والرشط

التزام خارج عن العمل املستأجر عليه ال يقتيض قصوره عن صورة فقد الرشط،
سوا ًء كان الرشط خارج ًا عن العمل املستأجر عليه ،كام لو استأجره عىل الصالة

عن امليت واشرتط عليه أن خييط ثوبه ،أم متعلق ًا به ،كام لو استأجره عىل الصالة
عن امليت واشرتط عليه التعجيل به زائد ًا عىل أصل العمل .غايته أن متييز األول

ع�ن القي�د أيرس من متييز الثاين ،بل حيتاج متييز الثاين عن القيد إىل عناية لفظية أو
قرينة عرفية.

(مس�ألة  :)20إذا اس�تأجره عىل عمل خاص ،فعج�ز ومل يكمله ،كان له
م�ن ا ُالج�رة بقدر م�ا أتى به من العمل .أما إذا اس�تأجره على نتيجة العمل غري
القابلة للتبعيض ،كحضور موس�م خاص ـ من حج أو عمرة أو زيارة أو س�وق

فأت�م له العمل من دون أن ترتت�ب النتيجة املذكورة ـ بأن حرض بعد
أو غريه�ا ـ ّ
ذهاب الوقت مث ً
ال لزمهام الصلح والرتايض عىل دفع بعض ا ُالجرة بنس�بة قيمة
العم�ل خالي� ًا عن النتيج�ة املذكورة لقيمت�ه إذا كان واجد ًا هلا ،ف�إذا كانت قيمة
الس�فر مث ً
ال للمكان املذكور من دون حصول النتيجة املذكورة نصف قيمته مع
حصوهلا اس�تحق نصف ا ُالجرة املسماة .نع�م إذامل يكن للعم�ل الفاقد للنتيجة
قيمة مل يستحق االجري شيئ ًا.
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تتميم

لي�س ملس�تأجر العني أولوية اإلجارة من غريه بع�د انقضاء مدة اإلجارة،
ال جتاري ًا أو سيارة سنة واحدة مث ً
فإذا استأجر زيد من عمرو دار ًا أو حم ً
ال فإنقضت
السنة كان لعمرو أخذ العني من زيد و إجيارها من غريه ،وله أن يعطله أو ينتفع

به بنفسه ،وجيب عىل املستأجر تسليمه.

وم�ا تع�ارف من أولوية مس�تأجر املس�كن أو املحل التج�اري ليس أمر ًا
ً
رشعي�ا ،ب�ل أولوي�ة عرفية ،وق�د أكدها صعوب�ة االنتقال خصوص� ًا من املحل
التجاري.

(مس�ألة  :)1نظر ًا لالولوية العرفية املتقدمة فقد تعارف س�ابق ًا بذل يشء

من املال للمس�تأجر من أجل أن خييل املحل التجاري ويفسح املجال لدافع املال

ك�ي يس�تأجره من املالك ،وه�ذا املال املدفوع هو الذي كان يس�مى (رسقفلية )
وه�و يف احلقيقة هدية مرشوط�ة باالخالء ال يوجب حق ًا لدافعه يف االس�تئجار
ال يف الس�نة ا ُالوىل وال بعده�ا ،بل البد يف ذلك من مراجع�ة املالك ،وال يكفي
مراجعة املستأجر املدفوع له املال بعد عدم ثبوت حق له يف العني رشع ًا.

نعم لو ريض املالك بأن يكون لدافع املال املذكور األولوية يف االستئجار

يف مقاب�ل م�ا دف�ع ثبت له احل�ق يف ذل�ك ،لكن ال يكف�ي يف ذلك رض�ا املالك

الب�د فيه من عناية خاصة
باس�تئجار الثاين بعد بذله املال للمس�تأجر األول ،بل ّ

واتف�اق خاص يرجع إىل عق�د بني املالك ودافع املال ،ويتضم�ن العقد املذكور
التزام املالك ّ
بأن للدافع حق ًا يف العني يقتيض أولويته باستئجارها يف مقابل دفعه
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املال املذكور للمستأجر األول من أجل إخالئها.
(مسألة  :)2تعارف يف عصورنا أن يبذل من يريد استئجار املحل التجاري
أو املس�كن للاملك مقدار ًا من املال مقدمة لالس�تئجار يسمى (رسقفلية ) أيض ًا.

ويمكن أن يقع ذلك عىل وجهني..

األول :أن يك�ون ب�ذل امل�ال م�ن أجل تقدي�م الباذل عىل غيره ممن يريد

االس�تئجار من دون أن يكون للدافع يف مقابل امل�ال املدفوع األولوية واحلق يف
ٍ
وحينئذ ال يكون للمس�تأجر املذكور يف العني املس�تأجرة
االس�تئجار بعد ذلك،

حق رشعي ،بل ال يكون له إال األولوية العرفية التي تقدم التعرض هلا.

الثاين :أن يكون بذل املال يف مقابل حقّ للباذل يف العني املستأجرة يقتيض
ٍ
وحينئذ ال يك�ون للاملك حق أخذ العني منه،
أن يك�ون له احلق يف اس�تئجارها،
إال أن يتنازل عن احلق املذكور جمان ًا أو بعوض.

احلق يف الصورة الثانية من مجلة املكاسب التي يملكها املؤجر
(مسألة ُّ :)3
التي تكون موضوع ًا للخمس ،كام سبق يف كتاب اخلمس .كام أنه يورث ،إال أن

يكون مقيد ًا عند العقد بمبارشة خصوص دافع املال ،بخالف احلال يف الصورة
ا ُالوىل حي�ث ال موضوع فيها لالرث واخلمس .نعم س�بق يف كتاب اخلمس أن
املال املدفوع فيها يكون من مؤن التجارة املستثناة من االرباح.

(مس�ألة  :)4ملا كان احل�ق املذكور يف الصورة الثانية جمع�و ً
ال للمتعاقدين

فعمومه وخصوصه تابع لنحو االتفاق بينهام ،فإذا اتفقا عىل أن للمس�تأجر بذله
لغيره بع�وض أو جمان ًا جاز ذلك له ونفذ قهر ًا عىل املالك ،وإال مل جيز له بذله إال

باذن املالك.

(مس�ألة  :)5احلق املذكور يف الصورة الثانية خيتص بام إذا حرض املستأجر
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الباذل للامل لالستئجار يف السنني الالحقة و َب َذل ا ُالجرة ،وال يعم ما إذا مل يفعل
ٍ
حينئذ االنتفاع باملحل بنفس�ه
ذلك ،ولو قهر ًا حلبس أو ترشيد ،بل جيوز للاملك
وإجي�اره عىل غريه من دون بذل يشء للمس�تأجر الباذل للمال ،إال أن يتفقا عىل

ثبوت احلق املذكور بنحو يقتيض ضامنه بالقيمة املدفوعة أو بقيمة املثل عند إرادة
اس�تيفاء منفعة العني ُّ
وتعذر مراجعة صاحب احلق .وهو حيتاج إىل عناية خاصة
وتنبيه ال يبتني عليه طبيعة احلق ارتكاز ًا.

(مس�ألة  :)6للاملك عند انتهاء مدة اإلجارة وإرادة جتديدها أن يزيد عىل

ا ُالج�رة الس�ابقة ،س�واء كان للمس�تأجر حق الرسقفلي�ة املتق�دم أم مل يكن ،إال

أن يتف�ق املؤج�ر واملس�تأجر ويشترطا يف عق�د اإلج�ارة أو يف عق�د آخر حتديد
ا ُالج�رة أو تبعيته�ا للقوانني الوضعي�ة املفروضة يف البلد ،فيل�زم الرشط وجيب

العمل عليه.

خامتة

يف بقية وجوه استيفاء املنفعة باألجر

اس�تيفاء املنفع�ة باالج�ر ال خيتص باإلج�ارة ،بل له وج�وه ُاخرى جرى

الع�رف والعقلاء على العمل عليه�ا ،وهي تش�ارك اإلجارة يف اشتراط حلية
املنفعة وا ُالجرة ،عىل الضوابط املتقدمة يف املكاسب املحرمة.
وختت�ص اإلج�ارة م�ن بينها بأهنا م�ن العق�ود ،حيث تتضم�ن املعاوضة

ومتلي�ك املنفع�ة باالجر بمجرد وقوع املعاملة قبل اس�تيفاء املنفع�ة ،كام تقدم يف

الفصل األول.
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ول�ذا كان لكل م�ن الطرفني املطالبة بما م َلك ،وعىل كل منهام تس�ليم ما
م َّلك وفا ًء بالعقد الالزم ،كام تقدم أيض ًا .وهذا بخالف الوجوه ا ُالخر ،فإهنا إنام

تقتضي ملكية االجر بعد اس�تيفاء املنفعة م�ن دون أن تقتيض ملكية املنفعة ،وال
ملكية ا ُالجرة قبل استيفائها ،ولذا ال يكون لكل من الطرفني املطالبة بيشء قبل
االستيفاء ،وإنام حيق ملن استوفيت املنفعة منه املطالبة بعد استيفائها باالجر.

إذا عرفت هذا ،فاملناسب التعرض لتلك الوجوه يف ضمن مبحثني..

املبحث األول

يف االستيفاء واإلباحة بالضامن
كل م�ن طلب من غيره عم ً
ال أو منفعة هلام مالية عرف ًا فو ّفاه ما طلب كان

علي�ه ملن اس�توىف منه أجر تلك املنفع�ة أو العمل ،كام إذا ق�ال املريض للطبيب:
داوين ،أو قال املايش لصاحب الدابة أو السيارة :امحلني ،أو قال صاحب الثوب
للخياط :خط يل هذا الثوب ،أو قال طالب املتاع للدالل :اش ِ
رت يل املتاع الفالين،

أو ق�ال الطارق لصاحب البيت :دعني أنام فيه إىل غري ذلك ،فإنه إذا اس�تجاب
املطل�وب من�ه للطالب فاس�توىف الطالب منه ما طلب كان علي�ه ُاجرة العمل أو

املنفعة التي استوفاها.

(مس�ألة  :)1البد يف لزوم االجر من كون الطالب للعمل نافذ الترصف،
فل�و كان حمج�ور ًا علي�ه بصغر أو جنون أو س�فه فلا أجر علي�ه إن علم العامل
بحال�ه ،وإال فال خيلو االمر عن إش�كال ،وحيتمل ل�زوم أقل االمرين من االجر
املعني و ُاجرة املثل ،فاألحوط وجوب ًا التصالح مع الويل.
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(مس�ألة  :)2إذا علم املطلوب منه أن الطالب يريد العمل أو املنفعة جمان ًا

ف�أ ّدى ل�ه ما طلب مل يكن له أجر ،وكذا إذا ظهر له م�ن حاله ذلك بقرائن حالية
أو مقالية .نعم لو غفل عنها اس�تحق االجر واقع ًا ،وتوقف اس�تحقاقه له ظاهر ًا

عىل اثبات غفلته.

(مس�ألة  :)3ق�د يعلم املطلوب منه من حال الطال�ب أنه يريد منه العمل
تربع ًا وبال أجر ،فال يرىض يف نفسه بذلك ،وال هيون عليه تنبيهه إىل ذلك خج ً
ال

من�ه ،أو خوف� ًا من أن يترك التعامل معه فيك�ون أرض عليه ،فيكتم ما يف نفس�ه
ويعم�ل له بقصد االجر ،ويعمد للتحاي�ل يف حتصيل االجر له ،فمث ً
ال يقول زيد
ِ
اشتر يل البضاعة الفالني�ة ،قاصد ًا الرشاء له جمان ًا م�ن دون أن يدفع له
لعم�رو:
داللية ،فإذا مل يعجب عمر ًا ذلك حتايل يف أخذ الداللية منه بأحد وجهني..
األول :أن يأخ�ذ من�ه الداللي�ة بإضافته�ا للثم�ن م�ع إهي�ام أن الثمن هو

املجموع.

الثاين :أن يتفق مع البايع عىل زيادة الثمن من أجل أن يدفع الداللية له.

لكن األول رسقة حمرمة ،والثاين خمالف لقصد املشتري الذي ّ
وكله ،الن
حتري أرخص االثامن ،ثقة به واعتقاد ًا بأنه ال يأخذ لنفس�ه شيئ ًا ،فال
مطلوبه منه ّ
يكون الرشاء بالثمن املذكور مأذون ًا فيه وخيرج عن رشط وكالته فيبطل الرشاء،

وال يستحق البايع الثمن كام ال يستحق هو الداللية.

املشترى للبايع مع اتفاق مس�بق مع البايع
وقد يلجأ بعضهم إىل أن يأخذ
َ

املشرتى بالثمن االكثر ،فريىض
البايع
أن يزيد يف الثمن من أجل الداللية ،فيخرب
َ
ُ

به ثقة بصاحبه الذي أرش�ده للبايع املذكور ،لتخيل أنه أرش�ده لصاحب الثمن

االقل .وهذا الطريق وإن مل يستلزم بطالن البيع ،إال أنه يبتني عىل خيانة صاحبه
ـ الذي ائتمنه واسرتشده ـ ِّ
وغشه ،وذلك من أعظم املحرمات ،فالالزم اجتناب
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ه�ذه الط�رق امللتوية وأمثاهلا ،وس�لوك الطرق الواضحة الرصحي�ة جتنب ًا للحرام
وليطيب املكسب وهينأ.

(مس�ألة  :)4إذا تع�ارف دفع البايع الداللية يف املس�ألة الس�ابقة من دون

حاجة إىل اتفاق خاص بينه وبني الوس�يط ،بحيث يكون الس�عر الذي يطلبه هو

الس�عر الطبيعي ،ومل يكن هناك بايع آخر بدون الثمن الذي يطلبه جاز للوس�يط
الشراء ملن طلب منه بالثم�ن الذي يعينه البايع املذكورّ ،
وحل له أخذ الداللية ،
ٍ
حينئذ تنبيه املشتري الذي طلب منه التوس�ط وال إعطاء الداللية
وال جيب عليه
ل�ه ،كما ال جيب عليه التنازل ع�ن الداللية وعدم أخذها م�ن البايع من أجل أن
ينقص الثمن لصالح املشتري الذي استعان به واستنصحه ،لعدم كونه غاش ًا له
ٍ
حينئذ بعد جريه عىل النحو املتعارف من دون التواء وحتايل.
(مس�ألة  :)5إذا أ ّدى املطل�وب من�ه م�ا ُطلب بقص�د التبرع واملجانية مل
يس�تحق ش�يئ ًا .ولو دفع له االجر مل يستحقه ،فليس له أخذه إال إذا قصد الدافع

فأرص عىل دفع االج�ر فالظاهر جواز أخذه
اهلدي�ة ال االج�ر ،ولو أعلمه باحلال
ّ
له ،لظهور حاله عرف ًا يف إجازته له أن يأخذه بعنوان اهلدية.
(مس�ألة  :)6إذا كان املطلوب منه حمجور ًا عليه بصغر أو جنون أو سفه مل

ينفع قصد التربع منه أو من الطالب يف سقوط االجر ،بل يتعني ثبوت أجر املثل
ل�ه .نع�م إذا رأى وليه صالحه يف العمل تربع ًا جاز له أن يأذن يف ذلك فال يثبت
االجر .ويكفي استفادة إذنه من شاهد احلال.

(مس�ألة  :)7إذا ابتن�ى طلب املنفعة وأداؤها عىل أج�ر معني بني الطرفني
ل�زم ،كام إذا اتفقا بوجه خاص عىل مقدار االجر مس�بق ًا ،وكما إذا أعلن العامل

بوجه عام أجر ًا خاص ًا لعمله ،كالطبيب يكتب أجر املعاينة يف عيادته ،وصاحب
الفندق يكتب أجر املبيت ،وسائق السيارة يكتب أو يعلن عن ُاجرة السيارة.
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(مس�ألة  :)8ال يعترب علم كال الطرفني بمقدار االجر ،بل يكفي رضامها
باالجر املعلن املعني إمجا ً
ال وإن جهله أحدمها أو كالمها تفصي ً
ال.
(مس�ألة  :)9إذا عل�م أحدمها بقصد االخر أج�ر ًا معين ًا ومل يعرف مقداره

فلي�س له قصد غيره ،بل البدّ إ ّما من الرضا به عىل إمجال�ه فيلزم به ،أو التوقف
ٍ
حينئذ من دون أن ينبه صاحبه عىل عدم
عن بذل املنفعة أو اس�تيفائها .ولو أقدم
الرضا به ُالزم بام قصده صاحبه .وكذا احلال إذا علم بام قصده صاحبه تفصي ً
ال،

فإنه ليس له إال الرضا به فيلزمه ،أو التوقف.

(مس�ألة  :)10إذا قصد كل منهام غري ما قصده االخر بتخيل أن ذلك هو

االجر املطلوب فهناك صور:

ا ُالوىل :أن يقص�د صاح�ب املنفعة أو العم�ل ُاجرة املثل أو م�ا زاد عليها

ويقصد املستويف ما نقص عنها.

الثانية :أن يقصد املستويف ُاجرة املثل ويقصد صاحب العمل أو املنفعة ما
زاد عليها .والالزم يف هاتني الصورتني ُاجرة املثل.
الثالثة :أن يقصد صاحب املنفعة أو العمل ما نقص عن ُاجرة املثل ويقصد
ٍ
حينئذ
املستويف ما دونه أو ما فوقه ،مساوي ًا ُالجرة املثل أو زائد ًا عليها .والظاهر
وجوب ما قصده صاحب املنفعة أو العمل.

ٍ
حينئذ وجوب
الرابعة :أن يقصد كل منهام ما زاد عىل ُاجرة املثل .والظاهر

أقل االمرين مما قصده كل منهام.

(مس�ألة  :)11إذا مل يبت�ن طلب املنفع�ة وأداؤها عىل التبرع لكن مل يعني
الطرف�إن أج�ر ًا خاص� ًا وجبت ُاجرة املث�ل .نعم يكره اس�تعامل االجري من دون
حتديد ُاجرته.
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(مسألة  :)12إذا كان أحد الطرفني حمجور ًا عليه لصغر أو غريه فال عربة

بتعيين�ه ،إال أن حي�رز إذن وليه له يف ذلك .فلو اس�توفيت املنفعة من دون ذلك،
ف�إن كان املحج�ور علي�ه هو املس�تويف للمنفع�ة مل يكن عليه أج�ر ،وإن كان هو
صاحبها فهل الالزم ُاجرة املثل ،أو أكثر االمرين منها وممّا أقدم عليه املس�تويف؟
وجهان ،واألحوط وجوب ًا التصالح والرتايض بينهام.

(مس�ألة  :)13املعاملة املذكورة ليس�ت عقد ًا ،فيجوز الرج�وع فيها ما مل

تس�توف املنفع�ة ويثبت الضامن .نع�م إذا تعارف عدم الرجوع يف أثناء اس�تيفاء
املنفعة كان الرشوع يف اس�تيفائها برضامها مع ًا راجع ًا إىل التزام كل منهام لالخر

بامليض فيام رشع ًا فيه ،فيلتزم صاحب املنفعة للمستويف باالستمرار يف بذل املنفعة

حت�ى تكمل يف مقابل متام االجر ،ويلتزم املس�تويف لصاح�ب املنفعة بتامم االجر
ل�و بق�ي عىل بذله ،فتك�ون املعاملة نحو ًا م�ن الصلح ،وعقد ًا خاص� ًا اتفق عليه
الطرفان ضمن ًا وإن مل يرصح به لفظ ًا.

(مس�ألة  :)14كما أن�ه قد يطلب الش�خص اس�تيفاء املنفع�ة فيجري فيه

م�ا تق�دم ،كذلك قد يبي�ح صاحب املنفعة اس�تيفاءها بثمن معين ،فيلزم الثمن

املذك�ور على كل م�ن اس�توفاها ،كأن ي�أذن صاح�ب الك�راج بجعل الس�يارة
في�ه ،وصاح�ب اخل�ان باملبي�ت فيه ،وصاح�ب احلامم بالغس�ل في�ه ،وصاحب
السيارة العامة بالركوب فيها ،وغري ذلك .وليس ذلك من اإلجارة يف يشء ،كام أنه

ليس من العقود ما مل يبتن عىل االلزام وااللتزام بأن يتعارف عدم الرجوع يف االثناء،
بحيث ال حيق الحدمها العدول عام رشع ًا فيه ،نظري ما تقدم يف املس�ألة الس�ابقة.

(مس�ألة  :)15الظاه�ر جري�ان نظري ما س�بق يف االعي�ان اململوكة ،فمن
طل�ب من أحد طعام� ًا فأكله كان عليه مع عدم قص�د املجانية من الطرفني قيمة
املث�ل ،إال مع تعيني قيم�ة خاصة فتلزم ،وإن مل تكن معلوم�ة تفصي ً
ال .وكذا من
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ب�ذل طعام�ه وإباحه بالضمان كان له قيمة املث�ل ،أو القيمة الت�ي عينها عىل من

يأكل الطعام أو يترصف فيه الترصف املانع من االنتفاع به عىل الوجه املطلوب،
كام هو الش�ايع يف املطاعم العامة ونحوها .وال يكون ذلك بيع ًا ليكون مرشوط ًا

برشوطه ،بل هو استيفاء بالضامن أو إباحة بالضامن .وجتري فيه الفروع املتقدمة

يف العمل واملنفعة.

املبحث الثاين
يف اجلعالة

وهي عبارة عن التزام اإلنسان بجعل مال لغريه عىل عمل يقوم به بحيث
يك�ون املال جع ً
ال عىل العمل وعوض ًا عنه .أم�ا الوعد بدفع املال هدية ملن يقوم

بالعمل ،من دون أن يكون عوض ًا عنه وجع ً
ال عليه فهو وعد جمرد ال جيب الوفاء به.
(مس�ألة  :)16اجلعال�ة م�ن االيقاعات ،فيكف�ي فيها االجي�اب ممن يريد

ّ
وحي�ث عليه ،وال حتتاج إىل القبول .وإجياهبا على نحوين :خاص وعام،
العم�ل

فاألول كام إذا قال لش�خص :إن خطت ثويب فلك درهم ،وإن كنس�ت املس�جد

فل�ك دينار ،والث�اين كام إذا أعلن صاح�ب الضالة عن جع�ل يشء من املال ملن
ردها عليه ،أو أعلن من هيمه أمر البلد عن جعل يشء من املال ملن يرد عن البلد

عادية حيوان أو سيل أو عدو أو نحو ذلك.

(مس�ألة  :)17يعتبر يف اجلاعل أن يكون ناف�ذ الترصف غري حمجور عليه

لصغر أو جنون أو س�فه ،وإال احتاج نفوذ اجلعالة منه الذن الويل .وبدون ذلك
تبط�ل اجلعالة ،وال يس�تحق العامل ش�يئ ًا .نع�م إذا أمر بالعم�ل ومل يقترص عىل

اجلعالة 175............................................................................................

جعل اجلعل جرى ما تقدم يف املبحث األول.

(مسألة  :)18ال يعترب يف العامل نفوذ الترصف ،فإذا مل يكن نافذ الترصف

وجاء بالعمل استحق اجلعل .بل إذا كان اجلاعل قد أمره بالعمل ومل يقترص عىل

جعل اجلعل واندفع يف العمل عن أمره استحق أكثر االمرين من اجلعل واجرة املثل.
(مس�ألة  :)19ال يعترب انتفاع اجلاعل بالعمل ،بل يكفي رغبته يف حتصيله

ملصلحة غريه ،كام إذا قال :من خاط ثوب زيد فله كذا .بل حتى لو كان ملصلحة
العامل نفسه ،كام إذا قال :إن غسلت ثوبك فلك كذا.

(مسألة  :)20ال يعترب يف العمل أن يكون معلوم ًا من حيثية الكثرة والقلة

واملش�قة والس�هولة وغري ذلك مما يوجب اختلاف املالية أو الرغب�ة ،بل يكفي

حتدي�ده بنحو ينضبط .وكذا احلال يف اجلع�ل فتصح مع جهالته ،كام لو قال :من
ر ّد دابتي فله ما يف هذه الرصة.

ب�ل تص�ح مع تردد اجلعل بين أمرين ،كام لو قال :م�ن ر ّد دابتي فله أحد

هذي�ن الثوبين ،لكن البد من انضباطه يف اجلملة بجع�ل طريق لتعيني أحدمها،

كالقرعة أو اختيار اجلاعل أو املجعول له أو نحو ذلك.

(مس�ألة  :)21الب�دّ يف اس�تحقاق العام�ل للجع�ل من ابتن�اء عمله عىل
ال هبا أو غاف ً
اجلعالة ،بحيث يقصد به اس�تحقاق اجلعل ،فلو قام بالعمل جاه ً
ال
عنها مل يس�تحق ش�يئ ًا ،وإن كان بأمل إحس�ان اجلاعل .وكذا لو كان عامل ًا هبا إال

أنه قصد التربع بعمله.

(مس�ألة  :)22جي�وز للجاع�ل الرج�وع باجلعال�ة قب�ل رشوع العامل يف

العم�ل ويف مقدمات�ه .ويف ج�واز رجوع�ه بعد رشوع�ه يف املقدمات قب�ل البدأ

بالعم�ل إش�كال ،كما لو ق�ال :من ر ّد دابت�ي فله كذا ،فس�افر العام�ل من أجل
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العث�ور عليها .وكذا بع�د الرشوع يف العمل قبل إكامل�ه إذا كان اجلعل مبني ًا عىل
االرتباطية ،وأما إذا كان مبني ًا عىل االنحالل فله الرجوع ،ويس�تحق العامل من
االجر بنسبة عمله.

(مسألة  :)23جيوز للمجعول له الرجوع بعد الرشوع يف مقدمات العمل،
ٍ
حينئذ ،فيجري ما
بل بعد الرشوع يف العمل نفسه ،إال أن يتعارف عدم الرجوع

تقدم يف املسألة (.)13

(مس�ألة  :)24إذا اشترك يف العمل املجعول علي�ه اجلعل أكثر من واحد

اشتركوا يف اجلعل بالنس�بة .وإن قام به كل منهم بنحو االس�تقالل ـ كام لو قال:

م�ن صىل ع�ن أيب صالة الظه�ر فله كذا ،فصاله�ا مجاعة ـ ف�إن كان اجلعل عىل
الوج�ود الواح�د كان اجلع�ل مل�ن س�بق يف إكامل العم�ل ،وإن تقارن�وا يف ذلك

اشتركوا يف اجلع�ل ،وإن كان اجلع�ل عىل كل وج�ود بنحو االنحلال بأن كان
املراد تعدد اجلعل بتعدد العمل استحق كل منهم جع ً
ال.

واحلمد هلل رب العاملني.

كتاب املضاربة
املضاربة عبارة عن معاملة خاصة بني صاحب املال وش�خص آخر تبتني

عىل اجتار ذلك الشخص باملال عىل أن يكون له يشء من الربح.

(مس�ألة  :)1البد يف املضاربة من بقاء املال عىل ملك صاحبه وعدم متلك

العام�ل له من املالك ،فيك�ون العامل بمنزلة الوكيل عىل املال يبيع به ويشتري

لصاحبه ،بحيث يكون من ش�أن الربح أن يكون بتاممه لصاحب املال ،ألنه ربح
ماله ،لو ال أن العامل بسبب عمله يستحق بعضه .وليس من املضاربة ما إذا دفع

املالك املال للتاجر عىل أن خيرج عن ملكه ويصري للتاجر مع انشغال ذمته بمثله،
ٍ
وحينئذ يعمل التاجر به كام يعمل بامله يبيع ويشتري به لنفس�ه ،ويربح لنفس�ه،
غايت�ه أن�ه جيعل ملن أخ�ذ منه املال بعض ًا م�ن الربح ألنه انتفع بامل�ه ،بل املعاملة

حمرم .وال يكفي يف جعلها مضاربة ـ مع خروج املال عن
املذك�ورة قرض ربوي ّ
ملك الدافع ـ اشرتاط حتمل دافع املال للخسارة ،بل البد مع ذلك من بقاء املال

عىل ملك مالكه األول وكون التاجر بمنزلة الوكيل ،كام ذكرنا.

وقد شاع يف عرصنا دفع اإلنسان ماله ملن يعمل به عىل أن يعطيه شيئ ًا من

الربح باس�م املضاربة ،والظاهر رجوعه للقرض الربوي ،وليس له من املضاربة
إال االس�م ،غفل ًة عن الضابط املتقدم للمعاملتني ،فاللازم التنبه لذلك واحلذر

من التورط يف احلرام.
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(مس�ألة  :)2املضاربة من العقود ،فالبد فيها م�ن اإلجياب والقبول ،وال

يعتبر فيها اللفظ ،بل يكفي كل ما يدل عىل ذلك ،ولو مثل دفع املال للش�خص

وأخذه له بعنوان املضاربة.

(مس�ألة  :)3يعتبر يف املتعاقدي�ن ـ ومه�ا صاح�ب املال والعام�ل ـ نفوذ

الترصف وعدم احلجر لصغر أو جنون أو س�فه ،وال تصح بدون ذلك إال بإذن

ال�ويل .ولو وق�ع العقد بدون ذلك وعم�ل العامل ،ف�إن كان املحجور عليه هو
املالك كان له متام الربح وليس للعامل يشء إن علم باحلال ،وإن جهله أو جهل
ٍ
حينئذ فال خيلو األمر عن إشكال ،فاألحوط وجوب ًا الرتايض
عدم نفوذ املضاربة

بينهام .وإن كان املحجور عليه هو العامل كان له أجرة املثل.

(مس�ألة  :)4ال يعتبر يف م�ال املضارب�ة أن يكون من الدنانير والدراهم

التي هي عبارة عن الذهب والفضة املسكوكني بسكة املعاملة ،بل تصح بجميع

النق�ود وإن كان�ت ورقية .بل تصح حتى باألعي�ان إذا ابتنت املعاملة عىل حفظ
رأس امل�ال بمثل�ه ،كام لو دف�ع إليه ألف مثقال من الذهب ً
مثلا ليتجر هبا بالبيع
والرشاء بنسبة من الربح عىل أن حيسب الربح بعد حفظ األلف مثقال من الذهب
بمثله�ا ،بل تص�ح باألعيان حتى لو ابتن�ت عىل أن يكون رأس امل�ال هو الثمن
اخلاص هلا أو ثمن بيعها ،كام لو دفع إليه بضاعة خاصة واتفقا عىل أن ثمنها ألف

دينار تكون هي رأس املال ،أو عىل أهنا تباع وما حيصل من ثمنها هو رأس املال.

(مس�ألة  :)5الظاه�ر صحة املعامل�ة عىل املنفعة وإن مل تك�ن مضاربة بأن
جيعل هلا قس�ط ًا من الربح ،كام لو دفع لش�خص ش�بكة ليصيد هبا ويكون الصيد
بينهام ،أو س�يارة لينقل هبا ويكون الوارد بينهام .بل قد تكون املعاملة عىل املنفعة
ال وآخر ما ً
واملال مع ًا ،كام لو دفع ش�خص معم ً
ال لش�خص ثالث عىل أن يستغل
املال إلنتاج املعمل ويكون الربح بينهم.

كتاب املضاربة179.....................................................................................

(مسألة  :)6إذا كان املال دين ًا يف ذمة شخص مل يصح ملالكه املضاربة عليه
ٍ
حينئ�ذ كان الربح
مع�ه قب�ل قبضه ،ول�و ضاربه علي�ه بطل العقد ،فل�و عمل به

ً
وكيلا يف تعيينه وعزله وقبضه
بتامم�ه للعامل وبق�ي الدين يف ذمته .نعم لو كان

عن املالك ،ففعل ذلك ثم عمل به كان الربح بتاممه للاملك ،وعليه للعامل أجرة

املثل لعمله ،وبرئ العامل من الدين .وال تقع املضاربة إال أن يوكله يف إيقاع عقد
املضارب�ة يف املال بعد عزله وقبضه عنه ،ب�أن يتوىل طريف العقد مع ًا ،فإنه لو فعل
ٍ
حينئذ صح�ت املضاربة وكان الربح بينهام عىل النح�و الذي يتفقان عليه.
ذل�ك
(مس�ألة  :)7إذا كان املال دين ًا يف ذمة ش�خص فضارب الدائن به شخص ًا

آخر فالظاهر صحة املضاربة به معه وإن مل يقبض ممن عليه.

(مسألة  :)8األحوط وجوب ًا يف مال املضاربة أن يكون معين ًا ،فال يضارب
بأحد مالني مردد ًا من دون تعيني .نعم ال يعترب فيه أن يكون معلوم ًا حني العقد،
فتص�ح املضارب�ة عىل املال املعني وإن كان جمهو ً
ً
جنس�ا أو ق�در ًا ،نعم البد من
ال
معرفة مقداره قبل االسرتباح به ليعلم مقدار الربح.

(مس�ألة  :)9الظاه�ر توقف ص�دق املضاربة عىل املعاملة على ما إذا كان

الرب�ح بينهما بنحو اإلش�اعة بنس�بة معينة كالنص�ف أو الثلث أو الرب�ع .أما لو
اشترط العامل مقدار ًا معين ًا كألف دينار ،فإن رجع إىل اس�تحقاق ذلك عىل كل
حال يف ذمة املالك وإن مل يف الربح به صحت املعاملة بال إشكال مع تعيني مدة

العم�ل ،لكن ال تك�ون مضاربة ،بل إجارة عىل العمل بامل�ال وكالة عن املالك،

وإن رج�ع إىل اس�تحقاقه من الربح عىل تقدير وفائه ب�ه ،بحيث لو مل يف به كان
أجره دون ذلك أو ال أجر له ،فالظاهر صحتها أيض ًا ،لكن ال تكون مضاربة وال
إجارة ،بل معاملة خاصة خارجة عنهام .وأما لو اشترط املالك مقدار ًا معين ًا فال

تصح مضاربة ،بل إن رجع ذلك إىل اس�تحقاقه املقدار املعني عىل كل حال وإن
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ٍ
وحينئذ لو عمل العامل باملال كان له عىل املالك
مل يف به الربح بطلت املعاملة،

أج�رة املثل والربح بتامم�ه للاملك ،وإن رجع إىل اس�تحقاقه ذلك من الربح عىل
تقدير وفائه به صحت املعاملة ،ومل تكن مضاربة.

(مسألة  :)10البد يف صحة املضاربة من قدرة العامل عىل االجتار بالوجه

املجعول فيها ،فال تصح مع عجزه ،ولو جتدد العجز بطلت.

(مس�ألة  :)11جي�وز يف املضارب�ة الواح�دة تع�دد العامل على أن تكون

احلص�ة بني العامل بالس�وية أو بالتفاضل ،كام جيوز فيه�ا تعدد املالك ،بأن يكون
املال مشترك ًا بني مالكني أو أكثر ويعمل فيه غريمها بحصة من ربحه وللاملكني

الباقي منه بالسوية أو بالتفاضل أيض ًا.

(مس�ألة  :)12جيوز مع تعدد املضاربة ابتناء كل مضاربة عىل الرشكة بني

املالني ،بأن يأخذ العامل املال من كل شخص عىل أن له أن خيلطه باملال املأخوذ
من اآلخر ،ويعمل فيهام مع ًا بنحو الرشكة.
(مسألة  :)13مقتىض إطالق عقد املضاربة دفع املال للعامل بحيث يكون

حتت يده ،لكن يمكن اخلروج عن ذلك بأن يشرتطا بقاء املال حتت يد املالك.

(مسألة  :)14مقتىض إطالق املضاربة جواز فسخ كل من املالك والعامل
ٍ
وحينئذ تبط�ل بموت أحدمه�ا ،وبطروء م�ا يمنع من اس�تقالله
هل�ا مت�ى ش�اء،

بالترصف كاجلنون والسفه.

(مس�ألة  :)15إذا ح�ددت املضارب�ة بأجل خاص ،ف�إن كان املراد بذلك

جمرد عدم جواز االجتار باملال بعد األجل بقي لكل منهام حق الفسخ قبل األجل،
وإن كان امل�راد به ـ زائ�د ًا عىل ذلك ـ لزوم البقاء عليها يف األجل املذكور لزمت
يف ذلك األجل ،ومل يكن ألحدمها أن يستقل بالفسخ قبله ،إال أن يتفقا مع ًا عليه،
من دون فرق بني الترصيح باألجل ،وابتناء املضاربة عليه ضمن ًا لقرينة حالية من

كتاب املضاربة181.....................................................................................

عرف أو عادة أو غريمها ،حيث كثري ًا ما يتعارف إرادة موس�م خاص أو س�وق
ٍ
وحينئذ ال تبط�ل بموت املالك
خ�اص ،وإن مل ينضب�ط مدة بالش�هور واألي�ام،
وال بطروء ما يمنع من اس�تقالله بالترصف قب�ل األجل ،وتبطل بموت العامل

وبط�روء م�ا يمنع من اس�تقالله بالترصف إذا أوجب عجزه ع�ن االجتار باملال.

(مس�ألة  :)16جيب عىل العامل أن يقترص عىل الترصف املأذون فيه ،فإذا
عين املال�ك نوع ًا م�ن البضاعة أو وقت� ًا للعمل أو مكان� ًا خاص ًا أو س�عر ًا معين ًا

أو نح�و ذل�ك لزم العمل به ،ف�إن خالف ضمن رأس امل�ال ،وإن كانت املعاملة

الواقعة منه صحيحة ويكون الربح بينهام.

(مس�ألة  :)17الظاه�ر من إطلاق املضاربة إي�كال التصرف فيها لنظر

العام�ل ،من حيثية الس�فر بامل�ال وعدمه ،والبيع بالنقد والنس�يئة ،وكيفية حفظ

املال ،وكيفية االسترباح به ،وغري ذلك .فالالزم عليه حتري األقرب حلفظ املال
وحصول الربح بالنحو املتعارف ،وإال كان مفرط ًا معتدي ًا ضامن ًا ،كام يأيت.

(مسألة  :)18الظاهر أنه ليس للاملك بعد متامية عقد املضاربة أن يشرتط
ش�يئ ًا خارج ًا عن مقتىض العقد ،إال أن يرجع إىل فس�خ العقد وجتديده عىل طبق

الرشط فيتوقف عىل أن يكون له الفسخ.

(مسألة  :)19مقتىض ظاهر إطالق املضاربة أن مجيع النفقات التي حيتاج

إليها حلفظ املال وصالحه ولالسرتباح به عىل مال املضاربة ،وال يتحمله العامل وال

املالك من غري مال املضاربة .نعم لو اشرتط خالف ذلك كان العمل عىل الرشط.

(مس�ألة  :)20إذا احتاجت املضاربة لس�فر العامل كانت نفقته من رأس
املال .وإذا فس�خت املضاربة يف أثناء الس�فر ،فمع اشتراطهام ول�و ضمن ًا وقوع

نفق�ة الرجوع عىل م�ال املضاربة أو عدمه يعمل بالرشط ،ومع عدم الرشط ففي
التحمل وعدمه إشكال ،فاألحوط وجوب ًا الرتايض بني الطرفني.
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(مسألة  :)21ال إش�كال يف انجبار اخلسارة بالربح احلاصل يف املضاربة،

فال يثبت للعامل يشء من الربح إال بعد تدارك اخلسارة ،سواء كانت سابقة عىل

الرب�ح أم الحقة له ،فإذا خرست املضاربة يف بعض املعامالت مائة ،وربحت يف
ُاخ�رى مائتني فحصة العام�ل تثبت يف خصوص مائة م�ن الربح املذكور ،ال يف

متام�ه .كام أن الظاهر جرب الربح للتلف احلاص�ل يف مال املضاربة بعد دورانه يف
التجارة إذا كان من توابع التجارة وش�ؤوهنا ـ كخطأ احلساب وعدم وفاء بعض

الغرماء وتلف البضاعة بسبب النقل ونحو ذلك ـ وعدم جربه للتلف ونحوه إذا

كان قبل الرشوع يف التجارة ومل يكن من ش�ؤوهنا وتوابعها ،كام إذا رسق بعض
امل�ال أو عط�ب .وأما إذا وق�ع التلف املذكور بعد الشروع يف التجارة ففي جرب
الربح له إشكال ،فاألحوط وجوب ًا الرتايض بينهام .نعم لو اشرتط أحد األمرين
رصحي ًا أو ضمن ًا كان العمل عليه.

(مسألة  :)22يملك العامل احلصة بظهور الربح ،وال يتوقف عىل إنضاض
ٍ
وحينئذ يملك العامل من متام املوجود
البضاعة الذي هو عبارة عن بيعها بالنقد،

م�ن البضاع�ة والنقد بالنس�بة ،لكن املل�ك املذكور ال يس�تقر ،إال مع عدم جتدد
اخلس�ارة أو التلف ،وإال كان الربح جابر ًا هلام ،عىل ما تقدم يف املس�ألة الس�ابقة.

(مس�ألة  :)23الرب�ح وإن كان جاب�ر ًا للخس�ارة كما س�بق ،إال أن أم�د
االنجب�ار تاب�ع ملا يتفقان علي�ه حني العقد رصحي ًا أو ضمن ًا ولو بس�بب عرف أو

عادة ،فإذا اتفقا عىل متييز حق كل منهام كل سنة مث ً
ال كان االنجبار خمتص ًا بام يقع

يف الس�نة الواحدة ،وإذا اتفقا عىل متيي�ز حق كل منهام لكل بضاعة كان االنجبار
خمتص ًا بام يقع فيها .وإذا أغفال هذه اجلهة كان ظاهرمها االنجبار يف متام مدة بقاء

املضاربة ،فمع عدم حتديد أمدها جيوز لكل منهام فس�خها يف أي وقت ش�اء ـ كام

س�بق ـ فيس�تقر الربح بفس�خها ،ومع أخذ أجل خاص فيها ال يستقر الربح إال

كتاب املضاربة183.....................................................................................

بميض األجل ،إال أن يتفقا مع ًا بعد ذلك عىل الفسخ قبله فيستقر الربح بذلك.

(مس�ألة  :)24ال يضمن العامل تلف مال املضاربة وال يتحمل اخلس�ارة
الطارئ�ة علي�ه ،إال أن خيال�ف ما عينه ل�ه املالك ،أو يك�ون معتدي� ًا خارج ًا عن

مقتىض وظيفته املتقدمة يف املس�ألة ( )17إذا كان التلف واخلس�ارة مس�ببني عن

خمالفة املالك أو عن التعدي ،وأما إذا مل يكونا مسببني عنهام فالظاهر عدم الضامن
مع التعدي .ويف الضامن مع املخالفة إش�كال ،فاألحوط وجوب ًا الرتايض بينهام.
(مس�ألة  :)25ليس للاملك أن يشترط عىل العامل املضارب الضامن عند

تلف رأس املال أو طروء اخلسارة عليه من دون تفريط ،ولو اشرتط ذلك كانت
املضارب�ة بحكم القرض ،فليس له إال رأس ماله وال يس�تحق من الربح ش�يئ ًا،

ً
رأس�ا واشتراط تدارك
بل خيتص به العامل ،من دون فرق بني اشتراط الضامن
اخلسارة إن حصلت.

(مس�ألة  :)26إذا أخذ العامل مال املضاربة ومل يتجر به تس�احم ًا وخروج ًا
ع�ن مقتضى وظيفته كان ضامن ًا له إن تلف ،إال أن يكون ذلك بإذن املالك .نعم
إذا مل يبتن االتفاق بينهام عىل إلزام العامل بالعمل ،بل عىل جمرد جعل احلصة من
الربح له عىل تقدير العمل إن أراده مل يكن مفرط ًا برتك العمل ،والظاهر خروج
ذلك عن املضاربة ودخوله يف اجلعالة ،لكنه يش�ارك املضاربة يف حكم اشتراط

الضامن املتقدم يف املسألة السابقة.

(مسألة  :)27ال يصح للاملك أن يشرتي من مال املضاربة ،ألن بعضه أو

متامه ملك له ،وال يشتري اإلنس�ان من نفس�ه ،إال أن يريد بالرشاء حمض تبديل
ٍ
ال للمضاربة بد ً
م�ال املضاربة بالثم�ن ،ليكون الثمن م�ا ً
حينئذ،
ال عن�ه ،فيصح
ويرتتب عىل الثمن آثار مال املضاربة.

(مسألة  :)28إذا مات العامل قبل تسليم مال املضاربة فهنا صور..
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الص�ورة ا ُالوىل :أن يعلم بعدم وجود مال املضاربة ،فإن علم بضامنه له ـ

لتعديه عليه ـ كان املالك كس�ائر الغرماء يرضب معهم بحيث لو قرصت الرتكة
حلقه النقص مثلهم ،ويكون مثلهم مقدم ًا عىل الورثة ،وإن مل يعلم بضامن العامل

فال يشء للاملك.

ٍ
وحينئذ..
الصورة الثانية :أن يعلم بوجود مال املضاربة،

تارة :يعلم بوجوده يف ضمن الرتكة الظاهرة التي تصل إليها يد الوارث.
و ُاخرى :يعلم بخروجه عنها.

وثالثة :يشك يف وجوده فيها أو خروجه عنها.

فف�ي ا ُالوىل يس�تحق املالك عني املال م�ع متيزه ،وأما مع ع�دم متيزه ففي
اس�تحقاقه متام مقدار املال من الرتكة مقدم ًا عىل الغرماء ،أو كونه كبقية الغرماء

وجهان ،فاألحوط وجوب ًا الرتايض بينه وبينهم .ويف الثانية إن علم بضامن العامل

للامل ـ لتفريطه فيه ،ولو بعدم إخباره عنه ـ يكون املالك أسوة الغرماء ،وإن علم

بع�دم ضمان العامل للامل فال يشء للاملك ،بل تك�ون الرتكة بتاممها للورثة بعد
وفاء الديون ،وإن ش�ك يف ضامنه له ففي كونه أس�وة الغرم�اء يف الرتكة أو عدم
اس�تحقاقه ش�يئ ًا وجهان ،فاألحوط وجوب ًا الرتايض بينه وبني الورثة والغرماء.

ويف الثالث�ة إن عل�م بضامن العامل للامل كان املالك أس�وة للغرماء ،وإن مل يعلم
بضامن العامل ففي عدم اس�تحقاق املالك شيئ ًا ،أو كونه أسوة الغرماء وجهان،
واألحوط وجوب ًا الرتايض بينه وبني الغرماء والورثة.

الصورة الثالثة :أن يشك يف وجود مال املضاربة ،فحكمها حكم الفرض

الثالث من الصورة الثانية.

(مسألة  :)29يكره مضاربة الذمي ،بل مطلق الكافر.

كتاب
املزارعة واملساقاة
والكالم فيه يف ضمن مباحث..

املبحث األول
يف املزارعة

وه�ي معاملة خاصة بني صاحب االرض وش�خص آخر تبتني عىل قيام

ذلك الشخص بزراعة االرض يف مقابل حصة من حاصلها.
ويعترب فيها ُامور..

األول :أن يكون احلاصل بينهام وال خيتص به أحدمها.

(مسألة  :)1لو اتفقا عىل أن يكون احلاصل بتاممه الحدمها صح العقد ومل

يق�ع مزارعة ،كما إذا كان غرض مالك االرض أن يزرع أرض�ه بنوع من الزرع
لس�حب أمالحها مث ً
ال ال من أجل أن ينتفع بحاصلها فلم جيد من يرىض بذلك
إال بتامم احلاصل مع كون البذر منه أو من مالك االرض ،أو كان غرض العامل
أن يتمرن عىل الزراعة فلم جيد من يأذن له يف العمل يف أرضه إال جمان ًا عىل أن ال
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يرتك العمل قبل بلوغ الزرع.

الث�اين :أن تك�ون رشكتهام يف مت�ام احلاصل بنحو االش�اعة ،كام إذا كانت

حص�ة العام�ل الرب�ع أو النصف أو الثل�ث أو نحو ذلك ،والباق�ي للاملك .فلو
اشترط أحدمه�ا مقدار ًا معين� ًا ـ كعرشة أطن�ان ـ والباقي لالخ�ر مل يصح العقد

مزارعة وال غريها .وكذا إذا اشترط الحدمه�ا نوع من النامء ولالخر نوع آخر،

كما ل�و زارعه عىل أن ل�ه احلنطة وللعامل الش�عري ،أو عىل أن ل�ه حاصل بعض
معني من االرض وللعامل حاصل بعض آخر منها.

نع�م ال بأس بإجارة العامل االرض بيشء معلوم من النقد أو غريه ،لكن

تقدم يف مس�ألة ( )12م�ن الفصل الثاين من كتاب اإلج�ارة أنه ال جيوز إجارهتا

بيشء من حاصلها عىل تفصيل وكالم ،فراجع.

(مسألة  :)2جيوز أن يشرتط أحدمها عىل االخر شيئ ًا معين ًا من النقد وغريه

حتى الثمر .نعم يش�كل اشتراط مقدار معين من احلاصل ال�ذي تقع املزارعة
عليه ،فاألحوط وجوب ًا عدم اشرتاطه.
املس�تحق ،س�وا ًء كان
الثال�ث :تعيني املدة بالنحو املناس�ب لتعيني الزرع
َ

بالشهور واالعوام ،أم بالفصول ،أم بدفعات الزرع ،إىل غري ذلك مما يرتفع معه

املستحق.
إهبام الزرع
َ

الراب�ع :تعيني االرض بالنحو الرافع لالهبام ،ويكفي تعيني مقدار خاص
م�ن كيل أو خارج�ي ،كام إذا قال :زارعتك عىل عرشي�ن دون ًام من أرض صفتها

كذا ،أو من هذه االرض .وال جيوز املزارعة عىل إحدى أرضني من دون تعيني هلا،

نعم لو ابتنى عىل الرجوع يف تعيينها الختيار أحدمها املعني أو اختيار ثالث كفى.
اخلامس :تعيني ما عىل كل منهام من البذر واالالت والعوامل وحفر النهر
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وغري ذلك ،إما رصحي ًا ،أو ضمن ًا لقرينة خاصة ،أو عامة كالتعارف.

السادس :إمكان الزرع ،لكون االرض صاحلة له ،مع القدرة عىل مقدماته
ا ُالخ�رى .وإذا كان املانع موج�ود ًا يف بعض االرض بطلت املزارعة فيه خاصة،
وكان لكل منهام خيار تبعض الصفقة يف الباقي إن ابتنت املزارعة عىل املجموعية

واالرتباطية.

(مسألة  :)3ال يعترب يف املزارعة أن يكون املزارع مالك ًا لالرض ،بل يكفي
أن يك�ون مال�ك ًا للمنفعة ،كاملس�تأجر واملوق�وف علي�ه إذا كان مقتىض الوقف
ملكي�ة املنفعة .بل يكفي اختصاص املنفعة بجهة معينة  ،كام يف االرض املوقوفة
للجهات العامة ،أو عىل ُاناس خاصني عىل أن تكون هلم ثمرهتا ال منفعتها ،فإنه
جي�وز لوليه�ا إجراء عق�د املزارعة عليها .وكذا احل�ال يف أرض اخلراج التي هي

خمتص�ة باملس�لمني .وأما املزارعة ممن له حق االختص�اص باالرض من دون أن
حجر أرض ًا أو سبق إليها من دون أن ينوي حيازهتا له ـ
خيتص بمنفعتها ـ مثل من ّ
فال خيلو عن إشكال ،واألحوط وجوب ًا عدم صحته.

(مس�ألة  :)4الظاهر ج�واز اس�تعارة االرض للمزارع�ة عليها ،ومرجع

ذل�ك إىل إذن املال�ك يف املزارعة بنحو يكون أجر االرض للمس�تعري ،نظري إذن
املال�ك لغريه يف بيع ما يملكه عىل أن يكون الثمن للمأذون ال للاملك ،فقد تقدم

يف أول كتاب البيع أنه يمكن البيع مع كون الثمن لثالث وأنه يرجع إىل عقد بني
ثالثة أطراف البايع واملشتري والثالث الذي يك�ون الثمن له ،وكذا إذن املالك

يف إج�ارة العني عىل أن يك�ون الثمن للمأذون ال ملالك العني ،حيث ال مانع من
صح�ة ه�ذه املعامالت ،نعم البد من ش�مول االذن يف العارية اليقاع املزارعة ،

وهو حيتاج إىل عناية ،ال تقتضيها العارية بطبعها.

(مسألة  :)5جيوز للعامل أن يبارش الزرع بنفسه وأن يستنيب غريه يف متام
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العمل أو يف بعضه ،إال أن تشرتط املبارشة يف ضمن عقد املزارعة.

(مس�ألة  :)6إذا اتفقا يف العقد عىل زرع خاص ،أو زمان خاص ،أو حال

خ�اص ،أو غير ذلك من ش�ؤون العمل تعينّ  ،وال جيوز اخل�روج عنه إال برضا

االخر ،وليس للاملك أو العامل فرض يشء بعد العقد.

(مس�ألة  :)7إذا خ�رج الزارع عام اتفقا عليه يف العق�د فيام هو قوام العقد
ـ كام لو زرع أرض ًا ُاخرى ،أو نوع ًا آخر من الزرع ـ فإن كان البذر من املالك كان

احلاص�ل بتاممه له وليس للعامل يشء ،وعليه ضامن النقص احلاصل يف االرض
أو الب�ذر أو غريمها مما يعود للامل�ك .وإن كان البذر من العامل فإن كان متعمد ًا

كان متعدي� ًا وكان للامل�ك قلع�ه ،وله القب�ول ببقائه مع ُاج�رة االرض ،ويكون
احلاصل للعامل ،وإن مل يكن متعمد ًا كان عىل املالك القبول ببقائه ولو ب ُاجرة ما
مل يترضر ،ويكون احلاصل للعامل.

