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احلمـد هللا رب العاملـني، والصـالة والسـالم عـىل 
سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين، ولعنة اهللا عىل 

أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.



كتاب التجارة 
وفيه مقدمة، وفصول، وخامتة ..

مقدمة يف املكاسب 
ـدة، فعن النبي8أنه  ـب وطلب الرزق من املسـتحبات املؤكّ التكسّ
Aقـال: «العبادة سـبعون جـزءً أفضلها طلب احلـالل». وعن االمـام الباقر

أنـه قال: «مـن طلب الدنيا اسـتعفافاً عن الناس وسـعياً عىل أهلـه وتعطفاً عىل 
وجل يوم القيامة ووجهه مثـل القمر ليلة البدر». وعن االمام جـاره لقي اهللا عزّ
ه ليعود به عىل نفسه وعياله كان  الكاظمAأنه قال: «من طلب هذا الرزق من حلّ

كاملجاهد يف سبيل اهللا». واألخبار يف ذلك كثرية ال يسع املقام استقصاءها.
لكـن جيب التحفظ من وجوه احلرام واحلذر منها، فعن النبي8أنّه 
وعي أنه المتوت  ة الوداع فقال: «أال إنّ الـروح االمني نفث يف رُ خطـب يف حجّ
نفس حتّى تسـتكمل رزقها فاتّقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب، والحيملنّكم اسـتبطاء 
ـم االرزاق بني  يشء من الرزق أن تطلبوه بمعصية اهللا، فإن اهللا تبارك وتعاىل قسّ
ـمها حراماً، فمـن اتقى اهللا وصرب أتـاه اهللا برزقه من حله،  خلقـه حالالً ومل يقسّ
ه قصّ به من رزقه احلالل  ل فأخذه من غـري حلّ ومن هتك حجاب السـرت وعجّ

وحوسب عليه يوم القيامة ». واالخبار يف ذلك كثرية ال حتىص.
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وال يتيـرس التحفـظ من احلرام يف املكاسـب وغريهـا إال بالتفقه يف الدين 
ة االهتامم بذلك  هم اهللا تعاىل شـدّ وتعلـم أحكام الرشع املبني، فعىل املؤمنني أعزّ
قام أحكامه وتطيب  وعدم التسـاهل والتسـامح فيه، لتُحفظ حدود اهللا تعاىل وتُ

املكاسب وهتنأ.
فعن االصبغ بن نباتة أنّه قال: سمعت أمري املؤمننيAيقول عىل املنرب: 
«يـا معرش التجار الفقه ثمّ املتجر، الفقه ثمّ املتجر، الفقه ثمّ املتجر. واهللا لَلربا يف 
ـة أخفى من دبيب النمل عىل الصفا، شـوبوا أيامنكم بالصدق، التاجر  مّ هـذه االُ

فاجر، والفاجر يف النار، إالّ من أخذ احلق وأعطى احلق».
ر بغري علم ارتطم يف الربا ثـمّ ارتطم». ومن  وعنهAأنّـه قال: «مـن اجتّ
املؤسـف أن نـر اليوم كثرياً مـن املتديّنني يوقع املعاملة ثمّ يسـأل عن حكمها، 
هـا والتخلّص من تبعتها، وكان  ط يف مشـكلة رشعيّة يصعب حلّ وإذا بـه قد تورّ
ط. ونسأله سبحانه  بوسعه أن يتجنب ذلك بالسؤال قبل العمل والتفقه قبل التورّ

التوفيق والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
مة يف مقامني .. ويقع الكالم يف هذه املقدّ



املقام األول 
مة  يف املكاسب املحرّ

وفيه مسائل..
(مسألة ١): حيرم بيع اخلمر وكل مسكر، وثمنه حرام، بل هو من السحت 
م يف كتاب االمر باملعروف والنهي عن املنكر. الذي يكون أكله من الكبائر، كامتقدّ

(مسألة ٢): ال جيوز بيع اخلنزير وثمنه حرام.
(مسألة ٣): إذا باع الكافر اخلمر أو اخلنزير ثمّ أسلم جاز له أكل الثمن. 

(مسألة ٤): إذاباع املسلم أو الكافر مخراً أو خنزيراً كان الثمن حراماً عليه. 
لكـن لو دفعه ملسـلم هبـة أو وفاءاً لدين أوثمناً ىف بيـع أو غري ذلك حلّ لآلخذ. 
م  (مسـألة ٥): حيرم بيع امليتة، وثمنها حرام، بل هو من السـحت، كام تقدّ

. واألحوط وجوباً عموم ذلك للميتة الطاهرة، كميتة السمك واجلراد. أيضاً
ه احلياة من أجزاء امليتة . (مسألة ٦): جيوز بيع ما ال حتلّ

ر متييز أحدمها من االخر جاز  ى وتعذّ (مسـألة ٧): إذا اختلط امليت باملذكّ
خر، وحيلّ الثمن.  بيع اجلميع ممّن يستحل امليتة من ذوي االديان واملذاهب االُ

ويف جواز ذلك يف غري امليتة ممّا حيرم أكله إذا اختلط باحلالل إشكال. 
م. إالّ  (مسألة ٨): حيرم بيع الكلب وثمنه حرام، بل هو من السحت كام تقدّ
كلب الصيد، وهو الكلب املعلّم الذي حيسن االصطياد فإنّه جيوز بيعه وإن مل يكن 

٩ ..................................................................................... املكاسب املحرمة



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

. كام ال جيوز بيع كلب احلراسة . اً . وال جيوز بيع ما مل يتعلم وإن كان سلوقيّ اً سلوقيّ
ة االكل إذا مل  (مسـألة ٩): جيوز بيع السـباع وغريها من احليوانات املحرمّ

م من االكل أوغريه.  ينحرص الغرض الظاهر منها بالوجه املحرّ
نعم، األحوط وجوباَ عدم بيع القرد.

م إذا كانت هلا منفعة  (مسـألة ١٠): جيوز بيع االعيان النجسـة غري ما تقدّ
ا  حمللة معتدّ هبا بحيث تقصد منها نوعاً، كالعذرة والدم للتسميد والتزريق. وأمّ
ا النحصار منفعتها باحلرام، أولكون  إذامل تكن هلا منفعة حمللة بالنحو املذكور إمّ

منفعتها املحللة غري معتدّ هبا وال مقصودة منها فال جيوز بيعها. 
م االكل إذا  وكـذا احلال يف االعيان الطاهرة، فال جيوز بيع السـمك املحرّ
لة  انحـرص الغرض املعتدّ به واملقصود منه نوعاً بـاالكل. والعربة بالفوائد املحلّ

. النادرة املغفول عنها نوعاً
(مسـألة ١١): إذا كان الـيشء ممـا تنحرص منفعتـه نوعاً باحلـرام كاالكل 
ي والـرشب للفقـاع وكان هنـاك من يسـتحله من أهـل االديان  للميتـة واجلـرّ
خر ففي جواز بيعه عىل املسـتحل نفسـه أو عىل مـن يبيعه عليه  واملذاهـب االُ

إشكال، فاألحوط وجوباً عدم بيعه وعدم تسليمه له. 
نعـم، إذا أقدم املكلف تسـاحماً عىل بيعه ممن يسـتحله وعىل تسـليمه جاز 
لـه أخـذ الثمن منه، ويملكه بأخـذه من باب االلزام، كام يـأيت يف آخر الكالم يف 

املكاسب املحرمة إن شاء اهللا تعاىل.
مة حيرم رشاؤهـا وجعلها اُجرة  مور املتقدّ (مسـألة ١٢): كام حيرم بيـع االُ
يف اإلجـارة وعوضاً عن العمـل يف اجلعالة ويف الطالق اخللعي وجعلها مهراً يف 

النكاح ودفعها وفاءً عن الدين وغري ذلك من وجوه الكسب. 



نعـم، إذا أمكـن حتويل اخلمـر خالً جاز أخذهـا وفاءً عن الديـن، والبدّ 
حينئذٍ من حتويلها، وال جيوز بيعها قبل ذلك.

مة وإن حرم التكسـب هبا والتعامل عليها إالّ  مور املتقدّ (مسـألة ١٣): االُ
لة، كام لو حاز اإلنسان كلباً  ا متلك يف أنفسها بحيازهتا أو بملكيّة اُصوهلا املحلّ أهنّ
م االكل، أومات له حيوان مملوك، أو صنـع مخراً من أعيان  سـائباً أوحيوانـاً حمـرّ
ا متلك بأسـباب امللـك القهريّة كاملرياث، وحينئـذٍ خيتصّ املالك  مملوكـة، كام أهنّ
بالسلطنة عليها وجيوز له االنتفاع هبا بوجه حملّل كالتسميد بامليتة وبام حيرم أكله، 
وتدريب الكلب عىل احلراسـة، وحتويل اخلمر خـالً وغري ذلك. وال حيلّ الحد 
ف فيـه بغري إذنه. وجيوز لغريه بـذل املال له يف  مزامحتـه فيه وأخـذه منه أوالترصّ

مقابل رفع يده عنه أواالنتفاع به من دون أن يكون املال عوضاً عنه. 
لكـن األحـوط وجوبـاً االقتصار يف ذلك عـىل ما إذامل يكـن الغرض من 

م. ذلك االنتفاع بالوجه املحرّ
كالزيـت  للتطهـري  قابلـة  ـة إن مل تكـن  االعيـان املتنجسّ (مسـألة ١٤): 
م يف االعيان النجسة .  لة معتدّ هبا مل جيز بيعها، كام تقدّ والعسل ، ومل يكن هلا منفعة حملّ
لة معتدّ هبا،   وإن كانت قابلة للتطهري أوكان هلا يف حال نجاستها منفعة حملّ
كالزيت والنفط اللذين يوقد هبام جاز بيعهام. وجيب إعالم املشـرتي بنجاسـتهام 
إذا كانـت ممّـا يؤكل أويـرشب، وكذا إذا كانـت عيباً يكون إخفاؤه تدليسـاً، بل 

. مطلقاً عىل األحوط وجوباً
ة هبيئاهتا للحرام،  ـب باآلالت واألشـياء املعدّ (مسـألة ١٥): حيرم التكسّ
مة مثـل االصنام والصلبان والشـعارات املتّخـذة لتقوية  كهيـاكل العبـادة املحرّ
مة كاالالت املوسـيقيّة ،  هو املحرّ الباطـل و الضـالل، وآالت القامر، وآالت اللّ
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وكتب الضالل، ونحو ذلك. 
وال بـأس ببيعهـا إذا مل يبتـن البيع عىل احرتام اهليئة املذكـورة، كبيع صنم 
تمّ بحفظ هيئته، وبيع الكتاب بام  الذهب أواخلشـب بام هو ذهب أوخشـب ال هيُ

هو ورق ال هيتمّ بكتابته. 
مة له،  اً عـىل احرتام اهليئة، لكن ال بلحـاظ اجلهة املحرِّ وكـذا إذا كان مبنيّ
مة، ككوهنا من  الغفاهلـا عرفـاً بل جلهة اُخر هيتـمّ هبا من ال هيتمّ باجلهـة املحرّ
االثار القديمة، أوالتحفيات الفنيّة ، أولكون بقاء اهليئة موجباً لزيادة قيمة املادة، 
كام لو كانت من االحجار الكريمة التي تزيد قيمتها كلّام كرب حجمها، أولرتتّب 
مة كبعض االالت الزراعيّة والصناعيّة التي هي هبيئة  نفع عليها غري اجلهة املحرَّ
، وكبعض املصوغات التي يقصـد التزيّن هبا من دون نظر للجهة  الصليـب مثالً
الع عىل ما يقوله أصحاهبا أونقضه  مة، وككتب الضالل التي يراد هبا االطّ املحرَّ

أونحو ذلك. 
م  لكن األحوط وجوباً االقتصار عىل ما إذا مل يعلم برتتّب االستعامل املحرّ
، وعىل مـا إذا مل يلزم من البيـع باهليئة املذكـورة ترويج الباطل  عـىل البيـع حينئذٍ
رم. بل ال إشكال يف  وتقويته لكونه شـعاراً له ولو مع عدم ترتّب االستعامل املحّ

حرمة البيع تكليفاً حينئذٍ يف الثاين، وإنّام االشكال يف البطالن.
(مسـألة ١٦):كـام حيرم بيـع اآلالت املذكورة حيرم صنعهـا إذا ابتنى عىل 
م هبا، بل قد جيـب إتالفها بإتالف هيئاهتـا إذا كان بقاؤها  حتقيـق الغرض املحـرّ

موجباً لرتويج الباطل وتقوية احلرام. 
وال جيـب فيـام عـدا ذلـك، كـام إذا كان الغـرض مـن حفظها حفـظ آثار 
الشـخص الذي كان يسـتغلها كسـائر مرتوكاته املختصة به، بل قد جيوز صنعها 



، كام لو كان الغرض منه عرض نمط حياة شخص خاص أوجمتمع خاص  حينئذٍ
وتصويـر ذلـك، من دون أن يبتني عىل ترتّب احلرام عليـه. إالّ أن يلزم من ذلك 

ترويج الباطل وتقويته، فيحرم، نظري ما سبق.
(مسألة ١٧): غش املسلم حرام يستحق به العقاب، بل هو من املحرمات 
املؤكدة، وقد تظافرت النصوص بأن من غشّ املسلمني فليس منهم. وهو إظهار 
خـالف الواقع له بنحـو حيمله عىل االقدام عىل فعل مرجـوح اليقدم عليه لوال 

ذلك. والبدّ فيه من اُمور: 
األول: علم الغاشّ بالواقع وقصده إظهارخالفه. 

ه خالفه بسبب تدليس املدلِّس، فلو  الثاين: جهل املغشوش بالواقع وتومهّ
، وكذا لو جهله لكن مل يسـتند خطـاؤه فيه لفعل  علـم بالواقـع مل يصدق الغـشّ
املدلّس 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 
ج املرأة املريضة، ورشاء املتاع املعيب، واستعامل املاء النجس،  ، كتزوّ لوال الغشّ
ا لـو مل يرتتب يشء مـن ذلك ومل تكـن فائدة إخفـاء الواقع إالّ  ونحـو ذلـك. أمّ
التجمـل، أو دفـع عدوان الغري، أو نحـو ذلك فليس إظهار خـالف الواقع من 

م.  الغشّ املحرّ
(مسـألة ١٨): الغـشّ يف املعاملـة إن أوجب االخالل بركـن من أركاهنا 
ـ كالعـوض أواملعـوّض ـ كان مبطـالً هلا، كام لـو غشّ الدبس فأوهم أنه عسـل 

واشرتاه املشرتي عىل ذلك.
وإن مل يوجـب ذلـك لكن أوجـب إخفاء عيب كانـت املعاملة صحيحة، 
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وثبت خيارالعيب الذي يأيت الكالم فيه يف مبحث اخليار من كتاب البيع. 
وإن مل يوجب ذلك أيضاً وإنّام أوجب إظهار صفة كاملية، أو صنف خاص 
يرغب فيه املشـرتي، وقد ابتنت املعاملة عليه صحت املعاملة أيضاً، وثبت خيار 

ختلف الوصف ال خيار العيب. 
(مسـألة ١٩): ال جيب إتالف النقود املغشوشـة . نعم ال جيوز التعامل هبا 
م، وجيري فيها ما تقدم، سـواءً كان  مـع جهل الطرف االخر، للزوم الغشّ املحرّ
حصوهلا عند الشخص عن علم هبا أم كان مغشوشاً فيها، فإنه ال حيلّ للمغشوش 

بيشء أن يغشّ به غريه، كام ال حيلّ للمظلوم أن يظلم غري ظامله. 
(مسـألة ٢٠): الظاهر جواز بيـع املصحف الرشيف ورشائه عىل كراهة ، 
خصوصـاً يف البيـع. فاألوىل إيقاع املعاملة عىل الغالف ونحوه مما هو خارج عن 
املصحف مع بذل املصحف تبعاً، أو دفع املصحف بعنوان اهلبة املرشوطة بعوض.
(مسـألة ٢١): حيرم بيع املصحف الرشيف عىل الكافر إذا اسـتلزم إهانته 
ـا إذامل يلـزم منه ذلك فالبـأس به، بل قـد يرجح، كـام إذا كان مظنّة  وهتكـه، أمّ

لالهتداء به وسبباً لعلوّ اإلسالم وظهور حجته.
(مسألة ٢٢): ال بأس ببيع ما يتّخذ منه احلرام واحلالل ممّن يُعلم أنه يتّخذ 
منه احلرام، كبيع العنب والتمر والعصري ممّن يُعلم أنه يصنعه مخراً، وبيع اخلشب 

مة .  ممّن يُعلم أنه يصنعه عوداً أو آلة قامر ونحوها من االالت املحرّ
ويسـتثنى من ذلك بيع اخلشب ونحوه ممّن يتخذه أصناماً أو صلباناً، فإنه 
حيـرم ويبطل، بل األحوط وجوباً العمـوم جلميع أنواع آالت العبادة املبتدعة يف 

االديان غري الصحيحة .
كام يستثنى من ذلك أيضاً ما إذا لزم من البيع التشجيع عىل احلرام، أوكان 



يف تركه ردع عن احلرام وهني عن املنكر، فإنه حيرم ذلك حتى يف مثل بيع العنب 
. ممّن يصنعه مخراً

(مسـألة ٢٣): إذا باع ما يتّخذ منه احلالل واحلرام واشـرتط يف البيع اختاذ 
احلرام منه كان الرشط حراماً باطالً ومل جيب الوفاء به، من دون أن يبطل البيع.

مة، كإجارة الدار  (مسألة ٢٤): حترم وتبطل إجارة االعيان للمنافع املحرّ
لـرشب اخلمر أو الدعارة، وإجارة احلانوت لبيع اخلمر، وإجارة السـيارة للنقل 
املحـرم. وجتـوز إجارهتا بوجه مطلق ممّن يسـتغلها يف احلرام مـن دون أن يؤخذ 

ذلك يف عقد اإلجارة وإن علم حني العقد بحصول ذلك منه. 
نعم، إذا لزم من اإلجارة التشـجيع عىل احلـرام حرمت، وكذا إذا كان يف 

تركها ردع عن احلرام وهني عن املنكر.
(مسألة ٢٥): حترم الرشوة يف احلكم من الرايش واملرتيش، والحيل أكلها 
للمرتيش، واملراد هبا ما يبذل للقايض من أجل احلكم الحد اخلصمني، حقاً كان 

 . أو باطالً
نعم، إذا توقف اسـتنقاذ احلق عىل ذلك جـاز دفعها من الرايش وحرمت 

عىل املرتيش.
(مسألة ٢٦): حترم الرشوة من الرايش واملرتيش يف غري احلكم والقضاء يف 
مقابل أخذ حق الغري ظلامً، وال حترم عىل الدافع من أجل استنقاذ احلق أو دفع الظلم.
(مسـألة ٢٧): حيرم التكسـب باملراهنة يف القامر وغريه، واملال املأخوذ به 
حرام اليملكه الفائز، سواءً 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 السـامء، وقدوم املسـافر، وسبق غري املرتاهنني 
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ومنـه (الرايسـز) املعـروف يف هذه العصور. ويسـتثنى من حرمة الرهن السـبق 
والرماية عىل ما يأيت يف حمله إن شاء اهللا تعاىل.

(مسـألة ٢٨): اليانصيـب إن كان لرشكـة تابعـة حلكومـة ال تقـوم عـىل 
أسـاس ديني وال تدعي لنفسـها الوالية الدينية جر عـىل أوراقه وعىل اجلائزة 
املستحصلة به ماجيري عىل مجيع ما يؤخذ من اجلهات احلكومية املذكورة عىل ما 

يأيت يف املسألة (٥٩). 
وإن كان لرشكـة أو جهة أهلية أو لرشكة تابعة حلكومة تقوم عىل أسـاس 

ديني فله صور..
وىل: أن ترجع إىل الرتاهن بني املشرتكني لكسب الغالب منهم بالقرعة،  االُ
بحيـث يبقى املـال املدفوع كله أو بعضـه موقوفاً غري مملوك الحـد حتى يملكه 
الفائز بالقرعة . وال تكون ورقة اليانصيب إالّ وثيقة الثبات الدخول يف املسابقة 

من دون أن تكون مقابلة باملال املدفوع. 
وهذه الصورة داخلة يف املراهنة املحرمة التي سبق الكالم فيها.

الثانيـة: أن ترجع إىل بذل املال للجهة اخلاصة أو العامة وتعيينه هلا برشط 
أن تقوم تلك اجلهة باالقراع بني املشـرتكني ومتليك اجلائزة للفائز، بحيث يتعني 
املـال بتاممه لتلك اجلهة بمجرد دفعـه، ويكون االقراع رشطاً زائداً عىل التمليك 

فه إالّ اخليار.  يلزم الوفاء به واليوجب ختلّ
والظاهـر حلية املعاملة يف هـذه الصورة و متلك االطـراف للامل املأخوذ 
بموجبها، سـواءً كانت ورقة اليانصيب مبذولة للمشـارك مـن اجلهة التي تقوم 
باليانصيـب ملجـرد التوثيـق الثبات مشـاركته مـن دون أن تكون مقابلـة باملال 
املدفـوع، بـل يكون املال هبة للجهـة مرشوطة باالقراع، أم كانـت الورقة مبيعة 



مـن قبـل اجلهة املذكـورة، بحيث يكون املال املدفـوع ثمناً هلا ويكـون بيعها هو 
املرشوط باالقراع.

الثالثـة: أن ترجـع إىل بـذل املـال للجهة اخلاصـة أو العامة بنحـو اهلبة أو 
الـرشاء مـن دون رشط لالقراع وال للجائزة . ويكون االقراع واجلائزة إحسـاناً 
ابتدائياً من اجلهة القائمة به للتشجيع عىل البذل املذكور من دون أن تكون ملزمة 

به بعقد أو رشط الزمني، سواءً سبق منها الوعد هبام قبل البذل أم مل يسبق.
والإشـكال يف صحـة املعاملـة يف هـذه الصـورة ومتلك االطـراف للامل 

املأخوذ بموجبها. 
وجتري هذه الصور الثالث وترتتّب أحكامها السـابقة يف مجيع املسابقات 
بـذل فيها اجلوائز للسـابقني، فـإن ابتنت عىل  العلميـة والفنيـة والعمليـة، التي تُ
وىل، وإن ابتنت  اسـتحقاق السـابق للجائزة بمجرد سـبقه كانت من الصورة االُ
عـىل قيـام كل مشـارك بالعمـل املطلـوب منه وبذلـه للجهـة القائمة باملسـابقة 
بـرشط بذل اجلائزة له إن سـبق كانت من الصـورة الثانيـة، وإن ابتنت عىل قيام 
كل مشـارك بالعمل املطلوب منه بالرشط مع كون بذل اجلائزة للسـابق إحساناً 

إبتدائياً للتشجيع عىل املشاركة من دون رشط كانت من الصورة الثالثة .
(مسـألة ٢٩): ال بأس بعقود التأمني عىل احلياة وعىل احلوادث من غرق 
ن  وحـرق ورسقـة وغريها إذا ابتنت عىل التعاقد بـني الطرفني عىل أن يدفع املؤمّ
عىل حياته أو داره أو حمله أو سـيارته أو غريها مبلغاً من املال معيناً مقطوعاً، أو 
أن يدفـع يف كل سـنة مثـالً مبلغاً من املـال ويف قبال ذلك يتعهـد الطرف االخر 

. ن عنده بتدارك الرضر الواقع بقيمته حني حدوثه أو بمبلغ معنيّ املؤمَّ
جرة عليه، سـواءً كان  ـب باالذان وأخذ االُ (مسـألة ٣٠): ال جيوز التكسّ

١٧ ................................................................................... املكاسب املحرمة



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

بإجـارة أم جعالة، وكذا احلال يف الصالة والصـوم واحلج واجبة أو مندوبة، بل 
 . مجيع العبادات التي مل يثبت مرشوعية النيابة فيها عىل األحوط وجوباً

جرة عليه ويقع امتثاالً عن املنوب عنه. نعم، ما يقبل النيابة جيوز أخذ االُ
جرة عىل القضـاء، واألحوط وجوباً عدم  (مسـألة ٣١): ال جيوز أخذ االُ
أخذها عىل بيان احلكم الرشعي الذي حيتاج اجلاهل ملعرفته ولو لكونه يف معرض 
ه أو  ا ما ال حيتاج إليه للعمـل بل يكون تعلمه ملجرد التفقّ احلاجـة للعمل به، وأمّ

جرة عىل تعليمه.  لنفع الغري فالظاهر جواز أخذ االُ
نعـم، ال جيـوز امتناع العامل باحلكم الرشعي عن تعليمه عند السـؤال عنه 
من دون أجر، إال أن يكون قضاء الوقت يف بيانه حرجاً لكونه شاغالً عن طلب 

املعاش، أو لغري ذلك.
(مسألة ٣٢): البأس بارتزاق القايض والفقيه من االموال العامة مع عدم 
التمكن من اجلمع بني التكسـب والقيام بوظيفتهام، واألحوط وجوباً االقتصار 

عىل صورة حاجتهام للامل باملقدار الالئق بشأهنام.
نعم، جيوز دفع املال هلام تشـجيعاً ال بعنوان االرتزاق مع وجود املصلحة 

يف ذلك.وتشخيص ذلك موكول لويل األموال املذكورة .
جرة عـىل تعليم القـرآن، وإن كان  (مسـألة ٣٣): الظاهـر جـواز أخذ االُ
األوىل عدم املشارطة يف تعيني االجر، بل يرىض بام يدفع له.وأوىل منه عدم أخذ 

يشء عليه حتى اهلدية .
مور الراجحة التي مل يثبت وجوب  (مسـألة ٣٤): ال بأس بالتكسـب باالُ
إيقاعهـا جماناً، كقراءة املواعظ ومصائب أهل البيتFوفضائلهم وغريذلك. 
جـرة، ويكون الدفع  وإن كان األوىل عـدم املشـارطة يف ذلك، بـل عدم أخذ االُ



واالخذ بعنوان اهلدية .
جرة عىل إيقاع عقـد النكاح وصيغة الطالق  (مسـألة ٣٥): جيوز أخذ االُ
ومجيـع العقود وااليقاعات. وأما تعليم الصيـغ املذكورة فيجري فيه ما تقدم يف 

املسألة(٣١).
مة كام  (مسـألة ٣٦): حتـرم وال تصح اإلجارة عىل املنافـع واالعامل املحرّ
حيرم التكسب هبا بغري اإلجارة كاجلعالة، فال يستحق فاعلها اجلعل وال االجر.

نعـم إذا كان العامـل هبـا جاهـالً باحلرمـة اسـتحق االقـل مـن االجـر 
املبـذول واالجـر املقابـل عرفاً للجهـد الذي بذلـه العامل مـن دون خصوصية

الفعل اخلاص.
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تتميم: فيه أمران..
األمر األول 

يف بعض األعامل املحرمة
س اهللا أرسارهم عـىل ذكر مجلة مـن املحرمات هنا  قـد جر الفقهاء قـدّ
جرة عليها، لكنّا ذكرنا مجلـة منها يف كتاب االمر باملعروف  لبيـان حرمـة أخذ االُ

والنهي عن املنكر عند التعرّض للكبائر. 
وينبغي التعرّض هنا لغريها مما يناسب املقام، وذلك يف ضمن مسائل..

ق، وذلـك بإخفاء  (مسـألة ٣٧):حيـرم تدليس املاشـطة ونحوهـا كاحلالّ
عيـب موجود، أو إظهار حسـن الواقع له، والبدّ فيـه من أن يكون الغرض منه 
إيقاع الغري فيام ال يقدم عليه لوال العمل املذكور، كالتزويج من الشـخص الذي 

يفعل به ذلك، حيث يدخل يف الغشّ 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 
عـىل حمذور ال يقدم عليه لو علم باحلال، والتكون فائدة إخفاء الواقع إالّ جتنب 

لفة وحسن املعارشة.  النفرة وحصول االُ
ل  وكـذا لو أراد الشـخص التجمل لصاحبه مع علمـه بالعيب، أو التجمّ
لغريه من الناس ممّن ال عالقة له به ولو مع جهلهم بالعيب ونحو ذلك، خلروج 

م كام يظهر ممّا سبق يف املسألة (١٧). ذلك كله عن الغشّ املحرّ
(مسـألة ٣٨): ال بأس بام تزيّنت به املرأة. نعم يكره وصل شـعرها بشعر 



امرأة غريها، بل األحوط استحباباً تركه.
(مسـألة ٣٩): حيرم عـىل الرجل حلق اللحية إالّ أن خيشـى الرضر املعتدّ 
ا سـخرية االخرين فاهتامم املؤمن هبا يبتنـي غالباً عىل ضعف  بـه من بقائها، وأمّ
النفس والشـعور بالنقص وعدم االعتزاز بدينه ومبدئه، وإالّ فمن قويت نفسـه 
واعتزّ بدينه ومبدئه يردّ كام ردّ النبي نوحA قومه إذ قال:(إن تسخروا منا فإنّا 

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 فسـاد الزمان بفسـاد 

باهللا العيل العظيم. أهله، وال حول وال قوة إالّ
غ حلق اللحية خـوف الرضر يف خصوص  (مسـألة ٤٠): يكفي يف مسـوّ
حال يتعلق الغرض العقالئي بالوقوع فيه وإن مل يضطر إليه رشعاً أوعرفاً، فمن 
خـاف مـن بقاء حليته عنـد مالقاة جائـر جاز له حلقهـا عند مالقاتـه إذا كان له 
غـرض رشعي أوعريف معتـدٌ به يف مالقاته، وإن مل يبلـغ الغرض يف مالقاته حدَّ 

الوجوب الرشعي أو الرضورة العرفية. 
(مسـألة ٤١): احلدّ الالزم يف طول اللحية ما يصدق معه عرفاً عدم كون 

الشخص حالقاً حليته. ويكره الزيادة يف طوهلا عىل قبضة الكف. 
(مسـألة ٤٢): جيوز حلق العارضني وإبقاء الذقـن إذا كان الباقي مقداراً 
اً به، كام جيوز حتديد اللحية وأخذ الشـعر عنـد التحديد بأيّ وجه، كاحللق  معتـدّ
والنتـف واحلـف بخيط وغريذلـك. وإن كان األوىل للرجل احلفـاظ عىل ما هو 

االنسب برجولته. 
ه الرجال بالنسـاء بقصد التخنث، وال تشـبّه  (مسـألة ٤٣): ال جيوز تشـبّ
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النسـاء بالرجـال بقصد التذكر واالسـرتجال، سـواءً كان باللبـاس أم الزينة أم 
الـكالم أم بغريذلـك. والبأس بفعل كل من الصنفني ما يناسـب االخر لغرض 
آخـر، كاملعاونـة يف بعـض االعامل والتنكر لغـرض ما، وكذا مثـل لبس الرجل 

ثوب املرأة أو العكس للتسرت أو التدفئة أو غريمها.
(مسـألة ٤٤): حيرم تصوير ذي الروح من اإلنسـان واحليوان، سواءً كان 
ا  جمسامً أم ال. والبأس بتصوير بعض ذي الروح وعضو منه كالرأس والرجل، أمّ
إذا صدق عليه أنه تصويرحيوان ناقص فهو حرام، كتصوير حيوان مقطوع اليد 
أوالرجـل. وأظهر من ذلـك تصويرحيوان عىل هيئة خاصـة تقتيض عدم ظهور 
بعـض أعضائه، كتصوير شـخص جالس، أو بـارز من نافذة قد اختفى أسـفل 
. نعم الظاهر جواز  جسـده خلف اجلدار، ومنه تصوير الشخص إىل صدره مثالً

تصوير اجلسد املقطوع الرأس.
م ليس هو إجياد الصـورة بأيّ وجه اتفق،  (مسـألة ٤٥): الظاهـر أن املحرّ
راً هلا بأن تسـتند إليه هندسـتها  بل تصوير الصورة، بحيث يكون اإلنسـان مصوّ
وتنظيم أبعادها، فال حيرم التصوير الفوتوغرايف، وال طبع الصور وال استنساخها، 
وال مجـع االجزاء املتفرقة للصورة بنحو تتمّ هبا الصورة كام يف تركيب املكعبات 

املتعارف يف زماننا. 
نعـم، إذا كانـت االجـزاء دقيقة جداً فاألحـوط وجوباً اجتنـاب تركيبها 

بنحو تتمّ هبا الصورة.
(مسـألة ٤٦): األحوط وجوبـاً اجتناب تصوير الصـور الومهية لذوات 
االرواح، كتصويـر حيوان مركب من حيوانـني وتصوير حيوان ومهي كالعنقاء 

والغول وتصوير املالئكة واجلن.
(مسـألة ٤٧): تصويـر الكاريكاتـري املتعـارف يف عصورنـا إن كان عرفاً 



ه كان حرامـاً وإالّ كان حـالالً وإن اشـتمل عـىل مالمح  تصويـراً حليـوان مشـوّ
احليوان العامة. 

(مسـألة ٤٨): جيوز عـىل كراهية اقتناء الصور، كام جيـوز بيعها ورشاؤها 
ا إذا اقتـىض البيع صنعها فهو باطـل، كام لو باع  مـن دون أن يقتـيض صنعهـا. أمّ

الصور بنحو بيع الكيل يف الذمة ومل يمكن تسليمها إالّ بصنعها.
ه وهجاؤه وإهانته وهتكه ونحو ذلك  (مسألة ٤٩): حيرم سبّ املؤمن وذمّ
مـن أنحاء التعدي عليـه. نعم قد جيوز ذلك لدفع الرضر االهم عنه أو عن غريه 
مـن املؤمنني. وكذا جيوز ذلـك لتنفري الناس عنه دفعاً لـرضره عىل الدين،كام لو 

ابتدع بدعة أو دعا إىل ضاللة.
(مسألة ٥٠): مدح من ال يستحق املدح إن كان بنحو اخلرب الكاذب حرم 
مطلقـاً، وإن كان بوجـه آخـر كالبيان املبني عىل املبالغـة والتخييل واملدح بنحو 
اإلنشـاء ال اإلخبار فـال بأس بـه، إالّ أن يرتتب عليه حمـرم آخركرتويج الباطل 

والتشجيع عليه.
(مسألة ٥١): املشهور حرمة الشعبذة، وهي إراءة غري الواقع واقعاً بسبب 
خفـة احلركـة ورسعتها بنحو خيرج عن املتعارف. لكـن املتيقن من حرمته ما إذا 
لزم منه أمر آخر حمرم كاالرضار باملؤمن. كام أن األحوط وجوباً تركها إذا كانت 
ـا إذامل يكن بداعي بيان  ذ عـىل االمر اخلارق للعادة. أمّ بداعي بيان قدرة املشـعوِ
ذلك، بل ابتنى عىل أن ما يقع إهيام ال واقع له من دون أن يلزم منه أمر آخرحمرم 

فالظاهر جوازه.
(مسألة ٥٢): حيرم طبع كتب الضالل والفساد ونرشها وحفظها والدعاية 
هلا وسـائر وجوه تروجيها إذا خيف ترتّب الضالل أو الفسـاد عىل ذلك، أوكان 
فيـه تقوية للباطـل وترويج له. وال بأس بام الخياف منـه عىل يشء من ذلك، بل 
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يرجـح لـو ترتّب عليه أمر راجح، كاقتنائها لالطالع عـىل مضامينها الباطلة من 
ها ودفع شبهها. أجل ردّ

(مسألة ٥٣): حترم القيافة، وهي إحلاق الناس بعضهم ببعض استناداً إىل 
 ، عالمـات خاصة، إذا كان اإلحلاق بنحو اجلزم، كام حيرم تصديق القائف حينئذٍ
وحيرم التكسـب بذلك. وال حيرم يشء مـن ذلك إذا مل يكن االحلاق بنحو اجلزم 
واليقني مـن دون ترتّب أثر خمالف ملقتىض الطرق واملوازين الرشعية. نعم يكره 

 . إتياهنم والرجوع إليهم حينئذٍ
(مسـألة ٥٤): تعـارف يف عصورنا إخبار بعض الناس عـن اُمور جمهولة 
اعتـامداً عىل طرق خاصة غري مبتنية عىل احلس أو التجربة أو نحومها من الطرق 
العقالئيـة، كاالخبار مـن طريق نرش بعض االشـياء املختلفة مـن خرز وحىص 
وغريها، ومن طريـق 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. 
(مسـألة ٥٥): يدعـي بعض النـاس القدرة عىل حتضري اجلن، وال يسـعنا 
إنـكار ذلك، فـإن صدقوا فتحضريهم إن كان بطريق السـحر كان حمرماً، وإن مل 
يكن بطريق السـحر فهو حالل إذا مل يسـتتبع إيذاء مؤمن، وال بأس باالسـتعانة 
مـور الغيبية من طريقهم ما  مور املحللة. وجيـري عىل االخبار عن االُ هبـم يف االُ

تقدم يف حكم املسألتني السابقتني.
(مسـألة ٥٦): اشـتهرت يف هذه االيام دعو حتضري أرواح املوتى وأخذ 
املعلومات منهم، وجيري عىل االخبار اعتامداً عليهم ما تقدم يف حكم املسائل السابقة. 
وأمـا نفـس التحضري فهو حـالل إذا مل يسـتلزم إيذاء مؤمـن، وإن كانت 



مور بني دجال  قناعتنا الشـخصية عىل أنه ال أصل لذلك، وأن من يدعي هذه االُ
كاذب ومتخيل واهم قد لبسـت عليه نفسـه وشبهت عليه، وإن فرض أن هناك 
مور احلقيقية فهي اُمور شيطانية، فاحلضور للشياطني ال لالرواح التي  بعض االُ
زعم إحضارها، كام قد يناسـبه أن كل فئة وأهل دين توحي إليهم االرواح التي 
، مع أن احلقيقة التي  يزعمون حتضريها ما يناسب عقائدهم، حقةً كانت أو باطلةً

تنكشف بعد املوت واحدة ال لبس فيها. 
مّ ينبغي االحتياط واحلذر من التصديق نتيجة جتربة صدق اخلرب يف  ومن ثَ
بعض املرات، فإن ذلك قد يكون من الشيطان، استدراجاً حتى يستحكم حسن 
مور ويستسـلم السـامع هلا ويؤخذ هبا وال يستطيع االفالت منها،  الظن هبذه االُ
فـإذا تمّ له ذلك سـيطر عليه وقاده إىل ما يريد من ضالالت وحمرمات، وشـغله 

عن نفسه ودينه كام يشاء فخرس الدنيا واالخرة، ذلك هو اخلرسان املبني.
واالخطـر مـن ذلـك واالكذب ما شـاع يف زماننا هذا مـن دعو إفاضة 
بعض االئمة F واألولياء عىل بعض الناس من أنوارهم، أو حلول أرواحهم 
مور املجهولة  فيهم متلبسني هبم فينطقون عنهمـ  كام يزعمونـ  خمربين ببعض االُ
أو آمريـن أو ناهـني، بنحو يثري االنتباه ويلفت النظر ويسـتجلب بعض املغفلني 
ج فيعملـون عىل ذلك مطيعـني مصدقني وكأهنم يطيعـون االمام أو الويل  السـذّ

ويصدقونه. 
وقـد رأينا من قـاده ذلك للرسقـة وانتهاك احلرمات عن حسـن نية، ولو 
تأمـل قليـالً ألدرك التخليط يف ذلك، وإال فام بال هـذه الذوات الطاهرة تفيض 
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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دينياً وعقيدياً أشد الرفض، وليس ذلك إال من عمل الشيطان وكيده ووساوسه 
هـل تعاليمه،  وختييالتـه، ولذا شـاع يف االوسـاط التي يضعـف فيها الدين، وجتُ
وختفى معامله، ويقل املرشـدون، حيث يكون ذلك مرتعاً خصباً للشيطان، وبيئة 
صاحلـة لكيده يف تضليل الناس والعبث هبم، نعـوذ باهللا تعاىل من كيده ومكره، 
ونسـأله العصمـة والسـداد إنـه أرحـم الرامحـني، وويلّ املؤمنـني، وهو حسـبنا 

ونعم الوكيل.
(مسـألة ٥٧): املشـهور حرمـة النجش. قيل: وهو أن يزيد الشـخص يف 
ثمن السـلعة وهو ال يريد رشاءها، بل ليسـمعه غريه فيزيد لزيادته، أو هو مدح 

سلعة الغري للرتغيب يف رشائها. 
والظاهـر أن املعيار يف احلرمـة عىل حتقق الغش بذلك، بأن يكون الغرض 
مـن أحد االمرين إهيام الغري جودة السـلعة ليشـرتهيا بأكثر مـن ثمنها. أو إهيامه 
أنه مطلوبة وهلا سـوق تنفق فيه ليشـرتهيا بثمنها ويتكسب هبا من دون أن تكون 
كذلـك . أما اذا كان الغرض من ذلك التنبيه للسـلعة الكاسـدة وانفاقها وبيعها 
بثمنهـا أو بـام دونه مـن دون إهيام لـيشء خمالف للواقع، لعدم حتقـق الغش، كام 

يظهر مما تقدم يف املسألة (١٧).
(مسـألة ٥٨): ال بـأس بالنياحـة وبالتكسـب هبـا. وإن كان األوىل عـدم 
املشـارطة يف ذلـك والرضـا بـام يدفع لـه، نعم قـد حتـرم النياحة الشـتامهلا عىل 
خصوصية حمرمة، كالنياحة بالكذب أو باملدح بصفات مذمومة رشعاً، 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 علامً 

للضالل أو مشهوراً بالفسق وانتهاك احلرمات أو نحو ذلك.



األمر الثاين
يف حكم التعامل مع من يتعرض

يف كسبه للحرام
عي  (مسـألة ٥٩): مـا تأخـذه احلكومة التي تقوم عىل أسـاس دينـي وتدّ
لنفسـها الوالية الدينية من الرضائب الرشعيـة املجعولة عىل االرايض اخلراجيّة 
واالمـوال يقـع عام عيّنته وتـربأ ذمة من عليـه تلك الرضيبة بأخـذ احلكومة هلا، 
ة يف دعواها الوالية أم مبطلة وظاملة. ويكون الوزر  سـواءً كانت تلك الدولة حمقّ
يف الصورة الثانية عىل احلاكم ال غري. كام جيوز للغري أخذه من احلكومة املذكورة، 
سواءً دفعته احلكومة له جائزة وهديّة جمانية أم بمعاملة معاوضية. بل إذا قاطعت 
احلكومة املذكورة شـخصاً آخر عن تلك الرضيبة بمبلغ معني من املال يدفعه هلا 
صحت املقاطعة، وكان لذلك الشخص أخذ الرضيبة من الشخص الذي وجبت 
عليـه. ووجـب عىل من عليـه تلك الرضيبة دفعهـا له. وتربأ ذمتـه أيضاً بذلك.

عِ احلكومة لنفسـها الوالية الدينية، بل ابتنت سـلطتها عىل  وأمـا إذا مل تـدّ
القوانني الوضعية فالظاهر عدم براءة الذمة من الرضيبة بدفعها إليها. 

وأظهـر من ذلك مـا إذا مل تؤخذ الرضيبة بعنـوان كوهنا الرضيبة الرشعية 
املعهـودة، بل بعنوان آخر تقتضيه القوانني الوضعية، فإهنا ال جتزي عن الرضيبة 
عـي اخلالفة أو الواليـة الدينية. وال  الرشعيـة، حتـى لو كان اآلخـذ حكومة تدّ
ختـرج الرضيبـة املأخوذة عن ملك الدافـع، فيحرم الترصف فيهـا إذا كان حمرتم 
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املال مع العلم هبا وتعيينها.
(مسـألة ٦٠): املـراد بالرضيبـة الرشعية يف املسـألة السـابقة هـي الزكاة 
ورضيبة االرض اخلراجية الزراعية، سـواءً كانت نقديـة بمقدارمعنيّ من املال، 
كـام لـو جعل عـىل كل دونم عـرشة دنانري مثالً وهي املسـامة باخلـراج، أم حصة 
من الثمرة كالربع والثلث وهي املسـامة باملقاسمة. وأما بقية احلقوق والرضائب 
الرشعية كاخلمس والكفارات فال جيري عليها احلكم السابق، بل البدّ من أدائها 

. ر رشعاً بالوجه املقرّ
(مسـألة ٦١): يصـح التعامـل مـع من يبتـيل يف أموالـه باحلـرام كاملرايب 
واملقامـر والسـارق وبائع اخلمر وغريهم، كام جيوز االنتفـاع بامله والترصف فيه 
بإذنـه بمثـل الدخـول يف داره أو حمله والركـوب يف سـيارته واالكل من طعامه 
وغريهـا، وجيـوز أيضاً أخذ املـال منه ومتلكه هببة أو معاوضـة أو غريمها، إالّ أن 
يعلـم بحرمـة املـال بعينه فال جيـوز الترصف فيـه وال أخـذه إالّ بمراجعة مالكه 
احلقيقـي أو وليـه مع معرفته ولو جهـل املالك فإن أمكـن الفحص عنه وجب، 
ومع اليأس من معرفته والوصول إليه جيب عىل من يقع املال حتت يده التصدق 
بـه عـن صاحبه عىل الفقـراء. ولو صادف أن عـرف املالك بعدذلـك ومل يرض 

بالتصدق فاألحوط وجوباً الضامن له. 
وهـذا هو احلكـم يف كل مـال جمهول املالك يقـع حتت يد املكلـف. وأما 
التـرصف باملـال املجهـول املالـك مـن دون أن يتصدق بـه كالـدور واملحالّت 

وغريها فالبدّ يف جوازه من الرجوع للحاكم الرشعي.
(مسألة ٦٢): ال فرق يف حكم املسألة السابقة بني كون من يبتيل يف أمواله 

باحلرام شخصاً خاصاً وكونه جهة عامة، كالدولة. 
عي لنفسـها الوالية  نعـم، الدولـة التي ال تقوم عىل أسـاس دينـي وال تدّ



الدينية، بل تبتني سلطتها عىل القوانني الوضعية فاملال املأخوذ منها إن كان ملكاً 
هلـا من دون أن يكون مسـبوقاً بملك مسـلم جـاز متلكه منها بالوجـه القانوين، 
كالنقـود غـري املسـتعملة (البلـوك) واملـواد التي تسـتوردها مـن احلكومات أو 

الشعوب غري املسلمة. 
وإن كان مسبوقاً بملك مسلم جمهول جر عليه حكم جمهول املالك الذي 
تقدم يف املسـألة السـابقة، كالنقود املسـتعملة التي تعاقبت عليها أيدي املسلمني 
بوجوه ال يعلم احلرام منها من احلالل، وكاملواد املشـرتاة من املسـلمني من دون 
ضبط للاملك أوالغاصب أواملختلس أونحومها ممّن اليبايل كيف يكتسـب املال.
نعـم، إذا كانت مشـرتاة ممن ير نفـوذ املعاملة مع تلـك الدولة من فِرق 

خر جاز أخذه منها ومتلكه بمقتىض قاعدة االلزام.  املسلمني أو االديان االُ
(مسـألة ٦٣): املـال املأخوذ من الدولة التي ال تدعي لنفسـها اخلالفة أو 
الوالية الدينية وإن جر عليه حكم جمهول املالك فيجب التصدق به عىل الفقري 
إال أن األحـوط وجوبـاً رصفه يف اجلهـة التي متلكه قانونـاً إذا كانت حمرتمة بعد 
إجـراء وظيفة جمهول املالك عليه، فإذا طلب شـخص من آخـر قبض مبلغ عنه 
من البنك مثالً فقبضه فالالزم عىل القابض بعد إجراء وظيفة جمهول املالك عىل 
املبلغ دفعه للشخص الذي طلب منه قبض املبلغ، وإذا كان قد عنيّ رصف املبلغ 
املذكـور يف وفـاء دينه أو االنفاق عىل أهله رصفه فيام عيّنـه، إال يف موارد خاصة 

اليتيرس ضبطها يراجع فيها احلاكم الرشعي.
(مسـألة ٦٤): مما سـبق يظهـر أن من أجـر معاملة صحيحـة أو باطلة 
تقتيض اسـتحقاق املال عليه فدفع املال بالتحويل عـىل البنك التابع للدولة التي 
عي لنفسـها الوالية الدينية مل يربأ بأخذ املسـتحق  ال تبتني عىل كيان ديني وال تدّ

للامل من البنك املذكور، لكون املال جمهول املالك. 

٢٩ ....................................................... حكم التعامل مع من يتعرض يف كسبه للحرام
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نعـم، إذا أخـذه املسـتحق للامل وأجـر عليـه وظيفة جمهـول املالك ثم 
احتسـبه بعد ذلك وفاءً عمن عليه احلق الذي أجر املعاملة معه برئت ذمة من 
عليه احلق بذلك. ولعل األوىل يف دفع املحذور املذكور أن يتصالح الطرفان عىل 
بـراءة ذمة من عليه احلق يف مقابل تسـليطه ملن له احلـق عىل أخذ املال من البنك 
، فيكون دفعه للصك بنفسه سبباً لرباءة ذمته من احلق الذي  بدفعه الصك له مثالً
عليـه، بـال حاجة إىل احتسـابه عليه بعد إجراء وظيفة جمهـول املالك عليه، وإنام 

حيتاج آخذ املال إلجراء وظيفة جمهول املالك من أجل حتليل املال له ال غري.
(مسـألة ٦٥):إذا كان املال مشـرتكاً بني اجلهة غرياملالكـة واجلهة املالكة، 
كأمـوال الرشكات املختلطة جـر عليه حكم جمهول املالك يف حصة اجلهة غري 

املالكة وحكم معلوم املالك يف حصة اجلهة املالكة. 
لت الرشكة املذكورة املال املستحق عليها عىل جهة غري مالكة  نعم، إذا حوّ

فأخذ املال من تلك اجلهة جر عليه حكم جمهول املالك بتاممه. 
(مسـألة ٦٦): إذا اكتسـب املؤمـن املـال بأحـد الوجوه املحرمة السـابقة 
وغريهـا من خمالف يف الدين ير بمقتىض دينه صحة املعاملة واسـتحقاق املال 
عليه بموجبهاحلّ للمؤمن أخذ املال إلزاماً للمخالف بحكم دينه وإن كان إيقاع 
، فإذا باع املؤمن اخلمر واخلنزير مثالً ممّن ير جواز البيع املذكور  املعاملة حمرمـاً
كان إيقاع املعاملة حمرماً وتسـليم املبيع حراماً، لكن لو فعل املؤمن ذلك عصياناً 

كه من الشخص املذكور.  أو جهالً حلّ له أخذ الثمن ومتلُّ
وإذا وقـع يف يد املؤمن مال ملخالف لـه يف الدين بوجه غري مرشوع وكان 
صاحـب املال يـراه مرشوعـاً بمقتىض دينـه حلّ للمؤمـن أخذه ومتلكـه 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 االسـتنقاذ وإن مل يكن حالالً يف دين 



الشخص املذكور.
مـن  طائفـة  يف  لينفقـه  آخـر  إىل  مـاالً  إنسـان  دفـع  إذا   :(٦٧ (مسـألة 
النـاسـ  كالسـادة أو الفقـراءـ  وكان املدفـوع له منهم، فإن ظهر مـن الدافع أن 
مراده رصف املال فيهم كيف اتفق بنحو يشمل أخذه لنفسه معهم جاز له األخذ 
منـه، وإن مل يظهـر منه ذلك بل اشـتبه املراد، أوكان ظاهر احلـال إرادة رصفه يف 

غريه بحيث يكون واسطة يف اإليصال ال غري مل حيل له األخذ من املال. 
وكـذا احلـال فيام لـو دفع له بضاعـة ليبيعها أو ماالً ليشـرتي به، حيث ال 
مع فهم العموم له  جيوز له رشاء البضاعة لنفسـه، وال الرشاء باملال من نفسـه إالّ

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

٣١ ....................................................... حكم التعامل مع من يتعرض يف كسبه للحرام
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املقام الثاين 
يف آداب التجارة

(مسـألة ٦٨): يسـتحب ذكر اهللا تعاىل يف االسـواق، وطلـب اخلرية منه، 
والدعـاء باملأثـور، ومنـه الشـهادتان. كام يسـتحب عند الـرشاء التكبـري ثالثاً، 
والدعـاء باملأثور أيضاً، وأن يسـتدرّ الرزق بالدعاء، وأن يرجو يف نفسـه الرزق 

ه وال يطمئن إليهام. من حيث ال حيتسب، وال يعتمد عىل حذقه وكدّ
ب أن يقصد بكسبه االستعفاف عن الناس،  (مسألة ٦٩): ينبغي للمتكسّ
والتوسـعة عىل العيال، والقيام بأعامل اخلـري والرب، فإن ذلك من طلب االخرة. 

ه اجلمع واالدخار. وال ينبغي له أن يكون مهّ
(مسـألة ٧٠): يسـتحب االمجـال يف الطلـب، فإنه لن متـوت نفس حتى 
تستكمل رزقها، ويف حديث االمام الصادقA: «ليكن طلبك للمعيشة فوق 

كسب املضيّع ودون طلب احلريص».
(مسـألة ٧١): يستحب التعامل مع من نشـأ يف اخلري. ويكره التعامل مع 

مستجدّ النعمة، وخمالطة السفلة.
(مسألة ٧٢): يستحب التوثّق بالكتابة عند املعاملة.

(مسألة ٧٣): يستحب االحسان يف البيع والتسامح فيه، وأن يعطي زائداً، 
. وأن يبادر للبيع عند حصول الربح، وأن اليزهد يف الربح واالسرتزاق به وإن قلّ



(مسـألة ٧٤): يستحب إقالة النادم.وهي رفع اليد عن البيع وفسخه عند 
طلـب أحد املتبايعني. ففي احلديث: «أيّام عبد أقال مسـلامً يف بيع أقاله اهللا عثرته 
يوم القيامة ». ويأيت الكالم يف أحكامها يف الفصل الرابع عرش إن شاء اهللا تعاىل.
(مسـألة ٧٥): يسـتحب للمشـرتي املامكسـة والتحفظ من الغبن، إال يف 

رشاء االُضحية، والكفن، والعبيد، ومصارف احلج فإنه يكره املامكسة فيها.
(مسـألة ٧٦): صاحب السـلعة أوىل بالسـوم بأن يبدأ ببيـان الثمن الذي 

يطلبه، وال يكون املشرتي هو البادي ببيان الثمن الذي يدفعه.
(مسألة ٧٧): ينبغي للتاجر أن اليشتغل بتجارته عن أداء الصالة يف أول 
وقتها، بل ينبغي ذلك جلميع أهل األعامل، فعن أمري املؤمننيA: «ليس عمل 
وجلّ من الصالة فال يشغلنّكم عن أوقاهتا يشء من اُمور الدنيا،  أحب إىل اهللا عزّ
فـإن اهللا عزّ وجـلّ ذمّ أقواماً فقال:(الذين هم عن صالهتم سـاهون)يعني: أهنم 

غافلون، استهانوا بأوقاهتا».
(مسـألة ٧٨): يكره لإلنسـان أن يكون أول داخل للسـوق وآخر خارج 

منه، كام يكره السوم ما بني طلوع الفجر وطلوع الشمس. 
ها، وكذا  (مسـألة ٧٩): يكره للبائع أن يمدح سـلعته، وللمشرتي أن يذمّ
، واالّ حرم، واحللـف يف البيع والرشاء صدقاً،  كتـامن العيب إذامل يـؤدِّ إىل الغشّ

وإن كان كذباً حرم.
(مسـألة ٨٠): يكره للبائع الربح بمثل الثمن فام زاد، ويستحب الرفق يف 
الربح عىل املؤمن إذا اشـرت للتجارة، ويكره الربح عليه فيام يشـرتيه لغريها إالّ 
بمقـدار احلاجة، كـام يكره ربح البائع عىل من يعده باالحسـان إن اشـرت منه، 

ويكره أيضاً التفريق بني املشرتي املامكس وغريه يف الربح.

٣٣ ...................................................................................... آداب التجارة 
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(مسـألة ٨١): يكـره للمشـرتي طلـب الوضيعة مـن الثمن بعـد العقد، 
ها عليه البائع. وقبوهلا إذا ردّ

(مسـألة ٨٢): يكـره الشـكو مـن عدم الربـح ومن اإلنفـاق من رأس 
املـال، ففـي احلديث: «إن من شـكى من ذلك فقد شـكى اهللا تعـاىل». وال بأس 
ببيانه كحقيقة واقعة من دون أن يتضمن الشكو، خصوصاً مع استدراك ذلك 
، فإن نعمه ال حتىص وال ينبغي أن تنسى. بحمده تعاىل وشكره عىل ما رزق ويرسّ
(مسـألة ٨٣): يكـره الدخـول يف سـوم املؤمـن. واملراد به أن يـر اثنني 
يتسـاومان يف بيـع ورشاء فيدخـل قبـل أن ينتهي االمـر بينهام بالقبـول أو الرد، 
ويطلـب أن يكون هو املشـرتي أو البائع بدالً مـن أحدمها. وال بأس به إذا ابتنى 

بيع املتاع عىل طلب الزيادة، وهو البيع يف املزاد.
(مسألة ٨٤): يكره أن يتوكل أحد من أهل املدينة لالعراب وأهل البوادي 

يف بيع ما يأتون به للمدينة من البضائع. بل يرتكون ليبيعوها بأنفسهم.
(مسـألة ٨٥):يكـره تلقـي الركبان، وهـم الذين جيلبـون البضائع للبلد، 
واملراد بتلقيهم اخلروج السـتقباهلم، 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. 
(مسـألة ٨٦): يكـره االحتـكار، وهـو حبس الطعـام لطلـب الزيادة يف 
اخلصب أربعني يوماً ويف الشدة والبالء ثالثة أيام، بل حيرم حبس الطعام مطلقاً 
مـع حاجـة الناس له وعـدم الباذل، بحيـث يوجب الضيق عىل النـاس، واملراد 

بالطعام احلنطة والشعري والتمر والزبيب والزيت والسمن.
م جيرب املحتكر عىل البيع من دون أن  (مسألة ٨٧): يف مورد االحتكار املحرّ



حيدد السعر عليه، إالّ أن يكون السعر الذي يطلبه جمحفاً بالعامة ، فيحددالسعر 
عليه بنحو ال جيحف به وال هبم.

(مسـألة ٨٨): الذي جيرب املحتكر وحيدد السـعر عليه يف مورد االجحاف 
هـو احلاكـم الرشعي مع تيرس الرجوع إليـه، ومع عدم تيرس الرجـوع إليه يقوم 

بذلك عدول املؤمنني.
(مسـألة ٨٩): حيرم االحتكار إذا كان موجباً لتلف النفوس املحرتمة، أو 
الـرضر املهم هبم الذي جيب دفعه كاالمراض الصعبة وتعطيل بعض االعضاء، 
أو كان موجبـاً للهرج واملرج واختالل النظـام. من دون فرق بني الطعام وغريه 
كالدواء واللباس وغريمها. بل حتى االعامل كعالج االمراض والنقل وغريمها، 
فيحرم االمتناع عنها إذا أوجب ذلك. والبدّ يف الثمن حينئذٍ من أن يكون بنحو 

ال يلزم منه أحد املحذورين املذكورين. 

الفصل األول 
يف عقد البيع

البـد يف حتقـق البيع من التـزام الطرفني به و إبرازمها االلتـزام املذكور بام 
، املعرب عنه باالنشاء. وهذا هو  يدلّ عىل جعل املضمون وإجياده يف اخلارج ادعاءً

الالزم يف مجيع العقود.
(مسـألة ١): يقع البيع بكل ما يدلّ عـىل االلتزام املذكور من الطرفني من 
لفظ أو إشارة أو كتابة كالتوقيع من الطرفني عىل ورقة البيع أو فعل آخر، كتسليم 
ى باملعاطـاة، ونحو ذلك. مه، املسـمّ أحـد العوضـني من الثمن أو املثمن وتسـلّ

٣٥ .......................................................................................... عقد البيع 
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(مسـألة ٢): ال يشـرتط يف اللفـظ العربيـة، فيقـع بأيّـة لغـة كانـت، كـام 
يقـع بامللحـون والكنايـات وغريهـا ممّـا يتضمن إبـراز االلتـزام النفـيس بالبيع 

وجعل مضمونه.
(مسـألة ٣): إذا طلب أحد الطرفني من االخر أن يبيعه شيئاً فقال: بعتك 
هـذا اليشء، مل يكف يف حتقق البيع مامل يظهر من الطالب القبول والرضا بالبيع. 

ح رأساً بالرد فال بيع. أما لو مل يظهر منه ذلك أورصّ
(مسـألة ٤): إذا كان أحـد الطرفـني وكيالً عن االخر كفـى 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 
فـال يقع البيع مامل يتحقق القبول عن االخر أو منه. وهكذا احلال يف الوكيل عن 
الطرفني، والويلّ عليهام، ونحومها من موارد تويلّ الشخص الواحد لطريف العقد.
(مسـألة ٥): يشـرتط يف عقـد البيع ابتنـاء التزام الطرفـني باملضمون عىل 
التـزام االخر به، فلو التزم كل منهام باملضمون ابتـداءً بانتظار قبول االخرمل يقع 
لع أحدمها عىل التزام االخر ويرىض به. مثالً إذا كتب الوسـيط  العقـد إالّ أن يطّ
عها أحد الطرفني بانتظـار توقيع صاحبه، وصادف أن وسـيطاً  ورقـة البيـع ووقّ
عهـا الطرف الثاين بانتظـار توقيع صاحبه من  آخـر كتـب ورقة أخر للبيع ووقّ
دون أن يعلم بتوقيعه مل يقع البيع حتى يعلم أحد الطرفني بتوقيع االخر ويرىض 

باملعاملة . وهكذا احلال يف مجيع العقود. 
(مسألة ٦): ال يشرتط يف البيع التخاطب بني الطرفني وال وحدة املجلس، 
وال املواالة بني االلتزام من الطرفني. فيقع البيع مثالً بكتابة مضمونه يف ورقة و 

توقيع أحد الطرفني فيها ثمّ ارساهلا لالخر فيوقع فيها. 
نعم، البدّ من بقاء الطرف األول عىل التزامه حتى يقبل االخر، فلو عدل 



الطـرف األول عن التزامـه قبل صدور القبول من االخرمل يقـع البيع حتى لو مل 
بِل منه إالّ أن  يعلـم الطرف الثاين حني قبوله بعدول األول. ولو ادعى العدول قُ
ـك يف زمان العدول وأنـه قبل قبول الثـاين أوبعده بُني عىل  يُعلـم بكذبه.ولو شُ

عدم صحة البيع. وهكذا احلال يف مجيع العقود.
(مسـألة ٧): البدّ يف صحة البيع من اتفاق املتبايعني عىل مضمون واحد، 
بحيـث يتطابـق ما يلتـزم به أحدمها مـع ما يلتزم بـه االخر يف الثمـن واملثمن و 
غريمهامن اخلصوصيات املأخوذة يف البيع، كالرشط والوصف واالجل وغريها، 
فـإذا اختلفـا يف يشء من املضمون بطل البيع. ولو اختلفا يف االمجال والتفصيل، 
كـام لو قال: بعتـك الثوب بدينار، فقال: اشـرتيت كل ربع منه بربـع دينار، فإن 
ابتنـى التفصيل عىل االرتباطية بحيث يرجع إىل وحـدة البيع يف جمموع االجزاء 
صحّ البيع، وإن رجع إىل االنحالل وإىل تعدد البيع بتعدد االجزاء بطل. وهكذا 

احلال يف مجيع العقود. 
(مسـألة ٨): يشـرتط يف البيـع التنجيـز، فـال يصـح البيع معلقـاً عىل أمر 
غـري حاصل حني العقد، سـواءً علـم حصوله كالبيـع معلقاً عـىل طلوع اهلالل 
أم مل يعلم، كالبيع معلقاً عىل قدوم املسـافر. بل األحوط وجوباً عدم البيع معلقاً 

. لد يل ذكراً عىل أمر حاصل جمهول احلصول، كام لو قال: بعتك إن كان ما وُ
نعم، يصح البيع معلقاً عىل جمهول إذا كان املجهول رشطاً يف صحة البيع، 
كام لو قال: بعتك هذا الثوب إن كان يل.وكذا يصح إذا كان معلقاً عىل أمر معلوم 

احلصول حني العقد، وإن مل يكن رشطاً يف صحة العقد. 
وهكـذا احلال يف مجيع العقود وااليقاعات، عـدا الوصية التمليكية وهي 
قاً عـىل املوت والنذر  التمليـك معلقـاً عىل املوت والتدبري، وهـو عتق العبد معلّ

املعلّق عىل حصول يشء غري حاصل.

عقد البيع........................................................................................... ٣٧
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الفصل الثاين
يف رشوط املتبايعني 

يعترب يف املتبايعني اُمور..
مور املتقدمـة يف أول مباحث االجتهاد والتقليد،  األول: البلـوغ بأحد االُ
فـال يصح بيع الصبي ورشاؤه لنفسـه وإن كان مميزاً يفهم معنـى البيع والرشاء، 
ويـدرك مـوارد النفع والـرضر املاليني.بل البد يف ذلك مـن إذن الويل، ويأيت يف 

كتاب احلجر بعض الفروع املتعلقة بذلك إن شاء اهللا تعاىل.
الثاين: العقل فال يصح عقد املجنون. ويأيت يف كتاب احلجر بعض الفروع 

املتعلقة بذلك إن شاء اهللا تعاىل. 
ه ورشاؤه، وهـو الذي يأمره غريه  الثالـث: االختيار، فـال يصح بيع املكرَ
بالبيـع أو الـرشاء أمـراً مبنياً عـىل التخويف بإيقـاع الرضر إذا خيـف من ترتب 

الرضر. نعم إذا كان االكراه بحق مل يمنع من صحة البيع.
(مسـألة ١): املـراد مـن الرضر الذي يتوقـف صدق االكراه معـه ما يعمّ 
ه أمره كولده  ن يتعلق به ممن هيمّ الرضر الواقع عىل نفسـه وماله وشـأنه وبعض مَ
وأبويه وإخوته، بل الظاهر أنه يعمّ من جيب عليه دفع الرضر املعتد به عنه رشعاً، 
ده بقتل مؤمن ال يعرفه، بل يعمّ من حيسـن منه رشعاً دفع الرضر عنه،  كام لو هدّ

ده بنهب مال مؤمن اليعرفه. كام لو هدّ
ه باالستعانة بالغري من دون حمذور  (مسألة ٢): لو قدر عىل دفع رضراملكرِ



والتفت لذلك، ولكنه مل يفعل وأوقع البيع فالظاهر عدم صدق االكراه، وصحة 
ه أنه فعل ما أكرهه عليه والتفت لذلك  . وكذا إذا قدر عىل إهيام املكرِ البيع حينئذٍ
 ( ومل يفعـل، بـل أوقع البيع. ومنه إذا قدر عىل التوريـة كام لو قصد بقوله: (بعتُ
االخبـاردون االنشـاء والتفت إليها، ومل خيش ظهور احلـال والوقوع يف الرضر، 

فإنه إذا مل يورِّ حينئذٍ وباع قاصداً البيع صحَّ لعدم صدق االكراه.
(مسألة ٣): إذا أمره الغري بالبيع وخاف من ترتّب الرضر بمخالفته، لكنه 
باع برضاه من دون أن يستند البيع ألمر الغري صحَّ البيع. وكذا إذا استند يف بيعه 
المـر الغـري دفعاً للرضر املرتتب عىل خمالفته، لكنـه التفت إىل أنه ال يصح رشعاً 

فأوقع البيع راضياً به دفعاً للمشاكل الرشعية املرتتبة عىل بطالن املعاملة . 
(مسـألة ٤): إذا اُكـره عىل بعض اخلصوصيات يف البيـع كالثمن والزمان 
واملـكان مـن دون أن يُكره عـىل أصل البيع، بل كان له تركـه، فباع باخلصوصية 
لزم بالبيع به، بل  دد له الثمن من دون أن يُ التـي اُكره عليها صـحّ البيع. كام لو حُ

كان له ترك البيع رأساً، فإنه لو اختارالبيع بالثمن املحدد صحّ البيع. 
(مسألة ٥): االكراه إنام يُبطل البيع إذا وقع عىل من له البيع أو عىل وليه أو 
ل بالبيع  ل بالبيع، أما إذا وقع عىل الوكيل مع رضا املوكِّ وكيله مع عدم رضا املوكِّ
فالبيع صحيح. وكذا إذا أكره صاحب املال أو وليه أو وكيله شـخصاً يف أن يبيع 

، وال يبطله االكراه.  عنه فباع، فإن البيع يصح حينئذٍ
ه باالجازة الالحقة منه أو من وكيله أو وليه. (مسألة ٦): يصح بيع املكرَ

ه  (مسـألة ٧): ملا كان البيع مع إكراه أحد الطرفني فاسـداً فكام يبقى املكرَ
ه،  مالكاً ملا يؤخذ منه من ثمن أو مثمن يبقى الطرف االخر مالكاً ملا يدفعه للمكرَ
وحينئذٍ إن كان الطرف االخر عاملاً باإلكراه وبفسـاد العقد، وتعمد أخذ ما أخذ 
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ه متلك ما أخذه منه من باب املقاصة، فإن كان ما أخذه مساوياً  غصباً كان للمكرَ
ملـا أخذه الطـرف اآلخر يف القيمة فقد اسـتكمل حقـه وال يشء عليه، وإن كان 
مـا أخـذه أقل قيمة بقي له عنـد الطرف االخر فرق ما بينهـام، وإن كان ما أخذه 
أكثر قيمة اسـتحق مقدار ما أخذ منه باملقاصة، وبقي الزائد ملكاً لصاحبه، لكن 
ه متلك متام الثمن  يه يف أخذه. وبوسـع املكرَ ال يضمنـه اآلخـذ لو تلف لعدم تعدّ

بتصحيح البيع بإجازته له الحقاً، كام تقدم يف املسألة السابقة . 
وإن كان الطـرف اآلخـر جاهـالً باإلكراه، أو بفسـاد البيع بقـي ما دفعه 
ه متلكه من باب املقاصة، بل جيب عليه إرجاعه  ه يف ملكه ومل يكن للمكرَ للمكـرَ
لصاحبـه ومراجعتـه فيه. ومع تعذر مراجعته لعدم معرفتـه أو النقطاع خربه أو 
ه  لغريذلك فالالزم مراجعة احلاكم الرشعي فيه، النه ويل الغائب، وبوسـع املكرَ

حينئذٍ جتنب ذلك بتصحيح البيع بإجازته الالحقة، كام تقدم.
(مسألة ٨): إذا 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 
أمـر غـري البيع، كام لو أكرهه اجلائر عىل دفع مـال، ومل يمكنه دفعه إالّ ببيع داره.
(مسـألة ٩): جيوزالرشاء ممن يقبل بالثمن القليل الضطراره للبيع. وكذا 
البيـع ممن يقبل بالثمن الكثري الضطراره للرشاء. نعم يكره اسـتغالل اضطراره 
ا إذا كان  بحيث يكون تقليل الثمن يف األول وزيادته يف الثاين الجل اضطراره، أمّ
بـداع آخـر، كعدم الرغبة يف الرشاء أو البيع فال كراهة . وكذا إذا كان االضطرار 

للبيع أو الرشاء موجبني هلبوط السعر السوقي أو ارتفاعه. 
الرابع: السـلطنة عىل التـرصف يف املبيع أو الثمن، لكونـه مملوكاً له أو يف 
ذمتـه مـن دون أن يكون حمجـوراً عليه، أو لكونـه وكيالً عىل املـال أو مأذوناً يف 
التـرصف فيه ممن لـه التوكيل واالذن، أو لكونه ولياً عليـه. فلو مل يكن كذلك مل 



ينفذ البيع، كام لو باع االجنبي أو املالك املحجور عليه لصغر أو سفه أو غريمها. 
وهو املسمى عندهم ببيع الفضويل ورشائه.

(مسـألة ١٠): ال يكفي يف خروج البيع أو الرشاء عن كونه فضولياً 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 مستفاداً من شاهد احلال 
كام لو رأ صاحب املحل ولده يبيع له ويشـرتي وتكرر ذلك منه ومل ينكرعليه 
مـع قدرته عـىل االنكار، حيث يظهر منه إذنه له يف القيـام مقامه يف إدارة املحل. 
(مسـألة ١١): بيـع الفضويل ورشاؤه وإن كان موقوفـاً غري نافذ إالّ أنه ال 
يبطل رأساً بحيث يبطل التنفيذ والتصحيح، بل ينفذ بإجازة من له السلطنة، من 

مالك أو وكيل أو ويل أو غريهم.
(مسـألة ١٢): البدّ يف تصحيح عقد الفضويل باالجـازة من بقاء الطرف 
االخـر عىل التزامـه بالبيع إىل حني االجازة، فلو أعرض عنـه مل تنفع االجازة يف 
تصحيحـه، فإذا بـاع الفضويل دار زيد عىل عمرو فأعـرض عمرو عن البيع قبل 

إجازة زيد للبيع مل تنفع إجازة زيد بعد إعراض عمرو يف صحة البيع.
(مسألة ١٣): يكفي يف االجازة كل ما يصلح لبيان إمضاء من له السلطنة 
للعقـد مـن قـول أو فعـل، كقبض الثمن، وتسـليم املبيـع، وغريمهـا. بل يكفي 
ه بعد علمه به إذا كان كاشـفاً عن إقـراره وتنفيذه له. أما  سـكوته عنه وعـدم ردّ
جمرد الرضا الباطني بالعقد، مع عدم املربز القرار العقد والرضا به فال يكفي يف 

إجازة العقد ونفوذه.
(مسـألة ١٤): ينفذ عقد الفضويل بإجازة من له السـلطنة، سواءً 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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(مسـألة ١٥): إجـازة عقـد الفضـويل تقتـيض نفـوذه وترتّب مجيـع أثار 
 ، صحته من حني وقوعه، ال من حني إجازته فقط، فإذا باع الفضويل الدابة مثالً
كم بملكية املشرتي هلا من حني العقد،  وحصلت االجازة بعد مدة من الزمن حُ
 فتكـون نامءاهتـا كالولد واللبن ومنافعها من حني العقد للمشـرتي، ولو اعتد
عليها شـخص بعد العقد وقبل االجازة فأتلف منها شـيئاً كان ضامناً للمشرتي 
كم بملكية البائع للثمن  ال للاملـك األول، وهكذا احلال يف بقية االثار.كام أنه حيُ

من حني وقوع العقد وترتتّب آثارذلك.
(مسـألة ١٦): إذا باع الفضويل العني من شـخص ثـمّ أخرجها املالك أو 
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 
، غايته أن يكون  عن ملكه فالظاهر أن له إجازة العقد الفضويل، فإذا أجازه صحّ
للمشـرتي حينئذٍ اخليار، وله فسـخ البيع للعيب. وكذا احلال يف كل ترصف من 
املالك يف العني يوجب نقصاً فيها من دون أن يوجب سـلب سـلطنته عىل بيعها 
كالرهن، بل حتى الترصف اخلارجي فيها منه أو من غريه، كهدم الدار، أو تغيري 

صورهتا، وخياطة الثوب، ونحوها. 
(مسألة ١٧): إذا باع شخص فضوالً وقبل االجازة ملَك 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. 
نعـم، إذا كان انتقـال العـني مـن املالـك األول للبائـع الفضـويل أو غريه 
باملـرياث فلصحة بيع الفضويل باالجازة مـن املالك الثاين وجه، إالّ أن األحوط 
وجوباً التوقف والرجوع للصلح ونحوه مما يكون مرجعاً عند اشتباه احلقوق. 