املقوم للعقد كان للاملك
(مس�ألة  :)8إذا خالف الزارع رشط املالك غري ِّ
الفس�خ ،فإن كان البذر منه كان متام احلاصل له وعليه ُاجرة املثل لعمل العامل،

وإن كان البذر من العامل كان متام احلاصل له وعليه ُاجرة املثل لالرض.

(مسألة  :)9مقتىض إطالق العقد حتمل املالك لرضيبة الدولة التي جتعلها

على االرض ،وخ�روج رضيب�ة الدولة الت�ي جتعلها عىل احلاصل م�ن املجموع
قبل القس�مة ،وك�ذا اخلراج الذي كان يضعه الس�لطان عىل االرض يف العصور
السابقة ،النه جمعول عىل حاصلها حقيقة ،وإذا اشرتط خالف ذلك كان العمل

عىل الرشط.

(مس�ألة  :)10جيوز لكل من صاح�ب االرض والزارع أن خيرص الزرع

على االخ�ر بعد إدراكه بمقدار معين ،فإذا تراضيا نفذ ذل�ك عليهام ،وليس هلام

الرجوع بعد ذلك لو ظهرت الزيادة أو النقيصة.
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(مس�ألة  :)11إذا تل�ف يشء م�ن ال�زرع بع�د تراضيهما باخل�رص كان
التل�ف منهام مع ًا وحلق من ُخرص عليه من حقه بنس�بة التالف للمجموع ،فإذا

تراضي�ا بخرص جمم�وع الزرع بعرشة أطنان مث ً
ال وريض املالك بخمس�ة أطنان
ع�ن حصت�ه وكان ال�زرع يف الواق�ع اثن�ي عشر طن ًا ،فتل�ف نصفه ـ وهو س�تة

أطن�ان ـ كان التل�ف الذي على املالك طنني ونصف� ًا ،والذي عىل ال�زارع ثالثة
مضمن وأن
أطنان ونصف ًا ،من دون فرق يف ذلك كله بني أن يكون التلف بوجه
ِّ
مضمن كان عىل الضامن لكل منهام
ال يك�ون كذلك .نع�م إذا كان التلف بوجه
ِّ

بمقدار ما وقع عليه من التلف.

(مسألة  :)12إذا ظهر أن االرض مغصوبة ففي املقام صور..

ا ُالوىل :أن يعلما بذل�ك قب�ل العم�ل ،واللازم عليهما هن�ا التوقف عن

التصرف فيه�ا ومراجعة املالك ،فإن اس�تمرا يف عملهام ج�رى عليهام ما يأيت يف

حكم الصور االتية.

الثاني�ة:أن يعلام بذلك بعد إكامل العمل مع كون البذر للمزارع الغاصب
ٍ
وحينئذ إن أجاز املالك س�لمت للعامل حصته ،وكانت حصة املزارع
لالرض،
بني املالك والغاصب بنس�بة قيمة منفعة االرض ملنفعة البذر ،فإذا كان املتعارف
أن جيعل للبذر الثلث ولالرض الثلث وللعمل الثلث مث ً
ال كان للمزارع نصف
ٍ
حينئذ خيار تبعض
احلصة املجعولة له بالعقد ،وللاملك نصفها ،نعم ملالك البذر

الصفقة فله الفسخ ،فيكون كام لو مل جيز املالك عىل ما يأيت.

وإن مل جي�ز املال�ك كان ال�زرع كل�ه للم�زارع الغاص�ب واس�تحق مالك
االرض على املبارش للعمل ُاج�رة املثل ملنفعة االرض التي اس�توفاها ،فإن كان

غره ،ول�ه أيض ًا
مغ�رور ًا م�ن قب�ل الغاصب أو غيره كان ل�ه الرجوع عىل م�ن ّ
الرج�وع على الغاصب ب ُاجرة املثل لعمل�ه يف بذره حتى أنتج ،أم�ا إذا كان عامل ُا

 ........................................................ 190منهاج الصاحلني /املعامالت ـ القسم األول

باحل�ال فال رجوع له عليه بيشء ،أما ما دفعه للامل�ك فلعدم الغرور ،وأما عمله
يف البذر حتى أنتج فلحرمته وال ُاجرة حلرام.

الثالث�ة :أن يعلما بذلك بعد إكمال العمل مع كون الب�ذر للعامل الزارع،
ٍ
وحينئ�ذ إن أج�از ملالك س�لمت للعام�ل حصت�ه وكان الباقي ملال�ك االرض،
ولي�س للمزارع الغاصب يشء ،وإن مل جيز كان الزرع بتاممه للزارع وعليه ُاجرة

املثل لالرض يدفعها ملالكها.

الرابع�ة :أن يعلما باحل�ال يف االثن�اء ،وجي�ب عليهام التوقف ع�ن العمل

ومراجع�ة املالك ،ف�إن أجاز املعاملة ج�رى حكم الصورة الثاني�ة إن كان البذر

للم�زارع الغاص�ب ،وحكم الصورة الثالث�ة إن كان البذر لل�زارع العامل ،وإن
مل جيزه�ا كان ل�ه عىل املب�ارش للعمل ُاجرة املثل ملا اس�توفاه م�ن منفعة االرض،
ووج�ب عليه الرضا ببق�اء الزرع يف أرضه با ُالجرة إال أن يترضر بذلك ،فيكون
له احلق يف القلع .وأما حكم الزرع وغريه مما يستحقه أحدمها عىل االخر فيظهر

مما تقدم يف الصورتني الثانية والثالثة.

(مس�ألة  :)13إذا كان الب�ذر مغصوب ًا كان الزرع بتامم�ه ملالكه املغصوب

منه ،وإن تلف يشء من البذر أو نقصت قيمته كان له الرجوع عىل الزارع املبارش
لذل�ك ،وللزارع الرجوع بام يغرم للاملك على صاحب االرض إن كان مغرور ًا

م�ن قبل�ه .ثم إنه إن كان الغاصب هو صاحب االرض املزارع مل يس�تحق ش�يئ ًا
عىل العامل ،واستحق عليه العامل ُاجرة املثل لعمله إن مل يعلم باحلال ،وإن كان
ق�د علم مل يس�تحق ش�يئ ًا ،وإن كان الغاصب هو الزارع اس�تحق عليه صاحب
االرض ُاج�رة االرض إىل أن يعلم باحلال ،وإن علم باحلال قبل بلوغ الزرع فإن
تضرر صاح�ب البذر كان عىل صاحب االرض إبق�اؤه باالجرة ،إال أن يترضر

صاحب االرض بذلك فله املطالبة بالقلع.

املزارعة191............................................................................................

(مس�ألة  :)14إذا ظه�ر بع�د الشروع يف العمل عدم إم�كان بلوغ الزرع

بالنحو املقصود من املزراعة بطلت ،وال يضمن صاحب االرض عمل العامل،
كام ال يضمن العامل رضر االرض لو حصل بس�بب عمله .وكذا ال يضمن كل

منهما الب�ذر لصاحبه ،نعم ال يرشع االس�تمرار يف العمل بعد ذلك ولو اس�تمر
العام�ل يف العم�ل كان عمله ه�در ًا ال عوض له ،بل ل�و أرض باالرض من دون
رض�ا مالكها كان ضامن ًا ملا حصل ،كام أنه لو طلب صاحب االرض من العامل
االستمرار يف العمل مع علمه باحلال وجهل العامل به كان عليه ُاجرة املثل لعمله.
وك�ذا احل�ال إذا حص�ل موجب التعذر بس�بب قهري عليهام ،أو بس�بب

اختياري هلام ،أوالحدمها من دون أن يعلم برتتب ذلك عليه ومل يشرتط يف عقد

املزارعة جتنبه ،كام لو أخطأ العامل يف كيفية احلرث أو السقي ،أو أخطأ املالك يف

تعقيب معاملة االرض من الناحية الرسمية.

وأما إذا كان بس�بب اختي�اري يعلم برتتب ذلك علي�ه ،أو خمالف لرشط
املزارعة ،فإن كان من صاحب االرض كان عليه للعامل ُاجرة املثل لعمله ،وضامن

الب�ذر ـ إن كان ل�ه ـ إذا تلف أو نقص ،وإن كان م�ن العامل كان عليه لصاحب

االرض ضامن ما حصل بس�بب عمله م�ن رضر يف االرض أو البذر إن كان له.
(مس�ألة  :)15إذا بطل�ت املزارع�ة أثناء العم�ل بأحد الوج�وه املتقدمة،

ف�إن كان الب�ذر لصاح�ب االرض وكان البطالن قبل ظهور م�ا تقتيض املزارعة
االشتراك في�ه ـ كام ل�و كان مقتضاه�ا االشتراك يف الثم�رة وكان البطالن قبل

ظهوره�ا ـ فلا يشء للعام�ل من الزرع لو كان قد طل�ع ،وإن كان بعد ظهور ما
تقتيض املزارعة االشرتاك فيه كان للعامل نصيبه منه.

(مسألة  :)16إذا بطلت املزارعة بعد ثبوت حصة العامل يف الزرع فإن مل

يتضرر بقلعه كان لصاح�ب االرض املطالبة بذلك ،وليس للعامل إلزامه ببقائه
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طلب� ًا لزيادة النفع ،وإن ترضر ب�ه وجب عىل صاحب االرض تدارك رضره ،أو
الرض�ا ببقائه يف أرضه ب ُاجرة املثل ،أو بوجه آخر يتفقان عليه ،إال أن يترضر هو
أيض ًا بذلك فله املطالبة بقلعه جمان ًا .وكذا احلال إذا انتهت مدة املزارعة قبل بلوغ

احلاص�ل بالنحو املطلوب يف املزارعة .نعم إذا اشترط يف عقد املزارعة القلع أو
االبقاء جمان ًا أو ب ُاجرة كان العمل عىل الرشط.

املبحث الثاين
يف املساقاة

وهي معاملة خاصة بني صاحب ا ُالصول املغروس�ة ـ كالنخل والش�جر
والكرم ـ وش�خص آخ�ر ،تبتني عىل قيام ذلك الش�خص بخدمة تلك ا ُالصول

ـ بسقيها وتقليمها وتلقيحها وغري ذلك ـ يف مقابل حصة من ثمرهتا.
ويعترب فيها ُامور..

األول :أن يك�وم الثم�ر مشترك ًا بينهما ،فل�و اختص به أحدمه�ا مل تصح
مساقاة  ،وإنام تصح معاملة ُاخرى ،عىل نحو ما تقدم يف املزارعة.

الث�اين :أن تك�ون رشكتهام يف مت�ام احلاصل بنحو االش�اعة عىل األحوط
وجوب� ًا .ول�و رشط أحدمها لنفس�ه أم�ر ًا زائد ًا على احلصة جرى في�ه التفصيل
املتقدم يف املزارعة أيض ًا.

الثالث :تعيني املدة وا ُالصول املساقى عليها وما عىل كل منهام من االعامل

واالالت وغريها ،عىل النحو املتقدم يف املزارعة.

الراب�ع :كون االص�ول ثابت�ة يف االرض ،فلو كان موضع العق�د ودي ًا أو
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ش�ت ً
ال خاص ًا عىل أن يش�تل وما خ�رج منه كان بينهما أو الحدمها صح ،ومل يقع
مساقاة ومل جير عليه حكمها وال يشرتط فيه رشوطها ،بل كان معاملة ُاخرى.
وك�ذا احلال لو كان موضوع العقد أص ً
ال مزروع ًا يف االرض من دون أن

يبتني عىل الثبات فيها كالبطيخ والباذنجان ونحومها.

اخلام�س :أن يكون ذلك قبل ظهور الثم�رة ،أو بعده قبل بلوغها إذا كان

بلوغها حيتاج إىل عمل من سقي أو غريه ،أما إذا مل حيتج لذلك ،أو كان العقد بعد
بل�وغ الثمرة ،وكان التعامل بلحاظ احلفظ أو القطف أو النقل أو نحو ذلك فال

تصح املعاملة مس�اقاة ،وإنام تصح عىل أهنا معاملة خاصة خارجة عن املس�اقاة،

كام يتعارف يف عصورنا جعل حصة من احلاصل ملن حيصد بااللة.
الس�ادس :الق�درة على خدم�ة ا ُالص�ول بالنح�و ال�ذي تقتضي�ه الثمرة
املطلوبة ،عىل نحو ما تقدم يف املزارعة ،وجتري فيه الفروع املتقدمة.

(مس�ألة  :)17الظاهر جواز املس�اقاة عىل الش�جر الذي ال ثمر له وينتفع

بورق�ه كاحلناء ،أو الذي له ثمر ال ينتفع ب�ه وإنام ينتفع بورقه ،فيكون الورق هو
امللح�وظ يف التعام�ل ،وك�ذا الذي ينتفع بثم�ره وورقه مع ًا ـ كالس�در ـ و الذي

ينتفع بخشبه ،وغري ذلك مما يكون االنتفاع فيه بغري الثمر.
(مس�ألة  :)18ال يعتبر فيمن يس�اقي على ا ُالصول أن يك�ون مالك ًا هلا،
بل يكفي اس�تحقاقه لثمرهتا ،كاملوقوف عليه ،ومن يشرتي الثمرة قبل ظهورها

أو بعده.

(مس�ألة  :)19يمل�ك العامل يف املس�اقاة احلصة من الثم�ر حني ظهوره،

وإذا وقع عقد املساقاة بعد ظهور الثمر ملك احلصة منه بالعقد.

(مسألة  :)20إذا ظهر عدم إمكان بلوغ الثمرة بالنحو املطلوب يف املساقاة

بطلت ،وجرى يف املقام ما يناسب ما تقدم يف املسألة (.)14
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املبحث الثالث

يف بعض األحكام املشرتكة بني
املزارعة واملساقاة

املزارع�ة واملس�اقاة من العقود املبني�ة عىل االلزام وااللت�زام ،ومقتضامها
اس�تحقاق صاحب االرض أو ا ُالصول عىل العامل العمل ،واستحقاق العامل

علي�ه احلص�ة م�ن الزرع والثم�ر قبل العم�ل ،فيجب عىل كل منهما اجلري عىل
مقتىض االلتزام املذكور.

أم�ا إذا مل يبت�ن االتفاق بينهام عىل االل�زام وااللتزام ،بل على جمرد التزام
صاح�ب االرض أو ا ُالص�ول بجع�ل احلص�ة مل�ن يعمل ،م�ن دون الت�زام من
الطرف االخر بيشء مل يكن ذلك مزارعة وال مساقاة ،بل يصح جعالة ،وجرت
عليه أحكام اجلعالة املتقدمة.

(مس�ألة  :)21يق�ع عق�د املزارع�ة واملس�اقاة ب�كل م�ا يدل على االلزام

وااللتزام من قول أو فعل ،عىل النحو املتقدم يف سائر العقود.

(مس�ألة  :)22ملا كانت املزارعة واملس�اقاة من العقود املالية فالالزم فيهام
أهلية املتعاقدين وعدم احلجر عليهام ،لصغر أو جنون أو ّ
رق أو سفه أو فلس.
(مس�ألة  :)23املزارع�ة واملس�اقاة م�ن العق�ود الالزمة ،فال تنفس�خ إال

بالتقايل من الطرفني ،أو بفسخ من له اخليار منهام .ويثبت فيهام اخليارات الثابتة

يف اإلجارة بالرشوط املذكورة فيها ،عىل ما تقدم.
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(مس�ألة  :)24إذا مل يك�ن صاح�ب االرض أو ا ُالص�ول ناف�ذ الترصف

فأوقع عقد املزارعة أو املس�اقاة توق�ف نفوذ العقد عىل إجازة وليه ،ومع عدمها
ال يرتت�ب أثر عىل العقد ومل يس�تحق العامل ش�يئ ًا ،ولو عم�ل كان عمله هدر ًا،

ال .نع�م يف املزارعة إذا كان العام�ل جاه ً
عامل�ا كان باحل�ال أو جاه ً
ً
ال بعدم نفوذ
ترصف مالك االرض وكان البذر منه جرى ما تقدم يف املسألة (.)12

أما إذا مل يكن العامل نافذ الترصف فإن العقد وإن مل ينفذ إال أن صاحب
االرض أو ا ُالص�ول ل�و مكنه منها فعمل جري ًا عىل مقتىض العقد اس�تحق عليه

ُاجرة املثل لعمله.

وإذا كان البذر يف املزارعة من العامل كان له الزرع واس�تحق عليه مالك
االرض ُاج�رة املث�ل لالرض مع جهله بعدم نفوذ ترصف�ه ،وأما مع علمه بذلك

ففيه تفصيل ال يسعه املقام.

(مس�ألة  :)25إذا امتن�ع العام�ل م�ن العم�ل كان لصاح�ب االرض أو

ا ُالصول إجباره ،وإذا تأخر عنه عىل خالف مقتىض العقد كان له الفسخ.

(مس�ألة  :)26إذا مل ي�ؤد العام�ل العم�ل املطلوب من�ه ،أو قرص يف عمله
بنح�و ّ
يضر بالزرع والثم�ر ففي ضامنه ُاج�رة املثل ملا مل يؤده م�ن العمل وعدمه

وجه�ان ،واألح�وط وجوب ًا الترايض بينهام .نع�م إذا كان التقصير يف املزارعة
موجب ًا لتلف بعض البذر كان ضامن ًا له ،وكذا يضمن رضر االرض أو ا ُالصول
يف املزارعة واملساقاة.

(مسألة  :)27إذا تعذر إمتام العمل من العامل ـ ملرض أو موت أو حبس
ً
رشط�ا يف العقد وجب عليه اس�تئجار من يتم
أو غريه�ا ـ ف�إن مل تؤخذ املبارشة

العم�ل ،وإن م�ات وج�ب االس�تئجار م�ن تركته ،ف�إن مل يفعل ذل�ك دخل يف
املسألة(.)25
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أم�ا إذا تع�ذر ذل�ك ـ لعجزه عن االس�تئجار يف حياته ،وع�دم الرتكة مع
ٍ
وحينئذ يس�تحق من احلصة املجعولة له
املوت ـ بطل عقد املزارعة أو املس�اقاة،
بنس�بة عمله الذي وقع منه للعمل املطلوب منه ،فإذا كانت حصته من احلاصل

الثل�ث ،وكان ق�د أدى نصف العمل املطل�وب منه بمقتىض العقد اس�تحق من
ُ
ونصفه االخ�ر يف مقابل العمل الذي مل ي�ؤده .هذا إذا
احلاص�ل نصف الثل�ث،

ق�ام غريه بالعمل الباقي وأتى احلاص�ل بالنحو املتعارف ،أو مل يقم غريه بالعمل
الباقي ّ
وقل احلاصل ،أو أتى معيب ًا .وأما إذا مل يأت احلاصل فال يشء له.
ه�ذا يف املس�اقاة ،وكذا يف املزارعة إذا كان البذر م�ن املالك ،وأما إذا كان
البذر من العامل ففي صورة نقص احلاصل أو تعيبه إش�كال ،واألحوط وجوب ًا

الترايض بني املالك وبينه أو بين ورثته .ويف حكم التعذر ما إذا ُاخذت املبارشة
رشط ًا يف املساقاة.
(مسألة  :)28جيوز التعدد يف كال الطرفني يف عقد املزارعة وعقد املساقاة،

على نح�و يشترك يف احلصة املجعول�ة الحدمها أكثر م�ن واحد ،كما إذا كانت
االرض أو ا ُالصول مشتركة بني أكثر من واحد ،أو تعدد العامل بحيث يشرتك

الكل يف العمل بتاممه يف احلصة املجعولة يف مقابل العمل.

(مس�ألة  :)29الظاهر جواز التعاقد بني أكثر من شخصني عىل أن خيتص

كل ش�خص بشيء يف مقابل حصة من الثمرة ختصه ،كما إذا كانت االرض من

شخص والبذر من آخر والعوامل من ثالث واملاء من رابع والعمل من خامس،
عىل أن يكون لكل منهم حصة من احلاصل ،وكام إذا كانت ا ُالصول من شخص
والعوام�ل م�ن آخر واملاء من ثال�ث والعمل من رابع على أن يكون لكل منهم

حصة من الثمرة ،لكن الظاهر خروج املعاملة املذكورة عن املزارعة واملس�اقاة ،

وإن كانت قد تؤدي مؤدامها.
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(مسألة  :)30إذا تعاقد صاحب االرض مع شخص آخر عىل أن يعمرها
ويغرس فيها ش�جر ًا ونحوه عىل أن يكون احلاصل بتاممه للعامل مدة معينة ،ثم
ترجع لصاحبها عامرة صح العقد وإن مل يقع مساقاة.

وكذا إذا تعاقدا عىل أن يعمرها ويغرس فيها شجر ًا ونحوه عىل أن يكون

الشجر املغروس بنفسه بينهام ،سوا ًء كان االصل املغروس من صاحب االرض،
أم م�ن العامل .وك�ذا إذا تعاقدا عىل أن يغرس االرض ويعمرها عىل نحو معني
عىل أن تكون االرض بام فيها بينهام .فإن هذه العقود تصح مجيع ًا وإن مل تكن من

املساقاة.

كتاب العارية

وهي عقد ثمرته التس�ليط عىل العني اململوك�ة منفع ُتها لالنتفاع هبا جمان ًا.

وصاحب العني هو املعري وآخذها هو املس�تعري أو املعار .وتقع بكل ما يدل عىل

التسليط املذكور والرضا به ،من قول أو فعل.

(مس�ألة  :)1يعترب يف املعري االس�تقالل يف التصرف واالختيار ،فإن كان
حمجور ًا عليه ـ جلنون أو صغر أو غريمها ـ مل تنفذ إال بإذن وليه ،ومع عدمه حيرم
وض�ع اليد عىل العني والترصف فيها ،وتكون مضمونة بذلك ،كام تكون املنفعة
مضمونة ب ُاجرة املثل .وكذا مع االكراه.
(مسألة  :)2تصح االعارة من مالك املنفعة وإن مل يملك العني ،كاملستأجر
إذا مل تؤخد املبارشة رشط ًا يف عقد اإلجارة.

(مس�ألة  :)3ال تص�ح االع�ارة من غاص�ب املنفعة وإن كان مال�ك ًا ،فإذا
أع�ار الغاص�ب ،فإن كان غاصب ًا للعين واملنفعة كان عىل املس�تعري ضامن العني

واملنفعة التي اس�توفاها ،وإن كان غاصب ًا للمنفعة مالك ًا للعني مل يضمن املستعري
العني وضمن املنفعة التي استوفاها ال غري ،وله الرجوع عىل الغاصب بام ضمن
إن كان خمدوع ًا ومغرور ًا من قبله.
(مسألة  :)4يعترب يف املستعري العقل الذي يتوقف عليه القصد للمعاملة ،
وبدونه ال تصح العارية ،وإن مل يكن الترصف حمرم ًا يف حقه ،كام ال يكون ضامن ًا
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للعني وال للمنفعة.

(مسألة  :)5ال يعترب يف املستعري البلوغ ،فتصح العارية للصبي املميز ،إال
أن تتضم�ن التزام� ًا عليه بأمر ـ كالضامن ـ فال يص�ح االلتزام املذكور منه .وكذا
احلال يف املكره ،وأما السفيه واملفلس فال ينفذ االلتزام املايل منهام وينفذ غريه.
(مسألة  :)6كل عني مملوكة يصح االنتفاع هبا مع بقائها تصح إعارهتا.

(مسألة  :)7ينتفع املستعري بالعني بالنحو املأذون له فيه ،ومع إطالق العارية

تنصرف للمنافع املتعارف اس�تغالل العني هلا ،وملا يك�ون إرضاره بالعني أقل.

(مس�ألة  :)8مع تعدي املس�تعري عن االس�تعامل املأذون فيه يضمن العني
إن أرضّ هب�ا التع�دي املذكور ،وعلي�ه ُاجرة املثل للمنفعة الت�ي تعدى فيها ،دون
املنافع املأذون فيها.

(مس�ألة  :)9الجيوز للمستعري أن يعري العني لغريه بدون إذن املعري ،وإال
كان متعدي ًا وجرى عىل إعارته حكم إعارة الغاصب.
(مسألة  :)10العني املستعارة أمانة يف يد املستعري فيلحقها حكم االمانات

يف الضامن ،وقد تقدم يف أول الفصل السادس من كتاب اإلجارة.

(مسألة  :)11الظاهر جواز اشرتاط الضامن يف عقد العارية ،فتكون العني

مضمونة ولو مع عدم التعدي والتفريط.

(مسألة  :)12عارية الذهب والفضة مضمونة مطلق ًا ولو مع عدم الرشط،

نعم إذا اشرتط فيها عدم الضامن لزم الرشط.

(مس�ألة  :)13عقد العارية مع إطالقه جائز ،لكل منهام الرجوع فيه متى

ش�اء ،إال أن يشترط فيه االجل فيلزم الرشط .وك�ذا إذا كان الترصف املقصود
هلام من ش�أنه االس�تمرار مدة معينة بحيث تبتني العارية عىل االستمرار يف تلك
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املدة  ،ويكون مرشوط ًا فيها ضمن ًا ،كاس�تعارة االرض لزرعها واس�تعارة الدابة

للس�فر هب�ا ،والقدر لطبخ الطع�ام ،فإنه ال جي�وز الرجوع فيها قب�ل بلوغ الزرع

وانتهاء الس�فر وميض الوقت ال�ذي يتعارف تفريغ القدر في�ه من الطعام .لكن
جيوز مع االطالق الرجوع قبل الرشوع يف هذه ا ُالمور ،الن املتيقن من اشتراط
االستمرار ضمن ًا صورة الرشوع .نعم لو اشرتط عدم الرجوع حتى قبل الرشوع

لزم الرشط.

كتاب االستيداع

وهو عق�د ثمرته االئتامن للحف�ظ .وصاحب العني هو امل�ودع ،واملؤ َمتن

الو َدعي ،واملال املو َدع هو الوديعة.
عليها هو َ

وتقع بكل ما يدل عىل االس�تئامن املذكور وااللتزام به ،من قول أو فعل،

وال يعترب فيه فعل خاص أو لفظ خاص.

(مس�ألة  :)1ال تص�ح الوديعة من املجنون ،ول�و أخذها املكلف منه كان

ضامن ًا هلا ،إال أن يكون بإذن وليه.

(مس�ألة  :)2ال تص�ح الوديعة من الصبي إال ب�إذن وليه ،فإن مل يأذن كان

عىل آخذها منه الضامن.

(مس�ألة  :)3ال يص�ح من املكلف أن ي�ودع الصبي واملجن�ون ،ولو دفع
ٍ
حينئذ بالتفريط واالمهال ،كام
امل�ال هلام مل يكن وديعة عندمها ،وال ضمان عليهام

ال ضامن بالتعدي إذا مل يس�تند له الرضر أو التلف ،بل حتى إذا اس�تندا له .وأما

مع متييزمها ففي الضامن وعدمه إشكال ،والالزم االحتياط.

(مسألة  :)4ال جيوز التعدي عىل الوديعة بالترصف فيها ترصف ًا منقص ًا هلا،
أو معرض ًا هلا للخطر ،كام لو أكل منها أو لبسها أو فك حرزها أو نحو ذلك ،مما
يبتن�ي عىل خمالفة الوضع الذي يريده املودع هلا يف مقام التحفظ عليها ،وإن فعل
الودعي ذلك كان متعدي ًا عليها .وهذا بخالف الترصف الذي ال يأذن به املالك
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إذا مل يك�ن منافي ًا للتحف�ظ عليها ،كاالتكاء عىل القاص�ة ،أو الكتابة عليها كتابة
تس�هل إزالته�ا ،أو نحو ذل�ك ،فإنه ـ وإن كان حمرم ًا إذا مل حي�رز به رضا املالك ـ
ال يصدق به التعدي من حيثية االستيداع.

(مس�ألة  :)5إطلاق الوديعة يقتيض وجوب حف�ظ الوديعة عىل الودعي
ِ
امل�ودع كيفية حفظ
بالنح�و املتع�ارف ،بنح�و ال يعتبر عرف� ًا مفرط ًا .وإذا عل�م
الودع�ي للوديعة فأطلق كان للودع�ي االجتزاء بالكيفية التي يعمل عليها ،وإن
كانت عىل خالف املتعارف ،واستلزمت التفريط عرف ًا.
(مس�ألة  :)6إذا عني ِ
ً
خاص�ا للحفظ تعينّ وال جيوز اخلروج
املودع وجه ًا
عنه .نعم إذا ابتنى تعيني ِ
املودع عىل بيان أدنى مراتب احلفظ كان للودعي اختيار
االحسن واالوثق بنظره.

(مس�ألة  :)7إذا عني ِ
َخيل إحكامه وكان الودعي
املودع وجه ًا للحف�ظ لت ّ

يعل�م بخلل فيه مغفول عنه وجب عليه تنبيهه ،ولو أبقاه عىل غفلته وعمل عليه
كان مفرط ًا.
(مسألة  :)8إذا عني ِ
املودع وجه ًا للحفظ فطرأ ما يمنع من التوثق به ،فإن
ِ
للمودع مل جيز للودعي تبديل�ه ،وإن مل يكن متوقع ًا فإن أمكن
كان ذل�ك متوقع� ًا

مراجعة املالك وجبت وإال كان عىل الودعي مع القدرة تبديله بام هو بمرتبته يف

التوثق أو االحس�ن منه .وكذا جيب التبديل بالوجه املذكور إذا تعذر اس�تعامله،
كام لو َعينّ له صندوق ًا خاص ًا فتلف أو رسق أو منع من وضع الوديعة فيه.
(مسألة  :)9جيب عىل الودعي تعاهد الوديعة بالنحو املتعارف ،والقيام بام

حتت�اج إلي�ه من طعام أو رشاب أو تعريض للهواء أو الش�مس أو لف أو نرش أو

جتفيف أو غري ذلك ،حس�ب اختلاف الودائع واالوقات واالحوال ،ولو قرص
يف ذلك كان مفرط ًا .هذا كله مع االطالق ،أما مع اشتراط عدم ذلك فال جيب.
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(مسألة  :)10إذا احتاج حفظ الرديعة والقيام بام حتتاج إليه إىل بذل مال،
ف�إن كان ذلك متوقع ًا هلا حني االيداع وجب على الودعي بذله والرجوع ببدله

ً
رصحي�ا أو ضمن ًا عدم رجوعه ب�ه ،وإن مل يكن
على املودع ،إال أن يشترط عليه
متوقع� ًا ،ف�إن ريض الودعي ببذله له من دون رجوع فهو ،وإال فإن أمكن إعالم
ِ
املودع باحلال والعمل عىل ما يتفقان عليه وجب ،وإن تعذر كان عىل الودعي أن
خيتار االصل�ح للوديعة واملودع ،من بيعها وحفظ ثمنها للمودع ،أو بيع بعضها

لالنفاق عىل الباقي ،أو االنفاق عليها والرجوع عىل املودع ،أوغري ذلك .وجيب
مراجعة احلاكم الرشعي مع االمكان لالتفاق معه عىل أحد الوجوه ،إال أن يبتني

عقد الوديعة عىل إيكال االختيار عند الطوارئ للودعي نفسه.

(مس�ألة  :)11إذا توق�ف دفع تع�دّ ي الظامل عىل الوديع�ة عىل الكذب يف
أمرها ،أو احللف كاذب ًا وجب عىل الودعي ذلك ،وإن مل يفعل مع علمه بوجوب

ذلك عليه كان مفرط ًا ضامن ًا ،أما مع جهله وختيله احلرمة فالظاهر عدم التفريط،
إال أن يكون مفرط ًا عرف ًا يف جهله.
(مس�ألة  :)12ال يضم�ن الودع�ي الوديع�ة إال بالتع�دي والتفريط ،عىل

التفصي�ل املتق�دم يف أول الفصل الس�ادس من كتاب اإلجارة .وإن اشترط يف
عقد االستيداع ضامهن ًا مطلق ًا فالظاهر نفوذ الرشط.
(مس�ألة  :)13عقد االس�تيداع مع إطالقه جائز ،ل�كل منهام الرجوع فيه
متى شاء ،إال أن يشرتط فيه االجل رصحي ًا أو ضمن ًا ،فيلزم الرشط.

(مس�ألة  :)14حت�رم خيان�ة الوديع�ة بالتعدي عليه�ا ،أوالتفري�ط هبا ،أو
ِ
امل�ودع مؤمن� ًا أم خمالف� ًا ،ب�ل وإن كان ناصب� ًا أو كافر ًا.
اختالس�ها ،س�وا ًء كان

وجي�ري ذل�ك يف كل أمان�ة ُدفع�ت بناء عىل االس�تئامن وقبلت على ذلك ،حتى
الدَ ي�ن ،ب�ل جيري ذل�ك حتى يف مثل نصيحة املس�تنصح ،فف�ي حديث عامر بن
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مروان عن االمام الصادق «Aاعلم أن ضارب ع ّ
يل بالسيف وقاتله لو ائتمنني

واستنصحني واستشارين ثم قبلت ذلك منه ألديت إليه األمانة ».

فعىل املؤمنني ـ وفقهم اهلل تعاىل ـ االهتامم بذلك وعدم التسامح والتساهل،

لش�دة االمر فيه ،ففي حديث احلسين بن مصعب عن�ه « :Aثالث [ثالثة] ال
عذر ألحد فيها :أداء االمانة إىل الرب والفاجر ،والوفاء بالعهد للرب والفاجر ،وبر

الوالدين برين كانا أو فاجرين».

(مس�ألة  :)15جيب عىل الودعي رد الوديعة للاملك أو وكيله مع مطالبته

هب�ا أو تعرضها للخطر ،ول�و لتخوف املوت وعدم قيام وارثه باالداء .ولو مات
املالك وجب دفعها لوارثه ،وال جيزي دفعها لبعض الورثة إال مع العلم بإيصاله

ل�كل ذي ح�ق فيها حقه ،نعم جي�زي دفعها لويص امليت أو لوكي�ل الورثة .ولو

تعذر الوصول للاملك وجب االنتظار حتى يسلمه له أو لوارثه.

:)16إذاجه�ل ِ
املودع أو وار ُث�ه واح ُتمل العث�ور عليه بالفحص
(مس�ألة
ُ

وج�ب الفحص عنه حتى حيصل اليأس م�ن العثور عليه بالفحص ،فإن حصل
ٍ
وحينئذ إن
الي�أس فلا فحص ،وكذا لو تعذر الفحص ،أولزم من�ه حمذور مهم،

احتمل ـ ولو بعيد ًا ـ العثور عليه أو عىل وارثه صدفة من دون فحص فاألحوط
وجوب� ًا االنتظ�ار مهام طال الزمان ،نعم إذا قطع بع�دم العثور عليه أو عىل وارثه

وجب التصدق بالوديعة عن مالكها.

ً
جهلا ـ فأودعها
(مس�ألة :)17من اس�توىل عىل عني بال ح�ق ـ عمد ًا أو

غيره فلا أثر اليداع�ه ،وال ترتتب عىل العين أحكام الوديع�ة ،وال عىل االخذ

هل�ا حك�م الودعي ،بل تك�ون مضمونة علي�ه ملالكها ،وجيب عليه تس�ليمها له،
ِ
للمودع ،فإن جهل مالكها جرى ما تقدم يف املسألة السابقة
وحيرم عليه إرجاعها
م�ن وج�وب الفح�ص أو االنتظار ،غايته أن�ه مع اليأس عن العث�ور عىل املالك
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ـ بالفحص أو بدونه ـ إذا احتمل بعيد ًا العثور عليه صدفة ال جيب االنتظار ـ كام
وجب يف املسألة السابقة ـ بل جتوز املبادرة للتصدق ،كام جيوز االنتظار أيض ًا.
(مس�ألة  :)18إذا أجرب ِ
املود ُع يف املس�ألة الس�ابقة الودعي عىل اسرتجاع

الوديع�ة وأخذها من�ه فالظاهر ضامن الودع�ي هلا ،لكن ال جي�ب عليه التصدق

ببدهل�ا ،بل جيب عليه نية الوف�اء للاملك لو طالبه ،فإن ظهر املالك ـ مع الفحص
أو بدون�ه ـ ورج�ع عليه دفع له البدل ،ورجع هو على املودع إن قدر عليه ،وإن
رجع املالك عىل ِ
املودع رأس ًا وأخذ منه البدل فال يشء عىل الودعي.

(مس�ألة  :)19إذا تص�دق بالوديع�ة يف م�ورد ع�دم الوص�ول للاملك ثم
ظهر املالك فاألحوط وجوب ًا مراجعته وإخباره بذلك ،فإن ريض به كان له أجر
الصدقة ،وإن أبى ضمن املتصدق له املال ،وكان أجر الصدقة املتصدق ،وجيري

ذلك يف مجيع موارد التصدق بمجهول املالك.

واحلمد هلل رب العاملني.

كتاب الرشكة

وهي اشرتاك أكثر من شخص واحد يف ملكية مال واحد ،بأن يكون ملك ًا

للكل بنحو االش�اعة الراجع مللكية كل واحد حصة منه مش�اعة .أما لو كان كل
واحد منهم مالك ًا جلزء منه معني فليس هو من الرشكة يف يشء.
(مس�ألة  :)1الرشك�ة كما تك�ون يف االعي�ان اخلارجي�ة ـ كال�دار

والث�وب ـ تك�ون يف االعيان الذمي�ة كالديون ،كام لوباع الرشكاء املال املشترك
بثم�ن يف الذم�ة ،أو اقرتض الرج�ل من أم�وال الرشكة أو أتلفه�ا .بل تكون يف
احلق�وق أيض ًا ،كحق اخليار والشرط وحق الرسقفلية الذي تعارف يف عصورنا

وغري ذلك.

(مسألة  :)2الرشكة..

تارة :تكون قهرية  ،كرشكة الورثة يف املال املوروث ،وكام لو أوىص امليت

بامل الكثر من واحد.

و ُاخرى :تكون اختيارية ،وهي عىل قسمني..

األول :احلكمية ،وتكون بس�بب االشرتاك يف سبب امللك ،كام لو اشرتك

أكث�ر م�ن واحد يف حيازة مال واح�د ،أويف إحياء أرض واح�دة ،أو يف حفر بئر
واحدة  ،أو يف عمل واحد له جعل معني .ومنه اشتراك أكثر من واحد يف رشاء

يشء واحد بثمن من الكل.
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الثاين :العقدية ،وهي تكون..

تارة :بترشيك شخص يف مال آخر ،كام لو قال أحد الشخصني لصاحبه:

أرشكن�ي يف بضاعت�ك أو دارك أوغري ذلك بثمن كذا ،فقبل االخر .وكذا لو باع
أحدمها نصف داره أو بضاعته املشاع الخر.

االخ�ر يف ماله ،بأن يك�ون لكل من
و ُاخ�رى :بترشي�ك كل م�ن املالكني
َ

الشخصني مال خيتص به ،فيتعاقدا عىل أن يشرتكا يف املالني بنحو االشاعة  ،وال
ٍ
حينئذ مزج أحد املالني باالخر .والرشكة العقدية بقسميها كام تقع بني
يعترب فيها

اثنني تقع بني أكثر.

(مس�ألة :)3إذا امت�زج املاالن اململ�وك كل منهام لش�خص امتزاج ًا رافع ًا
للتمييز بينهام عرف ًا جرى عليهام حكم الرشكة ،سوا ًء اتفقا جنس ًا ووصف ًا ـ كام لو

ً
جنس�ا واختلفا وصف ًا ـ كام لو امتزج
امتزج الزيت اجليد بالزيت اجليد ـ أم اتفقا
الزي�ت اجلي�د بالزي�ت ال�ردىء ـ أم اختلفا جنس� ًا ـ كام لو امتزج زي�ت الزيتون
بزيت الذرة ـ بل جيري ذلك مع امتياز أحد املالني وصعوبة الفصل بينهام لصغر
االجزاء ،كامتزاج احلنطة باحلنطة أو بالشعري.

وأما اش�تباه أحد املالني باالخر م�ن دون امتزاج ،ـ كام لو كان لزيد كيس

م�ن احلنطة ولعم�رو كيس آخر فاش�تبه أحدمها باالخر ـ فال جي�ري عليه حكم
الرشكة ،بل يتعني الرجوع يف رفع االشتباه للقرعة أو الصلح.

(مس�ألة  :)4الرشكة العقدية وإن كانت عبارة عن التعاقد عىل الرشكة يف
املال ،إال أهنا كثري ًا ما تبتني ـ زائد ًا عىل ذلك ـ عىل التكسب باملال باالجتار به ،أو

استنامئه أو غريمها من وجوه االسرتباح .وذلك عىل نحوين..

األول :أن يتف�ق االطراف عليه ابتدا ًء م�ن غري أن يؤخذ يف عقد الرشكة،
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ٍ
وحينئ�ذ ُيعم�ل عىل ذلك ـ ما دام�ت االطراف آذنة به ـ على النحو املأذون فيه،
ومتى عدل بعضهم عن إذنه لزم التوقف عن العمل ،وكذا لو سقط إذن بعضهم

عن االثر بموت أو جنون أو نحومها.

الث�اين :أن يؤخ�ذ ذلك يف ضمن عقد الرشكة ،كما جرت عليه الرشكات
ٍ
وحينئذ
ذات االنظم�ة اخلاصة املتعارفة يف عصورنا ،ومنها اجلمعيات التعاونية،

جي�ب العم�ل عليه على طبق ما ُاخذ يف العقد س�عة وضيق ًا ،كام يؤخذ بس�ائر ما
تضمنه العقد من تعيني املبارش للتكس�ب باملال ،واالجر الذي يس�تحقه ،واملدة
الت�ي تبق�ى فيها الرشكة ،وغريه�ا من الرشوط املرشوعة الت�ي تقدم حتديدها يف

مبحث الرشوط من كتاب البيع.

وبلحاظ هذين النحوين يتجه منا تقس�يم الرشكة إىل جائزة والزمة .وأما

بلح�اظ أصل االشتراك يف املال م�ع قطع النظر عن الترصف فيه والتكس�ب به
ّ
تنحل إال بالقسمة.
فالرشكة الزمة ال
وجي�ري ذلك ل�و كان الرشط يف ضم�ن عقد الزم غري عق�د الرشكة ،كام
ٍ
حينئذ يف الرشكة غري العقدية ،فإنه يمكن اشتراط التكس�ب بامل
يمكن جريانه
الرشكة يف ضمن عقد الزم.

(مسألة  :)5ترشع املضاربة باملال املشرتك ،سوا ًء كان العامل من الرشكاء

أم من غريهم ،وجتري عىل املضاربة به أحكام املضاربة املتقدمة.

(مس�ألة  :)6جي�وزرشاء بع�ض الرشكاء م�ن مال الرشك�ة ،إ ّ
ال أن الرشاء

يلغ�و باالضافة إىل حصة الرشي�ك املذكور ،لعدم صحة البي�ع مع وحدة مالك

الثم�ن واملثم�ن ،لكن ال أثر لذلك فإن الثمن املقابل حلصته يقوم مقام حصته يف

الدخ�ول يف الرشكة .نعم قد يش�كل احلال لوكان للعام�ل يف الرشكة حصة من
الرب�ح ،الن م�ا يقابل احلصة م�ن الربح ليس ربح ًا يف احلقيقة بع�د أن كان البيع
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الغي ًا يف احلصة ،بل هو ربح صوري فال يستحق العامل حصة منه ،إال أن يكون
امل�راد م�ن الربح ـ ال�ذي جيعل للعامل يف الرشك�ة حصة منه ـ م�ا يعم مثل هذا

الربح الصوري ،كام هو الظاهر.

(مس�ألة  :)7جيوز للرشيك االقرتاض من مال الرشكة ،إال أن االقرتاض

يلغ�و يف حصت�ه ،المتن�اع اقرتاض اإلنس�ان من مال�ه ،فإن أرجع املق�دار الذي
ٍ
وحينئذ
استدانه دخل يف الرشكة جمدد ًا ،نظري ما إذا زاد الرشكاء يف مال الرشكة،
إن كان�ت الرشك�ة جائ�زة مل يكن ملزم ًا بذل�ك ،بل ليس علي�ه إال إرجاع حصة
الشركاء هلم ،وإن كانت الزم�ة كان ملزم ًا بذلك ،البتن�اء رضاهم باالقرتاض

ـ مع لزوم الرشكة ـ عىل لزوم إرجاع مقدار املبلغ الذي اقرتضه للرشكة وجتديد

الرشكة فيه.

ٍ
وحينئذ
(مس�ألة  :)8جيوز رشاء أس�هم الرشكات ذات االنظمة املحددة،

جيري عىل املشرتي نظام الرشكة و ُيلزم به .نعم لو كانت بعض مكاسب الرشكة
حمرمة مل جيز رشاء ما يقابل أرباح تلك املكاسب ،كام ال ينفذ نظام الرشكة املتعلق

باجلهة املحرمة ،وال جيوز العمل عليه وال التكسب بالوجه املحرم.

(مس�ألة  :)9ال إش�كال يف أن الدين يق�ع مورد ًا للرشك�ة القهرية ،كام لو

مات ش�خص عن دين له فاشترك فيه ورثته .بل الظاهر جريان الرشكة العقدية

فيه ،فإذا أراد مجاعة تأس�يس رشكة بمبلغ معني فكام جيوز لكل منهم أن يعينّ ما

يقاب�ل أس�همه يف الرشكة يف النقود املوجودة عن�ده فيدفعها للرشكة ،له أن يعينه
يف الدين الذي له يف ذمة الغري من أفراد أومؤسسات أهلية ،فيدفع للرشكة صك ًا
مقابال للدين املذكور ليسجل يف حساب الرشكة .وإن مل تستوف الرشكة الدين،
فإن كان قبول الرشكاء بالدين مبني ًا عىل اشرتاط حتصيله ضمن ًا ،أو كان من شأن
الدين أن يتحصل كان هلم فسخ الرشكة فيه ،وإال لزمهم القبول به ،ويكون من
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سنخ اخلسارات الواردة عىل الرشكة التي يتحملها مجيع الرشكاء.

ه�ذا ولو كان دفع الصك راجع ًا إىل التوكيل يف قبض املبلغ وتس�جيله يف

حس�اب الرشك�ة بعد القب�ض خرج عن الرشك�ة يف الدين ،وتعين عدم دخول

املبلغ يف الرشكة قبل قبضه ،وإن تلف قبله كانت خسارته عىل صاحبه فقط.

(مس�ألة  :)10الظاهر أن املنافع كالدين ،فكام تقع مورد ًا للرشكة القهرية
تق�ع م�ورد ًا للرشك�ة العقدية ،ب�أن جتعل منفعة ال�دار مث ً
ال التي ه�ي ملك أحد

ش�خصني أو أش�خاص موضوع� ًا للرشك�ة بينه�م مع أعي�ان أو مناف�ع يدفعها
االطراف ا ُالخر.
َ
الط�رف االخر عىل حصة
صاحب املنفعة
وأظه�ر من ذلك م�ا إذا صالح
ُ
م�ن تلك املنفعة بنق�د منهً .
مثلا :إذا كان لزيد دار ولعمرو عشرة آالف دينار،
فيصالح عمرو زيد ًا عن نصف منفعة الدار إىل س�نة بخمس�ة آالف دينار ،وتتم

الرشكة بعد ذلك بينهام يف منفعة الدار بتاممها إىل سنة والعرشة آالف دينار.

وهن�اك وج�ه ثالث ،وهو أن يتصاحلا عىل أن يدف�ع صاحب املنفعة ُاجرة

منفعته التي تأتيه منها للرشكة يف مقابل ترشيكه يف مال الطرف االخر .وال يفرق

يف مجيع ذلك بني منفعة عمل الرشيك ومنفعة مملوكاته ،كداره ودابته وغريمها.

(مس�ألة  :)11ال تص�ح رشكة الوجوه وهي أن يشتري كل من الطرفني
ال ما ً
مث ً
ال بثمن يف ذمته ثم يبيعانه ،وما كان من ربح أو خسارة فهو بينهام .ومثلها

تكس َب كل منهام لنفسه ،من جتارة أو إجارة أو زراعة
كل ما كان موضوع الرشكة ّ
أو حيازة أو غريها ،وال يكون فائدة الرشكة إال االشرتاك فيام يرد عليهام من ربح

أو خس�ارة من دون اشتراك يف االصل ،وكذا لو عم ذلك ما حيصل لكل منهام
من غري تكسب ،كهبة أو مرياث أو غريمها ،وهي املسامة برشكة املفاوضة.
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نع�م يمكن يف اجلميع تصالح االطراف فيام بينهم عىل أن ُيرشك كل منهم

مجاعته فيام يتحصل له ،فإذا حصل له يشء وملكه جعله يف صندوق الرشكة ،أو

قبضه عن الكل بنحو الرشكة.

(مس�ألة  :)12البد يف الرشك�ة العقدية من اتفاق االط�راف عىل الرشكة

أو م�ا يقوم مقامه�ا ،بحيث يتعاقدون على ذلك بعد تعيين�ه وتوضيح حدوده،

ويكفي يف حتقق العقد كل ما يدل عىل إنش�اء التعاقد من قول أو كتابة أو عمل،
كخل�ط االموال بعضها ببعض ،أو مجعها يف حمل الرشكة ،أو نحومها ،ثم اجلري

عىل ذلك يف عملهم.

وال ينبغي لالطراف املعنية التهاون يف ذلك إغفا ً
ال له ،أو اعتامد ًا عىل الثقة

املتبادل�ة بينه�م ،أو ملن�ع اخلجل منه ،أو غير ذلك ،فكم من أف�راد عائلة واحدة

متحابين متآلفين عمل�وا مع كبريهم وه�م ال يعرفون من عمله�م إال أن الكل

يعملون ويكسبون وينفقون من جمموع الوارد ،من دون أن حيددوا وجه عملهم
ويتفق�وا عليه ،فهم ال يعرفون أهنم رشكاء م�ع كبريهم ،أو أهنم أعوانه يف عمله

يعمل�ون له وينفق عليهم ،حت�ى إذا تقلبت هبم االحوال وأرادوا هم أو ورثتهم

وصعب احلل الرشعي،
تصفي�ة االم�ور مل يرجعوا إىل يشء حمدد واضح املع�امل،
ُ
ب�ل العريف أيض ًا ،وحصلت املشاكس�ة واملنافرة ،ومهما يكن احلل بعد ذلك فهو
ال يصادف رضا الكل ،بل يشعر بعضهم أو كل منهم بأنه مغبون مهضوم ،وقد

يرتتب عىل ذلك الشقاق والتعادي والتقاطع والتدابر بعد ذلك التحابب الشديد

والتآلف الطويل.

(مس�ألة  :)13يلح�ق ك ً
ال من الشركاء من الربح واخلرسان بنس�بة ماله،

إال أن يشرتط يف ضمن عقد الرشكة أو يف ضمن عقد آخر حتمل بعض الرشكاء

اخلرسان ،فيلزم الرشط املذكور .كام جيوز اتفاقهم عىل اختصاص بعضهم برأس
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تم هذا االتفاق بعقد مستقل به ،أم
املال مع كون الربح واخلرسان لالخر ،سوا ًء ّ
كان رشط ًا يف ضمن عقد الرشكة أو عقد آخر.
(مس�ألة  :)14جيوز لبعض الرشكاء اشتراط الزيادة يف الربح عىل نس�بة

ماله إذا كانت يف مقابل عمل يقوم به ،فإن كانت الزيادة حصة مشاعة من الربح
دخ�ل يف املضاربة وج�رى حكمها ،وإن كانت ما ً
ً
معين�ا ـ كألف دينار ـ دخل
ال

يف اإلج�ارة وج�رى حكمها .وكذا جيوز له أخذ الزي�ادة يف مقابل منفعة يبذهلا ـ
كمنفع�ة املح�ل التجاري ،أو س�يارة العم�ل ـ ويكون من اإلج�ارة إن كان ما ً
ال

معين ًا ،أما إذا كان حصة مشاعة فهو معاملة مستقلة وليست إجارة وال مضاربة.
(مس�ألة  :)15ال جيوز زي�ادة بعض الرشكاء يف الربح عىل نس�بة ماله من

دون عمل أو منفعة يبذهلا .نعم جيوز لبعضهم أن يشرتط عىل االخرين يف ضمن

عقد الرشكة أو عقد آخر أن يعطوه من حصتهم التي يستحقوهنا بمقتىض الرشكة
بعد متلكهم هلا.

(مس�ألة  :)16جي�وز أن ُيس�تأجر ش�خصان لعمل واحد ب ُاج�رة واحدة،
فيستحق املستأجر عىل كل منهام نصف العمل مشاع ًا ،ويستحق كل منهام نصف
ٍ
وحينئذ إن اشتركا يف العمل بني�ة الوفاء عنهام مع ًا مل يس�تحق
ا ُالج�رة مش�اع ًا،
أحدمها عىل االخر شيئ ًا ،حتى لو صادف أن كان عمل أحدمها أكثر ،النه يكون
متربع ًا عن صاحبه بالزيادة ،وكذا لو اقتسام العمل بينهام من دون أن جيعال لكل
ً
قسما من ا ُالجرة ،أما لو اقتسام العمل وجعال لعمل كل منهام ُاجرة خاصة
منهام

فيس�تحق كل منهام من صاحبه ما يتفقان عليه ،س�وا ًء س�اوى جمموع ا ُالجرتني
ا ُالجرة املجعولة عىل متام العمل ،أم نقص عنها ،أم زاد عليها.
وكذا احلال لو اس�تأجرا ش�خص ًا آخر للقي�ام بالعمل عنهام ،أو اس�تأجر

أحدمه�ا أو كل منهما من يق�وم مقامه يف حصته من العمل .نع�م إذا كان العمل
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املس�تأجر عليه يف ا ُالجرة الثانية متام العمل املس�تأجر عليه يف ا ُالجرة ا ُالوىل من
دون تقسيم أو تنقيص فال جيوز أن تنقص ا ُالجرة الثانية عن ا ُالجرة ا ُالوىل ،عىل
ما سبق يف كتاب اإلجارة.

(مس�ألة  :)17ال جيوز الحد الرشيكني الترصف يف العني املشرتكة بدون
إذن رشيكه ،إال أن يكون الزم ًا عليه برشط أو نحوه .ومنه ما إذا ابتنى االشرتاك

يف العين على ذلك ضمن ًا ،كما يف الطريق غري النافذ لل�دور أو املحال التجارية
املتعددة ،والس�احة اخلارجة عنها املجعولة فضاء بينه�ا للتهوية واالنارة والتنزه
ونحوها من الشؤون املشرتكة ،والبئر بني الدور املتعددة لالستقاء ،ونحوها من

االم�ور التابعة لالعيان املختصة ،فإن إنش�اءها أو رشاءها لتكون تابعة هلا يبتني
عرف ًا عىل كون الغرض هو انتفاع االطراف هبا من دون حاجة لالستئذان.
وه�ذا بخلاف م�ا إذا مل تبت�ن الرشك�ة هب�ا على ذل�ك ،كما إذا اشترى
املتج�اورون أرض ًا ليجعلوها حم ً
ال جتاري ًا ثم عدلوا ع�ن ذلك وتركوها لالنتفاع
املشرتك بني دورهم كطريق أو ساحة تابعة هلا ،وكام لو حفروا بئر ًا ليبيعوا ماءها
ث�م ب�دا هلم تركها ليس�تقوا منها النفس�هم يف دوره�م ،أو ورثوا ش�يئ ًا من ذلك

فاختاروا تركه لالنتفاع املشرتك ،فإن االنتفاع يف مجيع ذلك حيتاج الذن الرشكاء.
نع�م إذا مل يبتن جعلها تابعة عىل جمرد االذن يف االنتفاع املشترك ،بل عىل

االلزام وااللتزام بني االطراف بتبعيتها وتعيينها منهم لذلك لزمهم اجلري عليه
ٍ
حينئذ ،نظري ما سبق فيام لو ابتنى االشرتاك عىل التبعية.
ومل حيتج الترصف لالذن
وق�د تش�هد القرائن بذلك ،كام ل�و اتفقوا عىل أن يغلق�وا أبواب دورهم

ا ُالوىل ويعتاض�وا عنها بأبواب ش�ارعة يف االرض املشتركة ،أو يغوروا آبارهم

املختصة ويس�تبدلوها بالبئر املشرتكة ،وغري ذلك مما خيتلف باختالف املقامات.
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(مس�ألة  :)18تق�دم أن الرشك�ة العقدي�ة قد تبتني على الترصف يف مال

الرشكة والتكسب به ،وأن ذلك قد يكون بنحو اللزوم الشرتاطه يف ضمن عقد
ٍ
وحينئذ جيوز العمل عليه بال حاجة إىل إذن بقية الرشكاء.
الزم،
وأما يف غري ذلك فالبدّ يف الترصف يف املال املشرتك من إذن مجيع الرشكاء،

وال جيوز استقالل بعضهم بالترصف من دون رضا الباقني ،وإذا ريض الرشكاء
بترصف خاص وجب االقتصار عليه ،وإذا تعارس الرشكاء ،أو عينّ ّ
كل منهم ما

يراه االخر مرض ًا ،أو منع مما يرى االخر تركه مرض ًا للامل تعني الرجوع للحاكم
الرشع�ي ،واألح�وط وجوب ًا ذلك حت�ى لو علم أن الرشي�ك مل يعني ما عينّ ومل
يمنع مما منع إال مضارة لالخرين من دون أن يراه صالح ًا.

ٍ
حينئذ الرجوع للحاكم جاز خمالفة الرشيك والعمل بام يراه
نعم إذا تعذر
االخر الزم ًا لصالح املال مقترص ًا مهام أمكن عىل أقل وجوه خمالفته.
(مسألة  :)19إذا طلب بعض الرشكاء القسمة وجب إجابته ،إال إذا كان

ذلك عىل خالف رشط الزم يف عقد الرشكة أو عقد الزم آخر ،أو كانت القسمة

مرضة باملال املشرتك ،أو كانت موقوفة عىل الرد بأن يتعذر قسمة املال عىل نسبة
السهام بل يتوقف عىل دفع بعض الرشكاء للباقني شيئ ًا من املال يتدارك به الفرق.
(مس�ألة  :)20تص�ح قس�مة الوق�ف م�ع املل�ك الطل�ق إذا كان عدمه�ا

مرض ًا بأحدمها.

(مس�ألة  :)21ال تص�ح قس�مة الوقف بين املوقوف عليه�م .نعم تصح
قس�مته موقت ًا بالنحو الذي ال بنايف مقتىض الوقف ،كام لو تس�اوى نامء القسمني
فيتصالح الرشيكان عىل اختصاص كل منهام بأحدمها ما دام االمر كذلك ،والبدّ
ٍ
حينئذ من إذن الويل.
يف نفوذها
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(مسألة  :)22مع ترايض الرشكاء يف كيفية القسمة يقسمون كيف شاؤوا،

وال حاجة للقرعة ،ولعل األوىل أن يقسم بعضهم وخييرّ الباقني.

تش�اح الرشكاء يف كيفية القس�مة يرجع�ون إىل احلاكم
(مس�ألة  :)23مع
ّ

الرشعي ،وعليه تعديل الس�هام وتقس�يم العني املشتركة بام يناس�ب س�هام كل

رشيك ثم القرعة لتعيني ما خيتص به كل منهم من أقسام العني املشرتكة.

(مس�ألة  :)24إذا وقعت القس�مة وانكش�ف أن ما تعني لبعض الرشكاء
معيب كان له الفسخ إال أن تبتني القسمة عىل الرضا به عىل كل حال ،أو ُاسقط

خيار العيب بعد القسمة.

(مس�ألة  :)25إذا كان بع�ض أم�وال الرشكة ديون ًا عىل الن�اس ،فوقعت

القس�مة وش�ملت الديون فتلف الدين الذي صار لبعض الرشكاء كان تلفه من
ال�كل ،وبطلت القس�مة فيه .نع�م إذا اتّفق الشركاء عىل توزيع أم�وال الرشكة
بينه�م بنح�و خاص ولو مع توقع اخلس�ارة من دون أن يرجع ذلك إىل القس�مة

نفذ الصلح املذكور.

(مس�ألة  :)26إذا كان بع�ض أم�وال الرشك�ة دين ًا يف ذم�ة الناس فقبض

بع�ض الشركاء حصت�ه من الدين على أهنا حصت�ه التي خيتص هب�ا صح قبضه
وبطلت الرشكة يف الدين املذكور ،وكذا إذا اشترى به شيئ ًا من املدين أو صاحله
علي�ه بشيء أو ُابرأ ذمت�ه منه .نعم إذا كان�ت الرشكة الزمة مل يص�ح منه القبض

لنفسه ،بل ال يمكن الترصف يف الدين إال للرشكة.

(مس�ألة  :)27الرشي�ك امل�أذون يف الترصف ،أو الذي ل�ه حق الترصف

بمقتضى عق�د أو رشط الزم أمين ال يضمن م�ا حتت يده من املال املشترك إال
بالتعدي أو التفريط.
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(مس�ألة  :)28إذا اشترى بعض الرشكاء لنفس�ه فليس له أن يدفع الثمن

م�ن م�ال الرشك�ة إال مع إذن الشركاء الراجع الذهنم له يف االقتراض من مال
الرشك�ة ال�ذي تقدم بي�ان حكمه يف املس�ألة ( ،)7وإذا دفع م�ن دون إذهنم كان
خائن ًا ،لكن ذلك ال يوجب بطالن الرشاء ،وال وقوعه للرشكة.

ً
فضلا عن غيره .نعم إذا
(مس�ألة  :)29يك�ره مش�اركة الكاف�ر الكتايب
شاركه غريه وصار أمين ًا عىل املال من قبله حرم خيانته.

(مس�ألة  :)30إذا كان ألح�د عين قيمتها عشرون دينار ًا ً
مثلا ولالخر
عين قيمتها ثالثون دينار ًا واش�تبهت إحدى العينني باألخ�رى فال تعرف ذات

العرشين من ذات الثالثني ،فإن خيرّ أحدمها االخر فاختار إحدامها فال إشكال،
وه�و راج�ع إىل الصلح بينهام عىل تعيني ما يملكه كل منهما أو تبديله ،وإال فإن
كان الغرض لكل منهام احلفاظ عىل مالية ماله بيعا مع ًاوقس�م الثمن بني املالكني
بنس�بة قيم�ة إحدى العينين لقيمة ا ُالخ�رى ،فيعطى يف املث�ال املذكور صاحب
العني التي قيمتها عرشون مخيس الثمن واالخر ثالثة أمخاس�ه ،وإن كان الغرض

لكل منهام احلفاظ عىل خصوصية العني التي له فاملرجع الصلح.

ه�ذا إذا كان االش�تباه يف العينين أما إذا كان االش�تباه يف املالكني ،كام إذا
متي�زت العين ذات العرشين دينار ًا ع�ن ا ُالخرى يف املثال املتق�دم وتردد املالك

لكل منهام فالبد إما من الصلح بينهام ولو الرجوع للقرعة.

كتاب
السبق والرماية
الس�بق عقد يقتيض استحقاق الس�ابق جلعل معني ،والرماية عقد يقتيض
استحقاق االجود رمي ًا جلعل معني .وأطراف العقدين مجيع املشرتكني يف التسابق

واملغالب�ة ،ويضاف إليهم باذل اجلع�ل إذا مل يكن منهم .والبدّ فيهام من أمرين..
األول :ك�ون أط�راف العق�د ناف�ذي التصرف بالبل�وغ والعق�ل وعدم

احلجر.

الث�اين :االجياب من بعضه�م والقبول من الباقي ،ويكفي كل ما يدل عىل

االل�زام وااللت�زام بذل�ك من قول أو فعل كس�ائر العق�ود ،وإذا تم ل�زم العقد،
ووج�ب التس�ابق وال جيوز االمتناع عنه مع املطالب�ة إال بعروض املبطل للعقد،

كعجز بعض االطراف أو موته ،أو بالتقايل الراجع حلل العقد.

هذا إذا ابتنى الس�بق والرماية عىل االلتزام بالتس�ابق ثم استحقاق اجلعل

للس�ابق ،نظري اإلجارة.أما إذا ابتنيا عىل اس�تحقاق السابق اجلعل من دون إلزام

بالتسابق كانا من االيقاعات ،وكفى فيهام االلتزام من باذل اجلعل بجعله للسابق
من دون حاجة اللتزام الباقني ،ومل يقتضيا وجوب التسابق ،وجاز العدول عنهام

قبل العمل ،كاجلعالة وجرى عليهام حكمها.
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(مس�ألة  :)1جي�وز الس�بق بكل ذي خ�ف ،وهو االب�ل والفيل�ة ،وبكل

ذي حاف�ر ،وهو اخلي�ل والبغال واحلمير .وجتوز الرماية ب�كل ذي نصل ،وهو
احلديدة املحددة املوضوعة يف طرف السالح ،كالسيف والرمح والسهم واحلربة

ونحوه�ا .وال جيوز التس�ابق مع الرهن يف غري ذلك ،حت�ى احلامم عىل األحوط
وجوب ًا ،نعم جيوز اللعب والتس�ابق فيه بال رهن ،إال أن يكون قامر ًا فيحرم ،عىل
ما تقدم عند ذكر الكبائر من كتاب االمر باملعروف والنهي عن املنكر.

(مسألة  :)2جيوز أن يكون العوض عين ًا خارجية ،وأن يكون ذمي ًا كألف

دينار يف ذمة اجلاعل.

(مسألة  :)3جيوز أن يكون العوض من أحد املتسابقني ،ومن مجيعهم ،كام

لو بذل كل منهم مائة دينار للس�ابق بحيث يكون للسابق جمموع ما يبذله الكل،

كام جيوز أن ُيبذل العوض من غري املتسابقني.

(مسألة  :)4ال جيوز جعل الرهان لغري السابق من املتسابقني ،كام تعارف

يف عصورنا مراهنة بعض املش�اهدين عىل سبق أحد املتسابقني ،بحيث ال يكون
س�بق السابق سبب ًا الس�تحقاقه الرهان بنفسه ،بل الستحقاق أحد املرتاهنني له،
فإن ذلك من الرهن املحرم ،وهو املعروف يف عصورنا بالرايسز.

(مس�ألة  :)5البد يف املس�ابقة من حتديد اجلهات الدخيل�ة فيها ،كالزمان

واملكان ومقدار الرمي ونحو ذلك ،بنحو تنضبط به املسابقة وحيدد معيار السبق

واستحقاق اجلعل ،وال جيب ما زاد عىل ذلك.

(مس�ألة  :)6يف املس�ابقات املحللة التي ال جيوز فيها الرهن إذا بذلت آلة
اللعب للمتس�ابقني جمان ًا فال إشكال ،وإن كانت ب ُاجرة فال جيوز االتفاق عىل أن

يتحملها املغلوب وحده ،وجيوز اشرتاك املتسابقني فيها ،أو حتمل بعضهم املعني هلا.
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(مس�ألة  :)7ينبغي للمؤمن أن يرتفع عن اللهو واللعب وإن كان حال ً
ال،

فعن النبيFأنه قال« :كل هلو املؤمن باطل إال يف ثالثة :تأديبه فرسه ورميه عن

قوسه ،ومالعبته امرأته ،فإهنن حق».

جير للتباهي والتفاخر
ويتأك�د ذلك فيام يبتني عىل املغالبة والتس�ابق ،فإنه ّ

واالرش والبطر ،وهي من وسائل الشيطان املهلكة.

وكثري ًا ما تكون عاقبة ذلك التنافر والتباغض والعدوان والتحاس�د ،وال

أق�ل من ك�ون ذلك مضيع�ة للوقت الثمني ال�ذي هو رصيد اإلنس�ان يف دنياه،
والذي يس�تطيع أن يكتس�ب به أربح املكاس�ب وينال به أسمى املطالب وأسنى
املراتب .ومنه سبحانه نستمد التوفيق والتسديد.

كتاب
القرض و الدين

الق�رض عقد يتضمن متليك املال للغري مضمون ًا عليه .أما الدين فهو كل

ما انشغلت به الذمة ،سوا ًء كان بعقد ـ كبدل القرض يف املقام ،واملبيع يف السلم،
وامله�ر املؤجل ،وثمن املبيع و ُاج�رة اإلجارة إذا مل يكونا عين ًا خارجية ـ أم بدونه

كبدل املضمون باليد واالتالف.

(مس�ألة  :)1يعتبر يف الق�رض م�ا يعتبر يف س�ائر العقود من اس�تقالل

املتعاقدين يف الترصف بالبلوغ والعقل وعدم احلجر والسلطنة عىل املال ،وبدون
ذلك ال ينفذ العقد وال يرتتب عليه االثر .نعم إذا أخد املقرتض املال كان ضامن ًا
ل�ه وإن مل يملك�ه ،إال أن يك�ون املقترض غري ممي�ز فإنه ال يضمن امل�ال إذا كان
الدافع له مميز ًا ،بل يكون الدافع مفرط ًا يف دفع املال والضامن له.
(مسألة  :)2البدّ يف نفوذ عقد القرض وترتب االثر عليه من قبض املقرتض

امل�ال ،فال يملك املقرتض املال قبل ذلك .بل ال يبعد توقف صدق القرض عىل

القب�ض املبني عىل الضامن العق�دي ،وال يكفي يف صدقه العق�د بدون القبض.
ت�م عق�د القرض وحص�ل القبض لزم العق�د وال جيوز
(مس�ألة  :)3إذا ّ

الرجوع فيه من أحدمها ،فلو طلب املقرض إرجاع عني املال مل جتب إجابته ،وكذا
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لو طلب املقرتض إرجاعه وفس�خ العقد .نعم ل�ه الوفاء بعني املال الذي أخذه.
(مس�ألة  :)4يق�ع القرض يف املثلي�ات ،وهي ا ُالم�ور التي تق�وم ماليتها

بنوعه�ا أو صنفه�ا دون خصوصياهت�ا الفردي�ة ،كالنق�ود والذه�ب والفض�ة

واحلب�وب ومنتوجات املعام�ل ذات املاركات اخلاصة وغريه�ا .وأما القيميات
ـ وه�ي ا ُالم�ور التي تقوم مالياهت�ا بخصوصياهتا الفردية ككثير من املنتوجات
اليدوية واحليوانات ـ فالظاهر وقوع القرض فيها إذا كانت مماثالهتا يف الصفات
ٍ
حينئ�ذ .وأما إذا مل تكن
الدخيل�ه يف املالية عرف ًا ميس�ورة ،وقص�د ضامهنا بمثلها

مماثالهتا ميسورة أو مل يقصد ضامهنا بمامثالهتا ،بل بقيمتها فال يقع القرض هبا.

نع�م تقدم يف خامت�ة كتاب اإلجارة جواز بذل العين مضمونة بقيمتها أو
بعوض خاص ،لكنه ليس من القرض ،وال يكون مملك ًا للعني املبذولة.
(مسألة  :)5يكره القرض ،بل مطلق الدين مع إمكان االستغناء عنه.

(مس�ألة  :)6جيب نية االداء عند االقتراض ،ويف أخبار أهل البيتB
أهنا س�بب بعون اهلل تعاىل عىل االداء ،وأن من اقرتض ما ً
ال ويف نيته أن ال يؤديه

فهو بمنزلة السارق.

(مسألة  :)7يستحب إقراض املؤمن ،وفيه أجر عظيم ،وقد ورد أنه أفضل

من الصدقة.

(مسألة  :)8حيرم اشرتاط الزيادة للمقرض ،وهو من الربا يف الدين الذي

تقدم يف الفصل التاس�ع من كتاب التجارة أنه القسم الثاين من الربا املحرم .ولو

اشرتط الزيادة بطل الرشط وال يبطل عقد القرض ،فيملك املقرتض املال وليس
عليه الزيادة.

(مسألة  :)9ال فرق يف الزيادة املحرمة بني العني ،واملنفعة ـ كسكنى الدار
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وركوب الدابة ـ والصفة ،كام لو أقرضه حنطة رديئة عىل أن يعطيه حنطة جيدة،
أو أقرضه نقود ًا من فئة خاصة عىل أن يعطيه من فئة ُاخرى خري منها ،وقد تكون
نفع� ًا خارجي� ًا ،كام لو أقرضه ألف دينار ورشط عليه أن يبيعه ثوب ًا بأقل من قيمة
املثل ،بل مطلق البيع عىل األحوط وجوب ًا ،بل األحوط وجوب ًا العموم لكل رشط
للمقرض عىل املقرتض ،س�وا ًء عاد نفعه له أم ال ،كام لو اشترط أن يعطي ما ً
ال
لشخص ثالث أو أن يبني املسجد ،وسوا ًء كان امللحوظ فيه املال أم ال ،كام لو اشرتط

أن يدع�و له أوالبيه أو للمؤمنني ،نعم جيوز اشتراط الوفاء يف غري بلد القرض.
(مس�ألة  :)10جيوز أن يشترط املقرتض عىل املقرض شيئ ًا له ،سوا ًء كان

عين ًا أم منفعة أم صفة أم غريها ،كام جيوز له اشرتاط االداء بأقل مما أخذ.

(مس�ألة  :)11املحرم هو اشتراط الفائدة يف القرض ،وال حيرم العكس،
وهو اشتراط الق�رض يف الفائدة ،كام ل�و وهب زيد عمر ًا عشرة دنانري عىل أن
يقرض�ه عم�رو مائة دينار ،أو آجره داره بأقل من ثمن املثل عىل أن يقرضه مبلغ ًا
من املال ،وغري ذلك.

(مس�ألة  :)12جي�وز للمقرض قب�ول اهلبة وكل فائدة م�ن املقرتض إذا مل

تكن مرشوطة يف القرض ،نعم هو مكروه ،واألوىل له أن حيتسب اهلبة من دينه،

كام جيوز الوفاء باالجود واالكثر من دون رشط ،بل يستحب ذلك للمقرتض.

ّ
احلال ب�ل مطلق الدين بزيادة فيه،
(مس�ألة  :)13ال جيوز تأجيل القرض

وك�ذا إطالة أجل الدي�ن املؤجل ،بل هو من الربا املح�رم .نعم يمكن التخلص
م�ن احلرمة بايق�اع معاملة تثمر ذلكً ،
مثلا :يبيع املدين متاع ًا م�ن الدائن بدينه

ثم يشتريه منه بأكثر منه إىل أجل ،أو هيب املدين للدائن ش�يئ ًا ويشترط عليه أن
يؤجل دينه ،أو غري ذلك مما يتضح بمالحظة ضوابط الربا املحرم.

(مس�ألة  :)14جي�وز تعجي�ل الق�رض املؤجل ب�ل مطلق الدي�ن املؤجل
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بإسقاط بعضه.

(مس�ألة  :)15ال خيت�ص الرب�ا يف الدي�ن باملكيل وامل�وزون ،بل جيري يف
غريمها أيض ًا ،وليس هو كالربا املعاميل.
(مسألة  :)16ما تقدم يف الربا املعاميل من حكم أكل الربا عمد ًا أو بجهالة،

ومرياث املال ممن يأخذ الربا جار يف ربا القرض فراجع.

(مسألة  :)17جيوز أن يشرتط يف عقد القرض جعل رهن عىل املال املقرتض،

كام جيوز اشرتاط التوثق منه بغري الرهن ،كاالقرار واالشهاد ونحومها .كام جيوز

أن يشترط يف عق�د آخ�ر التوثق من القرض ب�ل مطلق الدي�ن بالرهن أو غريه.

(مس�ألة  :)18إطلاق الق�رض يقتيض ع�دم التأجيل ،لك�ن ظاهر حال
ٍ
حينئذ االذن بتأخري وفائه ،فال جيب عىل املقرتض املبادرة لوفائه إال مع
املقرض
ٍ
حينئذ فض ً
ال عام إذا
ظهور أمارة عدم الرضا بالتأخري من املقرض ،فيجب الوفاء

طلب الوفاء.

(مس�ألة  :)19جيوز اشتراط االج�ل يف عقد القرض ،كام جيوز اشتراط
ٍ
حينئذ صور ثالث..
تأجيل القرض بل مطلق الدين يف عقد آخر ،وله

األوىل :أن يك�ون املشترط هو املقرتض ،فيكون مف�اد الرشط أن التأخري
ٍ
وحينئذ ال جي�وز للمقرض االلزام بالوفاء قبل االجل ،وال جيب
ح�ق له وحده،
عىل املقرتض الوفاء لو طالبه قبله ،نعم جيوز له املبادرة للوفاء قبل االجل وإن مل
يطالبه املقرض وجيب عىل املقرض القبول.

الثانية :أن يكون املشترط هو املقرض دون املقترض ،كام لو كان عاجز ًا

عن حفظ املال قبل االجل فاشرتط االجل كي ال يتعرض ماله للخطر لو حصل
الوف�اء قبل�ه وأجابه املقرتض لذلك مع اس�تعداده للتعجيل لو ق�در عليه وقبل
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ٍ
وحينئذ ال جيب عىل املق�رض القبول لو أراد املقترض الوفاء قبل
ب�ه املق�رض،
االج�ل .أما لو طال�ب املقرض بالوفاء قبل االجل فالالزم عىل املقرتض املبادرة

مع القدرة.

ٍ
وحينئذ ال جي�وز للمق�رض االلزام
الثالث�ة :أن يك�ون الشرط هلام مع� ًا،

بالوف�اء قبل االجل ،وال جيب عىل املقرتض املبادرة لو طالب به ،كام أنه ال جيب

عىل املقرض القبول لو أراد املقرتض املبادرة بالوفاء قبل االجل.

والش�ايع هو الصورة ا ُالوىل ،وهي املفهومة من إطالق اشتراط االجل،

وبعدها الثالثة ،وأما الثانية فهي أبعد الصور عن ظاهر االشرتاط ،وحيتاج احلمل

عليها إىل عناية خاصة.

ّ
احلال برضا الدائن بالتأجيل إذا مل يشترط
(مس�ألة  :)20ال يتأجل الدين

االج�ل يف عقد الق�رض أو عقد آخر ،نعم ال جيب عىل املدي�ن املبادرة لالداء ما
دام الدائ�ن راضي ًا ،أم�ا لو عدل وطالب باالداء فإنه جيب على املدين املبادرة له
وال ينتظر االجل.

(مس�ألة  :)21جيب عىل املدين ـ إذا كان واجد ًا ـ املبادرة الداء الدين غري

املؤج�ل إذا ظه�رت عىل الدائن أم�ارة عدم الرضا بتأخير االداء ،كام جيب عليه
املبادرة الداء الدين املؤجل إذا ّ
حل أجله ،وال حيل له حبس�ه يف املقامني ،بل هو

من الكبائر .أما لو كان عاجز ًا فاالحرى به مالطفة الدائن وحسن االعتذار منه،

وإرضاؤه مهام أمكن.

ّ
احلال مع قدرته عىل أدائه جاز للدائن
(مسألة  :)22إذا مل يؤد املدين الدين

أو ولي�ه أو وكيل�ه مطالبته ،وإذا امتنع جاز إجب�اره ،وإذا انحرص االمر باللجوء
حلاك�م اجل�ور جاز .نعم مع التن�ازع وإمكان الرجوع للحاك�م الرشعي ال جيوز

الرتافع حلاكم اجلور ،كام تقدم يف مسائل التقليد.
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(مسألة  :)23إذا أراد املدين وفاء الدين وجب عىل الدائن القبول ،إال إذا
كان الدي�ن مؤج ً
ال مل حيل أجل�ه وكان االجل رشط ًا للدائن وحده أو مع املدين،

كام س�بق يف املس�ألة ( .)19وإذا امتن�ع الدائن من القبول م�ع وجوبه عليه جاز
إجب�اره ،وإذا تعذر جاز التس�ليم للحاكم الرشعي بد ً
ال عن�ه ،وإن امتنع احلاكم
الرشعي من قبض املال كفى يف فراغ ذمة املدين متكينه للدائن من املال والتخلية
بينه وبينه ،واألحوط وجوب ًا عدم االكتفاء بذلك إال بعد مراجعة احلاكم الرشعي

إن أمكن.

واملس�وغ اللزامه
(مس�ألة  :)24يكفي يف وجدان املدين امللزم له بالوفاء
ِّ

ب�ه أن يك�ون له م�ا يقدر عىل وف�اء دينه به من نق�د أو دين أو ع�روض أو عقار

أوضياع ،فيجب عليه الوفاء مع القدرة عىل ذلك ،وبيع ما يتوقف الوفاء به عىل
البيع ،وغري ذلك.

(مسألة  :)25ال جيب عىل املدين بيع دار سكناه وثياب جتمله ونحو ذلك

من رضورياته العرفية لوفاء دينه ،كام ال جيب بذل ما حيتاج إليه ملعاشه من رأس
يدر عليه قوت سنته ،فإن ذلك كله مستثنى من وجوب
مال أو آلة عمل أو عقار ّ
وف�اء الدي�ن .نعم إذا كان له فضل يف ذلك وجب بذله ،كام لو كان يف داره س�عة

وأمكن�ه بي�ع بعضها أو اس�تبداهلا بأصغر منه�ا ،وكذا لو أمكن�ه االقتصار يف آلة
العم�ل أو العق�ار أو رأس املال عىل البعض ،أو اس�تبداله باالق�ل بحيث يكفيه

للمعاش ،فإنه جيب بذل الزائد.

(مس�ألة  :)26إذا أمكنه االس�تغناء عن دار السكن بدار موقوفة ومل يكن
االنتق�ال إليها حرج ًا عليه فالظاهر عدم اس�تثنائها ،بل جي�ب بذهلا لوفاء الدين،
وك�ذا احلال يف غريها من املس�تثنيات .بل هو الظاه�ر يف رأس املال وآلة العمل

والعق�ار إذا أمكن االس�تعاضة عنها يف املعاش بعمل يكفيه ويناس�ب حاله من
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ٍ
حينئذ بذهلا لوفاء الدين.
دون مهانة أو حرج ،فإنه جيب

(مس�ألة  :)27إذا مل يكن عنده بعض املستثنيات ال جيوز استثناء مقدارها
مما عنده ،بل جيب وفاء الدين بام عنده وإن بقي فاقد ًا لذلك اليشء.

(مس�ألة  :)28إذا ريض ببيع بعض املستثنيات ووفاء الدين بثمنه فاألوىل
للدائن أن ال يقبل ذلك ،فض ً
ال عن أن حيمله عليه ويش�جعه ،لكن لو فعل ووىف
الدين به جاز القبول ،بل وجب مع إرصاره عىل ذلك.

(مسألة  :)29املستثنيات املذكورة إنام تستثنى يف حياة املدين ،أما إذا مات

فيتعل�ق الدين هبا وال جيوز للورثة التصرف فيها إال بعد وفاء الدين أو مراجعة
الدائن.

(مس�ألة  :)30إذا اشترط الدائ�ن عىل املدين يف عقد الق�رض أو يف عقد

آخر بيع املستثنيات أو بعضها لوفاء الدين صح الرشط ،ووجب العمل عليه.

(مس�ألة  :)31إذا قدر املدين عىل التكس�ب لوفاء دين�ه بنحو يليق بحاله

وجب عليه ذلك.

(مس�ألة  :)32ال جيب عىل املدين االسترفاد واالس�تيهاب وطلب احلق

الرشع�ي ـ كاخلم�س وال�زكاة ـ والتع�رض للصدقات ونحوه�ا ،نعم األحوط
وجوب ًا له قبول ذلك مع بذله إذا مل يكن فيه مهانة عليه.

(مس�ألة  :)33إذا كان عن�ده ما جيب وفاء الدين ب�ه لكن مل يتيرس بيعه إال
بدون قيمة املثل وجب بيعه ،إال أن يكون الفرق كثري ًا بحيث يكون إقدامه عليه
ٍ
حينئذ إشكال ،خصوص ًا
يف مثل حاله تضييع ًا للامل عرف ًا ،ففي وجوب البيع عليه
إذا كان ذل�ك مؤقت ًا ،وال يلزم منه االنتظار طوي ً
ال .نعم إذا أمكن االقرتاض عىل
ٍ
حينئذ.
املال املذكور واملبادرة لوفاء الدين فالظاهر وجوب الوفاء
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(مسألة  :)34اذا عني املدين ما ً
ال لوفاء الدين مل يتعني له ومل يتحقق الوفاء
به إال مع رضا الدائن بذلك ،سوا ًء قبضه أم ال ،ومنه ما لو عينّ له موضع ًا خاص ًا
فوضعه املدين فيه ،كام لو قال له :ضعه يف صندوقي ،أو عىل باب الدار ،أو ادفعه

لزيد ،أو نحو ذلك .أما إذا مل يرض الدائن بتعيني املدين فإن املال يبقى عىل ملك

املدين ،وتبقى ذمته مشغولة بالدين فله الوفاء بغريه ،ولو حصل منه نامء كان له،
ولو تلف كان من ماله .نعم يس�قط اعتبار رضاه بامتناعه من استيفاء الدين ،كام

سبق يف املسألة (.)23

(مسألة  :)35إذا دفع املدين لشخص ما ً
ال ليوصله للدائن وفا ًء عن دينه،
فتصرف الوس�يط يف املال ـ عم�د ًا أو غفلة ـ ترصف ًا غري م�أذون فيه فإنه يضمن
امل�ال للمدي�ن ال للدائن ،فال يكفيه مراجعة الدائن أو دفع دينه له يف براءة ذمته،

ب�ل الب�دّ فيها من مراجعة املدي�ن .وكذلك احلال يف كل من دفع ماله لش�خص
ليوصل�ه الخ�ر هدية أو ثمن مبي�ع أو حق ًا رشعي ًا أو غري ذلك ،فإن الوس�يط لو
ضم�ن املال ـ بأحد موجب�ات الضامن ـ مل يربأ من الضمان إال بمراجعة الدافع،
وال يكفي�ه مراجعة الش�خص املطلوب منه إيصال امل�ال إليه ،وال دفع بدل املال

له .وهذا أمر يغفل عنه كثري من الناس فالالزم التنبه له.

نعم إذا كان الوسيط وكي ً
ال عن الشخص الذي يوصل املال إليه يف قبض
املال عنه ،فقبضه عنه وصار املال يف يده ملك ًا له فإنه إذا ضمن املال بأحد أسباب
الضامن يتعني مراجعة موكله يف براءة ذمته ،وال حيتاج إىل مراجعة الدافع.

(مسألة  :)36إذا مات املدين تعلق الدين برتكته وكان مقدم ًا عىل الوصية.

نع�م يتق�دم عليه الكفن الواجب ،كام يتقدم عليه حج اإلسلام إذا انش�غلت به

ذمته يف حياته.

(مس�ألة  :)37إذا اشترى متاع ًا ومل يؤد ثمنه حتى مات ،فإن وجد البايع
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متاعه بعينه كان له أخذه إال أن تقرص تركة امليت عن ديونه فليس للبايع أن يأخذ

متاع�ه ،بل يأخذ من الرتكة بنس�بة دينه ،وال فرق يف املقامين بني أن يكون عدم
دفع الثمن لكونه مؤج ً
ال وأن ال يكون كذلك.
(مس�ألة  :)38إذا م�ات الش�خص وعليه دي�ن مؤجل ّ
حل دينه وس�قط

االج�ل ،فليس للورث�ة تأخري الوفاء م�ن تركته ،أما إذا كان ل�ه دين مؤجل عىل
الغري ففي سقوط االجل إشكال ،واألحوط وجوب ًا الصلح والرتايض.
(مس�ألة  :)39إذا كان الدين نقد ًا تابع ًا لدولة معينة وجب الوفاء من نقد

تل�ك الدولة ـ وإن اختلفت طبعاته أو فئاته ـ برشط أن ال تس�قط الدولة الطبعة
أو الفئة عن االعتبار ،فإذا اقرتض من فئة العرشات مث ً
ال جاز الوفاء بفئة املئات.
نعم إذا اشرتط يف عقد القرض الوفاء من الفئة التي وقع القرض هبا لزم الرشط،
أم�ا إذا اشترط الوفاء من غريها ،فإن كان املشترط ه�و املقرتض صح الرشط،

وإن كان املشترط ه�و املق�رض بطل .وإذا ص�ح الرشط مل جيب دف�ع غريها إذا
أس�قطتها الدولة .إال أن يرجع الرشط إىل اشرتاط ترجيحها مع إقرار الدولة هلا
من دون أن ينحرص الوفاء هبا ،كام لعله االظهر من حال املشترط ،خصوص ًا إذا
كان هو املقرض.

(مس�ألة  :)40إذا اختلف�ت قيم�ة اليشء املدين مل خيتل�ف مقداره يف مقام
بالطن ،وال ينقص بإرتفاع
الوف�اء ،فإذا كان الدين طن ًا م�ن احلنطة وجب الوفاء
ّ

قيم�ة احلنطة وال يزيد بنقص قيمتها ،ويرتتب عىل ذلك عدم اختالف الوفاء إذا
كان الدي�ن نقد ًا ورقي ًا عملة لدولة معينة باختالف قيمة النقد املذكور باالضافة
إىل عملة دولة ُاخرى ،أو باالضافة إىل الذهب ،أو غريه من أنواع العروض.

(مسألة  :)41إذا اشرتط الدائن الوفاء عىل ما يناسب قيمة الدين يف وقته
لعملة ُاخرى أو لعروض خاص من ذهب أو غريه ،كام إذا كان مقدار الدين من
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النقد يعادل مائة غرام من الذهب فاشترط الوفاء بام يعادل مائة غرام منه س�وا ًء
ارتفعت قيمة العملة أم هبطت ،فله صور..
ا ُالوىل :أن يكون الدين قرض ًا ويقع الرشط يف عقد القرض.

الثانية :أن يكون الدين قرض ًا ويقع الرشط يف ضمن عقد آخر.

الثالثة :أن ال يكون الدين قرض ًا ،بل بسبب عقد آخر ـ كثمن مبيع أو مهر

ن�كاح أو غريمه�ا ـ ويقع الشرط يف ضمن العقد الذي اس�تحق به ،أو يف ضمن
عقد آخر .ويصح الرشط يف الصورتني االخريتني ،وال يصح يف الصورة ا ُالوىل.

أما لو كان املشرتط هو املدين فيصح الرشط حتى يف الصورة ا ُالوىل.

هذا ،وللمشترط يف مجيع الصور التي يصح فيها الرشط إس�قاط رشطه،

فيكون كالعدم.

(مسألة  :)42ال جيوز بيع الدين بالدين ،واملراد أنه يكون لشخص دين يف
ذمة غريه والخر دين يف ذمة غريه أيض ًا ،فيتبايعان عىل الدينني بحيث يكون أحد
الدينني ثمن ًا لالخر ،سوا ًءكانا حا ّلني أم مؤجلني أم خمتلفني ،وسوا ًء كان الدينان

عىل غريمها ـ كام لو كان ملحمد دين يف ذمة عيل وحلسن دين يف ذمة حسني ،فيبيع
حممد دينه يف ذمة عيل عىل حس�ن بدينه يف ذمة حسين ،وتكون النتيجة أن يصري
حسين مدين ًا ملحمد وع ّ
ىل مدين ًا حلس�ن ـ أم كانا عليهام ـ كام لو كان ملحمد دين

م�ن حنطة عىل عيل ،ولعيل دين من دنانري عىل حممد ،فيبيع حممد حنطته عىل عيل
بدنانيره ـ وتك�ون النتيجة براءة ذمتهما مع ًا .نعم يمكن االس�تعاضة عن الثاين

بإبراء كل منهام االخر من دينه أو املصاحلة بينهام عىل براءة ذمة كل منهام مما عليه.

والظاهر جواز ما عدا ذلك ،س�وا ًء كان أح�د العوضني خارجي ًا واالخر
ذمي� ًا ـ دين� ًا قبل البي�ع أو دين ًا بعد البي�ع ـ أم كانا مع ًا ذميين .وإن كان األحوط
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اس�تحباب ًا ع�دم بيع الذم�ي بالذمي .نعم البد م�ن مراعاة ما تق�دم يف البيع قبل

القبض من أحكام القبض ويف بيع السلف.

(مس�ألة  :)43إذا بي�ع الدي�ن بأقل منه من جنس�ه ،أو بأق�ل قيمة منه من

غري جنسه ففي استحقاق املشرتي عىل املدين من الدين ما زاد عىل مقدار الثمن
الذي اشرتى به الدين إشكال ،واألحوط وجوب ًا التصالح بينهام.
(مس�ألة  :)44إذا بيع الدين الذي يف ذم�ة الغري ،فإن تعذر حتصيله جرى

علي�ه حكم تل�ف املبيع قبل قبضه من تلفه من مال البايع واس�تحقاق املشتري
الثم�ن ال�ذي دفعه ال غير .وإذا تعهد البايع ،فإن رجع إىل اشتراط اس�تحقاق

فس�خ البيع عن�د تعذر حتصيله مل يس�تحق املشتري إال الثمن ال�ذي دفعه ،وإن
رجع إىل اشرتاط دفعه بد ً
ال عن املدين استحق املشرتي متام الدين الذي اشرتاه.

إال أن رج�وع الباي�ع عىل املدين بام دفع موقوف عىل اس�تئذانه يف دفع الدين عنه
للمشتري ،وال يس�تحق ذلك مع عدمه بعد عدم كونه مدين ًا له بل للمشتري.

نع�م إذا كان الدي�ن معرض� ًا للتل�ف حين بيع�ه ج�از بيعه م�ع الضميم�ة ،وال
ٍ
حينئذ.
رجوع
(مس�ألة  :)45تعارف يف عصورنا تنزي�ل الكمبياالت ،وذلك بأن يكون

لش�خص دين عىل آخر إىل أجل فيدفع له به كمبيالة عليه ،فإذا أراد تعجيل املال
ن�زل الكمبيال�ة املذكورة لصالح ش�خص ثالث بمبلغ أقل يدفعه ل�ه نقد ًا ،وهو
مشكل رشع ًا ،النه إن رجع إىل اقرتاض املبلغ املذكور من الثالث عىل أن يستلم
بدل�ه الدين الذي تضمنت�ه الكمبيالة يف وقته كان قرض ًا ربوي� ًا حمرم ًا ،وإن رجع
إىل بيع الدين املذكور باملبلغ املعجل ـ كام لعله االظهر ـ فهو وإن مل يس�تلزم الربا

املحرم ،الن نقود هذه االيام ليست من املكيل واملوزون ليلزم من الزيادة يف أحد
العوضني الربا املحرم ،إال أنه جيري فيه ما تقدم يف املس�ألة ( )43من االش�كال
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يف اس�تحقاق مشتري الدين بأقل منه عىل املدين ما زاد عىل مقدار الثمن الذي

اشترى به الدين ،مع أنه عند عدم دفع م�ن عليه الكمبيالة للدين جيري ما تقدم

يف املسألة السابقة.

(مس�ألة  :)46تع�ارف يف عصورنا أيض ًا تنزيل كمبيال�ة املجاملة ،وذلك
بأن حيتاج ش�خص ملقدار من املال ،فيدفع له ش�خص آخر كمبيالة تتضمن دين ًا

ً
مؤجلا علي�ه م�ن دون أن يكون مدين� ًا له حقيق�ة ،فيأخ�ذ األول الكمبيالة منه
وينزهلا حلس�اب ش�خص ثالث مع خصم مبلغ منها يف مقابل تعجيل املال ،وال
إشكال يف بطالن املعاملة مع جهل الشخص الثالث باحلال ،لرتددها بني القرض

الرب�وي والبيع م�ن دون مبيع .أما م�ع علمه باحلال فقد توج�ه بأحد وجهني..

األول :رجوعه�ا إىل توكي�ل مو ّقع الكمبيالة األول بأن يبيع يف ذمته املبلغ
املذك�ور يف الكمبيالة بالثمن االقل معج ً
ال ،ثم يقرتض الثمن املذكور منه .لكن
الزم ذل�ك دف�ع مو ّقع الكمبيالة متام املبلغ املذكور فيه�ا النه مملوك عليه ،وعدم
رجوعه عىل الشخص األول إال باملقدار الذي اقرتضه منه وهو الذي أخذه بعد

التنزيل واخلصم.

الث�اين :رجوعه�ا إىل بيع م�ن له الكمبيال�ة املقدار ال�ذي تضمنته يف ذمته
ال بالثمن االقل معج ً
مؤج ً
ال ،ويكون مرجع توقيع الكمبيالة من قبل الش�خص
األول إىل كفالته للبايع كفالة عرفية التي يأيت الكالم فيها يف الكفالة ـ فهو متعهد
بدف�ع املبلغ الذي باعه عن�ه إن مل يدفعه هو .لكنه يش�كل بالزيادة بني العوضني

من دون فرق بينهام إال بالزمان الذي تقدم يف املسألة ( )1من بيع الربا االشكال
يف ج�وازه ،ومن هنا يصعب تصحيح هذه املعاملة إال بتدارك جهات االش�كال

التي أرشنا إليها.

(مس�ألة  :)47ملا كانت الصكوك املرصفية حوالة باملال الذي تتضمنه من
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دون أن تكون بنفسها ما ً
ال فإن دفعها عىل أحد وجهني..

األول :أن يقص�د دافع الصك متليك مبلغ له عىل البنك بقدر املبلغ الذي
ٍ
وحينئذ جيري عليه
تضمن�ه الصك ،إما ببيع�ه أو بجعله ثمن ًا يف مبيع أو نحومها،

حك�م بي�ع ما يف ذمة الغري أو نحوه ،فال جيوز بيع�ه إذا مل يكن له يف ذمة صاحب
البن�ك مال ،كما يتعارف كثري ًا دفع الصك قبل رصد م�ا يقابله يف البنك عىل أن
يكون س�حبه بعد ذلك أو الن دفعه عىل حس�ابه املكش�وف ،كما ال جيوز لدافع
الصك س�حب متام رصيده يف البنك حت�ى إذا كان من عزمه إرجاع املبلغ الذي

تضمن�ه الصك قبل حلول وقت قبضه املتفق علي�ه .وإذا امتنع البنك من الدفع

تبط�ل املعامل�ة ويرجع آخذ الصك بام دفعه فق�ط ،الن كل مبيع تلف قبل قبضه
فهو من مال بايعه ...إىل غري ذلك.

الث�اين :أن يقص�د بدفع الصك احلوالة العرفية ـ الت�ي يأيت الكالم فيها يف

احلوال�ة ـ عىل البن�ك باملبلغ املذكور من دون متليك لشيء يف ذمة البنك ،بل إذا

كانت هناك معاملة تتضمن التمليك فالتمليك يكون يف ذمة دافع الصك نفسه،
ٍ
وحينئ�ذ جيري على املعاملة املذك�ورة حكم املعامل�ة عىل يشء يف ذم�ة املتعامل
نفس�ه ،فيش�كل بيع املبلغ بأقل منه إذا كان الفارق بينهام الزمن ال غري ،كام تقدم

يف املس�ألة ( )1من بيع الربا .وأم�ا التحويل ودفع الصك فهو خارج عن صلب
املعاملة ،نعم قد يكون رشط ًا فيها زائد ًا عليها ،فيلحقه حكم الرشط.
(مس�ألة  :)48الظاهر أن س�ندات القرض ـ بمقتضى وضعها القانوين ـ

وثيق�ة على امل�ال ال�ذي تضمنت�ه فصاحبه�ا مال�ك لذلك امل�ال ،وليس�ت هي
بأنفس�ها م�ا ً
ال بلح�اظ إم�كان حتصي�ل املال بس�ببها م�ن دون أن يك�ون مملوك ًا
بنفس�ه قب�ل حتصيله هبا ،فهي نظير الكمبيالة بمبلغ معني ،ال نظير النقود ذات
املالي�ة بلحاظ تعهد الدولة هبا وجعلها الرصيد هل�ا ،وال نظري الطوابع الربيدية،
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وال نظير الش�بكة الت�ي يمك�ن هبا حتصي�ل الصي�د .ودفع امل�ال ب�أزاء حتصيل
لتق�وم املالي�ة هب�ا م�ن دون نظر
الس�ندات املذك�ورة أو املحافظ�ة عليه�ا لي�س ّ

للمبل�غ ال�ذي تضمنته ،بل هو نظري دفعه بأزاء الكمبيال�ة التي يتوثق هبا للمبلغ
الذي تضمنه.

وعلى ذل�ك يكون دفع املال وحتصيل الس�ندات املذكورة من اجلهة التي
جعلتها عىل نفسها إقراض ًا للامل املدفوع لتلك اجلهة ،وجيري عليه حكم القرض

م�ن حرم�ة الزيادة فيه ،الهنا رب�ا حمرم ،كما أن بيعها ثاني ًا جي�ري عليه حكم بيع
الدين ،وإذا كان بعضه فائدة ربوية بطل البيع فيه بالنسبة ،كام اليستحق املشرتي
الزي�ادة املتج�ددة ،الهنا ربا حمرم .نعم لو كانت بنفس�ها م�ا ً
ال لصح رشاؤها من
اجله�ة التي تصدرها كام يصح بيعها من املشتري هلا ورشاؤها منه ،وإن اختلف

ثمنها وزاد.

(مسألة  :)49ما تقدم يف أحكام املسائل االربع خيتص بام إذا كانت اجلهة
ٍ
وحينئذ إن كانت
الت�ي تكون طرف ًا للمعامل�ة ويتحصل منها املال جهة مالك�ة،
حمرتم�ة املال لزم التوق�ف عن التعامل معهايف مورد بطلان املعاملة وحرم املال
املأخ�وذ منها بس�بب املعامل�ة املذك�ورة ،إ ّ
ال بتحليل خاص منها بع�د االلتفات

لبطلان املعامل�ة ،أو تك�ون تلك اجله�ة خمالفة يف الدي�ن وترى صح�ة املعاملة
ٍ
حينئذ من باب االلزام ،وإن مل تكن حمرتمة املال أمكن اس�تنقاذ
فيجوز أحذ املال
امل�ال منها من طري�ق املعامالت املذكورة وإن كانت باطل�ة ،بل قد ترتفع بعض

جهات بطالن املعاملة فيها ،كالزيادة الربوية التي حيل أخذها من الكافر احلريب.
أم�ا إذا مل تك�ن مالك�ة رشع� ًا وكان امل�ال املأخ�وذ منه�ا جمه�ول املالك،

فاملعامل�ة معه�ا باطلة علي�كل حال .نعم حيل إيق�اع صورة املعامل�ة ودفع املال
للجه�ة املذكورة بداعي التس�لط عىل امل�ال املجهول املالك ،فيؤخ�ذ املال ّ
وحيل
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بعد إجراء وظيفة جمهول املالك عليه.

ه�ذا ،وأم�ا إذا كانت اجلهة الت�ي ُيتعامل معها مالكة حمرتم�ة املال إ ّ
ال أهنا

تدف�ع امل�ال بالتحويل عىل اجله�ات غرياملالكة والت�ي يكون امل�ال املأخوذ منها
جمه�ول املالك ـ كبعض البنوك احلكومية ـ فاالحكام املذكورة س�ابق ًا جتري عىل
التعام�ل معها ،لكن يمكن قبض املال بس�بب التعام�ل معها و حتليله بعد إجراء

وظيف�ة جمهول املالك عليه .وهكذا احل�ال يف مجيع املعامالت غري الصحيحة إذا
ُاجري�ت مع جهة مالكة حمرتم�ة وكان دفعها للامل بالتحويل عىل جهة غريمالكة

يكون املال املأخوذ منها جمهول املالك.

وأوىل من ذلك أن تس�تبدل املعامالت املتقدمة ـ يف مورد االشكال فيها ـ

بنح�و من الصلح بين تلك اجلهة والطرف االخر ،عىل أن يدفع الطرف املذكور
لتل�ك اجله�ة املال يف مقابل تس�ليطه ـ بدفع الكمبيالة أو الصك أو الس�ند ـ عىل

املحول عليها من أجل حتليله بعدإجراء وظيفة جمهول املالك
أخذ املال من اجلهة
ّ
عليه .وهذا جار يف مجيع املعامالت ـ صحيحة كانت أوباطلة ـ التي يكون طرفها
حمرتم املال لكن يدفع املال بالتحويل عىل اجلهة غري املالكة التي يكون املال املأخوذ

منه�ا جمهول املالك ،كام س�بق يف املس�ألة ( )64م�ن مقدمة املكاس�ب ،فراجع.
(مس�ألة  :)50إذا باع الكافر شيئ ًا من املحرمات ـ كاخلمر واخلنزير ـ عىل

كافر مثله حرم عليه ثمنه ،لكن لو قبض الثمن جاز للمس�لم أخذه منه وفاء عن
دين له عليه ،أو ثمن ًا يف معاوضة بينهام .بل لو أسلم الكافر قبل قبض الثمن جاز

له أخذه من املشرتي ،كام تقدم يف املكاسب املحرمة.

(مسألة  :)51إذا اقتسم الرشيكان الدين بينهام فتلفت حصة أحدمها كان

التلف من املجموع وبطلت القسمة ،كام تقدم يف املسألة ( )25من كتاب الرشكة.

 ........................................................ 240منهاج الصاحلني /املعامالت ـ القسم األول

(مس�ألة  :)52إذا مل يق�در املدين عىل الوص�ول للدائن أو من يقوم مقامه
ليوفي�ه دين�ه وجب عليه الع�زم عىل الوفاء لو ق�در عليه والوصي�ة بالدين توثق ًا

ل�ه والس�عي للوص�ول إليه مع االم�كان ،وكفاه ذل�ك مهام ط�ال الزمان ،حتى
ٍ
حينئذ التصدق عنه بقدر
م�ع الي�أس من معرفته والوصول إليه .وال جيب علي�ه
الدين ،بل ال جيزيه التصدق يف براءة ذمته من الدين ،وليس هو كاملال اخلارجي

املجهول املالك يف وجوب التصدق به عن صاحبه.

وأم�ا ما ذه�ب إليه مجع من فقهائن�ا ـ رفع اهلل تعاىل ش�أهنم ـ يف العصور

القريبة من وجوب التصدق واالجتزاء به واشتهر بني املترشعة باسم (رد املظامل)
فإنه مل يثبت عندنا ،نعم ال بأس بالعمل عليه احتياط ًا وبرجاء املطلوبية والوفاء،
من دون بناء عىل براءة الذمة من الدين بذلك.