(مسألة ١٨): إذا باع الشخص باعتقاد كونه مالكاً أو وكيالً أو ولياً فتبني 



عـدم كونه كذلـك كان البيع فضولياً، وتوقف عىل االجازة ، كامسـبق. وإن باع 
طاً فتبني كونه ولياً أو وكيالً وكان البيع مناسباً لواليته أو  باعتقاد عدم كونه مسلّ
وكالتـه نفـذ البيع ومل حيتج لالجـازة . وإن تبني كونه مالكاً، فـإن ابتنى بيعه عىل 
إعامل سـلطنته ولـو ادعاءاً، نظريبيع الغاصب نفذ البيـع. وإن مل يبتن عىل ذلك، 
بـل عـىل جمرد إيقاع العقد بانتظار تنفيذ من له السـلطنة فالظاهر عدم نفوذ البيع 

وتوقفه عىل إجازته، أو إجازة غريه ممن له السلطنة . 
(مسـألة ١٩): إذا بـاع الغاصـب املال املغصوب لنفسـه مل ينفـذ البيع إالّ 
بإجـازة صاحـب املال، فإن أجاز وقـع البيع له ودخل الثمـن يف ملكه، وال يقع 
للغاصـب وال يدخـل الثمن يف ملكه. وكذا احلال يف غري الغاصب ممن يبيع مال 

. غريه لنفسه، كالذي يعتقد ملكية مال الغريخطأً أو ترشيعاً
(مسـألة ٢٠): من كان عنده مال للغري فاشـرت به من دون إذن صاحب 
املـال، فإن نو الـرشاء لصاحب املال كان من بيع الفضويل، وتوقف نفوذه عىل 

إجازة صاحب املال، وإن نو الرشاء لنفسه، فله صورتان.. 
وىل: أن يشـرتي بشـخص ذلك املـال، كام لو قال: اشـرتيت منك هذا  االُ
الثوب هبذا الدينار، ويف هذه الصورة يلحقه حكم بيع الفضويل، فيتوقف نفوذه 

عىل إجازة صاحب املال.
الثانيـة: أن يشـرتي بالذمة ويدفع مـال الغري، كام لو قال: اشـرتيت منك 
هـذا الثوب بدينار، ثـمّ دفع له الدينار الذي هو ملك غـريه. وهذه الصورة هي 
الشـائعة ، والبيع فيها نافذ بال حاجـة إىل إجازة من صاحب املال، ويكون املبيع 
للمشـرتي ال لصاحـب املال، غاية االمر أن ذمة املشـرتي التـربأ من الثمن، بل 
يبقـى يف ذمته للبايع حتى جييز صاحب املال، أو يعوض املشـرتي صاحبَ املال 

عنه، أو يدفع املشرتي الثمن من ملكه.

٤٣ .................................................................................... رشوط املتبايعني



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

(مسـألة ٢١): إذامل ينفـذ بيـع الفضويل لعـدم االجازة، فقبض املشـرتي 
املبيع كان قبضه بال حق، وجر عليه حكم املغصوب، من حيثية ضامنه وضامن 
منافعه وغري ذلك، ممايأيت يف كتاب الغصب إن شاء اهللا تعاىل، من دون فرق بني 

العامل بكون البائع فضولياً واجلاهل بذلك، وإنام يفرتقان يف االثم وعدمه.
نعـم، إذا علم املشـرتي رضا املالك بقبضـه للمبيع وبترصفـه فيه جاز له 
ذلك، وإن مل ينفذ البيع ومل يملكه لعدم االجازة . بل يكفي الرضا التقديري من 
الغافـل، وذلـك بأن يكون بحيث لـو علم لريض، فإنه جيـوز الترصف مع ذلك 

لكل أحد. 
وحينئـذٍ إن علـم أنه يرىض بالتـرصف من دون ضامن فال ضـامن، إالّ أن 
ينكشـف اخلطـأ فيضمـن باملثل أو القيمة، كـام يف الغصـب، وإن علم أنه يرىض 
بالترصف مع الضامن باملثل أو القيمة تعنيّ الضامن بأحد االمرين، إال أن ينكشف 
اخلطـأ فال ضامن، وإن علم أنه يرىض بالضامن باالقـل من اُجرة املثل أو باالكثر 

منها فاألحوط وجوباً الرتايض بينهام يف الفرق بني اُجرة املثل وأحد االمرين.
(مسألة ٢٢): لو باع اإلنسان ما له السلطنة عىل بيعه وما ليس له السلطنة 
عـىل بيعه صفقـة واحدة نفذ البيـع فيام له السـلطنة عليه، وتوقف نفـوذه فيام ال 
سـلطنة عليه عـىل إجازة من له السـلطنة، ومـع عدم االجازة يكون للمشـرتي 
خيـار تبعض الصفقة مع جهله بعدم السـلطنة عىل بيـع البعض، وكذا مع علمه 
بذلك إذا كان البيع مرشوطاً ولو ضمناً بتاممية املبيع للمشـرتي، وأما إذا مل يكن 
مرشوطـاً بذلك فال خيار له. وأما طريق معرفة حصة كل منهام من الثمن، فيأيت 

الكالم فيه يف خيار تبعض الصفقة إن شاء اهللا تعاىل. 



تتميم: يف أولياء العقد
لإلنسـان أن يترصف بنفسـه أو بوكيله يف نفسـه وماله، مامل يكن حمجوراً 
عليـه لصغر أو جنون أو سـفه. والـكالم هنا يف األولياء الذيـن هلم الترصف يف 

شؤون املحجور عليه الراجعة لنفسه وماله.
(مسألة ٢٣): لالب واجلد لالب الترصف يف مال الصغري بالبيع والرشاء 
وغريمهـا، كـام أن هلم الترصف يف نفسـه بمثـل االطعام واالسـتخدام والعالج 
واالسـتئجار للقيام ببعض االعامل، والنـكاح عىل تفصيل يأيت يف كتاب النكاح 

إن شاء اهللا تعاىل وغري ذلك. 
نعم، ال جيوز هلام طالق زوجته، وال يلحق به فسخ النكاح بأحد االسباب 
غة له، وهبة املدة يف النكاح املنقطع، بل جيوز هلام القيام هبام بالرشط االيت.  املسوّ
(مسـألة ٢٤): اليعتـرب يف تـرصف االب واجلد لـزوم املصلحة للصغري، 
فيجـوز مثالً بيع ماله بقيمة املثـل مع عدم احلاجة للبيع، نعم البدّ من عدم لزوم 
املفسدة من الترصف وعدم كونه تفريطاً يف حق الصغريعرفاً، فال جيوز الترصف 
مـع املفسـدة، كالبيع بأقل مـن قيمة املثل من دون حاجـة ، كام ال جيوز الترصف 
بدون مفسـدة مـع تيرس الترصف االصلح واألنفع، كالبيـع بقيمة املثل أو بأزيد 

 . منها مع تيرس البيع بأكثر من ذلك، النه تفريط حينئذٍ
بل األحوط وجوباً يف مثل إعامل احلقوق وإسقاطها كهبة املدة يف النكاح 
املنقطع، والفسـخ يف مورد اخليار، واالقالة، وإسـقاط حـق اخليار االقتصار مع 
االمرين السـابقني عىل صـورة احلاجة العرفية لذلك، بأن يكـون عدم القيام هبا 
معرضـاً حلدوث مشـكلة للصغري ، أو حصول مصلحة معتـد هبا للصغري، ولو 

٤٥ ........................................................................................ أولياء العقد 
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بأن يبذل له مال معتد به بأزاء الترصف املذكور.
(مسـألة ٢٥): جيوز لالب واجلد نصب القيِّم عىل اليتيم بعد موهتام، وهو 
الـويص فيكون لـه الوالية عىل التـرصف يف مال الطفل عىل النحـو املتقدم، من 

عدم املفسدة وعدم لزوم التفريط. 
نعـم، األحوط وجوباً له عـدم االجتار بامل الطفل بضاعـة أو مضاربة أو 
نحومهـا إالّ إذا أجاز له املويص ذلك باخلصوص، أو مع ضامن اخلرسان لو وقع 
ـاً قادراً عىل التـدارك. ويكون الربح بتاممه لليتيـم إالّ إذا نصّ  وكان العامـل مليّ

املويص عىل االذن يف املضاربة .
(مسألة ٢٦): ليس للقيِّم الويص من قبل االب أو اجلد نصب القيِّم عىل اليتيم 
بعد موته والوصية بذلك لغريه. إالّ إذا نصّ االب أو اجلد عىل االذن له يف ذلك.
(مسألة ٢٧): إذا بلغ الصغري جمنوناً استمرت والية االب واجلد والويص 
منهام عليه، وكذا إذا بلغ غري رشيد يف بعض اجلهات من املاليات أو غريها، فإن 
نّ فواليته لألوىل  واليتهـم تبقـى عليه يف تلك اجلهة . وأما إذا بلغ رشـيداً ثـمّ جُ

بمرياثه عىل النهج اآليت يف املسألتني اآلتـيـتـني. 
ـد الصغـري أو املجنـون االب واجلد مـن قبل االب  قَ (مسـألة ٢٨): إذا فَ
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. 
نعـم، األحوط وجوباً يف الترصفات املهمة إرشاك العادل هبا نظري ما يأيت 

يف املسألة الالحقة .



(مسـألة ٢٩): إذا مل يتولَّ األوىل باملرياث أمر اليتيم أو املجنون يف املسـألة 
السـابقة جاز بل اسـتحب لكل أحـد كفالته وخمالطته باملعـروف وبالنحو الذي 
يصلح له، كالنفقة عليه من ماله ـ مع وجوده ـ أو من غريه، ومحله عىل التكسب 
بعمـل أو غريه، واملحافظة عليه، ومداواتـه، وتأديبه، ونحو ذلك مما حيتاج إليه، 
وتقتضيـه طبيعة املعـارشة واملخالطة، من دون إفسـاد أو تفريـط بالنحو املتقدم 
يف والية االب واجلد. واإلنسـان عىل نفسـه بصـرية، والرقيب عىل ذلك هو اهللا 

تعاىل، فإنه يعلم املصلح من املفسد. 
نعـم، األحوط وجوبـاً يف الترصفـات املهمة اخلارجة عـن ذلك مراجعة 
العـادل فيهـا إن مل يكن املتويل عادالً مثل قسـمة املرياث، وتصفيـة االموال ببيع 
مـا الصـالح يف بقائه، وال حيتاج يف مجيع ذلك إىل مراجعة احلاكم الرشعي، وإن 
. وإذا بلغ اليتيم غري رشـيد بقي احلكم السابق عليه.  كان هو األحوط اسـتحباباً

وكذا احلال يف املجنون الذي الويل له. 
نعم، ال جيوز تزوجيهام عند احتياجهام للزواج إالّ بمراجعة احلاكم الرشعي 

مع إمكان ذلك، ومع تعذره يكفي الرجوع للعادل، نظري ما تقدم.
(مسألة ٣٠): جيب الرجوع للحاكم الرشعي وتثبت له الوالية يف اُمور.. 
األول: مـال الغائـب الـذي ال يمكـن الوصـول إليـه، وال لوليّـه عنـد 
احلاجـة إىل الترصف فيه، ومثله املال الذي يتعذر الرجوع لوليه، لغيبة أو خوف 

أو غريمها.
نعـم، جيـوز الترصف اخلارجـي يف اجلميع بمثل النقـل واالكل و غريمها 
إذا أحـرز رضـا املالـك أو الـويلّ بـه ولـو تقديـراً، بأن يكـون بحيث لـو التفت 

لريض بالترصف.

٤٧ ........................................................................................ أولياء العقد 
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الثاين: االموال العامة التي ليس هلا مالك خاص، كأموال اخلراج.
الثالث: اخلمس، عىل تفصيل تقدم يف كتاب اخلمس.

الرابـع: االوقـاف التي ال ويل هلا واالموال التابعة هلا، عىل تفصيل يأيت يف 
كتاب الوقف إن شاء اهللا تعاىل.

(مسـألة ٣١): إذا تعـذر الرجـوع إىل احلاكم الرشعي يف املـوارد املتقدمة 
وجـب الرجـوع إىل عـدول املؤمنني، ومـع تعذره جيـوز القيـام بالترصف لكل 
أحـد، واألحوط وجوباً االقتصار فيهام عىل مقدار الرضورة بحيث يقطع بأمهية 

الترصف ورضا الشارع االقدس به، إىل أن يتيرسالرجوع إىل احلاكم الرشعي.
(مسـألة ٣٢): البدّ يف الويل يف مجيع الطبقات املتقدمة من أن يكون نظره 
عىل طبق املوازين العقالئية، فإذا كان شاذاً يف اختياره خارجاً عن طريقة العقالء 
يف نظـره سـقط عن مقـام الواليـة، إالّ أن تكـون خمالفته ملا عليه عمـوم العقالء 
الطالعـه عـىل ما خفي عنهـم، بحيث لو اطلعوا عىل ما اطلـع عليه القروه عىل 

ترصفه ووافقوه يف اختياره.
(مسـألة ٣٣): املعيار يف تشـخيص املصلحة وعدم املفسدة عىل نظر الويل 
حـني إيقـاع الترصف، ال عـىل نظر الغري، فـإذا باع الويل باعتقـاد 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 
. كام أنه لو ترصف معتقداً ترتّب املفسدة عىل الترصف مل ينفذ ترصفه وإن  حينئذٍ
كان الترصف صالحاً يف الواقع، وكان موقوفاً عىل االجازة، كترصف غري الويل.

(مسـألة ٣٤): إذا وقـع الترصف من غـري الويل أو من الـويل اخلارج عن 



مقتـىض واليته حلقه حكم تـرصف الفضويل، فيتوقف نفـوذه إذا كان عقداً عىل 
تنفيذ من له السـلطنة عليه، عىل النحو السـابق يف العقد الفضويل، سواءً كان هو 
املوىل عليه إذا ارتفع احلجر عنه كالصبي إذا بلغ، واملجنون إذا أفاق أم وليّه حني 
اً آخر حصلت له الوالية بعـد إيقاع العقد، كام لو انعزل من  إيقـاع العقـد، أم وليّ
كان وليـاً حني العقـد باخليانة فصارت الوالية للحاكـم الرشعي فرآ مصلحة 
املـوىل عليه يف تنفيذ العقـد، فمثالً إذا بيع مال الصغري بـدون قيمة املثل تفريطاً، 
ثـمّ نزل سـعر املبيع إىل ما دون الثمن الذي وقع بـه البيع أمكن للويل تنفيذ البيع 

املذكور، لكون التنفيذ حينئذٍ مصلحة للصغري.

الفصل الثالث 
يف رشوط العوضني 

متهيد.. 
ا كان البيع من املعاوضات فهو موقوف بطبعه عىل أن يتعني املبيع جلهة  ملـّ

خاصة كي يكون مورداً للمعاوضة، ويرتتب عىل ذلك أمران..
األول: امتناع بيع املباحات االصلية، كالسـمك يف املاء، والطري يف اهلواء 

قبل اصطيادمها. 
نعم، ال يعترب أن يكون ملكاً إلنسان خاص بل يكفي تعيّنه جلهة عامة أو 
خاصـة، كاالموال الزكوية، وكاالمـوال املعينة جلمعيات وهيئات خريية ، ونامء 

الوقف غري اململوك، وغريها.
(مسـألة ١): البـدّ يف التعـني للشـخص أو للجهة، املصحـح لكون املال 

٤٩ ................................................................................... رشوط العوضني 



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

موضوعـاً للبيـع من كونه رشعياً بتحقق سـببه الرشعي، من حيـازة أو إحياء أو 
غريمها. وال يكفي التعني بمقتىض القانون الوضعي، فمثالً ال جيوز بيع االرايض 
املوات املشـرتاة أو املمنوحة من الدولة وإن تمّ تسـجيلها باسم شخص خاص، 

 . لعدم كفاية ذلك يف ملكها رشعاً
نعم، جيوز أخذ املال يف مقابل التنازل القانوين عنها لالخرين واالعرتاف 
اً، وتتوقف ملكيته هلا رشعاً عىل حصول  اً وقانونيّ هبا لدافع املال ونقلها له رسميّ

سببها الرشعي وهو االحياء.
ن خرج منه املبيع، فاليقع البيع عىل أن  الثـاين: أن يدخـل الثمن يف ملك مَ
يدخل الثمن يف ملك غري البايع، وعىل ذلك فلو دفع األب مثال لولده شيئاً عىل 

أن يبيعه الولد ويأخذ ثمنه لنفسه فاليصح ذلك، إالّ بأحد وجهني..
أحدمهـا: أن يرجـع إىل هبـة االب لولده ذلـك اليشء الذي دفعـه له، أو 
االذن لـه بتملكه بحيـث يملكه قبل البيع، فيبيعه لنفسـه 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 
لـالب ويدخـل الثمن يف ملكه بـدالً عن املبيع، ثـم يتملكه الولد هبـة من أبيه. 
ويرتتّب عىل ذلك أنه لو فسخ البيع يبقى الثمن يف ملك الولد، وجيب عىل االب 
ضامنـه بمثلـه أو قيمته للمشـرتي، إال أن تكون هبـة االب للثمن مرشوطة ولو 
ضمناً بتحمله تبعات املعاملة . وال يمكن أن يبقى املبيع عىل ملك االب إىل حني 

 . البيع ثمّ يدخل الثمن بالبيع يف ملك الولد رأساً
ن خرج منه  أمـا املبيـع فمقتىض الوضع الطبيعـي للبيع دخوله يف ملـك مَ
الثمـن، فـإذا بـاع زيد لعمرو ثوبـاً بعرشة دنانـري لعمرو أو يف ذمتـه كان مقتىض 
إطـالق العقد بطبعه صريورة الثوب لعمـرو بالبيع، لكن يمكن قصد البيع عىل 



وجه آخر، بحيث يكون البيع لشخص آخر غري من خرج منه الثمن، وعىل ذلك 
يمكن أن يدفع االب مثالً لولده ماالً ليشرتي به الولد شيئاً له من دون أن يملك 
الولد ذلك املال، بل ينتقل املال من االب للبايع رأساً يف مقابل املبيع الذي ينتقل 

من البايع للولد. 
سـخ البيع رجـع املبيع من الولد للبايع، ورجع  ويرتتّب عىل ذلك أنه لو فُ
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..

، وهو ما  (مسـألة ٢): الظاهـر أنـه ال يعتـرب يف العوضـني أن يكونا مـاالً
يتنافـس العقـالء عىل حتصيلـه، فيجوز بيع مـا ال ماليّة له كاملاء عىل الشـاطىء، 
وبعـض احلرشات والفضالت غـري املرغوب يف اقتنائها عنـد عموم العقالء إذا 

تعلق الغرض الشخيص بتملكها من مالكها. ويرتتّب عليه مجيع آثار البيع. 
(مسألة ٣): الظاهر عدم وقوع البيع عىل املنفعة والعمل، فال تكون مبيعاً، 
بـل تكـون موضوعاً لإلجارة، نعم جيوز أن تكون ثمنـاً 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 ).
(مسـألة ٤): ال يصح بيع احلق غري القابل لالنتقال، كحق الشـفعة، نعم 
يمكن بذل املال يف مقابل إسقاطه بنحو من الصلح، وال يصدق عليه البيع، وال 
. وكذا احلال يف مجيع موارد إسقاط احلق  جتري احكامه، فال يثبت فيه اخليار مثالً
بالعوض، كإسقاط احلق الثابت بالرشط، ومثله الصلح عىل عدم إعامل السلطنة 
الرشعيـة التـي هي نحو مـن احلكم الرشعـي، كالصلح عىل عـدم 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 ٥): العني التي يصح معاوضتها عىل أقسام:

األول: أن تكون خارجية شخصية، كالثوب اخلاص والدرهم اخلاص. 
الثـاين: أن تكـون كلية يف ضمن موجود خارجـي، كام لو كان عنده كيس 

اً منها بدينار.  فيه مائة كيلو من الدقيق فباع كيلوّ
الثالث: أن تكون ذمية قبل البيع، كام لو كان له يف ذمة زيد كيلو من الدقيق 
اً من الدقيق. فباعه عىل عمرو بدينار، أو كان له عىل زيد دينار فاشرت به منه كيلوّ
الرابـع: أن تكون ذمية بالبيع، كام لو بـاع 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.
(مسـألة ٦): ال جيوز بيع االرض اخلراجية، وهي التي افتتحها املسلمون 
بالقتال مع الكفار وكانت عامرة حني الفتح، الهنا مرتوكة خمتصة بعامة املسلمني 
ما تعاقبوا جيالً بعد جيل باسـتمرار الزمان، وليسـت هـي ملكاً ملن هي يف يده، 
حف به، من دون  بل له حق إعامرها بدفع اخلراج للمسـلمني بالنحو الذي ال جيُ
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.
نعـم، للذي هي يف يَـده أولوية الترصف فيها بعامرهتا واسـتغالهلا، وهي 
نحـو من احلق لـه يف األرض ال جيوز مزامحته فيه. وحينئـذٍ جيوز رشاء هذا احلق 
منه، وحيلّ للمشـرتي القيام بعامرهتا واسـتغالهلا مع دفع اخلراج، وهو حصة مما 

ينتج منها أو اُجرة معينة .
(مسـألة ٧): جيـزي يف حلية التـرصف يف االرايض اخلراجية واسـتغالهلا 



التعامـل عليها مع السـلطان املدعي للخالفـة أو الوالية الدينيـة وإن كان ظاملاً 
إذا كان واضعاً يده عىل االرض مسـيطراً عليها، كام يرجع اليه يف حتديد اخلراج، 
وجيزي دفعه له، وحيل أخذه منه جماناً بنحو اجلائزة أو بمعاملة معاوضة، بل جيوز 
للمكلف أن يتقبّل اخلراج من السـلطان املذكـور بامل معني يدفعه إليه.ثمّ يأخذ 
اخلراج ممن يعمر األرض بدالً من السـلطان باملقدار الذي عيّنه السـلطان عليه، 
وال جيوز ملن عليه اخلراج منع الشـخص املذكور من اخلراج إذا كان حمرتم املال. 
نعـم، إذا كان السـلطان ظاملـاً، وأمكن منـع اخلراج منه وجبـت 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 
وجـب التعامـل عـىل االرض مع احلاكـم الرشعـي، واالتفاق معه عـىل مقدار 

خراجها، والرجوع إليه يف مرصفه.
(مسـألة ٨): من كان بيـده أرض خراجية، فرتكهـا وأعرض عن عامرهتا 
واستغالهلا إعراضاً منه عنها أو لعجزه عن عامرهتا سقط حقه فيها، وجاز لغريه 

عامرهتا والتعامل عليها مع السلطان أو مع احلاكم الرشعي. 
نعـم، إذا كان تركـه هلا بسـبب مضارة السـلطان له، بتثقيـل اخلراج عليه 
وإجحافـه فيه بقـي حقه فيها، ووجب ملـن يريد عامرهتا إرضـاؤه، إالّ أن تكون 

مضارة السلطان له سبباً يف إعراضه عنها بحيث التتعلق نفسه هبا.
(مسـألة ٩): إذا تُركـت االرض اخلراجيّـة مـدة طويلـة حتـى خربـت 
وماتت ـ ولو بسبب ضعف السلطان أو جوره ـ فالظاهر أنه جيري عليها ما يأيت 

يف حكم االرض املوات.
(مسـألة ١٠): الظاهـر أن إحيـاء االرض املـوات موجـب جلريان حكم 
امللـك عليهـا يف ثبـوت حـق للمحيي قابـل للبيع والـرشاء وغريمها مـن أنحاء 
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الترصفـات املبنيـة عـىل السـلطنة، وال يوجب ملكيـة االرض حقيقـة، بل هي 
.Fرهـا إالّ تفضالً منهم ملـك لالمـامA، وليس ثبوت احلق فيهـا ملن عمّ

(مسألة ١١): لو ترك صاحب االرض عامرهتا مدة معتداً هبا حتى ماتت، 
بحيـث صدق عليهـا أهنا من االرض املوات سـقط حقه فيها، سـواءً كان ذلك 
لالعراض عن نفس االرض أو عن عامرهتا، أم كان للعجز عن عامرهتا، أم لداع 

آخر، كاالنشغال بام هو أهم. 
وحينئـذٍ جيوز لغـريه عامرهتا، ويثبـت حقه فيها، وال جيب عليه اسـتئذان 
جـرة لـه عـن اسـتغالهلا واالنتفـاع هبـا، وإن كان األحوط  األول، وال دفـع االُ
جرة له، وأحوط منه استحباباً أيضاً إرضاؤه عن نفس االرض،  استحباباً دفع االُ
أو دفعهـا لـه لـو أرادها. بل األحـوط وجوباً عـدم مزامحته لـو أراد عامرهتا بعد 

خراهبا قبل أن يعمرها الغري، فال يسبقه الغري لعامرهتا وإحيائها. 
(مسـألة ١٢): الظاهـر عدم سـقوط حق صاحـب االرض فيهـا لو كان 
خراهبا بسـبب منع ظامل لـه من عامرهتا، فال جيوز لغريه التـرصف فيها حينئذٍ إالّ 
بإذنـه، إالّ أن يكـون منع الظامل له من عامرهتا موجباً العراضه عن االرض وعن 
عامرهتا، وانرصافه عن ذلك، بحيث ال يستند بقاء اخلراب ملنع الظامل وحده، بل 

، وجيوز للغري عامرهتا. لالعراض املذكور أيضاً، فال يبقى حقه فيها حينئذٍ
(مسـألة ١٣): البـدّ يف كل مـن العوضـني أن يكون معينـاً، وال جيوز أن 
يكون مردداً، فإذا قال: بعتك املتاع بدينار أو عرشة دراهم، أو قال: بعتك الثوب 
بِل، مل يصـح البيع، إالّ أن يرجع إىل توكيـل أحد املتبايعني  أو الطعـام بدينـار، فقَ
لالخـر يف إيقاع العقـد بالنحو الذي يراه مناسـباً، وحينئذٍ ال يتـم العقد إال بعد 

إيقاعه بالوجه الذي يراه.
ل، صحّ البيع  بـِ (مسـألة ١٤): إذا باعـه بثمن حـاالً وبأزيد منه مؤجالً فقَ



: بعتك هذا الثوب بدينار حاالً وبدينارين  بالثمن االقل مع االجل، فإذا قال مثالً
إىل شـهر، فقبل املشـرتي، وقع البيع بالدينار مؤجالً إىل شهر، واألحوط وجوباً 
االقتصار عىل ذلك وعدم التعدي إىل ما يشـبهه، كالبيع مؤجالً بأجلني بثمنني، 
كـام لو قـال: بعتك بدينارين إىل شـهر وبثالثة دنانري إىل شـهرين، أو البيع بأكثر 
مـن ثمنني، كام لو قال: بعتك بدينار حاالً وبدينارين إىل شـهر 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 

يفرض، ثمّ إيقاع العقد بنحو حمدد يتفقان عليه.
(مسـألة ١٥): جيب يف املبيع إذا كان من املكيل أو املوزون معرفة كيله أو 
 . وزنـه عنـد العقد، وال جيوز بيعه جزافاً، واألحـوط وجوباً ذلك يف الثمن أيضاً
بل األحوط وجوباً عموم اشـرتاط العلم بمقداركل من العوضني بالنحو الذي 
تعارف تقديره به عند البيع، من كيل أو وزن أو عدّ أو مساحة أو مشاهدة، فال  يُ
ة، والبيع  بيـع مـع اجلهل املطلق بأحد العوضني أو كليهام، مثـل البيع بام يف الرصُّ
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. 
نعـم، إذا تعـارف بيع اليشء يف بعض االحوال جمازفـة صح بيعه كذلك، 
كبيع ثمرة البسـتان لسـنة أو سـنتني، وبيع اللبن يف الرضع، عىل ما يأيت التعرض 

له إن شاء اهللا تعاىل.
(مسـألة ١٦): يرتتّـب عىل ما سـبق االشـكال فيام قد جيـري عليه بعض 
النـاس مـن البيع بانتظار قائمة الـرشاء، بأن يوقع الطرفان البيـع من دون تعيني 

للثمن وينتظران يف تعيينهِ وصول قائمة الرشاء واالطالع عليها.
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(مسألة ١٧): يمكن التخلص من اإلشكال املتقدم بأحد وجهني:
األول: إيقـاع املعاملة بثمن معني مع اشـرتاط الفسـخ ألحـد الطرفني أو 

لكليهام لو ظهر أن الثمن غري مناسب للقائمة . 
الثـاين: إيقـاع املعاملة بثمـن معني مع اشـرتاط التدارك ببـذل الفرق من 

البائع أو املشرتي لو ظهر أن الثمن غري مناسب للقائمة .
(مسـألة ١٨): إذا اختلف تقديـر اليشء الواحد باختـالف االحوال لزم 
تقديـره يف كل حـال بام يتعارف تقديره به يف ذلك احلال، كالثمر يباع باملشـاهدة 
عـىل الشـجر أو عنـد البيع مجلة، ويباع بالـوزن عند البيع مفرداً، كـام أنه قد يباع 
الـيشء يف حال كيـالً يف صناديق أو أكياس، ويف حال بالوزن، وغري ذلك. وكذا 

احلال يف اختالف البلدان واالزمنة، فرياعى يف كل بلد وزمان ما يناسبه.
(مسألة ١٩): يكفي يف معرفة املقدار إخبار البايع به، كيالً أو وزناً أو عداً 
أو مسـاحة . نعم إذا اشـرت اليشء اعتامداً عىل إخبار البايع مل يصح منه االكتفاء 
بذلـك يف التعهد باملقدار ملن يبيعه عليه، إالّ أن يعلم صدقه. وكذا جيوز االعتامد 
عـىل ظهور حال املبيـع لو تعارف كونه بقدرخاص، كام قـد يتعارف بلوغ كيس 
احلبـوب مائة كيلـو، والطاقة من القـامش ثالثني مرتاً، والصنـدوق من االمتعة 

بعدد خاص، ونحو ذلك.
(مسـألة ٢٠): إذا ظهـر اخلطأْ بالنحـو اخلارج عن املتعـارف يف الكيل أو 
الـوزن أو غريمهـا من جهات معرفـة املبيع أو الثمن، فـإن كان موضوع املعاملة 
هـو الكيل املقدر باملقدار اخلاص كعرشة كيلـوات من الدقيق ومائة دينار وجب 
إمتام ما نقص وإرجاع ما زاد، وإن كان شخصياً فإن كان اخلطأ يف املبيع بالزيادة 
وجب عىل املشـرتي إرجـاع الزائد للبايـع، وإن كان بالنقيصة وجب عىل البايع 



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. 

نعـم، إذا كان االجتـامع مـورداً لغرض عقالئي كان هلام الفسـخ يف مورد 
وجوب االرجاع.

(مسـألة ٢١): جيوز مع الرتايض جعل الكيل طريقاً إىل معرفة العدد، بأن 
يعـدّ ما يف مكيـال خاص ثم يكيل بحسـابه، وكذا جيوز جعله طريقـاً 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. 
نعـم، البد مـن كون الفرق املتوقـع قليالً ال ينايف صـدق معلومية املقدار 
عرفـاً، وأن يقـع الرتايض بذلك مـن الطرفني، وإال فال جمـال لالكتفاء بذلك يف 

معرفة املقدار.
(مسألة ٢٢): جيوز مع الرتايض استثناء مقدار معني من الوزن للظروف، 
كالصناديق واالكياس والقِرَب ونحوها، إذا كانت جمهولة املقدار وتردد املستثنى 
بني الزيادة والنقصان، وال رجوع حينئذٍ لو ظهر اخلالف كام يف املسـألة السـابقة 
. وأمـا إذا علـم أن املسـتثنى أكثر من مقـدار الظرف فإن كان قصدمهـا بيع متام 
الباقي عىل جهالته أشـكل صحته، ويدخل فيام تقدم من بيع املجهول، وإن كان 

قصدمها بيع املقدار االقل، وهبة الباقي من البايع للمشرتي صح البيع.
(مسألة ٢٣): إذا اشرت مجلة بكيل أو وزن فزاد أو نقص، فإن كان باملقدار 
الـذي 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 احلسـاب، أو نحو ذلك مل يكف يف التقدير، ولزم الرجوع بالزيادة والنقصان 
عىل نحو ما تقدم يف املسألة (٢٠).

(مسـألة ٢٤): جيوز بيع مقدار معني يف ضمن مقدار جمهول بال حاجة إىل 
عـزل املقـدار املبيع وتعيينه بأحد الوجوه املتقدمة، بـل يدفع الكل عىل أن يكون 
املقـدار املعنيّ منه مبيعاً والزائد هبة من البايع للمشـرتي، فـإذا كان عنده مقدار 
مـن الطعام مردد بـني العرشة كيلوات فام زاد جاز دفعه بتاممه من دون وزن عىل 
أن يكون عرشة كيلوات منه مبيعاً والزائد هبة، ال عىل أن يكون بتاممه مبيعاً عىل 

جهالة مقداره.
(مسـألة ٢٥): إنـام يلزم معرفـة املقدار بالنحـو املتقـدم يف الثمن واملثمن 
اللذيـن يقـع عليهام البيع، سـواءً كانا شـخصيني كبيـع الطعام اخلـاص، والبيع 
بالدرهـم اخلاص أم كليني، كبيـع مائة كيلو من الطعـام، أو البيع بعرشة مثاقيل 
ا بعد تعني الثمن واملثمن يف الذمة فال يلزم التعيني يف مقام الوفاء،  من الفضة، أمّ
فيجوز دفع مقدار جمهول وفاءً عام انشـغلت 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.
(مسـألة ٢٦): الذي يلـزم أن يَعرف مقدار العوضـني بالنحو املتقدم هو 
، أم وكيـالً مفوضاً يف املعاملة، دون االصيل  املتويل للمعاملة، سـواءً كان أصيالً

غري املتويل للمعاملة، ودون الوكيل عىل إجراء الصيغة فقط.
(مسـألة ٢٧): جيـوز إيكال أحـد الطرفني لالخر تعيني املثمـن أو الثمن، 
فيدفع املشرتي للبايع عرشة دنانري مثالً ليدفع له ما يقابلها من املكيل أو املوزون 
بالقدر الذي يراه البايع مناسـباً، وإن جهله املشـرتي، أو يأخذ به املشرتي القدر 
الذي يراه مناسـباً، وإن جهلـه البايع، كام جيوز أن يدفع البايع للمشـرتي عرشة 



كيلوات من الطعام بالثمن الذي يراه املشرتي مناسباً، وإن جهله البايع، أو يراه 
البايع مناسباً، وإن جهله املشرتي.

(مسـألة ٢٨): جيـوز بيع مجلة مشـاهدة جمهولة املقدار عـىل أن كل مقدار 
منهـا بثمن معني، فيبيع بيـدراً من الطعام جمهول املقدار مثالً عىل أن كل طنّ منه 
بألـف دينـار، ويبيـع طاقة من القامش عـىل أن كل مرت منه بعـرشة دنانري، ونحو 

ذلك، وال ترضُّ جهالة جمموع املقدار والثمن.
(مسـألة ٢٩): قد يؤخذ الوزن أو الكيل أو العدد أو املساحة رشطاً زائداً 
عـىل املبيع مـن دون أن يكون به قـوام التقدير والكمية املقابلـة باملال، بل لتعلق 
الغـرض هبا زائـداً عىل الكمية املأخوذة يف البيع، كام لـو باعه عرشة كيلوات من 
الفاكهة عىل أن يكون عددها مائة، أو باعه مائة بيضة عىل أن يكون وزهنا عرشة 
كيلوات، أو باعه عرشين مرتاً من القامش عىل أن يكون وزهنا مخسة كيلوات، أو 

باعه حيواناً مشاهداً عىل أن يكون وزنه مخسني كيلواً، ونحو ذلك. 
وحينئذٍ 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.
 هـذا إذا كان املبيـع شـخصياً، وإن كان كليـاً قـد اُخـذت فيـه إحـد
، بل  اخلصوصيـات املذكورة وكان املدفوع للمشـرتي فاقداً هلا فـال خيار حينئذٍ

يتعني االبدال بالواجد للخصوصية املرشوطة .
(مسألة ٣٠): ال 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 أيضاً فيام إذا مل يتوقف عليها 
معرفـة املقدار بأحد الوجـوه املتقدمة حتى لو توقف عليها معرفة الصفات التي 
ختتلـف فيها الرغبـات من اللون والطعـم وغريها. غاية االمر أنه لو اشـرتطت 
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صفـات خاصـة ولو ضمنـاً فتخلفها موجـب للخيار يف حق املشـرتط هلا، وأما 
خـر غـري املشـرتطة والتـي ختتلف فيهـا الرغبات  باالضافـة إىل الصفـات االُ
فالظاهر ثبوت خيار الرؤية يف حق املشرتي إذا مل ير املبيع، وهو األحوط وجوباً 
يف حـق البايع إذا مل ير الثمن، فالبـد يف اخلروج عن االحتياط املذكور بالرتايض 
بينهـام يف فسـخ العقـد أو إقراره. ويـأيت الكالم يف خيـار الرؤية عنـد الكالم يف 

اخليارات إن شاء اهللا تعاىل.
(مسـألة ٣١): الظاهر عدم اشـرتاط معرفة جنـس العوضني وصفاهتام ، 
كاللـون والطعم واجلودة والرداءة والرقة والغلظة والرطوبة واليبوسـة وغريها 
إذا اختلفـت القيمـة باختالفهـا، فضـالً عـامّ ال أثر لـه يف اختـالف القيمة، وإن 

اختلفت فيه الرغبات الشخصية . 
ط وصف خـاص يف أحد العوضني رصحيـاً أو ضمناً كان  نعم، إذا اشـرتُ
 ط. كام أنـه إذا ظهر أن أحد العوضني معيب جر ختلفه موجباً للخيار للمشـرتِ
عليه حكم العيب الذي يأيت عند الكالم يف اخليارات إن شاء اهللا تعاىل. هذا كله 

مع رؤية العوضني، أما مع عدم رؤيتهام فقد تقدم احلكم يف املسألة السابقة .
(مسـألة ٣٢): مـا يتعارف بيعـهُ مع جهالة مقـداره وتعـذر معرفته حتى 
باملشـاهدةـ  كاللبـن يف الـرضع، واجلنني يف بطن احليوان، والسـمك اململوك يف 
، وإال وجب ضـم يشء إليه معلوم  املـاء ـ إن علـم بسـالمة يشء منه جـاز بيعـهُ
. كام ال جيب  احلصـول، ويكـون البيع للمجمـوع، وال يرض فيـه اجلهالة حينئـذٍ
حينئـذٍ وجـود املبيع عند البيـع، بل يكفي وجوده بعد ذلـك، كبيع صوف قطيع 
غنـم قبـل ظهوره، وبيـع أوالدها قبـل أن حتمل هبا. ويسـتثنى من ذلـك الزرع 

والثمر، حيث يأيت الكالم فيهام يف فصل بيع الثامر إن شاء اهللا تعاىل.
(مسـألة ٣٣): يعترب يف املبيع أن يكون بحيث يقدر املشرتي عىل حتصيله، 



فلو مل يكن كذلك مل جيز بيعه، كالعبد االبق واجلمل الشارد واملال الضائع. 
نعـم، إذا كان املال حمفوظاً يف نفسـه إال أن عـدم حتصيله لقصور يف البايع 
كالسـجني الـذي ال يعلـم بإطـالق رساحه قبل تلف املـال فالظاهر جـواز بيعه 
وصحته، غاية االمر أن املال لو تلف قبل قبض املشرتي كان عىل البايع، ورجع 

الثمن للمشرتي، كام يأيت يف أحكام القبض إن شاء اهللا تعاىل. 
كـام أنه جيوز يف القسـم األول بيعهُ مع الضميمـة املضمونة احلصول نظري 
ما تقدم يف املسألة السابقة، وحينئذٍ لو تلف املال غري املضمون حني البيع مل يكن 

عىل البايع، ومل يرجع املشرتي بشىء من الثمن، بل يكفي أخذه للضميمه.
(مسـألة ٣٤): األحـوط وجوبـاً جريان ذلـك يف الثمن أيضـاً، فالبد من 

كونه بحيث يقدر البايع عىل حتصيله، عىل التفصيل املتقدم.
(مسـألة ٣٥): يعتـرب يف كل مـن العوضـني أن يكون طلقـاً ويرتتب عىل 

ذلك اُمور..
األول: أنـه ال جيـوز بيع ما تعلق به حق الغـري، وال جعله ثمناً يف البيع إذا 
كان البيع منافياً للحق، كبيع العني املرهونة، والعني املرشوط عدم بيعها، ونحو 
ذلـك. ولو وقع البيع يف ذلـك كان من بيع الفضويل املوقـوف نفوذه عىل إجازة 

صاحب احلق، نظري ما تقدم يف رشوط املتبايعني.
الثـاين: أنه ال جيوز بيع العني املنذورة جلهة خاصـة ينافيها البيع، مثل نذر 
التصـدق هبا، أو رصفهـا يف جهة خاصة راجحة . وكذا نذر عـدم بيعها إذا كان 
نافذاً لكون البيع مرجوحاً رشعاً، فإن البيع يبطل يف اجلميع. وأما اليمني والعهد 
اللذان جيب الوفاء هبام فهام يوجبان حرمة البيع ووجوب الكفارة به من دون أن 

. يكون باطالً
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الثالـث: أنـه ال جيـوز بيـع الوقـف، عـىل تفصيل يـأيت يف كتـاب الوقف 
مّ الولد وهي اجلارية التي يستولدها املالك، عىل تفصيل  إن شاء اهللا تعاىل، وال بيع اُ

ال جمال الستقصائه لندرة االبتالء بذلك يف عصورنا هذه.

الفصل الرابع
يف اخليارات

البيع من العقود الالزمة سـواءً كان إنشـاؤه باللفظ، أم بغريه، كاملعاطاة. 
وحينئـذٍ ال يصـح فسـخه إالّ بالتقايـل برضا الطرفـني، أو بثبوت اخليـار 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 

واملـدار فيه عىل بقـاء املتبايعني جمتمعني بأجسـامهام من حـني إيقاع عقد 
البيع، سـواءً بقيا يف مكاهنام، أم انتقال عنه مصطحبني، ماشيني أو راكبني أو غري 

ذلك، فإذا افرتقا سقط هذا اخليار.
(مسألة ١): الظاهر أن املوت بحكم االفرتاق، فيسقط به اخليار.

(مسـألة ٢): إذا أوقع املتبايعان العقد ومهـا متفرقان فال خيار هلام، كام لو 
أوقعـاه ومها يف مكانني متباعدين باتصال هاتفي، أو باملراسـلة بأن وقّع أحدمها 

عها، أو غري ذلك. عىل ورقة البيع فاُرسلت لالخر فوقّ
ل أو  (مسـألة ٣): إذا كان املبـارش للعقـد الوكيل أو الويل فاخليـار للموكِّ
املـوىلّ عليه، وقيام الوكيـل والويل بإعامل اخليار إنام يكون بـدالً عمن له اخليار، 



ال الن اخليـار لـه، فيجب عليه مالحظة مصلحة االصيل يف إعامل حق اخليار ال 
مصلحة نفسـه، ولذا إذا كانت وكالة الوكيل تقرص عن إعامل حق اخليارمل يكن 

له إعامله، وال ينفذ فسخه.
(مسـألة ٤): املـدار يف االجتامع واالفرتاق عىل املبـارش للبيع، أصيالً كان 
. نعم إذا كان الوكيل وكيالً عىل إجراء الصيغة فقط من دون أن  أو ولياً أو وكيالً
تكون املعاملة منوطة به فال أثر الجتامعه وافرتاقه، بل املدار عىل اجتامع وافرتاق 
املتـويل، أصيـالً كان أو غريه. وحينئـذٍ اذا كان املتوليّـان للمعاملة مفرتقني حني 

إيقاع البيع فال خيار من أول االمر، نظري ما تقدم يف املسألة (٢).
(مسـألة ٥): إذا أوقـع الوكيـل أو الـويل البيـع فـامت املالك قبـل افرتاق 
املبارشيـن للبيع ففي انتقال حق اخليار لوارثهِ وقيام وكيل املورث أو وليّه مقامه 
إشـكال، فاألحـوط وجوباً الـرتايض بني االصيلني يف الفسـخ وعدمـه، أما إذا 
افـرتق املبـارشان فـال خيار قطعاً، كام أنـه لو كان املبارش هـو االصيل فامت فقد 

سبق أنّ موته بمنزلة االفرتاق مسقط للخيار.
(مسـألة ٦): إذا كان املتويل للعقد شـخصاً واحداً أصالة عن نفسه ونيابة 

عن الطرف االخر، أو نيابة عن الطرفني فال خيار من أول االمر.
مور: (مسألة ٧): يسقط هذا اخليار باُ

األول: اشرتاط عدمه يف ضمن العقد أويف ضمن عقدآخر. 
الثاين: إسقاطه بعد العقد قبل التفرق. 

الثالـث: إقـرار العقد والرضا به، ولو بفعل ما يدل عىل ذلك مما ال يصدر 
ممن هو مرتدد يف االمضاء والفسـخ كتقطيع الثـوب، وطبخ الطعام، وعرض ما 

اشرتاه للبيع، ونحو ذلك.
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(مسـألة ٨): إذا تلـف أحد العوضني أو كالمهـا قبل التفرق أو خرج عن 
ملك صاحبه بوجه ال يظهر يف إمضائه للعقد وإقراره له فالظاهر سقوط اخليار. 
أما إذا تعيّب أو نقص ففي بقاء اخليار إشكال، وعىل تقدير بقائه ففي ضامنه عىل 
من وقع النقص أو التعيّب عنده إشكال. بل الظاهر عدم ضامنه إذا كان الفاسخ 

هو الطرف االخر. 
نعـم، إذا كان العـوض فردياً ودفع فرد منه فتلـف أو تعيّب أو خرج عن 
امللك قبل التفرق فالظاهر عدم سقوط اخليار، بل جيب عىل صاحبه عند الفسخ 

دفع فرد آخر.
(مسـألة ٩): خيتـص هـذا اخليـار بالبيع، وال جيـري يف غريه مـن العقود 

املعاوضية كاإلجارة فضالً عن غريها كاهلبة .
الثاين: خيار احليوان

وهو يثبت ملن انتقل اليه احليوان بالبيع، سـواءً كان احليوان مبيعاً أم ثمناً، 
. فلو بيع احليوان باحليوان كان اخليار للمتبايعني معاً

(مسـألة ١٠): املـراد باحليوان هـو احلي دون امليت املذكـى، فال يثبت يف 
بيعـه هذا اخليار، بل الظاهر عدم ثبوته يف احليوان احلي غري مسـتقر احلياة الذي 
، والسـمك الذي اُخرج  يبـاع للحمـه، كاملذبوح، والصيد املجروح جرحاً قاتالً
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 
، إذا بيع لالكل ال  املصيـد املجعـول يف املاء للحفـاظ عىل حياته ليـؤكل طازجـاً
للحفظ، واهلدي الذي يُشـرت ليذبح حني الرشاء، ونحومها. فاألحوط وجوباً 

يف مثل ذلك الرتايض من املتبايعني معاً يف فسخ البيع وعدمه يف مدة اخليار.



(مسـألة ١١): مـدة هذا اخليار ثالثـة أيام من حني إيقاع عقـد البيع، ولو 
ملفقـة، كـام لو وقع البيع يف أثنـاء اليوم، حيث ال ينتهـي إالّ يف نفس الوقت من 
اليـوم الرابـع والليلتان املتوسـطتان داخلتان يف مـدة اخليار، وكـذا الليلة الثالثة 
وىل لو وقع البيع  املتوسـطة لـو وقع البيع يف أثناء النهار، وكذا الليلـة املتطرفة االُ
يف أول الليـل أو أثنائه. وأما الليلـة املتطرفة االخرية أو أبعاضها لو وقع البيع يف 
أول النهار أو يف أثناء الليل فاألحوط وجوباً الرتايض من املتبايعني معاً يف فسخ 

البيع وعدمه فيها.
(مسـألة ١٢): يسقط هذا اخليار بام يسقط به خيار املجلس الذي تقدم يف 

املسألة (٧).
(مسـألة ١٣): إذا بيـع احليوان فتلـف قبل القبض جر عليـه ما يأيت يف 
تلف املبيع قبل قبضه، وإذا تعيّب قبل القبض جر عليه ما يأيت يف خيار العيب، 

وأما إذا تلف أو تعيّب بعد القبض فله صور..
وىل: أن يكـون بمقتىض الوضع الطبيعي للحيوان، كام لو مرض فامت  االُ
أو عثـر فانكـرس. فمع التلف يرجع املشـرتي عـىل البايع بالثمن، ومـع التعيّب 
يكون للمشـرتي الفسخ من دون أن يدفع أرش النقص، وليس له مطالبة البايع 

باالرش مع عدم الفسخ.
الثانيـة: أن يكـون بفعـل البايـع، ويتخـري املشـرتي حينئـذٍ بـني الفسـخ 

وأخذالثمن وعدمه مع مطالبة البايع بضامن ما حدث بمثله أو قيمته السوقية .
الثالثـة: أن يكون بفعل املشـرتي، فـإن كان فعله ظاهـراً يف رضاه بالعقد 
وإقراره له فليس له الفسخ وال املطالبة باالرش، وإن مل يكن ظاهراً فيه، لصدوره 
منه غفلة أو لنحو ذلك ففي جواز الفسـخ له ورجوعه بالثمن وضامنه ملا حدث 

اخليارات/ خيار احليوان ............................................................................ ٦٥



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

باملثل أو القيمة السوقية أو عدم جواز الفسخ إشكال، فاألحوط وجوباً الرتايض 
منهام معاً بالفسخ أو عدمه.

الرابعـة: أن يكـون بفعل أجنبـي، وحينئذٍ يكون للمشـرتي الرجوع عىل 
االجنبـي ومطالبته بضامن ما حدث بمثله أو قيمته السـوقية، ويف جوازالفسـخ 
له ورجوعه عـىل البايع بالثمن، ثمّ مطالبة البايع االجنبي بضامن ماحدث بمثله 
أو قيمته السـوقية إشـكال، فاألحوط وجوباً الرتايض من البايع واملشـرتي معاً 

بالفسخ أو عدمه، كام سبق يف الصورة الثالثة .
اخلامسة: أن يكون بآفة ساموية، كام لو أخذ السيل احليوان، أو سقط عليه 
جـدار فهلـك أو تعيب ففي جوازالفسـخ للمشـرتي ورجوعـه بالثمن وضامنه 
ملا حدث باملثل أو القيمة السـوقية أو عدم جواز الفسـخ له إشـكال، فاألحوط 

وجوباً الرتايض منهام معاً بالفسخ أو عدمه.
ثـمّ إن هذه الصوراخلمس جتري فيـام إذا كان احليوان ثمناً، غاية االمر أنه 

جيري عىل البايع هنا حكم املشرتي هناك وعىل املشرتي حكم البايع.
(مسألة ١٤): خيتص هذا اخليار بالبيع وال جيري يف غريه من العقود، نظري 

ما تقدم يف خيار املجلس.
(مسـألة ١٥): إذا مـات صاحب احليـوان قبل ميض ثالثة أيـام من البيع 
انتقل اخليار لوارثه، ومع تعدد الورثة البدّ من اتفاقهم عىل فسخ البيع أو إقراره 
والرضـا به، ومع اختالفهم ال يرتتب االثر عىل فعل كل منهم ويبقى البيع نافذاً 
مـا مل يتفقوا عىل الفسـخ، فإذا اتفقوا عليه انفسـخ البيع، وإن سـبق من بعضهم 

إقرار البيع والرضا به.
(مسـألة ١٦): إذا باع يف عقد واحـد احليوان مع غريه صفقة واحدة، فإن 



ابتنى البيع عىل اشرتاط عدم اخليار فهو، وإالّ ثبت اخليار لصاحب احليوان فيه، 
فإن فسخ ثبت هلام معاً يف غري احليوان خيار تبعض الصفقة الذي يأيت الكالم فيه 

يف التاسع من اخليارات إن شاء اهللا تعاىل.
الثالث: خيار الرشط

وهـو اخليار املجعول مـن قبل املتعاقدين باشـرتاطه يف ضمن العقد لكل 
منهام، أو الحدمها بعينه دون االخر.

(مسـألة ١٧): إذا جعـل اخليار ألحـد الطرفني، فكام يمكـن جعله بنحو 
يكـون هـو املبـارش للفسـخ الصادر عن نظـره كذلـك يمكن جعلـه بنحو يقوم 
شـخص آخر يف الفسـخ عنه، بحيث يصدر الفسـخ من الشـخص االخر بنظره 
بدالً عنه، وأما جعل حق اخليار للشخص االخر استقالالً بحيث يكون له، من 
دون أن يقوم به عن أحد املتعاقدين، بل يكون قهراً عليهام فال خيلو عن إشكال.
(مسـألة ١٨): ليس هلذا اخليار مدة معينة، بل هلام أن يشـرتطا ماشـاءا من 
مـدة طويلة أو قصرية، متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، فكام جيوز أن جيعال اخليار 

إىل سنة من العقد مثالً هلام أن جيعاله عىل رأس سنة من العقد.
(مسـألة ١٩): ال جيـوز جعل اخليار مدة مرددة ال تعـنيُّ هلا يف الواقع، بل 
البـدّ من تعنيُّ املدة، سـواءً كانت مسـتمرة باسـتمرار أثر العقـد، أم حمددة بحد 
معلوم كشهر، أم جمهول قابل للضبط، كموسم احلصاد، وأيام نزول املطر، وإىل 

جمىء احلاج، ووضع املرأة احلمل، ونحو ذلك.
(مسـألة ٢٠): مـن أفراد هـذا اخليار خيـار ردّ الثمن بعينـه أو بمثله، بأن 
يشـرتط البايع عىل املشـرتي أنه له الفسـخ متيجاء بالثمن، أو إن جاء به يف وقت 
خـاص معلوم املقـدار، أو جمهول املقـدار قابل للضبط عىل ما تقـدم، بحيث لو 
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جاء الوقت املذكور ومل يأت بالثمن فال خيار له، ويسمى ببيع اخليار. ولعل بيع 
خيار الرشط بإطالقه ينرصف إىل ذلك، وال يعمّ صورة عدم ردّ الثمن يف الوقت 

املرشوط فيه اخليار إالّ بالتنصيص عىل ذلك.
(مسألة ٢١): املنرصف من إطالق البيع مع خيار ردّ الثمن هو هتيئة البايع 
للثمن، بحيث لو كان املشرتي قابالً الخذه وأراد أخذه الخذه، فاملعيار فيه عىل 
االقدار من جانب البايع ورفع املانع من قبله، ال عىل فعلية أخذ املشرتي للثمن، 
فال خيلّ به امتناع املشـرتي عن أخذ الثمن، وال عجزه عن أخذه ملرض أو غيبة، 
أو عدم سـلطنته عليه بجنون أو سـفه أو غريمها، بل يكفي مع امتناعه من قبضه 
التخليـة بينهُ وبني الثمن، ومع عجزه أو عدم سـلطنته يكفي تسـليمه لوكيله أو 
وليـه ولـو كان هـو احلاكم الرشعي. بل لـو تعذر قبض الويل حينئـذٍ كان للبايع 

الفسخ إذا كان قادراً عىل التسليم. 
حـا يف عقد البيع بام خيرج عـن االطالق املذكور كان العمل  نعـم، إذا رصّ

عليه عمالً بالرشط.
(مسـألة ٢٢): املنرصف من إطالق بيع خيار الرشط للبايع اشـرتاط بقاء 
املبيـع، وعـدم إخراج املشـرتي له عن ملكـه أو إتالفه وعدم ترصفـه فيه ترصفاً 
اً لصورته، كهدم الدار وتقطيع الثوب وكرس املصاغ ونحو ذلك، ومقتىض  مغـريِّ
ذلـك عدم نفوذ الترصف املخرج عن امللـك، وحرمة االتالف والترصف املغريِّ 
للصورة، فلو أتلف املشـرتي املبيع أو غريَّ صورته كان ضامناً له أو لالرش عىل 

تقدير إعامل البايع للخيار بفسخ البيع. 
حا  حا يف عقد البيع بجواز التغريُّ املذكور فال حرمة، ولو رصّ نعم، لو رصّ
حا فيه بجواز إخراج املشرتي له عن ملكه  بعدم الضامن فال ضامن، كام أنه لو رصّ
نفـذ إخراجه لـه، وكان عليه ضامنه باملثـل أو القيمة لو أعمـل البايع حق اخليار 



وفسخ البيع.
ت صورته قهراً عىل املشرتي فالظاهر  (مسألة ٢٣): لو تلف املبيع أو تغريّ
عدم ضامنه، فال يبقى موضوع للفسـخ مع التلف، وال ضامن مع تغريّ الصورة، 
بل ليس للبايع إالّ العني عىل ما هي عليه من غري أرش، إال ّمع الترصيح أو قيام 
، فيتعني بقاء اخليار مع الضامن يف التلف وتغريّ الصورة . القرينة عىل الضامن حينئذٍ

(مسألة ٢٤): املنرصف من إطالق بيع خيار الرشط العموم لصورة موت 
املـرشوط عليه اخليار، فيقوم وارثه مقامه يف جواز رجوع من له اخليارعليه، فإذا 
اشرتط البايع اخليار عىل املشرتي مثالً فامت املشرتي مل يسقط خيار البايع، ويقوم 
وارث املشـرتي مقامه يف ثبوت اخليار عليـه، وأما باالضافة إىل من له اخليار فال 

يقتيض االطالق قيام وارثه مقامه، فإذا مات سقط خياره، 
نعـم، مـع الترصيح بخالف ذلـك أو قيام القرينة عليـه يتعني العمل عىل 

النحو املرصح به، أو الذي اقتضته القرينة .
(مسـألة ٢٥): إذا ابتنـى الـرشط عـىل كون حق اخليـار مطلقـاً غري مقيد 
بحيـاة صاحبه كان موروثـاً، ومع تعدد الورثة جيري ما تقدم يف خيار احليوان يف 
املسألة(١٥) كام أن الظاهر حينئذٍ عدم اختصاص االرث بمن يرث أحد العوضني، 
بـل يعم غريه، فمن باع أرضاً بخيار أو اشـرت أرضاً بخيار فامت كانت زوجته 
رشيكة يف اخليار وان كانت ال ترث من االرض. وكذا من باع أو اشرت شيئاً من 
احلبوة بخيار، فإن مجيع الورثة يشرتك يف اخليار، وال خيتص به من يرث احلبوة .
(مسـألة ٢٦): إذا كان أحد العوضني من سـنخ 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 
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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 يشـكل شـموله لصورة تغري العني، كتقطيع 
الثوب واهندام الدار، فيحتاج بقاء اخليار يف اجلميع إىل عناية من ترصيح أو قرينة 
عـىل العمـوم لذلك، ومعهام يتعني ثبـوت اخليار له، وإرجاع البـدل من املثل أو 
. القيمة مع التلف، وضامن االرش مع التغري، إال مع الترصيح بعدم االرش حينئذٍ

(مسـألة ٢٧): جيوز اشرتاط الفسـخ باالضافة إىل خصوص بعض املبيع 
إذا كان ورود البيـع عـىل االبعاض بنحـو االنحالل عرفاً، كام لـو تضمن العقد 
مقابلة كل جزء من املبيع بجزء من الثمن، كام لو باعه مثالً يف عقد واحد الثوب 
بدينار واحلصري بدينار، أو باعه الثوبني كل منهام بدينار. وأما إذا كان ورود البيع 

عىل متام املبيع بنحو املجموعية ففي صحة اشرتاط اخليار يف البعض إشكال.
(مسـألة ٢٨): يسـقط هـذا اخليـار بإسـقاطه بعد العقـد، وبإقـرار العقد 

والرضا به، ولو بفعل ما يدل عىل ذلك، نظري ما تقدم يف خيار املجلس.
(مسـألة ٢٩): يصح اشـرتاط اخليار يف مجيع العقود الالزمة عدا النكاح، 
. والظاهر صحة اشـرتاطه يف عقد  والصدقـة وكـذا اهلبـة عىل األحـوط وجوبـاً

الضامن إن كان برضا املدين. 
وال يصح اشـرتاطه يف العقـود اجلائزة، وال يف االيقاعـات حتى الوقف، 

ويبطل الوقف باشرتاطه فيه. 
وأمـا بقية االيقاعات ففي بطالهنا باشـرتاطه إشـكال، فالالزم االحتياط 

بإعادهتا من دون رشط.
(مسـألة ٣٠): املنـرصف مـن إطالق العقـد عدم أخذ خصوصيـة البايع 



يف إعامل اخليار ودفع الثمن مقدمة للفسـخ، فيقـوم وكيله ووليه مقامه يف إعامل 
اخليار ويف دفع الثمن مع عموم الوالية والوكالة لذلك سواءً كان موقع املعاملة 
هـو االصيـل أم الوكيل أم الويل. ولو خرجا عن الواليـة والوكالة كان لالصيل 

إعامل اخليار، ولو تبدل الوكيل أو الويل كان للبديل القيام بذلك. 
نعـم، لـو رصح يف العقد املتضمـن للرشط املذكـور بخصوصية االصيل 
أو الوكيـل أو الويل، أو بخصوصية وكيل خاص أو ويل خاص تعني العمل عىل 
مقتـىض الرشط. بل لو اُخذت خصوصية الشـخص اخلاص حتى لو خرج عن 
الوكالة أو الوالية تعني العمل عىل ذلك، غـاية االمر أنه ليس له إعامل حق اخليار 
بالفسـخ رغامً عىل من جعل له اخليار فـي العقد، نظري ما تقدم يف املسـألة(١٧).

الرابع: خيار الغبن
وهـو يثبت للمشـرتي مع الرشاء بأكثر مـن القيمة السـوقية، وللبايع مع 

البيع بأقل منها.
(مسألة ٣١): إنام يثبت هذا اخليار مع غفلة املوقع للمعاملة عن التفاوت 
بني املسـمى والقيمة السـوقية، فال خيـار لو علم بالفـرق أو احتمله وأقدم عىل 
املعاملة عىل كل حال، الهتاممه بتحصيل املبيع أو الثمن من دون اهتامم باحلفاظ 

عىل املالية .
(مسألة ٣٢): إنام يثبت هذا اخليار إذا ابتنت املعاملة عىل عدم اخلروج عن 
القيمة السوقية، كام هو الغالب يف نوع املعامالت. وال يثبت إذامل تبتن عىل ذلك، 
كـام هـو الغالب يف مثل بيع املـزاد املبتني عىل إعامل النظر الشـخيص من أطراف 
املزايـدة، وكـذا مثل بيع التحفيـات والنوادر التي يكون املعيـار فيها عىل الرغبة 

الشخصية من دون نظر للقيمة السوقية .
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(مسـألة ٣٣): إذا كانـت القيمة السـوقية مـرددة بني االقـل واالكثر تبعاً 
الختالف البائعني من حيثية الصعوبة والسـهولة، أو املشرتين من حيثية املكس 
وعدمـه فـال يكون الغبن إال بالزيادة عىل أعىل القيم، أو النقص عن أدنى القيم، 
ولـو كانـت القيمة حمددة بالدقـة كام يف موارد التسـعرية الرسـمية إذا كان مبنى 
الناس عىل العمل هبا وعدم اخلروج عنها صدق الغبن بالزيادة عليها أو النقص 

. عنها وإن كان الفرق قليالً
(مسألة ٣٤): لو اختلفت القيم باختالف البلدان أو املناطق أو االسواق، 
كام يتعارف كثرياً يف زماننا، كان املعيار يف القيمة التي يكون الغبن بلحاظها، عىل 

املوضع الذي يقع فيه البيع، وال عربة بغريه من املواضع.
(مسألة ٣٥): املعيار يف هذا اخليار عىل حصول الغبن واقعاً، ال عىل العلم به، 
فإذا فسخ املغبون البيع وهو جاهل بحصول الغبن ثم علم به انكشف صحة فسخه.
(مسـألة ٣٦): املعيـار يف الغبن عىل اختالف السـعر حـني البيع، وال أثر 

الرتفاع السعر أو نزوله بعد البيع ولو بزمان قليل.
(مسـألة ٣٧): يتخري املغبون بني الفسـخ والقبول بتـامم الثمن، وليس له 
ترك الفسـخ واملطالبة بالتفاوت. ولو بذل له الغابن التفاوت، عىل أن ال يفسـخ 

مل جيب عليه القبول. 
نعم، لو تصاحلا عىل بذل التفاوت يف مقابل عدم الفسخ أو إسقاط اخليار 

صحّ منهام ذلك، ولزمهام العمل عليه.
(مسألة ٣٨): إذا ظهر الغبن كان للمغبون اخليار والفسخ مع بقاء العوضني 
عـىل حاهلـام ويف ملك من صـارا له بالبيع وأما مع تلـف أحدمها أو خروجه عن 
ملـك مـن صار له بالبيع بعتق أو هبة أو بيع أو غريهـا فإن كان العوض املذكور 



تم إالّ بامليتها عرفاً فالظاهر بقاء اخليار، ومع الفسـخ  من سـنخ االثامن التي ال هيُ
يتعنيّ إرجاع البدل.

تمّ بتحصيله زائداً عىل ماليته أشكل  وإن كان من سـنخ العروض الذي هيُ
بقاء اخليار ونفوذ الفسخ. 

وكـذا احلـال يف تغري الصورة، كتقطيـع الثوب وخياطتـه، وكرساملصاغ، 
وبنـاء الدار وإجارهتا، ومزج اليشء بغريه بنحـو ال يتيرس تصفيته، ونحو ذلك، 
فاألحوط وجوباً الرتايض من املتبايعني بالفسـخ أو عدمه، أو إسقاط اخليار ولو 

باملصاحلة ببذل يشء من املال. 
نعـم ال يرتفع اخليار باشـتباه العـني بغريها من دون امتـزاج، فيتعني بعد 

الفسخ تعيني العني املسرتجعة بالقرعة أو باملصاحلة .
(مسـألة ٣٩): الظاهـر أن خيـار الغبـن ليس فورياً، سـواءً علـم املغبون 
بالغبن وبثبوت اخليار له أم مل يعلم، فله تاخري الفسخ بانتظار استيضاح االصلح 

باستشارة أو استخارة أو تفكر، أو بانتظار العثور عىل البايع، أو غري ذلك.
(مسـألة ٤٠): إذا اشـرت شـيئني يف عقد واحـد كل منهـام بثمن خيصه، 

وحصل الغبن يف أحد البيعني دون االخر فله صورتان..
وىل: أن يبتني العقد عىل االرتباط بني البيعني، وحينئذٍ إن ابتنت املعاملة  االُ
عىل عدم اخلروج عن القيمة السـوقية يف كل من البيعني كان للمغبون اخليار يف 
البيع الغبني، فإن فسخ ثبت خيار تبعض الصفقة ملن أخذ االرتباطية رشطاً له يف 
املعاملة . وإن ابتنت املعاملة عىل عدم مالحظة القيمة السوقية يف كل من البيعني 

كام لعله الغالب فال خيار للمغبون، عىل ما تقدم.
الثانيـة: أن يبتني العقد عىل االنحالل بني البيعني، وحينئذٍ لو ثبت اخليار 
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للمغبـون يف البيع الغبني البتناء املعاملة عىل عدم اخلروج عن القيمة السـوقية، 
فال يثبت خيار تبعض الصفقة .

(مسألة ٤١): يسقط هذا اخليار باشرتاط سقوطه يف ضمن العقد، وبإسقاطه 
بعـد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن، كام يسـقط بإقرار العقـد والرضا به، ولو 
بفعل ما يدل عىل ذلك مع العلم بالغبن أو احتامله، نظري ما تقدم يف خيار املجلس.

(مسـألة ٤٢): الظاهـر ثبـوت خيـار الغبـن يف كل معاوضـة مبنيـة عـىل 
مالحظة القيمة السوقية من صلح أو إجارة أو غريمها. نعم يف ثبوهتا يف اإلجارة 
ونحوها بعد اسـتيفاء املنفعة إشـكال، نظري االشـكال املتقـدم يف البيع مع تلف 

أحد العوضني إذامل يكن من سنخ االثامن.
(مسـألة ٤٣): الظاهر أن خيار الغبن يورث عىل النهج املتقدم يف خياري 

احليوان والرشط.
اخلامس: خيار التأخري

اطـالق العقـد يقتـيض تعجيل كل مـن املتبايعني تسـليم العـوض الذي 
ه هو بالبيع، فالعقد مبني  اسـتحقه االخر بالبيع مع تسـليم صاحبه له ما اسـتحقّ

عىل التسليم والتسلم. 
نعـم، اذا مل يسـلم أحدمهـا مـا عليه عصيانـاً أو عجزاً مل جيـب عىل االخر 
التسـليم. ولو امتنع أحد املتبايعني من التسـليم مع حضور االخر له كان لالخر 
إجباره عليه. ومع عدم تسـليم أحد الطرفني ملا عنده عصياناً أو عن عذر، يثبت 
للطرف االخر اخليار يف فسـخ العقد، وال خيتص ذلك بالبيع، بل جيري يف مجيع 
املعاوضـات، وهو داخل يف خيار ختلف الرشط الذي يأيت التعرض له يف اخليار 

الثامن إن شاء اهللا تعاىل. 



نعم، خيتص البيع بأنه مع عدم تسـليم املبيع وعدم تسـليم الثمن ال يثبت 
اخليـار إال بعد ثالثة أيام، فإن جاء املشـرتي بالثمن وقبـض املبيع فهو وإال كان 
للبايع اخليار والفسخ بعد الثالثة، ولو تلف املبيع قبل تسليمه ضمنهُ البايع وكان 
من ماله عىل ما يأيت يف أحكام القبض إن شـاء اهللا تعاىل. واملتيقن من ذلك ما إذا 
ريض البايع بالتأخري يف اجلملة، وإن كان األحوط وجوباً العموم ملا إذا مل يرض 

بالتأخري من أول االمر، من دون أن يشرتط التعجيل رصحياً يف العقد. 
هـذا، والظاهر جريـان ذلك باالضافـة إىل عدم قبض املبيـع وحده، فلو 
قبض البايع الثمن ومل يقبض املشـرتي املبيع مع بذل البايع له يكون البيع الزماً 

إىل ثالثة أيام، ويثبت اخليار بعدها للبايع. 
نعم، لو ابتنى عدم قبض املشـرتي للمبيـع عىل إيداعه عند البايع، بحيث 
يكون املشـرتي وكيالً عن البايع يف القبض، ويبقى املبيع عنده وديعة فال خيار، 
، وكان  وليس له الفسخ. ولو تلف املبيع عنده من دون تفريط منه مل يضمنه حينئذٍ
من مال املشـرتي. بل األحوط وجوباً ذلك يف الثمن أيضاً فلومل يقبضه البايع مل 
يكن له الفسـخ إال بعد ثالثة أيام، فإن مل يدفعهُ املشـرتي كان للبايع الفسـخ بعد 

الثالثة، وإن كان املشرتي قد قبض املبيع.
هذا كله مع عدم الترصيح باشرتاط التعجيل قبل الثالثة أو التاخري عنها. 
أمـا معه فالالزم العمـل عليه، ويثبت اخليار مع خمالفـة رشط التعجيل ولو قبل 

الثالثة، كام ال خيار بعد الثالثة مع اشرتاط التأخري أكثر من ذلك.
(مسـألة ٤٤): املراد من االيام الثالثة هنا هو املراد منها يف خيار احليوان، 

وقد تقدم توضيحه. 
(مسألة ٤٥): ال فرق يف املبيع بني أن يكون شخصياً مثل كيس خاص من 
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احلنطة وأن يكون كلياً، كامئة كيلو من احلنطة غري معينة، وكذا احلال يف الثمن.
(مسألة ٤٦): ما يفسده أو يرضّ به املبيت كبعض اخلرض والبقول واللحم 
م الثمن يلزم البيع فيه إىل دخول الليل، فإذامل جيئ  إذامل يقبضه املشـرتي ومل يسـلّ
املشرتي حتى دخل الليل كان للبايع اخليار، فإذا فسخ جاز له أن يترصف يف املبيع 
كيف يشاء. وخيتص هذا احلكم باملبيع الشخيص، وأما يف غريه فاملرجع فيه ما سبق.
(مسـألة ٤٧): لومل يفسخ البيع بدخول الليل فيام يفسده أو يرضه املبيت، 
فـإن تلف أو ترضر كان عليه ضامنه للمشـرتي، ملا أرشنـا إليه ويايت من أن تلف 
املبيـع قبـل قبضه من مـال بايعه. نعـم له بيعه عن املشـرتي عند خـوف تلفه أو 
ترضره إذا كان بيعه أنفع لصاحبه من الفسـخ، والبد من االسـتئذان من احلاكم 

الرشعي مع إمكانه.
(مسـألة ٤٨): جيـري مـا سـبق يف كل مـا يكون حتـت يد املكلـف لغريه 
ويتعرض للتلف مما ثبت له فيه اخليار له ومل يفسـخ. أما إذا مل يثبت له فيه اخليار 
إمـا لكونه أمانة ابتدائية أو لكونه مبيعاً ببيع الزم فالالزم احلفاظ عىل ماليته مهام 
أمكـن، ببيعه أو بغـري ذلك، والالزم مراجعة احلاكم الرشعـي فيه مع االمكان. 
وإن كان مضمونـاً عليـه كاملغصوب كان عليه ضامن الفرق بـني قيمته االصلية 

. وما أمكن احلفاظ عليه بالبيع أو غريه من ماليتهِ
مور:  (مسألة ٤٩): يسقط خيار التأخري باُ

األول: إسـقاطه بعـد ثبوته، وال يسـقط بإسـقاطه قبل ذلـك، وعىل هذا 
يسـقط يف غري البيع بإسـقاطه بعد العقد، وال يسـقط يف البيع إال بإسـقاطه بعد 

االيام الثالثة أو بعد الليل فيام يفسد ليومه. 
الثـاين: إقـرار البيع والرضا بـه من قِبل من لـه اخليـار إذا كان بعد ثبوت 



 . اخليار أيضاً
الثالـث: اشـرتاط سـقوطه يف ضمـن العقـد. وأما بـذل املشـرتي للثمن 

وحضوره الخذ املبيع بعد ثبوت اخليار فهو ال يسقط اخليار.
(مسـألة ٥٠): الظاهـر أن هذا اخليـار ليس فورياً، فلـومل يعجل صاحب 

اخليار بالفسخ مل يسقط خياره إال بأحد املسقطات املتقدمه.
(مسـألة ٥١): يقوم الـوارث مقام املورث يف اسـتحقاق هذا اخليار، عىل 

النهج املتقدم يف اخليارات السابقة .
السادس: خيار الرؤية 

تقـدم عند الـكالم يف رشوط العوضني الكالم يف اشـرتاط العلم بمقدار 
العوضني. وتقدم يف املسألة (٣٠) من الفصل السابق أنه ال يعترب رؤية العوضني 

إذامل يتوقف عليها العلم بمقدارمها. 
نعـم، إذا توقف عليها العلـم بصفات املبيع التي ختتلف باختالفها القيمة 
أو الرغبة الشـخصية فالبيع وإن كان صحيحاً إال أنه يثبت للمشرتي فيه اخليار. 
وأمـا الصفات التـي ال تظهر بالرؤية فال تتوقف صحة البيـع عىل العلم هبا، كام 
ال يكـون ختلفها موجباً للخيـار، إال أن يكون عيباً، أو تكـون مرشوطة يف البيع 
ولـو ضمناً، فيثبت يف األول خيـار العيب، ويف الثاين خيار ختلف الرشط، ويأيت 

الكالم فيهام إن شاء اهللا تعاىل.
(مسـألة ٥٢): األحـوط وجوباً ثبوت خيـار الرؤية للبائـع باالضافة إىل 

الثمن إذا كان شخصياً، فالبد من الرتايض بني املتبايعني بالفسخ أو عدمه.
(مسألة ٥٣): يسقط هذا اخليار بام يسقط به خيار املجلس.

(مسـألة ٥٤): يقـوم الوارث مقام املورِّث يف اسـتحقاق هـذا اخليار عىل 
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النهج املتقدم.
(مسألة ٥٥): الظاهر أن هذا اخليار ليس فورياً، نظري ما تقدم يف غريه من 

اخليارات.
السابع: خيار العيب

ويثبت للمشرتي فيام إذا اشرت شيئاً فظهر به عيب، فإنه يتخري بني الرضا 
بالبيع بتامم الثمن والفسخ، وليس له الرضا بالبيع مع االرش إال أن يتعذر الرد، 

مور.. وذلك باُ
األول: تلـف العني، وبحكمه تعذر إرجاعهـا للبائع بضياع أو غصب أو 
غـرق أو نحوها، ولو ارتفع التعـذر قبل أخذ االرش فليس له املطالبة باالرش، 

بل ليس له إال الفسخ. 
الثـاين: خروجهـا عـن امللك ببيع أو هبـة أو عتق أو نحو ذلـك، ولو عاد 
للملك ففي امتناع الفسـخ ولزوم االرش إشـكال، فالالزم االحتياط بالرتايض 

بينهام يف الفسخ أو االرش. 
الثالـث: الترصف االعتبـاري الالزم الذي يوجب اختـالف الرغبة فيه، 
كإجـارة العـني ورهنها. ولو فسـخ الترصف املذكـور أو انتهت مدتـه قبل أخذ 

االرش جر فيه ما تقدم فيام لو عاد للملك. 
الرابـع: تغري صورة املبيع بام يوجب اختـالف الرغبة فيه، كتقطيع الثوب 

وصبغه وخياطته وبناء الدار والتغيري فيها واهندامها ونحو ذلك. 
نعـم، لو كان التغري مضموناً عىل البايـع كمرض احليوان قبل ميض ثالثة 

أيام مل يمنع من الرد، وكذا إذا كان بفعل البايع من دون إذن من املشرتي. 
اخلامـس: وطء اجلاريـة، فإنه يمنع من ردها بالعيـب إال أن تكون حبىل، 



فعليـه حينئذٍ ردهـا إن كان احلبل من املوىل ويرد معهـا نصف عرش قيمتها، وإن 
كان احلبل من غري املوىل فاالمر ال خيلو عن إشكال، وهو غري مهم لندرة االبتالء 

باملسألة أو عدمه.
(مسـألة ٥٦): لو ريض البائع برجوع العـني يف االخريين، فإن أرض الرد 
باملشـرتي كام لو صبغ الثوب مل يسـقط االرش، وإالّ فاألحوط وجوباً الرتايض 

بينهام يف الفسخ أو االرش.
(مسـألة ٥٧): إذا تعـذر الـرد كان للمشـرتي االرش، وهو فـرق ما بني 
الصحيح واملعيب نسـبته للثمن كنسـبة الفرق بني الصحيـح واملعيب يف القيمة 
، كان نسـبة االرش  السـوقية، فـإذا كان قيمـة املعيـب ثلثي قيمـة الصحيح مثالً
للثمن الثلث، وإذا مل يكن بني الصحيح واملعيب فرق يف القيمة السـوقية كام قد 

عى يف اخلصاء يف احليوانات فال أرش وإن تعذر الرد. يدّ
(مسألة ٥٨): املرجع يف معرفة نسبة املعيب للصحيح أهل اخلربة من أهل 
االمانة والثقة، ومع اختالفهم يتعني االخذ بمن هو أخرب وأعرف بالنحو املعتد 

به عند العقالء، ومع عدم الرتجيح جيزي البايعَ دفعُ االقل.
(مسألة ٥٩): جيب عىل البائع إخراج االرش من الثمن مع وجوده، لكن 
ال بنحو يكون املشـرتي رشيكاً معه فيه بالنسـبة، بحيث ال يترصف فيه كل منهام 
إال برضـا االخـر، بل يكـون للبايع وحده الترصف فيه، غايتـه أنه جيب عليه أن 
يدفـع مقدار االرش للمشـرتي، وعليه ال جيوز له بعـد امتناع الرد إتالف الثمن 
أو إخراجه عن ملكه بتاممه، بل ال ينفذ ترصفه فيه حينئذٍ إالّ بإذن املشرتي، نعم 
لـه ذلك فيـام عدا مقدار االرش. ولو مل يكن الثمن قابالً للقسـمة كان عليه دفع 
قيمته، ولو تلف الثمن أو خرج عن ملك البائع أو نحو ذلك مما يتعذر معه إخراج 
. االرش منـه لزمه ضامن مقدار االرش بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيمياً
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(مسألة ٦٠): إذا كان املبيع املعيب ربوياً وثمنه من جنسه وبقدره مل يمنع 
ذلـك من اسـتحقاق االرش من الثمن، وال يلـزم منه الربا، وإنام يلـزم الربا إذا 

نقص الثمن أو املبيع حني البيع.
(مسـألة ٦١): الظاهـر أن العيب احلـادث بعد البيع قبـل القبض بحكم 
العيب احلاصل قبل البيع، فيثبت للمشرتي فيه الرد، فإذا قبضه وحدث عنده ما 
يمنع من الرد كان له االرش، وإن كان األحوط اسـتحباباً الرتايض بني الطرفني 

يف اجلميع.
(مسـألة ٦٢): ال فرق يف حكم املسـألة السـابقة بني العيب احلادث بأمر 
سـاموي واحلادث بفعل البايع واحلادث بفعل الغـري، غايته أنه يف االخري للبائع 
بعـد دفع االرش الرجـوع عىل ذلك الغري بـأرش العيب، واألحـوط وجوباً له 
االقتصـار عـىل االقل يف الفرق بـني الصحيـح املعيب مما دفعه للمشـرتي ومن 
القيمة السـوقية، كام أن للمشـرتي عـدم الرجوع باالرش عـىل البايع والرجوع 
بـه عـىل ذلك الغـري، فيأخذ منه فـرق ما بـني الصحيح واملعيب بحسـب القيمة 
السوقية، ال بنسبته من الثمن. وأما إذا كان العيب بفعل املشرتي فال ردَّ وال أرش.

(مسـألة ٦٣): إذا اشـرت شـيئني بثمنني صفقة، فظهر عيـب يف أحدمها 
دون االخـر فإن حصـل ما يمنع من الرد اسـتحق االرش ال غري، وإن مل حيصل 
مـا يمنـع من الرد ثبت له خيار العيب، فإن مل يبتـن بيعهام عىل االرتباطية كان له 
رد املعيب وحده، وإن ابتنى بيعهام عىل االرتباطية بني املبيعني ثبت خيار تبعض 
الصفقـة الـذي يأيت الكالم فيه يف التاسـع مـن اخليارات ملن اُخـذت االرتباطية 

 . رشطاً له يف املعاملة، فله الرجوع يف االخر أيضاً وإن مل يكن معيباً
نعـم، إذا حـدث يف االخر نقص أو زيادة أو تبـدل حال يوجب اختالف 

الرغبات فاألحوط وجوباً التصالح بينهام يف الفسخ وعدمه ولو ببذل مال.



(مسـألة ٦٤): جيري التفصيل املتقدم لو كانـا معاً معيبني فرد أحدمها ومل 
يرد االخر لرضاه به عىل عيبه، أو حلدوث ما يمنع من الرد فيه.

(مسـألة ٦٥): إذا اشـرت شـيئني بثمن واحـد وكان أحدمهـا معيباً دون 
االخـر كان لـه اخليـار يف املعيب، فإن فسـخ فيه ثبـت يف الثاين هلـام خيار تبعض 

الصفقة كام تقدم.
(مسـألة ٦٦): العيـب هـو اخلروج عـن الوضع املتعارف للـيشء بام يعد 
نقصـاً فيـه عرفاً، الخالله بالغـرض املقصود منـه نوعاً، كاملـرارة يف املطعوم أو 
لكونـه سـبباً يف مؤنـة زائدة كـرشود احليوان املقتـيض لاللتزام بربطـه أو لرتتب 
رضر عليـه، أو لتشـوه صورته، أو لكونه ناشـئاً عن نقـص يف طبيعته ومزاجه ـ 
كعـدم نبـات الشـعر يف املواضع املعهـود فيها نباتـه ـ أو لغري ذلك. أمـا إذا كان 
اخلروج عن الوضع املتعارف فيه راجعاً إىل كامله عرفاً فال خيار فيه، كحدة ذكاء 
احليوان وقوة برصه، وكثرة رواء الفاكهة ونحو ذلك، إال أن يستلزم أمراً يرغب 
عنـه نوعاً، كام إذا كانت قوة الذكاء مسـتلزمة لقـرص العمر، أو كانت قوة البرص 
بنحو تقتيض اخرتاق النظر ملا وراء الثياب كام حيكى يف زماننا عن بعض الشـواذ 

أو نحو ذلك، فتكون عيباً يثبت به اخليار. 
(مسألة ٦٧): إذا تعارف وجود العيب يف صنف املبيع، أو يف زمان البيع، 
أو مكانـه، بحيـث ال يبتنـي البيع عىل السـالمة مـن العيب ارتـكازاً فال يقتيض 
اخليار. وكذا إذا قامت القرينة اخلاصة يف البيع عىل عدم ابتنائه عىل السـالمة من 
العيب، كام قد يكون فيام إذا ابتنى رشاء الطعام أو اخلرض والفاكهة عىل أن جتعل 
علفـاً للحيوان، أو رشاء الذهب املصوغ عـىل االذابة والتصفية، حيث ال يكون 

العيب املغري للطعم يف األول، والكرس يف املصوغ يف الثاين سبباً للخيار.
(مسـألة ٦٨): إنـام يثبـت خيار العيـب فيـام إذا كان املبيع عيناً شـخصية 

اخليارات/ خيار العيب............................................................................. ٨١



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

معيبـة، أمـا إذا كان املبيـع كلياً ودفـع البايع معيباً وفـاءً له فال خيـار، بل للبايع 
حينئـذٍ إبدال املعيب بالصحيح، فلو باعه طناً من احلنطة، فدفع إليه حنطة معيبة 
اسـرتجعها وأخذ حنطـة غري معيبة، وإذا امتنـع كان له خيار عدم تسـليم املبيع 
الـذي تقدم الكالم فيه يف اخلامس مـن اخليارات، وكذا احلال يف الثمن الكيل لو 

سلم املشرتي معيباً وفاءً له. 
مور: (مسألة ٦٩): يسقط خيار العيب باُ
األول: علم املشرتي بالعيب حني البيع. 

الثـاين: بـراءة البائع من العيـب حني البيع الراجعة الشـرتاط عدم ثبوت 
اخليـار به إمـا رصحياً، أو ضمناً البتناء املعاملة عىل ذلـك، كام يكون كثرياً يف بيع 

االشياء املستعملة املعروضة باملزاد. 
الثالث: إسقاط اخليار املذكور بعد البيع. 

الرابـع: إقرار البيـع والرضا به بعد العلم بالعيب، ولو بالترصف يف املبيع 
ترصفاً ظاهراً يف عدم إرادة الفسـخ والرد، سواءً كان ترصفاً مانعاً من الرد، أم مل 
يكـن، ويف مجيع ذلـك ال جيب االرش، فإنه إنام جيب بحصـول ما يمنع من الرد 

حال ثبوت اخليار، ال مع سقوطه بأحد هذه املسقطات.
(مسـألة ٧٠): إذا زال العيب قبل علم املشـرتي به، فإن كان زواله بفعل 
البايـع من دون إذن من املشـرتي مل يمنـع من الرد، وإال منع من الرد واسـتحق 
املشرتي االرش. نعم إذا كان زواله لعدم استحكامه كاملرض الطارئ يف احليوان 
الذي يزول من قبل نفسـه فقد يكشـف ارتفاعه عن عدم كونه عيباً أو كونه عيباً 

ال أرش له، وال ضابط لذلك، بل املرجع فيه العرف.
(مسـألة ٧١): الظاهر أن هذا اخليار ليس عىل الفور، فلومل يبادر املشرتي 



بعد اطالعه عىل العيب للفسخ مل يسقط حقه فيه، كام أنه لومل يبادر لطلب االرش 
بعد امتناع الردمل يسقط حقه فيه.

(مسـألة ٧٢): الظاهـر جريان مجيع ما تقدم فيام لـو كان العيب يف الثمن، 
إال أن اخليار يف الرد وثبوت االرش هنا للبايع.

(مسـألة ٧٣): يقـوم الوارث مقام املورِّث يف اسـتحقاق هـذا اخليار عىل 
النهج املتقدم يف اخليارات السـابقة . أما لو سـقط الرد فإن كان سـقوطه يف حياة 
املـورِّث اشـرتك مجيـع الورثـة يف االرش، وإن كان سـقوطه بعده ففي اشـرتاك 
مجيـع الورثـة يف االرش أو اختصاصه بمن يرث املبيع املعيب إشـكال، فالالزم 

االحتياط بالرتايض بني مجيع الورثة .
الثامن: خيار ختلف الوصف

ماً له بحسب وضع املعاملة  العنوان املأخوذ يف أحدالعوضني إن كان مقوِّ
كان ختلفـه موجباً لبطـالن البيع، وإن مل يكن مقوماً له، بـل كان وصفاً زائداً فيه 
فتخلفـه موجـب للخيار. واألحوط وجوباً االقتصار يف اخليـار عىل ما إذا ابتنى 
البيـع عىل الوصف الهتـامم أحد املتبايعني به، حتى لوكان اهتاممه شـخصياً من 

دون أن هيتم به عامة الناس.
م مـن الوصـف الزائد هو  (مسـألة ٧٤): املرجـع يف متييـز العنـوان املقـوِّ
العـرف، وهـو خيتلف باختـالف املعامالت، فالـيشء الواحد قد يكـون عنواناً 
مـاً للمبيع يف حال ووصفاً زائـداً عليه يف حال آخر، فاجلنس مثالً كالصوف  مقوِّ
والذهـب واحلنطة ونحوها قد يكون مقوماً للمبيـع، بحيث يكون ختلفه موجباً 
لبطـالن البيـع، وقد يكون وصفاً زائداً عليه ال يلزم من ختلفه إال اخليار مع كون 
م للمبيع هـو العنوان املنتزع من اهليئة اخلاصة، كالثوب والبسـاط  العنـوان املقوِّ
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واملصـاغ واخلبـز ونحوها، كام قد يكـون املقوم للمبيـع كال االمرين من اجلنس 
واهليئة، فيكون ختلف كل منهام موجباً للبطالن وال ضابط لذلك.

(مسـألة ٧٥): ال يعتـرب يف الوصـف الـذي يكـون ختلفه موجبـاً للخيار 
أن يكـون مرصحـاً به يف العقد، بـل يكفي أخذه ضمنـاً اعتامداً عـىل قرينة عامة 
ارتكازيـة نظري وصف السـالمة يف املبيـع أو خاصة، لظهور احلال املسـتفاد من 
خصوصية السـوق أو خصوصية العـني املبيعه، ومنه الغـش املظهر للمبيع عىل 
خالف حالـه، كرتطيب اخلرض املوهم جلدهتا أو جودهتـا، كتجليل املبيع باجليد 
منـه وإخفـاء الـردء حتته ونحو ذلـك، فإن ذلك كلـه موجب للخيـار، وإن مل 
يصـدق العيب عـىل الواقع املخفي، كام لو أخفى نوعاً مـن التمر ال عيب فيه يف 

نوع آخر أجود منه.
(مسألة ٧٦): إذا حدث يف املبيع عند املشرتي أحد موانع الرد املتقدمة يف 
خيار العيب ففي بقاء خيار ختلف الوصف إشـكال، فاألحوط وجوباً الرتايض 
ا رجوع املشـرتي  بـني املتبايعـني يف الفسـخ مـع االرش أو بدونـه وعدمـه. وأمّ
بـاالرش حينئذٍ فال جمال لـه إذامل يرجع ختلف الوصف للعيـب، وكذا احلال لو 

حدث أحد موانع الرد املذكورة يف الثمن. 
(مسـألة ٧٧): خيتص هذا اخليار بام إذا كان العوض املوصوف شخصياً، 
أمـا إذا كان كليـاً وكان املدفوع فاقـد الوصف فال خيار، بل جيـب إبدال الفاقد 

للوصف بالواجد له، نظري ما تقدم يف خيار العيب. 
(مسـألة ٧٨): يسـقط هذا اخليار بإسقاط املشـرتي له بعد البيع، وبإقرار 
البيـع والرضـا به بعـد العلم بتخلف الوصـف، كام أنه ينتقل للـوارث، نظري ما 

تقدم يف اخليارات السابقة.



التاسع: خيار تبعض الصفقة 
ويثبـت فيـام إذامل يتم البيـع يف بعض املبيع، إما لعدم كونـه مما يصح بيعه، 
كالوقف واحلر واخلمر أو لعدم سلطان البايع عىل بيعه فيكون البيع فيه فضولياً، 
مـن دون أن جييزه من له السـلطنة عليه، أو لثبوت اخليـار فيه كاملعيب واحليوان 
يف االيام الثالثة مع فسـخ صاحب اخليار، فإنه يصح لكل من املتبايعني الفسـخ 

يف متام املبيع.
(مسـألة ٧٩): إذا مل يفسـخ من له خيار تبعض الصفقـة وريض بالبيع يف 

البعض أخذه بحصته من الثمن. وحينئذٍ فله صورتان..
وىل: أن ال يكون لالجتامع دخل يف زيادة قيمة االجزاء وال يف نقصها،  االُ
م ما تمّ البيـع فيه ومامل يتمّ البيع فيه، ويبقى للبايع من الثمن بنسـبة  وحينئـذٍ يقوّ
قيمـة مـا تمّ فيه البيـع ملجموع القيمتني، فـإذا كانت قيمة ما تـمّ فيه البيع نصف 
جمموع القيمتني أخذ البايع نصف الثمن، وإذا كانت قيمته ربع جمموع القيمتني 

أخذ ربع الثمن، وهكذا.
الثانيـة : أن يكون لالجتـامع دخل يف زيادة قيمة االجـزاء، أو يف نقصها، 
وحينئذٍ قد تتفق االجزاء يف نسـبة الدخل املذكـور فيكون احلكم كام يف الصورة 
وىل، كنسـبة قيمة كل من النصفني املشـاعني لقيمة املجموع، وقد ختتلف، كام  االُ
لـو كان االجتـامع موجباً لزيـادة قيمة بعض االجزاء ونقص قيمـة بعضها، مثل 
م إذا كانـت معها ابنتها، وترتفع  اجلاريـة وبنتهـا الرضيعة، حيث تنقص قيمة االُ
قيمة البنت إذا كانت مع اُمها، أو كان االجتامع موجباً لزيادة قيمة بعض االجزاء 
أو نقصهـا مـن دون أن يكـون دخيالً يف بعضها، أو كان االجتـامع موجباً لزيادة 
خر... إىل غري  قيمة بعض االجزاء بنسـبة ختتلف عن نسبة الزيادة يف االجزاء االُ

ذلك من الصور.
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ويرتدد االمر هنا بني وجهني: 
األول:مالحظـة نسـبة قيمة ما تمّ فيه البيع منفـرداً لقيمة املجموع ويأخذ 
البايع من جمموع الثمن بتلك النسبة . فإذا كان الثمن عرشين، وكانت قيمة ما تمّ 
فيه البيع منفرداً ثالثة، وقيمة املجموع اثني عرش أخذ البايع مخسة من العرشين. 
الثـاين: مالحظة نسـبة قيمة مـا تمّ فيه البيـع يف حال انضاممـه للمجموع 
لقيمة املجموع، ويأخذ البايع من جمموع الثمن بتلك النسـبة، ففي املثال السابق 
إذا كانت قيمة ما تمّ فيه البيع يف حال انضاممه للمجموع سـتة أخذ البايع عرشة 

من العرشين، فالالزم عىل املتبايعني االحتياط والتصالح بني الوجهني.
(مسـألة ٨٠):كاميثبت خيارتبعض الصفقة مع عدم متامية البيع يف بعض 
املبيـع يثبت مع عـدم متاميته يف أحد املبيعني كام إذا باع شـيئني بثمنني لكل منهام 
ثمـن خيصه فلـم يتمّ بيع أحدمها لكن برشط أن يبتني بيعهام معاً عىل االرتباطية، 
ال عىل االنحالل. وحينئذٍ لو اختار عدم الفسخ فيام تمّ فيه البيع لزم الثمن الذي 

نيّ يف البيع، والتُلحظ نسبة قيمة أحدمها لقيمة املجموع. عُ
العارش: خيار ختلف الرشط

عىل تفصيل يأيت عندالكالم يف الرشوط إن شاء اهللا تعال.
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 ضامن املبيع لو تلف بعدقبضه يف مدة اخليارعىل املشرتي وضامن 
الثمن عىل البايع.ال بمعنى لزوم دفعهام املثل أو القيمة مطلقاً ولو مع عدم فسخ 



البيع، بل بمعنى أنه مع عدم فسـخ البيع تكون خسـارة التالف عىل من تلف يف 
ملكـه وال يرجـع عـىل االخر، كام يرجع املشـرتي عىل البايع لو تلـف املبيع قبل 
القبض. أما مع فسـخ البيع يف فرض بقـاء اخليار مع التلف فيتعني عىل من 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 

خر. تقدم، كام تقدمت بعض التفصيالت عند الكالم يف بعض اخليارات االُ
الثـاين: أن نامء العـني ومنفعتها يكونان ملالك العني، نعـم إذا ردّت العني 
بالفسـخ ردّ معهـا مـن النـامء مـا كان ملحقـاً هبـا عرفـاً، كاللبن يف الـرضع. بل 
يسـتحب أن يرد املشـرتي بدل اللبن الذي يرشبه يف االيام الثالثة التي هي مدة 

خيار احليوان ثالثة أمداد من الطعام.

الفصل اخلامس 
يف الرشط

وهـو التـزام يف ضمن العقد تابع له، كام إذا باعه البسـتان واشـرتط أنّ له 
ثمرهتا إىل سنة، أو باعه الدار واشرتط أن عليه دفع رضيبتها، أو أنّ له اخليار فيها 
ن استحقاقاً  إىل سنة، أو اشرتط عليه أن خيدمه عرشة أيام، أو نحو ذلك، مما يتضمّ
لعـني أومنفعة أو حق أوعمل. ويعترب يف نفوذ الرشط وترتّب االثر عليه اُمور.. 
الذكره فيه رصحياً، أوالخـذه فيه ضمناً  األول: أن يبتنـي عليـه العقـد، إمّ
لقرينة من بناء عريف عامّ أوخاص، مثل اشـرتاط التسـليم للعوضني، واشـرتاط 
ا  االعـرتاف يف بيـع العقاربدائرة الطابو الذي تعـارف يف زماننا أو نحو ذلك. أمّ
كـر قبل العقد أوبعده من دون أن يبتني عليه العقد فهو وعد ال جيب الوفاء  إذا ذُ
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به، بل يستحب.
الثاين: أن اليكون خمالفاً للكتاب والسنّة، وذلك بأمرين: 

أحدمها: أن يكون مضمونه خمالفاً للحكم الرشعي، مثل أن يكون الطالق 
بيـد غـري الزوج، وأن ال يرث الورثة من املال، وأن يكـون ولد احلر رقاً، وأن ال 

يثبت اخلمس يف املال اخلاص، ونحو ذلك. 
ثانيهـام: أن يقتـيض االلـزام بـرتك واجـب أوفعل حـرام، كام لو اشـرتط 
أحدمهـا عـىل االخر أن يصنع له اخلمر، أو أن حيلق حليته، أوأن يغش له يف بيعه، 
أوأن يـرتك الصـالة ، أو يفطر يف شـهر رمضـان ... إىل غـري ذلك.ويلحق به ما 
إذا اشـرتط عمالً حملالً يف نفسـه إالّ أنّه مسـتلزم لرتك واجب أوفعل حرام، مثل 
ا  معه لرتك الصـوم أوالصالة .وأمّ العمل يف متام هنارشـهررمضان بنحـو يضطرّ
أن يدل  االلتـزام بفعل مباح أومكروه أوترك مباح أو مسـتحب فالمانع منه، إالّ

الدليل عىل املنع منه باخلصوص، عىل ما قد ننبّه عليه يف املواضع املناسبة .
الثالث: أن اليكون منافياً ملقتىض العقد، وهو عىل قسمني: 

األول: أن يكـون منافياًملقتـىض العقدالذي اُخذ فيه الرشط، مثل أن يبيعه 
برشط أن ال يستحق الثمن.

الثـاين: أن يكـون منافيـاً ملقتىض عقد آخـر، مثل أن يشـرتي املتاع برشط 
ل خسـارته، أوبرشط أن يشـاركه يف الربـح، إذا رجع ذلك إىل وقوع  أن اليتحمّ
نـافِ عقد رشاء  ، فإنّه وإن مل يُ اخلسـارة عليـه أورشكتـه يف الربح عندبيعه ابتـداءً
املتاع الذي اُخذ فيه الرشط، إالّ أنّه ينايف عقدبيعه بعدذلك الذي تقع فيه اخلسارة 
أو الربـح، النّ مقتـىض البيع دخول الثمن بتاممه يف ملك مالك املثمن املسـتلزم 
ا لو رجع إىل تدارك البايع األول خلسـارة  لوقـوع الربح له واخلسـارة عليـه، وأمّ



املشرتي، أو استحقاق البايع األول من الربح بعد دخوله بتاممه يف ملك املشرتي 
. الذي باعه بعد ذلك فهو الينايف مقتىض العقد، واليكون باطالً

(مسـألة ١): ليـس من الرشط املنـايف ملقتىض العقد بيـع اليشء برشط أن 
يبيعه املشرتي عىل البايع، نعم اليصح البيع مع الرشط املذكور يف بعض صوره، 

عىل ما يأيت إن شاء اهللا تعاىل عند الكالم يف بيع النقد والنسيئة .
الرابع: أن يكون الرشط مقدوراً للمرشوط عليه، فلو كان متعذراً يف متام 
، ولو اعتقد القدرة عليه ثم انكشـف عدمها انكشـف  أزمنة اشـرتاطه كان باطالً
ر كان  ل االمـر. نعـم إذا كان مقـدوراً يف بعض االزمنة ثـمّ تعذّ البطـالن مـن أوّ

صحيحاً، غايته أنه يسقط الوفاء به يف زمن التعذر.
(مسألة ٢): ال يبطل الرشط بالتعليق، كام لو اشرتط عليه أن يصيل عنه إن 
مات قبله. وال يبطل أيضاً باجلهالة، كام لو اشـرتط عليه أن يسـكنه يف داره حتى 

يشفى مريضه أويقدم مسافره.
(مسألة ٣): إذا بطل الرشط لفقد أحد الرشطني األولني مل يبطل العقد به.

(مسألة ٤): إذا بطل الرشط لفقد الرشط الثالث، فإن كان ملنافاته ملقتىض 
العقـد الذي اُخذفيه بطل العقد بتبعـه، وإن كان ملنافاته ملقتىض عقد آخرمل يبطل 

العقد الذي اُخذ فيه، وال العقد االخر.
(مسألة ٥): إذا صحّ الرشط وكان املرشوط هو استحقاق عني أو منفعة أو 
حق ترتّب أثره ومل يمكن خروج املرشوط عليه عنه، فإذا باعه البسـتان واشرتط 
عليه أنّ له ثمرهتا إىل سنة، أوباعه الدار واشرتط عليه أنّ له منفعتها إىل شهر، أو 
ملك البايع الثمرة واملنفعة واخليار، ومل يقدر  أنّ له اخليار يف البيع إىل سـنتني مثالً
املشرتي عىل التخلف عن الرشط املذكور. ويلزم العقد عىل كل حال، فلوامتنع 
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أواملنفعة كان غاصبـاً هلا من دون أن يسـتحق  املشـرتي عـن تسـليم الثمـرة مثالً
البايع فسـخ البيع، إالّ أن يرجع الرشط املذكورإىل اشـرتاط التسـليم والتمكني 

من الثمرة واملنفعة فيدخل يف املسألة االتية .
(مسـألة ٦): إذاصحّ الرشط وكان املرشوط عمالً كام لواشـرتط عليه أن 
خيدمه أوخييط ثوبه أونحو ذلك اسـتحق صاحـب الرشط عىل املرشوط عليه ما 
م به الرشط،  لزِ اشـرتطه، فيجب عىل املـرشوط عليه القيام به عىل النحو الـذي يُ
ر عليه ذلك  يف القيام بـه أو تعذّ فـإن امتنـع كان للمرشوط له إجبـاره، وإن قرصّ
ن من إجباره فلـم يفعل، أم مل يتمكن  كان للمرشوط له فسـخ العقد، سـواءً متكّ

من إجباره، وليس له املطالبة بقيمة الرشط لوكان له قيمة . 
(مسـألة ٧): لصاحب الرشط إسـقاط رشطه، فإن رجع إسقاطه إىل رفع 
اليد عن االلتزام به يف العقدرأساًمل 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.
(مسـألة ٨): إذا فسـخ العقد الذي تضمن الرشط بخيار أو تقايل سـقط 
الـرشط تبعاً لـه. نعم إذا كان الرشط مرتتباًعىل فسـخ العقد مـن أحد الطرفني، 
كالرشط اجلزائي املتعارف يف هذه االيام مل يسـقط الرشط ووجب عىل الفاسـخ 
القيـام بـام تضمنـه، واليسـقط الـرشط املذكورإالبالتقايل بني الطرفـني يف متام 

. املعاملة ورفع اليد عنها رأساً
(مسـألة ٩): الظاهـر نفـوذ الـرشط يف ضمن العقـود اجلائـزة، كالعارية 

والوكالة وبعض أقسام اهلبة .
ة تذكر يف  (مسـألة ١٠): ال ينفـذ الرشط يف االيقـاع، إالّ يف مـوارد خاصّ

مواضعها إن شاء اهللا تعاىل .



الفصل السادس
يف التسليم والقبض

جيب عىل كل من املتبايعني بعد متامية البيع بذل كل من العوضني لصاحبه 
الـذي صار له بالبيـع، ومتكينه منه عند بـذل االخر ومتكينه ممـا عنده، وال جيوز 
الحدمها االمتناع من ذلك عند بذل االخر، ولو امتنع من ذلك حينئذٍ اُجرب عليه.
(مسألة ١): لواشرتط أحدمها أوكالمهاعدم بذل العوض الذي حتت يده 
مدة من الزمن صح الرشط.كامجيوز له اشـرتاط االنتفاع مدة من الزمن بام حتت 

يده، كسكنى الدارولبس الثوب وزرع االرض وغريها.
(مسألة ٢): الجيوزيف املدة املشـرتط فيهاتأخريالتمكني أواالنتفاع بالعني 
كانت مسـتمرة  دة ال تعنيّ هلا يف الواقع، بل البدمن تعيينها، سـواءً أن تكون مردّ
باسـتمرار بقـاء العـني، أم حمـدودة بحدمعلوم كشـهر أوجمهول قابـل للضبط، 
كموسم احلصاد، ورجوع احلاج، ووضع املرأة محلها، ونحو ذلك. والجيري فيه 
الً من أنّه البد من ضبط االجل بحد معلوم. اً مؤجّ مـا يـأيت فيام إذا كان املبيع كليّ
(مسـألة ٣): الجيب عـىل أحد املتبايعني إقباض االخر، وتسـليم ما حتت 

يده له، بل يكفي بذله له ومتكينه منه، كام سبق .
(مسألة ٤): لوبذل البايع املبيع فامتنع املشرتي من أخذه كفاه يف خروجه 
عـن عهدتـه إخراجـه من حوزته بحيث يسـتطيع املشـرتي أخذه، نعـم إذا كان 
سبة، كام أنه تقدم أن له بعد ثالثة  املشرتي عاجزاً عن أخذه وجب عليه حفظه حُ
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أيام فسـخ العقد خليار التأخري. وهكذا احلال يف الثمن لو بذله املشـرتي وامتنع 
البايع عن قبضه. هذا إذا كان شخصياً، أما إذا كان كلياً فسيأيت الكالم فيه.

(مسألة ٥): إذاتلف املبيع بآفة ساموية أو أرضية وهو يف حوزة البايع كان 
للمشـرتي أخذ الثمن، سـواءً كان قد امتنع من تسـليمه للمشرتي، أم ريض هو 
واملشـرتي ببقائه عنده.بل هو األحوط وجوبـاً إذا مل يكن راضياً هو بذلك لكن 

كان املشرتي عاجزاً عن أخذ املبيع، فالبدّ من الرتايض بينهام يف ذلك. 
ـا إذا طلـب من املشـرتي أخـذه فامتنع املشـرتي، مع قدرتـه عىل ذلك  أمّ
فالظاهر خروجه عن عهدة البايع وعدم ضامنه له، ووقوع اخلسارة عىل املشرتي 

من دون أن يسقط حق البايع يف الثمن. 
ل املشرتي البايع  وكذا إذا قبضه املشـرتي أو قبضه وكيله، بل وكذا لو وكّ
يف قبضـه عنه وجعله عنده وديعة، أو طلب منه إرسـاله إليه بيدشـخص معني، 

أوغريمعني فأرسله وتلف بعد خروجه عن حوزته.
(مسـألة ٦): يلحق بتلـف املبيع تعذر الوصول إليـه ولبدله، كام لو رسقه 

شخص جمهول، أوغرق، أوكان حيواناً وحشياً فأفلت.
(مسـألة ٧): إذا أتلف البايع املبيع قبل أن خيرج عن عهدته كان املشـرتي 
خمرياً بني فسخ البيع والرجوع عىل البايع بالثمن املسمى، وعدم فسخه، فيضمن 
البايع املبيع بمثله إن كان مثلياًوقيمته إن كان قيمياً، عىل التفصيل االيت يف كتاب 

الغصب إن شاء اهللا تعاىل.
أما إذا أتلفه بعدأن خرج عن عهدته بام سبق يف املسألة (٤) فاملتعني الثاين 
وهوعـدم الفسـخ، والضامن باملثـل أو القيمة . وكـذا احلال لوفرط فيـه إذا كان 

وديعة عنده.



(مسـألة ٨): إذا أتلـف املبيـع أجنبي قبـل أن خيرج عن عهـدة البايع ختري 
املشـرتي بني الفسـخ وعدمه، فإن فسـخ رجع عىل البايع بالثمن، ورجع البايع 
عىل االجنبي باملثل أوالقيمة ، وإن مل يفسـخ مل يرجع عىل البايع بيشء، بل يرجع 
عـىل االجنبـي باملثل أو القيمة .وأمـا إذا أتلفه االجنبي بعـد أن خرج عن عهدة 

البايع فاملتعني الثاين، وهو الرجوع عىل االجنبي باملثل أوالقيمة .
ويلحـق بإتـالف االجنبـي مـا إذا وضـع يـده عليـه ومل يقـدر البايع عىل 
اسـتنقاذه منه، غايته أنه مع رجوع البايع أواملشرتي عىل االجنبي جيب عىل ذلك 
االجنبـي إرجاع العني مع قدرته عىل ذلـك، وال جيزيه دفع املثل أوالقيمة إالمع 

تعذر إرجاعها عليه.
(مسألة ٩): إذا أتلف املشرتي املبيع مل يستحق شيئاً عىل البايع، سواءً كان 
إتالفـه له قبل خروجه عـن عهدة البايع، أم بعد خروجه عنها. ويلحق بذلك ما 

إذا أذن بإتالفه للبايع أولغريه.
(مسـألة ١٠): إذا تعيـب املبيـع قبل خروجـه عن عهدة البايـع فقد تقدم 
حكمـه يف املسـألة (٦٠) من الفصل الرابع املعقودة حلكـم التعيب قبل القبض، 
النّ املـراد من القبض مـا يعم اخلروج عن عهدة البايع. وإذا تعيّب بعد خروجه 
عـن عهدته يف زمن اخليار فقد تقدم الكالم فيـه يف تذنيب الفصل املذكور. وإذا 

تعيب بعد اخلروج عن عهدة البايع وانقضاء زمن اخليار كان من املشرتي.
(مسألة ١١): ما تقدم إنام هو فيام إذا كان املبيع أوالثمن شخصياً، كالثوب 
اخلـاص والدينار اخلاص. أما إذا كان كلياً كـام لو باعه مائة كيلو حنطة يف الذمة 
بألف دينار فال يتعني حق كل منهام يف الفرد الشخيص إال برضامها معاً، فإن اتفقا 
عـىل تعيينـه يف فرد خاص ومل يأخـذه صاحبه كان أمانة يف يـد االخر ال يضمنه، 
وال يضمـن العيب الذي حيصـل فيه إالمع تفريطه، وله إلزامـه بقبضه منه، فإن 
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امتنـع خـىلّ بني املال وصاحبه مع قدرته عىل أخذه، وخرج عن عهدته. وإن أبى 
أحدمهـا من تعيني حقه الـكيل يف فردمع حلول وقت أدائـه كان لالخر الرجوع 
للحاكـم الرشعي يف تعيينه، ثم جيري عليه ما سـبق فيـام لو ريض صاحبه بتعيينه 

ومل يأخذه.
(مسـألة ١٢): إذاحصـل للمبيع نـامء قبل خروجه عن عهـدة البايع كان 
للمشـرتي، فإذاتلف املبيع قبل اخلروج عن عهدة البايع ورجع املشـرتي بالثمن 

بقي النامء له.
(مسـألة ١٣): لوبـاع مجلـة فتلـف بعضهاقبل اخلـروج عن عهـدة البايع 
ه من الثمن، وكان له يف الباقي  انفسـخ البيع بالنسـبة إىل التالف، ورجع ما خيصّ

خيار تبعض الصفقة الذي تقدم يف التاسع من اخليارات.
(مسألة ١٤): جيب عىل البايع مع إطالق عقدالبيع املبادرة لتفريغ املبيع عام 
فيه، من أثاث أوبضاعة أوغريمها.ولو توقف التفريغ عىل الترصف يف العني هبدم 
بناء، 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 الترصف 
االصلـح. والجيب عىل البايع إصالح اخللل إال إذا اسـتفيد اشـرتاط ذلك عليه 
عنـد البيع رصحياً، أو ضمناً لتعارف ذلـك يف أمثاله، أو لنحو ذلك من القرائن.
وإن مل يبتن البيع عىل الترصف املذكور للغفلة عن انشغال املبيع، أو لتخيل 
عـدم احتيـاج التفريغ لذلك الترصف، أونحو ذلك لزم اسـتئذان املشـرتي فيه. 
وحينئذٍ لو عدّ ذلك نقصاً عرفاًجر فيه ماتقدم يف خيار العيب، وإن مل يعد 
عيباًمل جيزللمشرتي الفسخ. ثم أنه إذالزم من التفريغ خلل يف املبيع هبدم أونحوه 
وجـب عـىل البايع إصالحـه، إال أن يتفقا عىل حلّ آخـر، كدفع عوض خاص، 



عيباًومل  أورشاء املشـرتي ملاانشـغل به املبيـع، أوغري ذلك. وكذا احلال فيـام لوعدّ
يفسخ املشرتي.

هذا ولو اشـرتط البايـع رصحياً أوضمناً عدم التفريغ أبـداً أو إىل مدة نفذ 
الـرشط ووجـب العمـل عليـه، وجازللبايع تعاهد ماينشـغل به املبيـع وإن لزم 

الترصف يف املبيع باملقدار املتعارف، أو املتفق عليه بينهامعندالبيع.
(مسـألة ١٥): من اشرت شيئاً ومل يقبضه، فإن كان مما ال يكال وال يوزن 
جـاز بيعـه قبـل قبضه عىل كراهـة ، وكذا إذا كان ممـا يكال أو يـوزن وكان البيع 
بـرأس املال، أما إذا كان البيع بربـح أو وضيعة فاألحوط وجوباً عدم بيعه ذلك 

اليشء حتى يقبضه. 
نعم، يستثنى من ذلك بيع أحدالرشكاء يف املبيع حصته لرشيكه، فإنه جيوز 
مطلقـاً وإن مل يقبـض املبيع ومل يكـن البيع برأس املال. وكذا جيـوز بيع ما يملك 
بغريالـرشاء كاملرياث والصداق قبل قبضه، ومتليـك املبيع وغريه مما يملك بغري 
البيـع كجعله صداقـاً أو اُجرة قبل قبضه. ويف جريان حكـم املبيع عىل الثمن يف 

البيع إشكال، فالالزم االحتياط .
(مسـألة ١٦): املـراد بالقبـض يف املسـألة السـابقة معنـاه العـريف، وهـو 
االسـتيالء عـىل املبيـع وكونه يف حوزة املشـرتي، وال يكفي خروجـه عن عهدة 

البايع، الذي عليه املدار فيام سبقها من املسائل.

التسليم والقبض.................................................................................... ٩٥



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

الفصل السابع
يف النقد والنسيئة 

واملراد بالنقد هو البيع املبتني عىل استحقاق تعجيل تسليم الثمن. واملراد 
بالنسـيئة هو البيع املبتني عىل جواز تأجيل الثمن، نعم البد يف النسـيئة من كون 
الثمن كلياً يف ذمة املشـرتي. أما إذا كان شـخصياً وقد اشـرتط تأخري تسـليمه، 

. فالرشط املذكور وإن كان نافذاً إال أن البيع ال يكون نسيئة حينئذٍ
(مسألة ١): بيع النسيئة يتوقف عىل اشرتاط التأجيل يف ضمن العقد، أما 
بيـع النقـد فال حيتاج إىل رشط، بـل هومقتىض إطالق العقد، وجيـب فيه املبادرة 
م يف الفصل  م يف خيارالتأخري. وقد تقدّ بتسليم الثمن، كام يظهر ذلك كله ممّا تقدّ

السابق حكم ما لو امتنع البايع من قبض الثمن املستحق له.
(مسـألة ٢): األحـوط وجوبـاً يف بيع النسـيئة أن يكون االجـل معلوماً، 
مضبوطـاً بنحـو اليقبل الزيـادة والنقصان، واليكفـي تعيّنه واقعاًمـع اجلهل به 
حـني العقد، كقدوم املسـافر، ووضع املرأة محلها، بل حتى مثل الشـهورالعربية 
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.
(مسـألة ٣): ال حدّ لالجل يف النسيئة ، وإن كان األحوط استحباباً أن ال 



يبلغ ثالث سنني.
(مسألة ٤): كام ال جيب عىل املشرتي يف بيع النسيئة دفع الثمن قبل االجل 
ال جيـب عىل البايع أخذه لودفعه املشـرتي قبل االجـل، والجيري فيه ماتقدم يف 

بعدحلول االجل. الفصل السابق إالّ
نعـم، لو قامـت القرينة عىل أن التأجيل رشط للمشـرتي دون البايع كان 
للمشـرتي التنازل عن رشطه فيكون الثمن حـاال، لكن ال يكفي يف ذلك انتفاع 
املشـرتي بالـرشط غالباً دون البايـع، المكان أن يكون طلب املشـرتي للتأجيل 
موره بنحـو يالئمه الرشط املذكـور، فيجعالن الرشط  يوجـب ترتيب البايـع الُ
هلام معاً وال يسـقط إالّ برضامها معاً، فالبدّ مـن قيام القرينة اخلاصة عىل خالف 

ذلك، وعىل أن الرشط للمشرتي فقط.
، وبأكثر منه مؤجـالً من دون  (مسـألة ٥): يصـح بيـع اليشء بثمن حـاالً
تعيـني أحدمهـا، كام لو قال: بعتك هـذا الثوب بعرشة دنانري نقـداً، وبإثني عرش 
إىل شـهر، لكن يقع البيع بأقلّ الثمنني وأبعد االجلني، كام تقدم تفصيل ذلك يف 

املسألة(١٤) من الفصل الثالث.
(مسـألة ٦): جيـوز يف بيـع النسـيئة أن يزيد يف الثمن مـن أجل االجل كام 
يتعـارف كثـرياً، فإذا كانت قيمـة اليشء عرشة مثالً جاز بيعه نسـيئة باثني عرش، 

وال حمذور يف ذلك.
نعـم بعـد تعيني الثمـن يف العقد بقدر خاص إذا حلّ وقـت دفعه ال جيوز 
ل املؤجـل بزيادة عليه، فإذا باعه  تأجيلـه بزيـادة عليه، كام ال جيوز أن يزيد يف أجَ
السلعة بخمسة عرش إىل شهر مثالً وتمّ البيع ثم بدا هلام أن يزيدا يف االجل بزيادة 
يف الثمـن بأن جيعال الثمن عرشين مثالً إىل شـهرين مل يصح ذلك. وهكذا احلال 
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ل، للزوم الربا منه.  يف كل دين حالّ أو مؤجّ
نعم، يمكن التخلص من ذلك ببعض الطرق:

منها: أن يبيع املدين الدائن شيئاً منه بدينه ثم يشرتيه نسيئة بأكثر منه، مثالً 
إذا كان زيدٌ مديناً لعمرو ألف دينار فحلّ دينه ومل يكن عند زيد ما يفي به جاز له 
أن يبيع عمراً ثوباً بألف دينار فإذا تمّ البيع اشـرتاه منه بألف ومائتي دينار نسـيئة 

إىل أجل معني.
ومنهـا: أن يبيـع عليـه شـيئاً بأكثر من قيمتـه ويعترب عليـه يف البيع تأجيل 
الديـن، أوالزيـادة يف أجلـه، مثل أن يبيعه يف املثال السـابق ما قيمتـه عرشة بامئة 

برشط أن يؤجل دينه احلال عليه، إىل غري ذلك ممّا يذكر يف التخلص من الربا.
(مسـألة ٧): جيـوز تعجيـل الثمن املؤجل بـل كل دين بنقصـان منه، بأن 
 ، يعجل له بعضه ويربئه من الباقي، كام جيوز أن يبيع الدين عليه بأقل منه معجالً
أو يصاحلـه عنـه بأقل منه معجـالً أيضاً، إال أن يكون مـن املكيل أو املوزون فال 

جيوز البيع وال الصلح، بل يتعني االبراء.
(مسـألة ٨): ال يصح بيع اليشء نسـيئة بثمن برشط أن يبيعه املشرتي عىل 
البايع نقداً بثمن أقل. واألحوط وجوباً املنع يف عكسه أيضاً، وهو بيع اليشء نقداً 
بثمن برشط أن يبيعه املشـرتي عىل البايع نسـيئة بثمن أكثر. بل األحوط وجوباً 
أيضاً عدم البيع برشط أن يبيعه املشـرتي عىل البايع مطلقاً، كان البيعان معاً نقداً 
أونسيئة أو خمتلفني. بل األحوط استحباباً عدم البيع إذا كان من قصدمها الرشاء 
بعـده بحيـث لومل يقع لردّ أحدمهاالبيع حتى لو مل يشـرتطا ذلـك يف البيع، بل ال 
يوقعـان البيع الثاين مع قصده من أول االمر إال بعد لزوم البيع األول، بسـقوط 

. غ الحدمها الردّ خيار املجلس ونحوه ممّا يسوّ



الفصل الثامن
يف املساومة واملرابحة واملواضعة والتولية 
التعاقد بني البايع واملشرتي وتعيينهام الثمن عند البيع ..

تارة: اليبتني عىل مالحظة رأس املال الذي اشرت به البايع السلعة ، بأن 
يتفقا عىل الثمن ابتداءً .

واُخر: يبتني عىل مالحظة رأس املال املذكور. 
والبيع يف األول يسمى مساومة وهو االفضل. 

وأما يف الثاين، فإن كان البيع برأس املال سمي تولية، وإن كان بربح عليه 
سمي مرابحة ، وإن كان بنقصان عنه سمي مواضعة .

يف القسم الثاين بصوره الثالث من ذكرمقداررأس املال  (مسـألة ١): البدّ
ليعلـم جممـوع الثمن، بناء عىل ما سـبق من لـزوم العلم بالثمـن، فاليكفي ذكر 
:بعتك الثوب برأس ماله فقط،  رأس املـال مـن دون بيان مقداره، بأن يقول مثالً
أو مـع ربح كذا، أو وضيعة كذا. بـل يقول:بعتك الثوب برأس ماله وهو عرشة 

فقط، أو مع ربح كذا، أو وضيعة كذا.
(مسـألة ٢): الظاهركفاية نسبة الربح أوالوضيعة لرأس املال املعلوم وإن 
جهل جمموع الثمن حني إيقاع البيع وتوقفت معرفته عىل احلسـاب، فيصح مثالً 
أن يقول: بعتك هذا املتاع برأس ماله وهو مائتان مع ربح واحد لكل عرشة، وإن 
مل يعـرف أحدمها أوكالمها حني البيع أن الثمن يكـون مائتني وعرشين واحتاج 
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ذلك إىل احلساب.
(مسألة ٣): يف بيع املرابحة واملواضعة والتولية إذا أخرب البايع برأس املال 
عـىل خالف الواقع صح البيع وكان للمشـرتي اخلياريف البيع، نظري خيار ختلف 

الوصف.
(مسـألة ٤): إذا كان الـرشاء بثمن مؤجـل وجب عىل البايـع يف املرابحة 
واملواضعـة والتوليـة أن خيرب باالجل، فـإن أطلق ومل يبني ثبت للمشـرتي ذلك 

األجل.
(مسـألة ٥): إذا اشـرت شـخص مجلة أشـياءً بثمن واحد صفقة مل جيز له 
بيـع أجزائهـا مرابحة أو مواضعـة أو تولية عىل تقويمه من دون إعالم املشـرتي 
باحلـال، إال أن يكون توزيع الثمن عىل االجزاء معلوماً من غري حاجة للتقويم، 
بـأن كانـت الصفقة مجلة متامثلة االجزاء، كام لو اشـرت عـرشة أقالم من ماركة 

خاصة بامئة دينار.
(مسـألة ٦): إذااشـرت شـيئاً بثمن معني وعمل فيه بنفسه عمالً له اُجرة 
كـام لو خاط الثوب مل حيل لـه أن يضم االجرة للثمن، يف بيع املرابحة واملواضعة 
والتوليـة، بـل البدّ أن خيـرب باحلال، وكذا لـو عمل له الغري ذلـك العمل تربعاً، 
وكذا إذا عمله له باُجرة، إال أن تقوم القرينة عىل أن املراد بالثمن مطلق الكلفة، 

الثمن الرشاء فقط. 
وهكـذا احلال يف كلّ ما ينفقه عىل املتاع من اُجرة النقل واحلفظ وغريمها، 
ها منه، إال مع قيام القرينة عىل أن املراد بالثمن  فإنه ال جيوز إضافتها للثمن وعدّ

ما يعمها، وبدوهنا البدّ من إعالم املشرتي باحلال، وإال ثبت له اخليار.
دصاحـب املال للدالل سـعراً، وقال لـه: ما زاد فهو  (مسـألة ٧): إذا حدّ



لـك، جاز ذلـك ويكون الزائد للدالل، إال أنه ال جيوز للدالل أن يبيعه مرابحة، 
د عليه رأس املال وما زاد هو الربح، النه مل يشرته باملقدار  بأن يفرض القدر املحدّ

الذي حدده عليه.
(مسـألة ٨): إذا اشـرت معيبـاً ورجع عىل البايع بـاالرش فليس له البيع 
مرابحة أو وضيعة أو تولية بثمن الرشاء، بل البدمن بيان احلال.وكذا لومل يرجع 
أو رجـع ومل يدفـع له البايع االرش، فإن الالزم بيـان أن الرشاء بذلك الثمن إنام 
كان بتخيل السـالمة، المع العلم بالعيب.وكذااحلال لواشـرتاه بالثمن اخلاص 
سـاملاً فتعيـب عنده أوتغري تغرياً قد ينقص قيمتـه أويوجب اختالف الرغبة فيه، 

فإن الالزم بيان أن الرشاء بالثمن اخلاص إنامكان قبل التعيب أوالتغري.
(مسـألة ٩): لو اشـرت شـيئاً بثمن خاص ثم أسـقط البايع بعض الثمن 
الً أو جمازاة عىل إحسـان سـابق جاز للمشـرتي بيعه مرابحة أو وضيعة أو  تفضّ
توليـة بثمن الرشاء وال يسـتثني منه ما أسـقطه البايع.بخالف مـا لوكان الرشاء 
بالثمن مع إسقاط بعضه للتحايل يف زيادة الثمن، فإنه البد من بيان احلال، وإال 
ثبت للمشـرتي اخليار بني الفسـخ واالمسـاك بتامم الثمن. بـل األحوط وجوباً 
البيان فيام لو عدّ االسقاط عرفاً من توابع املعاملة ولواحقها، بحيث ير العرف 

أن الثمن هو الباقي بعد االسقاط. 
وهكذا احلال يف مجيع موارد االنرصافات العرفية التي لو انكشـف االمر 
، مثل ما لو سـبق منه املواطأة مع ولده عىل  فيهـا عـىل حقيقته لعدّ البايع متحايالً
أن يبيـع املتاع عليه ثم يشـرتيه منه بأكثرمن ثمنه املتعـارف فإنه ال جيوز مالحظة 
ثمن الرشاء من ولده يف بيعه بعد ذلك، بل البدّ من بيان احلال، وإال كان تدليساً 

وثبت اخليار للمشرتي.
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الفصل التاسع 
يف الربـا

ـد الكتاب املجيد  وهو مـن املحرمات الشـديدة والذنوب املوبقة التي أكّ
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 اهللا احلرام».
ويف بعض النصوص أنه: سـبعون جـزءً أيرسها مثل أن ينكح الرجل اُمه 
يف بيـت اهللا احلرام، وأنه أخبث املكاسـب، وأن صاحبه اليزال يف لعنة اهللا تعاىل 
واملالئكـة ماكان عنده منه قرياط، وأنـه إذا أراد اهللا بقوم هالكاً ظهر فيهم الربا، 

إىل غري ذلك. 
وقـد تقدم يف كتاب االمرباملعروف والنهي عن املنكر أنه يشـرتك يف إثمه 

اآلكل واملعطي والكاتب والشاهد. 
إذا عرفت هذا، فاعلم أن الربا عىل قسمني:

األول: ما يكون يف الدين.
الثاين: ما يكون يف املعاوضة .

ا األول فيأيت الكالم فيه يف كتاب القرض والدين إن شاء اهللا تعاىل. أمّ
ا الثاين فهو عبارة عن املعاوضة مع زيادة أحد العوضني عن االخر يف  وأمّ



ان عن مقدار  املقدار. وال فرق فيه بني املعاوضة بالبيع وغريه، كاملقاطعة مع الطحّ
مـن 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.
ـا إذا مل تبتن عىل  نعـم، البـد من تضمن املعاملـة املعاوضة بني العينني، أمّ
ذلك فال يلزم الربا املحرم، كام إذا وهبه مقداراً من احلنطة عىل أن هيبه أكثر منها، 
أو تصاحلا عىل إبراء ذمة كل منهام ممّا انشغلت به لالخرمع التفاضل بني احلقني. 
ومنه الصلح عىل القسـمة يف املشاع، واملشـتبه، 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 
اً، أوجزافاً، أو يقدر باملسـاحة كالثياب فالبأس بالتفاضل  أو كالمهـا ممّا يباع عدّ

بينهام.
(مسـألة ١): جيوزبيـع غرياملكيـل واملـوزون باميامثله يف اجلنـس مع عدم 
ا مـع التفاضل كبيع بيضة ببيضتني  التفاضـل يف املقدار مطلقاً نقداً ونسـيئة . وأمّ
وشـاة بشاتني وثوب بثوبني فيجوز بيعه نقداً بال إشـكال. بل الظاهرجواز بيعه 

. وإن كان األحوط استحباباًتركه. نسيئة أيضاً
نعم، إذا كان أحد العوضني مؤجالً وكان أكثر من املعجل ومل يكن بينهام 

فرق يف القيود واالوصاف فاألحوط وجوباًاالجتناب عن املعاوضة بينهام.
(مسألة ٢): البأس ببيع احلنطة أو دقيقهاباخلبز ونحوه منها مع التفاضل 
إذامل يكن اخلبز موزوناً، وكذابيع القطن أوغزله بالثوب املنسوج منه مع التفاضل 
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.......................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم األول ١٠٤

اإذا كان اخلبز أوالثوب موزوناً فال جيوز ذلك. وكذا  .أمّ إذا مل يكن الثوب موزوناً
احلـال يف أمثـال ذلك مماكان فيـه أحدالعوضني مكيـالً أو موزونـاً واالخر غري 

مكيل أوموزون.
ويف حال يباع  (مسـألة ٣): إذا كان الـيشء يف حـال يباع موزوناً أومكيـالً
جزافـاً، مل جيزبيعـه بمثله متفاضالًيف احلـال األول وجازبيعـه متفاضالًيف احلال 

الثاين. وكذاإذا اختلف حاله باختالف البلدان.
(مسألة ٤): االوراق النقدية كالديناروالدوالروالريال والتومان ملاّمل تكن 

من املكيل واملوزون فالبأس ببيعهامن جنسهامع التفاضل.
الثـاين: أن يكون العوضـان متحدين يف اجلنـس وإن اختلفايف الصفات، 
كاجلودة والـرداءة واجلفاف والرطوبة واللون والطعم.بل وإن اختلف الصنف 
كالعنـب الرازقـي وغـريه، والتمرالـربين وغـريه، والرزالعنربوغـريه إىل غـري 
ذلـك. واملرجـع يف وحدة اجلنس واختالفه العرف عدامـا دلت عليه النصوص 
باخلصـوص وهواحلنطـة والشـعري، فإهنـاموإن كاناجنسـني عرفاًإالأهنامبحكـم 

اجلنس الواحد يف املقام، فال جيوز التفاضل بينهام.
(مسألة ٥): املدار يف احتاد جنس مايؤخذ من احليوان من اللحوم وااللبان 
واالدهـان واالصـواف وغريها وتعـدده عىل احتـاد جنس احليـوان املأخوذ منه 
، وما يؤخذ من حيوان  وتعدده. فام يؤخذ من حيوان متحد اجلنس متحدٌ جنسـاً

. خمتلف اجلنس خمتلفٌ جنساً
نعـم، الظاهر أن اللحم والشـحم خمتلفان جنسـاً وإن كانـا حليوان واحد 
كالعظـم واللحـم. كام أن الظاهر أن صوف الغنم خمالف لشـعر املعز عرفاً، وإن 

قيل أن احليوانني من جنس واحد.
(مسـألة ٦): ملّا كان العظم واللحم والشـحم أجناساً خمتلفة كام سبق فإذا 



بيع قسـم 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 موضوعاً للمعاوضة .
(مسـألة ٧): األحـوط وجوباً عدم بيع اللحم باحليـوان، وال بيع احليوان 
باللحـم من غري فرق بني احتاد جنس احليوان ذي اللحم مع احليوان العوض أو 

املعوض عنه وعدمه. بل األحوط وجوباً العموم للحيوان املذبوح.
(مسـألة ٨): التمـر بأنواعـه جنـس واحـد، واحلبـوب كل منهـا جنس، 
فاحلنطـة واالرز واملـاش والـذرة والعـدس والفاصوليـا والباقـالء واحلمـص 
وغريهـا كل واحد منها جنس برأسـه. والفلزات كل نـوع منهاجنس، فالذهب 

والفضة والصفر واالملنيوم واحلديد والرصاص كل واحد منها جنس برأسه.
(مسـألة ٩): تفرع اليشء أو االشياء عن االصل إن رجع إىل تبدل الصفة 
مـع حفظ الـذات عرفاً فهو جنس واحـد، كاحلنطة مع الدقيـق واخلبز بأنواعه، 
. وكاحلليب  م هلاعرفـاً وحتـى مثـل احللوياملتخـذة منهـاإذا كان الدقيق هواملقـوّ
مـع اللبن الرائب واجلبـن، وكالزبد مع السـمن، وكالبرس مـع الرطب والتمر، 
م  من انحفاظ اجلزء املقوّ وكالسمسم مع ما يسمى بالرايش أوالطحينة .نعم البدّ
م كاملاء املنفصل من  ا مع انحفاظ اجلزء غرياملقـوّ لـه عرفاً، كاحلليب واجلبـن، أمّ

احلليب عند صريورته جبناً فالظاهر مباينته عرفاً لالصل. 
وإن كان من قبيل تولد يشء من يشء فهام جنسـان كالزبد أوالسـمن مع 
احلليـب، والزيوت النباتية مع اُصوهلا كاجلوز واللوز والزيتون ونحوها. ونظري 
ا  ذلك مايسـتخرج بالتفاعل مع االصل كاخلل من التمر والعنب ونحومها. وأمّ
مثل الدبس املعترص أو املطبوخ من التمر، والعصريمن العنب والزبيب والرمان 
وغريها فاألحوط وجوباً العمل معه باالضافة إىل أصله معاملة اجلنس الواحد.
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(مسـألة ١٠): جيوزبيـع أحـد الفرعني باالخـر مع التفاضـل إذا مل يكونا 
متحديـن عرفـاً، كالزبد واللبـن املخيض املسـتخرجني من احلليـب. دون مثل 

اجلبن واللبن املخيض.
(مسـألة ١١): جيـوز عىل كراهة بيع اجلاف بالرطـب من جنس واحد مع 
التساوي يف املقدار، كالرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، واللحم بالقديد، ومجيع 
ا مع  أنـواع الفواكه الطرية باليابـس منها وإن كان األحوط اسـتحباباً تركه. وأمّ
التفاضـل يف املقدار فال جيوز البيع بال إشـكال حتى لو كانـت الزيادة يف جانب 

الرطب بحيث لو جفّ ساو اجلاف.
(مسـألة ١٢): ال فـرق يف حرمة الزيـادة يف بيع االجنـاس 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 وجوباً ترك الزيادة غريالعينية ، كاملواختص أحد 
املتبايعني برشط، كاالجل وغريه، فال يباع مثلٌ بمثل برشط تأجيل أحدمها دون 
االخـر، أو زيـادة أجل أحدمهاعىل اجـل االخر، أوبرشط أن يعمـل البايع دون 
، أونحو ذلك ممايوجـب الحد املتبايعني  املشـرتي أو املشـرتي دون البايع عمالً

حقاً ال يثبت لالخر.
(مسـألة ١٣): الربا بني الوالد وولـده، فيجوزلكل منهام أخذ الزيادة من 
االخـر. مـن دون فرق يف الولد بني الذكر واالنثـى، والبني الولد الصلبي وولد 

الولد. وال تلحق االم باالب يف ذلك.
(مسـألة ١٤): الربا بني املوىل ومملوكه فيجوز لكل منهام أخذ الزيادة من 
االخـر، مـن دون فرق فيهام بـني الذكرواالنثى، ومن دون فـرق يف اململوك بني 

القن واملدبر واُم الولد.ويف العموم للمكاتب إشكال.



(مسـألة ١٥): الربابني الزوج وزوجته.ويف العموم للمتمتع هباإشكال، 
. كاالشكال يف جريان هذااحلكم عىل املطلقة رجعياً

(مسـألة ١٦): الربا بني املسـلم واحلريب لكن عىل أن يكـون آخذ الزيادة 
هو املسـلم دون احلريب.أمـا الذمي فال جيوز الربا معـه 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 ١٧): املراد باحلريب من ال يقوم برشائط الذمة وإن كان كتابياً

(مسـألة ١٨): الفرق يف الربا املحلل يف املسائل السابقة بني ربا املعاوضة 
وربـا القـرض، ويرتتب عىل ذلك أنه جيوز االيداع يف البنوك االهلية الكافرة مع 

الفائدة، وال جيوز ذلك يف البنوك االهلية املسلمة .
وحبّذا لوأعلنت إدارة البنوك االهلية املسلمة عن أن من يمتنع رشعاً من 
االيـداع فيها بالفائدة له أن يودع فيها ال برشط الفائدة ويأخذ الفائدة بنية اهلدية 
التربعيّة من دون أن تكون مسـتحقة بالرشط. لئاليمتنع املسلمون املتدينون عن 

االيداع فيها ويودعوا يف البنوك الكافرة التي حيل أخذ الفائدة منها.
(مسـألة ١٩): جيـوز االيداع يف البنـوك احلكومية يف احلكومـات التي ال 
تبتني عىل الوالية الدينية ال بنيّة اشـرتاط الفائدة ثم جيوز أخذ الفائدة بنيّة كوهنا 
منحـة 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 (٥٩) من مقدمة كتاب التجارة .
(مسألة ٢٠): من أخذ ماالً بوجه ربوي جاهالً بحرمته ثم علم بعد ذلك 
فإن تاب وانتهى عنه حل له ما أخذ، ووجب عليه ترك ما مل يأخذ.من دون فرق 
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بني اجلهل بحرمة الربا رأسـاً واجلهل ببعـض اخلصوصيات والفروع املتعلقة به 
مع العلم بحرمة أصل الربا.كام ال فرق أيضاً بني ربا املعاوضة وربا القرض.

(مسألة ٢١): من أخذ الربا عاملاً بحرمته مل تنفعه التوبة يف حتليله له، بل إن 
بقـي عني املال فإن كان متميزاً وجب إرجاعـه لصاحبه مع معرفته، ومع اجلهل 
بـه جيري عليه حكم جمهول املالـك، وإن كان خمتلطاً بامله جر 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.
من شـخص يأخذ الربا، وعلم أن فيه الربا،  (مسـألة ٢٢): من ورث ماالً
فـان عـرف الربا بعينـه أرجعه لصاحبـه، وإن مل يعرفه جر عليـه حكم جمهول 
املالـك، وإن كان الربـا خمتلطاً بغريه من مال املورث حل لـه املال كله، فله املهنأ 

والوزر عىل املورث. وال فرق يف ذلك بني ربا املعاوضة وربا القرض.

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 مورداً لالبتالء، وإن مل 
يكن شـايعاًنحو شـيوعه فيام سبق يوم كانت النقود التي عليها مدار التعامل من 

الذهب والفضة املسكوكني.
(مسألة ١): جيب يف بيع الرصف نقداً التقابض بني املتبايعني قبل التفرق، 
فلو أوقعا العقدمتفرقني مل يصح.ويف صحة البيع نسيئة املستلزم لعدم قبض أحد 



العوضني إشكال واألحوط وجوباً اجتنابه.
(مسألة ٢): اليعترب القبض يف جملس العقد، فلو فارقا املجلس مصطحبني 

ثم تقابضا قبل التفرق صح العقد.
(مسألة ٣): لو 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 مبنياً عىل الرضا منهام بالتبعيض. 
وكذا احلال لو كان بعض املبيع من غري الذهب والفضة ، فانه لو مل حيصل 
التقابض صح يف ذلك الغري بالنسـبة وبطل يف الذهب أوالفضة غري املقبوضني، 

وثبت خيار تبعض الصفقة بالرشط املتقدم.
(مسـألة ٤): خيتص اشـرتاط التقابض بالبيع وال جيري يف الصلح وغريه 

من العقود.
(مسـألة ٥): إذا كان لـه يف ذمة غريه دين من الذهـب 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.
ل الذهب الذي يف ذمتك إىل فضة بسـعر  أمـا لو قـال الدائن للمدين: حوِّ
خـاص، فقبـل صـح التحويل بال حاجـة أيضاً إىل قبـض الدائـن للفضة .وكذا 
احلـال يف عكـس ذلك، وهو ما إذا كان له يف ذمة الغـري فضة وأراد بيعها بذهب 

أو حتويلها إىل ذهب.
(مسألة ٦): ال جيب عىل املتبايعني يف الرصف االقباض من أجل تصحيح 

البيع، بل لكل منهام االمتناع منه وإن لزم البطالن.
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(مسـألة ٧): يكفي يف قبض كل مـن العوضني يف الرصف قبض أكثر من 
احلـق مـن دون متييز للحق يف ضمنـه، فاذا باعه مائة غرام ذهبـاً مثالً كفى قبض 
مائتي غرام، عىل أن يرجع الزائد، وال جيب قبل التفرق تعيني املائة التي هي له.
(مسـألة ٨): ال جيـري حكم الرصف عـىل االوراق النقديـة التي تعارف 
التعامـل هبـا يف عصورنا، سـواء رصدت هلا احلكومـات ذهبـاًأم ال.فيصح بيع 
بعضهـا ببعـض ورصفه مـن دون تقابض، سـواءكانت لدولة واحـدة كالدينار 

بالدينار، أم لدولتني كالدوالر بالدينار.
(مسألة ٩): إذا انشغلت ذمة اإلنسان بنقد معني كالدينار العراقي وجب 
عليه يف مقام الوفاء الدفع منه مهام طال الزمان وإن تغريت قيمته السوقية، زيادة 
أو نقيصة .وال جيب مالحظة قيمته حني انشـغال الذمة به. سـواءً كان انشـغال 
الذمـة به القرتاضـه، أم التالفه، أم جلعله ثمناً يف بيـع أو مهرا يف نكاح، أو نحو 

ذلك.وهكذا احلال يف كل ما تنشغل به الذمة من االعيان املثلية .
(مسألة ١٠): إذا كان النقد الذي تنشغل به الذمة بدالًعن مضمون قيمي 
عيناً كان أومنفعة فاختلف سعراملضمون وجب دفع الثابت حني انشغال الذمة 
من دون زيادة والنقيصة إذا كان اختالف السـعرالختالف مالية املضمون، كام 
. أما إذا كان الختالف مالية  لـو كان عزيز الوجود فابتذل أو مبتذل الوجود فعزّ

النقد فاالمرالخيلوعن إشكال، واألحوط وجوباً التصالح بني الطرفني.
(مسـألة ١١): إذا اقـرتض نقداً معينـاً وكان املدفوع فئـة خاصة منه كفئة 
اخلمسـة وعرشين ديناراً أو طبعة خاصة منه، مل جيب حفظ اخلصوصية املذكورة 
يف مقـام الوفـاء، بـل يكفي دفع أي فرد شـاء يصـدق عليه النقـد املذكور، وإن 
اختلف سعر اخلصوصيتني بعد ذلك.إال أن يشرتط يف القرض حفظ اخلصوصية 

املذكورة عند الوفاء.



وكـذا احلال يف إتالف بعض االفراد منه، فإنـه ال جيب حفظ اخلصوصية 
التـي يمتـاز هبا املتلف إذا مل يكن هلا حني االتالف فـرق يف املالية ، وإن اختلفت 

قيمتها بعد ذلك.
وكـذا إذا ضمنهـا بسـبب آخر غري االتـالف، فانه ال جيـب الوفاء بواجد 
اخلصوصية املوجودة أو الشايعة الوجود حني الضامن، نعم إذا كان االقرتاض أو 
االتالف بعد اختالف اخلصوصيات يف السـعر وجب الوفاء بواجد اخلصوصية 

املقرتضة أو املتلفة .
(مسـألة ١٢): إذا انشغلت ذمة الشخص بنقد خاص ثم أسقطت الدولة 
الطبعة الشايعة منه واستبدلتها بطبعة ا خر وجب الوفاء من الطبعة الثانية وأما 
إذا أسقطت العملة رأساً أو سقطت العملة بنفسها عن املالية لسقوط الدولة فال 

.خر جيب الوفاء بغريها مما كان بسعرها من النقود أواالعيان االُ
(مسـألة ١٣): إذا انشغلت الذمة بنقد معني ثم منعت الدولة من التعامل 

به من دون أن تسقط ماليته وجب الوفاء به مهام بلغت قيمته.
(مسألة ١٤): تراب الصاغة إذا علم بأن فيه ذهباً فقط وجهل قدره مل جيز 
. بيعه بالذهب، بل يتعني بيعه بالفضة نقداً أو بغري الذهب والفضة نسيئة أو نقداً

وينعكس احلال لو علم باشتامله عىل الفضة فقط.
أمـا لو علم باشـتامله عىل الذهـب والفضة فقط أو مع غريمهـا مما له قيمة 
جـاز بيعه بالذهب فقط أو بالفضة فقط لكن بـرشط العلم بزيادة الثمن إذا كان 
مـن الفضة عام فيه من الفضة .وإذا كان من الذهب عام فيه من الذهب.كام جيوز 

. وجيب فيه وفيام قبله التقابض. بيعه بالذهب والفضة معاً
وجيـوز بيعه بجنـس ثالـث كاالوراق النقدية والطعـام، وال جيب حينئذٍ 
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التقابـض. وهـذا هو احلال يف كل ما اشـتمل عىل الفضـة أو الذهب من االمتعة 
كاالواين والسيوف املحالة وغريها.

(مسـألة ١٥): تراب الصاغة املشـتمل عىل الذهب والفضة وغريمها من 
ول من دون أن يعرضوا  الفلـزات إن كان مـا فيه منها باقياً عىل ملك أصحابه االُ
عنـه فمع معرفتهم بأعياهنم جيب مراجعتهم فيـه، ومع ترددهم بني مجاعة معينة 

جيب مراجعة الكل والصلح معهم.
ومـع ترددهـم بني مجاعة غري معينة يتصدق به عـن أصحابه عىل الفقراء. 
أمـا إذا كان ملكاً للصايغ فثمنه لـه، كام هو الغالب، للبناء عىل إعراض أصحابه 
ول عنه، لعدم أمهيته، أو للصلح معهم عنه بضامن الصائغ لنقص ما يأتون به  االُ

وتعويضهم عنه.
وجيـري التفصيل املذكور يف أمثال الصاغة ممن جتتمع عندهم فضالت ما 

يعملون به، كاحلديد عند احلدادين والقامش عند اخلياطني.



الفصل احلادي عرش
يف السلـف

وفيه مباحث..
املبحث األول 
يف حقيقة السلف

ويقال له السلم أيضاً، وهو ابتياع كيل مؤجل بثمن حالّ عكس النسيئة .
وقد تقدم يف خيار التأخري أن إطالق العقد يقتيض تعجيل تسليم كل من 
الثمن واملثمن، وحينئذفاسـتحقاق تأجيل املبيع الذي يبتني عليه السـلف حيتاج 
إىل رشط خمـرج عـن مقتىض االطالق املذكـور، نظري ما تقدم يف النسـيئة من أن 

استحقاق تأجيل الثمن حيتاج إىل رشط خمرج عن ذلك االطالق.
(مسـألة ١): الظاهـر أنه البد يف السـلف من أن يكون املبيـع كلياً بحيث 
تنشغل به ذمة البايع، فإذا كان املبيع شخصياً قد اشرتط تأجيل تسليمه إىل أجل 
. وكذا إذا كان كلياً يف معني خارجي  مل يكن من السـلف وإن كان البيع صحيحاً
كـام إذا باعه مائـة كيلو حنطة من بيدر خاص. وحينئذٍ لـو تلف املبيع قبل قبضه 
أو تعذر تسـليمه بطل البيع واسـتحق املشـرتي الثمن ال غري. وكذا لو تلف متام 
املعـني املشـتمل عىل املبيع، كالبيدر يف املثال املتقـدم. نعم لو تلف بعضه مل يبطل 
البيـع، بل جيب عىل البايع تسـليم متام املبيع من الباقـي، إال أن يكون الباقي أقل 
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من املبيع فيبطل البيع فيام ال يمكن تسليمه.
(مسـألة ٢): جيوز بيع الكيل حاالً بحيث يستحق املشرتي املطالبة به فعالً 
وإن مل يكـن عنـد البايـع حني البيع فرد منـه إذا كان يقدر عىل حتصيله وتسـليمه 
للمشـرتي ولو برشائه من غريه أو استيهابه أو اقرتاضه.نعم جيب املبادرة لذلك 

فإن تأخر عىل خالف املتعارف يف مثله كان للمشرتي اخليار.
عىل أن  (مسـألة ٣): ال جيوز لإلنسان أن يبيع أمراً شخصياً ال يملكه فعالً
يشـرتيه أو يسـتوهبه من مالكه ثم يسلمه للمشـرتي، فلو فعل ذلك بطل البيع، 

ولو اشرت البايع املبيع حينئذٍ من مالكه األول مل يستحقه املشرتي.
نعم ال بأس بأن يسـاوم شـخصاً عىل ما ال يملك مـن دون أن يبيعه إياه، 
ثم يشـرتيه بعد ذلك من مالكه ويبيعه لذلك الشخص بعد أن يشرتيه ويصري يف 
ملكـه، لكن عىل أن يبقى لكل منهام حريـة االختيار بالبيع وعدمه إىل أن يتحقق 

منهام البيع بعد رشائه من مالكه األول، وكل منهام ال يلزم بالبيع قبل ذلك .