(مس�ألة  :)53إذا غ�اب صاح�ب الدي�ن وانقط�ع خربه فإن عل�م بموته

وجب دفع الدين لورثته وإن علم بحياته جرى ما تقدم يف املسألة السابقة ،وإن
احتمل موته يف غيبته جاز بل وجب دفعه إىل ورثته بعد أربع سنني من الفحص

عنه يف االرض ،كام جيب دفعه هلم بعد عرش سنني من غيبته وانقطاع خربه ،وإن

مل يفح�ص عن�ه يف االرض .أما لو كان انقطاع خبر صاحب الدين والعجز عن
الوصول إليه المر طارئ عىل املدين نفس�ه ـ من غيبة أو س�جن أو نحومها ـ فال
جيوز له دفع الدين للوارث إذا مل يعلم بموت صاحب الدين أو تقوم عليه حجة

رشعية مهام طال الزمان ،وجرى عليه ما تقدم يف املسألة السابقة.

(مسألة  :)54إذا وجب دفع الدين للورثة ـ للعلم بموت صاحب الدين
أو احلك�م ب�ه رشع ًا ـ فال يكفي الدفع لبعضهم ،أو مل�ن يتوىل إدارة ُامورهم ما مل
تثبت واليته ،أو وكالته عنهم مجيع ًا ،بل يلزم مع عدم ثبوت ذلك إحراز وصول

حص�ة كل واحد منهم من الدين له والتوث�ق من ذلك .وإذا ادعى بعض الورثة
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ع�دم وصول حقه ل�ه وجب عىل املدين تصديقه ما مل يثبت كذبه .وكذا احلال يف

مجيع ما جيب إيصاله لورثة امليت من أمواله التي يف أيدي الناس.

(مسألة  :)55إذا وجب دفع الدين للوارث ومل يعرف الوارث ،فإن علم

بوجود وارث لصاحب الدين غري االمامAإال أنه جمهول الش�خص أو املكان

جرى عليه ما تقدم يف املس�ألة ( )52من حك�م تعذر الوصول لصاحب الدين،
وإن مل يعل�م بوج�ود وارث له غري االمام كان الدين م�ن االنفال التي هي ملك
ٍ
حينئذ تقديم
االمام Aووجب مراجعة احلاكم الرشعي فيه ،واألحوط وجوب ًا
فقراء بلد امليت إذا كان له بلد معروف ،فيرصف فيهم بإذن احلاكم الرشعي.

(مسألة  :)56إذا ّ
حل الدين وجب عىل املدين وفاؤه يف أي مكان يصل فيه

امل�ال للدائن ،إال مع تعيـني مكان التس�ليم يف عقد الزم فيجب االقتصار عليه.
(مس�ألة  :)57إطالق القرض يقتيض اس�تحقاق املق�رض عىل املقرتض
التس�ليم يف بلد الق�رض ،بمعنى وجوب ذلك عليه وإن اس�تلزم رضر ًا عليه أو

رصف مال زائد عىل الدين ،وال جيب عليه التسليم يف غريه إذا طالبه املقرض إال
ٍ
حينئذ الوفاء.
إذا مل يستلزم شيئ ًا من ذلك ،فاألحوط وجوب ًا
(مسألة  :)58جيب إنظار املعرس وال جيوز التضييق عليه وإلزامه بالوفاء،

كام يستحب ترك احلق له أو بعضه وإبراؤه منه.

(مسألة  :)59يستحب الرفق يف طلب الدين حتى مع يسار املدين .ويكره

املداقة واالستقصاء يف االستيفاء.

(مس�ألة  :)60يس�تحب قضاء دي�ن االبوين ،خصوص ًا بع�د وفاهتام ،كام
يستحب حتليل املؤمن احلي فض ً
ال عن امليت من الدين الذي عليه.
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تتميم  :يف املقاصة

من كان له عند غريه مال ـ عين ًا كان أو دين ًا ـ بنحو يمتنع من دفعه إليه ثم

قدر صاحب املال عىل مال للش�خص الذي أخذ ماله كان له أن يقاصه من دون

أن يعلمه ،بأن يأخذ من ماله الذي قدر عليه بمقدار ما أخذ هو منه ،س�واء كان

امتناع آخذ املال األول من إرجاعه لتعمد غصبه ،أم جلهله باستحقاق صاحبه له.
نعم هو مكروه ،خصوص ًا يف موارد:

األول :إذا كان مال املمتنع قد وقع بيد صاحب احلق األول عىل وجه االمانة.

الثاين :إذا كان صاحب املال األول قد احتسب املال املأخوذ منه عند اهلل تعاىل.

الثالث :إذا حلف آخذ املال األول عىل عدم استحقاقه عليه .بل األحوط

وجوب ًا ترك املقاصة إذا كان حلفه بطلب من صاحب املال األول ،بأن استحلفه

فحلف.

(مسألة  :)61يستحب ملن يريد أخذ املقاصة أن يقول حني أخذه« :اللهم

إين آخ�ذ هذا املال م�كان مايل الذي أخذه مني ،وإين مل آخ�ذ الذي أخذته خيانة
وال ظل ًام» وروي الدعاء بوجوه ُاخر ال يسعنا استقصاؤها.
(مس�ألة  :)62األح�وط وجوب� ًا عدم املقاص�ة مع عدم امتن�اع آخذ املال
األول ،ب�ل كان أخ�ذه جه ً
ال به مع تعذر مراجعته ،نع�م لو تعذرت مراجعته يف
امل�ال الث�اين أيض ًا وهو املال الذي ل�ه عند صاحب املال األول فقد يتس�نى أخذ

امل�ال املذكور مقاصة ،لكن بعد مراجع�ة احلاكم الرشعي ،فإنه قد يرى بمقتىض
واليته عىل الغائب تفريغ ذمته من احلق الذي عليه بذلك املال.

واحلمد هلل رب العاملني.

كتاب الرهن والكفالة
والضامن واحلوالة
وفيه أربعة فصول..

الفصل األول
يف الرهــن

وهو اتفاق يتضمن جعل مال وثيقة عىل دين ليستويف منه صاحب الدين

دينه ،فهو يتضمن جعل حق لصاحب الدين يف الوثيقة املذكورة يقتيض حجرها
لذل�ك .واليشء املجع�ول وثيقة هو املرهون وقد يطلق علي�ه لفظ الرهن أيض ًا،
واملدين هو الراهن ،وصاحب الدين هو املرهتن.
والكالم يف ذلك يقع يف ضمن مباحث..
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املبحث األول

يف إنشاء الرهن
البدّ يف حت ّقق الرهن من التزام الراهن بمضمونه وقبول املرهتن به .ويكفي
فيه كل ما ّ
يدل عىل ذلك من قول أو فعل ،ويقع عىل وجهني..
األول :أن يلت�زم به اس�تقال ً
ال ،إ ّما ابتدا ًء أو جري ًا عىل اشتراطه يف ضمن
عق�د الزم ،كعق�د القرض فيقول املدي�ن للدائن مث ً
ال :رهنتك ه�ذا الثوب عىل
دينك ،فيقبل الدائن بذلك.

الث�اين :أن يلت�زم به يف ضمن عق�د الزم ،كعقد الق�رض أو غريه ،فيقول
املق�رض مث ً
ال :أقرضت�ك هذه املائة دينار عىل أن يكون ه�ذا الثوب رهن ًا عليها،

فيقب�ل املقترض بذلك ،أو يق�ول الدائن :بعتك هذا الدفرت هب�ذا الدينار عىل أن
يكون ثوبك هذا رهن ًا عىل دينك ،فيقبل املدين.

(مس�ألة  :)1الرهن من االنش�اءات الالزمة باالص�ل ،وال جيوز الرجوع
فيه�ا الحد الطرفني إال بالتقايل أو بطروء أحد أس�باب اخلي�ار العامة ،كتخ ّلف

الشرط الرصيح أو الضمني .نعم جيوز للمرهتن إس�قاط حقه من املال املرهون
مت�ى ش�اء ،فينفذ علي�ه ،وال جيوز ل�ه الرجوع فيه بع�د ذلك ،لك ّنه ليس فس�خ ًا
للرهن ،بل هو نظري االبراء من الدين ال يكون فسخ ًا للعقد الذي أوجبه.

بمجرد اتّفاق الطرفني عليه ،وال يتو ّقف
(مس�ألة  :)2يصح الرهن ويلزم
ّ

صحته وال لزومه عىل قبض املرهتن للامل املرهون.
ّ
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(مس�ألة  :)3يسقط حقّ الرهن برباءة ذ ّمة من عليه الدين من الدين الذي

وقع الرهن له بتاممه ،وال يكفي براءته من بعضه يف سقوط حقّ الرهن عن بعض
املال بنسبته ،فض ً
ال عن سقوطه عنه بتاممه.
(مس�ألة  :)4إذا كان للمرهتن عىل الراهن دينان وكان الرهن عىل أحدمها

دون االخر ،فإذا برئت ذمة الراهن من الدين الذي عليه الرهن مل يكن للمرهتن
إمساك املال املرهون ليكون رهن ًا عىل الدين االخر ،بل جيب تسليمه للراهن مع

مطالبته به.

(مس�ألة  :)5إذا تلف املال املرهون أو س�قط عن قابلية استيفاء احلق منه،
ف�إن كان بوج�ه مضم�ون قام بدل�ه مقامه يف كون�ه رهن ًا عىل احل�ق ،وإن مل يكن
مضمون� ًا بطل الره�ن ،وال جيب عىل الراهن إبداله بغريه إال إذا س�بق اشتراط

ذلك عليه يف الرهن أو يف عقد آخر.

(مس�ألة  :)6يعتبر يف الراه�ن واملرهت�ن الكمال والبل�وغ والعقل وعدم

االكراه ،كام يعترب يف الراهن ملك املال املرهون وعدم احلجر بسفه أو فلس ،وال
يعتبر ذلك يف املرهتن ،لعدم ك�ون الرهن ترصف ًا يف ماله .وإذا كان أحد الطرفني

قارص ًا قام وليه مقامه ،كام يقوم الوكيل مقام االصيل يف ذلك.

(مس�ألة  :)7إذا وقع الرهن مع قصور س�لطنة أحد الطرفني كان فضولي ًا

وتوق�ف نفوذه عىل إجازة من له الس�لطنة وجرت فيه ف�روع الفضويل ،وي ّتضح

كثري منها ممّا تقدم يف البيع.
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املبحث الثاين

يف املال املرهون

والبدّ من كونه ما ً
ال قاب ً
ماليته،
ال الن يس�توىف من�ه احلق أو بعضه بلحاظ ّ

إ ّما بنفس�ه ـ كام لو كان من س�نخ احلق املرهون عليه ـ أو ببدله ،كاالعيان القابلة
عرفية
مالية ّ
الن تباع ،فال يصح رهن ما ال مالية له ،كبعض احلرشات ،وال ما له ّ
مالي�ة إال أنّه ال يمكن
إال أنّ�ه ال يقاب�ل باملال رشع ًا ،كاخلم�ر واخلنزير ،أو ما له ّ
استيفاء احلق منه ،مثل ما يرسع له الفساد إذا ابتنى الرهن عىل أن ال يباع بل يبقى

بعينه إىل حني حلول الدين.

(مس�ألة  :)8ال يص�ح ره�ن اخلمر واخلنزي�ر مع كون الراه�ن أو املرهتن
مسل ًام ،وإن كان االخركافر ًا.
صح�ة ره�ن االعي�ان اخلارجية .وأ ّم�ا منافع
(مس�ألة  :)9ال إش�كال يف ّ

صحة رهنها ،نعم ال بأس
االعيان قبل استيفائها والديون غري املقبوضة فيشكل ّ
بجعله�ا وثيق�ة عىل احلق تبع ًا لرشط يف ضمن عقد الزم ،نظري ما تقدّ م يف الوجه

الثاين النشاء الرهن وذلك بأحد وجهني..

األول :أن يشترط يف العقد الالزم كوهنا بنفسها وثيقة عىل الدين ،فيقول
املقرض مث ً
ال للمقرتض :أقرضتك هذه املائة دينار إىل س�نة عىل أن تكون منفعة
دارك أو الدين الذي لك عىل زيد وثيقة لديني هذا ،فيقبل املقرتض ذلك.

الث�اين :أن يشترط يف العقد اللازم جعل الوثيقة م�ن دون تعيني ،فيقول
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املقرض مث ً
ال للمقرتض :أقرضتك هذه املائة دينار إىل سنة عىل أن جتعل يل وثيقة
على ديني ه�ذا ،فيقبل املقرتض ،ثم يتفقان اتفاق ًا آخر على ّ
أن الدين اخلاص أو
اخلاص�ة هي الوثيقة عىل ذل�ك الدين عم ً
ال بمقتضى الرشط .وعىل كال
املنفع�ة
ّ

الوجهني يكون للمقرض يف املنفعة أو الدين املذكورين حق نظري حقه يف الرهن
يقتضي حجرمها له واس�تحقاقه اس�تيفاء دينه منهام ،وال يص�ح االلتزام بكوهنام
وثيقة عىل نحو االس�تقالل من دون رشط س�ابق ،نظري ما تقدّ م يف الوجه األول

مرشوعية الوجه السابق
النشاء الرهن ،فإن ذلك خيتص برهن االعيان .وبلحاظ
ّ

يصح تعميم الرهن للمنافع والديون.

(مسألة  :)10رهن املنافع بالوجه املتقدّ م يبتني..

تارة :عىل التعجيل باس�تيفائها باالجر ثم حفظ االجر ليستوىف منه الدين

عند حلوله.

ٍ
حينئذ
و ُاخرى :عىل عدم اس�تيفائها إال عند حلول الدين ،فيس�تويف منها
صاحب الدين بنفسه ما يقابل دينه ،أو ُتستأجر العني ويستوىف الدين من ُاجرهتا.
وكذلك الديون حيث يبتني رهنها..

تارة :عىل التعجيل باستيفائها وحفظ املال ليستوىف منه الدين عند حلوله.
و ُاخرى :عىل عدم استيفائها إال عند حلول الدين.

وتعيني أحد هذه الوجوه تابع التفاق الطرفني.

(مسألة  :)11تعارف يف عصورنا أن يشرتط الدائن عىل املدين استيفاء دينه
من راتبه الش�هري الذي يس�تحقه بعمله بقدر معني أو بنسبة معينة يف ّ
كل شهر.

وذل�ك إن ابتن�ى على التزام املدي�ن للدائ�ن بالعمل الذي يس�تحصل به
التفرغ وترك العمل ـ كان مبتني ًا عىل ما س�بق من رهن
الرات�ب ـ بحي�ث ليس له ّ
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املناف�عّ ،
الن االعمال من مجلة املنافع ،وإن مل يبتن عىل ذلك بأن مل يكن ملزم ًا من

قبله بالعمل ،فهو أجنبي عن الرهن ،وراجع إىل اشرتاط الوفاء من مال خاص،
وهو رشط نافذ ،وإن مل يكن ذلك املال مستحق ًا بعمل ،بل كان من سنخ التربع،

كما لو اشترط الدائن عىل املدين أن يويف دينه ممّ ا يص�ل له من حقوق رشعية أو
عادات عىل الناس أو هبات مبتدأة خاصة ،أو نحو ذلك.

ومن�ه الرواتب التي تبذل يف عصورنا للمش�تغلني بطلب العلوم الدينية.

االول م�ن كون العمل
ويرتتّ�ب على ذلك أن�ه البدّ يف ّ
صحة العق�د عىل الوجه ّ
الذي يس�تحق به الراتب حم ّل ً
ال واالس�تئجار عليه صحيح ًا .أما الثاين فيكفي يف
ملكية املدين للراتب ولو بعد حصوله يف يده ،لكونه مباح ًا أصلي ًا أو ما ً
ال
ّ
صحته ّ

جمهول املالك يصح له مت ّلكه بوجه رشعي.

(مس�ألة  :)12ما س�بق يف رهن الدين واملنفعة جار يف رهن احلق إذا كان
مقا َب ً
لا بامل�ال ،كحق الرسقف ّلية ال�ذي تقدّ م الكالم فيه يف ذي�ل كتاب اإلجارة ،
تق�دم الكالم فيه يف فصل
وح�ق األولو ّية للم�زارع يف االرايض اخلراجية الذي ّ

رشوط العوضني من كتاب البيع.

يل عىل إطالقه ـ كثوب أو بقرة ـ أو الك ّ
(مسألة  :)13يف جواز رهن الك ّ
يل
يف املعينّ ـ كثوب من رزمة معينة ـ إشكال .نعم جيوز التو ّثق هبام للدين بااللتزام
ٍ
وحينئذ يكون عىل من
به يف ضمن عقد الزم ،نظري ما س�بق يف املنافع والديون،
عليه الدين دفع فرد من الك ّ
ىل ليكون هو الوثيقة.

(مس�ألة  :)14ال جيوز رهن االعيان غير اململوكة كاالوقاف واالرايض
اخلراجي�ة ،إال أن يرجع رهن الوقف إىل ره�ن منفعته إذا كانت ملك ًا للموقوف
ّ

اخلراجية إىل رهن ح�ق األولو ّية فيه�ا ،فيصح بالوجه
عليه�م ،وره�ن االرض
ّ
الذي تقدم يف املسألة (.)9
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(مس�ألة  :)15املال املره�ون عىل دين جيوز رهنه عىل دي�ن آخر إ ّما بنحو

يزاح�م مقتضى الرهن األول ،كام ل�و اقتىض كون االس�تيفاء للدينني يف عرض

واح�د أو ابتن�ى عىل رشط خمال�ف ملقتضى األول ،وإ ّما بنح�و ال يزامحه ،كام لو
اقتىض االس�تيفاء للدين الثاين بعد اس�تيفاء الدين األول م�ن دون أن يبتني عىل

رشط من�اف ملقتضى الرهن األول ،وال ف�رق بني كون الدينني لش�خص واحد

وكوهنام لش�خصني .نعم البدّ يف الصورة الثانية م�ن رضا املرهتن األول إذا كان
الرهن الثاين مزامح ًا للرهن األول ،أما إذا مل يزامحه فال يعترب رضاه .كام يمكن يف
ثم رهن املال عىل الدينني مع ًا.
املقام فسخ الرهن األول بالتقايل من الطرفني ّ

(مسألة  :)16جيوز تعدّ د الرهن عىل الدين الواحد ،فللمرهتن استيفاء دينه
من كل من الرهنني خمري ًا بينهام أو مع تقديم أحدمها ،حسب ما يتفق عليه الطرفان.

(مس�ألة  :)17ال يعتبر يف املال املرهون أن يكون مل�ك ًا للمدين بل جيوز
رهن ما ال يملكه املدين ،سوا ًء كان ملك ًا لغريه أم مل يكن مملوك ًا الحد كالصدقات

العام�ة .نعم البدّ من إذن من له الوالية عىل املال املرهون من مالك أوويل ،وإذا
فضولي ًا وتو ّقف نفوذه عىل إذنه.
وقع الرهن بغري إذنه كان
ّ
ربع لغري املدين برهن ماله عىل دين غريه ،فإذا كان زيد مدين ًا
ب�ل يصح الت ّ
ٍ
وحينئ�ذ ال يعترب إذن زيد،
لعم�رو جاز لبكر أن يره�ن ماله عىل الدين املذكور،
ب�ل يكفي اتف�اق بكر وعمرو عىل ذل�ك ،والراهن يف احلقيق�ة يف مجيع ذلك هو

صاحب املال املرهون.

(مس�ألة  :)18من رهن ماله عىل دين غريه ،فإن مل يكن الرهن بطلب من

املدين وال بإذنه فال يستحق الرجوع عىل املدين إذا استوىف املرهتن دينه من املال

املرهون ،وإن كان بإذن املدين أو بطلب منه كان لصاحب املال املرهون الرجوع
مبني ًا
عليه إذا استوىف املرهتن دينه من املال ،إال أن يكون إذنه يف الرهن أو طلبه له ّ
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ٍ
حينئذ من قيام القرينة عىل ذلك.
عىل التربع وعدم الضامن ،فالبدّ
ماليته.

(مسألة  :)19ال يعترب العلم بمقدار املال املرهون وال بصفاته وال بمقدار

املبحث الثالث

يف الدين الذي يرهن له

يص�ح الره�ن عىل ّ
كل عني ثابت�ة يف الذ ّمة ،كالدراه�م والدنانري والطعام
ونحوها ممّا يكون دين ًا يف ذ ّمة الغري .ويف عمومه للمنافع إشكال ،كام لو استأجر
إنس�ان عىل عمل مل تؤخذ فيه املبارشة ،فأراد املس�تأجر أن يس�توثق لنفسه فيأخذ
رهن� ًا ،ليكون له أن يس�تويف منه العمل املس�تأجر عليه إذامل ي�ؤ ّده االجري ،فيبيع

الرهن املذكور ويستأجر بثمنه من يقوم بذلك العمل .نعم جيوز له التو ّثق لذلك
بااللت�زام يف ضمن عقد الزم بجعل يشء وثيق�ة للعمل املطلوب ،نظري ما تقدّ م

يف رهن الديون واملنافع.

(مس�ألة  :)20ال يص�ح الرهن عىل ما يتو ّقع ثبوت�ه يف الذ ّمة قبل أن يثبت
فع ً
ال ،س�وا ًء حت ّقق مقتضي ثبوته كاجلعل يف اجلعالة قبل االتي�ان بالعمل ،وبدل

املغص�وب قب�ل التل�ف ّ
الن يد الغاصب س�بب للضمان ،أم مل يتحقق املقتيض،
كب�دل االمانات غري املضمون�ة إذا أراد صاحبها التو ّثق بأخ�ذ الرهن حذر ًا من
التفري�ط فيه�ا ،وب�دل املبيع ال�ذي يقبضه املشتري إذا أراد الباي�ع التو ّثق بأخذ
الرهن حذر ًا من حصول أحد أس�باب الفس�خ أو البطالن من دون أن يس�تطيع

استرجاع املبيع كي يس�تطيع اس�تيفاء بدله من الرهن ،ونظريه بدل الثمن الذي
يقبضه البايع إذا أراد املشرتي التوثق بأخذ الرهن حذر ًا من حصول أحد أسباب
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الفسخ أو البطالن من دون أن يستطيع اسرتجاع الثمن.

وك�ذا احلال يف االعي�ان اململوكة إذا كانت يف يد الغير ـ كاالمانة واملبيع
الذي يشرتط تأجيل تسليمه ـ وأراد صاحبها التو ّثق لنفسه بأخذ مال ممن هي يف
يده ليكون ملزم ًا بتسليمها بأعياهنا.
نعم يمكن اشرتاط التو ّثق يف مجيع ذلك يف ضمن عقد الزم ،نظري ما تقدّ م
يف رهن املنافع والديون ،كام لو اشترى عمرو س�يارة زيد نقد ًا واشرتط عليه أن

تك�ون داره وثيقة للثمن الذي دفعه ليس�توفيه منها لو ظهرت الس�يارة معيبة أو
مغصوب�ة ث�م وقع تس�ليم الثمن مبني ًا عىل الشرط املذكور ،بأن يك�ون دفعه مع

احتامل بطالن البيع مبني ًا عىل جعل الدار وثيقة له ،وكام لواشرتى زيد دار عمرو
عىل أن ّ
تس�لم إليه الدار بعد سنة واشترط عىل عمرو أن يدفع له سيارته لتكون
وثيقة للدار من أجل أن يس ّلمها بعد السنة وهكذا ،فإن الرشط املذكور نافذ ،كام

تقدّ م نظريه.

املبحث الرابع

يف أحكام الرهن

(مسألة  :)21إطالق الرهن يقتيض استحقاق املرهتن أخذ املال املرهون،
فيجب عىل الراهن تسليمه له وإذا امتنع ُاجرب عىل ذلك ،وال جيوز له اسرتجاعه

منه بعد أخذه له .وقد ّ
يتأكد مقتىض االطالق بالرشط ،كام قد يخُ رج عنه باشرتاط
ٍ
حينئذ.
بقاء املال املرهون عند الراهن أو عند شخص ثالث ،وجيب العمل بالرشط
(مسألة  :)22املال املرهون وإن كان باقي ًا عىل ملك الراهن إال أن مقتىض
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الرهن ثبوت حق للمرهتن فيه ،وهو حق استيفاء دينه منه ،وقد سبق أن مقتىض
ٍ
وحينئذ يتعينّ منع الراهن
إطالقه أنّه يستحق وضع يده عليه وجعله يف حوزته،
من كل ترصف ينايف أحد هذين احلقني ـ ولو لكونه دخي ً
كيفية إعامهلام ـ إال
ال يف ّ
ب�إذن املرهتن ،فال جيوز له إتالف�ه ،أو إخراجه عن ملكه ببيع أو وقف أو عتق أو
ّ
يعرضه لق ّلة الرغبة فيه،
نحوه�ا ،أو تغيير حاله بصبغ أو كرس أو نحومها ممّا ق�د
وال إجارت�ه أو إعارت�ه أو نحومها ممّا يوجب خروجه عن حوزة املرهتن أو جيعله
معرض� ًا للتل�ف والرضر ،وال أن حي�دث فيه ما يصعب مع�ه حفظه عىل املرهتن

وجعله يف حوزتهّ ،
وتفرقها ،وإحبال الدابة
كحل ّ
ش�ده املوجب النفراط أجزائه ّ
املوجب لزيادة الكلفة يف حفظها مع ولدها ،أو نحو ذلك .وإذا فعل الراهن شيئ ًا

ً
خارجي�ا ـ كاالتالف والصبغ ـ
م�ن ذلك م�ن دون إذن املرهتن ،فإن كان ترصف ًا
كان حرام ًا ومعصية ،وإن كان ترصف ًا اعتباري ًا ـ كالبيع واإلجارة ـ مل ينفذ إال أن
جييزه املرهتن ،كالعقد الفضويل.

الترصف يف املال املرهون من غري إذن املرهتن
(مسألة  :)23جيوز للراهن
ّ
إذا مل يك�ن منافي� ًا حل ّق�ه بالوج�ه املتقدم ،وربما كان من ذلك بيعه على أن يبقى
بعينه مرهون ًا مس�تحق ًا للمرهتن ،بحيث ال يس�تقل املشرتي به إال بعد وفاء احلق
املره�ون علي�ه ،نظري ما لو كان امل�ال املرهون ملك ًا لغري م�ن عليه احلق ،لكنه ال
خيلو عن إشكال واألحوط وجوب ًا عدم صحة البيع املذكور.

(مسألة  :)24إذا أذن املرهتن يف بيع املال املرهون أو أجاز بيعه بعد وقوعه
قام الثمن مقام املبيع يف كونه رهن ًا عىل الدين ،إال أن يبتني االذن أواالجازة عىل
ٍ
ّ
يستقل الراهن بالثمن.
فحينئذ
إسقاط حق الرهن،

(مس�ألة  :)25امل�ال املره�ون إذا ص�ار ـ بمقتىض إطالق عق�د الرهن أو

بمقتضى الشرط حت�ت يد الراه�ن ـ فه�و أمانة بي�ده ال يضمن�ه إال بالتعدي أو
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التفريط ،عىل النحو املتقدّ م يف أوائل الفصل السادس من كتاب اإلجارة.

الترصف يف املال املرهون إال بوجهني:
(مسألة  :)26ال جيوز للمرهتن
ّ

الترصف الذي هو مقتىض أمانته ،كإطعام احليوان ونرش الثوب أو
األول:
ّ

الطعام لو خيف عليهام من التلف.

الثاين:م�ا ي�أذن ب�ه املال�ك رصحي� ًا ،أو يفهم م�ن ظاهر حاله ولو بس�بب

التعارف.

تع�رض امل�ال املرهون للفس�اد بنحو ُيس�قط قيمته ،أو
(مس�ألة  :)27إذا ّ
ُينقصها نقص ًا معتد ًا به وجب مراجعة مالكه ،فإن أذن ببيعه فذاك ،وإال فإن بلغ
الرضر حدّ ًا يمنع من استيفاء الدين من الرهن كان للمرهتن بيعه بعد االستئذان
م�ن احلاكم ،وكذا إذا ّ
تعرض املال
تع�ذرت مراجعة املالك .وجيري ذلك فيام لو ّ

معرض ًا للرسقة أو نحوها.
املرهون للخطر من غري جهة الفساد ،كام لو كان ّ

(مسألة  :)28منافع املال املرهون ـ كركوب الدابة وسكنى الدار ـ ونامءاته

ـ كالبيض واحلليب ـ ملك للراهن ،وليس للمرهتن استيفاؤها وأخذها إال بإذنه
الرصيح أو املس�تفاد من ظاهر احلال ،فإن ابتنى إذنه عىل املجانية فهو ،وإال كان
عليه بدهلا ونقص مقداره من دينه .وكذا احلال إذا استوفاها من غري إذنه.

(مس�ألة  :)29إذا اشترط املرهتن أن تكون منافع املال املرهون أو نامءاته
له ،أو ّ
أن له استيفاءها وأخذها جمان ًا فلذلك صور..
ا ُالوىل :أن يشترط ذل�ك يف عق�د الق�رض ،كما إذا أق�رض امل�ال برهن

واشرتط حني القرض أن تكون منافع املال املرهون أو نامءاته له ،أو أقرض املال
واشرتط عىل املقرتض أن جيعل عليه رهن ًا تكون منافعه ونامءاته له.
الثانية :أن يشترط ذلك يف نفس الرهن ـ فيام إذا ُأنش�ئ اس�تقال ً
ال ـ كام لو
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طالب الدائن املدين بالرهن ،فلماّ أراد أن يرهن عنده شيئ ًا اشرتط عليه يف الرهن

أن تكون منافعه ونامءاته له فقبل الراهن الرشط.

مؤجل برهن
الثالثة:أن يشترط ذلك يف عقد ثالث ،كام إذا باع شيئ ًا بثمن ّ

واشترط يف عقد البيع أن تكون منافع املال املرهون أو نامءاته له ،أو رهن املدين
ش�يئ ًا على دينه ثم أوقع مع املرهتن عقد ًا ـ كالبي�ع ـ ورشط أن تكون منافع ذلك

اليشء املرهون أو نامءاته له.

أم�ا يف الصورة ا ُالوىل فيبطل الرشط املذكور ،الن�ه من الربا املحرم ،فإذا
اس�توىف املرهتن املنافع والنامءات كان ضامن ًا هلا ونقص من دينه بقدرها ،وأما يف

الصورتني االخريتني فالظاهر ج�واز الرشط املذكور ونفوذه ،فيملك به املرهتن
مناف�ع امل�ال املرهون ونامءات�ه ،فإذا اس�توفاها وأخذها مل يكن ضامن� ًا لبدهلا ومل
تنقص من دينه.

(مس�ألة  :)30جتري الصورتان الس�ابقتان أيض ًا فيام إذا كان املرشوط هو

استيفاء الراهن املنافع وأخذه النامء بعوض.

(مس�ألة  :)31إذا أراد الطرف�ان اس�تيفاء الراه�ن مناف�ع العين املرهونة
ونامءاهت�ا جمان ًا أمكنهام االس�تعاضة ع�ن الدين والرهن ببيع الشرط الذي تقدّ م

التع�رض له يف اخلي�ار الثالث من الفصل الرابع من كت�اب البيع ،فمث ً
ال إذا أراد
ّ
زيد أن يقرتض من عمرو ألف دينار إىل سنة ويرهن عليها داره ،فبد ً
ال من ذلك
يبيع زيد داره من عمرو بألف دينار وجيعل له خيار ر ّد الثمن إىل سنة ،فإذا أرجع

زي�د لعمرو االلف دينار يف آخر الس�نة يفس�خ البيع ويسترجع داره ،فإن الدار
ٍ
حينئذ ،وله أن يستوفيها جمان ًا .نعم لو
ومنافعها يف تلك السنة تكون ملك ًا لعمرو
تلفت الدار يكون تلفها عليه ،بخالف ما لو كانت مرهونة فإن تلفها يكون عىل
زي�د وال يضمن�ه عمرو إال مع التفريط ،كام أنه إذا مل ي�أت زيد بالثمن يف االجل
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املحدد فليس له الفسخ إال أن يرىض عمرو.

(مس�ألة  :)32حق الرهانة يورث ،فإذا مات املرهتن انتقل حق الرهن يف
املال املرهون لورثته ،وال يسقط حق ّ
كل منهم إال بإسقاطه ،أو برباءة ذمة املدين

حصته من الدين الذي عليه الرهن.
من ّ

(مس�ألة  :)33ال يبطل الرهن بموت الراهن ،بل يبقى املال املرهون معه

مورد ًا حلق الرهن وإن صار للوارث.

ّ
(مس�ألة  :)34إذا ّ
يستقل املرهتن باستيفائه من
حل وقت استيفاء الدين مل

امل�ال املره�ون ،بل البدّ من مراجع�ة الراهن ليقوم بأدائه م�ن عنده ،أو من املال
املره�ون ـ إن كان م�ن س�نخ الدين ـ أو ببي�ع املال املرهون على املرهتن أو غريه
وي�ويف الدين بثمنه .وإن امتن�ع جاز إجباره عىل أحد االمري�ن ،وإن تعذر ذلك

جاز للمرهتن أن يتوىل البيع بنفسه.

واألحوط وجوب ًا مراجعة احلاكم الرشعي مع االمكان .وجيري ذلك فيام

إذا ّ
تعذرت مراجعة املالك لغيبة أو جهالة أو نحومها.

(مسألة  :)35إذا اشرتط املرهتن عىل الراهن يف عقد الرهن أو يف عقد آخر

أن يك�ون له بيع الرهن الس�تيفاء الدين م�ن دون مراجعته نفذ الرشط املذكور.
وك�ذا إذا جعله الراهن وكي ً
ال عنه يف البيع ورشط عليه املرهتن يف عقد الرهن أو

يف عق�د آخر غير عقد الوكال�ة أن ال يعزله .نعم األحوط وجوب ًا عدم اشتراط
ذلك يف عقد القرض.

(مس�ألة  :)36إذا أفل�س املرهتن أو مات مدين ًا دين� ًا ال تفي به تركته ففي
تقديم حق املرهتن يف العني املرهونة عىل بقية الغرماء إشكال ،واألحوط وجوب ًا
الرتايض والتصالح معهم.
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(مس�ألة  :)37إذا م�ات الراه�ن ومل يك�ن للمرهت�ن بينة عىل دين�ه عليه،

أقر باملال املرهون أن يأخ�ذه الورثة منه وينكروا دينه ،جاز له أن
وخ�اف إن هو ّ
يس�تويف دينه من املال املرهون بنفس�ه و ُيرجع ما زاد من�ه للورثة من دون أن يقر

بالرهن.

(مس�ألة  :)38إذا وج�د املرهتن عنده رهن ًا عىل دي�ن وجهل صاحبه كان

له اس�تيفاء دينه منه ،فإن كان الدين بقدر الرهن فذاك ،وإن كان أكثر من الرهن
بق�ي الزائد من دينه يف ذمة الراهن املجهول ،وإن كان ّ
أقل من الرهن بقي الزائد
م�ن الره�ن أمانة يف يده للراه�ن املجهول ،وجرى عليه حك�م االمانة املجهول
مالكها ،وقد تقدّ م يف املسألة ()16من كتاب االستيداع .وإن جهل مقدار الدين

واحتمل كونه بقدر الرهن جاز له احتسابه بدينه ويكون له.

ّ
االق�ل واالكثر بني
(مس�ألة  :)39إذا ت�ر ّدد الدين ال�ذي عليه الرهن بني

عىل االقل.

(مسألة  :)40إذا كان عند شخص عني الخر ،وتر ّدد بني كوهنا رهن ًا عىل
دين وكوهنا وديعة أو نحوها بني عىل عدم كوهنا رهن ًا ،س�وا ًء علم بأن صاحب

العين مدين للش�خص ال�ذي عنده العين ،أم مل يعلم بذلك .نع�م إذا اتّفقا عىل
كون�ه مدين ًا له ،وا ّدعى الدائ�ن أن العني رهن عىل ذلك الدين وا ّدعى املدين أهنا
ليس�ت برهن كان القول قول الدائن ما مل يقم املدين البينة عىل عدم كوهنا رهن ًا،
ويكف�ي أن يقي�م البينة عىل أنه تس� ّلمها منه ال عىل وجه الرهينة ،وال يس�مع مع
ذلك دعوى الدائن أنه رهنها عنده بعد ذلك ،إال ببينة.
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الفصل الثاين
يف الكفالة

وه�ي نظير الره�ن يف كوهن�ا اس�تيثاق ًا للحق ،لك�ن موضوعه�ا النفس

تعهد ش�خص الخر بحضور ش�خص
والغرض منها احلضور .فهي عبارة عن ّ

ثال�ث ،بحيث يلزم�ه أن حيرضه لو مل حيضر .واألول الكفي�ل ،والثاين املكفول
ل�ه ،والثالث املكف�ولّ .
وحمل الكالم ما إذا وجب احلض�ور عىل املكفول ،وكان

املكفول له يستحق ذلك عليه .ويأيت متام الكالم يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)1ال إش�كال يف تو ّقف الكفالة عىل رضا الكفيل واملكفول له،
والظاهر تو ّقفها عىل رضا املكفول أيض ًا ،فمع عدم رضاه هبا ال س�لطان للكفيل

علي�ه ،وال يرتتب أثرها بالنس�بة إليه .نعم املف�روض وجوب احلضور عليه عىل

كل حال ولو مع عدم الكفالة ،لكن ذلك ال يقتيض سلطنة الكفيل عىل إحضاره

وال لزوم متابعته للكفيل باحلضور ما مل يرض بالكفالة.

(مسألة  :)2البد من إنشاء مضمون الكفالة والتزام االطراف املعنية به وإبراز

االلتزام املذكور بكل ما يدل عليه من قول أو فعل ،نظري ما سبق يف بقية العقود.
(مس�ألة  :)3جي�وز اشتراط الكفالة على الكفي�ل ـ من قب�ل املكفول أو

املكف�ول ل�ه أو ش�خص ثالث ـ يف ضم�ن عق�د الزم ،فينفذ مع رض�ا املكفول

واملكفول له .وهو عىل وجهني:

ال ومسؤو ً
ال لزيد مث ً
األول :أن يشرتط كونه كفي ً
ال به.

الث�اين :أن يشترط عليه أن يكفل زي�د ًا .ويف األول يك�ون كفي ً
ال بمجرد
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الرشط ،ويف الثاين ال يكون كفي ً
ال إال بعد إنشاء الكفالة ،وال يكون فائدة الرشط

إال وجوب إنشائها.

(مس�ألة  :)4مل�ا كان�ت الكفال�ة متمحض�ة يف التعهد من جان�ب الكفيل
وح�ده فاألح�وط وجوب� ًا االقتصار يف نفوذه�ا عىل ما إذا ابتن�ت عىل أن يرتتب

عليه�ا يشء م�ن جانب املكفول له ،كام إذا كان قد اشترط الكفالة فريجع قبوله
هبا للقبول بكوهنا وفاء برشطه ،أو كان مستحق ًا احلضور عىل املكفول أو حابس ًا

ل�ه ً
فعلا فيأذن بانرصافه أو يطلق رساحه اعتامد ًا عىل الكفالة ،أو كان طالب ًا ـ من
املكف�ول أو م�ن غريه مم�ن يتعلق به ـ التوثق حلقه س�اعي ًا لذل�ك ،فيرتك الطلب
والس�عي املذكورين اكتفاء بالكفالة أو نح�و ذلك .أما إذا كانت مبتدأة من دون

ذلك نظري الوعد املجرد فيش�كل نفوذها إال أن تكون مرشوطة عىل الكفيل من
قبل املكفول له يف ضمن عقد آخر فتنفذ تبع ًا لنفوذ العقد.
(مس�ألة  :)5يعتبر يف الكفيل أن يكون قاب ً
ال الن يل�زم بإحضار املكفول

على ما تقتضيه الكفالة لكامله بالبلوغ والعقل ،فإذا كان مقتىض الكفالة إحضار
ٍ
املكفول بعد شهر من العقد ـ مث ً
حينئذ وال جيب كامله حني
ال ـ لزم كامل الكفيل
إجراء العقد ،بل يمكن قيام وليه مقامه يف إجراء العقد إن كانت الكفالة صالح ًا

ل�ه .أما املكف�ول واملكفول له فال يعتبر كامهلام ،فيمكن كفال�ة الصبي واملجنون
والكفالة هلام إذا ريض هبا وليهام بد ً
ال عنهام.
(مس�ألة  :)6ال يعترب قدرة الكفيل عىل إحضار املكفول واقع ًا ،بل يكفي

زعمه القدرة عىل ذلك ،فإذا كفله بالزعم املذكور ثم تبني عجزه مل ينكشف بطالن

الكفالة .وليس املراد بالقدرة عىل إحضاره القدرة عىل مبارشة االحضار بنفس�ه

بحيث يأيت به معه ،بل املراد ما يعم استجابة املكفول للكفيل لو أمره باحلضور.
(مس�ألة  :)7ترشع الكفالة س�وا ًء كان طلب حضور املكفول لتعلق حق
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م�ايل ب�ه ـ كدي�ن أو كفالة أو تس�ليم مبيع أو نحوه�ا ـ من أجل أن يس�توىف منه
ذلك احلق ،أم كان المر آخر ،كحضوره ملرافعة أو الداء شهادة أو دخول سجن

بح�ق أو ليقت�ص منه أو غير ذلك .ويعترب يف القس�م األول أن ال يكون الكفيل
واملكف�ول ل�ه حمجور ًا عليهام بس�فه أو فلس .وال يعترب ذل�ك يف املكفول لثبوت

احلق عليه عىل كل حال.

(مس�ألة  :)8تصح الكفالة يف املاليات ،س�وا ًء كان احلق ثابت ًا فع ً
ال ،كام لو
كان املكفول مدين ًا للمكفول له ،أم مل يكن ثابت ًا فع ً
ال مع وجود سببه ،كاجلعل يف

عقد اجلعالة والعوض يف عقد السبق والرماية ،بل تصح مع عدم وجود السبب
ً
فعلا ،كثمن أو أجر يف بيع أو إج�ارة متوقعي احلصول ،كام لو قال :بعه الدارأو
آجره الدكان وأنا كفيل باحضاره ليؤدي الثمن أو ا ُالجرة.
(مس�ألة  :)9م�ع إطلاق الكفالة يف املالي�ات جيب عىل الكفي�ل إحضار

املكف�ول ،ومع تعذر ذلك جيب عليه دف�ع املال الذي عليه .أما لو رصح يف عقد
الكفالة باقتصاره عىل إحضار املكفول فال جيب عليه مع تعذر االحضار دفع املال.

نعم لو دفع املال انحلت الكفالة ،ملا يأيت من انحالهلا برباءة ذمة املكفول من احلق.
(مس�ألة  :)10يمك�ن يف الكفال�ة مطلق� ًا جعل رشط جزائ�ي عىل تقدير

ع�دم إحضار املكفول ،لكن البد يف نف�وذه من تقديم الرشط ،فإذا قال الكفيل:
ّ
على كذا إن مل ُاحرضه ،لزمه الشرط .وإذا قال :إن مل ُاحرضه فعيل كذا ،مل يلزمه
الرشط ومل يكلف إال بإحضاره.

(مس�ألة  :)11يف الكفالة يف املالي�ات إذا دفع الكفيل املال ،فإن كان بإذن

املكفول أو بطلب منه كان للكفيل الرجوع عليه بام دفع ،وإن مل يكن باذنه مل يرجع
علي�ه ،إال إذا كان آذن� ًا يف الكفال�ة املطلقة التي س�بق ظهوره�ا يف دفع احلق عند
ٍ
حينئذ إذا كان قد دفع املال مع تعذر االحضار.
تعذر االحضار ،فإن له الرجوع
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(مسألة  :)12مع إطالق الكفالة يلزم الكفيل إحضار املكفول يف بلد عقد

الكفالة ،وال يكفي إحضاره يف غريه إال مع القرينة الصارفة عن مقتىض االطالق.
(مس�ألة  :)13جيب عىل املكفول االس�تجابة للكفيل واحلضور معه ،فإن

امتنع جاز له إجباره ولو باالستعانة بالظامل .نعم نفقة االحضار عىل الكفيل وال
يتحملها املكفول إال مع الرشط ،وإن كان ضمني ًا مس�تفاد ًا من شاهد احلال عند

إذن املكفول يف الكفالة.

َ
الكفيلشخصثان،يكونملزم ًاباحضارهليقوم
(مسألة:)14جيوزأنيكفل

بمقتىض كفالته ،كام جيوز أن يكفل الثاين شخص ثالث ،وهكذا ترتامى الكفاالت.
صاحب احلق من عليه احلق الستيفاء حقه منه
(مس�ألة  :)15إذا أمس�ك
ُ

م�ن دون تعد عليه فج�اء آخر فخلصه منه كان عليه تس�ليمه أو أداء احلق الذي
عليه .وإذا كان قات ً
ال عمد ًا لزمه إحضاره ليقتص منه أولياء املقتول ،وهلم حبسه

لذل�ك ،إال أن يرضوا منه بالدية فيدفعه�ا هلم .وكذا إذا مات القاتل فيجب عىل
من خلصه من أيدي أولياء املقتول دفع الدية هلم.

(مسألة  :)16الكفالة عقد الزم ال جيوز فسخه من طرف الكفيل ،إال مع
اخليار ،أو بالتقايل منه ومن املكفول له .نعم ينحل ب ُامور..
األول :القيام بمؤداه وهو إحضار املكفول.

الثاين :براءة ذمة املكفول من احلق الذي عليه بأدائه ،أو بارتفاع موضوعه،
كام إذا كان كاف ً
ال لشخص فبطلت كفالته له.
الثالث :انتقال احلق من املكفول له لشخص آخر ،ببيع أو صلح أو حوالة

أو غريها ،فإن الش�خص االخر ال يقوم مقام املكفول له يف اس�تحقاق الكفالة،
ّ
املورث يف
ب�ل
تنحل الكفال�ة .نعم إذا كان االنتق�ال باالرث قام الوارث مق�ام ِّ
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استحقاق الكفالة ومل تنحل.

الرابع :موت املدين أو سقوطه عن قابلية االحضار الستيفاء احلق بجنون

أو نح�وه .نعم إذا ابتنت الكفالة عىل أداء الكفيل للحق عند تعذر االحضار فال
ٍ
حينئذ ،بل جيب عليه أداء احلق إن تعذر أداؤه من ماله أو تركته.
تبطل الكفالة
اخلامس :إسقاط املكفول له حقه من الكفالة.

(مس�ألة  :)17ال تصح الكفالة إذا مل جيب احلضور عىل املكفول مع قطع
النظر عنها ،كاملحبوس ظل ًام ،والش�اهد يف الرتافع عند الظامل ،وامللزم ظل ًام بدفع

م�ال ،ونحو ذلك ،فلو وقعت الكفالة مل حيل للمكفول له إلزام الكفيل بإحضار

املكفول ،ومل جيب عىل الكفيل إحضاره.

ٍ
حينئ�ذ يف حق املكف�ول باالضاف�ة إىل الكفيل
نع�م يمك�ن نف�وذ الكفالة
إذا ابتن�ى رض�اه بالكفال�ة عىل تعهده باالس�تجابة له يف احلض�ور إن كفله ،دفع ًا

للضرر ال�وارد عىل الكفيل لو مل حيرض ،فاملس�جون بظلم مث ً
ال ق�د يرىض الظامل
بخروجه من السجن موقت ًا إذا كفله شخص وتعهد برجوعه بعد الوقت ،كام قد
ٍ
وحينئذ إذا طلب من ش�خص أن يكفله عند الظامل متعهد ًا له
يتعارف يف زماننا،
بالرجوع للس�جن بعد الوقت لئال يقع الكفيل يف الرضر فكفله ذلك الش�خص

بن�اء عىل التعهد املذكور وجب عليه احلض�ور ،وجاز للكفيل إحضاره وإجباره

عىل احلضور بمقتىض نفوذ التعهد املذكور ،وإن مل يستحق املكفول له حضوره،
ب�ل كان ظامل� ًا يف ذلك ،إال أن يكون احلضور حمرم ًا فيش�كل االم�ر ،كام إذا كان

يتعرض يف رجوعه للسجن للهلكة أو لرضر حيرم حتمله.
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تتميم:

املع�روف م�ن الكفالة هي كفال�ة النفس التي تبتني على التعهد بحضور

املكف�ول الس�تيفاء احلق منه ،وهي التي س�بق الكالم فيه�ا .والظاهر مرشوعية
الكفالة املتمحضة يف املال ،املتعارفة يف زماننا هذا ،وهي تعهد الكفيل للمكفول
له بأداء حقه الثابت له عىل املكفول ،ال بمعنى جعل احلق املذكور يف ذمة الكفيل

وب�راءة املكف�ول منه ـ كام يأيت يف الضامن ـ بل بمعن�ى تعهد الكفيل للمكفول له
بحصول�ه عىل حقه بأن يؤديه له املكفول ،ف�إن مل يفعل أداه هو عنه ،من دون أن

تقتيض الكفالة املذكورة براءة ذمة املكفول من احلق .والظاهر عدم اشرتاط إذن

املكفول يف هذاالقس�م م�ن الكفالة ،بل يكفي اتفاق الكفي�ل واملكفول له عليها
ورضامها هبا.

(مس�ألة  :)18كام جت�ري هذه الكفالة يف ا ُالم�ور الذمية جتري يف االعيان

اخلارجي�ة ،كما لو ق�ال :ال تتعق�ب الس�ارق وأنا كفيل بما أخ�ذ ،أو ال ختاصم

الغاص�ب وأن�ا كفيل بام غصب ،عىل معنى أنه مس�ؤول بإرج�اع عني املال ومع
تعذره فهو مسؤول ببدله ،من دون أن تربأ ذمة صاحب اليد مما أخذ.

(مس�ألة  :)19ال يعترب يف هذه الكفالة ثبوت احلق وانش�غال ذمة املكفول

فع ً
ال ،بل يكفي حتقق س�بب ثبوته وانش�غال الذمة به وإن مل تنش�غل بعد ،كام لو
ق�ال :بع زيد ًا أو آجره وأن�ا كفيل بالثمن أو االجر ،أو أدخله بيتك وأنا كفيل بام
أتلف ،أو أعره املتاع وأنا كفيل به ،أو ال تغلـق باب املنزل وأنا كفيل بام يرسق منه.
نعم ،البدّ يف مجيع ذلك من أن تبتني عىل أن يرتتب عليها يشء من جانب
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املكف�ول ل�ه عىل النحو املتقدم يف املس�ألة ( )4فال تنفذ ب�دون ذلك ،كام لو أيس

املسروق من الظف�ر بام له فقال له :أنا كفيل بام رسق منك ،أو أحكم الش�خص
غلق أبوابه أو قام بأقىص جهده يف التحفظ عىل ماله فقال له :إن رسق منك يشء

فأنا كفيل به ،ونحو ذلك.

(مسألة  :)20تصح كفالة درك الثمن لو ظهر املبيع مغصوب ًا أو غري ذلك
مما يوجب بطالن البيع ،فإذا باع ش�خص ش�يئ ًا بثمن معني ،وخيش املشتري أن
يكون املبيع مغصوب ًا كان له طلب الكفيل بالثمن الذي دفعه ،فإذا كفله شخص
كان له الرجوع عليه بالثمن الذي دفعه لو ظهر بطالن البيع لكون املبيع مغصوب ًا.

كما تصح كفالة الثمن عىل تقدير فس�خ البيع بخي�ار ،أو بطالنه لتلف املبيع قبل

القبض ،أو نحو ذلك.

(مس�ألة  :)21إذا مل تك�ن ه�ذه الكفال�ة ب�إذن املكف�ول مل يك�ن للكفيل

الرج�وع عليه بام أدى عن�ه ،وإن كانت بإذنه كان للكفي�ل الرجوع عليه بام أدى

عنه من احلق يف وقته عىل حسب مقتىض الكفالة ،إال أن يبتني إذنه له يف الكفالة

عىل عدم ضامنه له لو أدى عنه ،وهو حيتاج إىل عناية وقرينة خاصة.

(مسألة  :)22جيوز ترامي هذه الكفالة ،نظري ما تقدم يف كفالة النفس.

(مسألة  :)23جتوز هذه الكفالة مع عدم ثبوت احلق عىل املكفول رشع ًا،
بل كان مؤاخذ ًا به ظل ًام ،فإهنا وإن مل تنفذ يف حق املكفول له لكونه ظامل ًا ،إال أهنا
تنف�ذ يف ح�ق املكفول إذا أذن هبا أو طلبها ،فيجب عليه أداء املال للكفيل لو أداه

عنه بمقتىض الكفالة ،نظري ما تقدم يف املسألة االخرية من كفالة النفس.
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الفصل الثالث
يف الضامن

وهو عبارة عن حتمل شخص دين ًا يف ذمة آخر ،بحيث تنشغل ذمته بالدين

وتفرغ منه ذمة املدين .واملتحمل هو الضامن ،واملدين األول هو املضمون عنه،
وصاح�ب الدي�ن هو املضمون ل�ه .ويكفي يف إنش�ائه كل ما يدل على االلتزام

باملضمون املذكور من قول أو فعل ،كام تقدم يف غريه من العقود.