املبحث الثاين
يف رشوط السلف 

وهي اُمور.. 
األول: ضبط أوصاف املبيع يف اجلملة بالنحو الرافع لالختالف الفاحش، 
كضبط احليوان باالسـنان، وضبط الطعام باجلنـس والكيل والوزن، وكذا مجيع 
مـا يـكال أو يوزن، وضبـط القامش بالطـول والعرض، ونحـو ذلك. وال جيب 
اسـتيعاب الصفـات التي ختتلـف القيمه باختالفهـا والتدقيق فيهـا، فضالً عن 



االوصاف التي ختتلف الرغبة باختالفها من دون أن يكون هلا دخل يف القيمة .
الثـاين: قبض الثمـن قبل التفـرق، وإال مل يقع سـلفاً، ويف صحته بيعاًمن 
غري أن يكون سـلفاً إشكال، فالالزم االحتياط.ولو قبض بعض الثمن صح فيام 
يقابله.لكن لوقلنا بكون القبض رشطاً يف صحة العقد املستلزم لبطالن العقد يف 
اً عىل الرضا منهام  الباقـي كان هلام خيار تبعض الصفقة ، إذامل يكـن افرتاقهام مبنيّ

بالتبعيض.
(مسـألة ٤): إذا كان للمشـرتي ديـن يف ذمـة البايع كان له جعلـه ثمناًيف 

. السلف، والحيتاج إىل القبض حينئذٍ
الثالـث: تعيني االجل املضبـوط للمبيع بااليام أوالشهورأوالسـنني، من 
دون فـرق بني الطويـل والقصري.واليكفي االجل املرددكتسـليمه عند املطالبة، 
وال املعـني واقعـاً املجهول حني العقد، كقدوم املسـافر ووضع املـرأة محلها، بل 
حتى مثل الشهور العربية أو الرومية أو الفارسية إذا مل يألفها املتبايعان ومل يعرفا 

الوقت هبا.
الرابع: قدرة البايع عىل تسليمه يف وقته عىل حسب ماتضمنه العقد، سواءً 
كان عامّ الوجودأم نادره، فلو انكشـف عدم قدرته عليه حينئذٍ انكشـف بطالن 
البيع.ويكفي يف قدرته عليه املعتربة يف صحة العقد القدرة احلقيقية، ولو بالقدرة 
عـىل حتصيله قبـل االجل وحفظه إىل حني حلوله، سـواءً كان حتصيله بصنعه أم 
برشائـه أم باسـتيهابه أم بغـري ذلك.وال يبطل العقد إال مع انكشـاف العجز عن 
، فلوكان قادراًعىل حتصيله قبل االجـل فلم يفعل عمداً أو لتخيل  حتصيله رأسـاً

قدرته عىل حتصيله بعد ذلك فاتفق عجزه حينئذٍ فالعقد صحيح.
اخلامـس: عـدم االخالل بـرشوط الرصف وعـدم لزوم الربـا، فال جيوز 
إسـالف الذهب بالفضة، وال الفضة بالذهب، ملا تقدم من وجوب التقابض يف 
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بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب. 
كـام أن األحوط وجوباً عدم االسـالف مع احتاد جنـس املبيع والثمن إذا 

كانا من املكيل أو املوزون لئال يلزم الربا.

املبحث الثالث
يف أحكام السلف

(مسـألة ٥): إطالق العقد يقتيض وجوب تسـليم املبيـع إذا حلّ أجله يف 
. بلد العقد، ما مل تقم قرينة عىل إرادة غريه، فيتعني تسليمه فيه حينئذٍ

(مسألة ٦): إذا اشرت شيئاً سلفاً وصحّ الرشاء لقدرة البايع عىل تسليمه 
يف وقتـه باملعنـى املتقدم جاز بيعه عىل من اشـرتاه منه قبل حلـول االجل وبعده 
بغري جنس الثمن الذي اشـرتاه به، وبجنسه من دون زيادة . بل مع الزيادة أيضاً 
عىل كراهية، وإن كان األحوط اسـتحباباً تركه. أما بيعه عىل غري البايع فال جيوز 
حاال قبل حلول االجل، والمؤجالً إىل أجل ال يبلغ االجل الذي له، كام يشكل 
بيعـه قبـل قبضـه بربح، أو بوضيعـة إذا كان ممّا يـكال أو يوزن، عـىل ما تقدم يف 
املسـألة (١٥) من الفصل السـادس. والبدّ يف بيعه يف مجيع الصور من مالحظة 

الضوابط املتقدمة للربا وبيع الرصف.
وأما إذا انكشف بطالن السلف لتعذر املبيع يف وقته كام لو اشرت مقداراً 
مـن طعـام قرية فتلف فاحرتق زرعها قبل بلوغه فال يصح بيعه يف مجيع الصور، 

ولو بيع بتخيل صحة السلف انكشف بطالنه بانكشاف بطالن السلف.
(مسـألة ٧): إذا دفع البايع املبيع يف السـلف قبل وقت االجل مل جيب عىل 



املشرتي القبول، إالّ أن يكون التأجيل رشطاً للبايع دون املشرتي، نظري ما تقدم 
يف املسألة (٤) من الفصل السابع.

(مسـألة ٨): إذا دفع البايع املبيع يف السلف فاقداً للصفة املشرتطة مل جيب 
القبـول عىل املشـرتي وكان له طلب واجد الصفة، وكـذا لو دفع له املعيب، فإن 
له طلب التبديل. لكن لو ريض باملدفوع بعد العلم بفقد الصفة أو بالعيب صحّ 

وبرئت ذمة البايع منه.
(مسألة ٩): إذا دفع البايع املبيع عىل الصفة املطلوبة من دون عيب وجب 
عىل املشرتي القبول، فإن امتنع جر ما تقدم يف املسألة (١١) من الفصل السادس.
(مسـألة ١٠): إذادفـع البايـع مـن املبيع ما هـو فوق الصفة املشـرتطة يف 
السـلف، فـإن كان رشط الصفـة راجعـاً إىل التقييد بخصـوص املوصوف كان 
للمشرتي عدم القبول، نظري ما تقدم يف املسألة (٨) وإن كان رشط الصفة راجعاً 
إىل التقييـد بعدم دفع ما دون املوصوف فقـط، مع العموم للموصوف وما فوقه 

وجب عليه القبول.
(مسألة ١١): إذا حلّ االجل يف السلف وتعذر عىل البايع دفع املبيع ختري 
املشـرتي بني الفسـخ والرجوع 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(٦).
ا إذا كان التعذر يف   هذا، إذا كان التعذر بعد القدرة عىل تسليم املبيع، وأمّ
متام االزمنة فينكشف بطالن العقد رأساً كام تقدم ومل يستحق املشرتي إال الثمن. 
(مسـألة ١٢): إذا قـدر البايع عىل تسـليم بعض املبيـع دون بعض وجب 

عليه تسليم ما قدر عىل تسليمه، وجيري عىل الباقي ما تقدم.
(مسألة ١٣): لو كان املبيع موجوداً يف غري البلد الذي جيب فيه التسليم، فإن 
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تراضيا بتسليمه يف موضع وجوده أجزأ. ومع عدم تراضيهام جيب عىل البايع نقله 
إىل البلد الذي اشرتطا تسليمه فيه، ومع تعذر ذلك عليه جيري حكم املسألة (١١).

الفصل الثاين عرش
يف بيع الثامر والزرع واخلرض 

األحـوط وجوباً عدم بيع الثمرة قبل ظهورها عامـاً واحداً بال ضميمة . 
وجيوز بيعها أكثر من عام واحد وإن مل تظهر، وكذا بيعها مع الضميمة ولو كانت 
عامـاً واحـداً ومل تظهر، وكذا بيعها بال ضميمة ولو عاماً واحداً إن ظهرت. نعم 
يكره ذلك قبل بدو صالحها، بل األحوط استحباباً تركه. بل االفضل أن ينتظر 

بثمرهتا حتى تأمن من االفة .
(مسـألة ١): بـدوّ الصـالح يف التمر امحـراره واصفـراره، ويف العنب أن 
يصري له عنقود ينعقد فيه احلب. قيل: وفيام له ورد أن ينعقد بعد سـقوط ورده، 
لكـن األحوط وجوباً أن ينتظر بـه حتى يصلح لالكل. وكذا احلال يف بقية الثامر 

غري التمر والعنب.
(مسـألة ٢): يعترب يف الضميمة التي تقدم جواز بيع الثمرة معها أن تكون 
مما جيوز بيعها منفردة، وكون الثمن هلا وملا انضمت له بنحو االشـاعة، من دون 
ختصيـص كل منهـام بجزء معـنيّ من الثمـن. وال يعترب فيها أن تكـون مقصودة 
باالصل، بل يكفي كوهنا تابعة للثمرة، كورق العنب. وكذا يكفي مثل الشـجر 

اليابس والسعف والكرب واحلطب واحلشيش الذي يف البستان وغري ذلك.
(مسألة ٣): يكفي يف الضميمة ظهور بعض ثمر البستان، فيصح بيع متام 
ثمرته حتى ما مل يظهر منه، بل جيوز ضمه لبستان أو بساتني اُخرمل تظهر ثمرهتا بعد.



(مسـألة ٤): إذا كان الشـجر يثمر يف السـنة مرتني فال جيري عىل بيع متام 
ثمرة السنة الواحدة حكم بيع ثمرة السنتني.

(مسـألة ٥): إذا باع مالك االُصول الثمرة الظاهرة أو التي مل تظهر بنحو 
يصح البيع، ثم باع االُصول من شـخص آخر، فـإن كان املقصود ببيع االُصول 
بيعها مع الثمرة لكون االُصول كالضميمة للثمرة صح البيع يف االُصول وتوقف 
صول،  يف الثمرة عىل إجازة مشرتهيا، ومل يستحق البايع من الثمن إالّ ما يقابل االُ
وإذا مل جيـز مشـرتي الثمرة األول بيع الثمرة كان للمشـرتي الثـاين خيار تبعُّض 
الصفقة إذا مل يبتن رشاؤه عىل الرضا بالتبعيض. وإن كان املقصود ببيع االُصول 
بيعها وحدها مع كون الثمرة من سـنخ املنفعة اململوكة تبعاً صح البيع واستحق 
البايـع متام الثمن مقابـل االُصول وحدها، وكان ملشـرتي االُصول خيار ختلُّف 

الوصف إذا كان جاهالً باحلال حني البيع.
(مسـألة ٦): ال يبطل بيع الثمرة بموت املشـرتي قبل أخذه هلا، بل تنتقل 
لورثته، كام ال يبطل بموت البايع، بل تنتقل االُصول لورثته من دون أن يستحقوا 

بتبعها الثمرة املبيعة .
(مسألة ٧): إذا بيعت الثمرة مل جيز للبايع أو ملن يشرتي االرض أو االُصول 
ف يف االرض أو يف االُصول بام يرضّ بخـروج الثمرة وصالحها،  منـه أن يتـرصّ
صول، وال منعها من السقي، وال أن يضع يف االرض من املواد  فليس له قلع االُ

ما يرضّ بالثمرة، والغري ذلك.
(مسألة ٨): مسؤولية خدمة االرض واالُصول بالنحو الذي يتوقف عليه 
صـالح الثمـرة تابعة ملا يتّفق عليه الطرفان من كوهنا عىل البايع أو عىل املشـرتي 

أو عليهام.
(مسألة ٩): إذا بيعت الثمرة بعد وجودها وصلوحها للقطف، بحيث كان 
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مقتىض البيع أخذها رأسـاً فإن تلفت بعد قبض املشـرتي هلا ولو بقبض اُصوهلا 
واالسـتيالء عىل االرض التي هي فيها كانت من مال املشـرتي، وإن تلفت قبل 
ذلك حلقها حكم تلف املبيع قبل قبضه الذي تقدم يف مسائل التسليم والقبض.
د البايع  بتنياً عىل تعهّ وكـذا إذا بيعت قبل صلوحها للقطـف وكان البيع مُ
بتسـليمها صاحلـة لالكل.وأمـا إذا ابتنى البيع عىل عـدم تعهد البايع بتسـليمها 
صاحلـة لـالكل كام هو الغالب فالظاهر عدم ضامن البايـع بتلفها قبل القبض إذا 
كان مسـتنداً لسـبب داخيل فيها كاملرض أو خارجي طبيعي كالزوابع واالمطار 
املتلفـة للثمـرة ونحو ذلـك مما يتعارف تعـرض الثمرة له، وكـذا ال ضامن بعدم 
ظهور الثمـرة حينئذٍ وال بعدم بلوغها ونضجها بعد ظهورها حتى تتلف، وكذا 

إذا كان التلف مستنداً للمشرتي. 
وأما إذا كان ذلك مسـتنداً للبايع أو الجنبى، فإن كان بنحو يقتيض تلف 
الثمـرة بعـد نضجها حلقـه ما تقـدم يف حكم تلف املبيـع قبل قبضه من مسـائل 
التسـليم والقبـض، وإن كان بنحو يمنع من نضج الثمـرة وصلوحها لالكل أو 
يوجـب نقصهـا أو عيبها اقتىض اخليار للمشـرتي، إالّ أن يبتنـي البيع عىل براءة 

. البايع من ذلك وعدم مسؤوليته به، فال خيار حينئذٍ
(مسألة ١٠): ملا كانت الثمرة قبل قطفها ليست من املكيل واملوزون فكام 

جيوز بيعها بغري جنسها جيوز بيعها بجنسها. وإن كان الظاهر كراهة ذلك.
(مسـألة ١١): ال جيوز بيع محل النخل برساً كان أو رطباً أو متراً بتمر منه، 
وال بيـع زرع احلنطـة بحنطة منه. والظاهر العموم جلميـع أنواع الثامر، فال جيوز 
بيعهـا بـيشء من ثمرهتا. نعم ال بأس ببيع الكل حتـى التمر واحلنطة بمقدار من 
جنسـه ثـم الوفـاء من ثمرته مـن دون أن خيتـص الثمن بذلك، كـام ال بأس بأن 

يؤخذ ذلك رشطاً يف البيع. 



وال يفرق يف املنع بني العريّة وغريها، والعريّة هي النخلة لإلنسان يف دار 
غريه أو بستانه أو نحو ذلك، فال جيوز بيع ثمرهتا أو محلها بتمر منها.

نعـم قد يرجع البيع املذكـور إىل الصلح بني صاحب الشـجر 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. 
وحينئذٍ يصح ذلك يف العريّة وغريها والنخل وغريه، والثامر وغريها من 
أنواع الزرع، بل حتى غري الزرع كاحليوان يصالح صاحبه غريه عىل أنّ له مقداراً 

من نامئه كصوفه ولبنه والزائد للغري يف مقابل خدمة احليوان أو نحـوها.
(مسألة ١٢): جيوز ملن يشرتي الثمرة أن يبيعها قبل قبضها بربح أو بدونه، كام 
جيوز ذلك بعد القبض، وال جيري فيه ما سبق يف املسألة (١٥) من الفصل السادس.
(مسألة ١٣): ال جيوز بيع احلب قبل ظهوره. نعم جيوز رشاء اصوله، وهو 
الـزرع االخرض عىل أن حيصده قصيالً أو بعد أن يسـنبل، فيملك احلب تبعاً له.
(مسـألة ١٤): إذا اشـرت االُصول وهي الـزرع االخرضعىل أن حيصده 
قصيالً فرتكه حتى سنبل كان احلب له، وعليه اُجرة االرض لصاحبها إذا مل يأذن 

ببقائه بعد ذلك .
(مسألة ١٥): إذا مل يشرت االصول بتاممها، بل اشرت الظاهر منها عىل أن 
حيصده، فلم حيصده حتى سنبل كان السنبل بينهام، ويرجعان يف تعيني حصة كل 
منهـام للصلح وعىل املشـرتي اُجرة االرض لصاحبها. وكذا إذا اشـرت الظاهر 
فقـط قبـل أن يصري قصيـالً عىل أن يرتكه حتـى يصري قصيالً فيحصـده، فإنه لو 
تركه ومل حيصده حتى سنبل كان السنبل بينهام وعىل املشرتي ملالك االرض اُجرة 
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. بقائه بعد صريورته قصيالً
(مسـألة ١٦): ال جيـوز بيـع اخلـرض كاخليـار والباذنجان قبـل ظهورها، 

وجيوز بعد ظهورها لقطة واحدة ولقطات.
(مسألة ١٧): إذا كانت اخلرضة مما جيز كالكراث والنعناع مل جيز بيعه قبل 
ات. وكذا احلكم فيام خيرط كورق احلنّاء  ة أو جزّ ظهوره، وجيوز بيعه بعد ذلك جزّ
والتـوت، فإنه جيـوز بيعه بعد ظهوره خرطة و خرطات، بخالف ما إذا مل يظهر.
ات،  ة واجلزّ (مسألة ١٨): املرجع يف تعيني وقت اللقطة واللقطات، واجلزّ

واخلرطة واخلرطات هو عرف املزارعني.
(مسـألة ١٩): إنـام يعترب الظهـور يف اخلرض ونحوها إذا بيعـت الثمرة أو 
الـورق. أما إذا بيعت االُصول فال يعتـرب ذلك، بل جيوز بيعها قبل ظهور الثمرة 

املقصودة منها، ومتلك الثمرة املقصودة منها إذا ظهرت تبعاً مللك االصول .
(مسـألة ٢٠): ما ال يظهر من الثمر كالبطاطا واجلزر إن علم انعقاد يشء 
منه جاز بيعه، وإن كان األحوط استحباباً املصاحلة عليه. وأما بيع اُصوله فيجوز 

مطلقاً وإن مل يعلم انعقاد يشء من الثمرة .
(مسـألة ٢١): إذا اشـرتك اثنـان يف نخل أو شـجر أو زرع جـاز أن يتقبل 
أحدمهـا حصة صاحبه مـن الثمرة ونحوهـا بمقدار معني، فـإذا اتفقا عىل ذلك 
اسـتحق الرشيـك عىل صاحبـه ذلك املقـدار بدالً عـن حصتـه، زادت عليه أو 
نقصـت عنـه أو سـاوته. وجيري ذلك فيـام إذا زاد الرشكاء عـن اثنني لو تراىض 

واحد منهم أو أكثر مع البقية يف تقبيل حصته .
(مسـألة ٢٢): إذا كان املقـدار املتقبل بـه كلياً وجب دفعه مطلقاً، سـواء 
تلفت الثمرة أم ال. أما إذا كان املقدار املتقبل به من الثمرة املشـرتكة، فإن تلفت 



بتاممهـا من غري تفريط منـه مل جيب عليه التعويض. نعم لو بقي منها يشء وجب 
عليه الدفع منه، وال يتحمل الرشيك النقص حينئذٍ .

(مسـألة ٢٣): إذا مرّ اإلنسـان بيشء من النخل أو الشـجر أو الزرع جاز 
له أن يأكل من ثمره بال إفسـاد للثمر مـن كثرة االكل، وال إرضار باالغصان أو 
الشـجر أو غريها، سـواء التفت لذلك حني العبور ورؤية الثمر، أم كان قاصداً 
لذلـك مـن أول االمر. بل لو كان له طريقان فرجح الطريق املار بالثمر من أجل 

 . االكل جاز له االكل أيضاً
ولو مل يكن له غرض يف العبور إالّ االكل فاألحوط له وجوباً عدم االكل. 
نعـم ال بأس باخلروج عن الطريق السـالك ألخذ الثمـرة إذا كانت منحرفة عن 

. الطريق بالنحو املتعارف، بحيث ال ينايف صدق املرور بالثمرة عرفاً
(مسـألة ٢٤): ال فـرق يف جواز االكل بني العلـم بكراهة املالك وعدمه. 
بـل لـو هناه املالك جاز له االكل، وإن كان األحوط اسـتحباباً الرتك فيه وفيام لو 

علم بكراهة املالك.
(مسـألة ٢٥): ال يمنع من جواز االكل حجز البستان بحائط أو شباك أو 

شجر غري مثمر أو نحو ذلك. نعم لو كان ختطي احلاجز مفسداً له حرم.
(مسـألة ٢٦): حيـرم أن حيمل معه شـيئاً مـن الثمر، ولو محله كان سـارقاً 

وضامناً له.
(مسـألة ٢٧): ال جيـوز االكل مما ال يتعـارف أكله إالّ بعـد الطبخ، كام ال 
جيـوز أخـذه واالنتظار به حتى يطبخ ثـم يؤكل. نعم ال بأس بـأكل ما حيتاج إىل 

إزالة قرشه. 

١٢٣ ......................................................................... بيع الثامر والزرع واخلرض
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الفصل الثالث عرش
يف بيع احليوان 

واملهم من مسـائله يتعلق ببيع اإلنسان اململوك، وبخيار احليوان، واألول 
ليس مورداً لالبتالء أو يندر االبتالء به فال ينبغي إطالة الكالم يف فروعه، والثاين 

تقدم يف مباحث اخليار. فلنقترص عىل بعض املسائل.
(مسألة ١): جيوز بيع بعض احليوان مشاعاً، كنصفه وربعه .

(مسـألة ٢): األحوط وجوباً عدم رشاء بعض معني من احليوان كالرأس 
واجللـد والقلـب وغريها، من دون فرق بني ما يقصد منـه الذبح وما يقصد منه 

االبقاء للركوب واحلـرث وغريمها. 
(مسألة ٣): يستثنى مما تقدم ما إذا باع بعرياً واستثنى الرأس واجللد، فإنه 
يكـون رشيكاً يف البعري بنسـبة قيمة الـرأس واجللد لقيمة البعـري، فله من البعري 
جزء مشـاع بالنسـبة املذكورة، وما إذا اشـرتك اثنان يف رشاء بعري عىل أن يكون 
الحدمهـا الـرأس واجللد. فإنه يكون رشيكاً يف البعري بنسـبة الثمـن الذي دفعه 

مقابلهام للثمن الذي دفعه االخر، فله من البعري جزء مشاع بالنسبة  املذكورة.



الفصل الرابع عرش 
يف اإلقالة 

وهـي إجابة أحد املتعاقدين االخر يف طلب فسـخ العقد، وهي ترجع إىل 
. وقد تقدم يف آداب التجارة أهنا من املستحبات املؤكدة . فسخ العقد برضامها معاً
(مسـألة ١): ال ختتـص االقالـة بالبيـع، بـل جتـري يف مجيع العقـود حتى 
. والظاهر جرياهنا يف  اجلائـزة عـدا النكاح، وكذا الصدقة عـىل األحوط وجوبـاً

اهلبة الالزمة، وكذا الضامن إذا ريض املدين. وال جتري يف االيقاعات.
(مسـألة ٢): إقالـة البيع ليسـت بيعاً، فـال جتري فيهـا أحكامه ورشوطه 

ولواحقه، بل هي فسخ للبيع وحلٌّ له.
(مسـألة ٣): تقع االقالة بكل ما يدل عىل فسـخ العقد ورفع اليد عنه، من 

قول أو فعل.
(مسـألة ٤): ال جتوز االقالة بزيادة عىل الثمن أو املثمن أو وضيعة منهام. 

فإن فعل بطلت االقالة، وبقي كل من العوضني عىل ملك مالكه بالبيع.
(مسألة ٥): لو بذل له عىل االقالة جعالً صحت االقالة ولزم اجلعل، فلو 
قـال: إن أقلتني فلك كـذا، فأقاله صحت االقالة ولزمه املـال املذكور. وكذا لو 
تصاحلا عىل أن يقيله ويدفع له شيئاً من املـال فأقاله عمالً 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 ٦): ال جيري يف االقالة خيار وال فسخ وال إقالة .

اإلقالة............................................................................................ ١٢٥
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(مسـألة ٧): يف صحـة االقالة يف العقد مـع موت أحـد املتعاقدين وقيام 
وارثه مقامه إشكـال، واألحوط وجوباً العدم.

(مسـألة ٨): تصـح االقالـة يف بعـض مضمـون العقـد إذا كان مبنياً عىل 
االنحـالل، بحيـث يرجـع عرفـاً إىل عقديـن، أمـا مـع االرتباطيـة يف املضمون 
الواحد، بحيث يكون العقد واحداً عرفاً ففي صحة االقالة إشـكال، واألحوط 

وجوباً العدم.
(مسـألة ٩): يف صحة االقالة مع تلف أحد العوضني أو كليهام إشـكال، 
واألحوط وجوباً العدم. نعم إذا كان التالف من سنخ االثامن التي يقصد ماليتها 
مـن دون نظـر إىل خصوصيتهـا كالنقود فال يمنـع تلفه من االقالـة . ويف حكم 
التلف خروج العوض عن ملك صاحبه ببيع أو هبة أو غريمها، بحيث ال يمكن 

رجوعه إىل مالكه األول باالقالة .
(مسـألة ١٠): إذا تغريّ أحد العوضـني أو تعيّب مل يمنع ذلك من االقالة، 
يف  تقـدم  ممـا  ونحوهـا  بمصاحلـة  إالّ  االرش  األول  مالكـه  يسـتحق  ال  لكـن 
املسـألة(٥). ولو حصلت االقالـة جهالً من املقيل أو املسـتقيل بحصول التغري 

أو العيب بطلت االقالة .
(مسألة ١١): يتحقق الغرض املهم من االقالة بالبيع ثانياً، فيمكن اختياره 
مـع عدم تيرس االقالة بالوجـه املرشوع، أو مع عدم كـون الوجه املرشوع مالئامً 
الحـد الطرفـني، فبدالً من االقالة بوضيعة من الثمن مثالً يمكن للمشـرتي بيع 
املبيع عىل البايع بأقل من الثمن الذي اشرتاه به. وهكذا يف مجيع موارد االشكال 
املتقدمة يف صحة االقالة . نعم جيري عليه حينئذٍ أحكام البيع من اخليار والفسخ 

واالقالة وغريها. 

واحلمد هللا رب العاملني.



تتميم: يف الشفعة 
وهـي حق الرشيك يف أخذ حصة رشيكه إذا أراد بيعها من ثالث بالثمن. 
فـإذا كانت الدار مثالً مشـرتكة بني زيـد وعمرو، فأراد زيد بيـع حصة منها عىل 
بكـر كان لعمـرو أخذ احلصة املذكـورة بالثمن الـذي يقع الرشاء بـه، فإذا وقع 
الـرشاء كان منافياً للحق املذكـور، فللرشيك إعامل حقه بأخذ املبيع سـواءً كان 
قابالً للقسـمة أم ال، وسـواءً كان منقوالً أم ال. نعم ال تثبت يف السـفينة 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 
للحـق املذكـور، وإنام يثبت بعـد البيع، فهو حق للرشيك عىل املشـرتي، يقتيض 
سلطنة الرشيك عىل أخذ احلصة التي اشرتاها من رشيكه بالثمن الذي دفعه له.
لكـن الظاهـر أن احلق املذكور سـابق عىل البيع يثبت عنـد إرادة الرشيك 
بيـع حصتـه من ثالث بثمن معني، فهو حق للرشيك عـىل رشيكه يقتيض أولوية 
الرشيـك بالـرشاء من غريه. فإن أقدم الرشيك عىل بيـع حصته من ثالث كان له 
انتزاعها منه بالثمن الذي دفعه. وعىل ذلك فإعامل الرشيك احلق املذكور يكون 

بأحد أمرين مرتتبني..

حق الشفعة....................................................................................... ١٢٧
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األول: السـبق إىل رشاء احلصة من رشيكه بالثمن الذي يريد بيعه به عىل 
الثالـث. وذلـك من أفراد البيع الذي هو من العقود، ويعترب فيه ما تقدم يف البيع 

من رضا الطرفني وغريه.
الثـاين: انتزاع احلصة من املشـرتي بالثمن الذي دفعه قهراً عليه، وهو من 
سـنخ االيقاع الذي يكفي فيه إنشاء املضمون من طرف واحد، وهو الرشيك يف 
املقـام. ويقع بكل ما يـدل عىل ذلك من قول أو فعل، فيقـع بمثل قوله: أخذت 
املبيـع بالثمن، وقوله: شـفعت يف البيع، كام يقع بمثل دفع الثمن للمشـرتي، أو 
االسـتقالل باملبيـع مع بـذل الثمن، إذا قصد هبام إنشـاء املضمـون املذكور. وال 

يعترب فيه العلم بقدر الثمن الذي وقع عليه البيع.
(مسألة ١): ملا كانت الشفعة من احلقوق فهي تسقط باالسقاط عند إرادة 
الرشيـك البيـع، أو بعد حتقق البيع، فـإذا أراد الرشيك بيـع احلصة بثمن خاص 
وعـرض ذلك عىل رشيكه فأسـقط حقه كان للرشيـك 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 ٢): يكفي يف إسقاط احلق املذكور كل ما يدل عليه ولو بأن حيرض 

البيع أو يشهد عليه بنحو يظهر منه إقراره والرضا به.
(مسألة ٣): إذا كان املال مشرتكاً بني الويل واملوىلّ عليه، فباع الويل حصته 
مـن ثالـث مل يكن له املطالبة بحق الشـفعة يف حـق املوىلّ عليه، لظهـور حاله يف 
إسـقاط احلق املذكور. إالّ أن يكون غافالً عن ذلك، أو كان مفرطاً يف حق املوىلّ 

عليه وخارجاً عن مقتىض واليته، فال أثر السقاطه.
(مسألة ٤): الظاهر 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 أيضاً بثبوت احلق املذكور له، فإذا 
مل يبادر مع ذلك لالخذ بالشفعة سقط حقه فيها. نعم إذا كان عاجزاً عن االخذ 
هبـا حلبـس أو غيبة أو نحومها فال يكون عدم املبادرة مسـقطاً حلقه، إالّ مع طول 

املدة بحيث يرض بالرشيك أو بمن يشرتي منه.
(مسألة ٥): ختتص الشفعة بالبيع، وال جتزي يف غريه من أسباب التمليك 
حلصـة الرشيك املشـاعة، كام لو جعلت مهراً يف النـكاح أو ملكت للغري هببة أو 

صلح أو غريمها.

املقام الثاين
يف الشفيع

وهو الرشيك الذي له حق الشفعة . ويعترب فيه اُمور..
األول: اإلسالم، فال شفعة للكافر إذا كان كل من البايع واملشرتي مسلامً، 
. نعم تثبت الشـفعة للكافر إذا  بـل األحـوط وجوباً ذلك إذا كان أحدمها مسـلامً

كان البايع واملشرتي معاً كافرين.
الثاين: أن يكون أحد رشيكني ال أكثر، فإذا كان الرشكاء أكثر من واحد مل 
يكن الحدهم شـفعة، سواءً باع الكلُّ وبقي واحد أم باع البعضُ وبقي أكثر من 

واحد. ويستثنى من ذلك ما يأيت فيام لو اشرتك مجاعة يف الطريق.
(مسـألة ٦): إذا بـاع أحـد الرشيكـني بعض حصتـه ففي ثبوت الشـفعة 
للرشيـك إشـكال. وكذا إذا بـاع متام حصته من شـخصني عىل نحـو التعاقب. 
نعـم إذا باع متام حصته من شـخصني أو أكثر دفعـة واحدة كان للرشيك االخذ 

. بالشفعة . وكذا إذا باعه من شخص واحد ولو تدرجياً

١٢٩ ........................................................................................... الشفيع
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(مسـألة ٧): إذا كانت العني مشـرتكة بني الوقف وامللك فال شفعة فيها، 
سواء كان املبيع هو امللك أم الوقف يف مورد جواز بيعه.

(مسـألة ٨): ال تثبـت الشـفعة باجلـوار مـن دون رشكـة، فـإذا بـاع أحد 
اجلاريـن داره أو حمـل عمله املختص به فليس جلاره حق الشـفعة، من دون فرق 
بـني اختصاص كل منهام بامله من أول االمر وسـبق الرشكـة بينهام إذا وقع البيع 

من اجلـار بعد القسمة وتعيني حصة كل منهام.
(مسـألة ٩): إذا كانت داران أو أكثر كل منها خمتصة بشـخص، وكان هلا 

مجيعاً طريق واحـد يشرتك فيه كلهم ففي املقام صورتان..
وىل: أن يبيع أحدهم داره دون حصته من الطريق املشـرتك. وال شفعة  االُ
، ال يف الدار وال يف الطريق، نعم يبقى للبايع حصته من الطريق،  لالخرين حينئذٍ
فله االنتفاع به باملرور فيه واجللوس عىل باب الدار التي باعها، وعىل املشرتي أن 
يتجنـب املرور يف الطريـق بغري إذهنم، بل يفتح باباً اُخر يف طريق آخر أو تبقى 
داره بـال بـاب. ويف جواز دخوله لداره يف الطريق بإذن البايع بلحاظ حصته منه 
إشـكال، وكذا االشـكال يف جـواز ترصفه فيه لو ملكه من قبلـه بغري البيع. نعم 

. ليس هلم الشفعة يف الطريق حينئذٍ
الثانيـة: أن يبيـع أحدهم داره مـع حصته من الطريـق. وحينئذٍ تثبت هلم 
الشفعة يف جمموع الدار والطريق. ولكل منهم االخذ هبا، ومع تشاحهم إذا كانوا 
أكثر من واحد يتعني اشـرتاكهم يف حق الشـفعة املذكور، فتكون الدار واحلصة 

. التابعة هلا من الطريق هلم مجيعاً
(مسـألة ١٠): الظاهـر اختصـاص احلكـم املذكور بالـدور وال جيري يف 

غريها كاملحالت التجارية ونحوها. إالّ إذا صدق عليها أهنا دور.



(مسـألة ١١): الظاهـر اختصاص احلكم املذكور باالشـرتاك يف الطريق، 
وال يعم غريه كالنهر والبئر ونحوها. نعم للرشيك الشفعة يف االمر املشرتك فقط 
إذا كان بـني رشيكني ال أكثر، عىل نحو ما تقـدم. فيأخذه بحصته من الثمن بعد 

توزيع الثمن عليه وعىل الدار.
(مسـألة ١٢): إذا اشـرتك شـخصان أو أكثر يف طريـق دور فباع أحدهم 
حصتـه منه دون الدار كان لالخرين الشـفعة . وأمـا إذا كان الطريق لغري الدور 

فتختص الشفعة بالرشيكني، وال تعمّ االكثر، نظري ما تقدم يف املسألة السابقة .
الثالـث: أداء الثمن، فال تثبـت للعاجز عن الثمـن وال للمامطل به. وإذا 

بذل الرهن أو أتى بضامن يضمنه عنه من دون أن يؤديه مل جتب إجابته .
(مسـألة ١٣): إذا ادعـى حضور الثمـن يف البلد واحتيـاج هتيئته إىل مدة 
ل ثالثة أيام من حني إرادة الرشيك البيع بعد إعالنه بذلك، فإن جاء بالثمن،  اُجّ
وإالّ فال شفعة له. واملراد بااليام الثالثة ما سبق يف االيام الثالثة التي يثبت فيها 

خيار احليوان.
عى الشـفيع أن الثمن يف بلد آخر انتظر به مدة ذهابه  (مسـألة ١٤): إذا ادّ
لذلـك البلـد ورجوعـه وزيادة ثالثـة أيام، فإن جـاء بالثمن وإالّ فال شـفعة له. 
واملراد بمدة الذهاب والرجوع مدة قطع الطريق فقط، ال ما يعمّ مدة هتيئة جواز 

السفر واحلصول عىل بطاقته ونحو ذلك مما تعارف يف عصورنا.
(مسـألة ١٥): إذا كان الرشيـك غائبـاً عن البلد وقت البيـع ثبت له حق 
الشـفعة إذا علـم بـإرادة الرشيك للبيـع أو بإيقاعه وله يف غيبته، مـع قدرته عىل 
االخـذ هبـا بالتوكيـل أو باالتصال املبارش باملشـرتي، وله تأجيـل الثمن إن كان 
الثمن يف البلد ثالثة أيام، وإن كان يف غريه كان له التأجيل بمقدار وصوله للبلد 
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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.

(مسـألة ١٦): تثبت الشفعة للمحجور عليه ويأخذ هبا عنه وليه، أو يأذن 
له يف االخذ هبا إن كان حيسـن معناها واالخذ هبا. فإن أسـقطها الويل أو مل يبادر 
لالخـذ هبا سـقط حق املوىلّ عليه فيهـا، إالّ أن يكون ذلك مـن الويل للتفريط يف 

حق املوىل عليه واخلروج عن مقتىض واليته.

املقام الثالث
يف األخذ بالشفعة 

(مسـألة ١٧): ليـس للشـفيع التبعـيض يف املبيع، بل إما أن يأخذه بتاممه 
أو يدع.

(مسـألة ١٨): الشفيع يأخذ بقدر الثمن ال بأقل منه وال بأكثر، سواء كان 
البيع غبنياً للبايع أو املشـرتي أم مل يكن. وإذا تنازل البايع للمشـرتي عن بعض 

الثمن مل يكن للشفيع تنقيصه.
(مسـألة ١٩): إذا غـرم املشـرتي شـيئاً زائداً عـىل الثمن كاُجـرة الدالّل 
ومصارف التسجيل مل جيب عىل الشفيع تداركه.نعم ليس للشفيع إلزام املشرتي 

. وال البايع باالعرتاف له رسمياً
(مسـألة ٢٠): البدّ يف ثبوت الشـفعة من كون الثمن مثلياً، وال تثبث إذا 

. كان قيمياً
(مسـألة ٢١): يشـكل ثبوت الشـفعة إذا اشـتمل البيع عىل رشط للبايع 



عىل املشـرتي، كام لو باع الرشيك حصته بألف دينار واشـرتط عىل املشـرتي أن 
خييط ثوبه.

(مسألة ٢٢): إذا اشرتط املشرتي عىل البايع شيئاً مل جيب مثله عىل املشرتي 
للشـفيع، فـإذا باع الرشيك حصته بألف دينار واشـرتط املشـرتي عىل البايع أن 
خييط ثوبه فأخذ الشـفيع بالشـفعة مل جيب عىل املشـرت أن خييط لـه ثوباً وال أن 

يعوضه باُجرته.
ف املشرتي يف احلصة مع ثبوت حق الشفعة ترصفاً  (مسألة ٢٣): إذا ترصّ
منافياً للحق املذكور كام لو أوقفها أو وهبها أو جعلها صداقاً مل يبطل حق الشفيع 

بالشفعة، بل له االخذ هبا فيبطل الترصف املذكور.
(مسـألة ٢٤): إذا باع املشـرتي قبل أخذ الشـفيع بالشـفعة مل تسـقط، بل 
جاز للشـفيع االخذ من املشـرتي األول بالثمن األول فيبطل الثاين، وله االخذ 
من املشـرتي الثاين بالثمن الثاين فيسـقط حقه من الشـفعة يف األول. وهكذا لو 
تعاقبـت البيـوع، فإنـه يكون له االخذ بالشـفعة يف السـابق فيبطل مـا بعده وله 
االخذ هبا يف الالحق فيسـقط حقه يف الشـفعة من السـابق. هذا ولو وقع بعضها 

بإذنه سقط حقه من الشفعة فيها وفيام قبلها إذا كان يعلم به.
(مسألة ٢٥): إذا باع أحد الرشيكني نصيبه وكان لالخر الشفعة، فإذا باع 
االخر حصته قبل أن يأخذ بالشفعة سقط حقه فيها، وإن كان جاهالً بالبيع األول.

(مسـألة ٢٦): إذا تلف متام املبيع قبل االخذ بالشفعة سقطت، وإذا تلف 
بعضه أو تعيّب مل تسـقط وجاز للشـفيع االخذ لكن بتـامم الثمن من دون أرش 

النقص، وال ضامن عىل املشرتي.
(مسـألة ٢٧): إذا كان الثمـن مؤجـالً جاز للشـفيع االخذ بالشـفعة مع 
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تأجيـل الثمـن لالجل الـذي اُخذ يف البيع. وليس للمشـرتي إلزامـه بالرهن أو 
الكفيل أو نحومها مما يوجب التوثق عىل الثمن. نعم لو مل يكن مقدماً عىل الرضر 
املذكور جلهله بثبوت حق الشـفعة للشـبهة احلكميـة أو املوضوعية كان له خيار 
ختلـف الوصـف يف البيع، كام تثبت سـائر اخليـارات، ومع الفسـخ ترجع العني 

للبايع بالثمن، ويبطل حق الشفعة .
(مسـألة ٢٨): الظاهر أن حق الشـفعة ال يورث، فإذا باع أحد الرشيكني 
حصته من ثالث، فامت الرشيك قبل أن يأخذ بالشفعة مل يكن لوارثه واحداً كان 
أو متعدداً أن يأخذ بالشـفعة . نعم لو مات قبل البيع وكان وارثه واحداً كان له 
االخذ بالشفعة لو بقي الرشيك عىل إرادة البيع أو باع، لكنه حينئذٍ يكون شفيعاً 
باالصـل ال وارثاً للشـفعة . كام أنه لو مات الرشيك بعد االخذ بالشـفعة كانت 

دوا، لكنه من إرث املال، ال من إرث حق الشفعة . احلصة لورثته وإن تعدّ
(مسألة ٢٩): إذا تقايل الرشيك البايع واملشرتي قبل أخذ الرشيك االخر 
بالشـفعة ففي بقاء حق الشـفعة بحيث يكون للرشيك االخر االخذ هبا املستلزم 

لبطالن االقالة إشكال، فاألحوط وجوباً التصالح.
(مسـألة ٣٠): الظاهر عدم ثبوت خيار العيب للشـفيع إذا أخذ املبيع من 
املشرتي. ويف ثبوت االرش له إذا أخذه املشرتي من الرشيك إشكال، فاألحوط 

وجوباً التصالح.
واحلمد هللا رب العاملني. 



كتاب اإلجارة 
وفيه فصول..

الفصل األول
يف حقيقة اإلجارة ورشوط

العقد واملتعاقدين
اإلجـارة هـي املعاوضـة عىل منافـع االعيان، سـواء كانـت املنفعة عمالً 
ـ كاإلجـارة عـىل اخلياطـةـ  أم غري ذلـك، كإجارة املسـاكن واملالبس والدواب 

واملعامل وغريها.
(مسـألة ١): البدّ يف اإلجارة من كون املنفعة ملحوظة باالصل ومعوضة 
بالثمن، أما إذا كانت عوضاً عن متليك يشء أو رشطاً يف متليكه فال تكون املعاملة 

إجارة، بل بيعاً أو هبة مرشوطة أو صلحاً، وخرجت عن حمل الكالم.
(مسألة ٢): تبتني اإلجارة عىل متليك املنفعة بالعوض، من دون أن خترج 
العـني ذات املنفعـة عامّ كانـت عليه من كوهنا ملـكاً للمؤجر أو غـريه، أو وقفاً، 
أو غري ذلك، فيجب إرجاعها بنفسـها بعد اسـتيفاء املنفعة . وعىل ذلك ال جيوز 

حقيقة اإلجارة ورشوط العقد واملتعاقدين......................................................... ١٣٥
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ً أو غري ذلك. نعم ال بأس  ـ  عىل أن توقف مسجداً أو مصىلّ إجارة االرضـ  مثالً
ً أو نحوه مدة معينة . بإجارهتا لتكون مصىلّ

(مسـألة ٣): ال جيوز استئجار العني ذات النامء بنحو يقتيض ملكية النامء، 
بن، والبئر للامء، إالّ أن يرجع إىل بيع النامء قبل  كاستئجار الشجر للثمر والشاة للّ
ظهوره، فيجوز عىل ما تقدم يف املسألة (٣٢) من الفصل الثالث من كتاب البيع. 
نعم ال بأس باسـتئجار العني املذكورة لالنتفاع بنامئها بمثل االكل والرشب من 

دون أن يملك.
(مسـألة ٤) تكرر عىل ألسـنة بعض الناس إطالق إجارة النقد أو الذهب 
مـور املذكورة ليتعامل هبـا بالبيع والـرشاء ونحومها أو  أو نحومهـا عـىل دفع االُ
ليعمـل فيها بمثـل الصياغة ونحوها ثم إرجاع مثلها بعـد ميض املدة املرضوبة . 
وال خيفى أن االطالق املذكور تساحمي، خلروج املعاملة املذكورة عن اإلجارة يف 

احلقيقة من وجهني:
األول: ابتناؤهـا عـىل متلـك االعيان بأنفسـها، وترتيب آثـار امللك عليها 

كالبيع واالستهالك وغريمها. 
الثـاين: عـدم رجوعهـا بأعياهنا بعـد انقضاء املـدة وإنام يسـرتجع مثلها. 
مور املذكورة فيتملكها املقرتض  وليسـت هذه املعاملة يف احلقيقة إالّ اقرتاضاً لالُ
ويتـرصف هبا تـرصف املالك، وتنشـغل ذمته بمثلهـا، فيجب عليـه إرجاعه ال 
جـرة يف احلقيقة فائدة يف مقابل القرض  إرجاعهـا بأعياهنا. وعىل ذلك تكون االُ

املذكور، وتدخل املعاملة يف القرض الربوي املحرم. 
نعم تصدق اإلجارة حقيقة يف مثل إجارة الذهب املصوغ للبسـه والتزيّن 
به مدة باُجرة، عىل أن يبقى عىل ملك صاحبه ويرجع إليه بعينه بعد انقضاء املدة .
(مسـألة ٥): اإلجارة تبتني عىل ملكية املسـتأجر للمنفعة واملؤجر للثمن 



م كل من املتعاقدين بملكية املنفعة  لزَ بمجرد وقوعها قبل استيفاء املنفعة، حيث يُ
يف مقابـل الثمـن، ولـذا كانت مـن العقود التي جيـب الوفاء هبا بتسـليم كل من 
العوضـني لصاحبه. وهناك طرق اُخر السـتحقاق االجر عىل املنفعة ال تبتني 
عىل االلزام وااللتزام، كاجلعالة واالسـتيفاء بالضـامن واالباحة بالضامن. ويأيت 

الكالم فيها يف خامتة كتاب اإلجارة إن شاء اهللا تعاىل.
(مسـألة ٦): حيث كانت اإلجارة من العقود، فالبدّ يف حتققها من التزام 
املؤجر واملسـتأجر هبا وإبرازمها لاللتزام املذكـور بالعقد املتضمن لذلك باللفظ 
أو بغـريه، عـىل النحو املتقدم يف عقـد البيع وبالرشوط املتقدمـة فيه، وجتري هنا 

مجيع الفروع اجلارية هناك، فلرتاجع.
(مسألة ٧): يعترب يف املتعاقدين هنا ما يعترب يف املتعاقدين يف البيع، وجتري 

هنا مجيع الفروع املتقدمة هناك للفضويل واملكره وغريمها. 
(مسـألة ٨): يكفـي يف صحـة اإلجارة ملكيـة املؤجر للمنفعـة أو واليته 
عليها، وإن مل يملك العني كاملوقوف عليه واملسـتأجر، عىل تفصيل يأيت يف حمله. 

الفصل الثاين 
يف رشوط العوضني

حيث سبق أن موضوع اإلجارة هو املنفعة دون العني، فالبدّ ..
: مـن اسـتقالل املنفعة عن العـني، بحيث يمكن اسـتيفاؤها مع بقاء  أوالً

العني، فال يصح مثل إجارة اخلبز الن يؤكل واملال الن يباع، نظري ما تقدم.
: أن تكون العني صاحلة للمنفعة اخلاصة، فال يصح إجارة االرض  وثانيـاً
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للزراعـة إذا كانت غري قابلـة الن تزرع، ولو خرجت بعد اإلجـارة عن القابلية 
املذكورة يف الوقت املطلوب انكشف بطالهنا من أول االمر. 

إذا عرفت هذا فيعترب يف املنفعة ـ مضافاً إىل ذلك ـ اُمور..
األول: التعيني، فلو كانت مرددة ال تعنيّ هلا يف الواقع بطلت اإلجارة، كام 
لو آجره عىل أن خييط أحد الثوبني أو استأجر منه إحد السيارتني. إالّ أن يرجع 

. إىل إرادة القدر املشرتك بني املنفعتني، نظري الواجب التخيريي، فتصح حينئذٍ
(مسألة ١): كام يعترب التعيني يف املنفعة يعترب يف الثمن، فال تصح اإلجارة 
مع تردده وعدم تعيينه بحدود واقعية، كام لو تردد الثمن بني دينار ذهبي وعرشة 

دراهم فضيّة . إالّ أن يرجع إىل إرادة القدر املشرتك، نظري ما تقدم يف املنفعة .
(مسـألة ٢): إذا تـردد الثمن تبعاً لرتدد املنفعة كـام لو قال: إن نقلت املتاع 
يوم اجلمعة كان لك عرشة دراهم وإن نقلته يوم السـبت كان لك مخسـة دراهم، 

صح جعالة . 
وأما صحته إجارةـ  بحيث يلزم كل منهام باملضمونـ  فتتوقف عىل رجوع 
كل مـن الثمنـني واملنفعتني إىل قدر مشـرتك يكون هـو الالزم بالعقـد، وتكون 
ه يف املثال السابق  خر زائدة ملحوظة بنحو الرشط، كام قد يوجّ اخلصوصية االُ
بـأن يـراد إجارته عىل أصـل النقل يف أحد اليومني بخمسـة دراهم مع اشـرتاط 

زيادة مخسة دراهم لو عجل بالنقل يوم اجلمعة . 
وال تصـح إجارة بدون ذلك، كام لو قال: إن نقلت املتاع يوم اجلمعة كان 
لك ديناران وإن نقلته يوم السبت كان لك عرشة دراهم. بل ال يصح حينئذٍ إالّ 

جعالة ال يلزم هبا أحد الطرفني.
(مسـألة ٣): ليس من الرتديد ما إذا استؤجر عىل العمل بوجه خاص مع 



جرة أو نقصها لو جىء به بوجه آخر، بل تصح اإلجارة ويلزم  اشرتاط زيادة االُ
، كاملو قال: آجرتك عىل نقل املتاع يوم السـبت بعرشة دراهم عىل  الرشط حينئذٍ
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 درمهاً، أو إن صبغته باحلمرة كان لك ثامنية دراهم. 

نعم ال يصح الرشط إن كان موجباً لسقوط الثمن بتاممه.
لة فال تصح إجارة االماكـن الحراز ما حيرم إحرازه  الثـاين: أن تكـون حملّ
ـ كاخلمـرـ  أو للقيـام فيها بأعامل حمرمة كالغناء، وال تصح اإلجارة عىل االعامل 
املحرمة، كقتل النفس املحرتمة والغناء وصنع اخلمر وسـقيها وغري ذلك، بل ال 
يسـتحق االجر هبا حتى مع اجلعالة ونحوها. وقد تقدم يف املكاسـب املحرمة ما 

ينفع يف املقام.
الثالث: أن ال يتوقف تسليمها عىل فعل احلرام، كاستئجار احلائض لكنس 
املسـجد، فإنّ كنس املسـجد وإن مل يكن حمرماً عليها إالّ أنه موقوف عىل دخوهلا 
للمسـجد وهو حمرم. وأما لو توقف تسـلم املنفعة عىل فعل احلرام فالظاهر عدم 
بطـالن اإلجـارة، كام لو اسـتأجر الدار وتوقفت سـكناها عىل املـرور باالرض 

املغصوبة . نعم لو كان املستأجر جاهالً بذلك كان له الفسخ بخيار العيب . 
الرابـع: القـدرة اخلارجيـة عىل اسـتالم املنفعة عىل األحـوط وجوباً، فال 
تصـح اإلجارة بـدون ذلـك وإن احتمـل القدرة عليـه يف وقته كإجـارة اجلمل 
الشـارد والعبد االبق. بل لو جهل املسـتأجر تعذر االستالم كان له الفسخ قطعاً 

لو فرض صحة اإلجارة.
اخلامـس: أن ال تكـون املنفعـة منافيـة حلـق الغـري، كحق الـزوج واملوىل 
واملسـتأجر السـابق، وإالّ توقف نفوذها عىل إذن صاحب احلق. نعم لو آجرت 

١٣٩ ................................................................................. رشوط العوضني 



.......................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم األول ١٤٠

املـرأة نفسـها قبل التزويج مل يمنـع التزويج من نفوذ اإلجـارة وإن كانت املنفعة 
منافية حلق الزوج.

(مسـألة ٤): الظاهر جـواز اإلجارة عىل املنفعة ـ التـي يتعذر عىل املؤجر 
تسـليمها ـ مع الضميمة املعلومة احلصول، عيناً كانت تلك الضميمة أو منفعة، 
كـام لو باعـه ثوباً حتت يـده وآجره عبـداً آبقاً بألـف دينار، وكام لـو آجره مجلني 

أحدمها شارد واالخر غري شارد بامئة دينار.
(مسـألة ٥): األحوط وجوباً جريان ذلك يف الثمن أيضاً، وقد تقدم نظري 

ذلك يف البيع.
(مسـألة ٦): األحوط وجوبـاً العلم بمقدار املنفعـة يف اجلملة، وال ملزم 
باملداقـة يف ذلك، فال تـرض اجلهالة بالنحو الذي ال يوجـب التغرير باملال عرفاً، 
كاسـتئجار الدابة والسـيارة إىل بلد معهود وإن مل تعرف املسافة دقة، أو حلمل ما 
تطيقـه وإن مل يعلـم بمقدار طاقتها دقة، واسـتئجار املنزل يف موسـم خاص وإن 
مل يعلـم عدد االيام، واسـتئجار العامل لتصليح االلة املعيبـة وإن مل يعلم مقدار 
العيـب وال مقـدار اجلهـد املبذول الصالحه دقة، واسـتئجار املضخة لسـحب 
امليـاه مـدة معينة وإن مل تعرف املدة التي يمكـن 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.
(مسـألة ٧): األحوط وجوبـاً اعتبار العلم بمقـدار الثمن، عىل التفصيل 

املتقدم يف ثمن املبيع.
(مسـألة ٨): إذا قـال: آجرتـك الـدار كل شـهر بكذا، فالظاهـر رجوعه 



لإلجـارة يف الشـهر األول، واالذن باسـتيفاء املنفعـة بأجـر خمصـوص يف بقيـة 
الشهور، الذي تقدمت االشارة إليه يف املسألة (٥) من الفصل األول.

(مسـألة ٩): ال يعتـرب اتصـال مدة اإلجـارة بالعقد، فيجـوز أن يؤجر يف 
شوال داره عىل أن يسكنها يف ذي احلجة . نعم إذا اُطلقت اإلجارة كان ظاهرها 

إرادة الزمان املتصل بالعقد.
(مسـألة ١٠): جيوز إجارة احلصة املشاعة من العني، فيجوز ملالك نصف 
الدار إجارة النصف الراجع إليه، فيقتسـم الرشيك املنفعة مع املسـتأجر كام كان 
يقتسـمها مع رشيكه. نعم ال جيوز للرشيك املؤجر تسـليم العني للمسـتأجر إالّ 

باذن رشيكه.
(مسـألة ١١): جيـوز أن يسـتأجر أكثـر مـن واحـد عيناً واحـدة، وتكون 
منفعتها مشـرتكة بينهم بالنسبة .كام جيوز أن يُستأجر أكثر من واحد لعمل واحد 

يشرتكون بالقيام به.
(مسألة ١٢): ال جتوز إجارة االرض للزرع بمقدار معني مما حيصل منها، 
حنطـة كان أو شـعرياً أو غريمهـا من الطعام، بـل األحوط وجوبـاً العموم لغري 
الطعام من أنواع الزرع. كام أن األحوط وجوباً أيضاً العموم ملا حيصل من أرض 
خاصـة غريهـا، بل العموم لكل ما ال وجود له يف اخلارج، مما سـيوجد من دون 
. نعم جتوز إجارهتا بحصة مشـاعة مما حيصل منها، كالثلث والربع  أن يكون ذمياً

فتشبه املزارعة.
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الفصل الثالث
يف لزوم اإلجارة 

اإلجارة من العقود الالزمة، فال يصح فسخها إالّ بالتقايل برضا الطرفني 
أو بثبوت اخليار هلام أو الحدمها.

(مسـألة ١): جيـري يف اإلجارة خيار الغبن وخيـار الرشط وخيار العيب 
وخيـار ختلّف الوصف وخيار تبعّض الصفقة وخيـار ختلّف الرشط، وقد تقدم 
تفصيـل الكالم فيها يف البيع. كام جيري خيار عدم تسـليم العوضني، دون خيار 
التأخـري عـىل ما يتضح بمراجعة ما تقدم يف البيـع. وال جيري فيها خيار املجلس 

وال خيار احليوان وال خيار الرؤية .
(مسـألة ٢): إذا وجد املسـتأجر يف العني املسـتأجرة عيباً وكان جاهالً به 
حـني العقد، فإن كان موجباً لفوات بعض املنفعة ـ كخراب بعض بيوت الدارـ 
جـرة بام يقابل املنفعة الفائتة، وكان له  جرة ورجع عىل املؤجر من االُ قسـطت االُ
وللمؤجر مع ذلك خيار تبعض الصفقة، وإن مل يوجب فوت بعض املنفعة لكن 
كان موجباً لعيب يف املنفعة ـ مثل عرج الدابة ـ كان له الفسـخ بخيار العيب من 
دون األرش، وإن مل يوجب ذلك أيضاً إالّ أنه كان موجباً لنقص االجرة كان له 
الفسخ أيضاً لكن بخيار ختلف الوصف، وهو وصف السالمة الذي يبتني عليه 
العقد ضمناًوإن مل يرصح به يف متن العقد. أما إذامل يوجب شيئاً من ذلك فال خيار.
(مسألة ٣): إذا كان موضوع اإلجارة عيناً كلية فدفع املؤجر عيناً معيبة مل 
يكن للمسـتأجر الفسـخ يف مجيع الصور املتقدمة، بل له املطالبة بالصحيح، ومع 



تعذره أو امتناع املؤجر من إبدال العني يكون له اخليار يف أصل العقد.
جـرة، فإن كانت أمراً كلياً كان له  (مسـألة ٤): إذا وجد املؤجر عيباً يف االُ
املطالبة بالبدل، وإن كانت أمراً شخصياً كان له الفسخ. وإن ترصف فيها ترصفاً 

موجباً الختالف الرغبة فيها فاألحوط وجوباً الرتايض بينهام.
(مسـألة ٥): جيـوز للاملـك أن يبيـع العـني املسـتأجرة قبـل انقضـاء مدة 
اإلجارة عىل املسـتأجر وغريه، وال تبطل اإلجارة بذلك، بل تنتقل إىل املشـرتي 
مسـلوبة املنفعة مـدة اإلجارة، نعم عىل البايع أن يعلم املشـرتي بأهنا مسـتأجرة 
ـة املدة كان له  لالجـل اخلاص، فإن جهل املشـرتي بأهنا مسـتأجرة، أو اعتقد قلّ

جرة التي ختص املدة الباقية . فسخ البيع، وليس له املطالبة باالرش أو االُ
(مسألة ٦): إذا فسخت اإلجارة بعد البيع بخيار أو تقايل رجعت املنفعة 

إىل البايع دون املشرتي.
(مسألة ٧): ال تبطل اإلجارة بموت املؤجر وال املستأجر، إالّ إذا اُخذت 
خصوصية أحدمها يف املنفعة التي هي موضوع اإلجارة، كام إذا آجر نفسه للعمل 
 . بنفسـه، أو اسـتأجر الدار ليسكنها بنفسـه، حيث يتعذر اسـتيفاء املنفعة حينئذٍ
وذلـك مبطل لإلجارة عىل مـا يأيت بتفصيل يف الفصل الرابع إن شـاء اهللا تعاىل.
(مسـألة ٨): يف واليـة ويلّ الصبـي ـ كاالب واجلـد ـ عىل إجـارة الصبي 
بنفسه، أو إجارة ماله مدة تزيد عىل صباه إشكال، فاألحوط وجوباً االقتصار يف 
ذلك عىل مقدار الرضورة العرفية الالزمة من تعرض النفس أو املال أو العرض 

للرضر املهم.
(مسألة ٩): ال أثر ملوت الويلّ والوكيل الذي يتوىلّ اإلجارة.
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الفصل الرابع
يف أحكام التسليم يف اإلجارة 

جرة، كام  لَك املؤجـر االُ لَك املسـتأجر املنفعة ومَ إذا وقـع عقـد اإلجارة مَ
هو مقتىض املعاوضة، ووجب عىل كل منهام تسـليم ما عليه لالخر. لكن حيث 
كانت املنفعة تدرجيية احلصول فال جمال للتقارن بينهام يف التسـليم والتسلّم ـ كام 
هـو الواجب يف املعاوضة بني االعيان ـ بل البدّ من تقديم أحدمها، وهو تابع ملا 
يتفقان عليه يف العقد رصحياً، أو ارتكازاً تبعاً للعرف والعادة، أو تقتضيه القرائن 

اخلاصة .
(مسـألة ١): إذا امتنـع أحـد املتعاقدين من التسـليم يف الوقت املسـتحق 
عـىص وكان لالخـر إجباره. ولـو ظهر عليه االمتنـاع من التسـليم يف وقته كان 

لالخر التوقف عن التسليم وطلبُ االستيثاق لنفسه.
(مسألة ٢): إذا امتنع املؤجر من تسليم املنفعة يف الوقت املستحق مع بذل 
جرة وله االنتظار حتى  جرة كان للمسـتأجر الفسـخ والرجوع باالُ املسـتأجر االُ
ينتهي أمد اإلجارة فتنفسـخ قهراً، وال جمـال للبناء ـ حينئذٍ ـ عىل صحة اإلجارة 

وضامن املؤجر للمنفعة بنحو يقتيض دفع اُجرة املثل هلا.
جرة يف الوقت املسـتحق،  (مسـألة ٣): إذا امتنع املسـتأجر من تسـليم االُ
فـإن مل يكن اسـتوىف املنفعة كان للمؤجر الفسـخ فرتجع املنفعـة له. وإن كان قد 
جرة املثل إشكال، واألحوط  استوفاها ففي جواز الفسـخ للمؤجر والرجوع الُ

جرة املسامة . وجوباً االقتصار عىل املطالبة باالُ



جـرة باإلجـارة ، إالّ أن ملكيتـه  (مسـألة ٤):تقـدم أن املؤجريملـك االُ
هلاالتسـتقر إالّ بتسليمه املنفعة، ومع عدم تسـليمه هلا يكون للمستأجر الرجوع 
جرة . جرة . ويأيت الكالم يف املسائل االتية يف معيار التسليم الذي تستقر به االُ باالُ
(مسألة ٥): إذا كانت املنفعة التي هي موضوع اإلجارة حمددة بوقت خاص 
جرة للمؤجر عىل املستأجر ـ  مسـاو هلا كفى يف تسليمها ـ املوجب السـتقرار االُ
بذل املؤجر للعني، سـواءً اسـتوىف املسـتأجر املنفعة منها مع ذلك أم مل يسـتوفها 
وفرط فيها، فإذا اسـتأجر الدار عىل أن يسـكنها يف شهر شـعبان، أوالسيارة عىل 
مه املؤجر الدار يف الشـهر املذكور والسيارة يف اليوم  ها يوم العيد فسـلّ أن يسـتغلّ

جرة وإن مل ينتفع هبام عنده. املذكور استحق عليه االُ
(مسـألة ٦): قد تكـون املنفعة حمددة بوقت أوسـع منها، كام إذا اسـتأجر 
الدار عىل أن يسكنها اُسبوعاً من شهر شعبان، أو السيارة عىل أن ينقل متاعه هبا 
سـبوع، فالظاهر أنه ال جمال الطـالق املنفعة يف مثل ذلك، بل  يومـاً يف ضمن االُ
البـدّ من تقييدها بإناطة تعيني وقت املنفعة بارادة املؤجر فقط أو املسـتأجر فقط 
أو إرادهتـام معاً أو إرادة أّ منهام حسـبام تقتضيه قرائن املقـام املختلفة . وحينئذٍ 
جيري مع تعيني من بيده التعيني حكم املسـألة السـابقة من االكتفاء يف اسـتقرار 

جرة بالبذل يف املدة املعينة . االُ
د املنفعة ـ رصحياً أو ضمناً ـ بوقت خاص فمقتىض  (مسـألة ٧): إذا مل حتدّ
إطـالق العقـد التعجيل، لكـن ال بمعنى تقييد املنفعة به بحيـث ينتهي أمدها لو 
مل يعجـل، بل بمعنى اسـتحقاق املطالبة هبا فـوراً ففوراً، واالكتفـاء بالبذل فيها 
جـرة، إالّ أن تقوم  كذلـك، فـإذا حتقق البذل من املؤجر يف أّ وقت اسـتحق االُ

القرينة عىل التقييد بحال خاص كاستئذان املستأجر أو طلبه أو غري ذلك.
جرة حضور  (مسـألة ٨): يف اإلجـارة عىل االعـامل يكفي يف اسـتقرار االُ

١٤٥ ........................................................................ أحكام التسليم يف اإلجارة 
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العامل وبذل نفسـه للعمل ومـيض املدة املطلوبة للعمل، فإذا اسـتأجره عىل أن 
يبني يف داره أو خييط ثيابه أو غري ذلك فحرض للعمل يف الوقت املناسبـ  حسبام 
جرة عىل  تقدم يف املسـائل الثالث السـابقةـ  وبذل نفسه يف متام املدة استقرت االُ
املسـتأجر، سـواءً اسـتوىف عمله أم مل يسـتوفه. بل لو انشـغل االجري يف الوقت 
املذكور بعمل آخر لنفسـه غري مناف لبذل نفسـه للعمل املسـتأجر عليه مل يمنع 

من استقرار االجرة . 
(مسـألة ٩): إذا كانت العني املسـتأجرة كلية كفى يف التسـليم واسـتقرار 
جرة تسـليم فرد منها، وبذله الستيفاء املنفعة منه يف الوقت املناسب لإلجارة  االُ
ـ حسـبام تقـدمـ  وكـذا إذا كان االجـري كلياً، كام لو اسـتأجره عـىل أن يبني داره 
جـرة حينئذٍ هتيئة  بنفسـه أو بشـخص آخـر بدالً عنـه، فإنه يكفي يف اسـتقرار االُ

عامل خاص للبناء وحضوره للعمل يف الوقت املناسب، حسبام تقدم.
(مسألة ١٠): إذا كان العمل قائامً بعني مملوكة للمستأجر حتت يد االجري 
جرة إنجاز العمل يف تلك العني، فلو دفع له ثوبه  كفى يف تسـليمه واسـتقرار االُ
جـرة بخياطة الثـوب وتصليح  ليخيطـه أو سـيارته ليصلحهـا اسـتقرت لـه االُ
السـيارة، وال يتوقف مع ذلك عىل إرجاع العـني التي يقوم هبا العمل ـ كالثوب 
جرة،  والسـيارة يف املثـال ـ للمسـتأجر. وعىل ذلك لـو تلفت عنده مل تسـقط االُ
غايـة االمـر أن تلفها إذا كان بفعله أو بتفريط منه كان ضامناً هلا بام هلا من الصفة 

احلاصلة بسبب العمل.
جرة  (مسـألة ١١): لو امتنع املسـتأجر يف املسـألة السـابقة من تسـليم االُ
ه، كام له حبس غريها  غاصباً هلا ومتعدياً كان للمؤجر حبس العني اسـتيثاقاً حلقّ
مـن أموالـه. كام أنه لو امتنع املؤجر من تسـليم العني غاصباً هلا كان للمسـتأجر 
ه، كام له حبس غريها من أمواله. وهذا بخالف  جرة عليه اسـتيثاقاً حلقّ حبس االُ



جرة أو مل يسلم االجري العني لعذر من دون تعد منهام،  ما إذا مل يسلّم املستأجر االُ
حيث ال جيوز معه لالخر احلبس.

الفصل اخلامس
يف تعذر استيفاء املنفعة 

تعذر استيفاء املنفعة من العني املستأجرة..
تارة: يكون لتلفها ولو بمثل املوت.

واخـر: يكون خلروجها عن قابلية االنتفاع مع وجودها، كتداعي الدار 
ومرض الدابة .

وثالثـة: يكون ملانع خارجي، كمنع السـلطان، وكام لو اسـتأجر الدابة أو 
السـيارة للسـفر فمـرض بنحو ال يسـتطيع السـفر، أو غصب العني املسـتأجرة 

غاصب، أو غري ذلك.
جـرة إذا وقع  ومجيـع ذلـك موجب لبطالن اإلجارة وعدم اسـتحقاق االُ
قبل بذل املؤجر العني وتسـليمها للمسـتأجر ليسـتويف املنفعة منها، سواء استند 
للمؤجر أم للمسـتأجر أم الجنبي أم لسـبب قهري بتفريط من أحد أو ال. وكذا 

إذا وقع بعد تسليم العني ومل يكن بتفريط من املستأجر.
أما إذا كان بتفريط منه ففي األول ـ وهو التلف ـ تبطل اإلجارة، ويكون 
ضامنـاً للعني غري مسـلوبة املنفعة . كـام أن االجنبي لو ضمـن العني بإتالف أو 
. ويف الثالث ال تبطـل اإلجارة وتلزمه  نحوه يضمنها غري مسـلوبة املنفعـة أيضاً

جرة، نظري ما تقدم يف املسألة (٥) من الفصل السابق. االُ
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وأما الثاين فاالمر فيه ال خيلو عن إشـكال، واألحوط وجوباً فيه الرتايض 
بني املؤجر واملستأجر.

(مسـألة ١): إذا اسـتؤجر عـىل عمـل يف عـني ـ كبنـاء الـدار وخياطـة 
الثـوبـ  فتعـذر العمل، فإن كان تعذره لقصـور يف االجريـ  بموت أومرض أو 
نحومهـا ـ بطلـت اإلجارة مطلقـاً، وإن كان المر آخر ـ كتلـف العني وضياعها 
ومنـع السـلطان وغري ذلـكـ  فإن مل يكـن بتفريط من املسـتأجر بطلت اإلجارة 
أيضـاً، وإن كانـت بتفريـط منه ففـي بطالن اإلجـارة وعدم اسـتحقاق االجري 

جرة إذا كان مستعداً للعمل إشكال، واألحوط وجوباً الرتايض بينهام. االُ
(مسـألة ٢): تعذر اسـتيفاء املنفعة بجميع أقسامه إنام يبطل اإلجارة إذا مل 
جرة ببذل العني وميض مدة يمكن اسـتيفاء املنفعة منها عىل التفصيل  تسـتقر االُ
املتقدم يف املسألة (٥) من الفصل السابق. وكذا احلال يف تعذر العمل من االجري 
جرة  الذي تقدم حكمه يف املسألة السابقة، فإنه إنام يبطل اإلجارة إذا مل تستقر االُ
ببذل االجري نفسـه للعمل يف متام املدة املطلوبة بالنحو املتقدم يف املسألة (٨) من 

الفصل السابق.
(مسألة ٣): إذا غصب العني غاصب، فإن مل يستوف املنفعة جر التفصيل 
ر عليها فإن كان قبل تسليم العني للمستأجر  املتقدم، وإن استوىف املنفعة املستأجَ
جرة املسامة ويرجع املؤجر  كان املسـتأجر خمرياً بني فسـخ اإلجارة، فرتجع له االُ
جرة املسامة للمؤجر ويرجع هو  عىل الغاصب باملثل، وعدم الفسـخ، فتسـتقر االُ
عـىل الغاصـب باُجرة املثل. وكـذا إذا كان الغصـب بعد تسـليم العني من دون 
تفريط من املسـتأجر. أما إذا كان بتفريط منه فليس له فسـخ اإلجارة، بل تستقر 

جرة عليه وله الرجوع عىل الغاصب باُجرة املثل. االُ
(مسـألة ٤): إذا تعذرت املنفعة ـ بنحو يقتيض بطالن اإلجارة ـ يف بعض 



املـدة دون بعـض، فإن كان التعذر قبل تسـليم العني السـتيفاء املنفعـة ـ كام إذا 
اسـتأجر الدابة شـهراً فمرضت يف النصف األول من الشهر وبرئت يف النصف 
جرة  الثـاين ـ كان كل من املؤجر واملسـتأجر خمرياً بني فسـخ اإلجارة، فرتجع االُ
بتاممها للمسـتأجر وليس له مـن املنفعة يشء، وعدم الفسـخ فتصح اإلجارة يف 

جرة .  املقدار القابل لالستيفاء بام يقابله من االُ
وإن كان بعد تسليم العني الستيفاء املنفعة منها ـ كام إذا مرضت الدابة يف 
املثال السابق بعد ميض نصف شهر من تسليمهاـ  فال جمال لفسخ اإلجارة رأساً، 
بل تبطل من حني سـقوط العني عن االنتفاع، وتصح يف الزمن السابق بام يقابله 
جـرة . وجيـري التفصيل املذكور يف تعـذر بعض العمل املسـتأجر عليه.  مـن االُ

ويأيت يف آخر الفصل السابع ما يتعلق بذلك.
(مسـألة ٥): إذا تعـذر اسـتيفاء املنفعـة ملانـع خـاص باملسـتأجر ـ كام لو 
اسـتأجر سـيارة ليسـافر هبا فمنع من السـفر بمرض، أو من قبل السلطان ـ فإن 
اشرتط واُخذ يف اإلجارة مبارشته كان من تعذر استيفاء املنفعة، وإال فلم تتعذر، 

بل كان له بذل العني لغريه جماناً أو باُجرة ليستويف منفعتها.
(مسألة ٦): إذا استأجره للمداواة فربئ بطلت اإلجارة، الرتفاع موضوع 

املنفعة، من دون فرق بني أن يستند الشفاء للمؤجر أو يكون قهراً عليه.
(مسـألة ٧): إذا استأجر الطبيب لقلع رضسـه أو الجراء عملية جراحية 
لـه أو نحو ذلـك فالظاهر أخذ احلاجة الصحية يف موضـوع ذلك، فإذا ارتفعت 
احلاجـة له بالشـفاء قبل وقـت اإلجارة دخل يف تعذر اسـتيفاء املنفعـة، نظري ما 
تقدم يف املسألة السابقة، بخالف ما إذا استأجره خلياطة ثوبه وبناء داره فارتفعت 

احلاجة لذلك بأن رزق ثوباً آخر أو داراً اُخر، فإن اإلجارة ال تبطل بذلك.
(مسـألة ٨): إذا كانت العني املسـتأجرة كليّة فسلّم فرداً منها لتستوىف منه 
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املنفعـة وبعد تسـليمه تعذر اسـتيفاء املنفعـة منه مل تبطل اإلجـارة، 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 .
(مسـألة ٩): إذا اسـتأجر أجرياً لعمل خاص فقام به غـريه بنحو ال يبقى 
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 
جرة،  بـدالً عـن االجريـ  تربعاً أو باُجرةـ  صحت اإلجارة واسـتحق االجري االُ

وإال بطلت أيضاً ومل يستحق االجري شيئاً، وال العامل.

الفصل السادس
يف الضامن وعدمه

(مسألة ١): العني 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 االسـتئامن، باستعامهلا يف غري ما 
يقتضيـه العقد، كام لو اسـتأجر الدابة مدة فأخرها عنهـا، أو إىل مكان فركبها إىل 
غريه، أو استأجر الثوب ليلبسه عند التجمل فلبسه حال التبذل، أو جعله فراشاً 
ضها للربد حتى  يوطأ، وكام لو ترك الدابة بال طعام وال رشاب أو أجهدها أو عرّ

ن وتعيّب.  مرضت أو نفقت، وكام لو ابتلّ الثوب فلم ينرشه وجيففه حتى تعفّ
الثـاين: التفريـط، وهو عدم التحفـظ عىل العني بالنحـو املتعارف، كام لو 
مل يوثـق الدابـة فـرشدت أو تـردّت يف حفـرة، أو مل يقفـل البيت فـرسق ما فيه، 



أو نحو ذلك.
(مسـألة ٢): املشـهور أن التعدي والتفريط يف االمانـات موجبان لضامن 
تلفهـا ورضرهـا املتأخرين عنهام وإن مل يسـتندا إليهام، فلو ركـب الدابة إىل غري 
ن  املكان املأذون فيه بمقتىض االسـتئامن فلم يرضّ هبا ثم تلفت بسـبب غري مضمِّ
كان عليـه الضامن، وكذا إذا مل يوثـق 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 اسـتند سـبب التلف أوالعطب إىل 
التعدي أو التفريط، وال جيري عليها حكم الغصب إال إذا كان وضع اليد عليها 
عدوانيـاً، كـام لو انتهـت مدة اإلجارة أو بطلت أو فسـخت بخيـار فأبقى العني 

عنده بدون رضا املالك مع قدرته عىل تسليمها له.
(مسألة ٣): يف مورد الضامن إذا تعيّبت العني ومل تتلف، بل بقيت هلا قيمة 
عرفاً يلزم االرش وهو الفرق ما بني قيمتها قبل طروء العيب وقيمتها بعده. وإن 
تلفت أو صارت بحكم التالف عرفاً لعدم املالية هلا، فإن كانت مثلية لزم مثلها، 
وإن كانـت قيمية لزمت قيمتها يوم التلـف، إال أن جيري عليها حكم الغصب ـ 

عىل ما تقدم يف املسألة السابقة ـ فحينئذٍ تلزم قيمتها يوم الغصب.
(مسألة ٤): إذا كانت مثليّة وتعذر املثل لزم دفع قيمته يوم االداء.

(مسـألة ٥): املثـيل هو الذي تنسـب القيمة فيه عرفاً لنوعه ال لشـخصه، 
كالذهـب وأنواع الطعـام ومنتوجات املعامـل احلديثة ذات املـاركات اخلاصة. 
والقيمـي هـو الـذي تنسـب القيمة عرفـاً له بشـخصه، ككثري مـن املصنوعات 

اليدوية واحليوانات واالشياء املستعملة وغريها.
(مسـألة ٦): للمؤجر أن يشـرتط عىل املسـتأجر الضامن، بحيث تنشـغل 
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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 .

(مسـألة ٧): كام أن العني املسـتأجرة أمانة يف يد املسـتأجر، كذلك العني 
التي يدفعها املسـتأجر لالجري ليعمـل فيها، كالثوب الذي يدفع لالجري ليخيطه 
أو يصبغـه، واجلهـاز الـذي يدفع له ليصلحـه، والدقيق الدي يدفـع له ليخبزه، 
وغـري ذلك، فإن مجيع ذلك أمانـة يف يد االجري، وجيري عليها احلكم املتقدم من 

عدم الضامن إال بالتعدي و التفريط والرشط.
(مسألة ٨): ال جيب عىل املستأجر تدارك ما حيصل لالجري يف مدة اإلجارة 
أو العمل من رضر يف نفسـه، سـواءً كان عمل االجري يف حوزة املستأجر وحتت 
يده ـ كام لو حفر بئراً يف داره ـ أم ال، كام لو دفع إليه الثوب ليخيطه، وسواءً كان 
االجري عبداً أم حراً، كبرياً أم صغرياً، وسواءً كان الرضر بسبب العمل أم بسبب 
آخر، إال مع الرشط، أو كون املسـتأجر هو السـبب يف الـرضر، أو كونه غاراً أو 

. خادعاً، فيضمن حينئذٍ
(مسـألة ٩): إذا دفـع إليه عينـاً ليعمل فيهـا عمالً ـ كخياطـة أو صبغ أو 
غريمهـا ـ فعملـه، ثـم تلفت مضمونـة عليه وجب عليـه ضامهنا بام أهنـا واجدة 

. للصفة احلاصلة من العمل، كام سبق. نعم يستحق االجري اُجرة العامل حينئذٍ
(مسألة ١٠): كل من آجر نفسه لعمل يف مال الغري أو يف نفسه ـ كاخلياط 
والنجار واحلداد والقصاب واخلتان وغريهم ـ إذا اسـتؤجر عىل أن يعمل بوجه 
صالـح من دون حتديد العمل الذي يعمله فهو ضامن إذا أفسـد. وكذا إذا حدد 
له العمل فتجاوزه فأفسـد، أما إذا مل يتجـاوز ما حدد له فال ضامن عليه، وجيري 

ذلك يف كل من يعمل للغري وإن مل يكن مستأجراً حتى التربع.
(مسـألة ١١): يضمـن الطبيـب والبيطـري املبـارشان للعـالج ـ بمثـل 



حقـن الـدواء يف بـدن املريـض وطيل جسـمه بـه وتدليكه وشـقه وجـرب كرسه 
ونحوهـاـ  مطلقـاً، وكـذا الطبيـب املـرشف عىل العـالجـ  بحيث تكـون فعلية 
العـالج بتوجيهـه، فال يسـتعمل املريض الـدواء يف كل مرة إال بأمـره ـ إذا كان 
املريـض قارصاً ال يسـتقل بالترصف لصغر أو جنـون أو نحومها، بل مطلقاً عىل 
. بل األحوط وجوباً ضامنه بوصفه للعالج عند الرجوع إليه من  األحوط وجوباً
أجل أن يتعالج به وإن مل يكن مرشفاً عىل العالج، حتى لو كان املريض أو املبارش 
للعالج مسـتقالً بالترصف. نعم ال يضمن بمجـرد وصفه للدواء إذا كان ملجرد 

االعالم برأيه من دون أن يكون من أجل ترتب العالج عليه.
(مسألة ١٢): يسـقط ضامن الطبيب والبيطري بأخذه الرباءة من املريض 
أو املالك أو وليهام. ويكفي يف الرباءة حضورهم للعالج مع علمهم بعدم ابتناء 
العـالج عـىل اليقني، وتعرضه للخطـر. والظاهر جريان ذلـك يف كل من يعمل 

للغري ويتربأ من الضامن.
(مسألة ١٣): املمرض التابع للطبيب واملنفذ تعاليمه يف حق املريض يضمن 
مـع مبارشته للعـالج أو أمره للمريض القارص باسـتعامل العـالج يف حالتني..
وىل: أن ال يكـون مأذوناً من قبل املريض أو وليه بتنفيذ أمر الطبيب أو  االُ

إرشاده.
الثانية: أن يتجاوز إرشاد الطبيب وتوجيهه من دون إذن املريض أو وليه.
(مسـألة ١٤): إذا عثر احلامل فسـقط ما عىل رأسـه فتلف مل يضمنه إال أن 
يكون مقرصاً، القدامه عىل احلمل مع علمه من نفسه أنه يتعثر كثرياً، أو لسلوكه 

طريقاً غري مستو، أو الرساعه يف السري عىل خالف املتعارف، أو نحو ذلك.
(مسألة ١٥): إذا محل االجري عىل الدابة شيئاً فسقط منها وتلف أوتعيّب، 

الضامن وعدمه.................................................................................... ١٥٣
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كم شـده املتاع وأرسـلها فسـقط املتاع،  فإن اسـتند ذلك إليه ضمن، كام إذا مل حيُ
أو نخـس الدابـة أو رضهبا فنفرت وألقت ما عليهـا، إال أن يتعارف فعل ذلك، 
بحيـث تبتني اإلجارة عىل عدم الضامن معه. وإن مل يسـتند إليه مل يضمن، كام لو 
طار طائر فنفرت، أو مطرت السامء فزلقت، إال أن يكون مقرصاً، كام لو تعارف 
إحكام شـد املتاع يف أيام املطر، فلم يفعل. وجيري هذا التفصيل يف مجيع وسائط 

النقل ونحوها.
(مسـألة ١٦): إذا قـال للخيـاط: خط هذا الثوب قميصـاً يل، فقطعه فلم 
يكـف قميصـاً لـه، كان عليه ضامن النقـص، لعدم حتقق مـا أذن له فيـه. أما إذا 
قـال: اصبغ هذا الثوب الجعله قميصاً يل فصبغه فلم يكفِ فال ضامن عليه، إال 
أن يكـون االذن مقيـداً بكفايتـه، كام لو قال: إن كان هذا الثـوب يكفيني قميصاً 

فاصبغه أو نحو ذلك. 
(مسـألة ١٧): حيث تقـدم أن العني التي يدفعها املؤجـر لالجري أمانة يف 
يـد االجري ال يضمنها إال بالتعدي والتفريط، فإن ادعى تلفها بسـبب ال يقتيض 
الضـامنـ  كالرسقـة واحلرق والغرق من دون تفريطـ  فإن كان هناك ما يناسـب 
ق، وكذا إذا كان  دّ ذلـكـ  كرسقـة حمله كله ونحو ذلك مما يرفع الشـبهة عنهـ  صُ
ثقـة مأموناً أو جاء بالبينة، بـل األحوط وجوباً عدم تضمينه إذا حلف، أما إذا مل 

حيلف فيجوز تضمينه.
(مسـألة ١٨): إذا استؤجر حلراسة حمل جتاري أو نحوه من دون أن جيعل 
حتت يده أمانة عنده، فرسق املحل فإن مل يكن بتقصري منه فال ضامن، ويسـتحق 
جرة لكن ال يضمـن أيضاً، إال أن  جـرة، وإن كان بتقصـري منـه مل يسـتحق االُ االُ
يتضمـن عقد اإلجارة اشـرتاط الضامن عـىل تقدير التفريـط أو مطلقاً، فيضمن 

حسب الرشط.



ق،  (مسألة ١٩): إذا استؤجر حلفظ متاع وجعل حتت يده أمانة عنده فرسُ
كان ضامنـاً لـه مـع التقصـري. وال ضامن مع عدمـه إال مع الرشط، كـام تقدم يف 
جرة عىل كل حال، إال أن يكون احلفظ املستأجر  املسألة السابقة . وال يستحق االُ
عليه اسـتمرارياً إىل مدة معينة ـ كشـهر ـ فحفظه يف بعض املدة، فإنه يستحق من 

جرة بنسبة املدة التي حفظه فيها إىل املدة املستأجر عليها. االُ
(مسـألة ٢٠): إذا استأجر عيناً فآجرها لغريه وسلمها له ـ يف مورد صحة 
اإلجـارة الثانيـة ـ فتلفـت عند الثـاين، أو تعيّـبـت بتقصري من الثـاين كان الثاين 
ضامنـاً، وأمـا األول فال يضمـن إال إذا كان الثاين الذي سـلمها لـه 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 ١): إذا استوىف املستأجر من العني أكثر من املنفعة املستأجر عليها 
جرة املسامة قيمة مثل املنفعة الزائدة، كام إذا سار بالدابة  كان عليه للمؤجر مع االُ
أطول من املسافة املقررة، أو محلها أكثر من احلمل املتفق عليه، أو أسكن يف الدار 
أكثر من العدد املقرر، أو اسـتعمل االجري مدة أطول، وهكذا. وكذا إذا اسـتوىف 
منهـا منفعـة اُخر مع املنفعة املسـتأجر عليها، كام لو اسـتأجر الدابة جلر العربة 
فحمل عليها مع ذلك، أو استأجر اجلارية للخدمة فاسرتضعها لولده، فإن عليه 

.خر جرة املسامة اُجرة املثل للمنفعة االُ مع االُ
(مسـألة ٢): إذا اسـتلم املستأجر العني ومل يسـتوف منها املنفعة املستأجر 
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جرة  عليهـا بل اسـتوىف غريها مع إمـكان اسـتيفاء املنفعتني معاً وجـب عليه االُ
 خر هتا عىل نفسه واُجرة املثل للمنفعة االُ املسامة للمنفعة املستأجر عليها التي فوّ
التي استوفاها، سواءً كان ذلك لعدم التضاد بني املنفعتني ـ كام لو استأجر االمة 
للخدمة فاسـرتضعها ومل يستخدمها ـ أم لسعة الوقت للمنفعتني معاً مع التضاد 
بينهام، كام لو اسـتأجر السـيارة يوماً للذهاب لكربالء، فلـم يذهب لكربالء بل 
ذهـب للحلـة . نعم يسـتحق يف الثاين مع بقاء الوقت اسـتيفاء املنفعة املسـتأجر 
عليهـا، إال أن يبتنـي عقـد اإلجارة عىل اشـرتاط عدم اجلمع بـني املنفعتني جتنباً 

الجهاد العني، وحينئذٍ يلحقه حكم تعذر اجلمع بني املنفعتني.
املنفعـة  منهـا  يسـتوف  ومل  العـني  املسـتأجر  اسـتلم  إذا   :(٣ (مسـألة 
املسـتأجر عليها، بل اسـتوىف غريها مما يتعذر مجعه معها ـ كام إذا اسـتأجر الدار 
للسـكن فصريها حمالً جتارياً، أو اسـتأجر السـيارة يوماً للسـفر رشقاً فسـافر هبا 
جرة املسـامة قيمة املثل لفرق ما بني املنفعتني،  غربـاً ـ فالظاهر أن للمؤجر مع االُ
فـإذا كانت قيمـة منفعة املحل التجاري ضعف قيمة منفعة دار السـكن يف املثال 
جرة املسـامة نصف اُجـرة املثل للمحل التجـاري. وإذا  السـابق اسـتحق مع االُ
كانت املنفعتان متسـاويتني قيمة أو كانت املنفعة املسـتوفاة أقل مل يسـتحق شـيئاً 

جرة املسامة .  زائداً عىل االُ
نعم له يف مجيع الصور فسـخ اإلجارة، ملخالفة املستأجر الرشط باستعامل 
العني يف غري املنفعة املستأجر عليها، وحينئذٍ يستحق اُجرة املثل للمنفعة املستوفاة 

جرة املسامة . بتاممها، دون االُ
(مسألة ٤): إذا استأجر أجرياً لعمل خاص فحرض االجري للعمل فطلب 
منـه عمـالً آخر فعملهـ  كام إذا اسـتأجر عامـالً يوماً للخياطة، فكلفه باحلراسـة 
أو الكتابـةـ  فـإن رجع ذلـك منهام إىل الرتايض عىل إبدال العمل املسـتأجر عليه 



جرة املسـامة ال غري،  بالعمل االخر فال إشـكال يف لزوم اإلجارة واسـتحقاق االُ
وإن مل يرجـع إىل ذلـكـ  كام لو كانا غافلني عـن مقتىض اإلجارة، أو كان االجري 
جمبـوراً عـىل العمل االخـر، أو قارصاً ال ينفـذ ترصفه، أو غري ذلـكـ  جر فيه 

التفصيل املتقدم يف املسألتني السابقتني.
ن غريه  (مسـألة ٥): إذا اسـتأجر عيناً عىل أن يسـتويف منفعتها بنفسه فمكّ
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 (٣) من استيفاء املنفعة 
املضادة للمنفعة املسـتأجر عليها، فيكون للمؤجر فسـخ اإلجارة ، فإن فسـخ مل 
جرة املسـامة عىل املستأجر، بل يسـتحق اُجرة املثل للمنفعة املستوفاة  يسـتحق االُ
جرة املسـامة عىل املسـتأجر، وكان  عـىل مـن اسـتوفاها، وإن مل يفسـخ كان له االُ
للمسـتأجر عىل املسـتويف اُجرة املثـل للمنفعة إذا مل يكن قد أذن له يف اسـتيفائها 
. نعم لو فرض ـ حينئذٍ ـ زيادة اُجرة املنفعة إذا اسـتوفاها الشخص املذكور  جماناً
عن اُجرهتا إذا استوفاها املستأجر كان للمؤجر قيمة املثل لفرق ما بني املنفعتني، 

نظري ما تقدم يف املسألة (٣).
(مسـألة ٦): إذا اسـتأجر عيناً عىل أن يسـتويف منفعتها بنفسـه ف آجرها 
مـن غريه ليسـتوفيها مل تنفذ اإلجـارة منه، بل تتوقف عىل إجـازة املؤجر األول، 
فإن أجاز نفذت اإلجارة ووقعت للمسـتأجر األول، لرجوعها عرفا إىل إسقاط 
رشط مبارشته يف االسـتيفاء، فيلحقها حكم املسـألة االتية . وإن مل جيز حرم عىل 
املؤجر الثاين استيفاء املنفعة، وإن استوفاها حينئذٍ جر حكم املسألة السابقة .

(مسـألة ٧): إذا استأجر عيناً عىل منفعة خاصة فاستوىف غريه منفعتها من 
دون إذن منه، فإن كان ذلك مع استيفاء املستأجر للمنفعة املستأجر عليها ـ لعدم 
جرة املسـامة ، عىل الثاين  التضادّ بني املنفعتني ـ اسـتحق املؤجر عىل املسـتأجر االُ
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اُجـرة املثل للمنفعة التي اسـتوفاها. وان مل يسـتوف املسـتاجر املنفعة املسـتاجر 
عليها فله صورتان.. 

وىل: أن يكون عدم اسـتيفاء املسـتأجر للمنفعة بسـبب منع ذلك الغري  االُ
جرة  له من دون تقصري منه، وحينئذٍ تبطل اإلجارة وجيب عىل املؤجر إرجاع االُ
املسامة للمستاجر، ويستحق هو اُجرة املثل للمنفعة املستوفاة عىل من استوفاها. 
الثانية: أن يكون عدم اسـتيفاء املسـتأجر للمنفعة تسـاحماً منه يف ذلك مع 
قدرته عليه، وحينئذٍ إن مل تكن املنفعة املسـتوفاة مضادة للمنفعة املسـتأجر عليها 
جرة املسـامة عىل املسـتأجر، واُجرة املثل  صحـت اإلجـارة ووجب للمؤجـر االُ
للمنفعة املستوفاة عىل من استوفاها. وإن كانت مضادة هلا صحت اإلجارة ايضاً 

جرة املسامة .  ووجبت للمؤجر االُ
وأمـا باالضافـة إىل اُجـرة املثل للمنفعة املسـتوفاة، فـإن زادت قيمة املثل 
للمنفعة املسـتوفاة عن قيمة املثل للمنفعة املسـتأجر عليها كان للمؤجر نسـبة ما 
بني القيمتني منها والباقي للمسـتأجر، فإذا كانت قيمة املنفعة املسـتوفاة ضعف 
قيمة املنفعة املسـتأجر عليها كان للمؤجر نصف قيمة املنفعة املستوفاة والنصف 

الثاين للمستأجر، وإن مل تزد عليها كانت بتاممها للمستأجر. 
نعم إذا كان استيفاء الغري للمنفعة بالوجه املذكور منافياً لرشط رصيح أو 
ضمنـي يف عقد اإلجارة بأن تبتني اإلجارة عىل عدم متكني الغري من العني وكان 
االسـتيفاء مبنياً عىل التسـامح من املسـتأجر يف ذلك كان للمؤجر فسخ اإلجارة 
جرة املسامة، بل يستحق متام اُجرة املثل للمنفعة املستوفاة عىل  فال يستحق معه االُ

من استوفاها. 
(مسـألة ٨): جيـوز ملسـتأجر العـني أن يؤجرها مـن غريه، فمن اسـتأجر 
مقعداً يف سيارة مثالً جاز له أن يؤجره من غريه، إال مع اشرتاط املبارشة رصحياً 



أو ضمنـاً ولـو النـرصاف اإلجارة إليها. نعـم إذا كانت اإلجـارة يف مثل املنفعة 
املذكورة مبنية عىل تسـليم العني للمسـتأجر فال جيوز للمستأجر األول تسليمها 

للثاين إذا مل يكن أميناً بنظره، وإال كان ضامناً، كام سبق. 
وهكـذا احلال إذا اسـتؤجر لعمل يف عني لغريه كخياطـة ثوبه وبناء داره، 
فإنه جيوز مع عدم اشـرتاط املبارشة أن يستأجر غريه لذلك، وال جيوز له تسليمه 

العني إال إذا كان أميناً بنظره.
(مسـألة ٩): من اسـتأجر عيناً مل يشـرتط فيها املبارشة جاز له أن يؤجرها 
لغريه بأقل مما استأجرها به وبقدره، وكذا باالكثر إذا أحدث فيها حدثاً ـ كصبغ 
. وأما بدون ذلك فال  بيـوت الـدار وإصالح باهبا وغري ذلكـ  أو غرم فيها شـيئاً
جيـوز يف البيـت والدار والدكان، بـل وال يف الرحى واالرض عـىل االظهر، بل 

األحوط وجوباً عموم املنع لكل عني مستأجرة .
جرة  (مسـألة ١٠): قيل: جيوز ملن استأجر عيناً أن يؤجرها بغري جنس االُ
التي اسـتأجرها هبـا، وإن كانت أكثر قيمة منها بحيث يكـون له الربح يف ذلك. 
لكنه ال خيلو عن إشـكال، بل االظهر املنع يف االرض، واألحوط وجوباً املنع يف 

. غريها أيضاً
(مسـألة ١١): جيـوز للمسـتأجر أن يؤجر بعـض العني املسـتأجرة بأكثر 
من نسبته من اجرة الكل، بل جيوز بتامم اُجرة الكل من دون زيادة، فمن استأجر داراً 
ـ  جاز له أن ينتفع بثلثيها بنفسه، ويؤجر ثلثها بألف دينار، ال بأكثر. بألف دينارـ  مثالً
قبّلها لغريه بأكثر مما تَقبّلها  (مسألة ١٢): جيوز ملن تَقبّل أرضاً للزراعة أن يُ
به وإن مل حيدث فيها شـيئاً ومل يغرم، إذا كان ذلك بحصة مشـاعة من ثمرها، ال 
بمقـدار معني، فمن تقبـل أرضاً مثالً عىل أن يدفع ربـع حاصلها ملالكها جاز له 
أن يقبلها لغريه بنصف حاصلها، فإذا أخذ النصف دفع منه ربعاً للاملك ويكون 
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جرة بيشء معني، كألف دينار. الربع الثاين ربحاً له. وال جيوز ذلك مع حتديد االُ
(مسـألة ١٣): من اسـتؤجر لعمل ـ كخياطة ثوب وبناء دارـ بأجر معني 
مـن دون رشط املبارشة ال جيوز له أن يسـتأجر غـريه عليه بأقل من ذلك االجر، 
إال أن يعمل فيه شيئاً، كتقطيع الثوب للخياطة وشق االُسس للبناء ونحو ذلك. 
ويف كفايـة الغـرم من غري عمل إشـكال، كام إذا دفع اُجرة لنقـل العني التي فيها 
العمـل أو حلراسـتها، إالّ أن يكـون العمـل الـذي يغرم الجله مـن مجلة العمل 
املسـتأجر عليـه، فيجوز حينئذٍ وإن حصل له ربح مـن ذلك. وكذا جيوز إذا كان 
الثمـن األول مدفوعـاً بأزاء عني مع العمـل والثاين مدفوعاً بـأزاء العمل فقط، 
كـام إذا اسـتؤجر عىل اخلياطة أو البنـاء أو غريمها بثمن معني عـىل أن عليه املواد 
الالزمـة النجاز العمل، فإنه جيوز له أن يسـتأجر غريه عـىل إنجاز العمل وحده 

بأقل من ذلك الثمن عىل أن تكون املواد عليه ال عىل ذلك الغري.
(مسـألة ١٤): إذا اسـتأجر عيناً ملنفعة ما مدة معينة ال حيق له أن يشـغلها 
بام من شـأنه إشـغاله فيها أكثر من تلك املدة، فمن اسـتأجر أرضاً للزرع ال حيق 
لـه أن يـزرع فيها ما يبقى أكثـر من مدة اإلجارة، ومن اسـتأجر بيتاً ال حيق له أن 
يعمل فيه أو حيرز فيه ما ال يمكن تفريغه منه عند انقضاء مدة اإلجارة، ولو فعل 
مه  عامـداً كان متعديـاً يف إبقـاء ذلك اليشء، فيحـق للاملك إجباره عىل أن يسـلّ
العني املسـتأجرة غري مشغولة به، وإن استلزم الرضر عليه، وال جيوز له االمتناع 

من ذلك، إال أن يريض املالك بإشغال العني به ولو بثمن يتفقان عليه. 
أمـا لـو فعل ذلك غـري عامد، فإن أمكـن إزالته من دون لـزوم رضر عىل 
صاحبه لزم مع عدم رضا املالك باالبقاء ولو بثمن، وإن لزم عليه الرضر وجب 
عـىل املالك الرضا باالبقاء باُجرة ما مل يلزم الرضر عىل املالك أيضاً، فيجب عىل 
املستأجر إزالته مع عدم رضا املالك، كام إذا كان موجباً لنقص قيمة العني وتعيبها 



غ منها عند انقضاء  . وكذا احلال لو أشغل املستأجر العني بام من شأنه أن يفرَّ عرفاً
مـدة اإلجـارة فاتفق خـالف ذلك لطوارئ غري حمتسـبة، كام لـو مل ينضج الزرع 

لربودة اهلواء أو لقلة املاء.
(مسـألة ١٥): إذا اسـتأجر أرضاً للزراعة فحصد الزرع عند انقضاء املدة 
وبقيـت اُصولـه فنبتت بعد ذلك، فإن كان قد أعرض عنها فهي ملن سـبق إليها، 
بـال فـرق بني مالك االرض وغـريه، غاية االمر أنه حيرم عـىل الغري الدخول إال 
بإذنـه. بـل لو كان مرجع إعراض املسـتأجر عـن اُصول الـزرع إىل تركها ملالك 
االرض ـ كـام لعله الغالب ـ مل جيـز لغريه متلكها. هذا كله إذا كان االعراض منه 
مع االلتفات الحتامل نباهتا بعد ذلك، أو مع الغفلة عنه وسبق صاحب االرض 
أو غـريه لتملكها قبل النبات. أمـا إذا كان غافالً عن احتامل نباهتا فنبتت قبل أن 
يسبق شخص لتملكها فال جيوز الحد متلكها بل جيري عليها حكم املسألة االتية .
(مسألة ١٦): إذا حصد مستأجر االرض الزرع عند انقضاء مدة اإلجارة 
صـول له غري معرض عنهاـ  عصياناً أو للبناء عىل قلعها فإنشـغل عن  وأبقـى االُ
ذلك ـ كان النبات له. نعم للاملك املطالبة بقلعها عىل التفصيل املتقدم يف املسألة 
(١٤).كام أن له املطالبة باُجرة املثل يف مجيع الصور املتقدمة إذا مل تدخل يف ملكه، 

وكان من شأهنا أن تزال عند انتهاء مدة اإلجارة .
(مسـألة ١٧): إذا اسـتأجره عـىل عمل مقيـد بقيد خاص ـ مـن زمان أو 
مـكان أو آلة أو غريها ـ فجاء بـه عىل خالف الوجه الذي وقع االتفاق عليه فله 

صورتان..
وىل: أن يتعـذر العمـل املسـتأجر عليه ولـو مليض املدة التـي قيدت هبا  االُ
اإلجارة، وحينئذٍ تبطل اإلجارة وال يسـتحق االجري شيئاً، ثمّ إنه إذا كان العمل 
ـ  فإن  يف مـادة خاصـةـ  كام إذا اسـتأجره عـىل أن خييط ثوبه قميصاً فخاطـه قباءاً
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نقصت قيمتها بالعمل املذكور كان ضامناً لالرش، وإن زادت فإن كان قد تعمد 
ذلـك فال يشء له يف مقابل عمله، وإن كان قد أخطأ فالظاهر اسـتحقاقه لنتيجة 

عمله يف العني فله الزيادة احلاصلة بسببه.
الثانية: أن ال يتعذر العمل املستأجر عليه، كالذهب يستأجر عىل صياغته 
بوجه فيصوغه بوجه آخر مع بقاء مدة اإلجارة، وحينئذٍ إن كان قد تعمد العمل 
بالوجه االخر مل تبطل اإلجارة ووجب إعادة العمل عىل الوجه املسـتأجر عليه. 
وكـذا إذا كان قد أخطأ يف ذلك ومل يكن العمل موجباً لزيادة القيمة، أما إذا كان 
موجباً لزيادة القيمة فإعادة العمل جرياً عىل مقتىض اإلجارة مرضّ باالجري، النه 
يسـتلزم إتالف نتيجة عمله فيكون املورد من تزاحم احلقوق والبدّ من الرتايض 

بينهام. ومع تشاحهام البدّ من الرجوع للحاكم الرشعي.
(مسـألة ١٨): إذا اسـتأجره عـىل عمـل واشـرتط عليه رشطـاً زائداً عىل 
العمـل املسـتأجر عليـه فجـاء بالعمـل وختلـف عن الـرشط صحـت اإلجارة 
جرة املسامة ودفع اجرة  جرة، وكان للمستأجر الفسخ والرجوع باالُ واستحق االُ
فه ال يوجب بطالن  املثـل بدهلـا. وهكذا احلال يف كل رشط يف اإلجارة، فـإنّ ختلّ
جرة املثل. اإلجارة، بل يوجب اخليار لصاحب الرشط، فإذا فسخ لزم الرجوع الُ
(مسـألة ١٩): الفـرق بني القيد والـرشط أن القيد يكـون مضيقاً للعمل 
املسـتأجر عليـه فـال ينطبق عىل فاقـد القيد، ليقع بـه الوفاء باإلجـارة، والرشط 
التزام خارج عن العمل املستأجر عليه ال يقتيض قصوره عن صورة فقد الرشط، 
سواءً كان الرشط خارجاً عن العمل املستأجر عليه، كام لو استأجره عىل الصالة 
عن امليت واشرتط عليه أن خييط ثوبه، أم متعلقاً به، كام لو استأجره عىل الصالة 
عن امليت واشرتط عليه التعجيل به زائداً عىل أصل العمل. غايته أن متييز األول 
عـن القيـد أيرس من متييز الثاين، بل حيتاج متييز الثاين عن القيد إىل عناية لفظية أو 



قرينة عرفية.
(مسـألة ٢٠): إذا اسـتأجره عىل عمل خاص، فعجـز ومل يكمله، كان له 
جـرة بقدر مـا أتى به من العمل. أما إذا اسـتأجره عـىل نتيجة العمل غري  مـن االُ
القابلة للتبعيض، كحضور موسـم خاص ـ من حج أو عمرة أو زيارة أو سـوق 
أو غريهـاـ  فأتـمّ له العمل من دون أن ترتتـب النتيجة املذكورةـ  بأن حرض بعد 
جرة بنسـبة قيمة  ذهاب الوقت مثالً لزمهام الصلح والرتايض عىل دفع بعض االُ
العمـل خاليـاً عن النتيجـة املذكورة لقيمتـه إذا كان واجداً هلا، فـإذا كانت قيمة 
السـفر مثالً للمكان املذكور من دون حصول النتيجة املذكورة نصف قيمته مع 
جرة املسـامة . نعم إذامل يكن للعمـل الفاقد للنتيجة  حصوهلـا اسـتحق نصف االُ

. قيمة مل يستحق االجري شيئاً

تتميم
ليـس ملسـتأجر العني أولوية اإلجارة من غريه بعـد انقضاء مدة اإلجارة، 
فإذا استأجر زيد من عمرو داراً أو حمالً جتارياً أو سيارة سنة واحدة مثالً فإنقضت 
السنة كان لعمرو أخذ هذه االعيان من زيد و إجيارها من غريه، وله أن يعطله أو 

ينتفع به بنفسه، وجيب عىل املستأجر تسليمه. 
ومـا تعـارف من أولوية مسـتأجر املسـكن أو املحل التجـاري ليس أمراً 
، بـل أولويـة عرفية، وقـد أكدها صعوبـة االنتقال خصوصـاً من املحل  رشعيـاً

التجاري.
(مسـألة ١): نظراً لالولوية العرفية املتقدمة فقد تعارف سـابقاً بذل يشء 
من املال للمسـتأجر من أجل أن خييل املحل التجاري ويفسح املجال لدافع املال 
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كـي يسـتأجره من املالك، وهـذا املال املدفوع هو الذي كان يسـمى (رسقفلية ) 
وهـو يف احلقيقة هدية مرشوطـة باالخالء ال يوجب حقاً لدافعه يف االسـتئجار 
وىل وال بعدهـا، بل البد يف ذلك من مراجعـة املالك، وال يكفي  ال يف السـنة االُ

 . مراجعة املستأجر املدفوع له املال بعد عدم ثبوت حق له يف العني رشعاً
نعم لو ريض املالك بأن يكون لدافع املال املذكور األولوية يف االستئجار 
يف مقابـل مـا دفـع ثبت له احلـق يف ذلـك، لكن ال يكفـي يف ذلك رضـا املالك 
باسـتئجار الثاين بعد بذله املال للمسـتأجر األول، بل البـدّ فيه من عناية خاصة 
ه ثالثة أشـخاص املالك واملسـتأجر ودافع  واتفـاق خاص يرجع إىل عقد أطرافُ
املـال، ويتضمـن العقد املذكور التـزام املالك بـأنّ للدافع حقـاً يف العني يقتيض 
أولويتـه باسـتئجارها يف مقابـل دفعه املال املذكـور للمسـتأجر األول من أجل 

إخالئها.
(مسألة ٢): تعارف يف عصورنا أن يبذل من يريد استئجار املحل التجاري 
. ويمكن  أو املسـكن مقداراً من املال مقدمة لالستئجار يسمى (رسقفلية ) أيضاً

أن يقع ذلك عىل وجهني.. 
األول: أن يكـون بـذل املـال مـن أجل تقديـم الباذل عىل غـريه ممن يريد 
االسـتئجار من دون أن يكون للدافع يف مقابل املـال املدفوع األولوية واحلق يف 
االسـتئجار بعد ذلك، وحينئذٍ ال يكون للمسـتأجر املذكور يف العني املسـتأجرة 

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 
أن يكـون له احلق يف اسـتئجارها، وحينئذٍ ال يكـون للاملك حق أخذ العني منه، 

إال أن يتنازل عن احلق املذكور جماناً أو بعوض. 



(مسألة ٣): احلقُّ يف الصورة الثانية من مجلة املكاسب التي يملكها املؤجر 
التي تكون موضوعاً للخمس، كام سبق يف كتاب اخلمس. كام أنه يورث، إال أن 
يكون مقيداً عند العقد بمبارشة خصوص دافع املال، بخالف احلال يف الصورة 
وىل حيـث ال موضوع فيها لالرث واخلمس. نعم سـبق يف كتاب اخلمس أن  االُ

املال املدفوع فيها يكون من مؤن التجارة املستثناة من االرباح.
(مسـألة ٤): ملا كان احلـق املذكور يف الصورة الثانية جمعـوالً للمتعاقدين 
فعمومه وخصوصه تابع لنحو االتفاق بينهام، فإذا اتفقا عىل أن للمسـتأجر بذله 
لغـريه بعـوض أو جماناً جاز ذلك له ونفذ قهراً عىل املالك، وإال مل جيز له بذله إال 

باذن املالك.
(مسـألة ٥): احلق املذكور يف الصورة الثانية خيتص بام إذا حرض املستأجر 
جرة، وال يعم ما إذا مل يفعل  ل االُ الباذل للامل لالستئجار يف السنني الالحقة وبَذَ
ذلك، ولو قهراً حلبس أو ترشيد، بل جيوز للاملك حينئذٍ االنتفاع باملحل بنفسـه 
وإجيـاره عىل غريه من دون بذل يشء للمسـتأجر الباذل للـامل، إال أن يتفقا عىل 
ثبوت احلق املذكور بنحو يقتيض ضامنه بالقيمة املدفوعة أو بقيمة املثل عند إرادة 
ر مراجعة صاحب احلق. وهو حيتاج إىل عناية خاصة  اسـتيفاء منفعة العني وتعذُّ

. وتنبيه ال يبتني عليه طبيعة احلق ارتكازاً
(مسـألة ٦): للاملك عند انتهاء مدة اإلجارة وإرادة جتديدها أن يزيد عىل 
جـرة السـابقة، سـواء كان للمسـتأجر حق الرسقفليـة املتقـدم أم مل يكن، إال االُ
أن يتفـق املؤجـر واملسـتأجر ويشـرتطا يف عقـد اإلجـارة أو يف عقـد آخر حتديد 
جـرة أو تبعيتهـا للقوانني الوضعيـة املفروضة يف البلد، فيلـزم الرشط وجيب  االُ

العمل عليه.
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خامتة 
يف بقية وجوه استيفاء املنفعة باألجر

 جر اسـتيفاء املنفعـة باالجـر ال خيتص باإلجـارة، بل له وجـوه اُخر
العـرف والعقـالء عـىل العمل عليهـا، وهي تشـارك اإلجارة يف اشـرتاط حلية 

جرة، عىل الضوابط املتقدمة يف املكاسب املحرمة .  املنفعة واالُ
وختتـص اإلجـارة مـن بينها بأهنا مـن العقـود، حيث تتضمـن املعاوضة 
ومتليـك املنفعـة باالجر بمجرد وقوع املعاملة قبل اسـتيفاء املنفعـة، كام تقدم يف 

الفصل األول. 
ولـذا كان لكل مـن الطرفني املطالبة بـام ملَك، وعىل كل منهام تسـليم ما 
خر، فإهنا إنام  . وهذا بخالف الوجوه االُ ملَّك وفاءً بالعقد الالزم، كام تقدم أيضاً
تقتـيض ملكية االجر بعد اسـتيفاء املنفعة مـن دون أن تقتيض ملكية املنفعة، وال 
جرة قبل استيفائها، ولذا ال يكون لكل من الطرفني املطالبة بيشء قبل  ملكية االُ

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

اه ما طلب كان  كل مـن طلب من غـريه عمالً أو منفعة هلام مالية عرفاً فوفّ
عليـه ملن اسـتوىف منه أجر تلك املنفعـة أو العمل، كام إذا قـال 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: اشرتِ يل املتاع الفالين، 
أو قـال الطارق لصاحب البيت: دعني أنام فيه إىل غري ذلك، فإنه إذا اسـتجاب 
املطلـوب منـه للطالب فاسـتوىف الطالب منه ما طلب كان عليـه اُجرة العمل أو 

املنفعة التي استوفاها.
(مسـألة ١): البد يف لزوم االجر من كون الطالب للعمل نافذ الترصف، 
فلـو كان حمجـوراً عليـه بصغر أو جنون أو سـفه فـال أجر عليـه إن علم العامل 
بحالـه، وإال فال خيلو االمر عن إشـكال، وحيتمل لـزوم أقل االمرين من االجر 

املعني واُجرة املثل، فاألحوط وجوباً التصالح مع الويل.
(مسـألة ٢): إذا علم املطلوب منه أن الطالب يريد العمل أو املنفعة جماناً 
 لـه ما طلب مل يكن له أجر، وكذا إذا ظهر له مـن حاله ذلك بقرائن حالية  فـأدّ
أو مقالية . نعم لو غفل عنها اسـتحق االجر واقعاً، وتوقف استحقاقه له ظاهراً 

عىل اثبات غفلته.
(مسـألة ٣): قـد يعلم املطلوب منه من حال الطالـب أنه يريد منه العمل 
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تربعاً وبال أجر، فال يرىض يف نفسه بذلك، وال هيون عليه تنبيهه إىل ذلك خجالً 
منـه، أو خوفـاً من أن يـرتك التعامل معه فيكـون أرض عليه، فيكتم ما يف نفسـه 
ويعمـل له بقصد االجر، ويعمد للتحايـل يف حتصيل االجر له، فمثالً يقول زيد 
لعمـرو: اشـرتِ يل البضاعة الفالنيـة، قاصداً الرشاء له جماناً مـن دون أن يدفع له 

داللية، فإذا مل يعجب عمراً ذلك حتايل يف أخذ الداللية منه بأحد وجهني..
األول: أن يأخـذ منـه الدالليـة بإضافتهـا للثمـن مـع إهيـام أن الثمن هو 

املجموع.
الثاين: أن يتفق مع البايع عىل زيادة الثمن من أجل أن يدفع الداللية له.

له، الن  لكن األول رسقة حمرمة، والثاين خمالف لقصد املشـرتي الذي وكّ
ي أرخص االثامن، ثقة به واعتقاداً بأنه ال يأخذ لنفسـه شيئاً، فال  مطلوبه منه حترّ
يكون الرشاء بالثمن املذكور مأذوناً فيه وخيرج عن رشط وكالته فيبطل الرشاء، 

وال يستحق البايع الثمن كام ال يستحق هو الداللية .
وقد يلجأ بعضهم إىل أن يأخذ املشـرتَ للبايع مع اتفاق مسـبق مع البايع 
أن يزيد يف الثمن من أجل الداللية، فيخرب البايعُ املشرتَ بالثمن االكثر، فريىض 
به ثقة بصاحبه الذي أرشـده للبايع املذكور، لتخيل أنه أرشـده لصاحب الثمن 
االقل. وهذا الطريق وإن مل يستلزم بطالن البيع، إال أنه يبتني عىل خيانة صاحبه 
ه، وذلك من أعظم املحرمات، فالالزم اجتناب  ـ الذي ائتمنه واسرتشده ـ وغشِّ
هـذه الطـرق امللتوية وأمثاهلا، وسـلوك الطرق الواضحة الرصحيـة جتنباً للحرام 

وليطيب املكسب وهينأ. 
(مسـألة ٤): إذا تعـارف دفع البايع الداللية يف املسـألة السـابقة من دون 
حاجة إىل اتفاق خاص بينه وبني الوسـيط، بحيث يكون السـعر الذي يطلبه هو 
السـعر الطبيعي، ومل يكن هناك بايع آخر بدون الثمن الذي يطلبه جاز للوسـيط 



الـرشاء ملن طلب منه بالثمـن الذي يعينه البايع املذكور، وحلّ له أخذ الداللية ، 
وال جيب عليه حينئذٍ تنبيه املشـرتي الذي طلب منه التوسـط وال إعطاء الداللية 
لـه، كـام ال جيب عليه التنازل عـن الداللية وعدم أخذها مـن البايع من أجل أن 
ينقص الثمن لصالح املشـرتي الذي استعان به واستنصحه، لعدم كونه غاشاً له 

حينئذٍ بعد جريه عىل النحو املتعارف من دون التواء وحتايل.
لب بقصـد التـربع واملجانية مل   املطلـوب منـه مـا طُ (مسـألة ٥): إذا أدّ
. ولو دفع له االجر مل يستحقه، فليس له أخذه إال إذا قصد الدافع  يسـتحق شـيئاً
اهلديـة ال االجـر، ولو أعلمه باحلال فأرصّ عىل دفع االجـر فالظاهر جواز أخذه 

له، لظهور حاله عرفاً يف إجازته له أن يأخذه بعنوان اهلدية .
(مسـألة ٦): إذا كان املطلوب منه حمجوراً عليه بصغر أو جنون أو سفه مل 
ينفع قصد التربع منه أو من الطالب يف سقوط االجر، بل يتعني ثبوت أجر املثل 
لـه. نعـم إذا رأ وليه صالحه يف العمل تربعاً جاز له أن يأذن يف ذلك فال يثبت 

االجر. ويكفي استفادة إذنه من شاهد احلال.
(مسـألة ٧): إذا ابتنـى طلب املنفعة وأداؤها عىل أجـر معني بني الطرفني 
لـزم، كام إذا اتفقا بوجه خاص عىل مقدار االجر مسـبقاً، وكـام إذا أعلن العامل 
بوجه عام أجراً خاصاً لعمله، كالطبيب يكتب أجر املعاينة يف عيادته، وصاحب 

الفندق يكتب أجر املبيت، وسائق السيارة يكتب أو يعلن عن اُجرة السيارة .
(مسـألة ٨): ال يعترب علم كال الطرفني بمقدار االجر، بل يكفي رضامها 

. باالجر املعلن املعني إمجاالً وإن جهله أحدمها أو كالمها تفصيالً
(مسـألة ٩): إذا علـم أحدمها بقصد االخر أجـراً معيناً ومل يعرف مقداره 
ا من الرضا به عىل إمجالـه فيلزم به، أو التوقف  فليـس له قصد غـريه، بل البدّ إمّ
عن بذل املنفعة أو اسـتيفائها. ولو أقدم حينئذٍ من دون أن ينبه صاحبه عىل عدم 
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 ، الرضا به اُلزم بام قصده صاحبه. وكذا احلال إذا علم بام قصده صاحبه تفصيالً
فإنه ليس له إال الرضا به فيلزمه، أو التوقف.

(مسـألة ١٠): إذا قصد كل منهام غري ما قصده االخر بتخيل أن ذلك هو 
االجر املطلوب فهناك صور:

وىل: أن يقصـد صاحـب املنفعة أو العمـل اُجرة املثل أو مـا زاد عليها  االُ
ويقصد املستويف ما نقص عنها.

الثانية: أن يقصد املستويف اُجرة املثل ويقصد صاحب العمل أو املنفعة ما 
زاد عليها. والالزم يف هاتني الصورتني اُجرة املثل.

الثالثة: أن يقصد صاحب املنفعة أو العمل ما نقص عن اُجرة املثل ويقصد 
جرة املثل أو زائداً عليها. ويف وجوب ما  املسـتويف ما دونه أو ما فوقه، مساوياً الُ
قصده صاحب املنفعة أو العمل أو وجوب اُجرة املثل حينئذٍ إشكال، واألحوط 

وجوباً التصالح بينهام.
الرابعة: أن يقصد كل منهام ما زاد عىل اُجرة املثل. ويف وجوب أقل االمرين 
مما قصده كل منهام أو وجوب اُجرة املثل حينئذٍ إشكال أيضاً، واألحوط وجوباً 

التصالح.
(مسـألة ١١): إذا مل يبتـن طلب املنفعـة وأداؤها عىل التـربع لكن مل يعني 
الطرفـإن أجـراً خاصـاً وجبت اُجرة املثـل. نعم يكره اسـتعامل االجري من دون 

حتديد اُجرته.
(مسألة ١٢): إذا كان أحد الطرفني حمجوراً عليه لصغر أو غريه فال عربة 
بتعيينـه، إال أن حيـرز إذن وليه له يف ذلك. فلو اسـتوفيت املنفعة من دون ذلك، 
فـإن كان املحجـور عليـه هو املسـتويف للمنفعـة مل يكن عليه أجـر، وإن كان هو 



صاحبها فهل الالزم اُجرة املثل، أو أكثر االمرين منها وممّا أقدم عليه املسـتويف؟ 
وجهان، واألحوط وجوباً التصالح والرتايض بينهام.

(مسـألة ١٣): املعاملة املذكورة ليسـت عقداً، فيجوز الرجـوع فيها ما مل 
تسـتوف املنفعـة ويثبت الضامن. نعـم إذا تعارف عدم الرجوع يف أثناء اسـتيفاء 
املنفعة كان الرشوع يف اسـتيفائها برضامها معاً راجعاً إىل التزام كل منهام لالخر 
بامليض فيام رشعاً فيه، فيلتزم صاحب املنفعة للمستويف باالستمرار يف بذل املنفعة 
حتـى تكمل يف مقابل متام االجر، ويلتزم املسـتويف لصاحـب املنفعة بتامم االجر 
لـو بقـي عىل بذله، فتكـون املعاملة نحواً مـن الصلح، وعقداً خاصـاً اتفق عليه 

. الطرفان ضمناً وإن مل يرصح به لفظاً
(مسـألة ١٤): كـام أنـه قد يطلب الشـخص اسـتيفاء املنفعـة فيجري فيه 
مـا تقـدم، كذلك قد يبيـح صاحب املنفعة اسـتيفاءها بثمن معـني، فيلزم الثمن 
املذكـور عـىل كل مـن اسـتوفاها، كأن يـأذن صاحـب الكـراج بجعل السـيارة 
فيـه، وصاحـب اخلـان باملبيـت فيه، وصاحـب احلامم بالغسـل فيـه، وصاحب 
السيارة العامة بالركوب فيها، وغري ذلك. وليس ذلك من اإلجارة يف يشء، كام 
أنه ليس من العقود ما مل يبتن عىل مع االلزام وااللتزام بأن يتعارف عدم الرجوع يف 
االثناء، بحيث ال حيق الحدمها العدول عام رشعاً فيه، نظري ما تقدم يف املسألة السابقة .
(مسـألة ١٥): الظاهـر جريـان نظري ما سـبق يف االعيـان اململوكة، فمن 
طلـب من أحد طعامـاً فأكله كان عليه مع عدم قصـد املجانية من الطرفني قيمة 
. وكذا من  املثـل، إال مع تعيني قيمـة خاصة فتلزم، وإن مل تكن معلومـة تفصيالً
بـذل طعامـه وإباحه بالضـامن كان له قيمة املثـل، أو القيمة التـي عينها عىل من 
يأكل الطعام أو يترصف فيه الترصف املانع من االنتفاع به عىل الوجه املطلوب، 
كام هو الشـايع يف املطاعم العامة ونحوها. وال يكون ذلك بيعاً ليكون مرشوطاً 
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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 
يكـون املال جعالً عىل العمل وعوضاً عنه. أمـا الوعد بدفع املال هدية ملن يقوم 
بالعمل، من دون أن يكون عوضاً عنه وجعالً عليه فهو وعد جمرد ال جيب الوفاء به.
(مسـألة ١٦): اجلعالـة مـن االيقاعات، فيكفـي فيها االجيـاب ممن يريد 
العمـل وحيـثّ عليه، وال حتتاج إىل القبول. وإجياهبا عـىل نحوين: خاص وعام، 
فاألول كام إذا قال لشـخص: إن خطت ثويب فلك درهم، وإن كنسـت املسـجد 
فلـك دينار، والثـاين كام إذا أعلن صاحـب الضالة عن جعـل 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.
(مسـألة ١٧): يعتـرب يف اجلاعل أن يكون نافـذ الترصف غري حمجور عليه 
لصغر أو جنون أو سـفه، وإال احتاج نفوذ اجلعالة منه الذن الويل. وبدون ذلك 
. نعم إذا أمر بالعمل ومل يقترص عىل جعل  تبطل اجلعالة، وال يستحق العامل شيئاً

اجلعل جر ما تقدم يف املبحث األول.
(مسألة ١٨): ال 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.
(مسـألة ١٩): ال 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 ٢٠): ال يعترب يف العمل أن يكون معلوماً من حيثية الكثرة والقلة 
واملشـقة والسـهولة وغري ذلك مما يوجب اختـالف املالية أو الرغبـة، بل يكفي 
حتديـده بنحو ينضبط. وكذا احلال يف اجلعـل فتصح مع جهالته، كام لو قال: من 

ردّ دابتي فله ما يف هذه الرصة . 
بـل تصـح مع تردد اجلعل بـني أمرين، كام لو قال: مـن ردّ دابتي فله أحد 
هذيـن الثوبـني، لكن البد من انضباطه يف اجلملة بجعـل طريق لتعيني أحدمها، 

كالقرعة أو اختيار اجلاعل أو املجعول له أو نحو ذلك.
(مسـألة ٢١): البـدّ يف اسـتحقاق العامـل للجعـل من ابتنـاء عمله عىل 
اجلعالة، بحيث يقصد به اسـتحقاق اجلعل، فلو قام بالعمل جاهالً هبا أو غافالً 
عنها مل يسـتحق شـيئاً، وإن كان بأمل إحسـان اجلاعل. وكذا لو كان عاملاً هبا إال 

أنه قصد التربع بعمله.
(مسـألة ٢٢): جيـوز للجاعـل الرجـوع باجلعالـة قبـل رشوع العامل يف 
العمـل ويف مقدماتـه. ويف جـواز رجوعـه بعد رشوعـه يف املقدمات قبـل البدأ 
بالعمـل إشـكال، كـام لو قـال: من ردّ دابتـي فله كذا، فسـافر العامـل من أجل 
العثـور عليها. وكذا بعـد الرشوع يف العمل قبل إكاملـه إذا كان اجلعل مبنياً عىل 
االرتباطية، وأما إذا كان مبنياً عىل االنحالل فله الرجوع، ويسـتحق العامل من 

االجر بنسبة عمله.
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(مسألة ٢٣): جيوز للمجعول له الرجوع بعد الرشوع يف مقدمات العمل، 
، فيجري ما  بل بعد الرشوع يف العمل نفسه، إال أن يتعارف عدم الرجوع حينئذٍ

تقدم يف املسألة (١٣).
(مسـألة ٢٤): إذا اشـرتك يف العمل املجعول عليـه اجلعل أكثر من واحد 
اشـرتكوا يف اجلعل بالنسـبة . وإن قام به كل منهم بنحو االستقالل ـ كام لو قال: 
مـن صىل عـن أيب صالة الظهـر فله كذا، فصالهـا مجاعة ـ فـإن كان اجلعل عىل 
الوجـود الواحـد كان اجلعـل ملـن سـبق يف إكامل العمـل، وإن تقارنـوا يف ذلك 
اشـرتكوا يف اجلعـل، وإن كان اجلعـل عىل كل وجـود بنحو االنحـالل بأن كان 

. املراد تعدد اجلعل بتعدد العمل استحق كل منهم جعالً
واحلمد هللا رب العاملني.



كتاب املضاربة
املضاربة عبارة عن معاملة خاصة بني صاحب املال وشـخص آخر تبتني 

عىل اجتار ذلك الشخص باملال عىل أن يكون له يشء من الربح.
(مسـألة ١): البد يف املضاربة من بقاء املال عىل ملك صاحبه وعدم متلك 
العامـل له من املالك، فيكـون العامل بمنزلة الوكيل عىل املال يبيع به ويشـرتي 
لصاحبه، بحيث يكون من شـأن 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، 
وحينئذٍ يعمل التاجر به كام يعمل بامله يبيع ويشـرتي به لنفسـه، ويربح لنفسـه، 
غايتـه أنـه جيعل ملن أخـذ منه املال بعضاً مـن الربح ألنه انتفع باملـه، بل املعاملة 
م. وال يكفي يف جعلها مضاربة ـ مع خروج املال عن  املذكـورة قرض ربوي حمرّ
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 شيئاً من 
الربح باسـم املضاربة، والظاهر رجوعه للقرض الربوي، وليس له من املضاربة 
إال االسـم، غفلةً عن الضابط املتقدم للمعاملتني، فالـالزم التنبه لذلك واحلذر 

من التورط يف احلرام.
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(مسـألة ٢): املضاربة من العقود، فالبد فيها مـن اإلجياب والقبول، وال 
يعتـرب فيها اللفظ، بل يكفي كل ما يدل عىل ذلك، ولو مثل دفع املال للشـخص 

وأخذه له بعنوان املضاربة.
(مسـألة ٣): يعتـرب يف املتعاقديـنـ  ومهـا صاحـب املال والعامـلـ  نفوذ 
الترصف وعدم احلجر لصغر أو جنون أو سـفه، وال تصح بدون ذلك إال بإذن 
الـويل. ولو وقـع العقد بدون ذلك وعمـل العامل، فـإن كان املحجور عليه هو 
املالك كان له متام الربح وليس للعامل يشء إن علم باحلال، وإن جهله أو جهل 
عدم نفوذ املضاربة حينئذٍ فال خيلو األمر عن إشكال، فاألحوط وجوباً الرتايض 

بينهام. وإن كان املحجور عليه هو العامل كان له أجرة املثل.
(مسـألة ٤): ال يعتـرب يف مـال املضاربـة أن يكون من الدنانـري والدراهم 
التي هي عبارة عن الذهب والفضة املسكوكني بسكة املعاملة، بل تصح بجميع 
النقـود وإن كانـت ورقية. بل تصح حتى باألعيـان إذا ابتنت املعاملة عىل حفظ 
رأس املـال بمثلـه، كام لو دفـع إليه ألف مثقال من الذهب مثـالً ليتجر هبا بالبيع 
والرشاء بنسبة من الربح عىل أن حيسب الربح بعد حفظ األلف مثقال من الذهب 
بمثلهـا، بل تصـح باألعيان حتى لو ابتنـت عىل أن يكون رأس املـال 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.
(مسـألة ٥): الظاهـر صحة املعاملـة عىل املنفعة وإن مل تكـن مضاربة بأن 
جيعل هلا قسـطاً من الربح، كام لو دفع لشـخص شـبكة ليصيد هبا ويكون الصيد 
بينهام، أو سـيارة لينقل هبا ويكون الوارد بينهام. بل قد تكون املعاملة عىل املنفعة 
واملال معاً، كام لو دفع شـخص معمالً وآخر ماالً لشـخص ثالث عىل أن يستغل 

املال إلنتاج املعمل ويكون الربح بينهم.



(مسألة ٦): إذا كان املال ديناً يف ذمة شخص مل يصح ملالكه املضاربة عليه 
معـه قبـل قبضه، ولـو ضاربه عليـه بطل العقد، فلـو عمل به حينئـذٍ كان الربح 
بتاممـه للعامل وبقـي الدين يف ذمته. نعم لو كان وكيـالً يف تعيينه وعزله وقبضه 
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 
املضاربـة يف املال بعد عزله وقبضه عنه، بـأن يتوىل طريف العقد معاً، فإنه لو فعل 
ذلـك حينئذٍ صحـت املضاربة وكان الربح بينهام عىل النحـو الذي يتفقان عليه.

(مسـألة ٧): إذا كان املال ديناً يف ذمة شـخص فضارب الدائن به شخصاً 
آخر فالظاهر صحة املضاربة به معه وإن مل يقبض ممن عليه.

(مسألة ٨): األحوط وجوباً يف مال املضاربة أن يكون معيناً، فال يضارب 
بأحد مالني مردداً من دون تعيني. نعم ال يعترب فيه أن يكون معلوماً حني العقد، 
فتصـح املضاربـة عىل املال املعني وإن كان جمهوالً جنسـاً أو قـدراً، نعم البد من 

معرفة مقداره قبل االسرتباح به ليعلم مقدار الربح.
(مسـألة ٩): الظاهـر توقف صـدق املضاربة عىل املعاملة عـىل ما إذا كان 
الربـح بينهـام بنحو اإلشـاعة بنسـبة معينة كالنصـف أو الثلث أو الربـع. أما لو 
اشـرتط العامل مقداراً معيناً كألف دينار، فإن رجع إىل اسـتحقاق ذلك عىل كل 
حال يف ذمة املالك وإن مل يف الربح به صحت املعاملة بال إشكال مع تعيني مدة 
العمـل، لكن ال تكـون مضاربة، بل إجارة عىل العمل باملـال وكالة عن املالك، 
وإن رجـع إىل اسـتحقاقه من الربح عىل تقدير وفائه بـه، بحيث لو مل يف به كان 
أجره دون ذلك أو ال أجر له، فالظاهر صحتها أيضاً، لكن ال تكون مضاربة وال 
إجارة، بل معاملة خاصة خارجة عنهام. وأما لو اشـرتط املالك مقداراً معيناً فال 
تصح مضاربة، بل إن رجع ذلك إىل اسـتحقاقه املقدار املعني عىل كل حال وإن 
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مل يف به الربح بطلت املعاملة، وحينئذٍ لو عمل العامل باملال كان له عىل املالك 
أجـرة املثل والربح بتاممـه للاملك، وإن رجع إىل اسـتحقاقه ذلك من الربح عىل 

تقدير وفائه به صحت املعاملة، ومل تكن مضاربة.
(مسألة ١٠): البد يف صحة املضاربة من قدرة العامل عىل االجتار بالوجه 

املجعول فيها، فال تصح مع عجزه، ولو جتدد العجز بطلت.
(مسـألة ١١): جيـوز يف املضاربـة الواحـدة تعـدد العامل عـىل أن تكون 
احلصـة بني العامل بالسـوية أو بالتفاضل، كام جيوز فيهـا تعدد املالك، بأن يكون 
املال مشـرتكاً بني مالكني أو أكثر ويعمل فيه غريمها بحصة من ربحه وللاملكني 

. الباقي منه بالسوية أو بالتفاضل أيضاً
(مسـألة ١٢): جيوز 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 معاً بنحو الرشكة.
(مسألة ١٣): مقتىض إطالق عقد املضاربة دفع املال للعامل بحيث يكون 

حتت يده، لكن يمكن اخلروج عن ذلك بأن يشرتطا بقاء املال حتت يد املالك.
(مسألة ١٤): مقتىض إطالق املضاربة جواز فسخ كل من املالك والعامل 
هلـا متـى شـاء، وحينئذٍ تبطـل بموت أحدمهـا، وبطروء مـا يمنع من اسـتقالله 

بالترصف كاجلنون والسفه.
(مسـألة ١٥): إذا حـددت املضاربـة بأجل خاص، فـإن كان املراد بذلك 
جمرد عدم جواز االجتار باملال بعد األجل بقي لكل منهام حق الفسخ قبل األجل، 
وإن كان املـراد به ـ زائـداً عىل ذلك ـ لزوم البقاء عليها يف األجل املذكور لزمت 
يف ذلك األجل، ومل يكن ألحدمها أن يستقل بالفسخ قبله، إال أن يتفقا معاً عليه، 
من دون فرق بني الترصيح باألجل، وابتناء املضاربة عليه ضمناً لقرينة حالية من 



عرف أو عادة أو غريمها، حيث كثرياً ما يتعارف إرادة موسـم خاص أو سـوق 
خـاص، وإن مل ينضبـط مدة بالشـهور واأليـام، وحينئذٍ ال تبطـل بموت املالك 
وال بطروء ما يمنع من اسـتقالله بالترصف قبـل األجل، وتبطل بموت العامل 
وبطـروء مـا يمنع من اسـتقالله بالترصف إذا أوجب عجزه عـن االجتار باملال.

(مسـألة ١٦): جيب عىل العامل أن يقترص عىل الترصف املأذون فيه، فإذا 
عـني املالـك نوعاً مـن البضاعة أو وقتـاً للعمل أو مكانـاً خاصاً أو سـعراً معيناً 
أو نحـو ذلـك لزم العمل به، فـإن خالف ضمن رأس املـال، وإن كانت املعاملة 

الواقعة منه صحيحة ويكون الربح بينهام.
(مسـألة ١٧): الظاهـر من إطـالق املضاربة إيـكال التـرصف فيها لنظر 
العامـل، من حيثية السـفر باملـال وعدمه، والبيع بالنقد والنسـيئة، وكيفية حفظ 
املال، وكيفية االسـرتباح به، وغري ذلك. فالالزم عليه حتري األقرب حلفظ املال 

وحصول الربح بالنحو املتعارف، وإال كان مفرطاً معتدياً ضامناً، كام يأيت.
(مسألة ١٨): الظاهر أنه ليس للاملك بعد متامية عقد املضاربة أن يشرتط 
شـيئاً خارجاً عن مقتىض العقد، إال أن يرجع إىل فسـخ العقد وجتديده عىل طبق 

الرشط فيتوقف عىل أن يكون له الفسخ.
(مسألة ١٩): مقتىض 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.
(مسـألة ٢٠): إذا احتاجت املضاربة لسـفر العامل كانت نفقته من رأس 
املال. وإذا فسـخت املضاربة يف أثناء السـفر، فمع اشـرتاطهام ولـو ضمناً وقوع 
نفقـة الرجوع عىل مـال املضاربة أو عدمه يعمل بالرشط، ومع عدم الرشط ففي 

التحمل وعدمه إشكال، فاألحوط وجوباً الرتايض بني الطرفني.
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(مسألة ٢١): ال إشـكال يف انجبار اخلسارة بالربح احلاصل يف املضاربة، 
فال يثبت للعامل يشء من الربح إال بعد تدارك اخلسارة، سواء كانت سابقة عىل 
الربـح أم الحقة له، فإذا خرست املضاربة يف بعض املعامالت مائة، وربحت يف 
اُخـر مائتني فحصة العامـل تثبت يف خصوص مائة مـن الربح املذكور، ال يف 
متامـه. كام أن الظاهر جرب الربح للتلف احلاصـل يف مال املضاربة بعد دورانه يف 
التجارة إذا كان من توابع التجارة وشـؤوهنا ـ كخطأ احلساب وعدم وفاء بعض 
الغرماء وتلف البضاعة بسبب النقل ونحو ذلكـ  وعدم جربه للتلف ونحوه إذا 
كان قبل الرشوع يف التجارة ومل يكن من شـؤوهنا وتوابعها، كام إذا رسق بعض 
املـال أو عطـب. وأما إذا وقـع التلف املذكور بعد الـرشوع يف التجارة ففي جرب 
الربح له إشكال، فاألحوط وجوباً الرتايض بينهام. نعم لو اشرتط أحد األمرين 

رصحياً أو ضمناً كان العمل عليه.
(مسألة ٢٢): يملك العامل احلصة بظهور الربح، وال يتوقف عىل إنضاض 
البضاعة الذي هو عبارة عن بيعها بالنقد، وحينئذٍ يملك العامل من متام املوجود 
مـن البضاعـة والنقد بالنسـبة، لكن امللـك املذكور ال يسـتقر، إال مع عدم جتدد 
اخلسـارة أو التلف، وإال كان الربح جابراً هلام، عىل ما تقدم يف املسـألة السـابقة.
(مسـألة ٢٣): الربـح وإن كان جابـراً للخسـارة كـام سـبق، إال أن أمـد 
االنجبـار تابـع ملا يتفقان عليـه حني العقد رصحياً أو ضمناً ولو بسـبب عرف أو 
عادة، فإذا اتفقا عىل متييز حق كل منهام كل سنة مثالً كان االنجبار خمتصاً بام يقع 
يف السـنة الواحدة، وإذا اتفقا عىل متييـز حق كل منهام لكل بضاعة كان االنجبار 
خمتصاً بام يقع فيها. وإذا أغفال هذه اجلهة كان ظاهرمها االنجبار يف متام مدة بقاء 
املضاربة، فمع عدم حتديد أمدها جيوز لكل منهام فسـخها يف أي وقت شـاءـ  كام 
سـبق ـ فيسـتقر الربح بفسـخها، ومع أخذ أجل خاص فيها ال يستقر الربح إال 



بميض األجل، إال أن يتفقا معاً بعد ذلك عىل الفسخ قبله فيستقر الربح بذلك.
(مسـألة ٢٤): ال يضمن العامل تلف مال املضاربة وال يتحمل اخلسـارة 
الطارئـة عليـه، إال أن خيالـف ما عينه لـه املالك، أو يكـون معتديـاً خارجاً عن 
مقتىض وظيفته املتقدمة يف املسـألة (١٧) إذا كان التلف واخلسـارة مسـببني عن 
خمالفة املالك أو عن التعدي، وأما إذا مل يكونا مسببني عنهام فالظاهر عدم الضامن 
مع التعدي. ويف الضامن مع املخالفة إشـكال، فاألحوط وجوباً الرتايض بينهام.
(مسـألة ٢٥): ليس للاملك أن يشـرتط عىل العامل املضارب الضامن عند 
تلف رأس املال أو طروء اخلسارة عليه من دون تفريط، ولو اشرتط ذلك كانت 
املضاربـة بحكم القرض، فليس له إال رأس ماله وال يسـتحق من الربح شـيئاً، 
بل خيتص به العامل، من دون فرق بني اشـرتاط الضامن رأسـاً واشـرتاط تدارك 

اخلسارة إن حصلت.
(مسـألة ٢٦): إذا أخذ العامل مال املضاربة ومل يتجر به تسـاحماً وخروجاً 
عـن مقتـىض وظيفته كان ضامناً 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 مفرطاً برتك العمل، والظاهر خروج 
ذلك عن املضاربة ودخوله يف اجلعالة، لكنه يشـارك املضاربة يف حكم اشـرتاط 

الضامن املتقدم يف املسألة السابقة.
(مسألة ٢٧): ال يصح للاملك أن يشرتي من مال املضاربة، ألن بعضه أو 
متامه ملك له، وال يشـرتي اإلنسـان من نفسـه، إال أن يريد بالرشاء حمض تبديل 
 ، مـال املضاربة بالثمـن، ليكون الثمن مـاالً للمضاربة بدالً عنـه، فيصح حينئذٍ

ويرتتب عىل الثمن آثار مال املضاربة.
(مسألة ٢٨): إذا مات العامل قبل تسليم مال املضاربة فهنا صور..
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وىل: أن يعلم بعدم وجود مال املضاربة، فإن علم بضامنه له ـ  الصـورة االُ
لتعديه عليه ـ كان املالك كسـائر الغرماء يرضب معهم بحيث لو قرصت الرتكة 
حلقه النقص مثلهم، ويكون مثلهم مقدماً عىل الورثة، وإن مل يعلم بضامن العامل 

فال يشء للاملك.
.. الصورة الثانية: أن يعلم بوجود مال املضاربة، وحينئذٍ

تارة: يعلم بوجوده يف ضمن الرتكة الظاهرة التي تصل إليها يد الوارث.
واُخر: يعلم بخروجه عنها.

وثالثة: يشك يف وجوده فيها أو خروجه عنها.
وىل يسـتحق املالك عني املال مـع متيزه، وأما مع عـدم متيزه ففي  ففـي االُ
اسـتحقاقه متام مقدار املال من الرتكة مقدماً عىل الغرماء، أو كونه كبقية الغرماء 
وجهان، فاألحوط وجوباً الرتايض بينه وبينهم. ويف الثانية إن علم بضامن العامل 
للاملـ  لتفريطه فيه، ولو بعدم إخباره عنهـ  يكون املالك أسوة الغرماء، وإن علم 
بعـدم ضـامن العامل للامل فال يشء للاملك، بل تكـون الرتكة بتاممها للورثة بعد 
وفاء الديون، وإن شـك يف ضامنه له ففي كونه أسـوة الغرمـاء يف الرتكة أو عدم 
اسـتحقاقه شـيئاً وجهان، فاألحوط وجوباً الرتايض بينه وبني الورثة والغرماء. 
ويف الثالثـة إن علـم بضامن العامل للامل كان املالك أسـوة للغرماء، وإن مل يعلم 
بضامن العامل ففي عدم اسـتحقاق املالك شيئاً، أو كونه أسوة الغرماء وجهان، 

واألحوط وجوباً الرتايض بينه وبني الغرماء والورثة.
الصورة الثالثة: أن يشك يف وجود مال املضاربة، فحكمها حكم الفرض 

الثالث من الصورة الثانية.
(مسألة ٢٩): يكره مضاربة الذمي، بل مطلق الكافر.



كتاب 
املزارعة واملساقاة 

والكالم فيه يف ضمن مباحث..
املبحث األول 

يف املزارعة 
وهـي معاملة خاصة بني صاحب االرض وشـخص آخر تبتني عىل قيام 

ذلك الشخص بزراعة االرض يف مقابل حصة من حاصلها. 
ويعترب فيها اُمور..

األول: أن يكون احلاصل بينهام وال خيتص به أحدمها.
(مسألة ١): لو اتفقا عىل أن يكون احلاصل بتاممه الحدمها صح العقد ومل 
يقـع مزارعة، كـام إذا كان غرض مالك االرض أن يزرع أرضـه بنوع من الزرع 
لسـحب أمالحها مثالً 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 جماناً عىل أن ال 
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يرتك العمل قبل بلوغ الزرع.
الثـاين: أن تكـون رشكتهام يف متـام احلاصل بنحو االشـاعة، كام إذا كانت 
حصـة العامـل الربـع أو النصف أو الثلـث أو نحو ذلك، والباقـي للاملك. فلو 
اشـرتط أحدمهـا مقداراً معينـاً ـ كعرشة أطنـان ـ والباقي لالخـر مل يصح العقد 
مزارعة وال غريها. وكذا إذا اشـرتط الحدمهـا نوع من النامء ولالخر نوع آخر، 
كـام لـو زارعه عىل أن لـه احلنطة وللعامل الشـعري، أو عىل أن لـه حاصل بعض 

معني من االرض وللعامل حاصل بعض آخر منها. 
نعـم ال بأس بإجارة العامل االرض بيشء معلوم من النقد أو غريه، لكن 
تقدم يف مسـألة (١٢) مـن الفصل الثاين من كتاب اإلجـارة أنه ال جيوز إجارهتا 

بيشء من حاصلها عىل تفصيل وكالم، فراجع.
(مسألة ٢): جيوز أن يشرتط أحدمها عىل االخر شيئاً معيناً من النقد وغريه 
حتى الثمر. نعم يشـكل اشـرتاط مقدار معـني من احلاصل الـذي تقع املزارعة 

عليه، فاألحوط وجوباً عدم اشرتاطه.
ق، سـواءً كان  الثالـث: تعيني املدة بالنحو املناسـب لتعيني الزرع املسـتحَ
بالشهور واالعوام، أم بالفصول، أم بدفعات الزرع، إىل غري ذلك مما يرتفع معه 

ق. إهبام الزرع املستحَ
الرابـع: تعيني االرض بالنحو الرافع لالهبام، ويكفي تعيني مقدار خاص 
مـن كيل أو خارجـي، كام إذا قال: زارعتك عىل عرشيـن دونامً من أرض صفتها 
كذا، أو من هذه االرض. وال جيوز املزارعة عىل إحد 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 



وغري ذلك، إما رصحياً، أو ضمناً لقرينة خاصة، أو عامة كالتعارف.
السادس: إمكان الزرع، لكون االرض صاحلة له، مع القدرة عىل مقدماته 
خـر. وإذا كان املانع موجـوداً يف بعض االرض بطلت املزارعة فيه خاصة،  االُ
وكان لكل منهام خيار تبعض الصفقة يف الباقي إن ابتنت املزارعة عىل املجموعية 

واالرتباطية .
(مسألة ٣): ال يعترب يف املزارعة أن يكون املزارع مالكاً لالرض، بل يكفي 
أن يكـون مالـكاً للمنفعة، كاملسـتأجر واملوقـوف عليـه إذا كان مقتىض الوقف 
ملكية املنفعة . بل يكفي اختصاص املنفعة بجهة معينة ، كام يف االرض املوقوفة 
للجهات العامة، أو عىل اُناس خاصني عىل أن تكون هلم ثمرهتا ال منفعتها، فإنه 
جيـوز لوليهـا إجراء عقـد املزارعة عليها. وكذا احلـال يف أرض اخلراج التي هي 
خمتصـة باملسـلمني. وأما املزارعة ممن له حق االختصـاص باالرض من دون أن 
ر أرضاً أو سبق إليها من دون أن ينوي حيازهتا له  خيتص بمنفعتها ـ مثل من حجّ

ـ فال خيلو عن إشكال، واألحوط وجوباً عدم صحته.
(مسـألة ٤): الظاهر جـواز اسـتعارة االرض للمزارعـة عليها، ومرجع 
ذلـك إىل إذن املالـك يف املزارعة بنحو يكون أجر االرض للمسـتعري، نظري إذن 
املالـك 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 واملشـرتي والثالث الذي يكـون الثمن له، وكذا إذن املالك 
يف إجـارة العني عىل أن يكـون الثمن للمأذون ال ملالك العني، حيث ال مانع من 
صحـة هـذه املعامالت، نعم البد من شـمول االذن يف العارية اليقاع املزارعة ، 

وهو حيتاج إىل عناية، ال تقتضيها العارية بطبعها.
(مسألة ٥): جيوز 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 .
(مسـألة ٦): إذا اتفقا يف العقد عىل زرع خاص، أو زمان خاص، أو حال 
، وال جيوز اخلـروج عنه إال برضا  خـاص، أو غـري ذلك من شـؤون العمل تعنيّ

االخر، وليس للاملك أو العامل فرض يشء بعد العقد.
(مسـألة ٧): إذا خـرج الزارع عام اتفقا عليه يف العقـد فيام هو قوام العقد 
ـ كام لو زرع أرضاً اُخر، أو نوعاً آخر من الزرعـ  فإن كان البذر من املالك كان 
احلاصـل بتاممه له وليس للعامل يشء، وعليه ضامن النقص احلاصل يف االرض 
أو البـذر أو غريمها مما يعود للاملـك. وإن كان البذر من العامل فإن كان متعمداً 
كان متعديـاً وكان للاملـك قلعـه، وله القبـول ببقائه مع اُجـرة االرض، ويكون 
احلاصل للعامل، وإن مل يكن متعمداً كان عىل املالك القبول ببقائه ولو باُجرة ما 

مل يترضر، ويكون احلاصل للعامل.
م للعقد كان للاملك  (مسـألة ٨): إذا خالف الزارع رشط املالك غري املقوِّ
الفسـخ، فإن كان البذر منه كان متام احلاصل له وعليه اُجرة املثل لعمل العامل، 

وإن كان البذر من العامل كان متام احلاصل له وعليه اُجرة املثل لالرض.
(مسألة ٩): مقتىض إطالق العقد حتمل املالك لرضيبة الدولة التي جتعلها 
عـىل االرض، وخـروج رضيبـة الدولة التـي جتعلها عىل احلاصل مـن املجموع 
قبل القسـمة، وكـذا اخلراج الذي كان يضعه السـلطان عىل االرض يف العصور 
السابقة، النه جمعول عىل حاصلها حقيقة، وإذا اشرتط خالف ذلك كان العمل 

عىل الرشط.
(مسـألة ١٠): جيوز لكل من صاحـب االرض والزارع أن خيرص الزرع 
عـىل االخـر بعد إدراكه بمقدار معـني، فإذا تراضيا نفذ ذلـك عليهام، وليس هلام 

الرجوع بعد ذلك لو ظهرت الزيادة أو النقيصة .