(مس�ألة  :)1الضامن عقد بني الضامن واملضم�ون له ،فالبدّ من صدوره

عن اختيارمها ،وال يقع مع االكراه كسائر العقود ،كام البد فيه من كوهنام بالغني

عاقلني غري حمجور عليهام بس�فه .وأما عدم احلجر بالفلس فالظاهر اشتراطه يف
املضم�ون له إذا كان نف�وذ الضامن منافي ًا ملقتىض احلج�ر ،وال يعترب يف الضامن،

غايت�ه أن املضمون له ال يش�ارك الغرماء يف أموال�ه التي هي مورد احلجر ،ويأيت
التع�رض لذلك يف كت�اب احلجر إن ش�اء اهلل تعاىل.أما املضم�ون عنه فال يعترب
رضاه ،كام ال يعترب فيه ما سبق ،بل يصح الضامن عنه وإن كان ميت ًا.
(مس�ألة  :)2إذا كان الضام�ن واملضمون له قارصين لصغر أو جنون قام

وليهام مقامهام ،كام يقوم وكيلهام مقامهام لو كانا كاملني.

(مس�ألة  :)3الب�د يف الضامن من ثب�وت الدين يف ذمة املدين ،س�وا ًء كان
الزم�ا ـ كالق�رض ـ أم متزلز ً
ً
ال ـ كثمن املبيع يف زم�ن اخليار ـ فمع عدم ثبوته ال
يصح ضامنه ،س�وا ًء حتقق س�ببه ،كاجلع�ل يف اجلعالة قبل العم�ل ،أم مل يتحقق،
كثمن املبيع قبل البيع .كام البدّ يف الضامن أيض ًا من كون احلق ذمي ًا ،وال جيري يف
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االعي�ان املضمونة كاملغصوب .نعم تصح الكفالة يف مجيع ذلك من دون أن تربأ

هبا ذمة من عليه احلق ،كام تقدم.

(مسألة  :)4إذا مل يكن الضامن بإذن املضمون عنه مل يكن للضامن الرجوع

علي�ه بما أدى من احلق ،أم�ا إذا كان بإذنه فل�ه الرجوع عليه بما أدى ،وال جيوز

الرج�وع علي�ه بام مل يؤده لعجز أو إبراء ،وك�ذا لو صالح عىل الدين بام هو دونه،

فإنه ليس له الرجوع إال بام صالح به.

(مس�ألة  :)5الضمان من العقود الالزمة ،فال جي�وز الرجوع فيه للضامن
وال للمضمون له ،بل ال يمكن ح ّله حتى بالتقايل منهام ،وال يصح رشط اخليار
في�ه ،كما ال يثبت فيه خي�ار ختلف الشرط أو الوصف ،ف�إذا ريض املضمون له
بالضمان برشط أن يفع�ل الضامن ش�يئ ًا أو برشط أن يكون م�ورس ًا ،فلم يفعل

الضامن ذلك اليشء أو بان إعس�اره حني الضامن مل يكن للمضمون له الفس�خ،
ً
رصحي�ا أم ضمني ًا .نع�م إذا كان الضامن ب�إذن املضمون عنه
س�وا ًء كان الشرط

فالظاه�ر صحة رشط اخليار فيه ،وثبوت خيار ختلف الرشط أو الوصف فيه إذا
كان االشتراط بإذنه أيض ًا .كام أن الظاهر إمكان التقايل فيه بإذن املضمون عنه،
بحيث يرىض الثالثة بح ّله ورفع اليد عنه.

ّ
احلال مؤج ً
ال ،بحيث ال يستحق املضمون
(مسألة  :)6جيوز ضامن الدين
له املطالبة إال بعد االجل ،كام جيوز العكس ،وهو ضامن الدين املؤجل حا ًّ
ال.
(مسألة  :)7إذا أمر شخص صاحب املال بإتالف ماله ،فإن كان االتالف
ً
حمرم�ا ـ لكونه تبذي�ر ًا ـ وعلم صاحب املال بذلك مل يك�ن عليه ضامنه ،حتى لو
ّ
وعلى قيمته ،وإن
تعه�د بضامنه على تقدير االتالف ،كام ل�و قال :أحرق ثوبك
ً
حمرم ًا ومل
مل يك�ن
حمرم�ا ـ لوجود غرض عقالئي خم�رج له عن التبذي�ر ـ أو كان ّ
يعل�م صاحب املال بذلك ،فإن فهم صاحب املال إرادة االمر املجانية فال ضامن
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أيض� ًا .وكذا إذا وجب االتالف عىل صاحب املال وكان االمر به من باب االمر

باملعروف .ويف غري ذلك يتعني الضامن ،س�وا ًء رصح االمر بالضامن أم ال ،لكن
ذل�ك ليس من الضمان الذي هو حمل ال�كالم ،بل هو نظري الضامن باالس�تيفاء
الذي تقدم يف املبحث األول من خامتة كتاب اإلجارة.

الفصل الرابع
يف احلوالة

وامل�راد هب�ا حتويل املدين للدائ�ن بدينه عىل غريه ،بحيث تبرأ ذمة املدين

م�ن الدين وتنش�غل به ذمة ذل�ك الغري .واملدين األول ه�و املحيل ،والدائن هو
حيول عليه الدين هو املحال عليه .ويكفي
املحال ،وقد يس�مى باملحتال ،والذي ّ

يف إنشائها كل ما دل عىل االلتزام باملضمون املذكور من قول أو فعل.

(مس�ألة  :)1الب�دّ يف احلوالة من رض�ا املحيل واملحال ،أم�ا املحال عليه
فالب�د م�ن رضاه أيض� ًا إذا كان بريئ ًا غري مدين للمحيل ،وك�ذا إذا كان مدين ًا له
ّ

وكان�ت احلوالة بغري اجلن�س ،كام إذا كان مدين ًا له بدراه�م فأحال عليه بدنانري،
وأم�ا إذا كان مدين ًا وكانت احلوالة بنفس اجلنس ،فإن ُاريد باحلوالة عليه احلوالة
على ذمته ابت�دا ًء ـ ولو لتخيل كونه بريئ� ًا ـ فالبدّ من رضاه أيض� ًا ،وإن ُاريد هبا
احلوالة عىل الدين الثابت يف ذمته فال يعترب رضاه.

(مسألة  :)2البدّ يف املحيل واملحال من البلوغ والعقل وعدم االكراه ،كام

جيب ذلك يف املحال عليه يف املورد الذي يعترب فيه رضاه.

(مس�ألة  :)3يعترب عدم احلجر بس�فه أو فلس يف املح�ال واملحال عليه يف
كل مورد يكون نفوذ احلوالة منافي ًا ملقتىض احلجر .وال يس�عنا تفصيل ذلك ،بل
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قد يظهر بالتأمل وبمالحظة ما يأيت يف كتاب احلجر.

(مس�ألة  :)4جت�وز احلوال�ة عىل الربئ ـ غير املدين للمحي�ل ـ بإذنه ،كام

أرشن�ا إليه ،فإن ابتن�ت احلوالة عىل رجوعه عىل املحيل بام أحال عليه انش�غلت

ذمة املحيل له بمثل الذي أحال به ،وإن ابتنت عىل تربع املحال عليه فال تنش�غل

ذمة املحيل له بيشء.

تم عقد احلوالة برشوطه برئت ذمة املحيل من الدين الذي
(مسألة  :)5إذا ّ
أح�ال ب�ه للمحال ،وبرئ�ت ذمة املحال علي�ه إذا كان مدين ًا للمحي�ل من مقدار
الدي�ن ال�ذي أحال به عليه ،وانش�غلت ذمة املحي�ل للمحال علي�ه بمثل الدين
ال�ذي أح�ال ب�ه إذا كان املحال عليه بريئ� ًا وكان مبنى احلوالة على رجوعه عىل
املحي�ل بام أحال عليه ،وال يتوق�ف يشء من ذلك عىل أداء املحال عليه للمحال
الدين الذي ُاحيل به.

(مس�ألة  :)6البدّ يف احلوال�ة من ثبوت الدين يف ذم�ة املحيل حينها ،وال
يكفي حصول س�ببه ـ كاجلعل يف اجلعالة قبل العمل ـ فض ً
ال عن توقع ثبوته من

دون ذلك ،كثمن املبيع قبل البيع.

(مسألة  :)7احلوالة كالضامن يف اللزوم ،وعدم إمكان رشط اخليار وغريه

إال إذا كان�ت بإذن املحال علي�ه ،فيمكن فيها رشط اخليار وغريه والتقايل ،نظري
ما تقدم يف الضامن .نعم إذا كان املحال عليه معرس ًا حني احلوالة ومل يعلم املحال

بإعساره كان له اخليار إذا علم بعد ذلك.

وإذا زال إعساره قبل الفسخ ففي بقاء اخليار إشكال ،كاالشكال يف ثبوت

اخلي�ار إذا كان بن�اء املحال عليه عىل االقرتاض أو االس�تيهاب أو نحومها وكان

يمكنه ذلك ،بل االظهر هنا عدم اخليار.
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تتميم

احلوال�ة املصطلح�ة للفقه�اء والت�ي د ّلت عليه�ا النصوص ه�ي احلوالة

باملعن�ى املتق�دم املبتني عىل نقل الدين م�ن ذمة املحيل إىل ذمة املح�ال عليه .أما
احلوال�ة املعروفة يف زماننا هذا فهي عبارة عن طلب املحيل من املحال عليه دفع

امل�ال عنه للمحال من دون أن تنش�غل ذمة املحال عليه للمحال بيشء .ويرتتب
عىل ذلك ُامور..
األول :أنه ال يعترب يف املال املحال به أن يكون دين ًا ثابت ًا فع ً
ال يف ذمة املحيل،
بل كام يكون كذلك يكون ثمن ًا يف بيع حني احلوالة ،كام إذا اشترى املحيل ش�يئ ًا

بثمن يأخذه املشرتي من املحال عليه ،أو يكون دين ًا آي ً
ال إىل الثبوت ،كاجلعل يف
اجلعالة قبل العمل ،وثمن املبيع قبل البيع ،بل يمكن أن يكون ما ً
ال متربع ًا به.
الث�اين :أن�ه ال يعترب رضا املحال إال حيث يكون له االمتناع عن أخذ املال
املح�ال ب�ه ،كما إذا كان ثمن� ًا يف بيع ،حيث جي�وز له االمتناع ع�ن إطالق الثمن
بحيث يش�مل املال املحال به ،بخالف ما إذا كان دين ًا يف ذمة املحيل ،فإنه حيث
يك�ون تعيين الوفاء تابع� ًا للمدين فإذا كان إطالق الدين يش�مل املال املحال به

وعينّ املدين الوفاء به مل يكن للدائن االمتناع عن قبضه.

وأم�ا املح�ال عليه فقد يك�ون ملزم� ًا بقبول احلوال�ة ،كما إذا كان وكي ً
ال

للمحيل ،أو كان بينهام عقد ملزم بالدفع عند التحويل.

الثال�ث :إذا دف�ع رجل إىل آخر م�ا ً
ال يف بلد ليأخذ بدل�ه يف بلد آخر ،فإن
اختلف املاالن يف اجلنس فال إش�كال ،كام لو دفع يف العراق دينار ًا عراقي ًا ليأخذ

احلوالة 269............................................................................................

بدله يف خارج العراق عملة ُاخرى ،لرجوعه إىل بيع إحدى العملتني با ُالخرى.
وإن اتفقا يف اجلنس ،فله صور ثالث..

ال أق�ل من املأخوذ بد ً
ا ُالوىل :أن يك�ون املدف�وع أو ً
ال عن�ه ،كام لو دفع يف
ٍ
وحينئذ إن كان
العراق ألف دوالر عىل أن يأخذ يف اخلارج ألف ًا ومخسني دوالر ًا،
الدف�ع بعنوان الق�رض كانت الزيادة ربا حمرم ًا ،وإن كان بعنوان البيع ،بأن يبيعه
ألف دوالر يف العراق بألف ومخسني دوالر ًا يف اخلارج كان حال ً
ال ،لعدم حرمة
الزي�ادة يف العوضين يف املعدود .نعم األحوط وجوب ًا ع�دم الزيادة املذكورة مع
انحص�ار الفرق بالزم�ن ،كام لو باعه ألف دوالر معجلة بألف ومخسين دوالر ًا
مؤجلة إىل شهر مث ً
ال من دون فارق من جهة ُاخرى كاملكان.

الثانية :أن يكونا متساويني ،فيحل يف البيع والقرض ،ألن رشط اختالف

املكان الحيرم يف القرض ،كام تقدم.

ال أكثر من املأخوذ بد ً
الثالث�ة :أن يك�ون املدف�وع أو ً
ال عن�ه ،كام لو دفع يف
العراق ألف دوالر عىل أن يأخذ يف اخلارج تس�عامئه ومخسين دوالر ًا ،والظاهر

جواز ذلك مطلق ًا ،س�وا ًء كان بعنوان البيع أم بعنوان القرض ،الن أخذ الزيادة

إنام حترم عىل الدائن ال عىل املدين.

واحلمد هلل رب العاملني

كتاب احلجر

وه�و منع اإلنس�ان م�ن الترصف يف نفس�ه أو مال�ه لقصور يف س�لطنته،

وأس�بابه كثيرة ،إال أن بعضها خيتص ببعض امل�وارد ،كالرهن املانع للراهن من

للمحبس من التصرف يف العني
التصرف يف امل�ال املره�ون ،والتحبيس املان�ع
ّ

املحبس�ة ،والدي�ن والوصية املانعني لل�وارث من الترصف يف ترك�ة املدين وان
كان�ت ملك ًا ل�ه ،والرشط املانع من الترصف عىل خالف مقتضاه ،وغري ذلك مما

يذكر يف كتب الفقه املتفرقة ،وقد استغني بذكره هناك عن ذكره هنا.

وق�د خص الفقهاء (رضوان اهلل عليهم) الكالم هنا ب ُامور س�تة :الصغر،

واجلنون ،والس�فه ،والفلس ،والرق ،واملرض .وحيث مل يكن الرق يف عصورنا
م�ورد ًا لالبتلاء بوجه معتد ب�ه ،وكان التحجير باملرض مبني ًا على القول بمنع
اإلنس�ان يف مرض املوت من الترصف فيام زاد عىل الثلث ،وهو ضعيف عندنا،
انحرص الكالم يف االربعة ا ُالول.
األول :الصغر ،فال يستقل الصغري بالترصف وإن كان مميز ًا إال مع البلوغ،

ويستثنى من ذلك بعض الترصفات ،كالوصية عىل ما يذكر يف حمله.

(مسألة  :)1يصح ترصف الصبي يف ماله ونفسه بإذن الويل ،كام يصح ترصفه

يف م�ال غريه ونفس�ه بإذن من له الترصف أو ب�اذن وليه وإن مل يأذن ويل الصبي.
والب�د يف احلالني من متييز الصبي للترصف الذي يوقع�ه وإدراكه ملعناه وقصده
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له ،أما إذا مل يكن كذلك فال يصح منه الترصف .نعم يمكن أن يكون واسطة يف
إعالم الطرف االخ�ر للمعاملة بإذن الويل فيها ،فيتوىل الطرف املذكور االجياب
والقب�ول مع ًا ،كام لو أرس�ل معه الثم�ن لصاحب املحل التج�اري العالمه بأن

املرسل يطلب من صاحب املحل بيع البضاعة عليه بالثمن املذكور وإرساهلا معه.

(مسألة  :)2إذا أقدم الصبي املميز عىل إيقاع املعاملة لنفسه وشك يف كونه
مأذون� ًا م�ن الويل حكم ظاهر ًا بتحق�ق االذن وصحة املعاملة الت�ي أقدم عليها،
خصوص ًا إذا ا ّدعى رصحي ًا االذن له.

نع�م إذا أنكر الويل بعد ذلك ص�دور االذن منه فالقول قوله .وكذا احلال

إذا كان حتت يده مال لغريه فأقدم عىل الترصف فيه بالبيع أو الرشاء أو غريمها.

أم�ا إذا مل يك�ن حتت ي�ده مال للغير وأراد التعامل عن�ه يف ذمته فال جمال

للبن�اء على ص�دور االذن م�ن ذل�ك الغير م�ا مل يثبت بوج�ه رشع�ي ،وهكذا
احلال يف البالغ.

وأم�ا إذا مل يك�ن الصبي ممي�ز ًا لكن احتمل كونه واس�طة يف إيصال الثمن

ً
مثلا لالعالم بإذن ال�ويل يف إيقاع املعاملة من قبل الطرف االخر فال جمال للبناء

عىل ذلك ما مل يثبت بوجه رشعي.

هذا وقد تقدم يف كتاب البيع الكالم يف أولياء العقد.

(مسألة  :)3يثبت البلوغ بالعلم وبالبينة ،وبإخبار الشخص عن نفسه إذا

مل يكن م ّتهام.

الثاين :اجلنون ،وهو يف الشدة والضعف عىل مراتب .ويكفي يف احلجر عليه

كونه بمرتبة من ضعف العقل ونقص االدراك بحيث ال يميز الصالح من الفساد
ٍ
وحينئذ إن كان يدرك
والرضر من النفع ،وال حيسن االختيار بالوجه العقالئي،
معن�ى املعاملة ويتحقق منه القصد إليها من دون أن حيس�ن االختيار جرى عليه
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حكم الصبي املميز ،وإن كان فاقد ًا لذلك أيض ًا جرى عليه حكم الصبي غري املميز.

(مس�ألة  :)4إذا مل تظه�ر أم�ارات اجلن�ون عىل الش�خص يبن�ى عىل عدم
ٍ
حينئذ عىل ارتفاع جنونه
جنون�ه ،إال أن يعلم بأنه كان فيام مىض جمنون ًا فلا يبنى
إال بالعلم أو البينة.

الثالث :السفه ،والظاهر أنه صفة نفسية ترجع إىل قصور اإلنسان عن أن

ي�درك ـ ولو بالتعل�م ـ ما حيفظ ماله من التلف والفس�اد والنقص ،بحيث يقدم

بس�بب قص�وره عىل ما يعرضه لذل�ك ،كإمهال التحرز عليه م�ن الرسقة ،وترك
ً
جمان�ا ،وكإيقاع املعاملات الغبنية
إطعام�ه وس�قيه إن كان حمتاج ًا هلما ،وكبذله
باملقدار الفاحش عليه.

أما لو مل يكن إقدامه عىل ذلك مس�بب ًا عن قصور يف إدراكه ،بل عن دواع

ُاخ�ر ـ وإن مل تك�ن مناس�بة للحكمة ـ فالظاهر عدم صدق الس�فه به ،كمن بذل
ماله ملحبوب مشغوف به ،أو إغراق ًا يف مفاخرة أو ترف أو شهوة حمللة أو حمرمة،

ً
رشع�ا أو عرفا أو املس�تهجنة .نعم إذا كانت
أو غير ذل�ك من الدواعي املقبولة
االستجابة للداعي املذكور مسببة عرف ًا عن النقص يف االدراك حتقق السفه أيض ًا.
(مس�ألة  :)5إذا مل تظهر أمارات الس�فه بني عىل عدمه .نعم ال جيوز لويل

الصغري متكينه من ماله إذا كرب حتى يتبني له رشده باالختبار أو غريه ،كام أنه إذا
علم بأن الش�خص كان س�فيه ًا فيام مىض فالبدّ يف التعامل معه من ثبوت رشده

بالعل�م ،أو البينة ،أو باالعتامد عىل معاملة الويل له معاملة الرش�يد برفع يده عن

ماله وتسليمه له.

(مس�ألة  :)6من اتصل س�فهه بصغره بقي حتت والية وليه حال الصغر،
ومن جتدد له السفه بعد أن بلغ رشيد ًا فاألحوط وجوب ًا اشرتاك الوالية عليه بني

أقرب الناس إليه ـ وهم ورثته ـ واحلاكم الرشعي .نعم لو ظهر للحاكم الرشعي
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عدم أهليتهم للوالية لعجزهم عن رعاية أمواله أو خليانتهم استقل هو بالوالية.
(مسألة  :)7ال حيتاج ثبوت السفه أو ثبوت ارتفاعه إىل حكم احلاكم ،بل

لكل ش�خص أن يعمل عىل مقتىض الوظيفة الس�ابقة .نعم مع التش�اح والتنازع
الب�د م�ن الرجوع للحاك�م يف ثبوته وعدمه ،كما لو ادعى الويل عىل الش�خص
ّ
حال صغره أنه بلغ سفيه ًا فوضع يده عىل ماله وادعى املولىّ عليه أنه ليس بسفيه
أو ادع�ى جتدد الرش�د له بعد البلوغ بم�دة ،وكام لو أوقع الش�خص معاملة مع
ش�خص ثم ادعى أنه كان س�فيه ًا عند إيق�اع املعاملة وادعى ط�رف املعاملة أنه

مل يكن س�فيه ًا ،وكذا لو ادعى أهل الش�خص أنه س�فيه توص ً
ال البطال املعاملة
التي أوقعها وادعى هو أو طرف املعاملة أنه ليس بسفيه توص ً
ال لتصحيحها ،أو

ادعوا سفهه لطلب احلجر عليه فأنكر هو ذلك...إىل غري ذلك.

(مس�ألة  :)8الس�فيه إنما حيج�ر عليه يف الترصف�ات املالي�ة ،جمانية كانت

ـ كاهلب�ة والصدق�ة ـ أو معاوضية ـ كالبيع واإلج�ارة ـ بل يمنع حتى عن اليمني
والن�ذر والعه�د املقتضي�ة لصرف املال فلا تنف�ذ ،دون الترصفات غير املالية

كالطلاق والظه�ار ،نعم الظاهر منعه ع�ن النكاح البتنائه عىل اس�تحقاق املهر
وإن مل يكن مقوم ًا له.
(مس�ألة  :)9كام يمنع الس�فيه من الترصفات املالية كذلك ال يقبل إقراره

هب�ا وبكل ما يرج�ع للامل كاالتالف والرسقة .ولو أقر بنس�ب يس�تتبع االنفاق

م�ن ماله فالظاهر ثبوته وع�دم وجوب االنفاق .نعم الظاهر قبول قوله من باب
الشهادة لو كان عاد ً
ال ،فيرتتب عليه حكم الشاهد الواحد ،دون حكم االقرار.
(مسألة  :)10ال يلغى إنشاء السفيه يف ا ُالمور املالية ،بل يصح بإذن الويل،

كما يصح ترصفه يف م�ال غريه بإذنه ،ولو أوقع العقد لنفس�ه من دون إذن الويل
كان فضولي� ًا موقوف� ًا ،فإذا أجازه الويل نفذ ،وك�ذا إذا أوقع العقد عىل مال غريه
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من دون إذنه ،ثم أجازه صاحب املال ،فهو كالصبي املميز يف ذلك.

الراب�ع :الفل�س ،وه�و أن تقصر أم�وال املدي�ن عن ديون�ه الت�ي عليه.

واملع�روف بني االصح�اب (رضوان اهلل عليهم) أنه حيج�ر عىل املفلس برشوط

ثالث�ة :ثب�وت ديونه عند احلاكم الرشع�ي باملقدار الزائد على أمواله ،وحلوهلا،
ومطالب�ة الغرماء بالتحجري عليه .فإن متت الرشوط املذكورة وجب عىل احلاكم
التحجير عليه ،فإن حجر عليه منع من التصرف يف أمواله ،وثبت حق الغرماء

فيها ،وكان عىل احلاكم أن يتوىل وفاء ديوهنم منها.

لكن االمر ال خيلو عن إشكال ،والذي تقتضيه االدلة أنه مع امتناع املدين

ع�ن وفاء الدين ورفع االمر للحاكم الرشعي فإن احلاكم الرشعي يأمره بالوفاء
إذا كان ذا م�ال ،ف�إن امتنع ت�ولىّ احلاكم وف�اء ديوهنم من ماله ،عدا مس�تثنيات
الدي�ن املتقدم�ة ،فإن قرص امل�ال عن الديون وق�ع النقص عليها مجيع ًا بالنس�بة،

وكذا إذا مل يمتنع وكان ماله قارص ًا عنها .وإن طالب الغرماء باستسعائه يف وفاء
دينه كان هلم ذلك إذا كان الئق ًا به.
ومقتضى ذل�ك أن�ه بأم�ر احلاك�م ل�ه بالوفاء تس�لب س�لطنته على ماله

يف خص�وص الترصف�ات املانع�ة م�ن وف�اء ديون�ه ب�ه أو املوجبة لقص�وره عن
ذل�ك ،وكذا عن املال احلاصل له باالستس�عاء حتى يت�م الوفاء ،وال حجر عليه

فيام عدا ذلك.

(مس�ألة  :)11إذا قصرت أموال الش�خص ع�ن ديونه ،فم�ن وجد من

أصحاب الديون ماله الذي اشتراه منه املدين بعينه كان له أخذه بدل دينه ،وال

يقس�م مع بقية أمواله عىل الغرماء بالنس�بة .وهناك فروع كثرة تبتني عىل مذهب
املشهور ال يسعنا التعرض هلا.

واحلمد هلل رب العاملني

كتاب الصلح
وه�و عقد حيت�اج اليه عند قص�ور العق�ود املعهودة عن حتقي�ق املطلوب

للمتعاقدي�ن أو ح�ل مش�كلتهام ،وجي�ب فيه ما جيب يف س�ائر العق�ود من أهلية
املتعاقدين ،واختيارمها ،وعدم احلجر عليهام ،وإنش�اء املضمون املتفق عليه بكل

م�ا ي�دل عليه من ق�ول أو فعل .نعم ال يص�ح إذا تضمن حتليل ح�رام أو حتريم

حالل وخمالفة حكم رشعي ،نظري ما تقدم يف الرشوط.

(مسألة  :)1الصلح من العقود الالزمة ،إال أن يشرتط فيه اخليار ،فيصح

فسخه ملن له اخليار ،كام يصح فسخه من أحدمها ،بتخلف الرشط أو الوصف أو
بظهور العيب ،عىل النحو املتقدم يف البيع ،كام يصح فسخه بالتقايل من الطرفني مع ًا.
(مس�ألة  :)2يص�ح الصلح عن�د التخاصم والتن�ازع أو عند خوف ذلك

عىل تبعيض احلق املتنازع عليه بني الطرفني ،أو اختصاصه بأحدمها يف قبال يشء

لالخ�ر ،أو غير ذلك مما يرفع به التن�ازع ،أو يمنع من حتقق�ه ،وإن كان احلق يف
الواق�ع بتامم�ه الحدمه�ا ،بل وإن كان كل منهما عامل ًا باالمر على حقيقته إال أنه

يمل�ك ما يمكنه م�ن التخاصم فيه ،ولو كان هو رفع صاحب�ه للحاكم ،بل وإن

مل يملك ذلك ـ لس�بق إقرار منه أو نحوه ـ إال أنه يس�تطيع الشكوى من صاحبه
ٍ
وحينئذ يسقط حق الدعوى بالصلح
والتشنيع عليه حتى لو كان ظامل ًا له يف ذلك،
املذك�ور وحيل امل�ال املأخوذ به يف الواقع ،حتى لو انكش�ف بعد ذلك االمر عىل
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حقيقته بإقرار أو نحوه.

نع�م إذا كان ترك العدوان املحرم أحد ركني العقد فالظاهر عدم صحته،
كام إذا اتفق صاحب احلق مع الطرف االخر عىل أن يدفع صاحب احلق ش�يئ ًا له
يف مقاب�ل أن ال يعتدي عليه بش�تم أو رضب أو رف�ع حلاكم اجلور أو غري ذلك،

فيكون دفع املال يف مقابل عدم العدوان ،ال من باب الصلح بني الطرفني .وكذا
ل�و كان صاحب احلق مكره ًا عىل الصلح بالوجه املذكور لتهديد الطرف االخر

باالرضار به إذا مل يصاحله ولو برفع أمره حلاكم اجلور ،لبطالن العقد مع االكراه.

(مسألة  :)3جيوز لصاحب احلق أن يصالح ـ تفادي ًا للنزاع ـ بام يشاء ،وكذا
لوكيل�ه بإذن�ه .أما الويل فال يصح منه الصلح املذك�ور إال إذا كان بنظره صالح ًا
للم�وىل علي�ه ،كما إذا مل يأم�ن القدرة عىل إثب�ات احلق له ،أو كان م�ا يبذله عند
الصلح دون مؤنة إثبات احلق أو بقدرها ،أو خاف عىل املولىّ عليه من بقاء النزاع

واخلصوم�ة ،أو كان يف اخلصوم�ة ح�رج على الويل ال جيب علي�ه حتمله لصالح
املولىّ عليه .أما إذا كان ملصلحة الويل نفسه ـ جتنب ًا للخصومة أو غري ذلك ـ دون

املولىّ عليه فال جيوز له أن يصالح عىل بذل مال من املولىّ عليه إال أن يضمنه له.
(مس�ألة  :)4جيوز الصلح بنحو يقتيض متييز احلق املش�اع ،كام إذا اشترك

ش�خصان يف ف�رس وبق�رة فاصطلحا على أن تكون الحدمها الف�رس ولالخر

البقرة ،وال يكون ذلك من القسمة.

(مس�ألة  :)5جي�وز الصل�ح عن�د اش�تباه احلق�وق بنحو يقتضي تعيني ما

يس�تحقه كل ط�رف م�ن أطراف االش�تباه ،كما إذا كان الحد ش�خصني كتاب

ولالخ�ر ثوب واش�تبه مالك الكتاب بامل�ك الثوب ،فيتصاحل�ان عىل أن يكون
الحدمها املعني الثوب ولالخر الكتاب.

(مسألة  :)6جيوز الصلح من صاحب احلق ومن وليه عند الشك يف ثبوت
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احلق بنحو يقتيض رفع الش�ك ،كام لو ش�ك يف اقرتاض زيد من عمرو مبلغ ًا من
امل�ال أو يف وفاء الق�رض املذكور بعد ثبوته ،فيتصاحلان على ثبوت نصفه مث ً
ال.

وفائ�دة الصلح املذكور احلل واقع ًا يف املقدار املتصالح عليه بحيث لو انكش�ف
احل�ال بعد ذل�ك مل خيرج ع�ن مقتىض الصلح ،أم�ا بدونه فالعم�ل لصالح أحد
الش�خصني يف مت�ام احلق املش�تبه وإن كان الزم ًا بمقتىض االص�ل إال أنه يقتيض
احلل ظاهر ًا ما دام اجلهل باقي ًا ،وال يقتيض احلل واقع ًا.

وه�ذه جه�ة مهمة كام قد تدعو صاحب احل�ق للتنازل عن بعض حقه قد
تك�ون مصحح�ة للتنازل بنظر ال�ويل يف حق امل�ولىّ عليه .وعىل ذل�ك قد جتري

املصاحلة مع احلاكم الرشعي يف تعيني احلق الرشعي الذي له الوالية عليه.

نع�م ،مقتىض االنصاف وطبيعة االش�تباه الصلح بالتناصف مع تس�اوي

االحتاملين يف القوة والضعف ،وم�ع اختالفهام يكون التفاضل لصالح من كان
االحتامل يف جانبه أقوى بنسبة قوة االحتامل املذكور ،مث ً
ال :إذا كان احتامل ثبوت
احلق بنسبة مخسة وسبعني باملائة واحتامل عدمه بنسبة مخسة وعرشين باملائة يكون
الصلح عىل ثبوت ثالثة أرباع احلق املش�تبه .وربام تكون هناك جهات ملحوظة

لصاحب احلق أو وليه تقتيض اخلروج عن ذلك.

(مس�ألة  :)7جيوز الصل�ح عن احلق الثابت املعل�وم ببعضه فتربأ ذمة من

عليه احلق من الباقي ،لكن برشطني..

األول :علم من له احلق بمقداره ،أما لو كان جاه ً
ال به ومل يعلم به إال من
علي�ه احلق فال يصح الصلح املذكور ،نعم لو كان صاحب احلق راضي ًا بالصلح
ٍ
حينئذ.
حتى مع علم من عليه احلق باملقدار فيصح الصلح
الثاين :أن يكون الصلح حقيقي ًا راجع ًا إىل إبراء من له احلق ملن عليه احلق
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من بعضه بطيبة نفسه ،أما إذا كان ملجرد استنقاذ من له احلق لبعض حقه المتناع

م�ن عليه احلق م�ن أدائه بتاممه فالصل�ح املذكور صوري وال يص�ح حقيقة ،بل
يبق�ى م�ن عليه احلق مش�غول الذم�ة بالباقي ،وكأنه إىل هذا يشير ق�ول االمام

الص�ادق Aيف احلديث الصحي�ح« :إذا كان لرجل عىل رجل دين فمطله حتى
مات ،ثم صالح ورثته عىل يشء ،فالذي أخذ الورثة هلم ،وما بقي فللميت حتى

يس�توفيه منه يف االخرة ،وإن هو مل يصاحلهم عىل يشء حتى مات ومل يقض عنه

فهو كله للميت يأخذه به».

وال خيف�ى أن الصل�ح بالوج�ه الصحيح عىل تبعيض احل�ق إنام يصح من
ً
فضلا عن بعضه .أما
صاحب احلق ،النه مس�لط على ماله فله التنازل عنه كله

م�ن الويل فال يصح بمقتىض طبيعة واليت�ه ،الن وظيفته مالحظة مصلحة املوىل
عليه ،والتنازل عن بعض حقه ليس من مصلحته.

نعم ،قد يتجه منه الصلح بالنحو املذكور إذا ُاحرج ،من باب استنقاذ احلق
ٍ
حينئذ
المتن�اع م�ن عليه من أدائه بتاممه .لكن الصلح املذك�ور صوري ال يصح
حقيقة وال يرتتب عليه براءة ذمته من بعض احلق ،كام س�بق .وعىل ذلك يش�كل
املصاحلة مع احلاكم الرشعي عىل إسقاط بعض احلق الرشعي ،كام قد يرتدد عىل

ألس�نة كثري من الناس ،إال أن يلحظ الويل املأمون جهات خاصة يف صالح احلق

مصحح�ة للتنازل ع�ن بعض احلق ويرى أن مالحظته�ا مقتىض واليته ،فيعمل
عىل ذلك ،وهو أمر ال يتسنى لنا فع ً
ال استيضاحه.
ومنه سبحانه نستمد العون والتسديد.

واحلمد هلل رب العاملني

كتاب الوكالة
وه�ي عق�د يقتيض قيام الوكيل مق�ام املوكل ،نظري قيام ال�ويل مقام املولىّ

علي�ه ،فيرتت�ب أثرها املذكور بمجرد العقد قبل وق�وع الترصف ،وهذا بخالف

االذن يف التصرف ،فإن�ه ال يقتيض ذلك ،بل هو إيقاع من االذن يقتيض س�لطنة

املأذون عىل الترصف املأذون فيه من دون أن يقتيض قيامه مقامه .ويظهر االثر يف
الوكالة التفويضية عىل اليشء بنحو االطالق كتوكيل الشخص يف ا ُالمور املالية

املتعلق�ة به وتوكي�ل الويل فيام هو م�ولىّ ً عليه ،حيث جيب عىل الوكي�ل القيام بام
جيب عىل املوكل القيام به ،وال جيب ذلك عىل املأذون من دون توكيل ،وإن جاز
له االتيان باالمر املأذون فيه ويصح منه.

(مس�ألة  :)1الوكال�ة كس�ائر العقود البدّ من إنش�ائها ،ويكف�ي فيها كل

م�ا ي�دل عىل االلتزام هبا من الوكي�ل واملوكل من قول أو فع�ل .كام أن األحوط
وجوب� ًا فيه�ا التنجيز ،فال تصح م�ع تعليقها عىل أمر غري معل�وم احلصول ،نعم
ال بأس بتعليق االمر املوكل فيه.

(مسألة  :)2يعترب يف الوكالة كامل الوكيل واملوكل بالبلوغ والعقل أوإذن
وليهام ،وال تصح بدون أحد االمرين .نعم إذا وكل شخص طف ً
ال مميز ًا أو جمنون ًا

ممي�ز ًا بحيث يتأتى منهام القصد للترصف َّ
املوكل فيه وإنش�اؤه نفذ ترصفهام عليه
وإن مل ي�أذن وليهام يف توكيلهما ،لكنه ليس لصحة الوكالة ،بل لتحقق االذن منه
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هلما بالتصرف تبع ًا لتوكيلهما ،وال يعترب يف نفوذ ترصف امل�أذون كامله وال إذن
وليه ،بل يكفي التمييز الذي يتحقق معه القصد للترصف املأذون فيه.

ِّ
امل�وكل على ذلك
(مس�ألة  :)3يعتبر يف نف�وذ تصرف الوكي�ل س�لطنة
الترصف ،فإذا وكلت البكر الرشيدة ذات الويل مث ً
ال شخص ًا يف تزوجيها صحت

وكالت�ه ،وال ينف�ذ تزوجيه هلا إال برض�ا وليها ،وإذا وكل الراهن ش�خص ًا يف بيع

العين املرهون�ة صح�ت وكالته وال ينفذ بيعه هل�ا إال باذن املرهت�ن .نعم إذا كان
قصور سلطنة ِّ
املوكل لعدم كامله ـ كالصبي واملجنون ـ كفى صدور الوكالة عن

الويل يف نفوذ ترصف الوكيل ،وال حيتاج إىل إذن الويل فيه.

ِّ
امل�وكل ع�دم احلج�ر بس�فه إذا كان�ت الوكال�ة يف
(مس�ألة  :)4يعتبر يف
املاليات ،فإذا َّ
السفيه مل تصح الوكالة ،وال يصح من الوكيل الترصف حتى
وكل
ُ
بع�د ارتفاع س�فه ِّ
املوكل .أما احلج�ر بالفلس أو نحوه مما تق�دم يف كتاب احلجر

فالظاه�ر أنه غير مانع من صحة الوكالة وإنام يمنع م�ن نفوذ ترصف الوكيل يف
مورد عدم نفوذ ترصف ِّ
املوكل.
(مس�ألة  :)5الوكال�ة من العق�ود اجلائزة ،بمعنى أن لكل منهام متى ش�اء
ِّ
امل�وكل للوكيل إال بع�د أن يعلم
ع�زل الوكي�ل ع�ن وكالت�ه .نعم ال ينفذ ع�زل

الوكيل بالعزل ،أو خيربه به ثقة.

(مس�ألة  :)6إذا اشرتط أحدمها عدم عزل الوكيل أبد ًا ،أو إىل أمد خاص

يف ضمن عقد آخر لزم ومل ينفذ العزل ،بل الظاهر لزومه إذا اشرتط ذلك يف عقد

الوكالة بنفسه.

(مس�ألة  :)7تبط�ل الوكال�ة بموت الوكي�ل وال تنتقل لورثت�ه ،كام تبطل
بموت ِّ
املوكل ،إال أن تبتني عىل العموم ملا بعد املوت ،فرتجع إىل كون الشخص
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وكي ً
ال حال احلياة وصي ًا بعد املوت ،فيلحقه بعد موت ِّ
املوكل حكم الويص.

(مس�ألة  :)8املش�هور بطالن الوكال�ة بجنون ِّ
املوكل واالغماء عليه وإن

كان�ا موقتني ،لكن املتيق�ن من ذلك عدم جواز التصرف للوكيل حال اجلنون،
لقصور س�لطنة ِّ
املوكل م�ن دون ان تبط�ل الوكالة ،فإذا ارتف�ع اجلنون وعادت
ِّ
ِّ
امل�وكل ملتفت ًا الحتامل طروء
امل�وكل جاز للوكيل الترصف .بل إذا كان
س�لطنة
اجلنون عليه ،وعمم الوكالة له كان مرجعها إىل جعل الوكيل ولي ًا عىل الترصف

ح�ال اجلنون ،والظاه�ر نفوذ اجلعل املذكور واغناؤه ع�ن والية الويل الرشعي،
فيج�وز التصرف للوكيل حت�ى حال اجلنون .وأم�ا االغامء فإن كان مس�تحك ًام

طوي�ل االم�د فه�و بحك�م اجلن�ون ،وإن كان طارئ ًا موقت� ًا فهو بحك�م النوم ال
ين�ايف س�لطنة املغمى عليه عرف� ًا ،وال يمنع الوكيل من التصرف ،فض ً
ال عن أن
يبطل وكالته.

(مسألة  :)9املشهور بطالن الوكالة بجنون الوكيل واالغامء عليه وإن كانا

موقتين ،لكنه ممنوع .نعم إذا كانا مس�تحكمني طوييل االم�د فقد يكون إطالق
الوكال�ة منرصف ًا عنهما ،فيكون بطالن الوكالة معهام لقصوره�ا عنهام ابتدا ًء ،ال

لكوهنام مبطلني هلا.

(مسألة  :)10جيوز للويل أن يوكل غريه ،وله صورتان..

ٍ
وحينئذ تبطل وكالة وكيله بخروجه عن الوالية.
ا ُالوىل :أن يوكل عن نفسه،

ٍ
وحينئذ ال تبط�ل الوكالة بخروجه عن
الثاني�ة :أن ي�وكل عن املولىّ عليه،

الوالي�ة ،ب�ل البدّ يف بطالهنا من عزل الوكيل من قبل من بيده االمر بعد خروج
الويل عن الوالية ،إال أن يكون توكيله عن املوىل عليه خمتص ًا بحال واليته عليه،

فيك�ون خروج�ه عن الوالية موجب� ًا النتهاء أمد الوكالة .وجي�ري نظري ذلك يف
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توكي�ل الوكي�ل ،حي�ث قد ي�وكل عن نفس�ه وقد ي�وكل عن امل�وكل .والبدّ يف
مجي�ع ذل�ك من ك�ون التوكيل داخ ً
ال يف عم�وم الوالية والوكال�ة ا ُالوىل ،أما إذا

كان خارج ًا عن مقتضامها فهو الغ وال يرتتب عليه االثر حال الوالية والوكالة
ا ُالوىل ،فض ً
ال عام بعد اخلروج عنهام.
(مس�ألة  :)11يصح التوكيل يف كل ما ال يتعلق غرض الش�ارع االقدس

بمب�ارشة املوكل له بنفس�ه ،بل يكفي يف انتس�ابه إليه وقوعه ع�ن أمره نيابة عنه،
بحيث يكون نسبته للمبارش يف طول نسبته إليه ،سوا ًء كان أمر ًا اعتباري ًا ،كإيقاع
العق�ود وااليقاع�ات ،أم حقيقي ًا خارجي ًا ،كقبض املبي�ع واملوهوب وإقباضهام،
وأداء كثري من الواجبات واملستحبات .ومع عدم تنصيص الشارع االقدس عىل

ذل�ك باخلصوص يكتفى فيه ببناء املترشعة ،ومع عدم وضوح بنائهم يكتفى فيه

ببناء العرف.

وقد تعرضنا ـ تبع ًا للفقهاء (رضوان اهلل عليهم) ـ يف أبواب الفقه املختلفة

لكثري من املوضوعات الرشعية التي تقبل الوكالة والتي ال تقبلها.

(مس�ألة  :)12ال جي�ب يف االم�ر َّ
املوكل عليه أن يك�ون متحقق املوضوع

حين الوكالة ،كما يف التوكيل يف االنفاق عىل الزوجة الت�ي هي يف حبال املوكل
ً
فعلا ،أو يف طالقه�ا ،بل جيوز التوكي�ل فيام مل يتحقق موضوع�ه بعد عىل تقدير
حتق�ق موضوع�ه ،س�وا ًء عمت الوكال�ة حتقيق املوض�وع ،كام لو وكل�ه يف رشاء
البضاع�ة ثم بيعه�ا ،أو يف تزويج املرأة ث�م االنفاق عليه�ا أو طالقها ،أم ال ،كام

لو وكله يف بيع البضائع التي سيشترهيا ،أو يف االنفاق عىل الزوجة التي س�وف
يتزوجها من دون أن يوكله يف الرشاء والتزويج.

(مس�ألة  :)13جيوز للوكيل مع إطالق الوكالة اختيار أي فرد ش�اء ،وال

جي�وز م�ع تقييدها اخلروج عما ُعينّ له ،ولو خرج عنه مل ينف�ذ ترصفه إال بإجازة
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ِّ
امل�وكل .واملرج�ع يف حتدي�د مفاد الوكالة س�عة وضيق ًا هو العرف حس�بام يفهم
من إطالق الكالم بضميم�ة القرائن املقالية واحلالية املحيطة به ،ومنها التعارف

وشاهد احلال وغري ذلك مما ال جمال العطاء الضابط له.

ِّ
للموكل يس�لمها للوكيل
(مس�ألة  :)14إذا كان�ت الوكالة متعلق�ة بعني
ـ كام لو دفع إليه ماال ليشرتي به بضاعة ،أو بضاعة ليبيعها أو يصلحها ،أوحيوان ًا

ليطعمه أو لريعاه ـ فالعني املذكورة أمانة بيد الوكيل ال يضمنها إال بالتعدي عام
ِّ
امل�وكل ـ ولو من دون تعم�د ـ أو التفريط فيها ،عىل نحو ما س�بق يف مجيع
عين�ه
االمان�ات .وإذا تع�دّ ى فيه�ا أو فرط كان ضامن ًا م�ن دون أن ينعزل عن الوكالة
فيام ِّ
وكل فيه.
(مس�ألة  :)15إذا ط�رأ ما ال يمك�ن معه العمل عىل مقتضى الوكالة ،ومل

يمك�ن إرجاع العين للاملك أو حفظها له أو مراجعته فيه�ا ،وجب عىل الوكيل

العم�ل بام تقتضي�ه مصلحة املالك بعد مراجعة احلاك�م الرشعي مع تيرسه ،وال
ٍ
حينئذ ،بل إذا مل يفع�ل هتاون ًا ضمن .مث ً
ال :إذا دف�ع املوكل للوكيل
ضمان علي�ه
نق�د ًا ليشتري به بضاعة معينة ،فص�ار النقد يف معرض النهب أو الس�قوط عن
املالي�ة بإس�قاط الدول�ة له أو نح�و ذلك مما ال يتيسر مع�ه رشاء البضاعة املعينة
فاللازم عىل الوكيل فعل ما يراه صالح ًا ،كإب�دال النقد بنقد آخر أو إقراضه أو

رشاء بضاعة ُاخرى أو غري ذلك.

(مس�ألة  :)16إذا ا ّدعى ش�خص الوكالة عن ش�خص من أجل أن يوقع

معامل�ة م�ن عق�د أو إيق�اع عنه ،ف�إن كان الترصف بما حتت يده م�ن مال ذلك
الش�خص ج�از تصديقه وترتيب االثر على معاملته ،فيجوز الشراء منه والبيع

علي�ه بالثمن الذي حت�ت يده ،وترتيب أثر الوقف عليه إذا أوقفه وغري ذلك ،بل
جيوز إيقاع املعاملة يف ذمة ذلك الشخص عىل أن يقبض املال مما حتت يده ،كام إذا
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كان عنده ألف دينار لذلك الش�خص فاشرتى بضاعة بألف دينار يف ذمته ودفع
تلك االلف وفاء عنها ،بل جيوز يف املثال إيقاع املعاملة معه وإن مل يكن حتت يده

ألف دينار له ،وإنام جاء هبا ودفعها بعد ذلك.

بل ال حاجة يف مجيع ذلك إىل دعواه الوكالة رصحي ًا يف نفوذ ترصفه ظاهر ًا

بعد كونه صاحب يد ،فإن مقتىض يده سلطنته عىل الترصف فيام حتت يده ونفوذ

ترصفه فيه ،فمن جلس يف متجر غريه وأخذ يبيع ويشرتي ويتصدق مما يف املتجر
جاز البناء عىل صحة ترصفه والتعامل معه وإن مل يدّ ع الوكالة رصحي ًا.
نع�م ،إذا أنك�ر املال�ك الوكالة بع�د ذل�ك كان القول قوله حت�ى إذا كان

صاحب اليد قد ا ّدعى الوكالة.

وأم�ا إذا مل يك�ن ترصفه فيام حتت ي�ده ،بل فيام هو خ�ارج عنها ،فال جمال

لتصديق�ه وترتي�ب االثر عىل ترصف�ه ـ بنحو يلزم به ذلك الش�خص ـ من دون

مر عىل متجر قد تركه صاحبه فجاء شخص آخر من جريان
حجة رشعية ،فمن ّ
ذل�ك املتج�ر أو عابر عليه فأراد أن يبيعه ش�يئ ًا مما يف املتجر من دون أن يضع يده
علي�ه مل يكن له أن يشتري منه ويبن�ي عىل صحة البيع بنحو جي�وز له أخذ ذلك

الشيء الذي باعه له ،ومن اشترى لش�خص يف ذمته م�ن دون أن يكون له مال
عن�ده مل يك�ن للبايع البناء عىل اس�تحقاقه الثمن يف ذمة ذلك الش�خص ،بحيث

ل�ه مطالبت�ه أو أخذ مقدار ذلك الثمن منه مقاص�ة أو من وارثه ،بل لو قال ذلك
الش�خص :إن كن�ت مدين ًا لك فخذ من مايل ما يف�ي بدينك ،مل جيز له أخذ يشء

من�ه ،إذ ال حج�ة له على كونه مدين ًا له .نعم جيوز ترتي�ب االثر عىل البيع يف حق

مدعي الوكالة نفسه كام يأيت.

(مس�ألة  :)17إذا أج�رى الوكي�ل املعامل�ة كان مس�ؤو ً
ال هب�ا وبتبعاهتا،
ِّ
امل�وكل م�ن تس�ليمه ـ عصيان� ًا أو الن�كار
فيج�وز مطالبت�ه بالثم�ن إن امتن�ع
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الوكال�ة ـ ف�إن كان ذمي ًا دفعه عن ِّ
املوكل ،وإن كان عين� ًا خارجية دفع بدهلا ،كام

جيوز مطالبته بأرش العيب يف املبيع ،وبالثمن عند حصول سبب الفسخ ،وباملهر

يف الن�كاح ،وغري ذل�ك .نعم إذا قامت قرين�ة عىل عدم مس�ؤوليته باملعاملة فال
رجوع عليه ،كام إذا كان وكي ً
رصح بعدم مسؤوليته
ال يف إجراء الصيغة فقط ،أو ّ

باملعامل�ة أو تبعاهت�ا ،أو أقام البينة أو نحوها من الش�واهد عىل الوكالة من أجل
التنبيه عىل أن املسؤول باملعاملة هو ِّ
املوكل ال غري ،أو نحو ذلك.
(مس�ألة  :)18ال بأس بجعل ِّ
املوكل االجر للوكيل ،فإن كان االجر عىل
نف�س الوكالة اس�تحقه هب�ا ومل ينظر خلصوصي�ات العمل ،كما إذا جعله وكي ً
ال
للقيام عنه بام يناسب عند احلاجة ،وعني له يف كل شهر مث ً
ال مبلغ ًا من املال ،وإن

كان االجر عىل العمل املوكل عليه استحقه به ،كام إذا عني للوكيل عنه يف إجراء
املعامالت مبلغ ًا من املال لكل معاملة يقوم هبا.
ِّ
(مسألة  :)19إذا كان االمر َّ
واملوكل،
املوكل فيه مما يمكن وقوعه للوكيل

كحيازة املباحات وإحياء املوات والرشاء يف الذمة ،فالقول قول الوكيل يف تعيني

من أوقع له ذلك االمر.

كتاب اهلبة

وه�ي عق�د يتضمن متليك عني ال عىل نحو املعاوض�ة ،بل جمان ًا ،وال عىل

نحو التصدق الذي هو نحو من العبادة املرشوطة بالتقرب.

وطرفا العقد مها الواهب واملوهوب ،فالبدّ من إنش�اء املضمون منهام أو

من وكيلهام أو من وليهام.

ويكف�ي فيه كل ما يدل عىل االلت�زام باملضمون املذكور من قول أو فعل،
كام هو احلال يف سائر العقود ،فيكفي يف االجياب مث ً
ال من الواهب إرسال العني

املوهوبة للموهوب بقصد اهلبة ،ويف القبول من املوهوب أخذها عىل ذلك.

(مس�ألة  :)1إذا وقع�ت اهلبة عىل نحو القربة مل تك�ن صدقه ،بل الصدقة
ماهية خاصة البدّ يف وقوعها من قصد عنواهنا ولو إمجا ً
ال ،وال يكفي فيها قصد
التمليك املجاين عىل نحو القربة.

(مس�ألة  :)2يعتبر يف الواه�ب واملوهوب الكامل بالبل�وغ والعقل ،ومع

عدم�ه يق�وم الويل مقامهام .كما البدّ يف الواهب من عدم احلجر بس�فه أو فلس،
عىل الكالم املتقدم يف كتاب احلجر.

(مس�ألة  :)3يعتبر يف صحة اهلب�ة قبض املوه�وب للعين املوهوبة بإذن

الواه�ب ،فل�و مات الواه�ب قبل القبض بطل�ت اهلبة ،وكانت العين املوهوبة
مرياث ًا .ويكفي قبض وكيل املوهوب ووليه عنه.
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(مسألة  :)4ال يعترب يف القبض الفورية ،وال كونه يف جملس العقد.

(مس�ألة  :)5إذا حص�ل القب�ض صح�ت اهلب�ة ومل�ك املوه�وب العني

املوهوب�ة م�ن حينه ،ال من حني العقد ،فإذا حصل هلا نامء بعد العقد قبل القبض

فهو للواهب.

(مسألة  :)6إذا كانت العني املوهوبة حني اهلبة يف يد املوهوب أو يد وليه

أو وكيل�ه صح�ت اهلبة ،وال حتتاج إىل قبض جديد .فإذا وهب الويل ما حتت يده

للموىل عليه صحت اهلبة ،ومل حيتج لقبضه هلا عنه بعد ذلك.