(مسـألة ١١): إذا تلـف يشء مـن الـزرع بعـد تراضيهـام باخلـرص كان 
رص عليه من حقه بنسـبة التالف للمجموع، فإذا  التلـف منهام معاً وحلق من خُ
تراضيـا بخرص جممـوع الزرع بعرشة أطنان مثالً وريض املالك بخمسـة أطنان 
عـن حصتـه وكان الـزرع يف الواقـع اثنـي عـرش طناً، فتلـف نصفهـ  وهو سـتة 
أطنـان ـ كان التلـف الذي عـىل املالك طنني ونصفـاً، والذي عىل الـزارع ثالثة 
ن وأن  أطنان ونصفاً، من دون فرق يف ذلك كله بني أن يكون التلف بوجه مضمِّ
ن كان عىل الضامن لكل منهام  ال يكـون كذلك. نعـم إذا كان التلف بوجه مضمِّ

بمقدار ما وقع عليه من التلف.
(مسألة ١٢): إذا ظهر أن االرض مغصوبة ففي املقام صور.. 

وىل: أن يعلـام بذلـك قبـل العمـل، والـالزم عليهـام هنـا التوقف عن  االُ
التـرصف فيهـا ومراجعة املالك، فإن اسـتمرا يف عملهام جـر عليهام ما يأيت يف 

حكم الصور االتية . 
الثانيـة:أن يعلام بذلك بعد إكامل العمل مع كون البذر للمزارع الغاصب 
لالرض، وحينئذٍ إن أجاز املالك سـلمت للعامل حصته، وكانت حصة املزارع 
بني املالك والغاصب بنسـبة قيمة منفعة االرض ملنفعة البذر، فإذا كان املتعارف 
أن جيعل للبذر الثلث ولالرض الثلث وللعمل الثلث مثالً كان للمزارع نصف 
احلصة املجعولة له بالعقد، وللاملك نصفها، نعم ملالك البذر حينئذٍ خيار تبعض 

الصفقة فله الفسخ، فيكون كام لو مل جيز املالك عىل ما يأيت. 
وإن مل جيـز املالـك كان الـزرع كلـه للمـزارع الغاصـب واسـتحق مالك 
االرض عـىل املبارش للعمل اُجـرة املثل ملنفعة االرض التي اسـتوفاها، فإن كان 
ه، ولـه أيضاً  مغـروراً مـن قبـل الغاصب أو غـريه كان لـه الرجوع عىل مـن غرّ
الرجـوع عـىل الغاصب باُجرة املثل لعملـه يف بذره حتى أنتج، أمـا إذا كان عاملاُ 
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باحلـال فال رجوع له عليه بيشء، أما ما دفعه للاملـك فلعدم الغرور، وأما عمله 
يف البذر حتى أنتج فلحرمته وال اُجرة حلرام.

الثالثـة: أن يعلـام بذلك بعد إكـامل العمل مع كون البـذر للعامل الزارع، 
وحينئـذٍ إن أجـاز ملالك سـلمت للعامـل حصتـه وكان الباقي ملالـك االرض، 
وليـس للمزارع الغاصب يشء، وإن مل جيز كان الزرع بتاممه للزارع وعليه اُجرة 

املثل لالرض يدفعها ملالكها.
الرابعـة: أن يعلـام باحلـال يف االثنـاء، وجيـب عليهام التوقف عـن العمل 
ومراجعـة املالك، فـإن أجاز املعاملة جـر حكم الصورة الثانيـة إن كان البذر 
للمـزارع الغاصـب، وحكم الصورة الثالثـة إن كان البذر للـزارع العامل، وإن 
مل جيزهـا كان لـه عىل املبـارش للعمل اُجرة املثل ملا اسـتوفاه مـن منفعة االرض، 
جرة إال أن يترضر بذلك، فيكون  ووجـب عليه الرضا ببقـاء الزرع يف أرضه باالُ
له احلق يف القلع. وأما حكم الزرع وغريه مما يستحقه أحدمها عىل االخر فيظهر 

مما تقدم يف الصورتني الثانية والثالثة . 
(مسـألة ١٣): إذا كان البـذر مغصوباً كان الزرع بتاممـه ملالكه املغصوب 
منه، وإن تلف يشء من البذر أو نقصت قيمته كان له الرجوع عىل الزارع املبارش 
لذلـك، وللزارع الرجوع بام يغرم للاملك عـىل صاحب االرض إن كان مغروراً 
مـن قبلـه. ثم إنه إن كان الغاصب هو صاحب االرض املزارع مل يسـتحق شـيئاً 
عىل العامل، واستحق عليه العامل اُجرة املثل لعمله إن مل يعلم باحلال، وإن كان 
قـد علم مل يسـتحق شـيئاً، وإن كان الغاصب هو الزارع اسـتحق عليه صاحب 
االرض اُجـرة االرض إىل أن يعلم باحلال، وإن علم باحلال قبل بلوغ الزرع فإن 
تـرضر صاحـب البذر كان عىل صاحب االرض إبقـاؤه باالجرة، إال أن يترضر 

صاحب االرض بذلك فله املطالبة بالقلع.



(مسـألة ١٤): إذا ظهـر بعـد الـرشوع يف العمل عدم إمـكان بلوغ الزرع 
بالنحو املقصود من املزراعة بطلت، وال يضمن صاحب االرض عمل العامل، 
كام ال يضمن العامل رضر االرض لو حصل بسـبب عمله. وكذا ال يضمن كل 
منهـام البـذر لصاحبه، نعم ال يرشع االسـتمرار يف العمل بعد ذلك ولو اسـتمر 
العامـل يف العمـل كان عمله هـدراً ال عوض له، بل لـو أرض باالرض من دون 
رضـا مالكها كان ضامناً ملا حصل، كام أنه لو طلب صاحب االرض من العامل 
االستمرار يف العمل مع علمه باحلال وجهل العامل به كان عليه اُجرة املثل لعمله. 
وكـذا احلـال إذا حصـل موجب التعذر بسـبب قهري عليهام، أو بسـبب 
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 بسـبب اختيـاري يعلم برتتب ذلك عليـه، أو خمالف لرشط 
املزارعة، فإن كان من صاحب االرض كان عليه للعامل اُجرة املثل لعمله، وضامن 
البـذر ـ إن كان لـه ـ إذا تلف أو نقص، وإن كان مـن العامل كان عليه لصاحب 
االرض ضامن ما حصل بسـبب عمله مـن رضر يف االرض أو البذر إن كان له.
(مسـألة ١٥): إذا بطلـت املزارعـة أثناء العمـل بأحد الوجـوه املتقدمة، 
فـإن كان البـذر لصاحـب االرض وكان البطالن قبل ظهور مـا تقتيض املزارعة 
االشـرتاك فيـه ـ كام لـو كان مقتضاهـا االشـرتاك يف الثمـرة وكان البطالن قبل 
ظهورهـاـ  فـال يشء للعامـل من الزرع لو كان قد طلـع، وإن كان بعد ظهور ما 

تقتيض املزارعة االشرتاك فيه كان للعامل نصيبه منه.
(مسألة ١٦): إذا بطلت املزارعة بعد ثبوت حصة العامل يف الزرع فإن مل 
يتـرضر بقلعه كان لصاحـب االرض املطالبة بذلك، وليس للعامل إلزامه ببقائه 

املزارعة........................................................................................... ١٨٩
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طلبـاً لزيادة النفع، وإن ترضر بـه وجب عىل صاحب االرض تدارك رضره، أو 
الرضـا ببقائه يف أرضه باُجرة املثل، أو بوجه آخر يتفقان عليه، إال أن يترضر هو 
. وكذا احلال إذا انتهت مدة املزارعة قبل بلوغ  أيضاً بذلك فله املطالبة بقلعه جماناً
احلاصل بالنحو املطلوب يف املزارعة . نعم إذا اشـرتط يف عقد املزارعة القلع أو 

االبقاء جماناً أو باُجرة كان العمل عىل الرشط.

املبحث الثاين 
يف املساقاة 

وهي معاملة خاصة بني صاحب االُصول املغروسـة ـ كالنخل والشـجر 
والكرم ـ وشـخص آخـر، تبتني عىل قيام ذلك الشـخص بخدمة تلك االُصول 

ـ بسقيها وتقليمها وتلقيحها وغري ذلك ـ يف مقابل حصة من ثمرهتا. 
ويعترب فيها اُمور..

األول: أن يكـوم الثمـر مشـرتكاً بينهـام، فلـو اختص به أحدمهـا مل تصح 
مساقاة ، وإنام تصح معاملة اُخر، عىل نحو ما تقدم يف املزارعة .

الثـاين: أن تكـون رشكتهام يف متـام احلاصل بنحو االشـاعة عىل األحوط 
. ولـو رشط أحدمها لنفسـه أمـراً زائداً عـىل احلصة جر فيـه التفصيل  وجوبـاً

. املتقدم يف املزارعة أيضاً
الثالث: تعيني املدة واالُصول املساقى عليها وما عىل كل منهام من االعامل 

واالالت وغريها، عىل النحو املتقدم يف املزارعة .
الرابـع: كون االصـول ثابتـة يف االرض، فلو كان موضع العقـد ودياً أو 



شـتالً خاصاً عىل أن يشـتل وما خـرج منه كان بينهـام أو الحدمها صح، ومل يقع 
 .مساقاة ومل جير عليه حكمها وال يشرتط فيه رشوطها، بل كان معاملة اُخر

وكـذا احلال لو كان موضوع العقد أصالً مزروعاً يف االرض من دون أن 
يبتني عىل الثبات فيها كالبطيخ والباذنجان ونحومها.

اخلامـس: أن يكون ذلك قبل ظهور الثمـرة، أو بعده قبل بلوغها إذا كان 
بلوغها حيتاج إىل عمل من سقي أو غريه، أما إذا مل حيتج لذلك، أو كان العقد بعد 
بلـوغ الثمـرة، وكان التعامل بلحاظ احلفظ أو القطف أو النقل أو نحو ذلك فال 
تصح املعاملة مسـاقاة، وإنام تصح عىل أهنا معاملة خاصة خارجة عن املسـاقاة، 

كام يتعارف يف عصورنا جعل حصة من احلاصل ملن حيصد بااللة .
صـول بالنحـو الـذي تقتضيـه الثمرة  السـادس: القـدرة عـىل خدمـة االُ

املطلوبة، عىل نحو ما تقدم يف املزارعة، وجتري فيه الفروع املتقدمة .
(مسـألة ١٧): الظاهر جواز املسـاقاة عىل الشـجر الذي ال ثمر له وينتفع 
بورقـه كاحلناء، أو الذي له ثمر ال ينتفع بـه وإنام ينتفع بورقه، فيكون الورق هو 
ـ  كالسـدرـ  و الذي  امللحـوظ يف التعامـل، وكـذا الذي ينتفع بثمـره وورقه معاً

ينتفع بخشبه، وغري ذلك مما يكون االنتفاع فيه بغري الثمر.
(مسـألة ١٨): ال يعتـرب فيمن يسـاقي عـىل االُصول أن يكـون مالكاً هلا، 
بل يكفي اسـتحقاقه لثمرهتا، كاملوقوف عليه، ومن يشرتي الثمرة قبل ظهورها 

أو بعده.
(مسـألة ١٩): يملـك العامل يف املسـاقاة احلصة من الثمـر حني ظهوره، 

وإذا وقع عقد املساقاة بعد ظهور الثمر ملك احلصة منه بالعقد.
(مسألة ٢٠): إذا ظهر عدم إمكان بلوغ الثمرة بالنحو املطلوب يف املساقاة 

بطلت، وجر يف املقام ما يناسب ما تقدم يف املسألة (١٤).

١٩١ ........................................................................................... املساقاة
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املبحث الثالث
يف بعض األحكام املشرتكة بني 

املزارعة واملساقاة 
املزارعـة واملسـاقاة من العقود املبنيـة عىل االلزام وااللتـزام، ومقتضامها 
اسـتحقاق صاحب االرض أو االُصول عىل العامل العمل، واستحقاق العامل 
عليـه احلصـة مـن الزرع والثمـر قبل العمـل، فيجب عىل كل منهـام اجلري عىل 

مقتىض االلتزام املذكور.
أمـا إذا مل يبتـن االتفاق بينهام عىل االلـزام وااللتزام، بل عـىل جمرد التزام 
صـول بجعـل احلصـة ملـن يعمل، مـن دون التـزام من  صاحـب االرض أو االُ
الطرف االخر بيشء مل يكن ذلك مزارعة وال مساقاة، بل يصح جعالة، وجرت 

عليه أحكام اجلعالة املتقدمة .
(مسـألة ٢١): يقـع عقـد املزارعـة واملسـاقاة بـكل مـا يدل عـىل االلزام 

وااللتزام من قول أو فعل، عىل النحو املتقدم يف سائر العقود.
(مسـألة ٢٢): ملا كانت املزارعة واملسـاقاة من العقود املالية فالالزم فيهام 

أهلية املتعاقدين وعدم احلجر عليهام، لصغر أو جنون أو رقّ أو سفه أو فلس.
(مسـألة ٢٣): املزارعـة واملسـاقاة مـن العقـود الالزمة، فال تنفسـخ إال 
بالتقايل من الطرفني، أو بفسخ من له اخليار منهام. ويثبت فيهام اخليارات الثابتة 

يف اإلجارة بالرشوط املذكورة فيها، عىل ما تقدم. 



صـول نافـذ الترصف  (مسـألة ٢٤): إذا مل يكـن صاحـب االرض أو االُ
فأوقع عقد املزارعة أو املسـاقاة توقف نفـوذ العقد عىل إجازة وليه، ومع عدمها 
ال يرتتـب أثر عىل العقد ومل يسـتحق العامل شـيئاً، ولو عمـل كان عمله هدراً، 
. نعـم يف املزارعة إذا كان العامـل جاهالً بعدم نفوذ  عاملـاً كان باحلـال أو جاهالً

ترصف مالك االرض وكان البذر منه جر ما تقدم يف املسألة (١٢). 
أما إذا مل يكن العامل نافذ الترصف فإن العقد وإن مل ينفذ إال أن صاحب 
صـول لـو مكنه منها فعمل جرياً عىل مقتىض العقد اسـتحق عليه  االرض أو االُ

اُجرة املثل لعمله. 
وإذا كان البذر يف املزارعة من العامل كان له الزرع واسـتحق عليه مالك 
االرض اُجـرة املثـل لالرض مع جهله بعدم نفوذ ترصفـه، وأما مع علمه بذلك 

ففيه تفصيل ال يسعه املقام.
(مسـألة ٢٥): إذا امتنـع العامـل مـن العمـل كان لصاحـب االرض أو 

االُصول إجباره، وإذا تأخر عنه عىل خالف مقتىض العقد كان له الفسخ.
(مسـألة ٢٦): إذا مل يـؤد العامـل العمـل املطلوب منـه، أو قرص يف عمله 
بنحـو يـرضّ بالزرع والثمـر ففي ضامنه اُجـرة املثل ملا مل يؤده مـن العمل وعدمه 
وجهـان، واألحـوط وجوباً الـرتايض بينهام. نعـم إذا كان التقصـري يف املزارعة 
موجباً لتلف بعض البذر كان ضامناً له، وكذا يضمن رضر االرض أو االُصول 

يف املزارعة واملساقاة .
(مسألة ٢٧): إذا تعذر إمتام العمل من العامل ـ ملرض أو موت أو حبس 
أو غريهـا ـ فـإن مل تؤخذ املبارشة رشطـاً يف العقد وجب عليه اسـتئجار من يتم 
العمـل، وإن مـات وجـب االسـتئجار مـن تركته، فـإن مل يفعل ذلـك دخل يف 

املسألة(٢٥). 

١٩٣ ..................................................... بعض األحكام املشرتكة بني املزارعة واملساقاة 
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أمـا إذا تعـذر ذلـكـ  لعجزه عن االسـتئجار يف حياته، وعـدم الرتكة مع 
املوت ـ بطل عقد املزارعة أو املسـاقاة، وحينئذٍ يسـتحق من احلصة املجعولة له 
بنسـبة عمله الذي وقع منه للعمل املطلوب منه، فإذا كانت حصته من احلاصل 
الثلـث، وكان قـد أد نصف العمل املطلـوب منه بمقتىض العقد اسـتحق من 
ه االخـر يف مقابل العمل الذي مل يـؤده. هذا إذا  احلاصـل نصف الثلـث، ونصفُ
قـام غريه بالعمل الباقي وأتى احلاصـل بالنحو املتعارف، أو مل يقم غريه بالعمل 

. وأما إذا مل يأت احلاصل فال يشء له.  الباقي وقلّ احلاصل، أو أتى معيباً
هـذا يف املسـاقاة، وكذا يف املزارعة إذا كان البذر مـن املالك، وأما إذا كان 
البذر من العامل ففي صورة نقص احلاصل أو تعيبه إشـكال، واألحوط وجوباً 
الـرتايض بني املالك وبينه أو بـني ورثته. ويف حكم التعذر ما إذا اُخذت املبارشة 

رشطاً يف املساقاة .
(مسألة ٢٨): جيوز التعدد يف كال الطرفني يف عقد املزارعة وعقد املساقاة، 
عـىل نحـو يشـرتك يف احلصة املجعولـة الحدمها أكثر مـن واحد، كـام إذا كانت 
االرض أو االُصول مشـرتكة بني أكثر من واحد، أو تعدد العامل بحيث يشرتك 

الكل يف العمل بتاممه يف احلصة املجعولة يف مقابل العمل.
(مسـألة ٢٩): الظاهر جواز التعاقد بني أكثر من شخصني عىل أن خيتص 
كل شـخص بـيشء يف مقابل حصة من الثمرة ختصه، كـام 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 االُصول من شخص 
والعوامـل مـن آخر واملاء من ثالـث والعمل من رابع عـىل أن يكون لكل منهم 
حصة من الثمرة، لكن الظاهر خروج املعاملة املذكورة عن املزارعة واملسـاقاة ، 

وإن كانت قد تؤدي مؤدامها.



(مسألة ٣٠): إذا تعاقد صاحب االرض مع شخص آخر عىل أن يعمرها 
ويغرس فيها شـجراً 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 شجراً ونحوه عىل أن يكون 
الشجر املغروس بنفسه بينهام، سواءً كان االصل املغروس من صاحب االرض، 
أم مـن العامل. وكـذا إذا تعاقدا عىل أن يغرس االرض ويعمرها عىل نحو معني 
عىل أن تكون االرض بام فيها بينهام. فإن هذه العقود تصح مجيعاً وإن مل تكن من 

املساقاة .

١٩٥ ..................................................... بعض األحكام املشرتكة بني املزارعة واملساقاة 
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كتاب العارية 
 . ها لالنتفاع هبا جماناً وهي عقد ثمرته التسـليط عىل العني اململوكـة منفعتُ
وصاحب العني هو املعري وآخذها هو املسـتعري أو املعار. وتقع بكل ما يدل عىل 

التسليط املذكور والرضا به، من قول أو فعل.
(مسـألة ١): يعترب يف املعري االسـتقالل يف التـرصف واالختيار، فإن كان 
حمجوراً عليه ـ جلنون أو صغر أو غريمها ـ مل تنفذ إال بإذن وليه، ومع عدمه حيرم 
وضـع اليد عىل العني والترصف فيها، وتكون مضمونة بذلك، كام تكون املنفعة 

مضمونة باُجرة املثل. وكذا مع االكراه.
(مسألة ٢): تصح االعارة من مالك املنفعة وإن مل يملك العني، كاملستأجر 

إذا مل تؤخد املبارشة رشطاً يف عقد اإلجارة .
(مسألة ٣): ال تصح االعارة من غاصب املنفعة وإن كان مالكاً، فإذا أعار 
الغاصب، فإن كان غاصباً للعني واملنفعة كان عىل املستعري ضامن العني واملنفعة 
التـي اسـتوفاها، وإن كان غاصباً للمنفعة مالكاً للعني مل يضمن املسـتعري العني 
وضمـن املنفعة التي اسـتوفاها ال غري، وله الرجوع عـىل الغاصب بام ضمن إن 

كان خمدوعاً ومغروراً من قبله.
(مسألة ٤): يعترب يف املستعري العقل الذي يتوقف عليه القصد للمعاملة ، 
وبدونه ال تصح العارية، وإن مل يكن الترصف حمرماً يف حقه، كام ال يكون ضامناً 



للعني وال للمنفعة.
(مسألة ٥): ال يعترب يف املستعري البلوغ، فتصح العارية للصبي املميز، إال 
أن تتضمـن التزامـاً عليه بأمرـ  كالضامنـ  فال يصـح االلتزام املذكور منه. وكذا 

احلال يف املكره، وأما السفيه واملفلس فال ينفذ االلتزام املايل منهام وينفذ غريه.
(مسألة ٦): كل عني مملوكة يصح االنتفاع هبا مع بقائها تصح إعارهتا.

(مسألة ٧): ينتفع املستعري بالعني بالنحو املأذون له فيه، ومع إطالق العارية 
تنـرصف للمنافع املتعارف اسـتغالل العني هلا، وملا يكـون ارضاره بالعني أقل.

(مسـألة ٨): مع تعدي املسـتعري عن االسـتعامل املأذون فيه يضمن العني 
إن أرضّ هبـا التعـدي املذكور، وعليـه اُجرة املثل للمنفعة التـي تعد فيها، دون 

املنافع املأذون فيها.
(مسـألة ٩): الجيوز للمستعري أن يعري العني لغريه بدون إذن املعري، وإال 

كان متعدياً وجر عىل إعارته حكم إعارة الغاصب.
(مسألة ١٠): العني املستعارة أمانة يف يد املستعري فيلحقها حكم االمانات 

يف الضامن، وقد تقدم يف أول الفصل السادس من كتاب اإلجارة .
(مسألة ١١): الظاهر جواز اشرتاط الضامن يف عقد العارية، فتكون العني 

مضمونة ولو مع عدم التعدي والتفريط.
(مسألة ١٢): عارية الذهب والفضة مضمونة مطلقاً ولو مع عدم الرشط، 

نعم إذا اشرتط فيها عدم الضامن لزم الرشط.
(مسـألة ١٣): عقد العارية مع إطالقه جائز، لكل منهام الرجوع فيه متى 
شـاء، إال أن يشـرتط فيه االجل فيلزم الرشط. وكـذا إذا كان الترصف املقصود 
هلام من شـأنه االسـتمرار مدة معينة بحيث تبتني العارية عىل االستمرار يف تلك 

١٩٧ ..................................................................................... كتاب العارية
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املدة ، ويكون مرشوطاً فيها ضمناً، كاسـتعارة االرض لزرعها واسـتعارة الدابة 
للسـفر هبـا، والقدر لطبخ الطعـام، فإنه ال جيـوز الرجوع فيها قبـل بلوغ الزرع 
وانتهاء السـفر وميض الوقت الـذي يتعارف تفريغ القدر فيـه من الطعام. لكن 
مور، الن املتيقن من اشـرتاط  جيوز مع االطالق الرجوع قبل الرشوع يف هذه االُ
االستمرار ضمناً صورة الرشوع. نعم لو اشرتط عدم الرجوع حتى قبل الرشوع 

لزم الرشط.



كتاب االستيداع
وهو عقـد ثمرته االئتامن للحفـظ. وصاحب العني هو املـودع، واملؤمتَن 

ع هو الوديعة . عي، واملال املودَ دَ عليها هو الوَ
وتقع بكل ما يدل عىل االسـتئامن املذكور وااللتزام به، من قول أو فعل، 

وال يعترب فيه فعل خاص أو لفظ خاص.
(مسـألة ١): ال تصـح الوديعة من املجنون، ولـو أخذها املكلف منه كان 

ضامناً هلا، إال أن يكون بإذن وليه.
(مسـألة ٢): ال تصـح الوديعة من الصبي إال بـإذن وليه، فإن مل يأذن كان 

عىل آخذها منه الضامن. 
(مسـألة ٣): ال يصـح من املكلف أن يـودع الصبي واملجنـون، ولو دفع 
املـال هلام مل يكن وديعة عندمها، وال ضـامن عليهام حينئذٍ بالتفريط واالمهال، كام 
ال ضامن بالتعدي إذا مل يسـتند له الرضر أو التلف، بل حتى إذا اسـتندا له. وأما 

مع متييزمها ففي الضامن وعدمه إشكال، والالزم االحتياط.
(مسـألة ٤): ال جيوز التعـدي عىل الوديعة بالترصف فيهـا ترصفاً منقصاً 
هلا، أو معرضاً هلا للخطر، كام لو أكل منها أو لبسها أو فك حرزها أو نحو ذلك، 
ممـا يبتني عىل خمالفـة الوضع الذي يريده املودع هلا يف مقـام التحفظ عليها، وإن 
فعـل الودعي ذلك كان متعدياً عليها. وهذا بخـالف الترصف الذي ال يأذن به 

١٩٩ .................................................................................. كتاب االستيداع
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املالـك إذا مل يكن منافياً للتحفظ عليهـا، كاالتكاء عىل القاصة، أو الكتابة عليها 
كتابة تسهل إزالتها، أو نحو ذلك، فإنهـ  وإن كان حمرماً إذا مل حيرز به رضا املالك 

ـ ال يصدق به التعدي من حيثية االستيداع.
(مسـألة ٥): إطـالق الوديعة يقتيض وجوب حفـظ الوديعة عىل الودعي 
. وإذا علـم املـودِع كيفية حفظ  بالنحـو املتعـارف، بنحـو ال يعتـرب عرفـاً مفرطاً
الودعـي للوديعة فأطلق كان للودعـي االجتزاء بالكيفية التي يعمل عليها، وإن 

. كانت عىل خالف املتعارف، واستلزمت التفريط عرفاً
(مسـألة ٦): إذا عني املودِع وجهاً خاصـاً للحفظ تعنيّ وال جيوز اخلروج 
عنه. نعم إذا ابتنى تعيني املودِع عىل بيان أدنى مراتب احلفظ كان للودعي اختيار 

االحسن واالوثق بنظره.
(مسـألة ٧): إذا عني املودِع وجهاً للحفـظ لتَخيّل إحكامه وكان الودعي 
يعلـم بخلل فيه مغفول عنه وجب عليه تنبيهه، ولو أبقاه عىل غفلته وعمل عليه 

. كان مفرطاً
(مسألة ٨): إذا عني املودِع وجهاً للحفظ فطرأ ما يمنع من التوثق به، فإن 
كان ذلـك متوقعـاً للمودِع مل جيز للودعي تبديلـه، وإن مل يكن متوقعاً فإن أمكن 
مراجعة املالك وجبت وإال كان عىل الودعي مع القدرة تبديله بام هو بمرتبته يف 
التوثق أو االحسـن منه. وكذا جيب التبديل بالوجه املذكور إذا تعذر اسـتعامله، 

نيّ له صندوقاً خاصاً فتلف أو رسق أو منع من وضع الوديعة فيه. كام لو عَ
(مسألة ٩): جيب عىل الودعي تعاهد الوديعة بالنحو املتعارف، والقيام بام 
حتتـاج إليـه من طعام أو رشاب أو تعريض للهواء أو الشـمس أو لف أو نرش أو 
جتفيف أو غري ذلك، حسـب اختـالف الودائع واالوقات واالحوال، ولو قرص 
. هذا كله مع االطالق، أما مع اشـرتاط عدم ذلك فال جيب. يف ذلك كان مفرطاً



(مسألة ١٠): إذا احتاج حفظ الرديعة والقيام بام حتتاج إليه إىل بذل مال، 
فـإن كان ذلك متوقعاً هلا حني االيداع وجب عـىل الودعي بذله والرجوع ببدله 
عـىل املودع، إال أن يشـرتط عليه رصحيـاً أو ضمناً عدم رجوعه بـه، وإن مل يكن 
متوقعـاً، فـإن ريض الودعي ببذله له من دون رجوع فهو، وإال فإن أمكن إعالم 
املودِع باحلال والعمل عىل ما يتفقان عليه وجب، وإن تعذر كان عىل الودعي أن 
خيتار االصلـح 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.
ي الظامل عىل الوديعـة عىل الكذب يف  (مسـألة ١١): إذا توقـف دفع تعـدّ
أمرها، أو احللف كاذباً وجب عىل الودعي ذلك، وإن مل يفعل مع علمه بوجوب 
ذلك عليه كان مفرطاً ضامناً، أما مع جهله وختيله احلرمة فالظاهر عدم التفريط، 

إال أن يكون مفرطاً عرفاً يف جهله.
(مسـألة ١٢): ال يضمـن الودعـي الوديعـة إال بالتعـدي والتفريط، عىل 
التفصيـل املتقـدم يف أول الفصل السـادس من كتاب اإلجارة . وإن اشـرتط يف 

عقد االستيداع ضامهناً مطلقاً فالظاهر نفوذ الرشط.
(مسـألة ١٣): عقد االسـتيداع مع إطالقه جائز، لـكل منهام الرجوع فيه 

متى شاء، إال أن يشرتط فيه االجل رصحياً أو ضمناً، فيلزم الرشط.
(مسـألة ١٤): حتـرم خيانـة الوديعـة بالتعدي عليهـا، أوالتفريـط هبا، أو 
 . اختالسـها، سـواءً كان املـودِع مؤمنـاً أم خمالفـاً، بـل وإن كان ناصبـاً أو كافراً
فعـت بناء عىل االسـتئامن وقبلت عـىل ذلك، حتى  وجيـري ذلـك يف كل أمانـة دُ
يـن، بـل جيري ذلـك حتى يف مثل نصيحة املسـتنصح، ففـي حديث عامر بن  الدَ
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مروان عن االمام الصادق A«اعلم أن ضارب عيلّ بالسيف وقاتله لو ائتمنني 
واستنصحني واستشارين ثم قبلت ذلك منه ألديت إليه األمانة ». 

فعىل املؤمننيـ  وفقهم اهللا تعاىلـ  االهتامم بذلك وعدم التسامح والتساهل، 
لشـدة االمر فيه، ففي حديث احلسـني بن مصعب عنه A: «ثالث [ثالثة] ال 
عذر ألحد فيها: أداء االمانة إىل الرب والفاجر، والوفاء بالعهد للرب والفاجر، وبر 

الوالدين برين كانا أو فاجرين».
(مسـألة ١٥): جيب عىل الودعي رد الوديعة للاملك أو وكيله مع مطالبته 
هبـا أو تعرضها للخطر، ولـو لتخوف املوت وعدم قيام وارثه باالداء. ولو مات 
املالك وجب دفعها لوارثه، وال جيزي دفعها لبعض الورثة إال مع العلم بإيصاله 
لـكل ذي حق فيها حقـه، نعم جيزي دفعها لويص امليـت أو لوكيل الورثة . ولو 

تعذر الوصول للاملك وجب االنتظار حتى يسلمه له أو لوارثه. 
ـه واحتُمل العثـور عليه بالفحص  هـل املودِع أو وارثُ (مسـألة ١٦):إذاجُ
وجـب الفحص عنه حتى حيصل اليأس مـن العثور عليه بالفحص، فإن حصل 
اليـأس فـال فحص، وكذا لو تعذر الفحص، أولزم منـه حمذور مهم، وحينئذٍ إن 
احتمل ـ ولو بعيداً ـ العثور عليه أو عىل وارثه صدفة من دون فحص فاألحوط 
وجوبـاً االنتظـار مهام طال الزمان، نعم إذا قطع بعـدم العثور عليه أو عىل وارثه 

وجب التصدق بالوديعة عن مالكها.
(مسـألة ١٧):من اسـتوىل عىل عني بال حـق ـ عمداً أو جهـالً ـ فأودعها 
غـريه فـال أثر اليداعـه، وال ترتتب عىل العـني أحكام الوديعـة، وال عىل االخذ 
هلـا حكـم الودعي، بل تكـون مضمونة عليـه ملالكها، وجيب عليه تسـليمها له، 
وحيرم عليه إرجاعها للمودِع، فإن جهل مالكها جر ما تقدم يف املسألة السابقة 
مـن وجـوب الفحـص أو االنتظار، غايته أنـه مع اليأس عن العثـور عىل املالك 



ـ بالفحص أو بدونه ـ إذا احتمل بعيداً العثور عليه صدفة ال جيب االنتظار ـ كام 
. وجب يف املسألة السابقة ـ بل جتوز املبادرة للتصدق، كام جيوز االنتظار أيضاً

عُ يف املسـألة السـابقة الودعي عىل اسرتجاع  (مسـألة ١٨): إذا أجرب املودِ
الوديعـة وأخذها منـه فالظاهر ضامن الودعـي هلا، لكن ال جيـب عليه التصدق 
ببدهلـا، بل جيب عليه نية الوفـاء للاملك لو طالبه، فإن ظهر املالك ـ مع الفحص 
أو بدونـه ـ ورجـع عليه دفع له البدل، ورجع هو عـىل املودع إن قدر عليه، وإن 

رجع املالك عىل املودِع رأساً وأخذ منه البدل فال يشء عىل الودعي.
(مسـألة ١٩): إذا تصـدق بالوديعـة يف مـورد عـدم الوصـول للاملك ثم 
ظهر املالك فاألحوط وجوباً 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 هللا رب العاملني.
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كتاب الرشكة 
وهي اشرتاك أكثر من شخص واحد يف ملكية مال واحد، بأن يكون ملكاً 
للكل بنحو االشـاعة الراجع مللكية كل واحد حصة منه مشاعة . أما لو كان كل 

واحد منهم مالكاً جلزء منه معني فليس هو من الرشكة يف يشء.
كالـدار  ـ  اخلارجيـة  االعيـان  يف  تكـون  كـام  الرشكـة   :(١ (مسـألة 
والثـوب ـ تكـون يف االعيان الذميـة كالديون، كام لوباع الرشكاء املال املشـرتك 
بثمـن يف الذمـة، أو اقرتض الرجـل من أمـوال الرشكة أو أتلفهـا. بل تكون يف 
احلقـوق أيضاً، كحق اخليار والـرشط وحق الرسقفلية الذي تعارف يف عصورنا 

وغري ذلك.
(مسألة ٢): الرشكة..

تارة: تكون قهرية ، كرشكة الورثة يف املال املوروث، وكام لو أوىص امليت 
بامل الكثر من واحد .

واُخر: تكون اختيارية، وهي عىل قسمني..
األول: احلكمية، وتكون بسـبب االشرتاك يف سبب امللك، كام لو اشرتك 
أكثـر مـن واحد يف حيازة مال واحـد، أويف إحياء أرض واحـدة، أو يف حفر بئر 
واحدة ، أو يف عمل واحد له جعل معني. ومنه اشـرتاك أكثر من واحد يف رشاء 

يشء واحد بثمن من الكل. 



الثاين: العقدية، وهي تكون ..
تارة: بترشيك شخص يف مال آخر، كام لو قال أحد الشخصني لصاحبه: 
أرشكنـي يف بضاعتـك أو دارك أوغري ذلك بثمن كذا، فقبل االخر. وكذا لو باع 

أحدمها نصف داره أو بضاعته املشاع الخر. 
واُخـر: بترشيـك كل مـن املالكني االخـرَ يف ماله، بأن يكـون لكل من 
الشخصني مال خيتص به، فيتعاقدا عىل أن يشرتكا يف املالني بنحو االشاعة ، وال 
يعترب فيها حينئذٍ مزج أحد املالني باالخر. والرشكة العقدية بقسميها كام تقع بني 

اثنني تقع بني أكثر.
(مسـألة ٣):إذا امتـزج املاالن اململـوك كل منهام لشـخص امتزاجاً رافعاً 
للتمييز بينهام عرفاً جر عليهام حكم الرشكة، سواءً اتفقا جنساً ووصفاً ـ كام لو 
امتزج الزيت اجليد بالزيت اجليد ـ أم اتفقا جنسـاً واختلفا وصفاً ـ كام لو امتزج 
ـ  كام لو امتزج زيـت الزيتون  الزيـت اجليـد بالزيـت الـردءـ  أم اختلفا جنسـاً
بزيت الذرة ـ بل جيري ذلك مع امتياز أحد املالني وصعوبة الفصل بينهام لصغر 

االجزاء، كامتزاج احلنطة باحلنطة أو بالشعري. 
وأما اشـتباه أحد املالني باالخر مـن دون امتزاج، ـ كام لو كان لزيد كيس 
مـن احلنطة ولعمـرو كيس آخر فاشـتبه أحدمها باالخر ـ فال جيـري عليه حكم 

الرشكة، بل يتعني الرجوع يف رفع االشتباه للقرعة أو الصلح.
(مسـألة ٤): الرشكة العقدية وإن كانت عبارة عن التعاقد عىل الرشكة يف 
املال، إال أهنا كثرياً ما تبتني ـ زائداً عىل ذلك ـ عىل التكسب باملال باالجتار به، أو 

استنامئه أو غريمها من وجوه االسرتباح. وذلك عىل نحوين..
األول: أن يتفـق االطراف عليه ابتداءً مـن غري أن يؤخذ يف عقد الرشكة، 

٢٠٥ ..................................................................................... كتاب الرشكة



.......................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم األول ٢٠٦

وحينئـذٍ يُعمـل عىل ذلك ـ ما دامـت االطراف آذنة به ـ عـىل النحو املأذون فيه، 
ومتى عدل بعضهم عن إذنه لزم التوقف عن العمل، وكذا لو سقط إذن بعضهم 

عن االثر بموت أو جنون أو نحومها.
الثـاين: أن يؤخـذ ذلك يف ضمن عقد الرشكة، كـام جرت عليه الرشكات 
ذات االنظمـة اخلاصة املتعارفة يف عصورنا، ومنها اجلمعيات التعاونية، وحينئذٍ 
جيـب العمـل عليه عـىل طبق ما اُخذ يف العقد سـعة وضيقاً، كام يؤخذ بسـائر ما 
تضمنه العقد من تعيني املبارش للتكسـب باملال، واالجر الذي يسـتحقه، واملدة 
التـي تبقـى فيها الرشكة، وغريهـا من الرشوط املرشوعة التـي تقدم حتديدها يف 

مبحث الرشوط من كتاب البيع.
وبلحاظ هذين النحوين يتجه منا تقسيم الرشكة إىل جائزة والزمة . وأما 
بلحـاظ أصل االشـرتاك يف املال مـع قطع النظر عن الترصف فيه والتكسـب به 

فالرشكة الزمة ال تنحلّ إال بالقسمة . 
وجيـري ذلك لـو كان الرشط يف ضمـن عقد الزم غري عقـد الرشكة، كام 
يمكن جريانه حينئذٍ يف الرشكة غري العقدية، فإنه يمكن اشـرتاط التكسـب بامل 

الرشكة يف ضمن عقد الزم.
(مسألة ٥): ترشع املضاربة باملال املشرتك، سواءً كان العامل من الرشكاء 

أم من غريهم، وجتري عىل املضاربة به أحكام املضاربة املتقدمة .
(مسـألة ٦): جيـوزرشاء بعـض الرشكاء مـن مال الرشكـة، إالّ أن الرشاء 
يلغـو باالضافة إىل حصة الرشيـك املذكور، لعدم صحة البيـع مع وحدة مالك 
الثمـن واملثمـن، لكن ال أثر لذلك فإن الثمن املقابل حلصته يقوم مقام حصته يف 
الدخـول يف الرشكة . نعم قد يشـكل احلال لـوكان للعامل يف الرشكة حصة من 
الربـح، الن مـا يقابل احلصة مـن الربح ليس ربحاً يف احلقيقة بعـد أن كان البيع 



الغياً يف احلصة، بل هو ربح صوري فال يستحق العامل حصة منه، إال أن يكون 
املـراد مـن الربح ـ الـذي جيعل للعامل يف الرشكـة حصة منه ـ مـا يعم مثل هذا 

الربح الصوري، كام هو الظاهر.
(مسـألة ٧): جيوز للرشيك االقرتاض من مال الرشكة، إال أن االقرتاض 
يلغـو يف حصتـه، المتنـاع اقرتاض اإلنسـان من مالـه، فإن أرجع املقـدار الذي 
استدانه دخل يف الرشكة جمدداً، نظري ما إذا زاد الرشكاء يف مال الرشكة، وحينئذٍ 
إن كانـت الرشكـة جائـزة مل يكن ملزماً بذلـك، بل ليس عليـه إال إرجاع حصة 
الـرشكاء هلم، وإن كانت الزمـة كان ملزماً بذلك، البتنـاء رضاهم باالقرتاض 
ـ مع لزوم الرشكة ـ عىل لزوم إرجاع مقدار املبلغ الذي اقرتضه للرشكة وجتديد 

الرشكة فيه.
(مسـألة ٨): جيوز رشاء أسـهم الرشكات ذات االنظمة املحددة، وحينئذٍ 
لزم به. نعم لو كانت بعض مكاسب الرشكة  جيري عىل املشرتي نظام الرشكة ويُ
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.
(مسـألة ٩): ال إشـكال يف أن الدين يقـع مورداً للرشكـة القهرية، كام لو 
مات شـخص عن دين له فاشـرتك فيه ورثته. بل الظاهر جريان الرشكة العقدية 
فيه، فإذا أراد مجاعة تأسـيس رشكة بمبلغ معني فكام جيوز لكل منهم أن يعنيّ ما 
يقابـل أسـهمه يف الرشكة يف النقود املوجودة عنـده فيدفعها للرشكة، له أن يعينه 
يف الدين الذي له يف ذمة الغري من أفراد أومؤسسات أهلية، فيدفع للرشكة صكاً 
مقابال للدين املذكور ليسجل يف حساب الرشكة . وإن مل تستوف الرشكة الدين، 
فإن كان قبول الرشكاء بالدين مبنياً عىل اشرتاط حتصيله ضمناً، 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. 
هـذا ولو كان دفع الصك راجعاً إىل التوكيل يف قبض املبلغ وتسـجيله يف 
حسـاب الرشكـة بعد القبـض خرج عن الرشكـة يف الدين، وتعـني عدم دخول 

املبلغ يف الرشكة قبل قبضه، وإن تلف قبله كانت خسارته عىل صاحبه فقط.
(مسـألة ١٠): الظاهر أن املنافع كالدين، فكام تقع مورداً للرشكة القهرية 
تقـع مـورداً للرشكـة العقدية، بـأن جتعل منفعة الـدار مثالً التي هـي ملك أحد 
شـخصني أو أشـخاص موضوعـاً للرشكـة بينهـم مع أعيـان أو منافـع يدفعها 

خر.  االطراف االُ
وأظهـر من ذلك مـا إذا صالح صاحبُ املنفعة الطـرفَ االخر عىل حصة 
: إذا كان لزيد دار ولعمرو عـرشة آالف دينار،  مـن تلك املنفعة بنقـد منه. مثـالً
فيصالح عمرو زيداً عن نصف منفعة الدار إىل سـنة بخمسـة آالف دينار، وتتم 

الرشكة بعد ذلك بينهام يف منفعة الدار بتاممها إىل سنة والعرشة آالف دينار. 
وهنـاك وجـه ثالث، وهو أن يتصاحلا عىل أن يدفـع صاحب املنفعة اُجرة 
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.

(مسـألة ١١): ال تصـح رشكة الوجوه وهي أن يشـرتي كل من الطرفني 
مثالً ماالً بثمن يف ذمته ثم يبيعانه، وما كان من ربح أو خسارة فهو بينهام. ومثلها 
بَ كل منهام لنفسه، من جتارة أو إجارة أو زراعة  كل ما كان موضوع الرشكة تكسّ
أو حيازة أو غريها، وال يكون فائدة الرشكة إال االشرتاك فيام يرد عليهام من ربح 
أو خسـارة من دون اشـرتاك يف االصل، وكذا لو عم ذلك ما حيصل لكل منهام 

من غري تكسب، كهبة أو مرياث أو غريمها، وهي املسامة برشكة املفاوضة. 



نعـم يمكن يف اجلميع تصالح االطراف فيام بينهم عىل أن يُرشك كل منهم 
مجاعته فيام يتحصل له، فإذا حصل له يشء وملكه جعله يف صندوق الرشكة، أو 

قبضه عن الكل بنحو الرشكة .
(مسـألة ١٢): البد يف الرشكـة العقدية من اتفاق االطـراف عىل الرشكة 
أو مـا يقوم مقامهـا، بحيث يتعاقدون عـىل ذلك بعد تعيينـه وتوضيح حدوده، 
ويكفي يف حتقق العقد كل ما يدل عىل إنشـاء التعاقد من قول أو كتابة أو عمل، 
كخلـط االموال بعضها ببعض، أو مجعها يف حمل الرشكة، أو نحومها، ثم اجلري 

عىل ذلك يف عملهم. 
وال ينبغي لالطراف املعنية التهاون يف ذلك إغفاالً له، أو اعتامداً عىل الثقة 
املتبادلـة بينهـم، أو ملنـع اخلجل منه، أو غـري ذلك، فكم من أفـراد عائلة واحدة 
متحابـني متآلفـني عملـوا مع كبريهم وهـم ال يعرفون من عملهـم إال أن الكل 
يعملون ويكسبون وينفقون من جمموع الوارد، من دون أن حيددوا وجه عملهم 
ويتفقـوا عليه، فهم ال يعرفون أهنم رشكاء مـع كبريهم، أو أهنم أعوانه يف عمله 
يعملـون له وينفق عليهم، حتـى إذا تقلبت هبم االحوال وأرادوا هم أو ورثتهم 
ب احلل الرشعي،  تصفيـة االمـور مل يرجعوا إىل يشء حمدد واضح املعـامل، وصعُ
بـل العريف أيضاً، وحصلت املشاكسـة واملنافرة، ومهـام 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.
(مسـألة ١٣): يلحـق كالً من الـرشكاء من الربح واخلرسان بنسـبة 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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املال مع كون الربح واخلرسان لالخر، سواءً تمّ هذا االتفاق بعقد مستقل به، أم 
كان رشطاً يف ضمن عقد الرشكة أو عقد آخر. 

(مسـألة ١٤): جيوز لبعض الرشكاء اشـرتاط الزيادة يف الربح عىل نسـبة 
ماله إذا كانت يف مقابل عمل يقوم به، فإن كانت الزيادة حصة مشاعة من الربح 
دخـل يف املضاربة وجـر حكمها، وإن كانت ماالً معينـاً ـ كألف دينار ـ دخل 
يف اإلجـارة وجـر حكمها. وكذا جيوز له أخذ الزيـادة يف مقابل منفعة يبذهلا ـ 
كمنفعـة املحـل التجاري، أو سـيارة العمـلـ  ويكون من اإلجـارة إن كان ماالً 
معيناً، أما إذا كان حصة مشاعة فهو معاملة مستقلة وليست إجارة وال مضاربة .

(مسـألة ١٥): ال جيوز زيـادة بعض الرشكاء يف الربح عىل نسـبة 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.
(مسـألة ١٦): جيـوز أن يُسـتأجر شـخصان لعمل واحد باُجـرة واحدة، 
فيستحق املستأجر عىل كل منهام نصف العمل مشاعاً، ويستحق كل منهام نصف 
جـرة مشـاعاً، وحينئذٍ إن اشـرتكا يف العمل بنيـة الوفاء عنهام معاً مل يسـتحق  االُ
أحدمها عىل االخر شيئاً، حتى لو صادف أن كان عمل أحدمها أكثر، النه يكون 
متربعاً عن صاحبه بالزيادة، وكذا لو اقتسام العمل بينهام من دون أن جيعال لكل 
جرة، أما لو اقتسام العمل وجعال لعمل كل منهام اُجرة خاصة  منهام قسـامً من االُ
جرتني  فيسـتحق كل منهام من صاحبه ما يتفقان عليه، سـواءً سـاو جمموع االُ

جرة املجعولة عىل متام العمل، أم نقص عنها، أم زاد عليها.  االُ
وكذا احلال لو اسـتأجرا شـخصاً آخر للقيـام بالعمل عنهام، أو اسـتأجر 
أحدمهـا أو كل منهـام من يقـوم مقامه يف حصته من العمل. نعـم إذا كان العمل 



وىل من  جرة االُ جرة الثانية متام العمل املسـتأجر عليه يف االُ املسـتأجر عليه يف االُ
وىل، عىل  جرة االُ جرة الثانية عن االُ دون تقسيم أو تنقيص فال جيوز أن تنقص االُ

ما سبق يف كتاب اإلجارة .
(مسـألة ١٧): ال جيوز الحد الرشيكني الترصف يف العني املشرتكة بدون 
إذن رشيكه، إال أن يكون الزماً عليه برشط أو نحوه. ومنه ما إذا ابتنى االشرتاك 
يف العـني عـىل ذلك ضمناً، كـام يف الطريق غري النافذ للـدور أو املحال التجارية 
املتعددة، والسـاحة اخلارجة عنها املجعولة فضاء بينهـا للتهوية واالنارة والتنزه 
ونحوها من الشؤون املشرتكة، والبئر بني الدور املتعددة لالستقاء، ونحوها من 
االمـور التابعة لالعيان املختصة، فإن إنشـاءها أو رشاءها لتكون تابعة هلا يبتني 

عرفاً عىل كون الغرض هو انتفاع االطراف هبا من دون حاجة لالستئذان. 
 وهـذا بخـالف مـا إذا مل تبتـن الرشكـة هبـا عـىل ذلـك، كـام إذا اشـرت
املتجـاورون أرضاً ليجعلوها حمالً جتارياً ثم عدلوا عـن ذلك وتركوها لالنتفاع 
املشرتك بني دورهم كطريق أو ساحة تابعة هلا، وكام لو حفروا بئراً ليبيعوا ماءها 
ثـم بـدا هلم تركها ليسـتقوا منها النفسـهم يف دورهـم، أو ورثوا شـيئاً من ذلك 
فاختاروا تركه لالنتفاع املشرتك، فإن االنتفاع يف مجيع ذلك حيتاج الذن الرشكاء. 
نعـم إذا مل يبتن جعلها تابعة عىل جمرد االذن يف االنتفاع املشـرتك، بل عىل 
االلزام وااللتزام بني االطراف بتبعيتها وتعيينها منهم لذلك لزمهم اجلري عليه 
، نظري ما سبق فيام لو ابتنى االشرتاك عىل التبعية . ومل حيتج الترصف لالذن حينئذٍ
 وقـد تشـهد القرائن بذلك، كام لـو اتفقوا عىل أن يغلقـوا أبواب دورهم 
وىل ويعتاضـوا عنها بأبواب شـارعة يف االرض املشـرتكة، أو يغوروا آبارهم  االُ
املختصة ويسـتبدلوها بالبئر املشرتكة، وغري ذلك مما خيتلف باختالف املقامات.
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(مسـألة ١٨): تقـدم أن الرشكـة العقديـة قد تبتني عـىل الترصف يف مال 
الرشكة والتكسب به، وأن ذلك قد يكون بنحو اللزوم الشرتاطه يف ضمن عقد 

الزم، وحينئذٍ جيوز العمل عليه بال حاجة إىل إذن بقية الرشكاء. 
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 عنيّ كلّ منهم ما 
يراه االخر مرضاً، أو منع مما ير االخر تركه مرضاً للامل تعني الرجوع للحاكم 
الرشعـي، واألحـوط وجوباً ذلك حتـى لو علم أن الرشيـك مل يعني ما عنيّ ومل 

 . يمنع مما منع إال مضارة لالخرين من دون أن يراه صالحاً
نعم إذا تعذر حينئذٍ الرجوع للحاكم جاز خمالفة الرشيك والعمل بام يراه 

االخر الزماً لصالح املال مقترصاً مهام أمكن عىل أقل وجوه خمالفته.
(مسألة ١٩): إذا 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 شيئاً من املال يتدارك به الفرق.
(مسـألة ٢٠): تصـح قسـمة الوقـف مـع امللـك الطلـق إذا كان عدمهـا 

مرضاً بأحدمها. 
(مسـألة ٢١): ال تصـح قسـمة الوقف بـني املوقوف عليهـم. نعم تصح 
قسـمته موقتاً بالنحو الذي ال بنايف مقتىض الوقف، كام لو تسـاو نامء القسمني 
فيتصالح الرشيكان عىل اختصاص كل منهام بأحدمها ما دام االمر كذلك، والبدّ 

يف نفوذها حينئذٍ من إذن الويل.



(مسألة ٢٢): مع ترايض الرشكاء يف كيفية القسمة يقسمون كيف شاؤوا، 
وال حاجة للقرعة، ولعل األوىل أن يقسم بعضهم وخيريّ الباقني.

(مسـألة ٢٣): مع تشـاحّ الرشكاء يف كيفية القسـمة يرجعـون إىل احلاكم 
الرشعي، وعليه تعديل السـهام وتقسـيم العني املشـرتكة بام يناسـب سـهام كل 

رشيك ثم القرعة لتعيني ما خيتص به كل منهم من أقسام العني املشرتكة .
(مسـألة ٢٤): إذا وقعت القسـمة وانكشـف أن ما تعني لبعض الرشكاء 
معيب كان له الفسخ إال أن تبتني القسمة عىل الرضا به عىل كل حال، أو اُسقط 

خيار العيب بعد القسمة .
(مسـألة ٢٥): إذا كان بعـض أمـوال الرشكة ديوناً عىل النـاس، فوقعت 
القسـمة وشـملت الديون فتلف الدين الذي صار لبعض الرشكاء كان تلفه من 
الـكل، وبطلت القسـمة فيه. نعـم إذا اتّفق الـرشكاء عىل توزيع أمـوال الرشكة 
بينهـم بنحـو خاص ولو مع توقع اخلسـارة من دون أن يرجع ذلك إىل القسـمة 

نفذ الصلح املذكور.
(مسـألة ٢٦): إذا كان بعـض أمـوال الرشكـة ديناً يف ذمـة الناس فقبض 
بعـض الـرشكاء حصتـه من الدين عـىل أهنا حصتـه التي خيتص هبـا صح قبضه 
وبطلت الرشكة يف الدين املذكور، وكذا إذا اشـرت به شيئاً من املدين أو صاحله 
عليـه بـيشء أواُبرأ ذمتـه منه. نعم إذا كانـت الرشكة الزمة مل يصـح منه القبض 

لنفسه، بل ال يمكن الترصف يف الدين إال للرشكة .
(مسـألة ٢٧): الرشيـك املـأذون يف الترصف، أو الذي لـه حق الترصف 
بمقتـىض عقـد أو رشط الزم أمـني ال يضمن مـا حتت يده من املال املشـرتك إال 

بالتعدي أو التفريط.
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(مسـألة ٢٨): إذا اشـرت بعض الرشكاء لنفسـه فليس له أن يدفع الثمن 
مـن مـال الرشكـة إال مع إذن الـرشكاء الراجع الذهنم له يف االقـرتاض من مال 
الرشكـة الـذي تقدم بيـان حكمه يف املسـألة (٧)، وإذا دفع مـن دون إذهنم كان 

خائناً، لكن ذلك ال يوجب بطالن الرشاء، وال وقوعه للرشكة .
(مسـألة ٢٩): يكـره مشـاركة الكافـر الكتايب فضـالً عن غـريه. نعم إذا 

شاركه غريه وصار أميناً عىل املال من قبله حرم خيانته.
(مسـألة ٣٠): إذا كان ألحـد عـني قيمتها عـرشون ديناراً مثـالً ولالخر 
عـني قيمتها ثالثون ديناراً واشـتبهت إحد العينني باألخـر فال تعرف ذات 
العرشين من ذات الثالثني، فإن خريّ أحدمها االخر فاختار إحدامها فال إشكال، 
وهـو راجـع إىل الصلح بينهام عىل تعيني ما يملكه كل منهـام أو تبديله، وإال فإن 
كان الغرض لكل منهام احلفاظ عىل مالية ماله بيعا معاًوقسـم الثمن بني املالكني 
خـر، فيعطى يف املثـال املذكور صاحب  بنسـبة قيمـة إحد العينـني لقيمة االُ
العني التي قيمتها عرشون مخيس الثمن واالخر ثالثة أمخاسـه، وإن كان الغرض 

لكل منهام احلفاظ عىل خصوصية العني التي له فاملرجع الصلح . 
هـذا إذا كان االشـتباه يف العينـني أما إذا كان االشـتباه يف املالكني، كام إذا 
خر يف املثال املتقـدم وتردد املالك  متيـزت العـني ذات العرشين ديناراً عـن االُ

لكل منهام فالبد إما من الصلح بينهام ولو الرجوع للقرعة .



كتاب 
السبق والرماية 

السـبق عقد يقتيض استحقاق السـابق جلعل معني، والرماية عقد يقتيض 
استحقاق االجود رمياً جلعل معني. وأطراف العقدين مجيع املشرتكني يف التسابق 
واملغالبـة، ويضاف إليهم باذل اجلعـل إذا مل يكن منهم. والبدّ فيهام من أمرين..
األول: كـون أطـراف العقـد نافـذي التـرصف بالبلـوغ والعقـل وعدم 

احلجر.
الثـاين: االجياب من بعضهـم والقبول من الباقي، ويكفي كل ما يدل عىل 
االلـزام وااللتـزام بذلـك من قول أو فعل كسـائر العقـود، وإذا تم لـزم العقد، 
ووجـب التسـابق وال جيوز االمتناع عنه مع املطالبـة إال بعروض املبطل للعقد، 

كعجز بعض االطراف أو موته، أو بالتقايل الراجع حلل العقد.
هذا إذا ابتنى السـبق والرماية عىل االلتزام بالتسـابق ثم استحقاق اجلعل 
للسـابق، نظري اإلجارة .أما إذا ابتنيا عىل استحقاق 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 وجر عليهام حكمها.
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(مسـألة ١): جيـوز السـبق بكل ذي خـف، وهو االبـل والفيلـة، وبكل 
ذي حافـر، وهو اخليـل والبغال واحلمـري. وجتوز الرماية بـكل ذي نصل، وهو 
احلديدة املحددة املوضوعة يف طرف السالح، كالسيف والرمح والسهم واحلربة 
ونحوهـا. وال جيوز التسـابق مع الرهن يف غري ذلك، حتـى احلامم عىل األحوط 
وجوباً، نعم جيوز اللعب والتسـابق فيه بال رهن، إال أن يكون قامراً فيحرم، عىل 

ما تقدم عند ذكر الكبائر من كتاب االمر باملعروف والنهي عن املنكر.
(مسألة ٢): جيوز أن يكون العوض عيناً خارجية، وأن يكون ذمياً كألف 

دينار يف ذمة اجلاعل.
(مسألة ٣): جيوز أن يكون العوض من أحد املتسابقني، ومن مجيعهم، كام 
لو بذل كل منهم مائة دينار للسـابق بحيث يكون للسابق جمموع ما يبذله الكل، 

كام جيوز أن يُبذل العوض من غري املتسابقني.
(مسألة ٤): ال جيوز جعل الرهان لغري السابق من املتسابقني، كام تعارف 
يف عصورنا مراهنة بعض املشـاهدين عىل سبق أحد املتسابقني، بحيث ال يكون 
سـبق السابق سبباً السـتحقاقه الرهان بنفسه، بل الستحقاق أحد املرتاهنني له، 

فإن ذلك من الرهن املحرم، وهو املعروف يف عصورنا بالرايسز.
(مسـألة ٥): البد يف املسـابقة من حتديد اجلهات الدخيلـة فيها، كالزمان 
واملكان ومقدار الرمي ونحو ذلك، بنحو تنضبط به املسابقة وحيدد معيار السبق 

واستحقاق اجلعل، وال جيب ما زاد عىل ذلك.
(مسـألة ٦): يف املسـابقات املحللة التي ال جيوز فيها الرهن إذا بذلت آلة 
اللعب للمتسـابقني جماناً فال إشكال، وإن كانت باُجرة فال جيوز االتفاق عىل أن 
يتحملها املغلوب وحده، وجيوز اشرتاك املتسابقني فيها، أو حتمل بعضهم املعني هلا.



 ، (مسـألة ٧): ينبغي للمؤمن أن يرتفع عن اللهو واللعب وإن كان حالالً
فعن النبي8أنه قال: «كل هلو املؤمن باطل إال يف ثالثة: تاديبه فرسه ورميه 

عن قوسه، ومالعبته امرأته، فإهنن حق». 
ويتأكـد ذلك فيام يبتني عىل املغالبة والتسـابق، فإنه جيرّ للتباهي والتفاخر 

واالرش والبطر، وهي من وسائل الشيطان املهلكة . 
وكثرياً ما تكون عاقبة ذلك التنافر والتباغض والعدوان والتحاسـد، وال 
أقـل من كـون ذلك مضيعـة للوقت الثمني الـذي هو رصيد اإلنسـان يف دنياه، 
والذي يسـتطيع أن يكتسـب به أربح املكاسـب وينال به أسمى املطالب وأسنى 

املراتب. ومنه سبحانه نستمد التوفيق والتسديد.
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كتاب 
القرض و الدين 

القـرض عقد يتضمن متليك املال للغري مضموناً عليه. أما الدين فهو كل 
ما انشغلت به الذمة، سواءً كان بعقد ـ كبدل القرض يف املقام، واملبيع يف السلم، 
واملهـر املؤجل، وثمن املبيع واُجـرة اإلجارة إذا مل يكونا عيناً خارجية ـ أم بدونه 

كبدل املضمون باليد واالتالف.
(مسـألة ١): يعتـرب يف القـرض مـا يعتـرب يف سـائر العقود من اسـتقالل 
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 ضامناً 
لـه وإن مل يملكـه، إال أن يكـون املقـرتض غري مميـز فإنه ال يضمن املـال إذا كان 

الدافع له مميزاً، بل يكون الدافع مفرطاً يف دفع املال والضامن له. 
(مسألة ٢): البدّ يف نفوذ عقد القرض وترتب االثر عليه من قبض املقرتض 
املـال، فال يملك املقرتض املال قبل ذلك. بل ال يبعد توقف صدق القرض عىل 
القبـض املبني عىل الضامن العقـدي، وال يكفي يف صدقه العقـد بدون القبض.

(مسـألة ٣): إذا تـمّ عقـد القرض وحصـل القبض لزم العقـد وال جيوز 
الرجوع فيه من أحدمها، فلو طلب املقرض إرجاع عني املال مل جتب إجابته، وكذا 



لو طلب املقرتض إرجاعه وفسـخ العقد. نعم لـه الوفاء بعني املال الذي أخذه.
مـور التي تقـوم ماليتها  (مسـألة ٤): يقـع القرض يف املثليـات، وهي االُ
بنوعهـا أو صنفهـا دون خصوصياهتـا الفرديـة، كالنقـود والذهـب والفضـة 
واحلبـوب ومنتوجات املعامـل ذات املاركات اخلاصة وغريهـا. وأما القيميات 
مـور التي تقوم مالياهتـا بخصوصياهتا الفردية ككثـري من املنتوجات  ـ وهـي االُ
اليدوية واحليوانات ـ فالظاهر وقوع القرض فيها إذا كانت مماثالهتا يف الصفات 
. وأما إذا مل تكن  الدخيلـه يف املالية عرفاً ميسـورة، وقصـد ضامهنا بمثلها حينئـذٍ
مماثالهتا ميسورة أو مل يقصد ضامهنا بمامثالهتا، بل بقيمتها فال يقع القرض هبا. 

نعـم تقدم يف خامتـة كتاب اإلجارة جواز بذل العـني مضمونة بقيمتها أو 
بعوض خاص، لكنه ليس من القرض، وال يكون مملكاً للعني املبذولة .

(مسألة ٥): يكره القرض، بل مطلق الدين مع إمكان االستغناء عنه.
 E(مسـألة ٦): جيب نية االداء عند االقـرتاض، ويف أخبار أهل البيت
أهنا سـبب بعون اهللا تعاىل عىل االداء، وأن من اقرتض ماالً ويف نيته أن ال يؤديه 

فهو بمنزلة السارق.
(مسألة ٧): يستحب إقراض املؤمن، وفيه أجر عظيم، وقد ورد أنه أفضل 

من الصدقة .
(مسألة ٨): حيرم اشرتاط الزيادة للمقرض، وهو من الربا يف الدين الذي 
تقدم يف الفصل التاسـع 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 ٩): ال 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 نقوداً من فئة خاصة عىل أن يعطيه من فئة اُخر خري منها، وقد تكون 
نفعـاً خارجيـاً، كام لو أقرضه ألف دينار ورشط عليه أن يبيعه ثوباً بأقل من قيمة 
املثل، بل مطلق البيع عىل األحوط وجوباً، بل األحوط وجوباً العموم لكل رشط 
للمقرض عىل املقرتض، سـواءً عاد نفعه له أم ال، كام لو اشـرتط أن يعطي ماالً 
لشخص ثالث أو أن يبني املسجد، وسواءً كان امللحوظ فيه املال أم ال،  كام لو اشرتط 
أن يدعـو له أوالبيه أو للمؤمنني، نعم جيوز اشـرتاط الوفاء يف غري بلد القرض.

(مسـألة ١٠): جيوز أن يشـرتط املقرتض عىل املقرض شيئاً له، سواءً كان 
عيناً أم منفعة أم صفة أم غريها، كام جيوز له اشرتاط االداء بأقل مما أخذ.

(مسـألة ١١): املحرم هو اشـرتاط الفائدة يف القرض، وال حيرم العكس، 
وهو اشـرتاط القـرض يف الفائدة، كام لـو وهب زيد عمراً عـرشة دنانري عىل أن 
يقرضـه عمـرو مائة دينار، أو آجره داره بأقل من ثمن املثل عىل أن يقرضه مبلغاً 

من املال، وغري ذلك.
(مسـألة ١٢): جيـوز للمقرض قبـول اهلبة وكل فائدة مـن 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.
(مسـألة ١٣): ال جيوز تأجيل القرض احلالّ بـل مطلق الدين بزيادة فيه، 
وكـذا إطالة أجل الديـن املؤجل، بل هو من الربا املحـرم. نعم يمكن التخلص 
: يبيع املدين متاعاً مـن الدائن بدينه  مـن احلرمة بايقـاع معاملة تثمر ذلك، مثـالً
ثم يشـرتيه منه بأكثر منه إىل أجل، أو هيب املدين للدائن شـيئاً ويشـرتط عليه أن 

يؤجل دينه، أو غري ذلك مما يتضح بمالحظة ضوابط الربا املحرم.
(مسـألة ١٤): جيـوز تعجيـل القـرض املؤجل بـل مطلق الديـن املؤجل 



بإسقاط بعضه.
(مسـألة ١٥): ال خيتـص الربـا يف الديـن باملكيل واملـوزون، بل جيري يف 

غريمها أيضاً، وليس هو كالربا املعاميل.
(مسألة ١٦): ما تقدم يف الربا املعاميل من حكم أكل الربا عمداً أو بجهالة، 

ومرياث املال ممن يأخذ الربا جار يف ربا القرض فراجع.
(مسألة ١٧): جيوز أن يشرتط يف عقد القرض جعل رهن عىل املال املقرتض، 
كام جيوز اشرتاط التوثق منه بغري الرهن، كاالقرار واالشهاد ونحومها. كام جيوز 
أن يشـرتط يف عقـد آخـر التوثق من القرض بـل مطلق الديـن بالرهن أو غريه.
(مسـألة ١٨): إطـالق القـرض يقتيض عـدم التأجيل، لكـن ظاهر حال 
املقرض حينئذٍ االذن بتأخري وفائه، فال جيب عىل املقرتض املبادرة لوفائه إال مع 
ظهور أمارة عدم الرضا بالتأخري من املقرض، فيجب الوفاء حينئذٍ فضالً عام إذا 

طلب الوفاء.
(مسـألة ١٩): جيوز اشـرتاط االجـل يف عقد القرض، كام جيوز اشـرتاط 

تأجيل القرض بل مطلق الدين يف عقد آخر، وله حينئذٍ صور ثالث..
األوىل: أن يكـون املشـرتط هو املقرتض، فيكون مفـاد الرشط أن التأخري 
حـق له وحده، وحينئذٍ ال جيـوز للمقرض االلزام بالوفاء قبل االجل، وال جيب 
عىل املقرتض الوفاء لو طالبه قبله، نعم جيوز له املبادرة للوفاء قبل االجل وإن مل 

يطالبه املقرض وجيب عىل املقرض القبول .
الثانية: أن يكون املشـرتط هو املقرض دون املقـرتض، كام لو كان عاجزاً 
عن حفظ املال قبل االجل فاشرتط االجل كي ال يتعرض ماله للخطر لو حصل 
الوفـاء قبلـه وأجابه املقرتض لذلك مع اسـتعداده للتعجيل لو قـدر عليه وقبل 
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بـه املقـرض، وحينئذٍ ال جيب عىل املقـرض القبول لو أراد املقـرتض الوفاء قبل 
االجـل. أما لو طالـب املقرض بالوفاء قبل االجل فالالزم عىل املقرتض املبادرة 

مع القدرة .
الثالثـة: أن يكـون الـرشط هلام معـاً، وحينئذٍ ال جيـوز للمقـرض االلزام 
بالوفـاء قبل االجل، وال جيب عىل املقرتض املبادرة لو طالب به، كام أنه ال جيب 

عىل املقرض القبول لو أراد املقرتض املبادرة بالوفاء قبل االجل. 
وىل، وهي املفهومة من إطالق اشـرتاط االجل،  والشـايع هو الصورة االُ
وبعدها الثالثة، وأما الثانية فهي أبعد الصور عن ظاهر االشرتاط، وحيتاج احلمل 

عليها إىل عناية خاصة .
(مسـألة ٢٠): ال يتأجل الدين احلالّ برضا الدائن بالتأجيل إذا مل يشـرتط 
االجـل يف عقد القـرض أو عقد آخر، نعم ال جيب عىل املديـن املبادرة لالداء ما 
دام الدائـن راضياً، أمـا لو عدل وطالب باالداء فإنه جيب عـىل املدين املبادرة له 

وال ينتظر االجل.
(مسـألة ٢١): جيب عىل املدين ـ إذا كان واجداً ـ املبادرة الداء الدين غري 
املؤجـل إذا ظهـرت عىل الدائن أمـارة عدم الرضا بتأخـري االداء، كام جيب عليه 
املبادرة الداء الدين املؤجل إذا حلّ أجله، وال حيل له حبسـه يف املقامني، بل هو 
من الكبائر. أما لو كان عاجزاً فاالحر به مالطفة الدائن وحسن االعتذار منه، 

وإرضاؤه مهام أمكن.
(مسألة ٢٢): إذا مل يؤد املدين الدين احلالّ مع قدرته عىل أدائه جاز للدائن 
أو وليـه أو وكيلـه مطالبته، وإذا امتنع جاز إجبـاره، وإذا انحرص االمر باللجوء 
حلاكـم اجلـور جاز. نعم مع التنـازع وإمكان الرجوع للحاكـم الرشعي ال جيوز 

الرتافع حلاكم اجلور، كام تقدم يف مسائل التقليد.