(مسألة  :)7ال يكفي يف القبض هنا التخلية بني املوهوب والعني املوهوبة،

وال التس�جيل الرس�مي ،بل الب�دّ من خروجها ع�ن حوزة الواهب واس�تيالء
املوهوب عليها خارج ًا بحيث يصدق أهنا يف حوزته عرف ًا.
(مسألة  :)8البدّ يف املوهوب من أن يكون عين ًا ،وال تصح هبة املنفعة.

(مسألة  :)9تصح هبة احلصة املشاعة ويكون قبضها بقبض العني بتاممها.
(مس�ألة  :)10تص�ح هبة ما يف الذمة لغري من ه�و يف ذمته ،ويكون قبضه

بقبض ما يتحقق به وفاؤه ،فإذا كان لزيد عىل عمرو مبلغ من املال كان له أن هيبه
لبك�ر ،فتص�ح اهلبة بقبض بكر املال من عمرو .أم�ا إذا وهبه ملن هو يف ذمته فإنه

يصح من دون حاجة للقبض ويكون بحكم االبراء.

(مس�ألة  :)11إذا وقع�ت اهلبة وصحت بالقب�ض مل تلزم ،وكان للواهب
الرجوع فيها ،ا ّ
ال يف موارد :

األول :أن يكون املوهوب له رمح ًا ذا قرابة ،واملدار فيه عىل الصدق العريف.

الثاين :أن يعوض الواهب عن هبته.
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الثال�ث :أن تتغري العني املوهوبة عن حاهلا التي كانت عليه حني اهلبة ،كام

ل�و قطع الث�وب أو خيط أو طحن احلب أو خبز الدقي�ق أو طبخ الطعام أو ذبح
احليوان أو انكرس االناء أو نحو ذلك ،سوا ًء كان ذلك بفعل املوهوب أم ال.

(مس�ألة  :)12الظاه�ر عدم إحلاق الزوج والزوجة ب�ذي الرحم ،فيجوز

لكل منهام الرجوع فيام هيبه لالخر.

(مسألة  :)13ال يعترب يف العوض أن يكون عين ًا ،بل يكفي كل ما يصدق
ب�ه التعويض واجلزاء عن اهلبة ،عين ًا كان أو منفعة أو عم ً
ال ،س�وا ًء كان تعويضه

بتمليك�ه ذل�ك الشيء ،أم ببذله له حتى اس�توفاه م�ن دون أن يتملكه ،بل حتى
مث�ل بيع�ه ش�يئ ًا يرغب يف رشائ�ه أو رشاء يشء منه يرغب يف بيع�ه .نعم البدّ يف

اجلميع من أن يصدر بعنوان التعويض واجلزاء ،واألحوط وجوب ًا توقف اللزوم
ً
أيض�ا ،أما إذا دفع إليه بعنوان التعويض
على أن يقبله الواهب بالعنوان املذكور

وقبل�ه ال بالعن�وان املذكور ،للغفلة عن قص�د الدافع ففي االجت�زاء به يف لزوم
اهلبة إشكال.

(مس�ألة  )14األح�وط وجوب� ًا أن يك�ون التعويض م�ن املوهوب ،ويف

االجتزاء بالتعويض من غريه ـ كاالب واالخ واالجنبي ـ إشكال.

(مسألة  :)15إذا مات الواهب قبل الرجوع باهلبة فليس لورثته الرجوع هبا.
(مسألة  :)16إذا مات املوهوب قبل الرجوع باهلبة انتقلت العني املوهوبة

لورثته وليس للواهب الرجوع هبا عليهم .وكذا اذا خرجت عن ملك املوهوب
ببيع أو هبة أو غريمها فإنه ليس للواهب الرجوع عليه ال بعينها وال ببدهلا ،أما إذا

رجعت إليه بفسخ أو رشاء أو غريمها ففي جواز رجوع الواهب هبا إشكال.

(مس�ألة  :)17إذا كان�ت اهلبة مرشوطة برشط وج�ب عىل املرشوط عليه
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القي�ام بالرشط ما دامت اهلبة باقية مل يرجع فيه�ا ،ومع عدم قيامه بالرشط يثبت

لالخر خيار ختلف الرشط حتى مع أحد امللزمات املتقدمة .أما مع قيامه بالرشط
فال يثبت اخليار املذكور ،وتبقى اهلبة عىل احلكم املتقدم.

(مس�ألة  :)18يكره للشخص تفضيل بعض أوالده عىل بعض يف العطية
إذا كان معرس ًا ،بل قيل إنه مكروه مطلق ًا ،لكن ال إشكال يف جوازه ،كام جيوز له
ذلك يف نسائه.

كتاب
الوقوف والصدقات

تشترك الصدق�ات مجيع ًا يف ابتنائه�ا عىل خروج املالك ع�ن ملكه وعدم

انتفاعه به ،إال أهنا عىل قسمني:

األول :ما يبتني عىل حبس العني من أجل استيفاء منفعتها أو نامئها تدرجي ًا

يف اجلهة املتصدق عليها.

الث�اين :م�ا ال يبتني عىل ذلك ،بل عىل جمرد خ�روج املال عن ملك مالكه،
مع بقائه عىل ما هو عليه صاحل ًا للترصف يف الوجوه املختلفة والتنقل بينها.
واألول هو الوقف وما ُاحلق به ،والثاين بقية الصدقات.

فيقع الكالم يف القسمني مع ًا يف ضمن مبحثني..

املبحث األول

يف الوقف وما ُاحلق به

الوق�ف عب�ارة ع�ن إخراج العني ع�ن مل�ك مالكها وحتبيس�ها من أجل

استيفاء منفعتها أو نامئها مع تسبيل تلك املنفعة أو النامء وبذهلام جلهة معينة عامة

أو خاصة .ويقع الكالم فيه ضمن فصول.
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الفصل األول

الوقف عىل قسمني..

يف أقسام الوقف

القسم األول :ما كان متقوم ًا بحفظ عنوان خاص من دون نظر إىل موقوف

علي�ه تعود املنفعة إليه .وهو وقف املس�جد ،فإنه يتق�وم بعنوانه من دون نظر إىل

منفع�ة خاصة ترجع ملوقوف عليه خاص ،واالنتف�اع به للمصلني ونحوهم من

توابع العنوان املذكور ال من مقوماته.

والظاهر أن مثله يف ذلك وقف املش�اهد املرشفة التابعة للمراقد املقدس�ة

ونحوها ،فإن املنظور فيها عنوان احلرم للمرقد املذكور أو نحوه ،وانتفاع الزوار

وغريهم هبا من توابع ذلك ال من مقوماته.

وكذا ما تعارف يف بعض البالد النائية عنها من جعل شبيه للمرقد واحلرم

نحو نسبة يقصد منها
اخلاص ،أو جعل مكان منس�وب للنبي أو لالمام أو الويل َ
ترشيف املكان بنس�بته له إعال ًء لذكره وش�د ًا لقلوب الناس نحوه ،فإن الوقف

يف مجي�ع ذلك متقوم بحفظ العنوان اخلاص ،ولي�س انتفاع من ينتفع باملكان إال
تابع� ًا لذلك من دون أن يكون مقوم ًا له .وال متلك املنفعة يف مثل ذلك ،وال تقع
مورد ًا للمعاوضة ،كام ال تقع مورد ًا للضامن بالغصب أو االستيفاء.

(مسألة  :)1إذا ُوقف مكان للمصلني أو الزائرين أو الداعني أو املنشغلني
بالثن�اء على اهلل تعاىل ،أو عىل صاحب املرقد مل يكن املكان املذكور مس�جد ًا وال
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حرم� ًا وال نح�وه مما تقدم ذك�ره ،وال يكون الوقف املذكور من هذا القس�م ،بل
من القسم اآليت.

(مس�ألة  :)2ال يصح هذا القس�م من الوقف مع عدم مرشوعية العنوان،
لكونه شعار ًا مشيد ًا بدعوة باطلة يعلم من الشارع االقدس عدم الرضا بتشييدها،
كاالماكن املختصة باالديان الوثنية واملنسوخة واملبتدعة التي يكون اختصاصها
بتل�ك االدي�ان كاختصاص املس�اجد بدين اإلسلام ،وكاملش�اهد التابعة ملراقد
أه�ل الكف�ر والضالل والبدع ،ونحو ذلك .نعم ال ب�أس بام كان منها يمثل حق ًا
قد اس�تغله أهل الضالل ،كاملساجد التي يس�تغلها املخالفون ،واملساجد التابعة

لالديان املنس�وخة قبل نس�خها التي هي يف احلقيقة مساجد تابعة لإلسالم الذي
هو دين الفطرة وقد اس�تغلها املنتس�بون لتلك االديان بعد نس�خها ،وكاملشاهد

التابعة ملراقد املؤمنني التي يستغلها أهل البدع والضالل ،فإنه يصح وقفها ،وإن

كان استغالهلا من أهل الدعوة الباطلة غري رشعي.

القسم الثاين :ما كان مبتني ًا عىل وجود موقوف عليه تعود املنفعة أو الثمرة

إليه ،وله صور ثالث..

ا ُالوىل :أن يبتن�ي على بذل املنفع�ة أو الثمرة هلم ليس�توفوها وينتفعوا هبا

بأنفس�هم م�ن دون أن يتملكوها ،كوق�ف املدارس عىل طلاب العلم ،ووقف
اخلان�ات واملنازل عىل الزائرين أو املس�افرين أو الفق�راء ،ووقف كتب العلم أو

االدعي�ة أو الزي�ارات عىل أهل العلم أو املؤمنني أو الزائرين ،ووقف االش�جار

واملياه عىل العابرين ،ونحو ذلك.

الذري كوق�ف الدار عىل أوالده ليس�كنوها،
ومن�ه بعض أنواع الوق�ف ّ

ووقف البستان عليهم ليأكلوا ثمرهتا .وال تصح املعاوضة يف ذلك عىل املنفعة أو
الثم�رة من قبل املوقوف عليهم وال من قبل الويل ،كام أهنام ال يكونان مضمونني

 ........................................................ 296منهاج الصاحلني /املعامالت ـ القسم األول

عىل الغري بالغصب أو االستيفاء أو االتالف.

الثاني�ة :أن يبتني على ملكية املنفعة أو الثمرة هلم ،كام لو قال :الدار وقف

على أوالدي عىل أن تكون منفعتها هلم ،أو :البس�تان وقف عىل أوالدي عىل أن
ٍ
وحينئذ يرتتب أث�ر ملكهم هلا وإن مل يقبضوه�ا ،وجتب فيها
تك�ون ثمرهتا هل�م،
ال�زكاة واخلم�س برشوطهام ،كام جيوز هلم املعاوضة عليها بأنفس�هم أو بتوس�ط
و ّيل الوقف حس�ب رشط الواقف .وتك�ون مضمونة هلم عىل الغري بالغصب أو

االستيفاء أو االتالف.

(مس�ألة  :)3الظاهر عدم إرادة هذه الصورة إذا كان املوقوف عليه عنوان ًا
عام� ًا غير منحرص االفراد عرف ًا كالعلامء والس�ادة والفق�راء والزوار ونحوهم.
وإنما يمكن إرادة هذه الص�ورة مع انحصار املوقوف عليهم بعدد تنقس�م عليه

املنفعة أو الثمرة حسب السهام التي يعينها الواقف.

الثالث�ة :أن يبتني على متليك الويل املنفعة أو الثمرة هلم بنفس�ها أو ببدهلا،

بحيث ال يتحقق امللك وال ترتتب آثاره بمجرد وجود املنفعة أو الثمرة ،بل بعد

متلي�ك الويل وقس�مته هل�ا عليهم .والظاهر الضمان فيها حتى بطروء س�ببه قبل

متليكهم ،فيجب عىل الويل متليكهم البدل كام كان جيب عليه متليكهم االصل.

(مس�ألة  :)4ال يص�ح الوق�ف يف هذا القس�م بصوره الثلاث مع حرمة

املنفع�ة املعين�ة يف الوقف ،كوقف آالت اللهو والقمار ،وكذا مع حرمة الرصف
املقص�ود من�ه ،كالوقف عىل طبع كت�ب الضالل وعىل إعان�ة الداعني إليه وعىل

ترويج الفسق والفجور وإعانة الظاملني ونحو ذلك.
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الفصل الثاين

يف إنشاء الوقف ورشوطه

ال يتحقق الوقف إال بإنش�اء الواقف له ،وذلك بفعل ما يدل عليه بداعي
جعل�ه له وإب�راز التزامه به ،كام هو احلال يف س�ائر ا ُالمور االنش�ائية من العقود

وااليقاعات.

واالنشاء املذكور يكون بأحد أمرين:

األول :الق�ول بمثل :وقفت كذا ،أو حبس�ته وس�بلته ،أو نحومها بداعي

جعل ذلك ،ال االخبار عنه نظري إخبار االجنبي.

الثاين :الفعل ،كالتوقيع عىل ورقة الوقفية لبيان االلتزام بمضموهنا ،ودفع

العين املوقوفة ملن يتوىل اس�تغالهلا يف اجلهة التي وقف�ت عليها ،كويل الوقف أو
و ّيل تلك اجلهة ،ومثل فرش الفراش يف املس�جد أو املش�هد أو نحومها ،أونصب
السراج فيه بداع�ي جعله وقف ًا علي�ه ،ومثل االذن يف االنتف�اع بالوقف بالوجه
املناسب له ولو بمثل فتح باب املسجد ليصيل الناس فيه ،إىل غري ذلك مما يصدر

من الواقف بداعي جعل الوقف وبيان االلتزام به.

(مس�ألة  :)1يكف�ي يف إنش�اء الوق�ف قيام وكي�ل الواقف ب�ه ،وال جيب

مبارشة املالك له.

(مس�ألة  :)2الوقف م�ن االيقاعات ،ال من العقود ،فلا حيتاج إىل قبول
املوقوف عليهم ،سوا ًء كان وقف ًا عام ًا ـ كالوقف عىل الفقراء أو املسجد أو املشهد

 ........................................................ 298منهاج الصاحلني /املعامالت ـ القسم األول

ـ أم خاص ًا ،كالوقف عىل ذرية شخص معني .نعم البد مع منافاته حلق الغري من
ً
فراش�ا عىل أن يفرش يف
إذن م�ن له الوالية على ذلك احلق ،فإذا أراد أن يوقف
دار زيد ،أو ثالجة عىل أن تنصب يف املسجد ،أو مرشبة عىل أن توضع يف الطريق

بنح�و ق�د تزاحم املارة ،فاللازم إذن مالك املكان أو ولي�ه يف ذلك .لكن االذن
املذك�ور ليس رشط ًا يف صحة الوق�ف ،بل رشط يف جوازالعمل بمقتضاه ما دام

حاص ً
ال ،فإذا ارتفع االذن تعذر العمل بمقتىض الوقف ،وقد يستتبع ذلك بطالنه.
(مس�ألة  :)3األحوط وجوب ًا اشتراط الوقف بقصد القربة ،لكن الظاهر

أنه يكفي وإن صدر ممن ال تصح عبادته كالكافر.

(مس�ألة  :)4يعتبر يف صحة الوق�ف القبض يف حياة الواق�ف ،فإذا مات
قبل�ه مل يص�ح الوقف ،بل تصير العني املوقوف�ة مرياث ًا ،واألح�وط وجوب ًا كون

القبض بإذن الواقف ،كام أن له الرجوع يف الوقف قبل القبض.

(مس�ألة  :)5إذا نص�ب الواق�ف قي ًام على الوقف ـ ول�و كان هو الواقف
ٍ
حينئذ.
نفسه ـ كفى قبضه ،بل األحوط وجوب ًا عدم االجتزاء بقبض املوقوف عليهم
(مس�ألة  :)6إذا مل ينص�ب الواق�ف ً
قيما على الوقف كفى قب�ض الطبقة

ا ُالوىل م�ن املوق�وف عليهم أو قبض وكيله�م أو وليهم عنهم ،ف�إن كانوا حتت
ٍ
وحينئذ لو مل تكن
والي�ة الواق�ف ـ كأوالده الصغار ـ كفى قبضه عن قبضه�م.

العني املوقوفة حتت يد الواقف فالبد يف صحة الوقف من قبضه هلا.

(مس�ألة  :)7يف الوق�ف على اجله�ات العام�ة إذا مل ينص�ب الواقف قي ًام
فاألح�وط وجوب ًا عدم صح�ة الوقف إال بحصول الترصف املناس�ب للوقف،

كالصلاة يف املس�جد ،والدف�ن يف املقبرة ،والس�كنى م�ن املس�افرين يف اخل�ان
املوق�وف عليهم ،والصلاة أو إقامة امل آتم يف احلس�ينية ،ونحو ذل�ك .أما إذا مل
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يبتن الوقف عىل ترصف مناس�ب يف العني املوقوفة ،كام لو وقف بس�تانه عىل أن
تك�ون ثمرته للفق�راء فاألحوط وجوب ًا ع�دم صحة الوق�ف إال مع اجلري عىل
مقتضى الوقف .نع�م إذا رجع عدم نصب القيم إىل كون الواقف هو القيم كفى

قبضه يف اجلميع .وعىل كل حال ال حيتاج إىل قبض احلاكم الرشعي ،بل ال أثر له.
(مسألة  :)8يف الوقف التابع لوقف آخر يكفي عن القبض جعله عىل النحو
الذي وقف عليه ،كاملشهد يبنى تبع ًا للمرقد ،وتوسعة املسجد بام يلحق به ،وبناء
حائط املكان املوقوف ،ونصب الباب املوقوفة له فيه ،ووضع الفراش يف املسجد

املوق�وف علي�ه ،ونصب السراج واملروحة املوقوفين عليه في�ه ،إىل غري ذلك.
(مس�ألة  :)9يف الوقف عىل مجاعة خمصوصني ال يكفي قبض بعضهم من
الطبقة ا ُالوىل إال يف حصته من الوقف.
(مس�ألة  :)10ال يكف�ي يف القبض يف املق�ام رفع الواقف ي�ده عن العني

املوقوفة والتخلية بينها وبني املوقوف عليه ،كام ال يكفي فيه التسجيل الرسمي،

وال بذل الثمرة أو املنفعة للموقوف عليهم وأخذهم أو استيفاؤهم هلا ،بل البد
فيه من استيالء القابض عىل العني املوقوفة خارج ًا ،بحيث تكون يف حوزته عرف ًا.
(مس�ألة  :)11ال يعتبر إم�كان القب�ض حين الوق�ف ،وال ك�ون العني

املوقوفة حتت سيطرة الواقف ،بل يكفي حتقق القبض أو ما هو بمنزلته بعد ذلك
وإن كان متع�ذر ًا حين الوق�ف ،فيصح وقف احليوان الش�ارد والعني املغصوبة

ونحومها مما ال س�يطرة للواقف عليه ،والوقف عىل الغائب والس�جني ونحومها
ممن ال يس�تطيع القبض .غاية االمر أنه الب�د من حتقق القبض يف مجيع ذلك ولو

بعد الوقف بزمان طويل إذا بقي الواقف ومل يرجع يف وقفه.

(مسألة  :)12يعترب يف الوقف التأبيد ،فلو وقته بمدة مل يقع وقف ًا ،بل حيمل
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عىل التحبيس ويصح ،إال أن يعلم إرادة الوقف فيبطل .وجيري ذلك فيام يوقف

عىل من يتوقع انقراضه ،وأما ما يوقف عىل من ال يتوقع انقراضه فاتفق انقراضه
فالظاهر أنه يكون وقف ًا ،ويرجع بعد االنقراض صدقة.
(مس�ألة  :)13إذا وق�ف عين� ًا ورشط عوده�ا إليه عند احلاج�ة فالظاهر
البطالن ،إال أن يرجع ذلك إىل حتبيسها ما دام مستغني ًا عنها ،فيصح حبس ًا ،وإذا

احتاج إليها رجعت له منفعتها ،وأما العني فهي ال خترج عن ملكه كي تعود إليه.
(مس�ألة  :)14يعتبر يف صحة الوق�ف التنجيز ،فيبطل ل�و علقه عىل أمر

مس�تقبل معلوم احلصول ،كقدوم املس�افر وطلوع هالل ش�هر خاص ،وكذا إذا

علق�ه عىل أمر حايل حمتمل احلصول ال تتوق�ف عليه صحة الوقف ،كام إذا قال:
داري وق�ف إن كان ه�ذا اجلنين ذك�ر ًا .إال إذا كان ذلك االمر مم�ا يتوقف عليه

صحة الوقف فإن الظاهر الصحة ،كام إذا قال :إن كان هذا ملكي فهو وقف.

(مسألة  :)15إذا قال :هذا وقف بعد وفايت ،كان من الوقف املعلق وبطل.

إال أن يري�د بذلك أنه يويص بأن يوقف بعد وفات�ه ،فتنفذ من الثلث ،أو بإجازة
ٍ
وحينئذ جيب أن يوقف بعد وفاته عم ً
ال بالوصية.
الوارث،
(مس�ألة  :)16ال يصح الوقف عىل النفس مستق ً
ال وال منض ًام للغري ،ولو

وقف كذلك بطل يف الكل .بل الظاهر عدم صحة الوقف عىل الغري إذا اشترط

الواقف عليه القيام بمؤنته ،أو بأداء احلقوق الواجبة عليه ،أو وفاء ديونه من نامء
الوق�ف ال�ذي يصله أو من م�ال آخر له .وكذا إذا جعل ملتويل الوقف س�ه ًام من
وارد الوق�ف وكان الواق�ف هو املتويل له يف بعض الطبقات .نعم إذا كان اجلعل

يف مقاب�ل عم�ل يقوم به املتويل يف إدارة الوقف وش�ؤونه فال ب�أس به ،وإن كان
األحوط وجوب ًا فيه االقتصار عىل ما إذا مل يكن اجلعل أكثر من قيمة العمل.
(مس�ألة  :)17إذا وق�ف عين� ًا على أن ي�وىف من نامئه�ا عنه بع�د موته ما
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علي�ه من ديون الناس ،أو احلقوق الرشعية ،أو ي�ؤ ّدى عنه العبادات الواجبة أو

املستحبة فالظاهر الصحة.

(مسألة  :)18ال جيوز للواقف أن يوقف العني مع استثناء منفعة خاصة منها
ـ حمددة بزمان معني أو نوع معني ـ لنفسه ،بحيث تبقى ملك ًا له غري مشمولة بالوقف.
(مس�ألة  :)19إذا آج�ر املالك العني أو صالح على منفعتها مدة معينة ثم

أوقفها قبل انقضاء املدة مل تدخل املنفعة يف املدة املذكورة يف الوقف ،أما لو فسخ
اإلج�ارة أو املصاحل�ة بخيار أو تقايل ففي عود املنفع�ة إليه أو دخوهلا يف الوقف

إش�كال .وال ين�ايف ذل�ك ما س�بق يف كتاب اإلجارة م�ن رجوع املنفع�ة للبايع،

للفرق بني البيع والوقف بإمكان استثناء املنفعة يف البيع دون الوقف.

(مس�ألة  :)20إذا أراد الواق�ف التخلص من حم�ذور الوقف عىل النفس

أمكنه متليك العني لغريه ـ هببة أو بيع أو مصاحلة أو غريها ـ ثم يوقفها من متلكها
عىل النحو الذي يريده صاحبها األول وإن كان بنحو يقتيض انتفاعه هبا .وله ان

يتوثق لنفسه باشرتاط الوقف بالنحو املذكور يف ضمن عقد التمليك ،ليكون له

فسخ عقد التمليك لو امتنع الطرف املذكور أن يوقف العني أو تعذر عليه ذلك.
(مس�ألة  :)21جيوز ملن وقف مس�جد ًا أو حرم ًا أو نحومها مما مل يؤخذ فيه

موق�وف عليه خاص أن يصيل فيه أو يزور أو ينتفع به بالنحو الذي جيوز لس�ائر

املسلمني .وكذا جيوز انتفاع الواقف بالعني التي أو قفها عىل العناوين العامة إذا

ابتنى وقفها عىل بذل املنفعة أو النامء للموقوف عليهم ليس�توفوها بأنفس�هم من
دون أن يتملكوه�ا ،وه�ي الص�ورة ا ُالوىل من الصور الثالث للقس�م الثاين من

قسمي الوقف املتقدمني يف الفصل األول ،وال جيوز له االنتفاع يف غري ذلك ،إال
يف طول انتفاع املوقوف عليهم ،كنزوله ضيف ًا عليهم ،أو استعارته العني منهم.
(مسألة  :)22يتعارف عند أهل البوادي والريف الوقف عىل وجهني:
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أحدمه�ا :أن يوقف�وا ش�ا ًة أو بقرة ً
مثلا لتك�ون (منيحة) ينتف�ع بصوفها
ولبنها عىل أن يكون الذكر املتولد منها ذبيحة يذبح ويؤكل وا ُالنثى املتولدة منها

(منيحة) ك ُامها ،وهكذا.

ثانيهام :الوقف الحد املعصومني صلوات اهلل عليهم أو األولياء ،فيوقفون
ش�اة خاصة مث ً
ال أو حصة مشاعة من غنمهم لتبقى ا ُالنثى لالستيالد عىل النحو
املتق�دم ويذب�ح الذكر يف س�بيل املوقوف ل�ه ،أو يباع ويرص ف ثمنه يف س�بيله.
والظاهر الصحة يف الصورتني مع ًا.
نع�م ،حي�ث تقدم عدم صحة الوق�ف املعلق فالبد م�ن تنجيز الوقف يف

الصورتني ،فلو علق عىل ش�فاء مريض أو فك أسير أو ورود مس�افر أو سالمة

غنمهم من املرض أو نحو ذلك بطل.

كما أنه حيث تقدم لزوم خروج الواقف عن الوقف فالبد من عدم ابتناء

الوقف عىل متلك الواقف بنفسه للصوف أو اللبن أو اللحم أو أثامهنا ،بل تكون
لغيره ،أو تبذل لعنوان عام يدخل فيه ـ كالفقراء أو االكلني يف املضيف ـ فينتفع
هبا من دون أن يتملكها عىل ما تقدم يف املسألة ( ،)21أو تكون ملك ًا له يف مقابل
خدمت�ه للوقف وم�ا يبذله عليه من علف أو نحوه لو احتاج إىل ذلك عىل النحو

املتقدم يف املسألة(.)16

تم الوقف برشوطه املتقدمة كان الزم ًا ال جيوز للواقف
(مسألة  :)23إذا ّ

الرجوع فيه ،وال للورثة رده حتى إذا وقع يف مرض املوت وزاد عىل الثلث.

(مس�ألة  :)24إذا اشترط الواقف عىل املوقوف عليهم رشط ًا ،فإن رجع

إىل جم�رد إلزامه�م به مل ينفذ ومل جيب االمر املشروط عليهم ،وإن رجع إىل تقييد

دخوهل�م يف الوق�ف بقيامهم به فالظاهر نف�وذه ،لكن ال جيب عليه�م القيام به،
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غاية االمر أنه مع عدم قيامهم به خيرجون عن الوقفية .والظاهر أن املراد برشط
الواقف مع عدم القرينة هو الثاين ،وأما األول فهو حيتاج إىل قرينة وعناية.

الفصل الثالث

يف رشوط الواقف

(مس�ألة  :)1يعترب يف الواقف أن يكون مالك ًا للعني املوقوفة ،خمتار ًا ،نافذ

التصرف فيها بالعقل وعدم احلجر لس�فه أو رق أو فلس ،عىل التفصيل املتقدم

يف كتاب احلجر.

(مس�ألة  :)2األح�وط وجوب ًا عدم نف�وذ الوقف من الصب�ي قبل البلوغ
حت�ى لو بلغ عرش س�نني وكان وقفه باملعروف .نع�م إذا كان الوقف صالح ًا له

فأوقف باذن وليه نفذ.

(مس�ألة  :)3يص�ح الوقف م�ن ويل الصبي إذا كان صالح� ًا للصبي ،كام

يصح الوقف من ويل املال يف الوقف من س�هم االمام  ،Aومن املال الزكوي،

ومن املال املوىص به ،ونحوها.

(مسألة  :)4الظاهر عدم جريان حكم الفضويل يف الوقف ،فلو وقف غري
املال�ك مل ينف�ذ وقفه بإمضاء املالك ،ولو وقف املالك مكره ًا مل ينفذ وقفه برضاه

بع�د ذل�ك .وكذا لو وق�ف وهو غري نافذ التصرف ،فإنه ال ينف�ذ برضا وليه أو

رضاه بعد نفوذ ترصفه.

(مس�ألة  :)5ال يعترب يف الواقف االيامن ،بل وال اإلسالم ،فيصح الوقف

من املخالف والكافر.
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الفصل الرابع

يف رشوط العني املوقوفة

يعترب يف العني املوقوفة ُامور..

األول :أن تك�ون عين� ًا ،فال يصح وقف املنفعة إال أن يرجع إىل احلبس أو

العمرى أو الرقبى التي يأيت الكالم فيها.

الثاين :أن تكون موجودة ،فال يصح وقف املعدوم كوقف ولد الدابة قبل

وج�وده .ويف جواز وقف احلمل قبل والدته إش�كال .نعم جي�وز وقف املعدوم
تبع ًا للموجود ،كوقف الدابة عىل أن يكون نسلها وقف ًا مثلها.
الثالث :أن تكون شخصية ،فال يصح وقف الكيل ،سوا ًء كان دين ًا يف ذمة

الغري ـ كام لو كان له يف ذمة ش�خص ش�اة فأوقفها قبل قبضها ـ أم مل يكن ،كام لو
قال :وقفت شاة ،قاصد ًا تعيينها بعد ذلك .بل ال يصح وقف الكيل يف املعني ،كام

لو كان عنده قطيع من الغنم ،فقال :وقفت شاة من هذا القطيع.

الرابع :أن تكون معينة ،فال يصح وقف املردد ،كام لو قال :وقفت إحدى

هاتني الشاتني.

اخلامس :أن تكون هلا منفعة قابلة للتحصيل مع بقاء عينها ،كالشجرة ينتفع

هبا يف االس�تظالل والثمرة ،والشاة ينتفع هبا يف الولد واللبن والصوف ،والبقرة
ينتفع هبا يف اللبن والولد واحلرث ،والثياب ينتفع هبا يف اللبس ،والدار ينتفع هبا

يف السكن ،واالرض ينتفع هبا يف الزرع ،واحليل ينتفع هبا يف التزين ،وهكذا .وال
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يصح وقف ما يتوقف االنتفاع به عىل تلف عينه ،كالطعام والفواكه والصابون.
(مس�ألة  :)1الظاهر عدم جواز وقف النق�ود لينتفع هبا يف االقرتاض ،أو

وقفه�ا لينتف�ع هبا يف االس�تثامر ،لعدم بقاء عينها معه ،ب�ل ال يتحقق االنتفاع إال
باس�تبداهلا .نعم الظاهر جواز جعلها لذلك عىل أن تكون نحو ًا من الصدقة غري
الوقف ،كام يف التربع لبعض املش�اريع اخلريية ،فيجعل قس�م من املال لصندوق
خريي من أجل إقراض املؤمنني ،أو يتربع به ملؤسس�ة خريية من أجل االجتار به

أو غريه من وجوه االستثامر لصاحلها ،أو يعني احليوان للذبح يف مناسبة خريية.
(مسألة  :)2ال يعترب قابلية العني لالنتفاع حني الوقف ،بل يكفي صلوحها

له ولو بعد ذلك ،فيصح وقف احليوان الصغري الذي ال يصلح لالنتفاع باحلمل
أو اللب�ن إال بعد زمان طويل ،كام يصح وقف االرض للزرع وإن كانت س�بخة

ال تصلح للزرع إال بعد العالج.

السادس :أن تكون املنفعة املسبلة يف الوقف حمللة ،فال يصح وقف آالت
القامر واللهو املحرم ،ليستعلمها املوقوف عليه أو لينتفع ب ُاجرهتا.
الس�ابع :أن تكون العين مملوكة ،أو متعينة جلهة خاص�ة كاملال الزكوى،

فال يصح وقف املباحات االصلية ،وال وقف احلر.

الفصل اخلامس

يف رشوط املوقوف عليه

يعترب يف املوقوف عليه ُامور..

األول :أن يك�ون موج�ود ًا ،فلا يصح الوق�ف عىل املعدوم ،س�وا ًء كان
موج�ود ًا قب�ل ذلك ـ كام ل�و وقف عىل زيد بعد موته ـ أم س�يوجد ،كام لو وقف
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عىل أوالده ومل يولد له بعد ،حتى لو كان له محل مل ينفصل.

واملتيقن من ذلك ما إذا كان مفاد الوقف أمر ًا يتوقف عىل وجود املوقوف
عليه ،كام لو كان مفاده التملك أو االنتفاع فع ً
ال.
أما إذا كان مفاده جمرد رصف وارد الوقف عليه أو متليكه له حني وجوده

فالظاه�ر صح�ة الوقف ،كام لو وقف الدار عىل أن جيم�ع املتويل واردها ويدفعه

مل�ن س�يولد له ،أو ينفقه عليه ،أو وقفها لينف�ق واردها يف صالح احلمل املوجود
فع ً
ال ومل ينفصل.
كما أن�ه ل�و كان مف�اده التمليك يف املس�تقبل عن�د وجود املوق�وف عليه
فالظاهر الصحة أيض ًا ،كام لو وقف ش�جر ًا ال يثمر إال بعد سنني عىل من سيولد

له ،فإنه يصح وإن كان مفاد الوقف ملكية املوقوف عليه للثمر بمجرد ظهوره.

نعم ال جمال لذلك فيمن وجد سابق ًا ومات قبل الوقف ،بل يتعني البطالن

مطلق ًا.

وكذا لو صادف عدم وجود املوقوف عليه يف املستقبل عىل خالف ما كان
يتوقعه الواقف ،فإنه ينكشف بطالن الوقف عليه من أول االمر مطلق ًا أيض ًا.
(مس�ألة  :)1يف ص�ورة بطلان الوق�ف عىل املع�دوم إذا حص�ل الوقف
املذك�ور بط�ل الوقف بتاممه إن كان يف الطبق�ة ا ُالوىل ،وكذا إن كان يف الطبقات

الالحقة إذا كان انعدام املوقوف عليه متوقع ًا .نعم إذا كان انعدامه مس�تمر ًا فقد
ٍ
حينئذ عىل التحبيس.
تقدم يف املسألة ( )12من الفصل الثاين أنه حيمل
ٍ
وحينئذ إن كان
وأم�ا إذا مل يكن انعدام�ه متوقع ًا فالظاهر صحة الوق�ف،
االنع�دام مس�تمر ًا انقلبت العين املوقوفة صدق�ة ،وإن كان مؤقت� ًا بقيت العني
وقف� ًا ،وكانت الثمرة أو املنفعة عند انع�دام املوقوف عليه صدقة مطلقة وترجع
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إىل املوقوف عليهم بعد عودهم.

الث�اين :أن يكون معين ًا ،فال يصح الوقف عىل املردد ،كالوقف عىل العلامء

أو الفق�راء ،والوق�ف عىل أحد املس�جدين ،أو أحد الوالدي�ن ،إال أن يرجع إىل

الوق�ف عىل أحد االمرين عىل نح�و التخيري يف الرصف ،أو إىل الرصف عىل كل
منهام عند احتياجه.

الثالث :أن ال يكون الوقف عليه ليرصفه يف املعصية كالزنا ورشب اخلمر

وترويج الباطل ونحوها.

الفصل السادس

يف الوالية عىل الوقف

(مس�ألة  :)1للاملك جعل الوالية والقيمومة عىل الوقف لنفس�ه ولغريه،

س�وا ًء كان�ت الوالي�ة يف اس�تثامر الوق�ف ،أم يف رصف نامئه ،أم يف عمارة العني
ٍ
وحينئذ ال جيوز لغري الويل الترصف من دون إذنه.
املوقوفة وإصالحها وحفظها.
(مسألة  :)2جيوز جعل الوالية الكثر من واحد بنحو الترشيك أو الرتتيب أو

بنحو يقتيض استقالل كل واحد عند سبقه للترصف أو عند حضوره أو غري ذلك.
(مسألة  :)3ال يعترب يف الويل املجعول أن يكون عاد ً
ال.

(مسألة  :)4ال تتوقف والية الويل املجعول من قبل الواقف عىل قبوله ،كام

ال تبطل برده ،غاية االمر أنه ال جيب عليه العمل بمقتىض الوالية ،وله التخلف
عنه�ا ،فيصير الوقف كام لو مل جيع�ل الواقف له ولي ًا .نع�م إذا كان الوقف حتت
يده مل جيز له التفريط به ،بل ال جيوز له تسليمه إال إىل من هو مأمون عليه كالويل
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ال�ذي جيعله احلاك�م الرشعي ،كام هو احلال يف كل من يك�ون الوقف حتت يده،
كما أنه لو ريض بالقيام بمقتىض الوالية بعد االمتناع عنه كان هو املتعني لذلك،
وال تسقط واليته باالمتناع املذكور.

(مس�ألة  :)5للواقف ان جيعل للويل شيئ ًا من نامء العني املوقوفة يف مقابل
قيام�ه بمقتضى الوالية ،س�وا ًء كان بقدر ُاجرة املثل ،أم أكث�ر ،أم أقل .وال جيوز
للويل أن يأخذ أكثر مما ُجعل له ،كام ال جيوز له أن يأخذ ش�يئ ًا لو ابتنى جعله ولي ًا
على قيام�ه بمقتىض الوالية جمان ًا .نعم له االمتناع ع�ن القيام بمقتىض الوالية يف

احلالني مع ًا ،فيلحقه ما يأيت يف املسألة (.)11

(مسألة  :)6إذا مل جيعل الواقف ولي ًا عىل الوقف ففي الوقف اخلاص ترجع

الوالية للموقوف عليهم ،ومع تشاحهم البد من الرجوع للحاكم الرشعي حلل
املش�كلة بينهم باختيار ما هو االوفق بنظره بمصلحة الوقف ،ويف الوقف العام

تكون الوالية للحاكم الرشعي ،فال ينفذ الترصف مع عدم مراجعته .نعم ال حيتاج
ملراجعته يف االنتفاع به بمقتىض الوقفية ،ويف خدمته وإصالحه فيام ال حيتمل فيه

فس�اد من جهة ما ،أما مع احتامل الفس�اد فالبد من الرج�وع للحاكم الرشعي.
وك�ذا احل�ال إذا ت�ردد العمل بمقتىض الوق�ف بني وجهين أو أكثر ،فإنه

البد من الرجوع للحاكم الرشعي يف اختيار االوفق واالرفق بالوقف واملوقوف

عليهم ،كام إذا حصل الرتدد يف وقت فتح املس�جد أو احلرم ،أو يف وقت االنارة
أو التربيد أو غري ذلك.

(مس�ألة  :)7إذا مل يق�م ال�ويل املجعول م�ن قبل الواق�ف بمقتىض واليته
خيان�ة أو عج�ز ًا أو امتناع ًا ،ف�إن كان الواقف قد عني خلف ًا ل�ه فهو ،وإال جرى
على الوقف حك�م الوقف الذي مل يعين الواقف له ولي ًا .ولو ع�اد وأراد القيام
بمقتى الوالية كان له ذلك ،ومل يس�قط عن الوالية بقصوره أو تقصريه الس�ابق،
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إال أن تتضمن الوقفية انعزاله بذلك.

(مسألة  :)8إذا كانت الوالية للموقوف عليهم فالبد من مراعاهتم مصلحة

الوقف باالضافة إىل مجيع البطون ،ال باالضافة إىل خصوص املوجودين ،وليس
هلم الترصف فيه ترصف ًا يلزم البطون الالحقة إال إذا كان صالح الوقف يف ذلك،
فليس هلم إجارته مث ً
ال مدة تزيد عىل أعامرهم إال إذا كانت صالح ًا للوقف ،وال
يكفي كوهنا صالح ًا للبطن املوجود.
(مسألة  :)9يف مورد الرجوع للحاكم الرشعي تكون للحاكم الوالية عىل

الترصف بنفس�ه أو بوكيله الذي ينعزل بع�زل احلاكم أو بموته ،وليس له نصب
القي�م علي�ه بحي�ث ال ينعزل بعزل احلاك�م وال بموته .وكذا احل�ال يف املوقوف

عليه�م إذا صارت هلم والي�ة الوقف ،فإن هلم جعل الوكي�ل عنهم يف إدارة أمر

الوقف ،ال نصب القيم عىل الوقف.

نع�م ،إذا تضمن�ت الوقفية والية املوقوف عليه�م أو احلاكم أو غريه عىل
ٍ
حينئذ بعزل من نصبه
نص�ب القيم كان له نصبه ،فتثبت ل�ه القيمومة وال ينعزل

أو بموته.

(مس�ألة  :)10للحاك�م الرشعي أن جيع�ل للوكيل الذي يق�وم مقامه يف
إدارة الوق�ف ش�يئ ًا من نامء الوق�ف إذا كان الوقف حمتاج ًا ل�ه وامتنع من القيام
بذل�ك جمان ًا ،س�وا ًء عينّ الواقف مل�ن يقوم بأمر الوقف ش�يئ ًا أم مل يعينّ  .نعم مع
التعيين ال جي�وز الزيادة عىل ما عّي�نّ إال مع انحصار االمر بم�ن يطلب الزيادة.

وكذا احلال يف وكيل املوقوف عليهم إذا صارت الوالية هلم.

(مس�ألة  :)11إذا عّي�نّ الواق�ف ولي ًا للوقف على أن يق�وم بإدارته جمان ًا
وامتن�ع ال�ويل املذكور من إدارته إال ب ُاجرة ،فإن وج�د احلاكم الرشعي من يقوم

ً
وجوب�ا ترجيح الويل الذي
بإدارت�ه جمان ًا كان عليه ذل�ك ،وإن مل جيده فاألحوط
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عينه الواقف ودفع ا ُالجرة له ،إال أن يطلب أكثر من غريه فيجب اختيار االقل.
ّ
(مس�ألة  :)12مع تعذر الرج�وع للحاكم الرشعي يتعني الرجوع لعدول
املؤمنني من أهل املعرفة مع تيرسهم ،وإال تعينّ الرجوع لالكثر اهتامم ًا بمصلحة

الوقف االقرب إىل صالحه.

الفصل السابع

يف أحكام الوقف

(مسألة  :)1إذا تم الوقف ال جيوز للواقف وال لغريه التبديل والتغيري عام

وق�ع علي�ه يف كيفية الوقف ،أو يف املوقوف علي�ه ،أو يف كيفية االنتفاع بالوقف.

نعم جيوز للواقف أن يشرتط لنفسه أو لغريه التبديل يف املوقوف عليهم بإدخال
ٍ
وحينئذ
غريه�م فيه�م وإخ�راج بعضهم منه�م ،أو يف كيفي�ة االنتفاع بالوق�ف،
يك�ون العم�ل عىل مقتىض الرشط .أما إذا اشترط حق التغيير يف كيفية الوقف
ففي صحة الرشط إشكال ،كام إذا وقف مسجد ًا عىل أن له أن جيعله حسينية ،أو
متجر ًا ينفق وارده يف جهة عامة أو خاصة ،أو بالعكس.

(مسألة  :)2إذا احتاج الوقف للتعمري أو االصالح الجل بقائه واالنتفاع

ب�ه بالوجه ال�ذي تضمنته الوقفي�ة ،ف�إن كان الواقف قد عني ما ينف�ق منه عليه
وكان ذل�ك كافي� ًا فهو ،وإن مل يعين أو مل يكن ما عينه كافي ًا ،ف�إن كان هناك من
يتربع بام حيتاج إليه عمر به ،وإال فإن كان الوقف من القسم األول من القسمني
املتقدمين يف الفص�ل األول فلا جمال لعامرت�ه من الوقف ،وإن كان من القس�م

الثاين منهام فله صورتان..

ا ُالوىل :أن يفه�م م�ن الوق�ف أن ذك�ر االنتف�اع اخل�اص بالوق�ف ليس
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خلصوصيته ،بل لالهتامم بانتفاع اجلهة املوقوف عليها ،كام هو الظاهر يف االوقاف

الت�ي يرصف ريعها وواردها يف اجلهات اخلاصة أو العامة ،كاألوالد والعشيرة
ٍ
حينئ�ذ لزوم
واملس�اجد وامل�دارس وطلب�ة العلم والفق�راء وغريه�م ،والظاهر
عمارة الوقف من وارده لتوقف انتفاع اجلهة املوقوف عليها بالوقف عىل العامرة
املذكورة ،وذلك بإجارته مدة طويلة وإنفاق ا ُالجرة عىل عامرته ،أو باالتفاق مع
املس�تأجر عىل أن يقوم بعامرت�ه يف مقابل انتفاعه به مدة طويل�ة ،ثم يعود للجهة

املوق�وف عليها املع�روف يف عصورنا باملس�اطحة ،أو نحو ذل�ك .وال يرض مع
ذلك حرمان الطبقات السابقة ،الن الغرض نفع العنوان دون خصوص االفراد.
الثانية :أن ال يفهم من الوقف ذلك ،بل يعلم أو حيتمل خصوصية االنتفاع

اخلاص ،وهو انتفاع املوقوف عليهم بالوقف مبارشة ،كام هو احلال يف مثل وقف
املدارس واحلسينيات ومنازل الزوار واملسافرين ومأوى الفقراء واملنقطعني ،بل

لعله الظاهر يف مثل وقف الدار لسكنى الذرية ،ووقف الشجرة الستظالل املارة
هبا وأكلهم من ثمرهتا ،ووقف جهاز التربيد للمسجد أو احلسينية ،أو نحو ذلك.
ويف مثل ذلك ال جتب عامرة الوقف من وارده ،بل ال جيوز ما دام الوقف صاحل ًا
الن ينتفع به يف اجلهة التي وقف عليها نفع ًا معتد ًا به ،وإن كان قلي ً
ال نسبي ًا.

أم�ا إذا تعط�ل الوقف يف مثل ذلك أو كان نفعه قلي ً
ال غري معتد به بس�بب

خرابه فيأيت الكالم فيه يف املسألة( )5إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)3إذا أمكن تبديل الوقف من حال�ه الذي وقف عليه إىل حال

آخر ـ كتبديل البس�تان بش�قق س�كنية ،وتبديل الدار بمحالت جتارية ،وتبديل
املدرس�ة بمستش�فى ،وغري ذلك ـ فالظاه�ر التفصيل يف ج�وازه بني الصورتني
املتقدمتين ،فيجوز يف الص�ورة ا ُالوىل مع كونه أنفع للموقوف عليهم أو أصلح
للوقف ،بل قد جيب ،وال سيام مع تعذر االنتفاع به عىل الوجه األول الذي وقف
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عليه لفقده للوازم ذلك ،كالبستان ينقطع عنها املاء ،والدار يف حملة يعرض الناس
ٍ
حينئذ
عن الس�كنى فيها ،أو ملنع الس�لطان ،أو نحو ذلك .وإن احتاج لبذل مال
ف�إن عّي�نّ له الواقف أو حصل متبرع به فذاك ،وإال ُانفق علي�ه من ريع الوقف
ووارده ،نظير ما تقدم يف املس�ألة الس�ابقة .وأما يف الص�ورة الثانية فال جيوز مع

إم�كان االنتفاع به عىل الوجه الذي وق�ف عليه ،وأمامع تعذره فيأيت الكالم فيه
يف املسألة( )5إن شاء اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)4إذا احتاج الوقف لرصف مال يف عامرته أو يف إدارة شؤونه،

ف�إن كان هن�اك م�ال معينّ للرصف ـ من نف�س الوقف أو م�ن التربعات أو من
احلق�وق الرشعي�ة املبذولة للرصف املذكور ممن له حق الب�ذل ـ فكام جيوز ملتويل
الصرف االنف�اق من�ه بعينه ـ فيشتري ً
مثلا أو يس�تأجر به بش�خصه ـ جيوز له
االقتراض عليه واالقراض بنية الرجوع عليه ،وكذا إذا كان هناك منفعة أو نامء

متوقع خمصصان أو مبذوالن له ،كعقار أو بستان موقوفني أو مبذولني له.

أما مع عدم ذلك فال جيوز ملتويل الرصف االقرتاض عىل التربع املتوقع أو

احلق املتوقع بذله للرصف املذكور وال االقراض بنية الرجوع عليه .ولو اقرتض

كان القرض يف ذمته وعليه وفاؤه من ماله.

ول�و أقرض وأنفق مل يتحقق القرض ،بل كان م�ا ينفق تربع ًا منه ،ومل جيز

ل�ه الوفاء وال االس�تيفاء من التربع أو احلق املب�ذول بعد ذلك للرصف املذكور،

إال أن يكون التربع أو البذل خلصوص الوفاء أو االس�تيفاء املذكورين ،أو يعلم
ٍ
حينئ�ذ .وهذا أمر ق�د يغفل عنه
بعموم�ه ل�ه ،فال ب�أس بالوفاء واالس�تيفاء منه
التنبه له.
املتولون للرصف ،فالالزم ّ

(مس�ألة  :)5ق�د يتعط�ل الوقف ع�ن االنتفاع ب�ه بالوجه ال�ذي تضمنته

الوقفية خلراب ونحوه ،وقد س�بق يف املس�ألة ( )2أنه جيب عامرته من املال الذي
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عين�ه الواق�ف أو من التربع م�ع وجودمها ،ومع عدمهام فيج�ب عامرته من ريع
ّ
ٍ
وحينئذ
الوق�ف ووارده يف الصورة ا ُالوىل من الصورتني املتقدمتني دون الثانية.
إذا تع�ذر تعمريه يف الصورة ا ُالوىل فالظاهر بقاء العني وقف ًا عىل املوقوف عليهم
ٍ
حينئذ
إن كان هل�ا غل�ة معتد هب�ا ،وإال فه�ي صدقة عليه�م ،واألحوط وجوب� ًا

يدر عليهم عىل هنج الوقف األول .ومع تعذر رشاء يشء أو خوف
اس�تبداهلا بام ّ
الضياع عليه بوجه معتد به فاألحوط وجوب ًا بذله للموقوف عليهم وتوزيعه عىل

املوجودين منهم عىل نحو توزيع وارد الوقف وريعه.

وأم�ا يف الصورة الثاني�ة ،فإن أمكن تعمري الوقف م�ن وارده أو من غريه

بنح�و حيفظ به عنوانه ال�ذي أوقف عليه ويؤدى به الغرض املطلوب منه ولو يف
الزم�ن الالح�ق فاألحوط وجوب ًا القيام بذلك .وأما ما تقدم يف املس�ألة ( )2من

ع�دم ج�واز تعمريه م�ن وارده يف الصورة املذك�ورة فيختص بما إذا كان خرابه
بنح�و ال يمنع من االنتفاع به فيام ُاوقف عليه .وإن تعذر ذلك فالظاهر صريورة

العين صدقة مطلقة جيوز بيعها كام جيوز إبقاؤه�ا واالنتفاع هبا ولو بعامرهتا عىل
ٍ
حينئ�ذ للوجه االخ�ر ،بل تبقى
وج�ه آخ�ر غري ما ُاوقف�ت عليه .نع�م ال تتعينّ
صدق�ة مطلقة جي�ري عليها حك�م الصدقات ،فيج�وز االنتفاع هب�ا بعد خراب

العامرة الثانية عىل وجه آخر ،وهكذا مهام تعاقبت عليها العامرات.

ه�ذا ،والبدّ يف إجراء االح�كام املذكورة من أن يق�وم بذلك ويل الوقف
اخل�اص مع وجوده ،وإال فاحلاكم الرشعي ،بل األحوط وجوب ًا مراجعة احلاكم

الرشع�ي حت�ى مع وجود ال�ويل اخلاص منض ًام إلي�ه ومراجعة املوق�وف عليهم
إذا كان�وا حمصورين ول�و بلحاظ البطن املوجود منه�م .وعليه مالحظة القرائن

العام�ة واخلاص�ة يف تش�خيص الصورة والوج�ه الذي وقع علي�ه الوقف .ومع
اشتباه احلال فالالزم االحتياط.
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(مسألة  :)6إذا خرب الوقف وتعذرت عامرته من وارده أو من غريه جاز

بي�ع بعضه لعمارة الباقي من غري ف�رق بني الصورتني املتقدمتين .وما تقدم من

صريورة العني صدقة إنام هو مع تعذر ذلك.

(مس�ألة  :)7يف حك�م تعطي�ل الوق�ف خلراب�ه تعطيل�ه لس�بب آخر غري
اخلراب ،كام لو تعذر السكن يف الدار ملنع السلطان ،أو لعدم تو ّفر لوازم السكن،
ٍ
حينئذ التفصيل املتقدم.
أو غري ذلك ،فيجري

(مس�ألة  :)8قد ال يتعطل الوقف بل يبقى صاحل ًا لالنتفاع الذي تضمنته
الوقفي�ة ،إال أن�ه يتعذر انتفاع املوقوف عليه به واس�تعامله يف الوجه الذي ُاوقف

عليه .وذلك الحد ُامور:

األول :ارتف�اع موضوع�ه ،كام لو وقف ش�يئ ًا لعامرة مس�جد أو إنارته أو
وقف فراش� ًا أو أثاث ًا له فخرب ذلك املس�جد أو هجر ،وكام لو وقف مدرسة يف

بلد لطالب العلم ،فرتك الناس طلب العلم يف ذلك البلد وهاجروا منه ،وكام لو
وقف شيئ ًا ملصلحة هيئة أو مجعية معينة فإنحلت تلك اهليئة أو اجلمعية.
الثاين :االستغناء عنه ،كاالستغناء باحلديث عن القديم يف أدوات االنارة

أو التربيد أو الفرش أو الكتب أو االبواب أو االخشاب أو غريها.
الثالث :تعذر استعامله ملنع سلطان أو نحوه.