(مسألة ٢٣): إذا أراد املدين وفاء الدين وجب عىل الدائن القبول، إال إذا 
كان الديـن مؤجالً مل حيل أجلـه وكان االجل رشطاً للدائن وحده أو مع املدين، 

كام سبق يف املسألة (١٩).
وإذا امتنـع الدائـن من القبول مع وجوبه عليه جاز إجباره، إذا تعذر جاز 
التسـليم للحاكـم الرشعي بدالً عنه، وإن امتنع احلاكـم الرشعي من قبض املال 
كفـى يف فراغ ذمـة املدين متكينه للدائن من املال والتخليـة بينه وبينه، واألحوط 

وجوباً عدم االكتفاء بذلك إال بعد مراجعة احلاكم الرشعي إن أمكن.
غ اللزامه  (مسـألة ٢٤): يكفي يف وجدان املدين امللزم له بالوفاء واملسـوِّ
بـه أن يكـون له مـا يقدر عىل وفـاء دينه به من نقـد أو دين أو عـروض أو عقار 
أوضياع، فيجب عليه الوفاء مع القدرة عىل ذلك، وبيع ما يتوقف الوفاء به عىل 

البيع، وغري ذلك.
(مسألة ٢٥): ال 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 
مال أو آلة عمل أو عقار يدرّ عليه قوت سنته، فإن ذلك كله مستثنى من وجوب 
وفـاء الديـن. نعم إذا كان له فضل يف ذلك وجب بذله، كام لو كان يف داره سـعة 
وأمكنـه بيـع بعضها أو اسـتبداهلا بأصغر منهـا، وكذا لو أمكنـه االقتصار يف آلة 
العمـل أو العقـار أو رأس املال عىل البعض، أو اسـتبداله باالقـل بحيث يكفيه 

للمعاش، فإنه جيب بذل الزائد.
(مسـألة ٢٦): إذا أمكنه االسـتغناء عن دار السكن بدار موقوفة ومل يكن 
االنتقـال إليها حرجاً عليه فالظاهر عدم اسـتثنائها، بل جيـب بذهلا لوفاء الدين، 
وكـذا احلال يف غريها من املسـتثنيات. بل هو الظاهـر يف رأس املال وآلة العمل 
والعقـار إذا أمكن االسـتعاضة عنها يف املعاش بعمل يكفيه ويناسـب حاله من 
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دون مهانة أو حرج، فإنه جيب حينئذٍ بذهلا لوفاء الدين.
(مسـألة ٢٧): إذا مل يكن عنده بعض املستثنيات ال جيوز استثناء مقدارها 

مما عنده، بل جيب وفاء الدين بام عنده وإن بقي فاقداً لذلك اليشء.
(مسـألة ٢٨): إذا ريض ببيع بعض املستثنيات ووفاء الدين بثمنه فاألوىل 
للدائن أن ال يقبل ذلك، فضالً عن أن حيمله عليه ويشـجعه، لكن لو فعل ووىف 

الدين به جاز القبول، بل وجب مع إرصاره عىل ذلك.
(مسألة ٢٩): املستثنيات املذكورة إنام تستثنى يف حياة املدين، أما إذا مات 
فيتعلـق الدين هبا وال جيوز للورثة التـرصف فيها إال بعد وفاء الدين أو مراجعة 

الدائن.
(مسـألة ٣٠): إذا اشـرتط الدائـن عىل املدين يف عقد القـرض أو يف عقد 

آخر بيع املستثنيات أو بعضها لوفاء الدين صح الرشط، ووجب العمل عليه.
(مسـألة ٣١): إذا قدر املدين عىل التكسـب لوفاء دينـه بنحو يليق بحاله 

وجب عليه ذلك.
(مسـألة ٣٢): ال جيب عىل املدين االسـرتفاد واالسـتيهاب وطلب احلق 
الرشعـيـ  كاخلمـس والـزكاةـ  والتعـرض للصدقات ونحوهـا، نعم األحوط 

وجوباً له قبول ذلك مع بذله إذا مل يكن فيه مهانة عليه.
(مسـألة ٣٣): إذا كان عنـده ما جيب وفاء الدين بـه لكن مل يتيرس بيعه إال 
بدون قيمة املثل وجب بيعه، إال أن يكون الفرق كثرياً بحيث يكون إقدامه عليه 
يف مثل حاله تضييعاً للامل عرفاً، ففي وجوب البيع عليه حينئذٍ إشكال، خصوصاً 
. نعم إذا أمكن االقرتاض عىل  إذا كان ذلـك مؤقتاً، وال يلزم منه االنتظار طويالً

. املال املذكور واملبادرة لوفاء الدين فالظاهر وجوب الوفاء حينئذٍ



(مسألة ٣٤): اذا عني املدين ماالً لوفاء الدين مل يتعني له ومل يتحقق الوفاء 
به إال مع رضا الدائن بذلك، سواءً قبضه أم ال، ومنه ما لو عنيّ له موضعاً خاصاً 
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 يسـقط اعتبار رضاه بامتناعه من استيفاء الدين، كام 

سبق يف املسألة (٢٣).
(مسألة ٣٥): إذا دفع املدين لشخص ماالً ليوصله للدائن وفاءً عن دينه، 
فتـرصف الوسـيط يف املال ـ عمـداً أو غفلة ـ ترصفاً غري مـأذون فيه فإنه يضمن 
املـال للمديـن ال للدائن، فال يكفيه مراجعة الدائن أو دفع دينه له يف براءة ذمته، 
بـل البـدّ فيها من مراجعة املديـن. وكذلك احلال يف كل من دفع ماله لشـخص 
ليوصلـه الخـر هدية أو ثمن مبيـع أو حقاً رشعياً أو غري ذلك، فإن الوسـيط لو 
ضمـن املال ـ بأحد موجبـات الضامن ـ مل يربأ من الضـامن إال بمراجعة الدافع، 
وال يكفيـه مراجعة الشـخص املطلوب منه إيصال املـال إليه، وال دفع بدل املال 

له. وهذا أمر يغفل عنه كثري من الناس فالالزم التنبه له. 
نعم إذا كان الوسيط وكيالً عن الشخص الذي يوصل املال إليه يف قبض 
املال عنه، فقبضه عنه وصار املال يف يده ملكاً له فإنه إذا ضمن املال بأحد أسباب 

الضامن يتعني مراجعة موكله يف براءة ذمته، وال حيتاج إىل مراجعة الدافع.
(مسألة ٣٦): إذا مات املدين تعلق الدين برتكته وكان مقدماً عىل الوصية. 
نعـم يتقـدم عليه الكفن الواجب، كام يتقدم عليه حج اإلسـالم إذا انشـغلت به 

ذمته يف حياته.
(مسـألة ٣٧): إذا اشـرت متاعاً 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 
متاعـه، بل يأخذ من الرتكة بنسـبة دينه، وال فرق يف املقامـني بني أن يكون عدم 

دفع الثمن لكونه مؤجالً وأن ال يكون كذلك.
(مسـألة ٣٨): إذا مـات الشـخص وعليه ديـن مؤجل حلّ دينه وسـقط 
االجـل، فليس للورثـة تأخري الوفاء مـن تركته، أما إذا كان لـه دين مؤجل عىل 

الغري ففي سقوط االجل إشكال، واألحوط وجوباً الصلح والرتايض.
(مسـألة ٣٩): إذا كان الدين نقداً تابعاً لدولة معينة وجب الوفاء من نقد 
تلـك الدولة ـ وإن اختلفت طبعاته أو فئاته ـ برشط أن ال تسـقط الدولة الطبعة 
أو الفئة عن االعتبار، فإذا اقرتض من فئة العرشات مثالً جاز الوفاء بفئة املئات. 
نعم إذا اشرتط يف عقد القرض الوفاء من الفئة التي وقع القرض هبا لزم الرشط، 
أمـا إذا اشـرتط الوفاء من غريها، فإن كان املشـرتط هـو املقرتض صح الرشط، 
وإن كان املشـرتط هـو املقـرض بطل. وإذا صـح الرشط مل جيب دفـع غريها إذا 
أسقطتها الدولة . إال أن يرجع الرشط إىل اشرتاط ترجيحها مع إقرار الدولة هلا 
من دون أن ينحرص الوفاء هبا، كام لعله االظهر من حال املشـرتط، خصوصاً إذا 

كان هو املقرض.
(مسـألة ٤٠): إذا اختلفـت قيمـة اليشء املدين مل خيتلـف مقداره يف مقام 
، وال ينقص بإرتفاع  الوفـاء، فإذا كان الدين طناً مـن احلنطة وجب الوفاء بالطنّ
قيمـة احلنطة وال يزيد بنقص قيمتها، ويرتتب عىل ذلك عدم اختالف الوفاء إذا 
كان الديـن نقداً ورقياً عملة لدولة معينة باختالف قيمة النقد املذكور باالضافة 

إىل عملة دولة اُخر، أو باالضافة إىل الذهب، أو غريه من أنواع العروض. 
(مسألة ٤١): إذا اشرتط الدائن الوفاء عىل ما يناسب قيمة الدين يف وقته 
لعملة اُخر أو لعروض خاص من ذهب أو غريه، كام إذا كان مقدار الدين من 



النقد يعادل مائة غرام من الذهب فاشـرتط الوفاء بام يعادل مائة غرام منه سـواءً 
ارتفعت قيمة العملة أم هبطت، فله صور..

وىل: أن يكون الدين قرضاً ويقع الرشط يف عقد القرض.  االُ
الثانية: أن يكون الدين قرضاً ويقع الرشط يف ضمن عقد آخر. 

الثالثة: أن ال يكون الدين قرضاً، بل بسبب عقد آخر ـ كثمن مبيع أو مهر 
نـكاح أو غريمهـاـ  ويقع الـرشط يف ضمن العقد الذي اسـتحق به، أو يف ضمن 
وىل.  عقد آخر. ويصح الرشط يف الصورتني االخريتني، وال يصح يف الصورة االُ

وىل.  أما لو كان املشرتط هو املدين فيصح الرشط حتى يف الصورة االُ
هذا، وللمشـرتط يف مجيع الصور التي يصح فيها الرشط إسـقاط رشطه، 

فيكون كالعدم.
(مسألة ٤٢): ال جيوز بيع الدين بالدين، واملراد أنه يكون لشخص دين يف 
ذمة غريه والخر دين يف ذمة غريه أيضاً، فيتبايعان عىل الدينني بحيث يكون أحد 
كانا حالّني أم مؤجلني أم خمتلفني، وسواءً كان الدينان  الدينني ثمناً لالخر، سواءً
عىل غريمها ـ كام لو كان ملحمد دين يف ذمة عيل وحلسن دين يف ذمة حسني، فيبيع 
حممد دينه يف ذمة عيل عىل حسـن بدينه يف ذمة حسـني، وتكون النتيجة أن يصري 
حسـني مديناً ملحمد وعىلّ مديناً حلسـن ـ أم كانا عليهام ـ كام لو كان ملحمد دين 
مـن حنطة عىل عيل، ولعيل دين من دنانري عىل حممد، فيبيع حممد حنطته عىل عيل 
بدنانـريهـ  وتكـون النتيجة بـراءة ذمتهام معاً . نعم يمكن االسـتعاضة عن الثاين 
بإبراء كل منهام االخر من دينه أو املصاحلة بينهام عىل براءة ذمة كل منهام مما عليه.
والظاهر جواز ما عدا ذلك، سـواءً كان أحـد العوضني خارجياً واالخر 
ذميـاً دينـاً قبـل البيـع أو ديناً بعد البيـعـ  أم كانا معـاً ذميـني. وإن كان األحوط 
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اسـتحباباً عـدم بيـع الذمي بالذمي . نعم البـد من مراعاة ما تقـدم يف البيع قبل 
القبض من أحكام القبض ويف بيع السلف.

(مسـألة ٤٣): إذا بيـع الديـن بأقل منه من جنسـه، أو بأقـل قيمة منه من 
غري جنسه ففي استحقاق املشرتي عىل املدين من الدين ما زاد عىل مقدار الثمن 

الذي اشرت به الدين إشكال، واألحوط وجوباً التصالح بينهام.
 (مسـألة ٤٤): إذا بيع الدين الذي يف ذمـة الغري، فإن تعذر حتصيله جر
عليـه حكم تلـف املبيع قبل قبضه من تلفه من مال البايع واسـتحقاق املشـرتي 
الثمـن الـذي دفعه ال غـري. وإذا تعهد البايع، فإن رجع إىل اشـرتاط اسـتحقاق 
فسـخ البيع عنـد تعذر حتصيله مل يسـتحق املشـرتي إال الثمن الـذي دفعه، وإن 
رجع إىل اشرتاط دفعه بدالً عن املدين استحق املشرتي متام الدين الذي اشرتاه. 
إال أن رجـوع البايـع عىل املدين بام دفع موقوف عىل اسـتئذانه يف دفع الدين عنه 
للمشرتي، وال يستحق ذلك مع عدمه بعد عدم كونه مديناً له بل للمشرتي. نعم 
. إذا كان الدين معرضاً للتلف حني بيعه جاز بيعه مع الضميمة، وال رجوع حينئذٍ
(مسـألة ٤٥): تعارف يف عصورنا تنزيـل الكمبياالت، وذلك بأن يكون 
لشـخص دين عىل آخر إىل أجل فيدفع له به كمبيالة عليه، فإذا أراد تعجيل املال 
نـزل الكمبيالـة املذكورة لصالح شـخص ثالث بمبلغ أقل يدفعه لـه نقداً، وهو 
مشكل رشعاً، النه إن رجع إىل اقرتاض املبلغ املذكور من الثالث عىل أن يستلم 
بدلـه الدين الذي تضمنتـه الكمبيالة يف وقته كان قرضاً ربويـاً حمرماً، وإن رجع 
إىل بيع الدين املذكور باملبلغ املعجل ـ كام لعله االظهر ـ فهو وإن مل يسـتلزم الربا 
املحرم، الن نقود هذه االيام ليست من املكيل واملوزون ليلزم من الزيادة يف أحد 
العوضـني الربا املحرم، إال أنه جيري فيه ما تقدم يف املسـألة(٤٣) من االشـكال 
يف اسـتحقاق مشـرتي الدين بأقل منه عىل املدين ما زاد عىل مقدار الثمن الذي 



اشـرت به الدين، مع أنه عند عدم دفع مـن عليه الكمبيالة للدين جيري ما تقدم 
يف املسألة السابقة .

(مسـألة ٤٦): تعـارف يف عصورنا أيضاً تنزيل كمبيالـة املجاملة، وذلك 
بأن حيتاج شـخص ملقدار من املال، فيدفع له شـخص آخر كمبيالة تتضمن ديناً 
مؤجـالً عليـه مـن دون أن يكون مدينـاً له حقيقـة، فيأخـذ األول الكمبيالة منه 
وينزهلا حلسـاب شـخص ثالث مع خصم مبلغ منها يف مقابل تعجيل املال، وال 
إشكال يف بطالن املعاملة مع جهل الشخص الثالث باحلال، لرتددها بني القرض 
الربـوي والبيع مـن دون مبيع. أما مـع علمه باحلال فقد توجـه بأحد وجهني.. 
األول: رجوعهـا إىل توكيـل موقّع الكمبيالة األول بأن يبيع يف ذمته املبلغ 
، ثم يقرتض الثمن املذكور منه. لكن  املذكـور يف الكمبيالة بالثمن االقل معجالً
الزم ذلـك دفـع موقّع الكمبيالة متام املبلغ املذكور فيهـا النه مملوك عليه، وعدم 
رجوعه عىل الشخص األول إال باملقدار الذي اقرتضه منه وهو الذي أخذه بعد 

التنزيل واخلصم.
الثـاين: رجوعهـا إىل بيع مـن له الكمبيالـة املقدار الـذي تضمنته يف ذمته 
، ويكون مرجع توقيع الكمبيالة من قبل الشـخص  مؤجالً بالثمن االقل معجالً
األول إىل كفالته للبايع كفالة عرفية التي يأيت الكالم فيها يف الكفالة ـ فهو متعهد 
بدفـع املبلغ الذي باعه عنـه إن مل يدفعه هو. لكنه يشـكل بالزيادة بني العوضني 
من دون فرق بينهام إال بالزمان الذي تقدم يف املسألة (١) من بيع الربا االشكال 
يف جـوازه، ومن هنا يصعب تصحيح هذه املعاملة إال بتدارك جهات االشـكال 

التي أرشنا إليها.
(مسـألة ٤٧): ملا كانت الصكوك املرصفية حوالة باملال الذي تتضمنه من 

دون أن تكون بنفسها ماالً فإن دفعها عىل أحد وجهني.. 
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األول: أن يقصـد دافع الصك متليك مبلغ له عىل البنك بقدر املبلغ الذي 
تضمنـه الصك، إما ببيعـه أو بجعله ثمناً يف مبيع أو نحومها، وحينئذٍ جيري عليه 
حكـم بيـع ما يف ذمة الغري أو نحوه، فال جيوز بيعـه إذا مل يكن له يف ذمة صاحب 
البنـك مال، كـام يتعارف كثرياً دفع الصك قبل رصد مـا يقابله يف البنك عىل أن 
يكون سـحبه بعد ذلك أو الن دفعه عىل حسـابه املكشـوف، كـام ال جيوز لدافع 
الصك سـحب متام رصيده يف البنك حتـى إذا كان من عزمه إرجاع املبلغ الذي 
تضمنـه الصك قبل حلول وقت قبضه املتفق عليـه. وإذا امتنع البنك من الدفع 
تبطـل املعاملـة ويرجع آخذ الصك بام دفعه فقـط، الن كل مبيع تلف قبل قبضه 

فهو من مال بايعه ... إىل غري ذلك.
الثـاين: أن يقصـد بدفع الصك احلوالة العرفية ـ التـي يأيت الكالم فيها يف 
احلوالـة ـ عىل البنـك باملبلغ املذكور من دون متليك لـيشء يف ذمة البنك، بل إذا 
كانت هناك معاملة تتضمن التمليك فالتمليك يكون يف ذمة دافع الصك نفسه، 
وحينئـذٍ جيري عـىل املعاملة املذكـورة حكم املعاملـة عىل يشء يف ذمـة املتعامل 
نفسـه، فيشـكل بيع املبلغ بأقل منه إذا كان الفارق بينهام الزمن ال غري، كام تقدم 
يف املسـألة (١) من بيع الربا. وأمـا التحويل ودفع الصك فهو خارج عن صلب 

املعاملة، نعم قد يكون رشطاً فيها زائداً عليها، فيلحقه حكم الرشط.
وضعهـا  بمقتـىض  ـ  القـرض  سـندات  أن  الظاهـر   :(٤٨ (مسـألة 
القانـوين ـ وثيقة عىل املـال الذي تضمنته فصاحبها مالك لذلك املال، وليسـت 
هـي بأنفسـها ماالً بلحاظ إمكان حتصيل املال بسـببها مـن دون أن يكون مملوكاً 
بنفسـه قبـل حتصيله هبا، فهي نظـري الكمبيالة بمبلغ معني، ال نظـري النقود ذات 
املاليـة بلحاظ تعهد الدولة هبا وجعلها الرصيد هلـا، وال نظري الطوابع الربيدية، 
وال نظـري الشـبكة التـي يمكـن هبا حتصيـل الصيـد. ودفع املـال بـأزاء حتصيل 



م املاليـة هبـا مـن دون نظر  السـندات املذكـورة أو املحافظـة عليهـا ليـس لتقـوّ
للمبلـغ الـذي تضمنته، بل هو نظري دفعه بأزاء الكمبيالـة التي يتوثق هبا للمبلغ 

الذي تضمنه.
 وعـىل ذلـك يكون دفع املال وحتصيل السـندات املذكورة من اجلهة التي 
جعلتها عىل نفسها إقراضاً للامل املدفوع لتلك اجلهة، وجيري عليه حكم القرض 
مـن حرمـة الزيادة فيه، الهنا ربـا حمرم، كـام أن بيعها ثانياً جيـري عليه حكم بيع 
الدين، وإذا كان بعضه فائدة ربوية بطل البيع فيه بالنسبة، كام اليستحق املشرتي 
الزيـادة املتجـددة، الهنا ربا حمرم. نعم لو كانت بنفسـها مـاالً لصح رشاؤها من 
اجلهـة التي تصدرها كام يصح بيعها من املشـرتي هلا ورشاؤها منه، وإن اختلف 

ثمنها وزاد.
(مسألة ٤٩): ما تقدم يف أحكام املسائل االربع خيتص بام إذا كانت اجلهة 
التـي تكون طرفاً للمعاملـة ويتحصل منها املال جهة مالكـة، وحينئذٍ إن كانت 
حمرتمـة املال لزم التوقـف عن التعامل معهايف مورد بطـالن املعاملة وحرم املال 
املأخـوذ منها بسـبب املعاملـة املذكـورة، إالّ بتحليل خاص منها بعـد االلتفات 
لبطـالن املعاملـة، أو تكـون تلك اجلهـة خمالفة يف الديـن وتر صحـة املعاملة 
فيجوز أحذ املال حينئذٍ من باب االلزام، وإن مل تكن حمرتمة املال أمكن اسـتنقاذ 
املـال منها من طريـق املعامالت املذكورة وإن كانت باطلـة، بل قد ترتفع بعض 
جهات بطالن املعاملة فيها، كالزيادة الربوية التي حيل أخذها من الكافر احلريب.

أمـا إذا مل تكـن مالكـة رشعـاً وكان املـال املأخـوذ منهـا جمهـول املالك، 
فاملعاملـة معهـا باطلة عليـكل حال. نعم حيل إيقـاع صورة املعاملـة ودفع املال 
للجهـة املذكورة بداعي التسـلط عىل املـال املجهول املالك، فيؤخـذ املال وحيلّ 

بعد إجراء وظيفة جمهول املالك عليه.
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تعامل معها مالكة حمرتمـة املال إالّ أهنا  هـذا، وأمـا إذا كانت اجلهة التـي يُ
تدفـع املـال بالتحويل عىل اجلهـات غرياملالكة والتـي يكون املـال املأخوذ منها 
جمهـول املالك ـ كبعض البنوك احلكومية ـ فاالحكام املذكورة سـابقاً جتري عىل 
التعامـل معها، لكن يمكن قبض املال بسـبب التعامـل معها و حتليله بعد إجراء 
وظيفـة جمهول املالك عليه. وهكذا احلـال يف مجيع املعامالت غري الصحيحة إذا 
اُجريـت مع جهة مالكة حمرتمـة وكان دفعها للامل بالتحويل عىل جهة غريمالكة 

يكون املال املأخوذ منها جمهول املالك. 
وأوىل من ذلك أن تسـتبدل املعامالت املتقدمة ـ يف مورد االشكال فيها ـ 
بنحـو من الصلح بـني تلك اجلهة والطرف االخر، عىل أن يدفع الطرف املذكور 
لتلـك اجلهـة املال يف مقابل تسـليطهـ  بدفع الكمبيالة أو الصك أو السـندـ  عىل 
ل عليها من أجل حتليله بعدإجراء وظيفة جمهول املالك  أخذ املال من اجلهة املحوّ
عليه. وهذا جار يف مجيع املعامالتـ  صحيحة كانت أوباطلةـ  التي يكون طرفها 
حمرتم املال لكن يدفع املال بالتحويل عىل اجلهة غري املالكة التي يكون املال املأخوذ 
منهـا جمهـول املالك، كام سـبق يف املسـألة(٦٤) مـن مقدمة املكاسـب، فراجع.
(مسـألة ٥٠): إذا باع الكافر شيئاً من املحرمات ـ كاخلمر واخلنزير ـ عىل 
كافر مثله حرم عليه ثمنه، لكن لو قبض الثمن جاز للمسـلم أخذه منه وفاء عن 
دين له عليه، أو ثمناً يف معاوضة بينهام. بل لو أسلم الكافر قبل قبض الثمن جاز 

له أخذه من املشرتي، كام تقدم يف املكاسب املحرمة .
(مسألة ٥١): إذا اقتسم الرشيكان الدين بينهام فتلفت حصة أحدمها كان 
التلف من املجموع وبطلت القسمة، كام تقدم يف املسألة (٢٥) من كتاب الرشكة .

(مسـألة ٥٢): إذا مل يقـدر املدين عىل الوصـول للدائن أو من يقوم مقامه 
ليوفيـه دينـه وجب عليه العـزم عىل الوفاء لو قـدر عليه والوصيـة بالدين توثقاً 



لـه والسـعي للوصـول إليه مع االمـكان، وكفاه ذلـك مهام طـال الزمان، حتى 
مـع اليـأس من معرفته والوصول إليه. وال جيب عليـه حينئذٍ التصدق عنه بقدر 
الدين، بل ال جيزيه التصدق يف براءة ذمته من الدين، وليس هو كاملال اخلارجي 

املجهول املالك يف وجوب التصدق به عن صاحبه.
 وأمـا ما ذهـب إليه مجع من فقهائنـا ـ رفع اهللا تعاىل شـأهنم ـ يف العصور 
القريبة من وجوب التصدق واالجتزاء به واشتهر بني املترشعة باسم (رد املظامل) 
فإنه مل يثبت عندنا، نعم ال بأس بالعمل عليه احتياطاً وبرجاء املطلوبية والوفاء، 

من دون بناء عىل براءة الذمة من الدين بذلك.
(مسـألة ٥٣): إذا غـاب صاحـب الديـن وانقطـع خربه فإن علـم بموته 
وجب دفع الدين لورثته وإن علم بحياته جر 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 يفحـص عنـه يف االرض. أما لو كان انقطاع خـرب صاحب الدين والعجز عن 
الوصول إليه المر طارئ عىل املدين نفسـه ـ من غيبة أو سـجن أو نحومها ـ فال 
جيوز له دفع الدين للوارث إذا مل يعلم بموت صاحب الدين أو تقوم عليه حجة 

رشعية مهام طال الزمان، وجر عليه ما تقدم يف املسألة السابقة .
(مسألة ٥٤): إذا وجب دفع الدين للورثة ـ للعلم بموت صاحب الدين 
ـ  فال يكفي الدفع لبعضهم، أو ملـن يتوىل إدارة اُمورهم ما مل  أو احلكـم بـه رشعاً
تثبت واليته، أو وكالته عنهم مجيعاً، بل يلزم مع عدم ثبوت ذلك إحراز وصول 
حصـة كل واحد منهم من الدين له والتوثـق من ذلك. وإذا ادعى بعض الورثة 
عـدم وصول حقه لـه وجب عىل املدين تصديقه ما مل يثبت كذبه. وكذا احلال يف 

مجيع ما جيب إيصاله لورثة امليت من أمواله التي يف أيدي الناس.

كتاب القرض والدين............................................................................. ٢٣٣
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(مسألة ٥٥): إذا وجب دفع الدين للوارث ومل يعرف الوارث، فإن علم 
بوجود وارث لصاحب الدين غري االمامAإال أنه جمهول الشخص أو املكان 
جر عليه ما تقدم يف املسـألة (٥٢) من حكـم تعذر الوصول لصاحب الدين، 
وإن مل يعلـم بوجـود وارث له غري االمام كان الدين مـن االنفال التي هي ملك 
االمامA ووجب مراجعة احلاكم الرشعي فيه، واألحوط وجوباً حينئذٍ تقديم 

فقراء بلد امليت إذا كان له بلد معروف، فيرصف فيهم بإذن احلاكم الرشعي.
(مسألة ٥٦): إذا حلّ الدين وجب عىل املدين وفاؤه يف أي مكان يصل فيه 
املـال للدائن، إال مع تعيـني مكان التسـليم يف عقد الزم فيجب االقتصار عليه.

(مسـألة ٥٧): إطالق القرض يقتيض اسـتحقاق املقـرض عىل املقرتض 
التسـليم يف بلد القـرض، بمعنى وجوب ذلك عليه وإن اسـتلزم رضراً عليه أو 
رصف مال زائد عىل الدين، وال جيب عليه التسليم يف غريه إذا طالبه املقرض إال 

إذا مل يستلزم شيئاً من ذلك، فاألحوط وجوباً حينئذٍ الوفاء.
(مسألة ٥٨): جيب إنظار املعرس وال جيوز التضييق عليه وإلزامه بالوفاء، 

كام يستحب ترك احلق له أو بعضه وإبراؤه منه.
(مسألة ٥٩): يستحب الرفق يف طلب الدين حتى مع يسار املدين. ويكره 

املداقة واالستقصاء يف االستيفاء.
(مسـألة ٦٠): يسـتحب قضاء ديـن االبوين، خصوصاً بعـد وفاهتام، كام 

يستحب حتليل املؤمن احلي فضالً عن امليت من الدين الذي عليه.



تتميم : يف املقاصة 
من كان له عند غريه مال ـ عيناً كان أو ديناً ـ بنحو يمتنع من دفعه إليه ثم 
قدر صاحب املال عىل مال للشـخص الذي أخذ ماله كان له أن يقاصه من دون 
أن يعلمه، بأن يأخذ من ماله الذي قدر عليه بمقدار ما أخذ هو منه، سـواء كان 
امتناع آخذ املال األول من إرجاعه لتعمد غصبه، أم جلهله باستحقاق صاحبه له. 

نعم هو مكروه، خصوصاً 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 اهللا تعاىل.
الثالث: إذا حلف آخذ املال األول عىل عدم استحقاقه عليه. بل األحوط 
وجوباً ترك املقاصة إذا كان حلفه بطلب من صاحب املال األول، بأن استحلفه 

فحلف.
(مسألة ٦١): يستحب ملن يريد أخذ املقاصة أن يقول حني أخذه: «اللهم 
إين آخـذ هذا املال مـكان مايل الذي أخذه مني، وإين مل آخـذ الذي أخذته خيانة 

» وروي الدعاء بوجوه اُخر ال يسعنا استقصاؤها. وال ظلامً
(مسـألة ٦٢): األحـوط وجوبـاً عدم املقاصـة مع عدم امتنـاع آخذ املال 
األول، بـل كان أخـذه جهالً به مع تعذر مراجعته، نعـم لو تعذرت مراجعته يف 
املـال الثـاين أيضاً وهو املال الذي لـه عند صاحب املال األول فقد يتسـنى أخذ 
املـال املذكور مقاصة، لكن بعد مراجعـة احلاكم الرشعي، فإنه قد ير بمقتىض 

واليته عىل الغائب تفريغ ذمته من احلق الذي عليه بذلك املال.
واحلمد هللا رب العاملني.
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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 
لذلـك. واليشء املجعـول وثيقة هو املرهون وقد يطلق عليـه لفظ الرهن أيضاً، 

واملدين هو الراهن، وصاحب الدين هو املرهتن. 
والكالم يف ذلك يقع يف ضمن مباحث..



املبحث األول
يف إنشاء الرهن

ق الرهن من التزام الراهن بمضمونه وقبول املرهتن به. ويكفي  البدّ يف حتقّ
فيه كل ما يدلّ عىل ذلك من قول أو فعل، ويقع عىل وجهني..

ا ابتداءً أو جرياً عىل اشـرتاطه يف ضمن  ، إمّ األول: أن يلتـزم به اسـتقالالً
: رهنتك هـذا الثوب عىل  عقـد الزم، كعقـد القرض فيقول املديـن للدائن مثالً

دينك، فيقبل الدائن بذلك.
الثـاين: أن يلتـزم به يف ضمن عقـد الزم، كعقد القـرض أو غريه، فيقول 
: أقرضتـك هذه املائة دينار عىل أن يكون هـذا الثوب رهناً عليها،  املقـرض مثالً
فيقبـل املقـرتض بذلك، أو يقـول الدائن: بعتك هذا الدفرت هبـذا الدينار عىل أن 

يكون ثوبك هذا رهناً عىل دينك، فيقبل املدين.
(مسـألة ١): الرهن من االنشـاءات الالزمة باالصـل، وال جيوز الرجوع 
فيهـا الحد الطرفني إال بالتقايل أو بطروء أحد أسـباب اخليـار العامة، كتخلّف 
الـرشط الرصيح أو الضمني. نعم جيوز للمرهتن إسـقاط حقه من املال املرهون 
متـى شـاء، فينفذ عليـه، وال جيوز لـه الرجوع فيه بعـد ذلك، لكنّه ليس فسـخاً 

للرهن، بل هو نظري االبراء من الدين ال يكون فسخاً للعقد الذي أوجبه.
د اتّفاق الطرفني عليه، وال يتوقّف  (مسـألة ٢): يصح الرهن ويلزم بمجرّ

ته وال لزومه عىل قبض املرهتن للامل املرهون. صحّ

٢٣٧ ...................................................................................... إنشاء الرهن
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ة من عليه الدين من الدين الذي  (مسـألة ٣): يسقط حقّ الرهن برباءة ذمّ
وقع الرهن له بتاممه، وال يكفي براءته من بعضه يف سقوط حقّ الرهن عن بعض 

املال بنسبته، فضالً عن سقوطه عنه بتاممه.
(مسألة ٤): إذا 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 رهناً عىل الدين االخر، بل جيب تسليمه للراهن مع مطالبته به.

(مسـألة ٥): إذا تلف املال املرهون أو سـقط عن قابلية استيفاء احلق منه، 
فـإن كان بوجـه مضمـون قام بدلـه مقامه يف كونـه رهناً عىل احلـق، وإن مل يكن 
مضمونـاً بطل الرهـن، وال جيب عىل الراهن إبداله بغريه إال إذا سـبق اشـرتاط 

ذلك عليه يف الرهن أو يف عقد آخر.
(مسـألة ٦): يعتـرب يف الراهـن واملرهتـن الكـامل والبلـوغ والعقل وعدم 
االكراه، كام يعترب يف الراهن ملك املال املرهون وعدم احلجر بسفه أو فلس، وال 
يعتـرب ذلك يف املرهتن، لعدم كـون الرهن ترصفاً يف ماله. وإذا كان أحد الطرفني 

قارصاً قام وليه مقامه، كام يقوم الوكيل مقام االصيل يف ذلك.
(مسـألة ٧): إذا وقع الرهن مع قصور سـلطنة أحد الطرفني كان فضولياً 
وتوقـف نفوذه عىل إجازة من له السـلطنة وجرت فيه فـروع الفضويل، ويتّضح 

كثري منها ممّا تقدم يف البيع.



املبحث الثاين
يف املال املرهون

والبدّ من كونه ماالً قابالً الن يسـتوىف منـه احلق أو بعضه بلحاظ ماليّته، 
ا بنفسـه ـ كام لو كان من سـنخ احلق املرهون عليه ـ أو ببدله، كاالعيان القابلة  إمّ
الن تباع، فال يصح رهن ما ال مالية له، كبعض احلرشات، وال ما له ماليّة عرفيّة 
إال أنّـه ال يقابـل باملال رشعاً، كاخلمـر واخلنزير، أو ما له ماليّـة إال أنّه ال يمكن 
استيفاء احلق منه، مثل ما يرسع له الفساد إذا ابتنى الرهن عىل أن ال يباع بل يبقى 

بعينه إىل حني حلول الدين.
(مسـألة ٨): ال يصـح رهـن اخلمر واخلنزيـر مع كون الراهـن أو املرهتن 

. مسلامً، وإن كان االخركافراً
ا منافع  ـة رهن االعيـان اخلارجيـة . وأمّ (مسـألة ٩): ال إشـكال يف صحّ
ة رهنها، نعم ال بأس  االعيان قبل استيفائها والديون غري املقبوضة فيشكل صحّ
م يف الوجه  بجعلهـا وثيقـة عىل احلق تبعاً لرشط يف ضمن عقد الزم، نظري ما تقدّ

الثاين النشاء الرهن وذلك بأحد وجهني..
األول: أن يشـرتط يف العقد الالزم كوهنا بنفسها وثيقة عىل الدين، فيقول 
املقرض مثالً للمقرتض: أقرضتك هذه املائة دينار إىل سـنة عىل أن تكون منفعة 

دارك أو الدين الذي لك عىل زيد وثيقة لديني هذا، فيقبل املقرتض ذلك.
الثـاين: أن يشـرتط يف العقد الـالزم جعل الوثيقة مـن دون تعيني، فيقول 

املال املرهون...................................................................................... ٢٣٩
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املقرض مثالً للمقرتض: أقرضتك هذه املائة دينار إىل سنة عىل أن جتعل يل وثيقة 
عـىل ديني هـذا، فيقبل املقرتض، ثم يتفقان اتفاقاً آخر عـىل أنّ الدين اخلاص أو 
ـة هي الوثيقة عىل ذلـك الدين عمالً بمقتـىض الرشط. وعىل كال  املنفعـة اخلاصّ
الوجهني يكون للمقرض يف املنفعة أو الدين املذكورين حق نظري حقه يف الرهن 
يقتـيض حجرمها له واسـتحقاقه اسـتيفاء دينه منهام، وال يصـح االلتزام بكوهنام 
م يف الوجه األول  وثيقة عىل نحو االسـتقالل من دون رشط سـابق، نظري ما تقدّ
النشاء الرهن، فإن ذلك خيتص برهن االعيان. وبلحاظ مرشوعيّة الوجه السابق 

يصح تعميم الرهن للمنافع والديون.
م يبتني.. (مسألة ١٠): رهن املنافع بالوجه املتقدّ

تارة: عىل التعجيل باسـتيفائها باالجر ثم حفظ االجر ليستوىف منه الدين 
عند حلوله.

واُخر: عىل عدم اسـتيفائها إال عند حلول الدين، فيسـتويف منها حينئذٍ 
صاحب الدين بنفسه ما يقابل دينه، أو تُستأجر العني ويستوىف الدين من اُجرهتا. 

وكذلك الديون حيث يبتني رهنها..
تارة: عىل التعجيل باستيفائها وحفظ املال ليستوىف منه الدين عند حلوله.

واُخر: عىل عدم استيفائها إال عند حلول الدين. 
وتعيني أحد هذه الوجوه تابع التفاق الطرفني.

(مسألة ١١): تعارف يف عصورنا أن يشرتط الدائن عىل املدين استيفاء دينه 
من راتبه الشـهري الذي يسـتحقه بعمله بقدر معني أو بنسبة معينة يف كلّ شهر. 
وذلـك إن ابتنـى عـىل التزام املديـن للدائـن بالعمل الذي يسـتحصل به 
غ وترك العملـ  كان مبتنياً عىل ما سـبق من رهن  الراتـبـ  بحيـث ليس له التفرّ



املنافـع، النّ االعـامل من مجلة املنافع، وإن مل يبتن عىل ذلك بأن مل يكن ملزماً من 
قبله بالعمل، فهو أجنبي عن الرهن، وراجع إىل اشرتاط الوفاء من مال خاص، 
وهو رشط نافذ، وإن مل يكن ذلك املال مستحقاً بعمل، بل كان من سنخ التربع، 
ا يصـل له من حقوق رشعية أو  كـام لو اشـرتط الدائن عىل املدين أن يويف دينه ممّ

عادات عىل الناس أو هبات مبتدأة خاصة، أو نحو ذلك. 
ومنـه الرواتب التي تبذل يف عصورنا للمشـتغلني بطلب العلوم الدينية. 
ل مـن كون العمل  ة العقـد عىل الوجه االوّ ويرتتّـب عـىل ذلك أنـه البدّ يف صحّ
. أما الثاين فيكفي يف  الً واالسـتئجار عليه صحيحاً الذي يسـتحق به الراتب حملّ
ته ملكيّة املدين للراتب ولو بعد حصوله يف يده، لكونه مباحاً أصلياً أو ماالً  صحّ

جمهول املالك يصح له متلّكه بوجه رشعي.
(مسـألة ١٢): ما سـبق يف رهن الدين واملنفعة جار يف رهن احلق إذا كان 
م الكالم فيه يف ذيـل كتاب اإلجارة ،  ية الـذي تقدّ مقابَـالً باملـال، كحق الرسقفلّ
م الكالم فيه يف فصل  وحـق األولويّة للمـزارع يف االرايض اخلراجية الذي تقـدّ

رشوط العوضني من كتاب البيع.
(مسألة ١٣): يف جواز رهن الكيلّ عىل إطالقه ـ كثوب أو بقرة ـ أو الكيلّ 
يف املعنيّ ـ كثوب من رزمة معينة ـ إشكال. نعم جيوز التوثّق هبام للدين بااللتزام 
به يف ضمن عقد الزم، نظري ما سـبق يف املنافع والديون، وحينئذٍ يكون عىل من 

عليه الدين دفع فرد من الكىلّ ليكون هو الوثيقة .
(مسـألة ١٤): ال جيوز رهن االعيان غـري اململوكة كاالوقاف واالرايض 
اخلراجيّـة، إال أن يرجع رهن الوقف إىل رهـن منفعته إذا كانت ملكاً للموقوف 
عليهـم، ورهـن االرض اخلراجيّة إىل رهن حـق األولويّة فيهـا، فيصح بالوجه 

الذي تقدم يف املسألة (٩).

املال املرهون...................................................................................... ٢٤١
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ا بنحو  (مسـألة ١٥): املال املرهـون عىل دين جيوز رهنه عىل ديـن آخر إمّ
يزاحـم مقتـىض الرهن األول، كام لـو اقتىض كون االسـتيفاء للدينني يف عرض 
ا بنحـو ال يزامحه، كام لو  واحـد أو ابتنـى عىل رشط خمالـف ملقتـىض األول، وإمّ
اقتىض االسـتيفاء للدين الثاين بعد اسـتيفاء الدين األول مـن دون أن يبتني عىل 
رشط منـاف ملقتـىض الرهن األول، وال فـرق بني كون الدينني لشـخص واحد 
وكوهنام لشـخصني. نعم البدّ يف الصورة الثانية مـن رضا املرهتن األول إذا كان 
الرهن الثاين مزامحاً للرهن األول، أما إذا مل يزامحه فال يعترب رضاه. كام يمكن يف 

 . املقام فسخ الرهن األول بالتقايل من الطرفني ثمّ رهن املال عىل الدينني معاً
د الرهن عىل الدين الواحد، فللمرهتن استيفاء دينه  (مسألة ١٦): جيوز تعدّ
من كل من الرهنني خمرياً بينهام أو مع تقديم أحدمها، حسب ما يتفق عليه الطرفان.
(مسـألة ١٧): ال يعتـرب يف املال املرهون أن يكون ملـكاً للمدين بل جيوز 
رهن ما ال يملكه املدين، سواءً كان ملكاً لغريه أم مل يكن مملوكاً الحد كالصدقات 
العامة . نعم البدّ من إذن من له الوالية عىل املال املرهون من مالك أوويل، وإذا 

اً وتوقّف نفوذه عىل إذنه.  وقع الرهن بغري إذنه كان فضوليّ
ع لغري املدين برهن ماله عىل دين غريه، فإذا كان زيد مديناً  بـل يصح التربّ
لعمـرو جاز لبكر أن يرهـن ماله عىل الدين املذكور، وحينئـذٍ ال يعترب إذن زيد، 
بـل يكفي اتفاق بكـر وعمرو عىل ذلـك، والراهن يف احلقيقـة يف مجيع ذلك هو 

صاحب املال املرهون.
(مسـألة ١٨): من 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 
اً  عليه إذا استوىف املرهتن دينه من املال، إال أن يكون إذنه يف الرهن أو طلبه له مبنيّ



عىل التربع وعدم الضامن، فالبدّ حينئذٍ من قيام القرينة عىل ذلك.
(مسألة ١٩): ال يعترب العلم بمقدار املال املرهون وال بصفاته وال بمقدار 

ماليته.

املبحث الثالث
يف الدين الذي يرهن له

ة، كالدراهـم والدنانري والطعام  يصـح الرهـن عىل كلّ عني ثابتـة يف الذمّ
ة الغري. ويف عمومه للمنافع إشكال، كام لو استأجر  ونحوها ممّا يكون ديناً يف ذمّ
إنسـان عىل عمل مل تؤخذ فيه املبارشة، فأراد املسـتأجر أن يسـتوثق لنفسه فيأخذ 
ه االجري، فيبيع  رهنـاً، ليكون له أن يسـتويف منه العمل املسـتأجر عليه إذامل يـؤدّ
الرهن املذكور ويستأجر بثمنه من يقوم بذلك العمل. نعم جيوز له التوثّق لذلك 
م  بااللتـزام يف ضمن عقد الزم بجعل يشء وثيقـة للعمل املطلوب، نظري ما تقدّ

يف رهن الديون واملنافع.
ة قبل أن يثبت  (مسـألة ٢٠): ال يصـح الرهن عىل ما يتوقّع ثبوتـه يف الذمّ
ق مقتـيض ثبوته كاجلعل يف اجلعالة قبل االتيـان بالعمل، وبدل  ، سـواءً حتقّ فعالً
املغصـوب قبـل التلـف النّ يد الغاصب سـبب للضـامن، أم مل يتحقق املقتيض، 
كبـدل االمانات غري املضمونـة إذا أراد صاحبها التوثّق بأخـذ الرهن حذراً من 
التفريـط فيهـا، وبـدل املبيع الـذي يقبضه املشـرتي إذا أراد البايـع التوثّق بأخذ 
الرهن حذراً من حصول أحد أسـباب الفسـخ أو البطالن من دون أن يسـتطيع 
اسـرتجاع املبيع كي يسـتطيع اسـتيفاء بدله من الرهن، ونظريه بدل الثمن الذي 
يقبضه البايع إذا أراد املشرتي التوثق بأخذ الرهن حذراً من حصول أحد أسباب 

٢٤٣ .............................................................................. الدين الذي يرهن له
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الفسخ أو البطالن من دون أن يستطيع اسرتجاع الثمن. 
وكـذا احلال يف االعيـان اململوكة إذا كانت يف يد الغـري ـ كاالمانة واملبيع 
الذي يشرتط تأجيل تسليمه ـ وأراد صاحبها التوثّق لنفسه بأخذ مال ممن هي يف 

يده ليكون ملزماً بتسليمها بأعياهنا.
م  نعم يمكن اشرتاط التوثّق يف مجيع ذلك يف ضمن عقد الزم، نظري ما تقدّ
يف رهن املنافع والديون، كام لو اشـرت عمرو سـيارة زيد نقداً واشرتط عليه أن 
تكـون داره وثيقة للثمن الذي دفعه ليسـتوفيه منها لو ظهرت السـيارة معيبة أو 
مغصوبـة ثـم وقع تسـليم الثمن مبنياً عىل الـرشط املذكور، بأن يكـون دفعه مع 
احتامل بطالن البيع مبنياً عىل جعل الدار وثيقة له، وكام لواشرت زيد دار عمرو 
م إليه الدار بعد سنة واشـرتط عىل عمرو أن يدفع له سيارته لتكون  عىل أن تسـلّ
مها بعد السنة وهكذا، فإن الرشط املذكور نافذ، كام  وثيقة للدار من أجل أن يسلّ

م نظريه. تقدّ

املبحث الرابع 
يف أحكام الرهن

(مسألة ٢١): إطالق الرهن يقتيض استحقاق املرهتن أخذ املال املرهون، 
فيجب عىل الراهن تسليمه له وإذا امتنع اُجرب عىل ذلك، وال جيوز له اسرتجاعه 
رج عنه باشرتاط  د مقتىض االطالق بالرشط، كام قد خيُ منه بعد أخذه له. وقد يتأكّ
. بقاء املال املرهون عند الراهن أو عند شخص ثالث، وجيب العمل بالرشط حينئذٍ

(مسألة ٢٢): املال املرهون وإن كان باقياً عىل ملك الراهن إال أن مقتىض 



الرهن ثبوت حق للمرهتن فيه، وهو حق استيفاء دينه منه، وقد سبق أن مقتىض 
إطالقه أنّه يستحق وضع يده عليه وجعله يف حوزته، وحينئذٍ يتعنيّ منع الراهن 
من كل ترصف ينايف أحد هذين احلقني ـ ولو لكونه دخيالً يف كيفيّة إعامهلام ـ إال 
بـإذن املرهتن، فال جيوز له إتالفـه، أو إخراجه عن ملكه ببيع أو وقف أو عتق أو 
ة الرغبة فيه،  ه لقلّ نحوهـا، أو تغيـري حاله بصبغ أو كرس أو نحومها ممّا قـد يعرضّ
وال إجارتـه أو إعارتـه أو نحومها ممّا يوجب خروجه عن حوزة املرهتن أو جيعله 
معرضـاً للتلـف والرضر، وال أن حيـدث فيه ما يصعب معـه حفظه عىل املرهتن 
قها، وإحبال الدابة  ه املوجب النفراط أجزائه وتفرّ وجعله يف حوزته، كحلّ شـدّ
املوجب لزيادة الكلفة يف حفظها مع ولدها، أو نحو ذلك. وإذا فعل الراهن شيئاً 
مـن ذلك مـن دون إذن املرهتن، فإن كان ترصفاً خارجيـاً ـ كاالتالف والصبغ ـ 
كان حراماً ومعصية، وإن كان ترصفاً اعتبارياً ـ كالبيع واإلجارة ـ مل ينفذ إال أن 

جييزه املرهتن، كالعقد الفضويل.
ف يف املال املرهون من غري إذن املرهتن  (مسألة ٢٣): جيوز للراهن الترصّ
ـه بالوجـه املتقدم، وربـام كان من ذلك بيعه عـىل أن يبقى  إذا مل يكـن منافيـاً حلقّ
بعينه مرهوناً مسـتحقاً للمرهتن، بحيث ال يسـتقل املشرتي به إال بعد وفاء احلق 
املرهـون عليـه، نظري ما لو كان املـال املرهون ملكاً لغري مـن عليه احلق، لكنه ال 

خيلو عن إشكال واألحوط وجوباً عدم صحة البيع املذكور.
(مسألة ٢٤): إذا أذن املرهتن يف بيع املال املرهون أو أجاز بيعه بعد وقوعه 
قام الثمن مقام املبيع يف كونه رهناً عىل الدين، إال أن يبتني االذن أواالجازة عىل 

إسقاط حق الرهن، فحينئذٍ يستقلّ الراهن بالثمن.
(مسـألة ٢٥): املـال املرهـون إذا صـار ـ بمقتىض إطالق عقـد الرهن أو 
بمقتـىض الـرشط حتـت يد الراهـنـ  فهـو أمانة بيـده ال يضمنـه إال بالتعدي أو 

أحكام الرهن..................................................................................... ٢٤٥
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م يف أوائل الفصل السادس من كتاب اإلجارة . التفريط، عىل النحو املتقدّ
ف يف املال املرهون إال بوجهني: (مسألة ٢٦): ال جيوز للمرهتن الترصّ

ف الذي هو مقتىض أمانته، كإطعام احليوان ونرش الثوب أو  األول: الترصّ
الطعام لو خيف عليهام من التلف. 

الثاين:ما يأذن به املالك رصحياً، أو يفهم من ظاهر حاله ولو بسبب التعارف.
(مسـألة ٢٧): إذا تعـرّض املـال املرهون للفسـاد بنحو يُسـقط قيمته، أو 
نقصها نقصاً معتداً به وجب مراجعة مالكه، فإن أذن ببيعه فذاك، وإال فإن بلغ  يُ
اً يمنع من استيفاء الدين من الرهن كان للمرهتن بيعه بعد االستئذان  الرضر حدّ
رت مراجعة املالك. وجيري ذلك فيام لو تعرّض املال  مـن احلاكم، وكذا إذا تعـذّ

ضاً للرسقة أو نحوها. املرهون للخطر من غري جهة الفساد، كام لو كان معرّ
(مسألة ٢٨): منافع املال املرهونـ  كركوب الدابة وسكنى الدارـ  ونامءاته 
ـ كالبيض واحلليبـ  ملك للراهن، وليس للمرهتن استيفاؤها وأخذها إال بإذنه 
الرصيح أو املسـتفاد من ظاهر احلال، فإن ابتنى إذنه عىل املجانية فهو، وإال كان 
عليـه بدهلـا ونقـص مقداره مـن دينه. وكـذا احلال إذا اسـتوفاها من غـري إذنه.
(مسـألة ٢٩): إذا اشـرتط املرهتن أن تكون منافع املال املرهون أو نامءاته 

له، أو أنّ له استيفاءها وأخذها جماناً فلذلك صور.. 
وىل: أن يشـرتط ذلـك يف عقـد القـرض، كـام إذا أقـرض املـال برهن  االُ
واشرتط حني القرض أن تكون منافع املال املرهون أو نامءاته له، أو أقرض املال 

واشرتط عىل املقرتض أن جيعل عليه رهناً تكون منافعه ونامءاته له. 
ـ  كام لو  الثانية: أن يشـرتط ذلك يف نفس الرهنـ  فيام إذا اُنشـئ اسـتقالالً
طالب الدائن املدين بالرهن، فلامّ أراد أن يرهن عنده شيئاً اشرتط عليه يف الرهن 



أن تكون منافعه ونامءاته له فقبل الراهن الرشط.
ل برهن  الثالثة:أن يشـرتط ذلك يف عقد ثالث، كام إذا باع شيئاً بثمن مؤجّ
واشـرتط يف عقد البيع أن تكون منافع املال املرهون أو نامءاته له، أو رهن املدين 
ـ  كالبيـعـ  ورشط أن تكون منافع ذلك  شـيئاً عـىل دينه ثم أوقع مع املرهتن عقداً

اليشء املرهون أو نامءاته له. 
وىل فيبطل الرشط املذكور، النـه من الربا املحرم، فإذا  أمـا يف الصورة االُ
اسـتوىف املرهتن املنافع والنامءات كان ضامناً هلا ونقص من دينه بقدرها، وأما يف 
الصورتني االخريتني فالظاهر جـواز الرشط املذكور ونفوذه، فيملك به املرهتن 
منافـع املـال املرهون ونامءاتـه، فإذا اسـتوفاها وأخذها مل يكن ضامنـاً لبدهلا ومل 

تنقص من دينه.
(مسـألة ٣٠): جتري الصورتان السـابقتان أيضاً فيام إذا كان املرشوط هو 

استيفاء الراهن املنافع وأخذه النامء بعوض.
(مسـألة ٣١): إذا أراد الطرفـان اسـتيفاء الراهـن منافـع العـني املرهونة 
م  ونامءاهتـا جماناً أمكنهام االسـتعاضة عـن الدين والرهن ببيع الـرشط الذي تقدّ
التعـرّض له يف اخليـار الثالث من الفصل الرابع من كتـاب البيع، فمثالً إذا أراد 
زيد أن يقرتض من عمرو ألف دينار إىل سنة ويرهن عليها داره، فبدالً من ذلك 
يبيع زيد داره من عمرو بألف دينار وجيعل له خيار ردّ الثمن إىل سنة، فإذا أرجع 
زيـد لعمرو االلف دينار يف آخر السـنة يفسـخ البيع ويسـرتجع داره، فإن الدار 
. نعم لو  ، وله أن يستوفيها جماناً ومنافعها يف تلك السنة تكون ملكاً لعمرو حينئذٍ
تلفت الدار يكون تلفها عليه، بخالف ما لو كانت مرهونة فإن تلفها يكون عىل 
زيـد وال يضمنـه عمرو إال مع التفريط، كام أنه إذا مل يـأت زيد بالثمن يف االجل 

املحدد فليس له الفسخ إال أن يرىض عمرو.

أحكام الرهن..................................................................................... ٢٤٧
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(مسـألة ٣٢): حق الرهانة يورث، فإذا مات املرهتن انتقل حق الرهن يف 
املال املرهون لورثته، وال يسقط حق كلّ منهم إال بإسقاطه، أو برباءة ذمة املدين 

ته من الدين الذي عليه الرهن. من حصّ
(مسـألة ٣٣): ال يبطل الرهن بموت الراهن، بل يبقى املال املرهون معه 

مورداً حلق الرهن وإن صار للوارث.
(مسـألة ٣٤): إذا حلّ وقت استيفاء الدين مل يستقلّ املرهتن باستيفائه من 
املـال املرهـون، بل البدّ من مراجعـة الراهن ليقوم بأدائه من عنـده، أو من املال 
املرهـون ـ إن كان مـن سـنخ الدين ـ أو ببيـع املال املرهون عـىل املرهتن أو غريه 
ويـويف الدين بثمنه. وإن امتنـع جاز إجباره عىل أحد االمريـن، وإن تعذر ذلك 

جاز للمرهتن أن يتوىل البيع بنفسه. 
واألحوط وجوباً مراجعة احلاكم الرشعي مع االمكان. وجيري ذلك فيام 

رت مراجعة املالك لغيبة أو جهالة أو نحومها. إذا تعذّ
(مسألة ٣٥): إذا اشرتط املرهتن عىل الراهن يف عقد الرهن أو يف عقد آخر 
أن يكـون له بيع الرهن السـتيفاء الدين مـن دون مراجعته نفذ الرشط املذكور. 
وكـذا إذا جعله الراهن وكيالً عنه يف البيع ورشط عليه املرهتن يف عقد الرهن أو 
يف عقـد آخر غـري عقد الوكالـة أن ال يعزله. نعم األحوط وجوباً عدم اشـرتاط 

ذلك يف عقد القرض.
(مسـألة ٣٦): إذا أفلـس املرهتن أو مات مديناً دينـاً ال تفي به تركته ففي 
تقديم حق املرهتن يف العني املرهونة عىل بقية الغرماء إشكال، واألحوط وجوباً 

الرتايض والتصالح معهم.
(مسألة ٣٧): إذا مات الراهن ومل يكن للمرهتن بينة عىل دينه عليه، وخاف 



إن هـو أقرّ باملال املرهون أن يأخذه الورثة منه وينكروا دينه، جاز له أن يسـتويف 
دينه من املال املرهون بنفسـه ويُرجع ما زاد منه للورثة من دون أن يقر بالرهن.
(مسـألة ٣٨): إذا وجـد املرهتن عنده رهناً عىل ديـن وجهل صاحبه كان 
له اسـتيفاء دينه منه، فإن كان الدين بقدر الرهن فذاك، وإن كان أكثر من الرهن 
بقـي الزائد من دينه يف ذمة الراهن املجهول، وإن كان أقلّ من الرهن بقي الزائد 
مـن الرهـن أمانة يف يده للراهـن املجهول، وجر عليه حكـم االمانة املجهول 
م يف املسألة (١٦)من كتاب االستيداع. وإن جهل مقدار الدين  مالكها، وقد تقدّ

واحتمل كونه بقدر الرهن جاز له احتسابه بدينه ويكون له.
د الدين الـذي عليه الرهن بني االقـلّ واالكثر بني  (مسـألة ٣٩): إذا تـردّ

عىل االقل.
د بني كوهنا رهناً عىل  (مسألة ٤٠): إذا كان عند شخص عني الخر، وتردّ
دين وكوهنا وديعة أو نحوها بني عىل عدم كوهنا رهناً، سـواءً علم بأن صاحب 
العـني مدين للشـخص الـذي عنده العـني، أم مل يعلم بذلك. نعـم إذا اتّفقا عىل 
عى املدين أهنا  عى الدائـن أن العني رهن عىل ذلك الدين وادّ كونـه مديناً له، وادّ
ليسـت برهن كان القول قول الدائن ما مل يقم املدين البينة عىل عدم كوهنا رهناً، 
مها منه ال عىل وجه الرهينة، وال يسـمع مع  ويكفـي أن يقيـم البينة عىل أنه تسـلّ

ذلك دعو الدائن أنه رهنها عنده بعد ذلك، إال ببينة.

أحكام الرهن..................................................................................... ٢٤٩
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الفصل الثاين
يف الكفالة 

وهـي نظـري الرهـن يف كوهنـا اسـتيثاقاً للحق، لكـن موضوعهـا النفس 
د شـخص الخر بحضور شـخص  والغرض منها احلضور. فهي عبارة عن تعهّ
ثالـث، بحيث يلزمـه أن حيرضه لو مل حيـرض. واألول الكفيـل، والثاين املكفول 
لـه، والثالث املكفـول. وحملّ الكالم ما إذا وجب احلضـور عىل املكفول، وكان 

املكفول له يستحق ذلك عليه. ويأيت متام الكالم يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل.
(مسـألة ١): ال إشـكال يف توقّف الكفالة عىل رضا الكفيل واملكفول له، 
فها عىل رضا املكفول أيضاً، فمع عدم رضاه هبا ال سـلطان للكفيل  والظاهر توقّ
عليـه، وال يرتتب أثرها بالنسـبة إليه. نعم املفـروض 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 ٢): البد 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.

(مسـألة ٣): جيـوز اشـرتاط الكفالة عـىل الكفيـل ـ من قبـل املكفول أو 
املكفـول لـه أو شـخص ثالث ـ يف ضمـن عقـد الزم، فينفذ مع رضـا املكفول 

واملكفول له. وهو عىل وجهني:
األول: أن يشرتط كونه كفيالً لزيد مثالً ومسؤوالً به. 

. ويف األول يكـون كفيالً بمجرد  الثـاين: أن يشـرتط عليه أن يكفل زيـداً



الرشط، ويف الثاين ال يكون كفيالً إال بعد إنشاء الكفالة، وال يكون فائدة الرشط 
إال وجوب إنشائها.

(مسـألة ٤): ملـا كانـت الكفالـة متمحضـة يف التعهد من جانـب الكفيل 
وحـده فاألحـوط وجوبـاً االقتصار يف نفوذهـا عىل ما إذا ابتنـت عىل أن يرتتب 
عليهـا يشء مـن جانب املكفول له، كام إذا كان قد اشـرتط الكفالة فريجع قبوله 
هبا للقبول بكوهنا وفاء برشطه، أو كان مستحقاً احلضور عىل املكفول أو حابساً 
ـ  من  لـه فعـالً فيأذن بانرصافه أو يطلق رساحه اعتامداً عىل الكفالة، أو كان طالباً
املكفـول أو مـن غريه ممـن يتعلق بهـ  التوثق حلقه سـاعياً لذلـك، فيرتك الطلب 
والسـعي املذكورين اكتفاء بالكفالة أو نحـو ذلك. أما إذا كانت مبتدأة من دون 
ذلك نظري الوعد املجرد فيشـكل نفوذها إال أن تكون مرشوطة عىل الكفيل من 

قبل املكفول له يف ضمن عقد آخر فتنفذ تبعاً لنفوذ العقد.
(مسـألة ٥): يعتـرب يف الكفيل أن يكون قابالً الن يلـزم بإحضار املكفول 
عـىل ما تقتضيه الكفالة لكامله بالبلوغ والعقل، فإذا كان مقتىض الكفالة إحضار 
املكفول بعد شهر من العقد ـ مثالً ـ لزم كامل الكفيل حينئذٍ وال جيب كامله حني 
إجراء العقد، بل يمكن قيام وليه مقامه يف إجراء العقد إن كانت الكفالة صالحاً 
لـه. أما املكفـول واملكفول له فال يعتـرب كامهلام، فيمكن كفالـة الصبي واملجنون 

والكفالة هلام إذا ريض هبا وليهام بدالً عنهام.
(مسـألة ٦): ال يعترب قدرة الكفيل عىل إحضار املكفول واقعاً، 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 بنفسـه 
بحيث يأيت به معه، بل املراد ما يعم استجابة املكفول للكفيل لو أمره باحلضور.
(مسـألة ٧): ترشع الكفالة سـواءً كان طلب حضور املكفول لتعلق حق 

٢٥١ ........................................................................................... الكفالة
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مـايل بـهـ  كديـن أو كفالـة أو تسـليم مبيع أو نحوهـاـ  من أجل أن يسـتوىف منه 
ذلك احلق، أم كان المر آخر، كحضوره ملرافعة أو الداء شهادة أو دخول سجن 
بحـق أو ليقتـص منه أو غـري ذلك. ويعترب يف القسـم األول أن ال يكون الكفيل 
واملكفـول لـه حمجوراً عليهام بسـفه أو فلس. وال يعترب ذلـك يف املكفول لثبوت 

احلق عليه عىل كل حال.
، كام لو  (مسـألة ٨): تصح الكفالة يف املاليات، سـواءً كان احلق ثابتاً فعالً
كان املكفول مديناً للمكفول له، أم مل يكن ثابتاً فعالً مع وجود سببه، كاجلعل يف 
عقد اجلعالة والعوض يف عقد السبق والرماية، بل تصح مع عدم وجود السبب 
، كثمن أو أجر يف بيع أو إجـارة متوقعي احلصول، كام لو قال: بعه الدارأو  فعـالً

جرة . آجره الدكان وأنا كفيل باحضاره ليؤدي الثمن أو االُ
(مسـألة ٩): مـع إطـالق الكفالة يف املاليـات جيب عىل الكفيـل إحضار 
املكفـول، ومع تعذر ذلك جيب عليه دفـع 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.
(مسـألة ١٠): يمكـن يف الكفالـة مطلقـاً جعل رشط جزائـي عىل تقدير 
عـدم إحضار املكفول، لكن البد يف نفـوذه من تقديم الرشط، فإذا قال الكفيل: 
عـىلّ كذا إن مل اُحرضه، لزمه الـرشط. وإذا قال: إن مل اُحرضه فعيل كذا، مل يلزمه 

الرشط ومل يكلف إال بإحضاره.
(مسـألة ١١): يف الكفالة يف املاليـات إذا دفع الكفيل املال، فإن كان بإذن 
املكفول أو بطلب منه كان للكفيل الرجوع عليه بام دفع، وإن مل يكن باذنه مل يرجع 
عليـه، إال إذا كان آذنـاً يف الكفالـة املطلقة التي سـبق ظهورهـا يف دفع احلق عند 
تعذر االحضار، فإن له الرجوع حينئذٍ إذا كان قد دفع املال مع تعذر االحضار.



(مسألة ١٢): مع إطالق الكفالة يلزم الكفيل إحضار املكفول يف بلد عقد 
الكفالة، وال يكفي إحضاره يف غريه إال مع القرينة الصارفة عن مقتىض االطالق.
(مسـألة ١٣): جيب عىل املكفول االسـتجابة للكفيل واحلضور معه، فإن 
امتنع جاز له إجباره ولو باالستعانة بالظامل. نعم نفقة االحضار عىل الكفيل وال 
يتحملها املكفول إال مع الرشط، وإن كان ضمنياً مسـتفاداً من شاهد احلال عند 

إذن املكفول يف الكفالة .
(مسألة ١٤): جيوز أن يكفل الكفيلَ شخص ثان، يكون ملزماً باحضاره ليقوم 
بمقتىض كفالته، كام جيوز أن يكفل الثاين شخص ثالث، وهكذا ترتامى الكفاالت.
(مسـألة ١٥): إذا أمسـك صاحبُ احلق من عليه احلق الستيفاء حقه منه 
مـن دون تعد عليه فجـاء آخر فخلصه منه كان عليه تسـليمه أو أداء احلق الذي 
عليه. وإذا كان قاتالً عمداً لزمه إحضاره ليقتص منه أولياء املقتول، وهلم حبسه 
لذلـك، إال أن يرضوا منه بالدية فيدفعهـا هلم. وكذا إذا مات القاتل فيجب عىل 

من خلصه من أيدي أولياء املقتول دفع الدية هلم.
(مسألة ١٦): الكفالة عقد الزم ال جيوز فسخه من طرف الكفيل، إال مع 

مور.. اخليار، أو بالتقايل منه ومن املكفول له. نعم ينحل باُ
األول: القيام بمؤداه وهو إحضار املكفول. 

الثاين: براءة ذمة املكفول من احلق الذي عليه بأدائه، أو بارتفاع موضوعه، 
كام إذا كان كافالً لشخص فبطلت كفالته له. 

الثالث: انتقال احلق من املكفول له لشخص آخر، ببيع أو صلح أو حوالة 
أو غريها، فإن الشـخص االخر ال يقوم مقام املكفول له يف اسـتحقاق الكفالة، 
بـل تنحـلّ الكفالة . نعـم إذا كان االنتقال باالرث قام الـوارث مقام املورِّث يف 
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استحقاق الكفالة ومل تنحل.
الرابع: موت املدين أو سقوطه عن قابلية االحضار الستيفاء احلق بجنون 
أو نحـوه. نعم إذا ابتنت الكفالة عىل أداء الكفيل للحق عند تعذر االحضار فال 

، بل جيب عليه أداء احلق إن تعذر أداؤه من ماله أو تركته. تبطل الكفالة حينئذٍ
اخلامس: إسقاط املكفول له حقه من الكفالة .

(مسـألة ١٧): ال تصح الكفالة إذا مل جيب احلضور عىل املكفول مع قطع 
النظر عنها، كاملحبوس ظلامً، والشـاهد يف الرتافع عند الظامل، وامللزم ظلامً بدفع 
مـال، ونحو ذلك، فلو وقعت الكفالة مل حيل للمكفول له إلزام الكفيل بإحضار 

املكفول، ومل جيب عىل الكفيل إحضاره. 
نعـم يمكـن نفـوذ الكفالة حينئـذٍ يف حق املكفـول باالضافـة إىل الكفيل 
إذا ابتنـى رضـاه بالكفالـة عىل تعهده باالسـتجابة له يف احلضـور إن كفله، دفعاً 
للـرضر الـوارد عىل الكفيل لو مل حيرض، فاملسـجون بظلم مثالً قـد يرىض الظامل 
بخروجه من السجن موقتاً إذا كفله شخص وتعهد برجوعه بعد الوقت، كام قد 
يتعارف يف زماننا، وحينئذٍ إذا طلب من شـخص أن يكفله عند الظامل متعهداً له 
بالرجوع للسـجن بعد الوقت لئال يقع الكفيل يف الرضر فكفله ذلك الشـخص 
بنـاء عىل التعهد املذكور وجب عليه احلضـور، وجاز للكفيل إحضاره وإجباره 
عىل احلضور بمقتىض نفوذ التعهد املذكور، وإن مل يستحق املكفول له حضوره، 
بـل كان ظاملـاً يف ذلك، إال أن يكون احلضور حمرماً فيشـكل االمـر، كام إذا كان 

يتعرض يف رجوعه للسجن للهلكة أو لرضر حيرم حتمله.



تتميم:
املعـروف مـن الكفالة هي كفالـة النفس التي تبتني عـىل التعهد بحضور 
املكفـول السـتيفاء احلق منه، وهي التي سـبق الكالم فيهـا. 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 
وبـراءة املكفـول منهـ  كام يأيت يف الضامنـ  بل بمعنـى تعهد الكفيل للمكفول له 
بحصولـه عىل حقه بأن يؤديه له املكفول، فـإن مل يفعل أداه هو عنه، من دون أن 
تقتيض الكفالة املذكورة براءة ذمة املكفول من احلق. والظاهر عدم اشرتاط إذن 
املكفول يف هذاالقسـم مـن الكفالة، بل يكفي اتفاق الكفيـل واملكفول له عليها 

ورضامها هبا.
مـور الذمية جتري يف االعيان  (مسـألة ١٨): كام جتـري هذه الكفالة يف االُ
اخلارجيـة، كـام لو قـال: ال تتعقـب السـارق وأنا كفيل بـام أخـذ، أو ال ختاصم 
الغاصـب وأنـا كفيل بام غصب، عىل معنى أنه مسـؤول بإرجـاع عني املال ومع 

تعذره فهو مسؤول ببدله، من دون أن تربأ ذمة صاحب اليد مما أخذ.
(مسـألة ١٩): ال يعترب يف هذه الكفالة ثبوت احلق وانشـغال ذمة املكفول 
، بل يكفي حتقق سـبب ثبوته وانشـغال الذمة به وإن مل تنشـغل بعد، كام لو  فعالً
قـال: بع زيداً أو آجره وأنـا 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 
املكفـول لـه عىل النحو املتقدم يف املسـألة (٤) فال تنفذ بـدون ذلك، كام لو أيس 
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املـرسوق من الظفـر بام له فقال له: أنا كفيل بام رسق منك، أو أحكم الشـخص 
غلق أبوابه أو قام بأقىص جهده يف التحفظ عىل ماله فقال له: إن رسق منك يشء 

فأنا كفيل به، ونحو ذلك.
(مسألة ٢٠): تصح كفالة درك الثمن لو ظهر املبيع مغصوباً أو غري ذلك 
مما يوجب بطالن البيع، فإذا باع شـخص شـيئاً بثمن معني، وخيش املشـرتي أن 
يكون املبيع مغصوباً كان له طلب الكفيل بالثمن الذي دفعه، فإذا كفله شخص 
 . كان له الرجوع عليه بالثمن الذي دفعه لو ظهر بطالن البيع لكون املبيع مغصوباً
كـام تصح كفالة الثمن عىل تقدير فسـخ البيع بخيـار، أو بطالنه لتلف املبيع قبل 

القبض، أو نحو ذلك.
(مسـألة ٢١): إذا مل تكـن هـذه الكفالـة بـإذن املكفـول مل يكـن للكفيل 
 عنـه، وإن كانت بإذنه كان للكفيـل الرجوع عليه بام أد الرجـوع عليه بام أد
عنه من احلق يف وقته عىل حسب مقتىض الكفالة، إال أن يبتني إذنه له يف الكفالة 

عىل عدم ضامنه له لو أد عنه، وهو حيتاج إىل عناية وقرينة خاصة .
(مسألة ٢٢): جيوز ترامي هذه الكفالة، نظري ما تقدم يف كفالة النفس.

(مسألة ٢٣): جتوز هذه الكفالة مع عدم ثبوت احلق عىل املكفول رشعاً، 
بل كان مؤاخذاً به ظلامً، فإهنا وإن مل تنفذ يف حق املكفول له لكونه ظاملاً، إال أهنا 
تنفـذ يف حـق 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.



الفصل الثالث
يف الضامن

وهو عبارة عن حتمل شخص ديناً يف ذمة آخر، بحيث تنشغل ذمته بالدين 
وتفرغ منه ذمة املدين. واملتحمل هو الضامن، واملدين األول هو املضمون عنه، 
وصاحـب الديـن هو املضمون لـه. ويكفي يف إنشـائه كل ما يدل عـىل االلتزام 

باملضمون املذكور من قول أو فعل، كام تقدم يف غريه من العقود.
(مسـألة ١): الضامن عقد بني الضامن واملضمـون له، فالبدّ من صدوره 
عن اختيارمها، وال يقع مع االكراه كسائر العقود، كام البد فيه من كوهنام بالغني 
عاقلني غري حمجور عليهام بسـفه. وأما عدم احلجر بالفلس فالظاهر اشـرتاطه يف 
املضمـون له إذا كان نفـوذ الضامن منافياً ملقتىض احلجـر، وال يعترب يف الضامن، 
غايتـه أن املضمون له ال يشـارك الغرماء يف أموالـه التي هي مورد احلجر، ويأيت 
التعـرض لذلك يف كتـاب احلجر إن شـاء اهللا تعاىل.أما املضمـون عنه فال يعترب 

. رضاه، كام ال يعترب فيه ما سبق، بل يصح الضامن عنه وإن كان ميتاً
(مسـألة ٢): إذا كان الضامـن واملضمون له قارصين لصغر أو جنون قام 

وليهام مقامهام، كام يقوم وكيلهام مقامهام لو كانا كاملني.
(مسـألة ٣): البـد يف الضامن من ثبـوت الدين يف ذمة املدين، سـواءً كان 
الزمـاً ـ كالقـرض ـ أم متزلزالً ـ كثمن املبيع يف زمـن اخليار ـ فمع عدم ثبوته ال 
يصح ضامنه، سـواءً حتقق سـببه، كاجلعـل يف اجلعالة قبل العمـل، أم مل يتحقق، 
كثمن املبيع قبل البيع. كام البدّ يف الضامن أيضاً من كون احلق ذمياً، وال جيري يف 
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االعيـان املضمونة كاملغصوب. نعم تصح الكفالة يف مجيع ذلك من دون أن تربأ 
هبا ذمة من عليه احلق، كام تقدم.

(مسألة ٤): إذا مل يكن الضامن بإذن املضمون عنه مل يكن للضامن الرجوع 
عليـه بـام أد من احلق، أمـا إذا كان بإذنه فلـه الرجوع عليه بـام أد، وال جيوز 
الرجـوع عليـه بام مل يؤده لعجز أو إبراء، وكـذا لو صالح عىل الدين بام هو دونه، 

فإنه ليس له الرجوع إال بام صالح به.
(مسـألة ٥): الضـامن من العقود الالزمة، فال جيـوز الرجوع فيه للضامن 
ه حتى بالتقايل منهام، وال يصح رشط اخليار  وال للمضمون له، بل ال يمكن حلّ
فيـه، كـام ال يثبت فيه خيـار ختلف الـرشط أو الوصف، فـإذا ريض املضمون له 
بالضـامن برشط أن يفعـل الضامن شـيئاً أو برشط أن يكون مـورساً، فلم يفعل 
الضامن ذلك اليشء أو بان إعسـاره حني الضامن مل يكن للمضمون له الفسـخ، 
. نعـم إذا كان الضامن بـإذن املضمون عنه  سـواءً كان الـرشط رصحيـاً أم ضمنياً
فالظاهـر صحة رشط اخليار فيه، وثبوت خيار ختلف الرشط أو الوصف فيه إذا 
كان االشرتاط بإذنه أيضاً . كام أن الظاهر إمكان التقايل فيه بإذن املضمون عنه، 

ه ورفع اليد عنه. بحيث يرىض الثالثة بحلّ
، بحيث ال يستحق املضمون  (مسألة ٦): جيوز ضامن الدين احلالّ مؤجالً

له املطالبة إال بعد االجل، كام جيوز العكس، وهو ضامن الدين املؤجل حاال.
(مسألة ٧): إذا أمر شخص صاحب املال بإتالف ماله، فإن كان االتالف 
حمرمـاً ـ لكونه تبذيـراً ـ وعلم صاحب املال بذلك مل يكـن عليه ضامنه، حتى لو 
تعهـد بضامنه عـىل تقدير االتالف، كام لو قـال: أحرق ثوبك وعـىلّ قيمته، وإن 
ماً ومل  مل يكـن حمرمـاً ـ لوجود غرض عقالئي خمـرج له عن التبذيـر ـ أو كان حمرّ
يعلـم صاحب املال بذلك، فإن فهم صاحب املال إرادة االمر املجانية فال ضامن 



. وكذا إذا وجب االتالف عىل صاحب املال وكان االمر به من باب االمر  أيضـاً
باملعروف. ويف غري ذلك يتعني الضامن، سـواءً رصح االمر بالضامن أم ال، لكن 
ذلـك ليس من الضـامن الذي هو حمل الـكالم، بل هو نظري الضامن باالسـتيفاء 

الذي تقدم يف املبحث األول من خامتة كتاب اإلجارة .