الراب�ع :اخلوف عىل العين املوقوفة من التلف أو الرسقة أو نحومها بنحو

خارج عن املتعارف غري متوقع حني الوقف.

ٍ
وحينئذ إن كان التعذر مؤقت ًا أو يتوقع زواله قريب ًا بحيث ال يستلزم تعطيل
الوقف عرف ًا وجب االنتظار ،وحرم االنتفاع بالعني املوقوفة يف غري الوجه الذي

وقف�ت ل�ه ،وإ ّ
ال فاألحوط وجوب ًا أنه إن أمكن االنتف�اع بالعني املوقوفة مع بقاء
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عينها بمثل االنتفاع الذي ُاخذ يف الوقف تعني االنتفاع املذكور هبا يف مثل اجلهة
الت�ي وقفت هلا مع حاجتها ،فيس�تعمل ما وقف ملس�جد يف مس�جد ،وما وقف

حلس�ينية يف حس�ينية ،وما وقف ملدرسة يف مدرسة ،وما وقف جلامعة من طالب
العل�م ـ كالع�رب مث ً
ال ـ يف طالب العلم ،مع مراع�اة االقرب فاالقرب يف مجيع

ذلك .ومع تعذر استعامله يف مثل تلك اجلهة أو االستغناء عنه فيها يستعمل فيام
هو االقرب فاالقرب هلا عرف ًا كاستعامل ما وقف للمسجد يف حسينية مث ً
ال ثم يف
جهة عامة قربية ثم يف جهة خاصة قربية أيض ًا.

ٍ
حينئذ ،بل جيوز نقله لنظيره اختيار ًا،
نع�م ال خيت�ص الوقف بام جيعل ل�ه
ف�إذا جعل يف مس�جد ً
مثلا جاز نقله ملس�جد آخر م�ع حاجته ،ب�ل إذا جعل يف
االبعد لفقد االقرب ثم وجد االقرب فاألحوط وجوب ًا نقله إليه مع احلاجة.

أما إذا مل يمكن االنتفاع بالعني املوقوفة مع بقاء عينها بمثل االنتفاع الذي

ُاخ�ذ يف الوقف يف مث�ل اجلهة التي وقفت هلا أو االق�رب إليها ـ لعدم صلوحها

لالس�تعامل املذكور كاالخشاب التالفة والفرش املس�تهلكة ،أو لالستغناء عنها
يف االمث�ال والنظائ�ر ـ فالظاهر أهنا تك�ون صدقة جيوز بيعه�ا ورصف ثمنها يف
مرصف الصدقات.

بقي يف املقام أمران:

األول :أنه يستثنى من ذلك ما إذا دار االمر بني االنتفاع بالعني املوقوفة يف

غير اجلهة التي وقفت عليها بنحو االنتف�اع هبا يف اجلهة التي وقفت عليها وبني
االنتفاع ببدهلا يف نفس اجلهة التي وقفت عليها ،كام إذا هدم املس�جد ودار االمر

بني اس�تعامل آجره وأخش�اب بنائه يف بناء مسجد آخر وبني بيعها ورصف ثمنها
يف بنائ�ه ،وكام إذا قرصت أدوات إنارته أو تربيده عن الوفاء بحاجته ودار األمر
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بني االنتفاع هبا يف مس�جد آخر وبني بيعها ورصف ثمنها يف إنارة نفس املس�جد
أو تربيده .فإن الظاهر هنا لزوم اختيار الثاين ،ألنه األقرب عرف ًا للوقف.
الث�اين :أن األح�وط وجوب ًا مع ع�دم وجود ويل خ�اص للوقف مراجعة

احلاكم الرشعي ،واس�تئذانه يف التصرف يف العني املوقوف�ة بالوجه املتقدم عند

تعذر االنتفاع هبا يف الوجه الذي وقفت عليه.

(مسألة  :)9إذا ُجهل مرصف نامء الوقف ،فإن أمكن االحتياط تعينّ  ،فإذا
ت�ردد مث ً
البني العلامء مطلق ًا وخصوص الفقراء منه�م ،رصف يف الفقراء منهم،
وكذا إذا تردد بني العلامء مطلق ًا والفقراء مطلق ًا ،وإن تعذر االحتياط ،فإن كانت
املحتملات حمصورة تعين الرجوع للقرعة ،كام إذا تردد بني أحد مس�جدين أو

بني مس�اجد معينة ،أو تردد بني الدفع للفقراء والرصف لعامرة املس�جد ،وإن مل
تك�ن حمص�ورة رصف يف وج�وه الرب ،واألح�وط وجوب ًا اختيار م�ا حيتمل كونه
مرصف ًا للوقف عند الرتدد بينه وبني ما يعلم بعدم كونه مرصف ًا له.

(مسألة  :)10إذا آجر الو ّيل العني املوقوفة يف الوقف الترشيكي أو الرتتيبي
م�دة معينة ـ كس�نة مث ً
الـ ويف أثنائه�ا مات بعض املوقوف عليه�م أو متام البطن
الس�ابق ،أو ولد بعض من يش�ارك املوق�وف عليهم مل تبطل اإلج�ارة باالضافة
إىل حصته يف تلك املدة ،غاية االمر أنه ينكش�ف بطالن التوزيع ل ُ
الجرة ،ويتعني

توزيع ما خيص املدة الباقية عىل النحو املناس�ب للموت والوالية احلادثني .عىل
أن�ه ال يبعد أن ينرصف الوقف ـ تبع ًا للتعارف ـ إىل توزيع ُاجرة متام الس�نة مث ً
ال

عىل املوجودين يف رأس تلك السنة.

(مسألة  :)11الفسيل اخلارج بعد الوقف إذا نام واستطال حتى صار نخ ً
ال
مثم�ر ًا ،أو قل�ع من موضعه وغ�رس يف موضع آخر فنام حتى ص�ار نخ ً
ال مثمر ًا

ال يك�ون وقف� ًا ،بل هو من نامء الوق�ف فيجوز بيعه ورصف�ه يف مصارف منفعة
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الوق�ف ونامئه ،وكذا احل�ال يف الولد الذي يلده احلي�وان املوقوف ،إال أن ينص
الواق�ف عىل وقف النماء املذكور تبع ًا لالصل ،فيصح كام تق�دم .وكذا إذا نص

ال عىل أن للويل أن يغرس يف البستان فسي ً
واقف البستان مث ً
ال وجيعله وقف ًا ،ففعل
ٍ
حينئذ وقف ًا كالنخل الذي أوقفه الواقف بوقفه للبس�تان.
الويل ذلك ،فإنه يصري
(مسألة  :)12ال جيوز بيع الوقف يف القسم األول من القسمني املتقدمني
يف الفصل األول مطلق ًا .وكذا يف القسم الثاين ،إال أنه يستثنى منه موردان..

األول :م�ا إذا بطل�ت الوقفي�ة وص�ارت العني صدقة خاص�ة أو مطلقة،
مفص ً
ال يف
لتع�ذر االنتف�اع بالوقف عىل الوجه ال�ذي وقف عليه ،عىل ما تق�دم ّ

املسائل( )5و( )6و( )7و(.)8

الث�اين :م�ا إذا رصح الواق�ف يف الوقف باالذن يف بيعه عن�د حدوث أمر
ٍ
وحينئذ يرصف
ـ كاختالف املوقوف عليهم وحاجتهم ـ بل مطلق ًا عىل االظهر،

ثمنه فيام يذكره الواقف أو يفهم منه.

وق�د يدع�ى جواز البيع أيض ًا فيما إذا احتاج املوق�وف عليهم وكان البيع
خري ًا هلم وبرضاهم ،وفيام إذا وقع االختالف بينهم .لكن األحوط وجوب ًا عدمه
واالقتصار عىل ما سبق.

(مس�ألة  :)13املخطوطات االثرية وإن كانت تبطل وقفيتها إذا س�قطت
ع�ن االنتف�اع وتكون صدقة مطلق�ة أو خاصة إال ّ
أن االحتف�اظ هبا يف املكتبات

العام�ة االمنة من أوض�ح مصارف الصدقات فال ينبغي تضييعها ببيع أو نحوه.
وكذا احلال يف مجيع ا ُالمور االثرية التي يعتز هبا وهيتم بحفظها إذا كان يف حفظها
إعزاز للدين وأهله.

(مس�ألة  :)14إذا كان مف�اد الوقفي�ة متلي�ك املنفع�ة أو النماء أو ثمنهما
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للموق�وف عليه�م ،فإن كان املوق�وف عليهم حمصورين يمك�ن الوصول إليهم
ً
مجيع�ا يف الع�ادة كان الظاه�ر التوزيع بينه�م مجيع ًا ،ويكون بنحو التس�اوي مامل
ينص الواقف عىل التفاضل ،وإن مل يكونوا حمصورين وال يمكن الوصول إليهم
ّ
مجيع ًا يف العادة ـ كالفقراء والس�ادة ـ فالظاهر التوزيع بينهم يف اجلملة وال جيب

االستيعاب.

(مسألة  :)15إذا كان مفاد الوقفية أن للموقوف عليهم االنتفاع بالوقف

والزوار،
باملبارشة ـ كالس�كنى يف الدار واملدرس�ة ،والنزول يف منازل املسافرين
ّ
والصلاة أو اجللوس يف احلس�ينية ،واالكل من ثمرة الش�جرة ـ ف�إن كان هناك
قرين�ة عام�ة أو خاصة على مقدار االنتفاع املب�ذول يف الوقف كّم�اّ ً وكيف ًا وزمان ًا

ُعمل عليها ،وإال انرصف للمقدار املتعارف من االنتفاع ،وهو خيتلف باختالف
االشياء املوقوفة ،فاالنتفاع يف دار السكن خيتلف مساحة عن االنتفاع يف سكنى

املدرسة ،ومها خيتلفان عن االنتفاع يف منزل املسافرين ،وال جيوز لبعض املوقوف

عليه�م من�ع االخرين .نعم مع ضيق الوقف عن االس�تيعاب وتش�اح املوقوف
عليه�م وعدم تضمن الوقفية الرتجي�ح بينهم ،فإن كان مفاد الوقفية ثبوت احلق
للكل مطلق ًا تعينّ التصالح بينهم يف كيفية القس�مة بلحاظ الزمان ـ كشهر فشهر
أو سنة فسنة ـ أو بلحاظ املقدار بانتفاع كل منهم دون املقدار املجعول يف الوقف،
أو غير ذلك ،ومع عدم التصالح يتعني الرجوع للحاكم الرشعي ّ
لفض النزاع،
وإن كان مفاد الوقفية ثبوت احلق للكل ما وس�عهم الوقف فالرتجيح للس�ابق،

وم�ع عدم الس�بق فاللازم التصالح يف كيفية القس�مة أوالرج�وع للحاكم ،عىل

النهج السابق.هذاكله إذامل تتضمن الوقفية حتكيم الويل يف تعيني من له االنتفاع،
وإالكان هواملرجع مع التشاح.

(مسألة  :)16إذا كان مفاد الوقفية أن للموقوف عليهم االنتفاع باملبارشة
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فلي�س لبعضه�م أخ�ذ يشء م�ن املال م�ن الباقين بد ً
ال ع�ن االنتف�اع املذكور،
ليس�تق ّلوا باالنتفاع وال يش�اركهم فيه .نعم له أن يصاحلهم عىل يشء من املال يف

مقابل عدم إعامل حقه ،فيكون أخذ املال يف مقابل ترك إعامل احلق ،ال يف مقابل
نفس االنتفاع املستحق.

الفصل الثامن

فيام يثبت به الوقف

ال إشكال يف أن الوقف حيتاج إىل إثبات ،وأنه ال حيكم به بمجرد االحتامل،
ٍ
حينئذ.
بل حيكم بعدمه
كما أن�ه بع�د ثبوت�ه والش�ك يف خصوصيات�ه ـ م�ن عم�وم وخص�وص

وغريمها ـ ال جمال للبناء عىل خصوصية ما من دون إثبات.

ولو شك املكلف يف دخوله يف املوقوف عليهم أو يف عموم الوقف لبعض

الترصف�ات مل حيل له الترصف ما مل حيرز عم�وم الوقف له أو للترصف املذكور،
فإذا ش�ك مث ً
ال يف أن حوض املدرس�ة أو بئره�ا أو مرافقها وقف عىل خصوص
طالب العلم أو عىل كل وارد هلا مل حيل لغريهم الترصف فيها ،وكذا إذا شك يف

أن املرافق أو امليضاة امللحقني باملسجد وقف عىل خصوص من يصيل يف املسجد
أو عىل ما يعم غريهم مل حيل لغري من يصيل يف املسجد استعامهلا ،وهكذا.

أي سبب حصل ،وبالبينة ،وبإخبار
(مس�ألة  :)1تثبت الوقفية بالعلم من ّ
ذي اليد ،كام تثبت هبا كيفية الوقف من كونه مسجد ًا أو حسينية أو وقف ًا ترشيكي ًا

أو ترتيبي ًا ،عىل نحو متليك املنفعة أو النامء للموقوف عليهم أو بذهلام لالنتفاع هبام
باملبارشة ،إىل غري ذلك من اخلصوصيات.
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(مس�ألة  :)2إذا كان�ت العين حت�ت يد أكثر م�ن واحد ،ف�إن أخرب الكل

بوقفيتها أو بكيفية وقفيتها ُصدّ قوا وثبتت وقفيتها ،وإن أخرب بعضهم فقط ،فإن
كان ظاهر يدهم ملكية العني تثبت الوقفية يف حصته بالنسبة وال تثبت يف حصة
االخري�ن ،وإن مل تك�ن يدهم كذلك ـ كام لو كانوا مس�تأجرين للعني ،أو كانت

عارية يف أيدهيم ،أو غاصبني هلا ،أو غريذلك ـ ثبتت الوقفية يف متام العني بإخبار
ٍ
حينئذ .وإن
بعضهم هبا ،إال أن يكذبه االخـرون ،فال تثبت الوقفية يف يشء منها
اتفقـوا عىل الوقفـية واختلفـوا يف كيفيـتها مل تثبت إحدى الكيفيتني.

(مس�ألة  :)3ال ف�رق يف إخب�ار صاحب الي�د بني أن يك�ون بالقول ،وأن

يكون بالكتابة ونحوها من طرق االخبار .بل يكفي ترصفه يف العني ومعاملته هلا
معاملة الوقف ،أو معاملة وقف خاص ،كمس�جد أو حسينية أو وقف ترشيكي
أو ترتيبي أو غري ذلك من كيفيات الوقف .نعم البد من ظهور حاله يف الترصف
يف بنائ�ه عىل ما يناس�ب ترصفه وجزمه ب�ه ،أما لو احتمل ص�دور الترصف منه
ملجرد االحتياط تبع ًا لالحتامل فال يرتتب عليه يشء.
(مسألة  :)4إذا كانت هناك عني صاحلة للوقفية قد كتب عليها أهنا وقف

واحتمل أهنا صادقة وأن العني وقف ،فالكتابة املذكورة..

ت�ارة :ال تص�در عادة إال مم�ن يضع يده على العني ،بحي�ث تكون العني

حني الكتابة حتت يده ويف س�يطرته ،كام هو الظاهر يف االشياء الصغرية كاالنـاء
والكت�اب ونحومه�ا ،وكذا يف االش�ياء الكبـيرة ـ كالدار والعق�ار ـ إذا كانـت

الكتابة حمتاجة لعناية كالكتابة بالكايش املثبتة يف البناء ونحوها.

و ُاخرى :ال تكون الكتابة كذلك ،كالكتابة عىل الدار من اخلارج بالفحم.
وال عربة بالثانية ،أما ا ُالوىل فالظاهر أهنا توجب احلكم بوقفية العني املذكورة.
نع�م ،إذا كانت العني بيد ش�خص وادعى ملكيتها ،واعت�ذر عن الكتابة
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بع�ذر مقبول ُص�دّ ق وحكم بملكيته ،وترتبت أحكامها .وك�ذا إذا ادعى أنه قد

اشرتاه لتحقق املربر لبيع الوقف.

(مس�ألة  :)5إذا وج�دت ورقة بخط ش�خص تتضم�ن أن العني الفالنية

وقف ،وكانت العني املذكورة يف ملكه أو حتت واليته بحيث له وقفها ،فإن ظهر
م�ن ح�ال الكتابة أهنا صادرة بداعي االخبار بصدور الوقفية أو بداعي إنش�ائها

ثبت�ت الوقفي�ة بذل�ك ،وإن مل يظه�ر ذلك فال تثبت هب�ا الوقفية ،كما إذا احتمل
صدوره�ا ملج�رد تعلم االنش�اء ،أو لكتابة مس�ودة الوقفي�ة لعرضها عىل بعض

الناس واستش�ارهتم فيها ،عىل أن يتم إنش�اؤها بعد ذل�ك عند اتضاح رجحاهنا
أو حصول بعض التعديالت عليها.

(مسألة  :)6امل ّتبع يف تعيني نوع الوقف وكيفيته وخصوصياته ظاهر كالم

الواق�ف املتحصل من�ه بعد مالحظة القرائ�ن العامة واخلاص�ة املحيطة به ،وقد
تع�رض فقهاؤن�ا (ريض اهلل تعاىل عنهم) ملفاد مجلة من العب�ارات ،وقد أعرضنا

ع�ن ذلك الن املعيار يف مفاد العبارات املذك�ورة يف كالمهم عىل ما ذكرنا ،وهو
أمر ال ينضبط ،لعدم انضباط القرائن.

(مس�ألة  :)7تثب�ت الوقفية بتصرف الناس يف العني على أهنا وقف هلم،
يس�تحقون الترصف في�ه جي ً
ال بعد جيل من دون مزاح�م ومانع ومعارض ،كام

يثب�ت عم�وم الوقفية وخصوصها ومجي�ع خصوصياهتا بذلك أيض� ًا ،فاالماكن
العام�ة الت�ي يتصرف الناس فيها عىل أهن�ا وقف هلم م�ن دون مزاحم يبنى عىل
وقفيته�ا بما يناس�ب ترصفه�م ،وال حيت�اج إىل مثبت آخر م�ن بينة أو إق�رار أو

غريمها .وال ترفع اليد عن ظاهر الترصف املذكور إال بش�واهد وقرائن تكش�ف

عن عدم وقوعه يف حمله.

واحلمد هلل رب العاملني

 ........................................................ 322منهاج الصاحلني /املعامالت ـ القسم األول

الفصل التاسع

يف احلبس والسكنى والعمرى والرقبى
وهي تشترك مع الوقف يف حتبيس العني من أجل استيفاء املنفعة تدرجي ًا،

إال أهن�ا ختالف�ه يف عدم ابتنائه�ا عىل إخراج العني عن مل�ك مالكها ،بل تبقى يف
ملك�ه فتكون موروثة لورثته ،وليس ملن حبس�ت ل�ه الترصف هبا يف مدة احلبس

ترصف املالك بالبيع والرشاء ونحومها.

(مس�ألة  :)1التحبي�س عب�ارة ع�ن التص�دق بمنفع�ة العين وحده�ا

وقرصه�ا عىل ش�خص أو أش�خاص حمصورين ،أو عىل جه�ة معينة عامة يصح

والزوار وس�بيل اهلل تعاىل وخدمة
الوق�ف عليها ،كالفق�راء والعلامء واحلج�اج
ّ
املسجد وغريها.

(مس�ألة  :)2البد يف التحبيس من إنش�اء مضمونه بما يدل عليه من قول

حبست فريس عىل زيد،
أوفعل ،عىل نحو ما تقدم يف الوقف وغريه ،كام إذا قالّ :
بنية حتبيسها عليه ،أونحوذلك.
أو يف سبيل اهلل تعاىل ،أو َد َفع فرسه لزيد ّ
(مس�ألة  :)3البد يف لزوم التحبيس من قصد القربة والقبض ،عىل النهج

املتقدم هناك .ويف اشرتاط القبول فيه إشكال.

(مسألة  :)4إذا حبس املالك ملكه مدة معينة لزم يف املدة املذكورة ،وليس

ل�ه الرج�وع عنه قبل مضيه�ا ،وإذا مات قبل مضيها فليس لوارث�ه الرجوع فيه،
فإذا مضت املدة عادت املنفعة له أو لوارثه.
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(مسألة  :)5إذا أطلق املالك التحبيس ومل يو ّقته بمدة معينة وكانت اجلهة

التي حبس�ه هلا حمدودة ال دوام هلا ـ كش�خص معني ـ مل ينفذ بعد موت احلابس،
بل يرجع مرياث ًا لورثته .والظاهر لزومه عليه يف حياته ،وليس له الرجوع فيه.
نع�م ،ل�ه الرجوع متى ش�اء إن اقترص عىل ب�ذل ملكه للمنفع�ة اخلاصة،
كام لو أس�كن ش�خص ًا الدار أو أخدمه عبده أو اس�تخدم سيارته أو دابته يف نقل
الزوار ،من دون أن ينشئ التحبيس ويلتزم به.
احلجاج أو ّ

(مسألة  :)6إذا أطلق املالك التحبيس ومل يو ّقته بمدة معينة ومل تكن اجلهة

الت�ي حبس�ه هلا حمدودة ،بل كان من ش�أهنا ال�دوام ـ كالعلماء والفقراء وخدمة
املس�جد ـ فه�ل يبقى التحبيس مع إطالقه نافذ ًا ما دام�ت العني باقية ،وال يظهر

الفرق بينه وبني الوقف عم ً
ال إال إذا سقطت العني عن االنتفاع املقصود ،حيث
حبس�ها يف التحبيس ،أو يبطل التحبيس
تبق�ى صدقة يف الوقف وتبقى ملك ًا ملن ّ
بم�وت احلابس كام يف الصورة الس�ابقة وجه�ان أقوامها الثاين .وك�ذا احلال إذا
رصح احلابس بالدوام والتأبيد.

(مس�ألة  :)7من أفراد احلبس الس�كنى وهي ختتص باملس�كن ،وتتضمن

جعل حق السكن لشخص معينّ  ،وجتري فيها االحكام املتقدمة.

(مسألة  :)8إذا ّقيد احلبس ـ يف املسكن وغريه ـ بمدة معينة ـ كعرش سنني
ً
املحبس عليه قيل
مثلا ـ قيل ل�ه أيض ًا :رقبى ،وإذا ّقي�ده بعمر احلابس أو عم�ر َّ
املحبس عليه ش�خص ًا معين ًا ،أما إذا كان
ل�ه :عمرى .وخيتص اجلميع بام إذا كان َّ
عنوان ًا عام ًا فال يطلق عليه إال احلبس.
(مسألة  :)9حيث سبق عدم خروج العني يف احلبس وما ُاحلق به عن ملك

املال�ك فللاملك بيع العني مس�لوبة املنفعة م�ن دون أن يبطل التحبيس أو ينافيه.
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املحبس علي�ه فليس له أن يبيع املنفع�ة ،أو يصالح عليها أو عىل إس�قاطها،
أم�ا َّ
لع�دم وض�وح كونه مالك ًا هلا ،بل يش�كل ج�واز املصاحلة معه على أن ال ينتفع
بالعين بنحو يك�ون للمصالح معه االنتفاع هبا بد ً
ال عن�ه ،الن الظاهر أو املتيقن
للمحبس عليه االنتفاع باملبارشة ،فمع عدم انتفاعه بنفسه تكون املنفعة حتت
أن
َّ
سلطان املالك املح ِّبس تبع ًا للعني التي هي ملكه.

املبحث الثاين

يف بقية الصدقات مما ال يبتني
وهي عىل قسمني:

عىل التحبيس

القس�م األول :م�ا يكون صدقة بنفس�ه م�ن دون أن يض�اف إىل متصدَّ ق
عليه ،ويكون متليكه للمستحق أو بذله له أو تسليطه عىل االنتفاع به متأخر ًا رتبة

مقوم� ًا ومقارن ًا له .ومنه
وزمان� ًا عن كونه صدقة بنفس�ه
ومتفرع� ًا عىل ذلك ،ال ّ
ّ
ال�زكاة الواجب�ة التي جعلها اهلل تع�اىل يف النصاب اململ�وك ،وزكاة الفطرة التي
متعينان بأنفسهام ،بل يمكن تعيينهام بالعزل خارج ًا
جعلها يف ذمة املكلف ،فإهنام ّ

قبل أخذ املستحق هلام ،ومنه الوقف إذا بطلت وقفيته كام تقدم.

(مس�ألة  :)1الظاه�ر مرشوعية التص�دق بالنحو املذك�ور ،فهو نحو من

االيق�اع ويكف�ي فيه إخراج املالك املال عنه وتعيينه يف جهة قربية ،نظري الوقف،
ولي�س االختالف بينهما إال يف ابتناء الوق�ف عىل حتبيس العني الس�تيفاء النامء
أو املنفع�ة ،وع�دم ابتن�اء التصدق املذك�ور عىل ذلك ،بل عىل جم�رد جعل العني
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صدق�ة مطلقة أو مقيدة بمرصف خاص من دون حتبيس أو متليك ،فيخرج املال

بذلك عن ملك مالكه ويتعينّ للجهة التي ُعينّ هلا ،وال جيوز للاملك الرجوع فيه
بعد تعيينه.
(مسألة  :)2من الصدقة املطلقة باملعنى املذكور ما تعارف يف عصورنا من

عزل مقدار من املال بعنوان اخلريات التي تصلح للرصف يف مجيع وجوه الرب.

(مس�ألة  :)3م�ن الصدق�ة املقي�دة باملعن�ى املذك�ور التربع�ات للجهات

اخلريي�ة املختلف�ة ،كاملناس�بات احلس�ينية ونحوه�ا مم�ا ينس�ب للنب�يF

وآلهBمن إطعام أو جمالس أو مواكب عزاء أو أفراح ،وكذا ما خيصص لسائر
املناس�بات الدينية ،وكذا التربع لصنف من املؤمنني ـ كالعلامء والسادة ـ أو لسدّ

حاجة ش�خص معني ،كبناء داره أو زواجه أو عالجه أو نحوها إذا ابتنى التربع
على تعيني املال للجه�ة املذكورة من دون متليك للش�خص حينه ،وإ ّ
ال دخل يف

القسم الثاين من الصدقة .هذا كله إذا ابتنى التربع عىل قطع املالك عالقته باملال
وإخراج�ه عن ملكه ،وإ ّ
ال كان وعد ًا بالبذل عند احلاجة من دون أن يكون املال
صدقة قبل الرصف.

(مس�ألة  :)4من الصدقة املذكورة التربع للصنادي�ق اخلريية التي تعارف

اس�تحداثها يف عصورن�ا إذا ابتن�ت على قطع املتبرع عالقته باملال ،أم�ا لو بقي
امل�ال له وكان مبن�ى الصندوق عىل بذله للترصف فيه باالقراض أو املعاوضة أو

نحومها فهو خارج عن ذلك ،وراجع إىل التوكيل يف الترصف اخلاص.

(مس�ألة  :)5من الصدق�ة املذكورة التربع للجمعي�ات أو اجلهات العامة

اخلريية كاملكتبات واملستش�فيات واجلامعات ونحوها ،فإن الظاهركون املال يف
مجيع ذلك صدقة تتعينّ فيام ُع ّينت له.

(مسألة  :)6البد يف لزوم التصدق املذكور من قبض املال الذي تصدق به
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من قبل من يتوىل رصف الصدقة املذكورة أومجعها ،وإذا كان هو املتصدق نفسه

كفى قبضه املال بام أنه متعينّ للجهة املتصدق هلا وخارج عن ملكه.

(مس�ألة  :)7إذا كانت الصدقة املذكورة مقيدة بمرصف خاص فتعذر أو
ٍ
حينئذ
ارتفع موضوعه رصف املال يف مصارف الصدقات ،واألحوط اس�تحباب ًا

املقيد به التصدق .وكذا احلال لو كان
حتري االقرب فاالقرب للمرصف اخلاص ّ
التعذر وارتفاع املوضوع من أول االمر قبل التصدق.

(مس�ألة  :)8إذا جع�ل املتصدق الصدقة هلل تعاىل ،م�ن دون نظر ملرصف
خاص فاألحوط وجوب ًا رصف املال يف الفقراء واملساكني وابن السبيل.
القس�م الث�اين :ما يك�ون صدقة بإضافت�ه ملتصدق عليه وجعل�ه له ،نظري

اهلبة وهي باملعنى املذكور واجبة يف مواردكثرية ،كام يف الكفارات وفدية الصيام
وغريمه�ا مما يذكر يف أبواب الفقه املتفرقة ،أما يف غري ذلك فهي من املس�تحبات
املؤك�دة ،وق�د توات�ر الرتغيب فيها واحل�ث عليها يف الكتاب املجي�د وأحاديث

النبيFواألئم�ة من آله ،Bوقد ورد أهنا ُج ّن�ة من النار ،وأن من ُختم له هبا
دخ�ل اجلن�ة ،وأهنا تفك من بني حلى س�بعني ش�يطان ًا ـ بل س�بعامئة ـ كلهم يأمر
اإلنس�ان أن ال يفع�ل ،وأهنا تقع يف يد اهلل تعاىل قب�ل أن تقع يف يد العبد ،كام قال

ع�ز م�ن قائل﴿ :أمل يعلموا أن اهلل هو يقبل التوبة ع�ن عباده ويأخذ الصدقات﴾
ّ
ّ
ولع�ل املراد بذلك أن اهلل تعاىل حيفظها للمتص�دق يف خزائن رمحته مبارشة ،من
دون أن يتوسط يف إيصاهلا ملك يرفعها.

كام ورد أهنا دواء املريض ،وهبا تدفع ميتة الس�وء ،والداء والدبيلة ـ وهي
الطاع�ون وخراج ود ّمل يظهر يف اجلوف ويقتل صاحبه غالب ًا ـ واحلرق والغرق
ع�د س�بعني باب ًا من الس�وء ،وأن هب�ا يؤخر االجل،
واهل�دم واجلن�ون ...إىل أن ّ
و ُيقضى الدين ،وهي تزيد يف املال ،وختلف الربك�ة ...إىل غري ذلك مما ورد فيها
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ويف احلث عليها.

(مس�ألة  :)9يس�تحب افتت�اح اليوم بالصدق�ة ،ليدفع هبا رشه ونحس�ه،

وافتت�اح اللي�ل هبا ،ليدفع رشه ونحس�ه ،ويف احلديث« :أن صدق�ة الليل تطفئ

غضب الرب ،ومتحو الذنب العظيم وهتون احلس�اب ،وصدقة النهار تثمر املال
وتزي�د يف العم�ر» .وأفضله�ا صدقة الرس ،فق�د ورد أهنا تطف�ئ غضب الرب،

وصاحبها أحد السبعة الذين يظلهم اهلل تعاىل يف ظله يوم ال ظل إالظله.

(مس�ألة  :)10الظاهر صحة الصدقة املذكورة من الصبي يف ماله إذا بلغ
عرش س�نني َ
ووضعها يف موضعها ،وال يشترط فيه�ا إذن الويل ،وذلك من مجلة
املستثنيات من احلجر عىل الصبي.

(مس�ألة  :)11الصدقة بحس�ب االصل من سنخ اهلبة مرشوطة بالقربة ،
ّ
مايدل عىل إنش�اء ذلك
فه�ي م�ن العقود تفتقر إىل االجياب والقبول ،وتقع بكل
وااللت�زام ب�ه من قول أو فعل ،نظير ما تقدم يف مجيع العق�ود ،كام أهنا مرشوطة

بالقب�ض كاهلب�ة .ويلح�ق هبا كل إحس�ان مايل كإب�راء املديون من دين�ه وإعارة
املت�اع وبذل�ه ملن يطلبه ،وكذا بذل الطعام والشراب ونحومها وإن مل يكن بنحو
ٍ
حينئذ أن تكون عقد ًا ،بل قد تك�ون إيقاع ًا ،وال جيري
التملي�ك .وال يل�زم فيها
عليها حكم اهلبة ،بل يلحق بالصدقة كل إحس�ان وإن مل يكن مالي ًا ،فقد ورد أن

كل معروف صدقة ،وأن تنحية األذى عن الطريق صدقة ،وأن صنايع املعروف
تدفع ميتة السوء ومصارع اهلوان.

(مس�ألة  :)12يعتبر يف الصدق�ة قص�د القرب�ة ،بمعن�ى ع�دم ترتب أثر
ٍ
حينئذ .نعم ليس كل هبة
خصوصي�ة الصدق�ة بدونه ،وإن ترتب عليها أثر اهلب�ة
بقصد القربة صدقة ،بل الصدقة هبة خاصة يعرفها املترشعة بمرتكزاهتم.

(مس�ألة ّ :)13
حت�ل صدق�ة اهلاش�مي عىل اهلاش�مي ،مس�تحبة كانت أو
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واجب�ة ،حت�ى الزكاة املفروضة .وال ّ
حتل زكاة غري اهلاش�مي عىل اهلاش�مي عىل
م�ا تقدم يف كت�اب الزكاةّ ،
وحتل غريها من أنواع الصدقة من غري اهلاش�مي عىل
اهلاشمي ،واجبة كانت ـ كالكفارات وفدية الصيام ـ أو مستحبة.

نع�م ما يتعارف من دفع املال القليل لدفع البالء ونحوه ،مما كان فيه نحو

م�ن ال�ذل واهلوان عىل االخ�ذ ففي جوازه إش�كال ،واألوىل دفع�ه بعنوان اهلبة
واهلدية وإن كانت قربية  ،جت ّنب ًا حلرمانه وهوانه.
(مسألة  :)14ال جيوز الرجوع يف الصدقة بعد القبض وإن كانت الجنبي،

حتى قبل الترصف املغري للعني ،وبذلك متتاز عن اهلبة.

(مس�ألة  :)15ال جت�وز الصدقة التي هي من س�نخ اهلبة على الغني ،وإن

دفعت له بعنوان كوهنا صدقة مل يملكها ،ومل تربأ هبا ذمة الدافع إذا كانت واجبة.
نعم يستحب التصدق عىل جمهول احلال إذا سأل ،احتياط ًا الحتامل حاجته ،وإن

مل ّ
حيل له املال إن كان غني ًا.

(مسألة  :)16ال جتوز الصدقة عىل الناصب ،وجتوز عىل غريه من املخالفني

ورى عطشه ،كام جتوز الصدقة عىل جمهول
والكفار عند رضورهتم ّ
كس�د جوعه ّ

احلال ،وال سيام من وقعت له الرمحة يف القلب ،وعىل املستضعفني والضعفاء من

الش�يوخ والنس�اء والصبيان .واألوىل االقتصار يف الصدق�ة عليهم عىل القليل.

(مس�ألة  :)17م�ن تصدق بصدقة عىل ش�خص وأوصلها ل�ه فلم يقبلها
ور ّده�ا مل ّ
حي�ل للمتصدق أكلها وإرجاعها يف ماله ،ب�ل عليه أن ينفقها يف وجوه

الرب ،وتكون من القسم األول من الصدقة.

نع�م حيث تقدم هناك توقف لزوم الصدقة عىل قبضها فيكفي يف القبض
هنا قبض الرسول الذي ك ّلف بإيصاهلا ،كام يكفي قبض من تصدق عليه هبا فلم
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يقبلها ور ّدها.

(مس�ألة  :)18التوسعة عىل العيال من غري رسف أفضل من الصدقة عىل

غريهم،بليكرهلصاحباملالإنفاقهيفوجوهالربواملعروفبحيثيبقىهووعياله
ٍ
حينئذ ممن ال يستجاب له لو دعا بالرزق.
من غري يشء ،ويف بعض الروايات أنه
(مس�ألة  :)19الصدق�ة على الرحم أفضل من الصدقة على غريه .بل يف

بع�ض الرواي�ات :ال يقبل اهلل الصدقة وذو رحم حمت�اج .وأفضلها الصدقة عىل
الرحم الكاشح ،وهو الذي يضمر لك العداوة ،أوالذي يعرض عنك لعداوته،

ولعل الثاين أقرب.

(مسألة  :)20يستحب التوسط يف إيصال الصدقة للمسكني ،ففي اخلرب:
«ل�و جرى املعروف عىل ثامنني ك ّف ً�ا ُال ِجروا كلهم من غري أن ينقص صاحبه من
أجره شيئ ًا».
(مس�ألة  :)21تكره املس�ألة م�ع احلاجة .ويظهر من مجل�ة من النصوص

حرمة الس�ؤال مع عدم احلاجة .بل يظهر م�ن بعضها أنه ليس املراد باحلاجة هو

الفقر الرشعي ،بل احلاجة العرفية القريبة ففي احلديث« :من سأل الناس وعنده

قوت ثالثة أيام لقي اهلل يوم يلقاه وليس عىل وجهه حلم».

واحلمد هلل رب العاملني

كتاب الوصية
وه�ي عهد اإلنس�ان يف حياته بما يريده بعد وفاته ،وهي من املس�تحبات

املؤك�دة ،وقد ورد أهنا حق عىل كل مس�لم ،وأنه ال ينبغ�ي أن يبيت إال ووصيته

عند رأسه.

وع�ن النبيFأن�ه قال« :من مل حيس�ن وصيت�ه عند امل�وت كان نقص ًا يف

مروته وعقله».

وعنهم« : Bإن اهلل تبارك وتعاىل يقول :ابن آدم تطو ّلت عليك بثالثة:

سترت عليك ما ل�و يعلم به أهلك ما واروك ،وأوس�عت عليك فاس�تقرضت
منك فلم تقدم خري ًا ،وجعلت لك نظرة عند موتك يف ثلثك فلم تقدم خري ًا».
وق�د تق�دم يف مقدمة الكالم يف غس�ل االم�وات ما ينفع يف املق�ام .ويقع

الكالم فيها يف ضمن فصول..
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الفصل األول

الوصية قسامن..

فيام تتحقق به الوصية

القسم األول :الوصية التمليكية ،وهي عبارة عن أن جيعل شيئ ًا من تركته

لش�خص خاص أو جلهة خاصة ،وهي نحو م�ن التمليك أو التخصيص املعلق

على امل�وت ،ويرتتب مضموهنا بع�د املوت بال حاجة إىل س�بب اليقاعه ،كام لو
قال :اليشء الفالين لزيد بعد وفايت ،أو للفقراء أو للمسجد.

ف�إن اليشء املذكور يتعين فيام عينّ له بعد الوفاة بلا حاجة إىل جعل من

الويص أو الوارث ،بل ليس وظيفتهام إال بذله ملن ُجعل له أو فيام ُجعل له ،النه

مستحق بعد املوت بالوصية نفسها.

القس�م الثاين :الوصية العهدية ،وهي العهد لش�خص معينّ بالوالية عىل

أطفال�ه القارصي�ن أو عىل ما له احلق فيه من تركته لينف�ذ فيه عهده ،وكذا العهد
بالترصف يف قسم من تركته بام يريده ،سوا ًء كان الترصف املذكور خارجي ًا ـ كام

ل�و أوىص بتكفين�ه بكفن خاص قد أع�دّ ه ـ أم اعتباري ًا ،كام لو أوىص بقس�م من
تركته أن يعطى لزيد ،أو جيعل مس�جد ًا ،أو أن يباع ويوزع ثمنه عىل الفقراء ،أو
نح�و ذلك .والترصف االعتباري يف هذا القس�م ال ينف�ذ بنفس املوت ،بل البد

م�ن إيقاع�ه من الويص أو غريه مم�ن له ذلك ،ولو مل يوقعه من ل�ه إيقاعه مل يقع،
غاية االمر أن الويص يكون عاصي ًا يف عدم إيقاعه.
(مس�ألة  :)1تق�دم يف مباح�ث جتهي�ز املي�ت االش�كال يف نف�وذ الوصية
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بالتجهي�ز ،وأن الالزم معها اجلمع بني إذن الويل الرشعي والويص .نعم إذا أعدّ

اإلنسان كفنه وجب تكفينه به.

(مس�ألة  :)2يكفي يف حتقق الوصي�ة كل ما ّ
دل عليها ،من لفظ رصيح أو

ظاه�ر ،أو فعل من إش�ارة أوكتابة أو غريمه�ا .وإذا وجدت كتابة بخطه تتضمن

وصي�ة ،فإن ظهر منها أهنا صادرة بداعي إنش�اء الوصي�ة أو االخبار هبا كفى يف

ثبوت الوصية ،وإالمل تثبت الوصية هبا ،نظري ما تقدم يف الوقف.

(مسألة  :)3ال يعترب القبول من املوىص له يف الوصية التمليكية .واملشهور
بطالهنا مع رد املوىص له إذا كان شخص ًا معين ًا أو أشخاص ًا معينني ،وهو ال خيلو

عن إش�كال ،فالالزم االحتياط ،بل ال إش�كال يف عدم بطالهنا برده هلا إذا سبق
منه القبول هبا يف حياة املويص أو بعد وفاته.

(مس�ألة  :)4لو أوىص له بش�يئني فر ّد أحدمها جرى االشكال املتقدم فيام

ر ّد ،وصح يف االخر .وكذا احلال فيام إذا أوىص له بيشء واحد فر ّد بعضه.

(مس�ألة  :)5إذا تضمنت الوصية العهدية أمر ًا متعلق ًا بالغري مل جيب عليه
ً
قسما من تركته
تنفيذه ،س�وا ًء كان يف صالح ذلك الغري ،كام لو أوىص بأن يعطى
أو يلبس ثيابه ،أم مل يكن يف صاحله كام لو أوىص بأن يصيل عنه أو حيج عنه .نعم
ل�و أوىص بأن يصيل علي�ه أو نحوه من واجبات التجهيز فاألحوط وجوب ًا قيامه
به بإذن الويل ،إال أن يلزم احلرج عليه.

(مسألة  :)6ال يفرق يف حكم املسألة السابقة بني الويص وغريه ،وما يأيت

من أن الويص مكلف بتنفيذ وصايا امليت إنام يراد به وجوب السعي عليه لتحصيل
م�ن يقوم هب�ا ،ال أنه مل�زم بتحقيقه�ا مطلق ًا ول�و بمبارشته للعم�ل املوىص به.
(مس�ألة  :)7قد جيب عىل الغري تنفيذ م�ا طلبه املويص باملبارشة من حيثية
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ُاخ�رى غير الوصية ،كام ل�و صاحله يف حياته على أن يصيل عنه بع�د وفاته بامل

معين ،أو رشط علي�ه ذلك يف ضمن عق�د الزم ،أو كان املكلف قد ألزم نفس�ه
بالعم�ل بتنفيذ ما طل�ب منه بيمني أو نحوه ،لكن ذلك خ�ارج عام نحن فيه من

لزوم العمل عليه من حيثية الوصية.

ليص�ل زي�د بامئ�ة دين�ار ـ ً
ِّ
مثلا ـ مل جي�ب عىل زيد
(مس�ألة  :)8إذا ق�ال:

الصلاة عن�ه ،كما تق�دم ،لك�ن ل�و صلى عن�ه اس�تحق امل�ال املجع�ول ال من

حيثي�ة اجلعال�ة ،بل من حيثي�ة الوصي�ة ،الن الطلب املذكور يرج�ع إىل الوصية
ٍ
وحينئذ البد من
بدف�ع ذل�ك املال لزيد عىل تقدير صالت�ه عنه ك ُاجرة للصلاة،
حتق�ق رشوط نف�وذ الوصية يف الوصي�ة املذكورة ،ولذا خترج م�ن الثلث ،ال من

أصل الرتكة كالديون.

(مسألة  :)9ال يتوقف نفوذ وصاية الويص عىل قبوله .وإذا ر ّدمل ينفذ ر ّده
املوىص ر ّده يف ح�ال يمكنه أن
ووج�ب علي�ه أن يقوم بما ُاويص له إال أن يبل�غ
َ

يويص إىل غريه.

(مس�ألة  :)10إذا ر ّد الويص وأبلغ املويص بر ّده فإن أعرض املويص عن

أرص عىل وصيت�ه إليه فالظاهر
وصيت�ه إليه س�قطت وصايته ،وإن مل يع�رض أو ّ
عدم س�قوط وصايته ،غاي�ة االمر أنه ال جيب عليه القي�ام بالوصية وله االمتناع

م�ن ذلك ،فيك�ون احلال كام لو تعذر عىل الويص تنفي�ذ الوصية ،ولو ريض بعد

ذلك بالقيام بالوصية كان هو املقدّ م عىل غريه يف تنفيذها.

(مس�ألة  :)11الظاه�ر ترت�ب االث�ر املتق�دم عىل ال�رد حتى ل�و كان قبل
الوصي�ة ،فإذا ق�ال زيد لعمرو :ال ِ
توص إيل ،أو :ال أقبل وصيتك إيل ،فلم يعتن
عم�رو وأوىص إلي�ه ،مل يك�ن زيد ملزم� ًا بالقيام بالوصية م�ن دون حاجة إىل أن
يبلغه بر ّده مرة ُاخرى بعد الوصية .وأظهر من ذلك ما إذا أوىص إليه فر ّد وأبلغه
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بالرد فلم يعتن وجدّ د الوصية له.

(مس�ألة  :)12الظاه�ر أن قبول الويص للوصي�ة ال يمنعه من ر ّدها فينفذ

ر ّده بالرشط املتقدم.

(مسألة  :)13إذا طلب الوالد من ولده قبول وصيته مل يكن للولد االمتناع

وال�رد .أم�ا إذا أوىص إليه م�ن دون أن يطلب منه القبول فله ال�رد ،عىل نحو ما

تقدم يف غريه.

الفصل الثاين
ويعترب فيه ُامور..

يف املويص

األول :البل�وغ ،فلا تنف�ذ وصي�ة غير البال�غ على نح�و وصي�ة البالغ.

نع�م تص�ح وصي�ة ابن عشر س�نني إذا كان قد عق�ل وكانت وصيت�ه يف وجوه
اخلير واملع�روف .ب�ل األح�وط وجوب� ًا نف�وذ وصيته باليسير يف وج�وه اخلري
ٍ
حينئذ عم ً
ال عىل
واملعروف إذا كان ابن س�بع س�نني ،فعلى الورثة إنفاذ وصيت�ه
االحتياط املذكور.

الثاين :العقل ،فال تصح وصية املجنون والسكران ونحومها حال فقدهم

للعقل .نعم ال تبطل الوصية بطروء يشء من ذلك بعدها.

(مس�ألة  :)1يف اشتراط الرشد املايل يف الوصية باملال إشكال .بل الظاهر

عدم اشرتاطه إذا كانت الوصية يف وجوه اخلري واملعروف .كام أنه ال يعترب الرشد
املايل يف الوصية بغري املال.
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الثالث :االختيار ،فال تصح وصية املكره.

ثم
الراب�ع :احلري�ة ،فال تصح وصية اململوك إال بإذن م�واله .ولو أوىص ّ
حترر مل تنفذ وصيته إال أن جييزها ،فتكون االجازة وصية مستأنفة.

اخلام�س :أن ال يكون قاتل نفس�ه ،فمن أحدث يف نفس�ه حدث ًا برجاء أن
ثم أوىص ومات مل تنفذ وصيته يف ماله.
يرتت�ب عليه املوت وكان عاصي ًا بذل�ك ّ
وتنف�ذ فيما عدا ذل�ك ،كما إذا مل يتعمد ما أحدثه يف نفس�ه ،أو تعم�ده ال برجاء
امل�وت ،أو تعم�ده برجاء املوت بوجه ُيع�ذر فيه ومل يكن عاصي� ًا ،كام لو توقف
ثم مات
علي�ه واجب أه�م ،أو كان عاصي ًا بذلك لكنه مل يمت ب�ه ،بل عويف منه ّ

ثم أحدثه ومات
بس�بب آخر ،أو أوىص قبل أن حيدث يف نفس�ه احلدث املذكور ّ
ب�ه .نعم يف نفوذ وصيته بعد احلدث املذكور يف غري املال ـ كالوالية عىل أطفاله ـ

إشكال ،فالالزم االحتياط.

(مس�ألة  :)2ال يعتبر يف امل�ويص االيمان ،فتص�ح الوصية م�ن املخالف

والكافر .نعم للمؤمن إلزامهام بمقتىض دينهام يف حكم الوصية.

الفصل الثالث
يف املوىص له

(مسألة  :)1ال تصح الوصية التمليكية وال العهدية للمعدوم إذا استلزمت
مت ف�داري الوالد زيد ّ
لكل منهم ربع منها ،أو
متلي�ك ًا ملع�دوم ،كام إذا قال :إذا ّ
مت فاعط�وا داري بعد م�ويت ألوالد زيد ّ
لكل منهم رب�ع منها ،وكان
ق�ال :إذا ّ

بتخيل أو توقع أن أوالد زيد حني موته أربعة ،وكانوا يف الواقع ثالثة.
ذلك منه ّ
وتص�ح فيام عدا ذلك ،ب�أن كان املوىص له معدوم ًا حني الوصية موجود ًا
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حين م�وت املويص ،كام لو ق�ال :داري الوالد زيد املوجودي�ن حني مويت ،أو:
اعطوه�ا هل�م ،ومل يكن لزي�د أوالد حني الوصي�ة ،وإنام وجدوا بعده�ا ،أو كان

أوالده حين الوصي�ة ثالث�ة وحني موت امل�ويص أربع�ة ،فإن الدار تقس�م بني
االربعة أرباع ًا ال بني الثالثة الكبار أثالث ًا.
ومث�ل ذل�ك م�ا إذا كان امل�وىص ل�ه معدوم ًا حين الوصي�ة وحني موت

املويص ،إال أنه موجود حني حتقق التمليك املوىص به ،كام لو قال :ثمرة البستان
الفالين يف كل عام ملن يوجد يف ذلك العام من ذريتي طبقة بعد طبقة ،أو :ادفعوا

الثمرة املذكورة هلم ،فإن الثمرة املتجددة بعد وفاة املويص تكون ملن هو موجود
يف عام حصوهلا ،وإن مل يكن موجود ًا حني الوصية أو حني موت املويص.

(مس�ألة  :)2إذا أوىص للحم�ل وصي�ة متليكية فإن س�قط حي ًا واس�تهل
صح�ت الوصي�ة ،وإال فإن مل حت ّله احلياة بطل�ت ،وإن ح ّلته احلياة ومات قبل أن
يستهل ففي صحتها إشكال ،والالزم االحتياط.

(مسألة  :)3جتوز الوصية للوارث ،وتستحب الوصية لغريه.

(مس�ألة  :)4جتوز الوصية للمخالف والكافر ذمي� ًا كان أو حربي ًا ،إال أن

يكون يف الوصية ترويج للباطل وتشجيع عليه ،فتبطل.

(مس�ألة  :)5ال تصح الوصية ململوك غري املويص ،إال أن يكون قد ُاعتق
من�ه يشء فتص�ح الوصية بنس�بة م�ا أعتق منه ،ف�إن كان هو الرب�ع مث ً
ال صحت

الوصية يف ربعها ،وهكذا.

(مس�ألة  :)6تصح الوصية ململ�وك املويص عىل تفصيل غري مهم بعد ق ّلة

االبتالء باملسألة أو عدمه.

(مس�ألة  :)7إذا م�ات امل�وىص ل�ه قب�ل امل�ويص ،فإن رج�ع املويص عن
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وصيته سقطت الوصية ،ولو مل يرجع ـ ولو للجهل بموته ـ انتقل املال املوىص به
ٍ
حينئذ ،بل هو يملك قهر ًا عىل نحو ملكه للمرياث.
لوارثه .وال أثر لرد الوارث
(مس�ألة  :)8اس�تحقاق وارث امل�وىص ل�ه للوصية عىل نحو اس�تحقاقه
ملرياثه منه ،فيقس�م بني الورثة عىل نحو قس�مة املرياث ،وال َترث الزوجة منه إن
كان أرض ًا ،وتوىف منه ديون املوىص له امليت ،وتنفذ منه وصاياه ،وغري ذلك.
(مسألة  :)9ال فرق يف ذلك بني الوصية التمليكية ـ كام لو قال :هذا لزيد

بعد وفايت ـ والوصية العهدية ،كام لو قال :اعطوا هذا لزيد بعد وفايت.

الفصل الرابع
يف الويص

وه�و ال�ذي جيعله امل�ويص متولي� ًا لتنفيذ وصاي�اه ،س�واء كان واحد ًا أم
متعدد ًا .ويعترب فيه ُامور..

األول :البلوغ ،فال تصح الوصية إىل الصبي منفرد ًا ،وال منض ًام للغري ،إذا
ُاريد هبا ترصفه حال صباه .أما إذا ُاريد ترصفه بعد البلوغ فالظاهر صحتها .كام

أنه مع إطالق الوصية له تصح ،لكن ليس له الترصف قبل البلوغ.

نع�م ،الترصفات الفورية ـ كقضاء الدين وقس�مة املال عىل الورثة ،ودفع

الغائل�ة ع�ن املال لو تعرض للخطر ـ يقوم هبا غريه م�ن االوصياء لو كان ،ومع

عدمه يقوم هبا غري الويص ،كام لو مل يكن للميت ويص ،أو كان وفقد ،أو تعذرت
مراجعته عىل ما يأيت.

ص عىل عدم الترصف إال
(مسألة  :)1إذا ُاويص إىل الصبي والبالغ ،فإن ُن ّ
بعد بلوغ الصبي وجب االنتظار ،وإن ُاطلق استقل البالغ بالترصف ،وال ينتظر

الويص 339............................................................................................

بل�وغ الصبي ،فإن بلغ الصبي مل يكن ل�ه االعرتاض والتبديل فيام أمضاه البالغ،

إال أن يكون البالغ قد خالف وصية امليت ،فإنه يرده إىل ما أو ىص به.

(مس�ألة  :)2إذا ُاويص إىل الصبي والبالغ فامت الصبي قبل البلوغ أو بلغ

ً
نص عىل عدم الترصف
جمنون�ا ،أو نحو ذلك مما يتعذر معه قيام�ه بالوصية ،فإن ّ

إال بع�د بلوغ الصبي جرى ما يأيت يف حكم تع�ذر قيام أحد الوصيني بالوصية ،

وإال استقل البالغ بالترصف كام يستقل به قبل بلوغ الصبي عىل ما تقدم.

الثاين :العقل ،فال تصح الوصية للمجنون ،عىل النحو املتقدم يف الصبي.

فجن ،فإن ظهر م�ن املويص االعراض
(مس�ألة  :)3إذا أوىص إىل عاق�ل ّ

ع�ن الوصي�ة إليه بطلت وصايته ،ومل تعد لو عاد إلي�ه عقله ،وإال بقيت وصايته
وعم�ل عليها لو عاد إليه عقله .وأظه�ر من ذلك ما لو رصح املويص ببقائه عىل

الوصاية إذا عاد إليه عقله.

الثالث :احلرية ،فال تصح الوصية للمملوك إال بإذن سيده ،وإذا أذن كان
له الرجوع عن إذنه ما دام املويص حي ًا .واألحوط وجوب ًا االقتصار يف ذلك عىل

ما إذا أبلغ املويص برجوعه يف حال يسعه نصب غريه.

(مس�ألة  :)4املشهور اشرتاط اإلسلام يف الويص إذا كان املويص مسل ًام.
وال خيلو عن إشكال ،خصوص ًا إذا كانت متمحضة يف املاليات الراجعة إليه ،ومل
ٍ
حينئذ صحتها.
تتضمن والية عىل مسلم وال عىل ماله ،بل الظاهر
(مسألة  :)5ال تشرتط العدالة يف الويص ،بل وال الوثوق ،إال إذا تضمنت

الوصي�ة الوالي�ة على االطف�ال ،فإنه ال جيوز للم�ويص جعلها مل�ن ال يثق به يف
مراع�اة صالحهم ،ولو فعل كان خارج ًا عن مقتضى الوالية عليهم ،فال تصح

يوص هبم .أما إذا أوىص ملن يثق به ّ
فإن وصيته تنفذ،
وصيته له ،ويكون كام لو مل ّ
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وال ينعزل إال بظهور تفريطه ،عىل ما يأيت يف حكم تقصري الويص.
(مسألة  :)6جتوز الوصاية للمرأة عىل كراهية.
(مس�ألة  :)7جيوز للمويص أن يويص إىل أكث�ر من واحد بنحو الترشيك

ـ بحي�ث ال ينف�ذ الترصف إال باجتامعه�م ـ أو بنحو الرتتي�ب ،أو بنحو يقتيض
استقالل كل واحد عند سبقه للترصف ،أو عند حضوره ،أو غري ذلك ،أو بنحو
يقتيض اس�تقالل كل واحد يف جهة خاصة أو قس�م خاص من الرتكة .واملتبع يف

مجيع ذلك ترصيح املويص أو ظهور كالمه ،ولو بضميمة القرائن احلالية أو املقالية.
(مسألة  :)8إذا أوىص الكثر من واحد بنحو الترشيك فسقط أحدهم عن

مقام الوالية بموت أو مرض أو عجز أو غريها ،فإن استفيد من الوصية له جمرد

ترشيفه وتكريمه استقل الباقون بالوالية ،وإن استفيد منها االهتامم بإعامل نظره
توثق ًا من الويص حلس�ن الترصف وعدم اكتفائه ب�رأي الويص االخر فاألحوط
وجوب ًا الرجوع للحاكم الرشعي لتعيني من يقوم مقامه يف ذلك .وكذا احلال لو

تردد االمر بني الوجهني.

فتش�اح االوصياء
(مس�ألة  :)9إذا أوىص الكثر من واحد بنحو الترشيك
ّ

الختلاف نظره�م ،ف�إن كان هن�اك يشء جيتمع�ون على صحته تعّي�نّ  ،كام لو

البر عىل االطلاق واختار االخ�ر إنفاقه
اخت�ار بعضه�م إنفاق امل�ال يف وجوه ّ
على خص�وص الفق�راء ،وإن مل يكن هن�اك يشء جيتمعون عىل صحت�ه ـ كام لو

اخت�ار بعضه�م إنفاق املال على الفقراء واخت�ار اآلخر إنفاقه عىل جمالس س�يد
الشهداء Aفاألحوط وجوب ًا الرجوع للحاكم الرشعي.
ٍ
حينئذ ـ حماولة إقناع االطراف عىل ما جيتمعون
واألحوط وجوب ًا للحاكم ـ

عليه ،ومع تعذر ذلك يكون الترصف له ،وال خيرج عن أحد الوجوه التي اختلف
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االوصي�اء فيها ،فإن اتّضح له أولوي�ة بعضها عمل عليه ،وإال فاألحوط وجوب ًا

له الرجوع للقرعة يف تعيني ما يعمل عليه منها.

(مسألة  :)10إذا سقط الويص عن مقام الوالية بموت أو عجز أو نحومها
فاألحوط وجوب ًا االشرتاك بني الورثة القابلني للوالية واحلاكم الرشعي يف تنفيذ
ٍ
حينئذ ـ نصب ويص يس�تقل بالترصف نظري الويص الذي
الوصية .وال يرشع ـ
عينه املويص ،بل البد من كون املترصف وكي ً
ال عنهم.

(مس�ألة  :)11إذا قّص�رّ
وخصوص� ًا الورث�ة ،ف�إن مل يرتدع أو تش�اح م�ع الورثة كان هلم باالشتراك مع
ال�ويص يف تنفي�ذ الوصي�ة كان ل�كل أحد ردعه

احلاك�م الرشع�ي االرشاف عليه ،ومع تعذر إلزامه بتنفيذ الوصية فاحلكم كام يف

املسألة السابقة.

(مسألة  :)12الويص أمني ال يضمن إال بأمرين:

األول :التعدي عام جيب عليه واخلروج عنه ،سوا ًء كان ذلك باخلروج عام
ُاويص إليه وتبديله ـ كام لو ُاويص باحلج باملال ففرقه يف الفقراء ـ أم باخلروج عام

جي�ب علي�ه بعد تعذر ما ُاويص به ـ كام إذا نسي الويص االمر الذي عينه املويص
ـ فإن�ه يتعّي�نّ عليه إنفاقه يف وجوه الرب ـ كام يأيت إن ش�اء اهلل تعاىل ـ فإذا أنفقه يف
غريها كان ضامن ًا.
الثاين :التفريط ،سوا ًء كـان يف الوصيـة ـ كام إذا أخر تنفيذها فتلف املال ـ

أم يف املال نفسه ،كام إذا قصرّ يف حفظه فسرُ ق.

ً
عملا خاص ًا وج�ب االقتصار
(مس�ألة  :)13إذا عّي�نّ امل�ويص لل�ويص

علي�ه ،وإن أطل�ق فإن كان هناك انصراف إىل يشء معني بس�بب عرف أو عادة
تعني ،وإال كان الترصف موكو ً
ال لنظر الويص ،وكان عليه اختيار ما فيه صالح
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املي�ت ،ومع تعدد وجوه الصالح خيتار ما ه�و االصلح له مع تيرس فعله بالنحو

املتعارف ،وذلك خيتلف باختالف االموات واالوقات .نعم ال إشكال يف تقديم
الواجبات التي انشغلت هبا ذمة امليت عىل غريها من وجوه الرب.

(مسألة  :)14إذا ّقيد الوصاية بجهة معينة اقترص الويص عليها ،وإن أطلق

ـ كام لو اقترص عىل قوله :فالن وصيي ـ كان ظاهره يف عرفنا قيام الويص بإخراج

الثلث ،ورصفه يف مصلحة املويص ،وأداء احلقوق التي عليه ،واالمانات املودعة
عن�ده ،ونحو ذلك .ويف ش�موله للقيموم�ة عىل القارصين من أوالده إش�كال،
واألحوط وجوب ًا ملن يدير شؤوهنم االستئذان منه.

(مس�ألة  :)15ال جيوز للويص تفوي�ض الوصاية إىل غريه ،بأن ينعزل هو
عن الوصاية ويكون ذلك الغري هو الويص مستق ً
ال بالسلطنة ،حتى لو كان ذلك
الغري أعرف منه بنظره.

نع�م ل�ه تفويض االمر يف الوصية إىل الغري ممن ي�راه مثله أو أعرف منه يف

تنفيذه�ا أو تنفي�ذ بعض فقراهتا ،لكن مع بقائه هو على الوصاية  ،ويكون ذلك
الغري وكي ً
ال عنه يف إنفاذ الوصية مستمد ًا سلطنته من سلطنته.
املفوض املذك�ور بموت الويص أو
ويرتتب عىل ذلك أن تس�قط س�لطنة َّ
ٍ
وحينئذ جيري ما تقدم يف املسألة( )10من حكم
نحوه مما يوجب بطالن توكيله،
موت املويص.

نعم ،إذا كان مراد املويص من إيكال االمر للويص ليس خصوص تنفيذه،

ب�ل ما يع�م تعيني من يتوىل تنفيذه مل تس�قط س�لطنة الش�خص املذك�ور بموت
الويص ،النه ليس وكي ً
ال حمض ًا ،بل متولي ًا من قبل املويص بتوسط جعل الويص.
وق�د يفهم ذلك من املويص بقرائن األحوال ،كام لعله كذلك يف عصورنا
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حيث يتعارف عدم معرفة الويص بمواقع الرصف وعدم توليه ذلك بنفس�ه ،بل

يتعارف إيكاله ملن يثق به من أهل العلم واملعرفة ،فيكون قد أدى وظيفته بذلك

محل الشخص املوكل إليه املسؤولية ،فإن التعارف املذكور قد يكون قرينة عىل
و ّ

عموم وصايته للتفويض بالنحو املذكور.

وكذا احلال إذا تويف الش�خص الذي ي�وكل إليه االمر ،فإنه لو كان وكي ً
ال

ً
حمض�ا عىل تفريغ ذمة املي�ت لزم بطالن وكالته بموته ،فيل�زم مراجعة دافع املال
ل�ه ،وصي� ًا كان ع�ن امليت أو متربع ًا بتفري�غ ذمته أو بدفع اخليرات عنه ،إال أن
يفهم من دفع املال له تفويض االمر إليه ،بحيث له أن يويص بتنفيذ ما ك ّلف به،

كما لعله كذل�ك يف عصورنا ،حيث تعارف تكدس االم�وال عند مراجع الدين
ونحوه�م ممن يتص�دى ل ُ
المور العامة من أهل العل�م ،وبنحو يتوقع موهتم قبل
هتي�ؤ رصف االم�وال يف مصارفها ،مع بن�اء الدافع عىل قطع عالقت�ه باملال عند
دفع�ه ،فإن ذلك قد يكون قرينة عامة على عموم التفويض لاليصاء باملال ،وإن

كان االمر ال خيلو بعدُ عن االشكال ،فالالزم االحتياط مهام أمكن.

(مسألة  :)16تعارف يف عصورنا أن جيعل املويص ناظر ًا عىل الويص ،فإن
رج�ع ذل�ك إىل الوصية إليهام مع� ًا بحيث يوكل إليهام مع ًا أم�ر تنفيذ الوصية مع

تقديم أحدمها عىل االخر عند االختالف فالظاهر نفوذه.

وإن رج�ع إىل قصر الوصاية عىل أحدمها بحيث يك�ون هو املتويل لتنفيذ

الوصية ،وليس لالخر إال إعامل نظره ففي نفوذه إشكال ،بل منع.

نعم يمكن للمويص تكليف الويص باستش�ارة ش�خص ما والعمل برأيه
ٍ
حينئذ.
يف تنفيذ الوصية ،لكن ال جيب عىل الشخص املذكور إبداء نظره
هذا ،ولو مات املستشار يف هذا الفرض أو تعذر الرجوع إليه فإن استفيد
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من االمر باستشارته جمرد االهتامم بتكريمه استقل الويص بالوصية ،وإن استفيد
منه االهتامم برأيه توثق ًا حلس�ن الترصف وعدم االكتفاء برأي الويص فاألحوط
وجوب ًا مراجعة احلاكم الرشعي ،لتعيني من يقوم مقامه يف ذلك ،وكذا احلال مع

الرتدد بني الوجهني .وجيري ذلك يف صورة ارشاكه يف الوصية ،عىل ما يظهر مما
تقدم يف املسألة (.)8

(مس�ألة  :)17إذا تضمن�ت الوصية أن للويص أخ�ذ ُاجرة املثل يف مقابل

قيامه بتنفيذ الوصية فذاك ،أما إذا ابتنت عىل املجانية ،أو تضمنت تعيني ما دون
ُاجرة املثل فلذلك صورتان..
ا ُالوىل :أن ال يكون ذلك جمحف ًا بالويص ،لعدم كون تنفيذ الوصية مقاب ً
ال
ٍ
باملال ،أو كان مقاب ً
وحينئذ جيب عىل الويص
ال بامل ال يكون عدم أخذه جمحف ًا به،
تنفيذ الوصية جمان ًا.

ً
ومنشأ للحرج املعتد به عليه ،لكثرة
الثانية :أن يكون ذلك جمحف ًا بالويص
املال بنحو معتد به ،أو لكون الويص حمتاج ًا للتفرغ لسدّ حاجاته املعاشية.
ٍ
وحينئ�ذ إن كان ق�د قبِ�ل بالوصي�ة ملتفت� ًا لذل�ك مقدم ًا علي�ه كان عليه
تنفي�ذ الوصي�ة جمان ًا أيض ًا ،وإن مل يكن قد قبل بالوصية أو كان قد قبل هبا بتخيل
ٍ
وحينئذ
عدم ل�زوم االجحاف واحلرج منها كان له االمتناع ع�ن تنفيذ الوصية،

فاألح�وط وجوب ًا الرجوع للورثة واحلاكم الرشعي مع ًا من أجل تنفيذ الوصية،
فإن وس�عهم تنفيذها جمان ًا أو ب ُاجرة دون ُاجرة املثل فذاك ،وإال كان عليهم بذل
ٍ
حينئذ تنفيذ الوصية.
ُاجرة املثل للويص ،فيجب عىل الويص

املوىص به345..........................................................................................

الفصل اخلامس
يف املوىص به

تقدم يف الفصل األول أن الوصية متليكية وعهدية .واملوىص به يف الوصية
التمليكية هو كل مال له نفع حملل معتد به ،س�وا ًء كان عين ًا موجودة أو معدومة

متوقعة احلصول ـ كحمل الدابة وثمرة الشجرة ـ أم كان منفعة لعني موجودة أو
معدومة متوقعة الوجود ،أم كان حق ًا من احلقوق القابلة للنقل ،كحق التحجري،

دون ما ال يقبله ،كحق الشفعة.

أما يف الوصية العهدية فاملوىص به يف الرتكة كل ترصف حملل ،س�واء كان
حب مملوك له ـ أم اعتباري ًا ،كام لو
خارجي ًا ـ كام لو أوىص بعلف محام احلرم من ّ
أوىص بالصدقة بامله ،أو باس�تئجار من يصلي عنه أو حيج عنه ،أو غري ذلك من
الترصفات الصحيحة رشع ًا.
أما يف غري الرتكة فقد سبق يف أوائل الفصل األول صحة الوصية بالوالية

عىل أطفاله القارصين ،واالشكال يف صحة الوصية بتجهيزه.

(مس�ألة  :)1يص�ح ل�كل م�ن االب واجلد للاب الوصي�ة بالوالية عىل

أوالده القارصين ،وال يصح من غريهم الوصية هبا.

(مسألة  :)2ال يصح لكل من االب واجلد الوصية بالوالية عىل القارصين

مع وجود االخر بنحو يساويه يف الوالية ويزامحه فيها .أما مع عدم املزامحة كام لو
أوصاه بالوالية عليهم عىل تقدير عجز االخر أو موته فالظاهر جوازه ،خصوص ًا
إذا كانت من االب ،وكذا إذا كانت الوصية من أحدمها حال عجز االخر ،لغيبة
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أو مرض أو نحومها .وقد تقدم يف كتاب البيع ما ينفع يف املقام.

(مسألة  :)3ال جتوز وال تنفذ الوصية بام تكون منفعته املقصودة منه نوع ًا

حمرم�ة ،كاخلمر ونحوها ،وكذا إذا لزم منها احلرام ،كرتويج الباطل والتش�جيع

عىل املنكر.

نعم ،ال بأس بالوصي�ة باخلمر القابلة للتخليل ،والتي هلا منفعة مقصودة

نوع� ًا غري الرشب حمللة ،وكذا احل�ال يف غريها من املحرمات .وال فرق يف مجيع
ذلك بني الوصية التمليكية والعهدية.

(مسألة  :)4ما كان املقصود منه نوع ًا حمرم ًا هبيئته ،كآالت القامر واملوسيقى

وهي�اكل العب�ادة املبتدع�ة ،إذا كان ملادت�ه منفع�ة مقص�ودة حمللة جت�وز الوصية

ب�ه بلح�اظ مادته ،لكنه�ا ال تقتيض احترام هيئته فيجوز تغيريه�ا ،بل قد جيب.
(مس�ألة  :)5ال تصح الوصية باملعصية ،كرتويج الباطل ومعونة الظاملني

وجمالس الغناء وغري ذلك.

(مس�ألة  :)6ليس للميت من تركته إال الثلث ،فله أن يويص فيه بام ش�اء،

وصية متليكية أو عهدي�ة .واالفضل االقتصار عىل الربع ،وأفضل منه االقتصار

عىل اخلمس.

(مس�ألة  :)7إذا مل يك�ن للمي�ت وارث م�ن طبق�ات املرياث غير االمام
ً
وجوب�ا يف الثلثني
ف�أوىص بامل�ه كله يف وج�وه اخلري نف�ذ يف الثل�ث ،واألحوط
الباقيني اجلمع يف مرصفهام بني ما أوىص به ومرصف مرياث من ال وارث له.

(مسألة  :)8الفرق يف نفوذ الوصية من الثلث بني الوصية بحصة مشاعة

من الرتكة والوصية بعني خاصة ،كالدار والفرس ،والوصية بكيل كامئة دينار.

(مسألة  :)9اليعترب يف نفوذ الوصية قصد املويص أهنا من الثلث الذي له
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الوصي�ة به ،ف�إذا غفل عن الثلث ،أو جهل نفوذ الوصي�ة فيه دون غريه فأوىص

بيشء فصادف عدم جتاوزه الثلث نفذت الوصية به.

(مس�ألة  :)10املعيار يف الثلث على الثلث حني وفاة املويص ،فإذا أوىص

بشيء زائد على الثلث حني الوصية نفذ إذا صار ذل�ك اليشء حني املوت بقدر
الثل�ث او دون�ه ،إما لنزول قيمته ،أو الرتفاع قيمة بقية أموال املويص ،أو لزيادة

أموال�ه .وإذا أوىص بشيء ال يزي�د عىل الثلث حني الوصي�ة إال أنه جتاوزه حني
املوت الرتفاع سعره مث ً
ال مل تنفذ الوصية يف الزائد عىل الثلث.
(مس�ألة  :)11إذا جت�دد بعد املوت مال تابع لعم�ل امليت حلقه حكم مال

امليت ،فتنفذ الوصية من ثلث املجموع ،كام إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد
موت�ه ،أو فت�ح طريق ًا للامء ليحوزه فص�ار املاء يف حوزته بعد موت�ه ،فإن الصيد

واملاء املذكورين يكونان بحكم ماله.

(مس�ألة  :)12إذا ُقتِل املويص خطأ كانت ديته بحكم ماله ،فتنفذ الوصية
م�ن ثل�ث املجموع ،وكذا إذا ُقتِل عم�د ًا فصالح أولياؤه على الدية .وأما ديات
اجل�روح ونحوه�ا ،فإن كانت قب�ل موته كانت ل�ه يف حياته كس�ائر تركته ،وإن

كان�ت بعد موته فليس�ت بحكم ماله يف املرياث ونحوه ،ب�ل تنفق عنه يف وجوه
البر ،وت�وىف منها ديونه النه أفضل الرب له ،وال خت�رج منها وصاياه إال أن تكون

من وجوه الرب فيجوز إنفاذها منه.

(مسألة  :)13إنام حيسب الثلث بعد استثناء ما خيرج من أصل الرتكة  ،من
مؤن التجهيز الواجب ـ عىل التفصيل املذكور يف حمله ـ والديون املالية  ،وما ُاحلق هبا.
(مس�ألة  :)14إذا كان عىل املويص دين فأب�رأه الدائن بعد وفاته ،أو تربع

شخص بأدائه مل يكن مستثنى من الرتكة وكان بمنزلة عدمه ،وكذا إذا تربع متربع

 ........................................................ 348منهاج الصاحلني /املعامالت ـ القسم األول

بمؤن التجهيز.

(مس�ألة  :)15إذا كان بعض الرتكة ضائع ًا أو مغصوب ًا أو نحو ذلك مما ال

يسلم للوارث كان املدار يف الثلث عىل الباقي ،ال بمعنى عدم تعلق الوصية بام ال
يسلم للوارث ،بل بمعنى عدم تنفيذ الوصية فع ً
ال إال يف ثلث ما يسلم للوارث،
ف�إذا كانت الرتك�ة بمجموعها عرشة آالف دينار ـ مث ً
ال ـ ق�د غصب منها أربعة
آالف وكان قد أوىص بام يس�اوي ثالثة آالف دينار وجب تنفيذ الوصية فع ً
ال يف

ألف�ي دين�ار ،وبقي ألف منها معلقة يف املغصوب ،فإذا اس�توىف الورثة بعد ذلك

ثالثة آالف من املغصوب وجب تنفيذ الوصية يف ألف منها.

(مس�ألة  :)16إذا س�لمت الرتك�ة للوارث بحيث ص�ارت يف قبضته ،ثم

ط�رأ عليه�ا قبل القس�مة وتنفيذ الوصية تل�ف أو رسقة أو نحومه�ا ،فإن كانت
الوصي�ة يف عين خارجية ش�خصية ال تزيد على ثلث املجم�وع فالتلف خيتص

بمورده ،فإن كان مورده العني املذكورة مل يلحق املرياث نقص ،وإن كان مورده
غريه�ا مل يلح�ق الوصي�ة نقص ،ب�ل تنفذ يف متام العين ،وإن كان�ت الوصية يف

حص�ة مش�اعة ـ كالثلث والرب�ع ـ نقص من الوصية بنس�بة التالف للرتكة ،فإن

كان التال�ف رب�ع الرتكة نقص من الوصية الرب�ع ،وإن كان نصف الرتكة نقص
من الوصية النصف ،وهكذا .نعم إذا كان التالف مضمون ًا كان الضامن مشرتك ًا

بين الوصية وحصة الورث�ة .وإن كان الوارث مفرط ًا يف عدم تنفيذ الوصية كان
ضامن ًا للتلف الوارد عليها.
وهكذا احلال إذا كانت الوصية كلي ًا يف الرتكة ـ كألف دينار ـ وهي التزيد

عىل الثلث ،فإهنا وإن نفذت بموت الويص إال أن النقص يلحقها كام يلحق حصة
الوارث،ويتعلقبالتالف،فإنكانالتالفمضمون ًاحلقالوصيةنصيبهامنالضامن.
(مس�ألة  :)17إذا أوىص بثلث ماله أو ربع�ه أو نصفه أو نحوها فالظاهر
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منه إرادة الرتكـة التـي تنفذ منها الوصية ،وهي التي سبق حتديدها ،إال أن تقوم
معنى آخر ،كاملال املوجود حال الوصية ،أو النقود ،أو ما يقابل
القرينة عىل إرادة ً

الدين الذي له عىل الناس ،أو جمموع الرتكة من غري إخراج املستثنيات املتقدمة،
ٍ
وحينئذ ال تنف�ذ الوصية املذكورة إال يف مقدار ثلث الرتكة باملعنى
أو غير ذلك،
الذي سبق حتديده.

(مس�ألة  :)18الواجبات املالية التي خترج م�ن االصل هي االموال التي
اش�تغلت هبا الذمة ،كاملال املقرتض ،واملبيع الذي باعه س�لف ًا ،وثمن ما اشتراه
نسيئة ،وعوض املضمونات ،و ُاروش اجلنايات ،والعمل الذي اشتغلت به ذمته

بإج�ارة أو نحوه�ا ،والرشط ال�ذي جعل عليه يف ضم�ن العق�د إذا مل تعترب فيه

مبارشته بنفسه.

(مس�ألة  :)19من مجل�ة الواجبات املالية احلقوق الرشعي�ة التي يف ذمته،

كال�زكاة واخلمس ،إال أن الظاهر عدم وجوب أداء اخلمس من تركته إذا مل يكن
باني ًا عىل أدائه ،سوا ًء كان متعلق ًا بعني الرتكة ،أم مل يكن بل انشغلت ذمته به.
نع�م ،يبق�ى مطالب ًا ب�ه يف االخرة ،ف�إذا أراد الوارث تفري�غ ذمته وتفريج

كربته والتخفيف عنه أ ّداه .كام أنه إذا كان قد أوىص بامل يرصف يف مصاحله عىل
نحو االطالق كان إخراج اخلمس من أظهر مصاديق ذلك.

أما إذا كان باني ًا عىل أدائه فاألحوط وجوب ًا إخراجه من أصل الرتكة ،عىل
ٍ
وحينئذ يل�زم مراعاة االحتياط يف ح�ق القارصين،
م�ا تقدم يف كت�اب اخلمس.

ٍ
حينئذ
فيخرج اخلمس من غري حصتهم .نعم لو تسامح الوارث يف أداء اخلمس
ج�از لغيره الترصف بإذنه يف عني الرتك�ة التي ورثها .واألح�وط وجوب ًا ضامن
ٍ
حينئذ.
الوارث للخمس
(مس�ألة  :)20م�ن مجلة الواجبات املالي�ة الديون الت�ي ال يعلم صاحبها
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وال يق�در عليه .وقيل :جي�ب التصدق بمقدار تلك الدي�ون عن صاحبها ،وهو

املعروف يف عصورنا برد املظامل ،ويرتتب عىل ذلك لزوم إخراجه بعد وفاة املدين
من أصل الرتكة والتصدق به .لكن الظاهر عدم وجوب التصدق به عىل املدين،
وال على وارثه ،وال جيزي ذلك يف وفاء الدين .بل يكفي املدين ووارثه أن يعلم
اهلل تعاىل منهام نية الوفاء لو قدر عليه ،من دون أن يمنع الوارث من الترصف يف

الرتكة ،كام ال يمنع من تنفيذ الوصية منه.

نعم حيسن االحتياط بالتصدق املذكور الحتامل تفريغ الذمة به من أموال

الورث�ة أومن الثل�ث مع إطالق مرصفه ،فينوى به التصدق عمن انش�غلت ذمة
امليت له إن كان جمزئ ًا يف تفريغ ذمة امليت من الدين وإ ّ
ال فعن امليت نفسه ّبر ًا به.
(مسألة  :)21جيب التصدق يف كثري من املوارد ،كفدية إفطار شهر رمضان،

ومجلة من كفارات االحرام ،وغريها .ويف كوهنا من الواجبات املالية التي خترج
من أصل الرتكة إشكال ،واالظهر العدم .وأظهر منها يف ذلك الكفارات املخرية
بني الصدقة وغريها كالعتق والصيام.

(مس�ألة  :)22العه�ود والن�ذور املالي�ة الت�ي مل تؤخ�ذ فيها املب�ارشة من

الواجبات املالية التي خترج من أصل الرتكة .ويف اليمني إشكال واألظهر العدم.

وأم�ا بقية الواجبات التي تنش�غل هبا ذم�ة امليت ويرشع أداؤه�ا عنه ـ كالصالة
والصي�ام ـ فالظاه�ر ع�دم إخراجها من االص�ل ،عدا حجة اإلسلام فإهنا من
الواجبات املالية التي خترج من أصل الرتكة ،بل هي مقدمة عىل بقية الديون التي

هلل تعاىل ـ كالزكاة ـ والتي للناس ،إال أن يويص بإخراجها من الثلث فتخرج منه
ٍ
حينئذ.
(مس�ألة  :)23إذا ط�رأ عىل يشء م�ن الرتكة تلف أو رسق�ة أو نحومها مل

يدخل النقص عىل الواجبات املالية ،بل جيب قضاؤها من الباقي ،ويقع النقص
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عىل الوصية واملرياث.

(مس�ألة  :)24إذا امتنع بعض الورثة م�ن وفاء الواجبات املالية ـ عصيان ًا

أو لعدم ثبوت الدين عنده ـ وجب عىل الباقني وفاؤهاوال جيوز هلم الترصف يف
ٍ
حصتهم قبل ذلك.
وحينئذ إن كان للميت ويص وأمكن استئذانه يف الوفاء تعينّ
الرجوع عىل من مل يؤده من متام الرتكة،
اس�تئذانه ،ليستحق بذلك املؤدي للدين
َ

وال يس�تحق الرج�وع عليه مع ع�دم اس�تئذانه ،وإن مل يكن للمي�ت ويص أو مل
يمكن استئذانه كان عليه استئذان احلاكم الرشعي ،فإن تعذر كان له االستقالل

بنية التربع فال
بالوفاء ،ويستحق الرجوع عىل الورثة يف بقية الرتكة ،إال أن يؤديه ّ
ٍ
حينئذ.
يستحق
(مسألة  :)25إذا أوىص بأكثر من الثلث ـ باملعنى املتقدم ـ نفذت الوصية

يف الثل�ث ،وتوقف نفوذها يف الزائد عىل إج�ازة الوارث يف حياة املويص أو بعد
وفاته .وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذت الوصية يف حصة املجيز خاصة ،كام

أهنم إذا أجازوا بعض الوصية دون بعض نفذ ما أجازوه خاصة.

(مسألة  :)26البد يف إجازة الوارث للوصية الزائدة عىل الثلث من إنشاء

إمض�اء الوصي�ة ،ولو بفعل م�ا يظهر يف االمض�اء كالعمل بالوصي�ة .بل يكفي
الس�كوت بعد العل�م إذا كان مالزم ًا عرف� ًا القرار الوصية ،كما لو ترك الويص

يعمل بالوصية وينفذها وهو قادر عىل الرد .نعم ال يكفي الرضا النفساين املجرد

عن ذلك.

(مس�ألة  :)27لي�س للمجيز الرجوع عن إجازته ح�ال حياة املويص وال

بعد وفاته .كام أن الرد اليمنع من تعقب االجازة ونفوذها.

(مس�ألة  :)28إذا تضمن�ت الوصية حرمان بع�ض الورثة أو مجيعهم من

املرياث فذلك يقع عىل أحد وجهني..
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األول :أن يتمحض يف الوصية بحصة ذلك الوارث لغريه لغناه عن املال،

أو حلاجة ذلك الغري ،أو حلاجة املويص للوصية املذكورة ،لكوهنا من وجوه الرب
الت�ي تنفع�ه بعد موته إىل غري ذلك مما ال يرج�ع إىل حرمان الوارث من املرياث،
ٍ
وحينئذ إن أجاز الوارث ذلك نفذت الوصية بتاممها
ب�ل إىل التعدي عىل مرياثه.
وإن مل جيز نفذت يف الثلث خاصة.

الث�اين :أن يرج�ع إىل حرم�ان ال�وارث من املرياث تش�كيك ًا يف نس�به ،أو

س�ىء فعله مع�ه ،أو نحو ذلك .والظاهر هن�ا عدم صحة الوصية
عقوب�ة له عىل ّ

وع�دم نفوذه�ا حتى يف الثل�ث ،أجاز ذلك الوارث أم مل جي�ز .نعم لو أوىص مع
ذل�ك بحص�ة ذلك ال�وارث جلهة خاص�ة ـ كام إذا ق�ال :ال تورثوا ول�دي فالن ًا
وادفع�وا مرياث�ه للفق�راء ـ فإن أجاز ال�وارث نفذت وصيته بتاممه�ا ،وإن مل جيز

نفذت يف الثلث خاصة.

(مس�ألة  :)29إذا ق�ال :ال تورث�وا ول�دي فالن� ًا وادفعوا امليراث لباقي

الورث�ة ،أو :ال تورث�وا ولدي وادفعوا املرياث الخويت ،ونحو ذلك مما كان مفاد
الوصي�ة الثاني�ة فيه مطابق ًا حلرمانه من املرياث ،فإن قص�د بالوصية الثانية تأكيد

حرمانه من املرياث ـ كام لعله الظاهر ـ بطلت الوصية مطلق ًا ،وإن قصد هبا أمر ًا
زائ�د ًا عىل حرمانه من املرياث ،وهو الوصية بدفع احلصة املذكورة لبقية الورثة،
نظري وصيته بدفعها للفقراء نفذت بإجازة الوارث أو يف الثلث.

(مسألة  :)30من زنى ب ُام ولد أبيه أو امرأة أبيه فأوىص أبوه بإخراجه من

املرياث ففي بطالن الوصية إشكال ،والالزم االحتياط.

(مس�ألة  :)31إذا عّي�نّ املويص ثلثه يف عني خمصوصة تعّي�نّ  ،وإذا فوض
فعينه يف عني خمصوصة تعني أيض ًا بال حاجة إىل رضا الوارث.
التعيني إىل الويص ّ
ويكفي يف التفويض ظهور حال املويص يف ذلك ،كام إذا ابتنت وصيته يف الثلث
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على عزله وبقائه مدة ،مثلام لو أوىص باالجتار بثلثه مدة من الزمن وإنفاق ربحه
يف وجوه الرب ،فإن الظاهر من إطالقه ذلك إيكال عزل الثلث للويص.

أم�ا يف غري ذلك ـ كما إذا أوىص بإنفاق ثلثه ـ فالظاهر عدم والية الويص
وال غيره على عزل الثلث وتعيينه يف عني خمصوصة ،بل يبقى الثلث مش�اع ًا يف
الرتك�ة ،فإن زادت يف االس�تنامء ونح�وه زاد الثلث ،وإن نقص�ت لتلف ونحوه

نقص الثلث.

(مس�ألة  :)32إذا أوىص بج�زء من ماله أو من ثلثه أو غريمها ،أو بس�هم

من�ه ،أو بيشء منه ،فإن كان هناك قرينة عىل إرادة مقدار معني عمل عليها ،ومع
العرش ،وإطالق الس�هم على ال ُثمن ،وإطالق
عدمه�ا حيمل إطالق اجل�زء عىل ُ
الس�دس ،بمعنى عدم النقص عن ه�ذه املقادير .أما يف غري ذلك من
اليشء عىل ُ
العناوي�ن املطلقة كالقس�م واملق�دار ونحومها فالعمل عىل االطلاق ،فيكفي ما
يصدق عليه عرف ًا.
ٍ
وحينئ�ذ إن كان موضوع الوصية املذكورة الثل�ث املوىص به كان املرجع

يف تعيين املقدار من ل�ه القيام بتنفيذ الوصية من ويص أو وارث أو غريمها ،وإن

كان موضوعه�ا مال امليت لزم االقتصار عىل أقل أفراد االطالق العرفية ،إال أن

يرىض الوارث بالزيادة.

(مسألة  :)33إذا أوىص جلامعة حمُ ل عىل التوزيع بالسوية .نعم إذا أوىص
بامل العاممه وأخواله كان العاممه الثلثان يوزع عليهم بالسوية والخواله الثلث

يوزع عليهم بالسوية.
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الفصل السادس

يف أحكام الوصية

حي ًا ،ويتحقق الرجوع
(مس�ألة  :)1للمويص الرجوع عن وصيته م�ا دام ّ

بكل ما دل عليه من قول أو فعل.

(مس�ألة  :)2جيوز الرجوع عن بع�ض الوصية ،فتبطل يف خصوص ذلك

البعض ،وجيب العمل عليها يف الباقي.

(مسألة  :)3إنكار الوصية ليس رجوع ًا عنها ،سوا ًء كان عن نسيان هلا ،أم
م�ع االلتفات إليها .نعم إذا ورد لبيان عدم الرضا بالعمل هبا كان رجوع ًا عنها،
من دون فرق أيض ًا بني نسياهنا وعدمه.

ثم أوىص بام يضادها كان ذلك رجوع ًا عن
(مسألة  :)4إذا أوىص بوصية ّ
ً
وعملا بالثاني�ة ،كام إذا أوىص بيشء لزيد ثم أوىص ب�ه لعمرو .ولو كان
ا ُالوىل
التض�اد يف بعض ا ُالوىل كان رجوع ًا يف ذلك البعض الغري ،كام إذا أوىص بداره

لزي�د ث�م أوىص بنصفها لعمرو ،من دون فرق يف مجيع ذلك بني نس�يان الوصية
ا ُالوىل وعدمه.
ث�م أوىص بوصية ُاخ�رى ال تضادها ،بل
(مس�ألة  :)5إذا أوىص بوصي�ة ّ
جتتمع معها مل يكن رجوع ًا عن ا ُالوىل ،بل جيب العمل هبام مع ًا إذا وسعهام املال،

كام إذا أوىص بحجة ثم أوىص بأن خيرج عنه عرش سنني صالة.

نعم إذا ظهر منه حني الوصية الثانية أهنا هي متام وصيته التي يعمل عليها
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كان ذلك رجوع ًا عن ا ُالوىل ووجب العمل بالثانية ال غري.

(مسألة  :)6إذا اختلفت الوصيتان باالطالق والتقييد مع احتاد موضوعهام
كانت�ا متضادتني ،ووجب العمل بالثانية الهنا تك�ون رجوع ًا عن ا ُالوىل ،كام إذا
أوىص برصف ثلثه يف احلج والعمرة وأوىص برصفه يف وجوه الرب.

تضاد بينها إال أهنا متزامحة ـ بأن
(مسألة  :)7إذا أوىص بوصايا متعددة ال
َّ

اليسعها املال الذي تنفذ فيه الوصية ـ وكان فيها واجب قدم الواجب عىل غريه،
س�وا ًء كان الواجب مالي ًا كاحلج أم بدني ًا كالصالة ،وسواء كانت الوصية بالكل

دفعة ،أم بنحو الرتتيب ،مع تقدم الواجب يف الذكر أو تأخره.

نع�م البد يف الرتجي�ح املذكور من ك�ون الوصية بالواج�ب لوجوبه ولو
ظاه�ر ًا ،أم�ا إذا كان ملجرد االحتي�اط غري الالزم فال جم�ال لرتجيحه ،بل يكون

كالوصايا التربعية.

تض�اد بينها ،ك ُّله�ا واجبات،
(مس�ألة  :)8إذا أوىص بوصاي�ا متع�ددة ال
َّ

أو لي�س فيه�ا واج�ب ،وكان�ت متزامح�ة ـ ب�أن اليس�عها امل�ال الذي تنف�ذ فيه
الوصية ـ فإن كانت الوصية هبا مجلة واحدة من دون ترتيب بينها دخل النقص عىل
اجلميع بالنسبة ،كام إذا قال :أ ّدوا عني ما عيل من العبادات الواجبة ،وكان عليه صوم

وصالة ،أو قال :زوروا عني االئمة :يف مشاهدهم املرشفة كل إمام عرش زيارات.
وإن كانت الوصية هبا عىل نحو الرتتيب بدىء باالس�بق فاالس�بق ووقع

النق�ص عىل الالحق ،كما إذا قال :أ ّدوا عني ما فاتني م�ن الصوم وما فاتني من

الصالة ،أو قال :زوروا عني أمري املؤمننيAمرتني واحلسني Aمرتني وتصدقوا

عني بامئة دينار وادفعوا لزيد مائة دينار وأخرجوا عني عرش ختامت للقرآن الكريم.
(مس�ألة  :)9إذا أوىص بإخ�راج الواج�ب املايل من الثل�ث ُاخرج منه إال
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أن يقصر عن�ه ،فيتمم من أص�ل الرتكة .وكذا إذا أوىص بإخ�راج مجلة ُامور من
ثلث�ه ،منه�ا واجب مايل ،ومل يف الثل�ث هبا مجيع ًا ،فوقع النق�ص عليها مجيع ًا أو
عىل الواجب املايل ،فإن الواجب املايل يتمم من أصل الرتكة ،ويبقى النقص عىل

غريه بال تدارك.

تضاد بينه�ا إال أهنا متزامحة
(مس�ألة  :)10إذا أوىص بوصاي�ا متع�ددة ال
َّ

وظهر منه أن بعضها ليس من الثلث الذي له كان النقص عىل ذلك البعض وإن
كان مقدم� ًا يف الذكر ،كما إذا كان جمموع تركته ثالثني أل�ف دينار فقال :ادفعوا

لول�دي الصغري مائ�ة دينار وأخرجوا ثلث�ي وهو عرشة آالف دين�ار وانفقوه يف
وج�وه الرب عني ،فإن النق�ص يقع عىل املائة دينار التي أوىص هبا لولده الصغري،
فال تنفذ الوصية هبا إال بإجازة الورثة .كام أنه لو ظهر منه أن بعض وصاياه خيرج

من أصل الرتكة فإنه ال ينفذ من تلك الوصية إال ثلثها ،وحيتاج نفوذ باقيها الذن
الورث�ة ،كما إذا قال :ادفعوا لزيد مائ�ة دينار وأخرجوا ثلثي م�ن الباقي فانفقوه

عني يف وجوه الرب.

نع�م إذا صادف أن مل ي�وص بالثلث نفذت الوصية بذلك اليشء ما مل يزد

على الثلث ،كام لو ق�ال :ادفعوا لولدي الصغري مائة دينار أما ثلثي من الباقي أو
من جمموع الرتكة فإين سوف اويص به فيام ُاريد ،وصادف أن مات قبل أن يويص
بالثل�ث املذكور ،فإن الوصية املذكورة باملائة دينار تنفذ ما مل تتجاوز ثلث الرتكة

فيتوقف نفوذها يف الزائد عىل إجازة الورثة.

(مس�ألة  :)11إذا أوىص بشيء فل�م يكف امل�ال الذي تنفذ من�ه الوصية
لذل�ك الشيء ،فإن كان قاب ً
ال للتبعيض تعينّ  ،كما إذا أوىص بأن يتصدق بعرشة
دنانري وكان املال مخسة ،وإن مل يكن قاب ً
ال له تعينّ رصف املال يف وجوه الرب ،كام

إذا أوىص بأن حيج عنه فلم يكف املال للحج حتى من امليقات ،سوا ًء كان نقص

أحكام الوصية357.....................................................................................

املال عن ذلك اليشء ابتدائي ًا ،أم كان بسبب تزاحم الوصايا ووقوع النقص عىل

ذلك االمر املوىص به.

(مس�ألة  :)12حي�ث تق�دم أنه م�ع تعدد الوصاي�ا وتضاده�ا يعمل عىل

الالحق�ة ،وم�ع تزامحها من دون تضاد يعمل عىل الس�ابقة ،فلو اش�تبه الس�ابق
والالحق يف املقامني ،فإن كان االختالف بينهام باالطالق والتقييد وجب العمل
على املقيد ،كام إذا أوىص برصف ثلثه يف الصدقة وأوىص أيض ًا برصفه يف وجوه
البر ،أو أوىص برصف مائة دينار يف الصدقة ورصف مائة ُاخرى يف وجوه الرب،

وظه�ر أن الثلث مائة دينار الغري .أم�ا إذا كان االختالف بينهام بالتباين فالالزم

الرجوع للقرعة.

(مس�ألة  :)13إذا نسي ال�ويص أو غيره مم�ن ي�وكل إلي�ه التنفيذ بعض

مص�ارف الوصي�ة ،وعجز عن معرفته ف�إن تردد بني املطل�ق واملقيد اقترص عىل
املقي�د ،وإن تردد بني ُامور متباينة حمصورة فاملرج�ع القرعة ،وإن تردد بني ُامور
غري حمصورة تعينّ رصف املال يف وجوه الرب.

(مس�ألة  :)14إذا ت�رددت الوصية بني االق�ل واالكثر اقترص عىل االقل،

كما ل�و تردد املال املوىص به بني ألف دينار وألفين .أما إذا كان الرتدد بني مالني
معينني متباينني أحدمها أقل من االخرفاملرجع القرعة.

(مس�ألة  :)15حيث تقدم عدم جواز الوصي�ة يف وجوه احلرام ،فالظاهر
ً
رأس�ا ،بحيث يكون املال مرياث ًا ،بل جيب عىل الويص أو
أن الوصية هبا ال تبطل
غريه ممن يقوم بتنفيذ الوصية رصف املال يف سبل اخلري.
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الفصل السابع

فيام تثبت به الوصية

إذا ش�ك يف الوصي�ة م�ن دون حج�ة عليه�ا بني على عدمه�ا ،وإذا علم

بالوصي�ة وش�ك يف العدول عنها م�ن دون حجة عليه بني على عدمه ،ووجب

إنفاذ الوصية.

(مسألة  :)1تثبت الوصية بالعلم ،وبإقرار املويص ،وبالبينة ،وهي شهادة

رجلين مؤمنني عادلني .ومع عدمها يكتفى بش�هادة رجلني م�ن أهل الكتاب،
ويف اشرتاط كوهنام ذميني إشكال .وإذا ارتاب هبام الوارث كان له أن يطلب من

احلاكم الرشعي إحالفهام ،فيحلفهام بعد الصالة عىل صحة شهادهتام.

(مس�ألة  :)2تثبت الوصية التمليكية بشهادة رجل واحد عادل وامرأتني

عادلتين .وكذا تثبت بش�هادة رجل واح�د عادل أو امرأتين عادلتني ،لكن مع
يمني صاحب احلق .وال تثبت بذلك الوصية العهدية.

(مس�ألة  :)3تثبت الوصية التمليكية بتاممها بش�هادة أربع نساء عادالت،

وثالثة أرباعها بش�هادة ثالث نساء عادالت ،ونصفها بشهادة امرأتني عادلتني،

وربعه�ا بش�هادة ام�رأة واح�دة عادلة .وك�ذا الوصي�ة العهدي�ة إذا كانت تقبل

التبعيض ،كالوصية باملال ،دون مثل القيمومة عىل االطفال القارصين.

(مس�ألة  :)4تثب�ت الوصي�ة التمليكي�ة والوصي�ة العهدي�ة بامل�ال بإقرار
الورث�ة بأمجعه�م إذا كانوا عقالء بالغني وإن مل يكونوا ع�دو ً
أقر بعضهم
ال ،وإذا ّ

ما تثبت به الوصية 359.................................................................................

املق�ر دون املنكر .وكام يثبت بإقرارهم أصل
دون بعض ثبتت بالنس�بة إىل حصة ّ
الوصية باملال يثبت به والية الويص عليه لو أقروا بوصايته أيض ًا .وإذا كان املقر
منهم عد ً
ال جرى عىل إقراره حكم الشهادة املتقدم يف املسائل السابقة.
(مسألة  :)5يثبت الرجوع عن الوصية بالعلم ،وبإقرار املويص ،وبالبينة،

وه�ي ش�هادة رجلني عادلني .كام يثبت الرجوع عن الوصية الس�ابقة بالش�هادة

عىل الوصية الالحقة بالوجه املتقدم يف املسائل السابقة.

نع�م ال يثبت بإق�رار الورث�ة أو بعضهم بالوصي�ة الالحق�ة إذا مل يكونوا
ال .أما إذا كانوا عدو ً
عدو ً
ال فيجري عىل إقرارهم حكم الشهادة ،كام تقدم.
(مس�ألة  :)6إذا دف�ع إنس�ان م�ا ً
ال الخ�ر وأوص�اه بإنفاق�ه يف وج�ه من

الوج�وه بع�د وفاته وجب عىل آخ�ذ املال انفاقه فيام أوصاه ب�ه إن احتمل صحة
الوصي�ة املذك�ورة من�ه ،لكون امل�ال دون الثل�ث ،أو لكون الوج�ه املذكور من

الواجب�ات املالي�ة التي خترج م�ن األصل ،أو لع�دم ملك الدافع للمال ،بل هو

مال معينّ للمرصف الذي ذكره ،أما إذا علم بعدم صحتها فيجب عليه مراجعة
الورث�ة إن احتمل كونه ملك ًا للدافع ،وإن علم بعدم ملكيته له جرى عليه حكم

جمهول املالك.

خامتة :يف الترصفات املنجزة

لإلنس�ان أن يتصرف يف مال�ه ما دام حي ًا ،ترصف ًا منجز ًا بام يش�اء ،س�وا ًء
أرض بالورث�ة ـ كما يف االب�راء م�ن الدي�ن ،ويف التملي�ك املج�اين ،واملع�اويض
ً
مريض�ا مرض املوت أو غريه
املبن�ي عىل املحاباة ،ونحوها ـ أم ال ،وس�وا ًء كان
أم صحيح ًا.

(مسألة  :)1ال يكفي يف الترصف املنجز التسجيل الرسمي يف دائرة الطابو
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ونحوه�ا ،بل البد فيه من حتقق التمليك املع�اويض أو املجاين برشوطه ،بحيث
لو أراد الثاين أن يس�تقل باملال ويمنع األول منه مل يكن ظامل ًا له .نعم لو ش�ك يف

أن التمليك الرس�مي تابع أو مقارن لتمليك رشعي حقيقي أو ال ،بل هو متليك
صوري لزم البناء ظاهر ًا عىل حتقق التمليك احلقيقي ،ويبقى احلكم الواقعي فيام
ً
تابع�ا حلصول التملي�ك واقع ًا .أما لو عل�م بأنه حني وقع مل
بين�ه وبين اهلل تعاىل
يكن هناك متليك حقيقي ،لكن احتمل إيقاع التمليك احلقيقي بعد ذلك فالالزم
البناء ظاهر ًا عىل عدمه ما مل يثبت بطريق رشعي.
(مس�ألة  :)2إذا أقر اإلنس�ان بدي�ن أو عني لوارث أو لغيره نفذ عليه يف
فللم َقر له مطالبته به .كام ينفذ بعد موته يف حق وارثه إذا كان ا ُمل ِقر
حياته مطلق ًاُ ،

مأمون ًا مرضي ًا ،وإن مل يكن مأمون ًا مل ينفذ إال من الثلث ،ويقدم عىل الوصية.

ه�ذا إذا كان مبن�ى االقرار على الوصية بدفع الدين بع�د موته ،لصدوره

حال حضور املوت أو حال املرض أو يف مقام الوصية ،أما إذا مل يكن كذلك ،بل
حصل اعتباط ًا فالظاهر نفوذه مطلق ًا ،وإن مل يكن مأمون ًا.
ً
معلق�ا عىل موته إال
(مس�ألة  :)3ليس لإلنس�ان التصرف يف ماله ترصف ًا

يف الوصية والعتق ،وهو املس�مى بالتدبير ،وال يصح غري ذلك من الترصفات،

كالوق�ف والصدق�ة وإب�راء املدين م�ن الدين وغريه�ا .بل ليس ل�ه إال إيقاعها
منج�زة فيك�ون ملزم ًا هب�ا يف حياته ،أو الوصي�ة هبا فتنفذ بشروط الوصية ،فلو
أوقع ش�يئ ًا من ذلك معلق ًا عىل موته بط�ل ،ومل ينفذ حتى من الثلث ،كام ال ينفع

يف نفوذه إجازة الورثة.

نعم ،يف االبراء إذا رجعت إجازة الورثة إىل إبرائهم املدين بأنفسهم صح

إبراؤه�م له ،أما إذا مل ترجع لذلك ،ب�ل اىل جمرد إمضائهم البراء مورثهم له فال

يرتتب االثر عىل إجازهتم ،وال س�يام إذا صدرت منهم االجازة بعد حتقق الوفاء

الترصفات املنجزة 361.................................................................................

م�ن املدي�ن ،حيث ال موضوع مع�ه البرائهم ل�ه بأنفس�هم ،وإن كان موضوعه
متحقق ًا حني إبراء مورثهم .واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

واحلمد هلل رب العاملني

انته�ى ال�كالم يف كت�اب الوصية ضح�ى الثالث�اء الراب�ع والعرشين من

ش�هر ربي�ع األول عام ألف وأربعامئة وس�تة عرش للهج�رة النبوية عىل صاحبها

وآل�ه أفض�ل الصلوات وأزك�ى التحي�ات ،يف النجف األرشف ،بربكة املش�هد
املشرف على مرشف�ه الصلاة والسلام ،وب�ه ختام اجل�زء الث�اين من رس�التنا

(منهاج الصاحلني) املشتمل عىل القسم األول من أحكام املعامالت.

ونس�أل اهلل تع�اىل الع�ون والتوفي�ق والتأيي�د والتس�ديد وه�و حس�بنا

ونعم الوكيل.
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