الفصل الرابع
يف احلوالة 

واملـراد هبـا حتويل املدين للدائـن بدينه عىل غريه، بحيث تـربأ ذمة املدين 
مـن الدين وتنشـغل به ذمة ذلـك الغري. واملدين األول هـو املحيل، والدائن هو 
ل عليه الدين هو املحال عليه. ويكفي  املحال، وقد يسـمى باملحتال، والذي حيوّ

يف إنشائها كل ما دل عىل االلتزام باملضمون املذكور من قول أو فعل.
(مسـألة ١): البـدّ يف احلوالة من رضـا املحيل واملحال، أمـا املحال عليه 
فالبـدّ مـن رضاه أيضـاً إذا كان بريئاً غري مدين للمحيل، وكـذا إذا كان مديناً له 
وكانـت احلوالة بغري اجلنـس، كام إذا كان مديناً له بدراهـم فأحال عليه بدنانري، 
وأمـا إذا كان مديناً وكانت احلوالة بنفس اجلنس، فإن اُريد باحلوالة عليه احلوالة 
عـىل ذمته ابتـداءً ـ ولو لتخيل كونه بريئـاً ـ فالبدّ من رضاه أيضـاً، وإن اُريد هبا 

احلوالة عىل الدين الثابت يف ذمته فال يعترب رضاه.
(مسألة ٢): البدّ يف املحيل واملحال من البلوغ والعقل وعدم االكراه، كام 

جيب ذلك يف املحال عليه يف املورد الذي يعترب فيه رضاه. 
(مسـألة ٣): يعترب عدم احلجر بسـفه أو فلس يف املحـال واملحال عليه يف 
كل مورد يكون نفوذ احلوالة منافياً ملقتىض احلجر. وال يسـعنا تفصيل ذلك، بل 
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قد يظهر بالتأمل وبمالحظة ما يأيت يف كتاب احلجر.
(مسـألة ٤): جتـوز احلوالـة عىل الربئـ  غـري املدين للمحيـلـ  بإذنه، كام 
أرشنـا إليه، فإن ابتنـت احلوالة عىل رجوعه عىل املحيل بام أحال عليه انشـغلت 
ذمة املحيل له بمثل الذي أحال به، وإن ابتنت عىل تربع املحال عليه فال تنشـغل 

ذمة املحيل له بيشء.
(مسألة ٥): إذا تمّ عقد احلوالة برشوطه برئت ذمة املحيل من الدين الذي 
أحـال بـه للمحال، وبرئـت ذمة املحال عليـه إذا كان مديناً للمحيـل من مقدار 
الديـن الـذي أحال به عليه، وانشـغلت ذمة املحيـل للمحال عليـه بمثل الدين 
الـذي أحـال بـه إذا كان املحال عليه بريئـاً وكان مبنى احلوالة عـىل رجوعه عىل 
املحيـل بام أحال عليه، وال يتوقـف يشء من ذلك عىل أداء املحال عليه للمحال 

الدين الذي اُحيل به.
(مسـألة ٦): البدّ يف احلوالـة من ثبوت الدين يف ذمـة املحيل حينها، وال 
يكفي حصول سـببه ـ كاجلعل يف اجلعالة قبل العمل ـ فضالً عن توقع ثبوته من 

دون ذلك، كثمن املبيع قبل البيع.
(مسألة ٧): احلوالة كالضامن يف اللزوم، وعدم إمكان رشط اخليار وغريه 
إال إذا كانـت بإذن املحال عليـه، فيمكن فيها رشط اخليار وغريه والتقايل، نظري 
ما تقدم يف الضامن. نعم إذا كان املحال عليه معرساً 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 
اخليـار إذا كان بنـاء املحال عليه عىل االقرتاض أو االسـتيهاب أو نحومها وكان 

يمكنه ذلك، بل االظهر هنا عدم اخليار.



تتميم 
احلوالـة املصطلحـة للفقهـاء والتـي دلّت عليهـا النصوص هـي احلوالة 
باملعنـى املتقـدم املبتني عىل نقل الدين مـن ذمة املحيل إىل ذمة املحـال عليه. أما 
احلوالـة املعروفة يف زماننا هذا فهي عبارة عن طلب املحيل من املحال عليه دفع 
املـال عنه للمحال من دون أن تنشـغل ذمة املحال عليه للمحال بيشء. ويرتتب 

عىل ذلك اُمور..
األول: أنه ال يعترب يف املال املحال به أن يكون ديناً ثابتاً فعالً يف ذمة املحيل، 
بل كام يكون كذلك يكون ثمناً يف بيع حني احلوالة، كام إذا اشـرت املحيل شـيئاً 
بثمن يأخذه املشرتي من املحال عليه، أو يكون ديناً آيالً إىل الثبوت، كاجلعل يف 

اجلعالة قبل العمل، وثمن املبيع قبل البيع، بل يمكن أن يكون ماالً متربعاً به.
الثـاين: أنـه ال يعترب رضا املحال إال حيث يكون له االمتناع عن أخذ املال 
املحـال بـه، كـام إذا كان ثمنـاً يف بيع، حيث جيـوز له االمتناع عـن إطالق الثمن 
بحيث يشـمل املال املحال به، بخالف ما إذا كان ديناً يف ذمة املحيل، فإنه حيث 
يكـون تعيـني الوفاء تابعـاً للمدين فإذا كان إطالق الدين يشـمل املال املحال به 

وعنيّ املدين الوفاء به مل يكن للدائن االمتناع عن قبضه.
وأمـا املحـال عليه فقد يكـون ملزمـاً بقبول احلوالـة، كـام إذا كان وكيالً 

للمحيل، أو كان بينهام عقد ملزم بالدفع عند التحويل.
الثالـث: إذا دفـع رجل إىل آخر مـاالً يف بلد ليأخذ بدلـه يف بلد آخر، فإن 
اختلف املاالن يف اجلنس فال إشـكال، كام لو دفع يف العراق ديناراً عراقياً ليأخذ 
 .خر بدله يف خارج العراق عملة اُخر، لرجوعه إىل بيع إحد العملتني باالُ
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وإن اتفقا يف اجلنس، فله صور ثالث..
وىل: أن يكـون املدفـوع أوالً أقـل من املأخوذ بدالً عنـه، كام لو دفع يف  االُ
العراق ألف دوالر عىل أن يأخذ يف اخلارج ألفاً ومخسني دوالراً، وحينئذٍ إن كان 
الدفـع بعنوان القـرض كانت الزيادة ربا حمرماً، وإن كان بعنوان البيع، بأن يبيعه 
، لعدم حرمة  ألف دوالر يف العراق بألف ومخسني دوالراً يف اخلارج كان حالالً
الزيـادة يف العوضـني يف املعدود. نعم األحوط وجوباً عـدم الزيادة املذكورة مع 
انحصـار الفرق بالزمـن، كام لو باعه ألف دوالر معجلة بألف ومخسـني دوالراً 

مؤجلة إىل شهر مثالً من دون فارق من جهة اُخر كاملكان.
الثانية: أن يكونا متساويني، فيحل يف البيع والقرض، ألن رشط اختالف 

املكان الحيرم يف القرض كام تقدم. 
الثالثـة: أن يكـون املدفـوع أوالً أكثر من املأخوذ بدالً عنـه، كام لو دفع يف 
العراق ألف دوالر عىل أن يأخذ يف اخلارج تسـعامئه ومخسـني دوالراً، والظاهر 
جواز ذلك مطلقاً، سـواءً كان بعنوان البيع أم بعنوان القرض، الن أخذ الزيادة 

إنام حترم عىل الدائن ال عىل املدين.

واحلمد هللا رب العاملني



كتاب احلجر
وهـو منع اإلنسـان مـن الترصف يف نفسـه أو مالـه لقصور يف سـلطنته، 
وأسـبابه كثـرية، إال أن بعضها خيتص ببعض املـوارد، كالرهن املانع للراهن من 
التـرصف يف املـال املرهـون، والتحبيس املانـع للمحبّس من التـرصف يف العني 
املحبسـة، والديـن والوصية املانعني للـوارث من الترصف يف تركـة املدين وان 
كانـت ملكاً لـه، والرشط املانع من الترصف عىل خالف مقتضاه، وغري ذلك مما 

يذكر يف كتب الفقه املتفرقة، وقد استغني بذكره هناك عن ذكره هنا.
مور سـتة: الصغر،  وقـد خص الفقهاء (رضوان اهللا عليهم) الكالم هنا باُ
واجلنون، والسـفه، والفلس، والرق، واملرض. وحيث مل يكن الرق يف عصورنا 
مـورداً لالبتـالء بوجه معتد بـه، وكان التحجـري باملرض مبنياً عـىل القول بمنع 
اإلنسـان يف مرض املوت من الترصف فيام زاد عىل الثلث، وهو ضعيف عندنا، 

ول. انحرص الكالم يف االربعة االُ
األول: الصغر، فال يستقل الصغري بالترصف وإن كان مميزاً إال مع البلوغ، 

ويستثنى من ذلك بعض الترصفات، كالوصية عىل ما يذكر يف حمله.
(مسألة ١): يصح ترصف الصبي يف ماله ونفسه بإذن الويل، كام يصح ترصفه 
يف مـال غريه ونفسـه بإذن من له الترصف أو بـاذن وليه وإن مل يأذن ويل الصبي. 
والبـد يف احلالني من متييز الصبي للترصف الذي يوقعـه 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 االخـر للمعاملة بإذن الويل فيها، فيتوىل الطرف املذكور االجياب 
والقبـول معاً، كام لو أرسـل معه الثمـن لصاحب املحل التجـاري العالمه بأن 
املرسل يطلب من صاحب املحل بيع البضاعة عليه بالثمن املذكور وإرساهلا معه.

(مسألة ٢): إذا أقدم الصبي املميز عىل إيقاع املعاملة لنفسه وشك يف كونه 
مأذونـاً مـن الويل حكم ظاهراً بتحقـق االذن وصحة املعاملة التـي أقدم عليها، 

عى رصحياً االذن له.  خصوصاً إذا ادّ
نعـم إذا أنكر الويل بعد ذلك صـدور االذن منه فالقول قوله. وكذا احلال 
إذا كان حتت يده مال لغريه فأقدم عىل الترصف فيه بالبيع أو الرشاء أو غريمها. 

أمـا إذا مل يكـن حتت يـده مال للغـري وأراد التعامل عنـه يف ذمته فال جمال 
للبنـاء عـىل صـدور االذن مـن ذلـك الغـري مـا مل يثبت بوجـه رشعـي، وهكذا 

احلال يف البالغ. 
وأمـا إذا مل يكـن الصبي مميـزاً لكن احتمل كونه واسـطة يف إيصال الثمن 
مثـالً لالعالم بإذن الـويل 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 ٣): يثبت البلوغ بالعلم وبالبينة، وبإخبار الشخص عن نفسه إذا 
مل يكن متّهام .

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 
والرضر من النفع، وال حيسن االختيار بالوجه العقالئي، وحينئذٍ إن كان يدرك 
معنـى املعاملة ويتحقق منه القصد إليها من دون أن حيسـن االختيار جر عليه 



حكم الصبي املميز، وإن كان فاقداً لذلك أيضاً جر عليه حكم الصبي غري املميز.
(مسـألة ٤): إذا مل تظهـر أمـارات اجلنـون عىل الشـخص يبنـى عىل عدم 
جنونـه، إال أن يعلم بأنه كان فيام مىض جمنوناً فـال يبنى حينئذٍ عىل ارتفاع جنونه 

إال بالعلم أو البينة .
الثالث: السفه، والظاهر أنه صفة نفسية ترجع إىل قصور اإلنسان عن أن 
يـدرك ـ ولو بالتعلـم ـ ما حيفظ ماله من التلف والفسـاد والنقص، بحيث يقدم 
بسـبب قصـوره عىل ما يعرضه لذلـك، كإمهال التحرز عليه مـن الرسقة، وترك 
، وكإيقاع املعامـالت الغبنية  إطعامـه وسـقيه إن كان حمتاجاً هلـام، وكبذله جمانـاً

باملقدار الفاحش عليه. 
أما لو مل يكن إقدامه عىل ذلك مسـبباً عن قصور يف إدراكه، بل عن دواع 
اُخـرـ  وإن مل تكـن مناسـبة للحكمةـ  فالظاهر عدم صدق السـفه به، كمن بذل 
ماله ملحبوب مشغوف به، أو إغراقاً يف مفاخرة أو ترف أو شهوة حمللة أو حمرمة، 
أو غـري ذلك من الدواعـي املقبولة رشعاً أو عرفا أو املسـتهجنة . نعم إذا كانت 
. االستجابة للداعي املذكور مسببة عرفاً عن النقص يف االدراك حتقق السفه أيضاً

(مسـألة ٥): إذا مل تظهر أمارات السـفه 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 الشـخص كان سـفيهاً فيام مىض فالبدّ يف التعامل معه من ثبوت رشده 
بالعلـم، أو البينة، أو باالعتامد عىل معاملة الويل له معاملة الرشـيد برفع يده عن 

ماله وتسليمه له.
(مسـألة ٦): من اتصل سـفهه بصغره بقي حتت والية وليه حال الصغر، 
ومن جتدد له السفه بعد أن بلغ رشيداً فاألحوط وجوباً اشرتاك الوالية عليه بني 
أقرب الناس إليهـ  وهم ورثتهـ  واحلاكم الرشعي. نعم لو ظهر للحاكم الرشعي 
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عدم أهليتهم للوالية لعجزهم عن رعاية أمواله أو خليانتهم استقل هو بالوالية .
(مسألة ٧): ال حيتاج ثبوت السفه أو ثبوت ارتفاعه إىل حكم احلاكم، بل 
لكل شـخص أن يعمل عىل مقتىض الوظيفة السـابقة . نعم مع التشاح والتنازع 
البـدّ مـن الرجوع للحاكـم يف ثبوته وعدمه، كـام لو ادعى الويل عىل الشـخص 
حال صغره أنه بلغ سفيهاً فوضع يده عىل ماله وادعى املوىلّ عليه أنه ليس بسفيه 
أو ادعـى جتدد الرشـد له بعد البلوغ بمـدة، وكام لو أوقع الشـخص معاملة مع 
شـخص ثم ادعى أنه كان سـفيهاً عند إيقـاع املعاملة وادعى طـرف املعاملة أنه 
مل يكن سـفيهاً، وكذا لو ادعى أهل الشـخص أنه سـفيه توصالً البطال املعاملة 
التي أوقعها وادعى هو أو طرف املعاملة أنه ليس بسفيه توصالً لتصحيحها، أو 

ادعوا سفهه لطلب احلجر عليه فأنكر هو ذلك...إىل غري ذلك.
(مسـألة ٨): السـفيه إنـام حيجـر عليه يف الترصفـات املاليـة، جمانية كانت 
ـ كاهلبـة والصدقـةـ  أو معاوضيةـ  كالبيع واإلجـارةـ  بل يمنع حتى عن اليمني 
والنـذر والعهـد املقتضيـة لـرصف املال فـال تنفـذ، دون الترصفات غـري املالية 
كالطـالق والظهـار، نعم الظاهر منعه عـن النكاح البتنائه عىل اسـتحقاق املهر 

وإن مل يكن مقوماً له.
(مسـألة ٩): كام يمنع السـفيه من الترصفات املالية كذلك ال يقبل إقراره 
هبـا وبـكل ما يرجع للامل كاالتالف والرسقة . ولو أقر بنسـب يسـتتبع االنفاق 
مـن ماله فالظاهر ثبوته وعـدم وجوب االنفاق. نعم الظاهر قبول قوله من باب 
، فيرتتب عليه حكم الشاهد الواحد، دون  حكم االقرار. الشهادة لو كان عادالً
مور املالية، بل يصح بإذن الويل،  (مسألة ١٠): ال يلغى إنشاء السفيه يف االُ
كـام يصح ترصفه يف مـال غريه بإذنه، ولو أوقع العقد لنفسـه من دون إذن الويل 
كان فضوليـاً موقوفـاً، فإذا أجازه الويل نفذ، وكـذا إذا أوقع العقد عىل مال غريه 



من دون إذنه، ثم أجازه صاحب املال، فهو كالصبي املميز يف ذلك.
الرابـع: الفلـس، وهـو أن تقـرص أمـوال املديـن عن ديونـه التـي عليه. 
واملعـروف بني االصحـاب (رضوان اهللا عليهم) أنه حيجـر عىل املفلس برشوط 
ثالثـة: ثبـوت ديونه عند احلاكم الرشعـي باملقدار الزائد عـىل أمواله، وحلوهلا، 
ومطالبـة الغرماء بالتحجري عليه. فإن متت الرشوط املذكورة وجب عىل احلاكم 
التحجـري عليه، فإن حجر عليه منع من التـرصف 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 
عـن وفاء الدين ورفع االمر للحاكم الرشعي فإن احلاكم الرشعي يأمره بالوفاء 
إذا كان ذا مـال، فـإن امتنع تـوىلّ احلاكم وفـاء ديوهنم من ماله، عدا مسـتثنيات 
الديـن املتقدمـة، فإن قرص املـال عن الديون وقـع النقص عليها مجيعاً بالنسـبة، 
وكذا إذا مل يمتنع وكان ماله قارصاً عنها. وإن طالب الغرماء باستسعائه يف وفاء 

دينه كان هلم ذلك إذا كان الئقاً به.
ومقتـىض ذلـك أنـه بأمـر احلاكـم لـه بالوفاء تسـلب سـلطنته عـىل ماله 
يف خصـوص الترصفـات املانعـة مـن وفـاء ديونـه بـه أو املوجبة لقصـوره عن 
ذلـك، وكذا عن املال احلاصل له باالستسـعاء حتى يتـم الوفاء، وال حجر عليه 

فيام عدا ذلك.
(مسـألة ١١): إذا قـرصت أموال الشـخص عـن ديونه، فمـن وجد من 
أصحاب الديون ماله الذي اشـرتاه منه املدين بعينه كان له أخذه بدل دينه، وال 
يقسـم مع بقية أمواله عىل الغرماء بالنسبة . وهناك فروع كثرة تبتني عىل مذهب 

املشهور ال يسعنا التعرض هلا. 
واحلمد هللا رب العاملني
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كتاب الصلح
وهـو عقد حيتـاج اليه عند قصـور العقـود املعهودة عن حتقيـق املطلوب 
للمتعاقديـن أو حـل مشـكلتهام، وجيـب فيه ما جيب يف سـائر العقـود من أهلية 
املتعاقدين، واختيارمها، وعدم احلجر عليهام، وإنشـاء املضمون املتفق عليه بكل 
مـا يـدل عليه من قـول أو فعل. نعم ال يصـح إذا تضمن حتليل حـرام أو حتريم 

حالل وخمالفة حكم رشعي، نظري ما تقدم يف الرشوط.
(مسألة ١): الصلح 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 معاً .
(مسـألة ٢): يصـح الصلح عنـد التخاصم والتنـازع أو عند خوف ذلك 
عىل تبعيض احلق املتنازع عليه بني الطرفني، أو اختصاصه بأحدمها يف قبال يشء 
لالخـر، أو غـري ذلك مما يرفع به التنـازع، أو يمنع من حتققـه، وإن كان احلق يف 
الواقـع بتاممـه الحدمهـا، بل وإن كان كل منهـام عاملاً باالمر عـىل حقيقته إال أنه 
يملـك ما يمكنه مـن التخاصم فيه، ولو كان هو رفع صاحبـه للحاكم، بل وإن 
مل يملك ذلك ـ لسـبق إقرار منه أو نحوه ـ إال أنه يسـتطيع الشكو من صاحبه 
والتشنيع عليه حتى لو كان ظاملاً له يف ذلك، وحينئذٍ يسقط حق الدعو بالصلح 
املذكـور وحيل املـال املأخوذ به يف الواقع، حتى لو انكشـف بعد ذلك االمر عىل 



حقيقته بإقرار أو نحوه.
نعـم إذا كان ترك العدوان املحرم أحد ركني العقد فالظاهر عدم صحته، 
كام إذا اتفق صاحب احلق مع الطرف االخر عىل أن يدفع صاحب احلق شـيئاً له 
يف مقابـل أن ال يعتدي عليه بشـتم أو رضب أو رفـع حلاكم اجلور أو غري ذلك، 
فيكون دفع املال يف مقابل عدم العدوان، ال من باب الصلح بني الطرفني. وكذا 
لـو كان صاحب احلق مكرهاً عىل الصلح بالوجه املذكور لتهديد الطرف االخر 
باالرضار به إذا مل يصاحله ولو برفع أمره حلاكم اجلور، لبطالن العقد مع االكراه.
(مسألة ٣): جيوز لصاحب احلق أن يصالحـ  تفادياً للنزاعـ  بام يشاء، وكذا 
لوكيلـه بإذنـه. أما الويل فال يصح منه الصلح املذكـور إال إذا كان بنظره صالحاً 
للمـوىل عليـه، كـام إذا مل يأمـن القدرة عىل إثبـات احلق له، أو كان مـا يبذله عند 
الصلح دون مؤنة إثبات احلق أو بقدرها، أو خاف عىل املوىلّ عليه من بقاء النزاع 
واخلصومـة، أو كان يف اخلصومـة حـرج عـىل الويل ال جيب عليـه حتمله لصالح 
املوىلّ عليه. أما إذا كان ملصلحة الويل نفسه ـ جتنباً للخصومة أو غري ذلك ـ دون 
املوىلّ عليه فال جيوز له أن يصالح عىل بذل مال من املوىلّ عليه إال أن يضمنه له.

(مسـألة ٤): جيوز الصلح بنحو يقتيض متييز احلق املشـاع، كام إذا اشـرتك 
شـخصان يف فـرس وبقـرة فاصطلحا عـىل أن تكون الحدمها الفـرس ولالخر 

البقرة، وال يكون ذلك من القسمة .
(مسـألة ٥): جيـوز الصلـح عنـد اشـتباه احلقـوق بنحو يقتـيض تعيني ما 
يسـتحقه كل طـرف مـن أطراف االشـتباه، كـام إذا كان الحد شـخصني كتاب 
ولالخـر ثوب واشـتبه مالك الكتاب باملـك الثوب، فيتصاحلـان عىل أن يكون 

الحدمها املعني الثوب ولالخر الكتاب.
(مسألة ٦): جيوز الصلح من صاحب احلق ومن وليه عند الشك يف ثبوت 
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احلق بنحو يقتيض رفع الشـك، كام لو شـك يف اقرتاض زيد من عمرو مبلغاً من 
 . املـال أو يف وفاء القـرض املذكور بعد ثبوته، فيتصاحلان عـىل ثبوت نصفه مثالً
وفائـدة الصلح املذكور احلل واقعاً يف املقدار املتصالح عليه بحيث لو انكشـف 
احلـال بعد ذلـك مل خيرج عـن مقتىض الصلح، أمـا بدونه فالعمـل لصالح أحد 
الشـخصني يف متـام احلق املشـتبه وإن كان الزماً بمقتىض االصـل إال أنه يقتيض 

 . احلل ظاهراً ما دام اجلهل باقياً، وال يقتيض احلل واقعاً
وهـذه جهـة مهمة كام قد تدعو صاحب احلـق للتنازل عن بعض حقه قد 
تكـون مصححـة للتنازل بنظر الـويل يف حق املـوىلّ عليه. وعىل ذلـك قد جتري 

املصاحلة مع احلاكم الرشعي يف تعيني احلق الرشعي الذي له الوالية عليه. 
نعـم، مقتىض االنصاف وطبيعة االشـتباه الصلح بالتناصف مع تسـاوي 
االحتاملـني يف القوة والضعف، ومـع اختالفهام يكون التفاضل لصالح من كان 
: إذا كان احتامل ثبوت  االحتامل يف جانبه أقو بنسبة قوة االحتامل املذكور، مثالً
احلق بنسبة مخسة وسبعني باملائة واحتامل عدمه بنسبة مخسة وعرشين باملائة يكون 
الصلح عىل ثبوت ثالثة أرباع احلق املشـتبه. وربام تكون هناك جهات ملحوظة 

لصاحب احلق أو وليه تقتيض اخلروج عن ذلك.
(مسـألة ٧): جيوز الصلـح عن احلق الثابت املعلـوم ببعضه فتربأ ذمة من 

عليه احلق من الباقي، لكن برشطني..
األول: علم من له احلق بمقداره، أما لو كان جاهالً به ومل يعلم به إال من 
عليـه احلق فال يصح الصلح املذكور، نعم لو كان صاحب احلق راضياً بالصلح 

. حتى مع علم من عليه احلق باملقدار فيصح الصلح حينئذٍ
الثاين: أن يكون الصلح حقيقياً راجعاً إىل إبراء من له احلق ملن عليه احلق 



من بعضه بطيبة نفسه، أما إذا كان ملجرد استنقاذ من له احلق لبعض حقه المتناع 
مـن عليه احلق مـن أدائه بتاممه فالصلـح املذكور صوري وال يصـح حقيقة، بل 
يبقـى مـن عليه احلق مشـغول الذمـة بالباقي، وكأنه إىل هذا يشـري قـول االمام 
الصادقA يف احلديث الصحيح: «إذا كان لرجل عىل رجل دين فمطله حتى 
مات، ثم صالح ورثته عىل يشء، فالذي أخذ الورثة هلم، وما بقي فللميت حتى 
يسـتوفيه منه يف االخرة، وإن هو مل يصاحلهم عىل يشء حتى مات ومل يقض عنه 

فهو كله للميت يأخذه به».
وال خيفـى أن الصلـح بالوجـه الصحيح عىل تبعيض احلـق إنام يصح من 
صاحب احلق، النه مسـلط عـىل ماله فله التنازل عنه كله فضـالً عن بعضه. أما 
مـن الويل فال يصح بمقتىض طبيعة واليتـه، الن وظيفته مالحظة مصلحة املوىل 

عليه، والتنازل عن بعض حقه ليس من مصلحته.
نعم، قد يتجه منه الصلح بالنحو املذكور إذا اُحرج، من باب استنقاذ احلق 
المتنـاع مـن عليه من أدائه بتاممه. لكن الصلح املذكـور صوري ال يصح حينئذٍ 
حقيقة وال يرتتب عليه براءة ذمته من بعض احلق، كام سـبق. وعىل ذلك يشـكل 
املصاحلة مع احلاكم الرشعي عىل إسقاط بعض احلق الرشعي، كام قد يرتدد عىل 
ألسـنة كثري من الناس، إال أن يلحظ الويل املأمون جهات خاصة يف صالح احلق 
مصححـة للتنازل عـن بعض احلق وير أن مالحظتهـا مقتىض واليته، فيعمل 

عىل ذلك، وهو أمر ال يتسنى لنا فعالً استيضاحه. 
ومنه سبحانه نستمد العون والتسديد.

واحلمد هللا رب العاملني

كتاب الصلح..................................................................................... ٢٧١
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كتاب الوكالة 
وهـي عقـد يقتيض قيام الوكيل مقـام املوكل، نظري قيام الـويل مقام املوىلّ 
عليـه، فيرتتـب أثرها املذكور بمجرد العقد قبل وقـوع الترصف، وهذا بخالف 
االذن يف التـرصف، فإنـه ال يقتيض ذلك، بل هو إيقاع من االذن يقتيض سـلطنة 
املأذون عىل الترصف املأذون فيه من دون أن يقتيض قيامه مقامه. ويظهر االثر يف 
مور املالية  الوكالة التفويضية عىل اليشء بنحو االطالق كتوكيل الشخص يف االُ
ً عليه، حيث جيب عىل الوكيـل القيام بام  املتعلقـة به وتوكيـل الويل فيام هو مـوىلّ
جيب عىل املوكل القيام به، وال جيب ذلك عىل املأذون من دون توكيل، وإن جاز 

له االتيان باالمر املأذون فيه ويصح منه.
(مسـألة ١): الوكالـة كسـائر العقود البدّ من إنشـائها، ويكفـي فيها كل 
مـا يـدل عىل االلتزام هبا من الوكيـل واملوكل من قول أو فعـل. كام أن األحوط 
وجوبـاً فيهـا التنجيز، فال تصح مـع تعليقها عىل أمر غري معلـوم احلصول، نعم 

ال بأس بتعليق االمر املوكل فيه.
(مسألة ٢): يعترب يف الوكالة كامل الوكيل واملوكل بالبلوغ والعقل أوإذن 
وليهام، وال تصح بدون أحد االمرين. نعم إذا وكل شخص طفالً مميزاً أو جمنوناً 
ل فيه وإنشـاؤه نفذ ترصفهام عليه  مميـزاً بحيث يتأتى منهام القصد للترصف املوكَّ
وإن مل يـأذن وليهام يف توكيلهـام، لكنه ليس لصحة الوكالة، بل لتحقق االذن منه 



هلـام بالتـرصف تبعاً لتوكيلهـام، وال يعترب يف نفوذ ترصف املـأذون كامله وال إذن 
وليه، بل يكفي التمييز الذي يتحقق معه القصد للترصف املأذون فيه.

ل عـىل ذلك  (مسـألة ٣): يعتـرب يف نفـوذ تـرصف الوكيـل سـلطنة املـوكِّ
الترصف، فإذا وكلت البكر الرشيدة ذات الويل مثالً شخصاً يف تزوجيها صحت 
وكالتـه، وال ينفـذ تزوجيه هلا إال برضـا وليها، وإذا وكل الراهن شـخصاً يف بيع 
العـني املرهونـة صحـت وكالته وال ينفذ بيعه هلـا إال باذن املرهتـن. نعم إذا كان 
ل لعدم كامله ـ كالصبي واملجنون ـ كفى صدور الوكالة عن  قصور سلطنة املوكِّ

الويل يف نفوذ ترصف الوكيل، وال حيتاج إىل إذن الويل فيه.
ل عـدم احلجـر بسـفه إذا كانـت الوكالـة يف  (مسـألة ٤): يعتـرب يف املـوكِّ
ل السفيهُ مل تصح الوكالة، وال يصح من الوكيل الترصف حتى  املاليات، فإذا وكَّ
ل. أما احلجـر بالفلس أو نحوه مما تقـدم يف كتاب احلجر  بعـد ارتفاع سـفه املوكِّ
فالظاهـر أنه غـري مانع من صحة الوكالة وإنام يمنع مـن نفوذ ترصف الوكيل يف 

ل. مورد عدم نفوذ ترصف املوكِّ
(مسـألة ٥): الوكالـة من العقـود اجلائزة، بمعنى أن لكل منهام متى شـاء 
ل للوكيل إال بعـد أن يعلم  عـزل الوكيـل عـن وكالتـه. نعم ال ينفذ عـزل املـوكِّ

الوكيل بالعزل، أو خيربه به ثقة .
(مسـألة ٦): إذا اشرتط أحدمها عدم عزل الوكيل أبداً، أو إىل أمد خاص 
يف ضمن عقد آخر لزم ومل ينفذ العزل، بل الظاهر لزومه إذا اشرتط ذلك يف عقد 

الوكالة بنفسه.
(مسـألة ٧): تبطـل الوكالـة بموت الوكيـل وال تنتقل لورثتـه، كام تبطل 
ل، إال أن تبتني عىل العموم ملا بعد املوت، فرتجع إىل كون الشخص  بموت املوكِّ
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ل حكم الويص. وكيالً حال احلياة وصياً بعد املوت، فيلحقه بعد موت املوكِّ
ل واالغـامء عليه وإن  (مسـألة ٨): املشـهور بطالن الوكالـة بجنون املوكِّ
كانـا موقتني، لكن املتيقـن من ذلك عدم جواز التـرصف للوكيل حال اجلنون، 
ل مـن دون ان تبطـل الوكالة، فإذا ارتفـع اجلنون وعادت  لقصور سـلطنة املوكِّ
ل ملتفتاً الحتامل طروء  ل جاز للوكيل الترصف. بل إذا كان املـوكِّ سـلطنة املـوكِّ
اجلنون عليه، وعمم الوكالة له كان مرجعها إىل جعل الوكيل ولياً عىل الترصف 
حـال اجلنون، والظاهـر نفوذ اجلعل املذكور واغناؤه عـن والية الويل الرشعي، 
فيجـوز التـرصف للوكيل حتـى حال اجلنون. وأمـا االغامء فإن كان مسـتحكامً 
طويـل االمـد فهـو بحكـم اجلنـون، وإن كان طارئاً موقتـاً فهو بحكـم النوم ال 
ينـايف سـلطنة املغمى عليه عرفـاً، وال يمنع الوكيل من التـرصف، فضالً عن أن

يبطل وكالته.
(مسألة ٩): املشهور بطالن الوكالة بجنون الوكيل واالغامء عليه وإن كانا 
موقتـني، لكنه ممنوع. نعم إذا كانا مسـتحكمني طوييل االمـد فقد يكون إطالق 
، ال  الوكالـة منرصفاً عنهـام، فيكون بطالن الوكالة معهام لقصورهـا عنهام ابتداءً

لكوهنام مبطلني هلا.
(مسألة ١٠): جيوز للويل أن يوكل غريه، وله صورتان..

وىل: أن يوكل عن نفسه، وحينئذٍ تبطل وكالة وكيله بخروجه عن الوالية .  االُ
الثانيـة: أن يـوكل عن املوىلّ عليه، وحينئذٍ ال تبطـل الوكالة بخروجه عن 
الواليـة، بـل البدّ يف بطالهنا من عزل الوكيل من قبل من بيده االمر بعد خروج 
الويل عن الوالية، إال أن يكون توكيله عن املوىل عليه خمتصاً بحال واليته عليه، 
فيكـون خروجـه عـن الوالية موجبـاً النتهاء أمـد الوكالة . وجيـري نظري ذلك 



يف توكيـل الوكيـل، حيث قد يوكل عن نفسـه وقد يوكل عن املـوكل. والبدّ يف 
وىل، أما إذا  مجيـع ذلـك من كـون التوكيل داخالً يف عمـوم الوالية والوكالـة االُ
كان خارجاً عن مقتضامها فهو الغ وال يرتتب عليه االثر حال الوالية والوكالة 

وىل، فضالً عام بعد اخلروج عنهام. االُ
(مسـألة ١١): يصح التوكيل يف كل ما ال يتعلق غرض الشـارع االقدس 
بمبـارشة املوكل له بنفسـه، بل يكفي يف انتسـابه إليه وقوعه عـن أمره نيابة عنه، 
بحيث يكون نسبته للمبارش يف طول نسبته إليه، سواءً كان أمراً اعتبارياً، كإيقاع 
العقـود وااليقاعـات، أم حقيقياً خارجياً، كقبض املبيـع واملوهوب وإقباضهام، 
وأداء كثري من الواجبات واملستحبات. ومع عدم تنصيص الشارع االقدس عىل 
ذلـك باخلصوص يكتفى فيه ببناء املترشعة، ومع عدم وضوح بنائهم يكتفى فيه 

ببناء العرف.
وقد تعرضناـ  تبعاً للفقهاء (رضوان اهللا عليهم)ـ  يف أبواب الفقه املختلفة 

لكثري من املوضوعات الرشعية التي تقبل الوكالة والتي ال تقبلها.
ل عليه أن يكـون متحقق املوضوع  (مسـألة ١٢): ال جيـب يف االمـر املوكَّ
حـني الوكالة، كـام يف التوكيل يف االنفاق عىل الزوجة التـي هي يف حبال املوكل 
، أو يف طالقهـا، بل جيوز التوكيـل فيام مل يتحقق موضوعـه بعد عىل تقدير  فعـالً
حتقـق موضوعـه، سـواءً عمت الوكالـة حتقيق املوضـوع، كام لو وكلـه يف رشاء 
البضاعـة ثم بيعهـا، أو يف تزويج املرأة ثـم االنفاق عليهـا أو طالقها، أم ال، كام 
لو وكله يف بيع البضائع التي سيشـرتهيا، أو يف االنفاق عىل الزوجة التي سـوف 

يتزوجها من دون أن يوكله يف الرشاء والتزويج.
(مسـألة ١٣): جيوز للوكيل مع إطالق الوكالة اختيار أي فرد شـاء، وال 
نيّ له، ولو خرج عنه مل ينفـذ ترصفه إال بإجازة  جيـوز مـع تقييدها اخلروج عـام عُ
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ل. واملرجـع يف حتديـد مفاد الوكالة سـعة وضيقاً هو العرف حسـبام يفهم  املـوكِّ
من إطالق الكالم بضميمـة القرائن املقالية واحلالية املحيطة به، ومنها التعارف 

وشاهد احلال وغري ذلك مما ال جمال العطاء الضابط له.
ل يسـلمها للوكيل  (مسـألة ١٤): إذا كانـت الوكالة متعلقـة بعني للموكِّ
ـ كام لو دفع إليه ماال ليشرتي به بضاعة، أو بضاعة ليبيعها أو يصلحها، أوحيواناً 
ليطعمه أو لريعاه ـ فالعني املذكورة أمانة بيد الوكيل ال يضمنها إال بالتعدي عام 
ل ـ ولو من دون تعمـد ـ أو التفريط فيها، عىل نحو ما سـبق يف مجيع  عينـه املـوكِّ
 فيهـا أو فرط كان ضامناً مـن دون أن ينعزل عن الوكالة  االمانـات. وإذا تعـدّ

ل فيه. فيام وكِّ
(مسـألة ١٥): إذا طـرأ ما ال يمكـن معه العمل عىل مقتـىض الوكالة، ومل 
يمكـن إرجاع العـني للاملك أو حفظها له أو مراجعته فيهـا، وجب عىل الوكيل 
العمـل بام تقتضيـه مصلحة املالك بعد مراجعة احلاكـم الرشعي مع تيرسه، وال 
: إذا دفـع املوكل للوكيل  ، بل إذا مل يفعـل هتاوناً ضمن. مثالً ضـامن عليـه حينئذٍ
نقـداً ليشـرتي به بضاعة معينة، فصـار النقد يف معرض النهب أو السـقوط عن 
املاليـة بإسـقاط الدولـة له أو نحـو ذلك مما ال يتيـرس معـه رشاء البضاعة املعينة 
فالـالزم عىل الوكيل فعل ما يراه صالحاً، كإبـدال النقد بنقد آخر أو إقراضه أو 

رشاء بضاعة اُخر أو غري ذلك.
عى شـخص الوكالة عن شـخص من أجل أن يوقع  (مسـألة ١٦): إذا ادّ
معاملـة مـن عقـد أو إيقـاع عنه، فـإن كان الترصف بـام حتت يده مـن مال ذلك 
الشـخص جـاز تصديقه وترتيب االثر عـىل معاملته، فيجوز الـرشاء منه والبيع 
عليـه بالثمن الذي حتـت 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 



كان عنده ألف دينار لذلك الشـخص فاشرت 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 رصحياً يف نفوذ ترصفه ظاهراً 
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 

 . ع الوكالة رصحياً جاز البناء عىل صحة ترصفه والتعامل معه وإن مل يدّ
نعـم، إذا أنكـر املالـك الوكالة بعـد ذلـك كان القول قوله حتـى إذا كان 

عى الوكالة .  صاحب اليد قد ادّ
وأمـا إذا مل يكـن ترصفه فيام حتت يـده، بل فيام هو خـارج عنها، فال جمال 
لتصديقـه وترتيـب االثر عىل ترصفـه ـ بنحو يلزم به ذلك الشـخص ـ من دون 
حجة رشعية، فمن مرّ عىل متجر قد تركه صاحبه فجاء شخص آخر من جريان 
ذلـك املتجـر أو عابر عليه فأراد أن يبيعه شـيئاً مما يف املتجر من دون أن يضع يده 
عليـه مل يكن له أن يشـرتي منه ويبنـي عىل صحة البيع بنحو جيـوز له أخذ ذلك 
الـيشء الذي باعه له، ومن اشـرت لشـخص يف ذمته مـن دون أن يكون له مال 
عنـده مل يكـن للبايع البناء عىل اسـتحقاقه الثمن يف ذمة ذلك الشـخص، بحيث 
لـه مطالبتـه أو أخذ مقدار ذلك الثمن منه مقاصـة أو من وارثه، بل لو قال ذلك 
الشـخص: إن كنـت مديناً لك فخذ من مايل ما يفـي بدينك، مل جيز له أخذ يشء 
منـه، إذ ال حجـة له عـىل كونه مديناً له. نعم جيوز ترتيـب االثر عىل البيع يف حق 

مدعي الوكالة نفسه كام يأيت.
(مسـألة ١٧): إذا أجـر الوكيـل املعاملـة كان مسـؤوالً هبـا وبتبعاهتا، 
ل مـن تسـليمه ـ عصيانـاً أو النـكار  فيجـوز مطالبتـه بالثمـن إن امتنـع املـوكِّ
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ل، وإن كان عينـاً خارجية دفع بدهلا، كام  الوكالـة ـ فـإن كان ذمياً دفعه عن املوكِّ
جيوز مطالبته بأرش العيب يف املبيع، وبالثمن عند حصول سبب الفسخ، وباملهر 
يف النـكاح، وغري ذلـك. نعم إذا قامت قرينـة عىل عدم مسـؤوليته باملعاملة فال 
ح بعدم مسؤوليته  رجوع عليه، كام إذا كان وكيالً يف إجراء الصيغة فقط، أو رصّ
باملعاملـة أو تبعاهتـا، أو أقام البينة أو نحوها من الشـواهد عىل الوكالة من أجل 

ل ال غري، أو نحو ذلك. التنبيه عىل أن املسؤول باملعاملة هو املوكِّ
ل االجر للوكيل، فإن كان االجر عىل  (مسـألة ١٨): ال بأس بجعل املوكِّ
نفـس الوكالة اسـتحقه هبـا ومل ينظر خلصوصيـات العمل، كـام إذا جعله وكيالً 
للقيام عنه بام يناسب عند احلاجة، وعني له يف كل شهر مثالً مبلغاً من املال، وإن 
كان االجر عىل العمل املوكل عليه استحقه به، كام إذا عني للوكيل عنه يف إجراء 

املعامالت مبلغاً من املال لكل معاملة يقوم هبا.
ل،  ل فيه مما يمكن وقوعه للوكيل واملوكِّ (مسألة ١٩): إذا كان االمر املوكَّ
كحيازة املباحات وإحياء املوات والرشاء يف الذمة، فالقول قول الوكيل يف تعيني 

من أوقع له ذلك االمر.



كتاب اهلبة 
وهـي عقـد يتضمن متليك عني ال عىل نحو املعاوضـة، بل جماناً، وال عىل 

نحو التصدق الذي هو نحو من العبادة املرشوطة بالتقرب. 
وطرفا العقد مها الواهب واملوهوب، فالبدّ من إنشـاء املضمون منهام أو 

من وكيلهام أو من وليهام. 
ويكفـي فيه كل ما يدل عىل االلتـزام باملضمون املذكور من قول أو فعل، 
كام هو احلال يف سائر العقود، فيكفي يف االجياب مثالً من الواهب إرسال العني 

املوهوبة للموهوب بقصد اهلبة، ويف القبول من املوهوب أخذها عىل ذلك.
(مسـألة ١): إذا وقعـت اهلبة عىل نحو القربة مل تكـن صدقه، بل الصدقة 
، وال يكفي فيها قصد  ماهية خاصة البدّ يف وقوعها من قصد عنواهنا ولو إمجاالً

التمليك املجاين عىل نحو القربة .
(مسـألة ٢): يعتـرب يف الواهـب واملوهوب الكامل بالبلـوغ والعقل، ومع 
عدمـه يقـوم الويل مقامهام. كـام البدّ يف الواهب من عدم احلجر بسـفه أو فلس، 

عىل الكالم املتقدم يف كتاب احلجر.
(مسـألة ٣): يعتـرب يف صحة اهلبـة قبض املوهـوب للعـني املوهوبة بإذن 
الواهـب، فلـو مات الواهـب قبل القبض بطلـت اهلبة، وكانت العـني املوهوبة 

. ويكفي قبض وكيل املوهوب ووليه عنه. مرياثاً

٢٧٩ ........................................................................................ كتاب اهلبة
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(مسألة ٤): ال يعترب يف القبض الفورية، وال كونه يف جملس العقد.
(مسـألة ٥): إذا حصـل القبـض صحـت اهلبـة وملـك املوهـوب العني 
املوهوبـة مـن حينه، ال من حني العقد، فإذا حصل هلا نامء بعد العقد قبل القبض 

فهو للواهب.
(مسألة ٦): إذا كانت العني املوهوبة حني اهلبة يف يد املوهوب أو يد وليه 
أو وكيلـه صحـت اهلبة، وال حتتاج إىل قبض جديد. فإذا وهب الويل ما حتت يده 

للموىل عليه صحت اهلبة، ومل حيتج لقبضه هلا عنه بعد ذلك. 
(مسألة ٧): ال يكفي يف القبض هنا التخلية بني املوهوب والعني املوهوبة، 
وال التسـجيل الرسـمي، بل البـدّ من خروجها عـن حوزة الواهب واسـتيالء 

. املوهوب عليها خارجاً بحيث يصدق أهنا يف حوزته عرفاً
(مسألة ٨): البدّ يف املوهوب من أن يكون عيناً، وال تصح هبة املنفعة .

(مسألة ٩): تصح هبة احلصة املشاعة ويكون قبضها بقبض العني بتاممها.
(مسـألة ١٠): تصـح هبة ما يف الذمة لغري من هـو يف ذمته، ويكون قبضه 
بقبض ما يتحقق به وفاؤه، فإذا كان لزيد عىل عمرو مبلغ من املال كان له أن هيبه 
لبكـر، فتصـح اهلبة بقبض بكر املال من عمرو. أمـا إذا وهبه ملن هو يف ذمته فإنه 

يصح من دون حاجة للقبض ويكون بحكم االبراء.
(مسـألة ١١): إذا وقعـت اهلبة وصحت بالقبـض مل تلزم، وكان للواهب 

الرجوع فيها، االّ يف موارد :
األول: أن يكون املوهوب له رمحاً ذا قرابة، واملدار فيه عىل الصدق العريف.

الثاين: أن يعوض الواهب عن هبته.



الثالـث: أن تتغري العني املوهوبة عن حاهلا التي كانت عليه حني اهلبة، كام 
لـو قطع الثـوب أو خيط أو طحن احلب أو خبز الدقيـق أو طبخ الطعام أو ذبح 

احليوان أو انكرس االناء أو نحو ذلك، سواءً كان ذلك بفعل املوهوب أم ال.
(مسـألة ١٢): الظاهـر عدم إحلاق الزوج والزوجة بـذي الرحم، فيجوز 

لكل منهام الرجوع فيام هيبه لالخر.
(مسألة ١٣): ال يعترب يف العوض أن يكون عيناً، بل يكفي كل ما يصدق 
، سـواءً كان تعويضه  بـه التعويض واجلزاء عن اهلبة، عيناً كان أو منفعة أو عمالً
بتمليكـه ذلـك الـيشء، أم ببذله له حتى اسـتوفاه مـن دون أن يتملكه، بل حتى 
مثـل بيعـه شـيئاً يرغب يف رشائـه أو رشاء يشء منه يرغب يف بيعـه. نعم البدّ يف 
اجلميع من أن يصدر بعنوان التعويض واجلزاء، واألحوط وجوباً توقف اللزوم 
، أما إذا دفع إليه بعنوان التعويض  عـىل أن يقبله الواهب بالعنوان املذكور أيضـاً
وقبلـه ال بالعنـوان املذكور، للغفلة عن قصـد الدافع ففي االجتـزاء به يف لزوم

اهلبة إشكال.
(مسـألة ١٤) األحـوط وجوبـاً أن يكـون التعويض مـن املوهوب، ويف 

االجتزاء بالتعويض من غريه ـ كاالب واالخ واالجنبي ـ إشكال.
(مسألة ١٥): إذا مات الواهب قبل الرجوع باهلبة فليس لورثته الرجوع هبا.
(مسألة ١٦): إذا 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. 
(مسـألة ١٧): إذا كانـت اهلبة مرشوطة برشط وجـب عىل املرشوط عليه 
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القيـام بالرشط ما دامت اهلبة باقية مل يرجع فيهـا، 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.
(مسـألة ١٨): يكره للشخص تفضيل بعض أوالده عىل بعض يف العطية 
إذا كان معرساً، بل قيل إنه مكروه مطلقاً، لكن ال إشكال يف جوازه، كام جيوز له 

ذلك يف نسائه.



كتاب
الوقوف والصدقات

تشـرتك الصدقـات مجيعاً يف ابتنائهـا عىل خروج املالك عـن ملكه وعدم 
انتفاعه به، إال أهنا عىل قسمني: 

األول: ما يبتني عىل حبس العني من أجل استيفاء منفعتها أو نامئها تدرجياً 
يف اجلهة املتصدق عليها. 

الثـاين: مـا ال يبتني عىل ذلك، بل عىل جمرد خـروج املال عن ملك مالكه، 
مع بقائه عىل ما هو عليه صاحلاً للترصف يف الوجوه املختلفة والتنقل بينها. 

واألول هو الوقف وما اُحلق به، والثاين بقية الصدقات.
فيقع الكالم يف القسمني معاً يف ضمن مبحثني..

املبحث األول 
يف الوقف وما اُحلق به

الوقـف عبـارة عـن إخراج العني عـن ملـك مالكها وحتبيسـها من أجل 
استيفاء منفعتها أو نامئها مع تسبيل تلك املنفعة أو النامء وبذهلام جلهة معينة عامة 

أو خاصة. ويقع الكالم فيه ضمن فصول.

٢٨٣ ............................................................................... الوقف وما أحلق به 
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الفصل األول
يف أقسام الوقف

الوقف عىل قسمني..
القسم األول: ما كان متقوماً بحفظ عنوان خاص من دون نظر إىل موقوف 
عليـه تعود املنفعة إليه. وهو وقف املسـجد، فإنه يتقـوم بعنوانه من دون نظر إىل 
منفعـة خاصة ترجع ملوقوف عليه خاص، واالنتفـاع به للمصلني ونحوهم من 

توابع العنوان املذكور ال من مقوماته. 
والظاهر أن مثله يف ذلك وقف املشـاهد املرشفة التابعة للمراقد املقدسـة 
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 
اخلاص، أو جعل مكان منسـوب للنبي أو لالمام أو الويل نحوَ نسبة يقصد منها 
ترشيف املكان بنسـبته له إعالءً لذكره وشـداً لقلوب الناس نحوه، فإن الوقف 
يف مجيـع ذلك متقوم بحفظ العنوان اخلاص، وليـس انتفاع من ينتفع باملكان إال 
تابعـاً لذلك من دون أن يكون مقوماً له. وال متلك املنفعة يف مثل ذلك، وال تقع 

مورداً للمعاوضة، كام ال تقع مورداً للضامن بالغصب أو االستيفاء.
قف مكان للمصلني أو الزائرين أو الداعني أو املنشغلني  (مسألة ١): إذا وُ
بالثنـاء عـىل اهللا تعاىل، أو عىل صاحب املرقد مل يكن املكان املذكور مسـجداً وال 



حرمـاً وال نحـوه مما تقدم ذكـره، وال يكون الوقف املذكور من هذا القسـم، بل 
من القسم اآليت.

(مسـألة ٢): ال يصح هذا القسـم من الوقف مع عدم مرشوعية العنوان، 
لكونه شعاراً مشيداً بدعوة باطلة يعلم من الشارع االقدس عدم الرضا بتشييدها، 
كاالماكن املختصة باالديان الوثنية واملنسوخة واملبتدعة التي يكون اختصاصها 
بتلـك االديـان كاختصاص املسـاجد بدين اإلسـالم، وكاملشـاهد التابعة ملراقد 
أهـل الكفـر والضالل والبدع، ونحو ذلك. نعم ال بـأس بام كان منها يمثل حقاً 
قد اسـتغله أهل الضالل، كاملساجد التي يسـتغلها املخالفون، واملساجد التابعة 
لالديان املنسـوخة قبل نسـخها التي هي يف احلقيقة مساجد تابعة لإلسالم الذي 
هو دين الفطرة وقد اسـتغلها املنتسـبون لتلك االديان بعد نسـخها، 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 مبتنياً عىل وجود موقوف عليه تعود املنفعة أو الثمرة 

إليه، وله صور ثالث.. 
وىل: أن يبتنـي عـىل بذل املنفعـة أو الثمرة هلم ليسـتوفوها وينتفعوا هبا  االُ
بأنفسـهم مـن دون أن يتملكوها، كوقـف املدارس عىل طـالب العلم، ووقف 
اخلانـات واملنازل عىل الزائرين أو املسـافرين أو الفقـراء، ووقف كتب العلم أو 
االدعيـة أو الزيـارات عىل أهل العلم أو املؤمنني أو الزائرين، ووقف االشـجار 

واملياه عىل العابرين، ونحو ذلك. 
ي كوقـف الدار عىل أوالده ليسـكنوها،  ومنـه بعض أنواع الوقـف الذرّ
ووقف البستان عليهم ليأكلوا ثمرهتا. وال تصح املعاوضة يف ذلك عىل املنفعة أو 
الثمـرة من قبل املوقوف عليهم وال من قبل الويل، كام أهنام ال يكونان مضمونني 

أقسام الوقف..................................................................................... ٢٨٥
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عىل الغري بالغصب أو االستيفاء أو االتالف.
الثانيـة: أن يبتني عـىل ملكية املنفعة أو الثمرة هلم، كام لو قال: الدار وقف 
عـىل أوالدي عىل أن تكون منفعتها هلم، أو: البسـتان وقف عىل أوالدي عىل أن 
تكـون ثمرهتا هلـم، وحينئذٍ يرتتب أثـر ملكهم هلا وإن مل يقبضوهـا، وجتب فيها 
الـزكاة واخلمـس برشوطهام، كام جيوز هلم املعاوضة عليها بأنفسـهم أو بتوسـط 
ويلّ الوقف حسـب رشط الواقف. وتكـون مضمونة هلم عىل الغري بالغصب أو 

االستيفاء أو االتالف. 
(مسـألة ٣): الظاهر عدم إرادة هذه الصورة إذا كان املوقوف عليه عنواناً 
عامـاً غـري منحرص االفراد عرفاً كالعلامء والسـادة والفقـراء والزوار ونحوهم. 
وإنـام يمكن إرادة هذه الصـورة مع انحصار املوقوف عليهم بعدد تنقسـم عليه 

املنفعة أو الثمرة حسب السهام التي يعينها الواقف.
الثالثـة: أن يبتني عـىل متليك الويل املنفعة أو الثمرة هلم بنفسـها أو ببدهلا، 
بحيث ال يتحقق امللك وال ترتتب آثاره بمجرد وجود املنفعة أو الثمرة، بل بعد 
متليـك الويل وقسـمته هلـا عليهم. والظاهر الضـامن فيها حتى بطروء سـببه قبل 

متليكهم، فيجب عىل الويل متليكهم البدل كام كان جيب عليه متليكهم االصل.
(مسـألة ٤): ال يصـح الوقـف يف هذا القسـم بصوره الثـالث مع حرمة 
املنفعـة املعينـة يف الوقف، كوقف آالت اللهو والقـامر، وكذا مع حرمة الرصف 
املقصـود منـه، كالوقف عىل طبع كتـب الضالل وعىل إعانـة الداعني إليه وعىل 

ترويج الفسق والفجور وإعانة الظاملني ونحو ذلك.



الفصل الثاين
يف إنشاء الوقف ورشوطه

ال يتحقق الوقف إال بإنشـاء الواقف له، وذلك بفعل ما يدل عليه بداعي 
مور االنشـائية من العقود  جعلـه له وإبـراز التزامه به، كام هو احلال يف سـائر االُ

وااليقاعات.
واالنشاء املذكور يكون بأحد أمرين:

األول: القـول بمثل: وقفت كذا، أو حبسـته وسـبلته، أو نحومها بداعي 
جعل ذلك، ال االخبار عنه نظري إخبار االجنبي. 

الثاين: الفعل، كالتوقيع عىل ورقة الوقفية لبيان االلتزام بمضموهنا، ودفع 
العـني املوقوفة ملن يتوىل اسـتغالهلا يف اجلهة التي وقفـت عليها، كويل الوقف أو 
ويلّ تلك اجلهة، ومثل فرش الفراش يف املسـجد أو املشـهد أو نحومها، أونصب 
الـرساج فيه بداعـي جعله وقفاً عليـه، ومثل االذن يف االنتفـاع 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.
(مسـألة ١): يكفـي يف إنشـاء الوقـف قيام وكيـل الواقف بـه، وال جيب 

مبارشة املالك له.
(مسـألة ٢): الوقف مـن االيقاعات، ال من العقود، فـال حيتاج إىل قبول 
ـ  كالوقف عىل الفقراء أو املسجد أو املشهد  املوقوف عليهم، سواءً كان وقفاً عاماً
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ـ أم خاصاً، كالوقف عىل ذرية شخص معني. نعم البد مع منافاته حلق الغري من 
إذن مـن له الوالية عـىل ذلك احلق، فإذا أراد أن يوقف فراشـاً عىل أن يفرش يف 
دار زيد، أو ثالجة عىل أن تنصب يف املسجد، أو مرشبة عىل أن توضع يف الطريق 
بنحـو قـد تزاحم املارة، فالـالزم إذن مالك املكان أو وليـه يف ذلك. لكن االذن 
املذكـور ليس رشطاً يف صحة الوقـف، بل رشط يف جوازالعمل بمقتضاه ما دام 
، فإذا ارتفع االذن تعذر العمل بمقتىض الوقف، وقد يستتبع ذلك بطالنه. حاصالً
(مسـألة ٣): األحوط وجوباً اشـرتاط الوقف بقصد القربة، لكن الظاهر 

أنه يكفي وإن صدر ممن ال تصح عبادته كالكافر.
(مسـألة ٤): يعتـرب يف صحة الوقـف القبض يف حياة الواقـف، فإذا مات 
قبلـه مل يصـح الوقف، بل تصـري العني املوقوفـة مرياثاً، واألحـوط وجوباً كون 

القبض بإذن الواقف، كام أن له الرجوع يف الوقف قبل القبض. 
(مسـألة ٥): إذا نصـب الواقـف قيامً عـىل الوقفـ  ولـو كان هو الواقف 
. نفسهـ  كفى قبضه، بل األحوط وجوباً عدم االجتزاء بقبض املوقوف عليهم حينئذٍ
(مسـألة ٦): إذا مل ينصـب الواقـف قيـامً عـىل الوقف كفى قبـض الطبقة 
وىل مـن املوقـوف عليهم أو قبض وكيلهـم أو وليهم عنهم، فـإن كانوا حتت  االُ
واليـة الواقـف ـ كأوالده الصغار ـ كفى قبضه عن قبضهـم. وحينئذٍ لو مل تكن 

العني املوقوفة حتت يد الواقف فالبد يف صحة الوقف من قبضه هلا.
(مسـألة ٧): يف الوقـف عـىل اجلهـات العامـة إذا مل ينصـب الواقف قيامً 
فاألحـوط وجوباً عدم صحـة الوقف إال بحصول الترصف املناسـب للوقف، 
كالصـالة يف املسـجد، والدفـن يف املقـربة، والسـكنى مـن املسـافرين يف اخلـان 
املوقوف عليهم، والصالة أو إقامة امل آتم يف احلسينية، ونحو ذلك. أما إذا مل يبتن 



الوقف عىل ترصف مناسب يف العني املوقوفة، كام لو وقف بستانه عىل أن تكون 
ثمرتـه للفقراء فاألحـوط وجوباً عدم صحة الوقف إال مـع اجلري عىل مقتىض 
الوقـف. نعم إذا رجع عـدم نصب القيم إىل كون الواقف هـو القيم كفى قبضه 
يف اجلميـع. وعـىل كل حـال ال حيتاج إىل قبـض احلاكم الرشعي، بـل ال أثر له .
(مسألة ٨): يف الوقف التابع لوقف آخر يكفي عن القبض جعله عىل النحو 
الذي وقف عليه، كاملشهد يبنى تبعاً للمرقد، وتوسعة املسجد بام يلحق به، وبناء 
حائط املكان املوقوف، ونصب الباب املوقوفة له فيه، ووضع الفراش يف املسجد 
املوقـوف عليـه، ونصب الـرساج واملروحة املوقوفـني عليه فيـه، إىل غري ذلك.

(مسـألة ٩): يف الوقف عىل مجاعة خمصوصني ال يكفي قبض بعضهم من 
وىل إال يف حصته من الوقف. الطبقة االُ

(مسـألة ١٠): ال يكفـي يف القبض يف املقـام رفع الواقف يـده 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 خارجاً، بحيث تكون يف حوزته عرفاً
(مسـألة ١١): ال يعتـرب إمـكان القبـض حـني الوقـف، وال كـون العني 
املوقوفة حتت سيطرة الواقف، بل يكفي حتقق القبض أو ما هو بمنزلته بعد ذلك 
وإن كان متعـذراً حـني الوقـف، فيصح وقف احليوان الشـارد والعني املغصوبة 
ونحومها مما ال سـيطرة للواقف عليه، والوقف عىل الغائب والسـجني ونحومها 
ممن ال يسـتطيع القبض. غاية االمر أنه البـد من حتقق القبض يف مجيع ذلك ولو 

بعد الوقف بزمان طويل إذا بقي الواقف ومل يرجع يف وقفه.
(مسألة ١٢): يعترب يف الوقف التأبيد، فلو وقته بمدة مل يقع وقفاً، 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 وقفاً، ويرجع بعد االنقراض صدقة.
(مسـألة ١٣): إذا وقـف عينـاً ورشط عودهـا إليه عند احلاجـة فالظاهر 
البطالن، إال أن يرجع ذلك إىل حتبيسها ما دام مستغنياً عنها، فيصح حبساً، وإذا 
احتاج إليها رجعت له منفعتها، وأما العني فهي ال خترج عن ملكه كي تعود إليه.
(مسـألة ١٤): يعتـرب يف صحة الوقـف التنجيز، فيبطل لـو علقه عىل أمر 
مسـتقبل معلوم احلصول، كقدوم املسـافر وطلوع هالل شـهر خاص، وكذا إذا 
علقـه عىل أمر حايل حمتمل احلصول ال تتوقـف عليه صحة الوقف، كام إذا قال: 
. إال إذا كان ذلك االمر ممـا يتوقف عليه  داري وقـف إن كان هـذا اجلنـني ذكـراً

صحة الوقف فإن الظاهر الصحة، كام إذا قال: إن كان هذا ملكي فهو وقف.
(مسألة ١٥): إذا قال: هذا وقف بعد وفايت، كان من الوقف املعلق وبطل. 
إال أن يريـد بذلك أنه يويص بأن يوقف بعد وفاتـه، فتنفذ من الثلث، أو بإجازة 

الوارث، وحينئذٍ جيب أن يوقف بعد وفاته عمالً بالوصية.
(مسـألة ١٦): ال يصح الوقف عىل النفس مستقالً وال منضامً للغري، ولو 
وقف كذلك بطل يف الكل. بل الظاهر عدم صحة الوقف عىل الغري إذا اشـرتط 
الواقف عليه القيام بمؤنته، أو بأداء احلقوق الواجبة عليه، أو وفاء ديونه من نامء 
الوقـف الـذي يصله أو من مـال آخر له. وكذا إذا جعل ملتويل الوقف سـهامً من 
وارد الوقـف وكان الواقـف هو املتويل له يف بعض الطبقات. نعم إذا كان اجلعل 
يف مقابـل عمـل يقوم به املتويل يف إدارة الوقف وشـؤونه فال بـأس به، وإن كان 

األحوط وجوباً فيه االقتصار عىل ما إذا مل يكن اجلعل أكثر من قيمة العمل.
(مسـألة ١٧): إذا وقـف عينـاً عـىل أن يـوىف من نامئهـا عنه بعـد موته ما 



 عنه العبادات الواجبة أو  عليـه من ديون الناس، أو احلقوق الرشعية، أو يـؤدّ
املستحبة فالظاهر الصحة.

(مسألة ١٨): ال جيوز للواقف أن يوقف العني مع استثناء منفعة خاصة منها 
ـ حمددة بزمان معني أو نوع معنيـ  لنفسه، بحيث تبقى ملكاً له غري مشمولة بالوقف.
(مسـألة ١٩): إذا آجـر املالك العني أو صالح عـىل منفعتها مدة معينة ثم 
أوقفها قبل انقضاء املدة مل تدخل املنفعة يف املدة املذكورة يف الوقف، أما لو فسخ 
اإلجـارة أو املصاحلـة بخيار أو تقايل ففي عود املنفعـة إليه أو دخوهلا يف الوقف 
إشـكال. وال ينـايف ذلـك ما سـبق يف كتاب اإلجارة مـن رجوع املنفعـة للبايع، 

للفرق بني البيع والوقف بإمكان استثناء املنفعة يف البيع دون الوقف.
(مسـألة ٢٠): إذا أراد الواقـف التخلص من حمـذور الوقف عىل النفس 
أمكنه متليك العني لغريهـ  هببة أو بيع أو مصاحلة أو غريهاـ  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.
(مسـألة ٢١): جيوز ملن وقف مسـجداً أو حرماً أو نحومها مما مل يؤخذ فيه 
موقـوف عليه خاص أن يصيل فيه أو يزور أو ينتفع به بالنحو الذي جيوز لسـائر 
املسلمني. وكذا جيوز انتفاع الواقف بالعني التي أو قفها عىل العناوين العامة إذا 
ابتنى وقفها عىل بذل املنفعة أو النامء للموقوف عليهم ليسـتوفوها بأنفسـهم من 
وىل من الصور الثالث للقسـم الثاين من  دون أن يتملكوهـا، وهـي الصـورة االُ
قسمي الوقف املتقدمني يف الفصل األول، وال جيوز له االنتفاع يف غري ذلك، إال 

يف طول انتفاع املوقوف عليهم، كنزوله ضيفاً عليهم، أو استعارته العني منهم.
(مسألة ٢٢): يتعارف عند أهل البوادي والريف الوقف عىل وجهني:
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أحدمهـا: أن يوقفـوا شـاةً أو بقرة مثـالً لتكـون (منيحة) ينتفـع بصوفها 
نثى املتولدة منها  ولبنها عىل أن يكون الذكر املتولد منها ذبيحة يذبح ويؤكل واالُ

مها، وهكذا.  (منيحة) كاُ
ثانيهام: الوقف الحد املعصومني صلوات اهللا عليهم أو األولياء، فيوقفون 
نثى لالستيالد عىل النحو  شـاة خاصة مثالً أو حصة مشاعة من غنمهم لتبقى االُ
املتقـدم ويذبـح الذكر يف سـبيل املوقوف لـه، أو يباع ويرص ف ثمنه يف سـبيله. 

 . والظاهر الصحة يف الصورتني معاً
نعـم، حيـث تقدم عدم صحة الوقـف املعلق فالبد مـن تنجيز الوقف يف 
الصورتني، فلو علق عىل شـفاء مريض أو فك أسـري أو ورود مسـافر أو سالمة 

غنمهم من املرض أو نحو ذلك بطل. 
كـام 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 
لغـريه، أو تبذل لعنوان عام يدخل فيه ـ كالفقراء أو االكلني يف املضيف ـ فينتفع 
هبا من دون أن يتملكها عىل ما تقدم يف املسألة(٢١)، أو تكون ملكاً له يف مقابل 
خدمتـه للوقف ومـا يبذله عليه من علف أو نحوه لو احتاج إىل ذلك عىل النحو 

املتقدم يف املسألة(١٦).
(مسألة ٢٣): إذا تمّ الوقف برشوطه املتقدمة كان الزماً ال جيوز للواقف 

الرجوع فيه، وال للورثة رده حتى إذا وقع يف مرض املوت وزاد عىل الثلث.
(مسـألة ٢٤): إذا اشـرتط الواقف عىل املوقوف عليهم رشطاً، فإن رجع 
إىل جمـرد إلزامهـم به مل ينفذ ومل جيب االمر املـرشوط عليهم، وإن رجع إىل تقييد 
دخوهلـم يف الوقـف بقيامهم به فالظاهر نفـوذه، لكن ال جيب عليهـم القيام به، 



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

(مسـألة ١): يعترب يف الواقف أن يكون مالكاً للعني املوقوفة، خمتاراً، نافذ 
التـرصف فيها بالعقل وعدم احلجر لسـفه أو رق أو فلس، عىل التفصيل املتقدم 

يف كتاب احلجر.
(مسـألة ٢): األحـوط وجوباً عدم نفـوذ الوقف من الصبـي قبل البلوغ 
حتـى لو بلغ عرش سـنني وكان وقفه باملعروف. نعـم إذا كان الوقف صالحاً له 

فأوقف باذن وليه نفذ.
(مسـألة ٣): يصـح الوقف مـن ويل الصبي إذا كان صالحـاً للصبي، كام 
يصح الوقف من ويل املال يف الوقف من سهم االمام A، ومن املال الزكوي، 

ومن املال املوىص به، ونحوها.
(مسألة ٤): الظاهر عدم جريان حكم الفضويل يف الوقف، فلو وقف غري 
املالـك مل ينفـذ وقفه بإمضاء املالك، ولو وقف املالك مكرهاً مل ينفذ وقفه برضاه 
بعـد ذلـك. وكذا لو وقـف وهو غري نافذ التـرصف، فإنه ال ينفـذ برضا وليه أو 

رضاه بعد نفوذ ترصفه.
(مسـألة ٥): ال يعترب يف الواقف االيامن، بل وال اإلسالم، فيصح الوقف 

من املخالف والكافر.

رشوط الوقف.................................................................................... ٢٩٣



.......................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم األول ٢٩٤

الفصل الرابع
يف رشوط العني املوقوفة

يعترب يف العني املوقوفة اُمور..
األول: أن تكـون عينـاً، فال يصح وقف املنفعة إال أن يرجع إىل احلبس أو 

العمر أو الرقبى التي يأيت الكالم فيها.
الثاين: أن تكون موجودة، فال يصح وقف املعدوم كوقف ولد الدابة قبل 
وجـوده. ويف جواز وقف احلمل قبل والدته إشـكال. نعم جيـوز وقف املعدوم 

تبعاً للموجود، كوقف الدابة عىل أن يكون نسلها وقفاً مثلها.
الثالث: أن تكون شخصية، فال يصح وقف الكيل، سواءً كان ديناً يف ذمة 
الغريـ  كام لو كان له يف ذمة شـخص شـاة فأوقفها قبل قبضهاـ  أم مل يكن، كام لو 
قال: وقفت شاة، قاصداً 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 إحد

هاتني الشاتني.
اخلامس: أن تكون هلا منفعة قابلة للتحصيل مع بقاء عينها، كالشجرة ينتفع 
هبا يف االسـتظالل 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 



يصح وقف ما يتوقف االنتفاع به عىل تلف عينه، كالطعام والفواكه والصابون.
(مسـألة ١): الظاهر عدم جواز وقف النقـود لينتفع هبا يف االقرتاض، أو 
وقفهـا لينتفـع هبا يف االسـتثامر، لعدم بقاء عينها معه، بـل ال يتحقق االنتفاع إال 
باسـتبداهلا. نعم الظاهر جواز جعلها لذلك عىل أن تكون نحواً من الصدقة غري 
الوقف، كام يف التربع لبعض املشـاريع اخلريية، فيجعل قسـم من املال لصندوق 
خريي من أجل إقراض املؤمنني، أو يتربع به ملؤسسـة خريية من أجل االجتار به 
أو غريه من وجوه االستثامر لصاحلها، أو يعني احليوان للذبح يف مناسبة خريية.
(مسألة ٢): ال يعترب قابلية العني لالنتفاع حني الوقف، بل يكفي صلوحها 
له ولو بعد ذلك، فيصح وقف احليوان الصغري الذي ال يصلح لالنتفاع باحلمل 
أو اللبـن إال بعد زمان طويل، كام يصح وقف االرض للزرع وإن كانت سـبخة 

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 باُجرهتا.
 ،السـابع: أن تكون العـني مملوكة، أو متعينة جلهة خاصـة كاملال الزكو

فال يصح وقف املباحات االصلية، وال وقف احلر.

الفصل اخلامس
يف رشوط املوقوف عليه

يعترب يف املوقوف عليه اُمور..
األول: أن يكـون موجـوداً، فـال يصح الوقـف عىل املعدوم، سـواءً كان 
موجـوداً قبـل ذلكـ  كام لـو وقف عىل زيد بعد موتهـ  أم سـيوجد، 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 أمراً يتوقف عىل وجود املوقوف 

 . عليه، كام لو كان مفاده التملك أو االنتفاع فعالً
أما إذا كان مفاده جمرد رصف وارد الوقف عليه أو متليكه له حني وجوده 
فالظاهـر صحـة الوقف، كام لو وقف الدار عىل أن جيمـع املتويل واردها ويدفعه 
ملـن سـيولد له، أو ينفقه عليه، أو وقفها لينفـق واردها يف صالح احلمل املوجود 

فعالً ومل ينفصل. 
كـام أنـه لـو كان مفـاده التمليك يف املسـتقبل عنـد وجود املوقـوف عليه 
فالظاهر الصحة أيضاً، كام لو وقف شـجراً 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 سابقاً ومات قبل الوقف، بل يتعني البطالن 

. مطلقاً
وكذا لو صادف عدم وجود املوقوف عليه يف املستقبل عىل خالف ما كان 

. يتوقعه الواقف، فإنه ينكشف بطالن الوقف عليه من أول االمر مطلقاً أيضاً
(مسـألة ١): يف صـورة بطـالن الوقـف عىل املعـدوم إذا حصـل الوقف 
وىل، وكذا إن كان يف الطبقات  املذكـور بطـل الوقف بتاممه إن كان يف الطبقـة االُ
. نعم إذا كان انعدامه مسـتمراً فقد  الالحقة إذا كان انعدام املوقوف عليه متوقعاً

تقدم يف املسألة (١٢) من الفصل الثاين أنه حيمل حينئذٍ عىل التحبيس. 
وأمـا إذا مل يكن انعدامـه متوقعاً فالظاهر صحة الوقـف، وحينئذٍ إن كان 
االنعـدام مسـتمراً انقلبت العـني املوقوفة صدقـة، وإن كان مؤقتـاً بقيت العني 
وقفـاً، وكانت الثمرة أو املنفعة عند انعـدام املوقوف عليه صدقة مطلقة وترجع 



إىل املوقوف عليهم بعد عودهم.
الثـاين: أن يكون معيناً، فال يصح الوقف عىل املردد، كالوقف عىل العلامء 
أو الفقـراء، والوقـف عىل أحد املسـجدين، أو أحد الوالديـن، إال أن يرجع إىل 
الوقـف عىل أحد االمرين عىل نحـو 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

(مسـألة ١): للاملك جعل الوالية والقيمومة عىل الوقف لنفسـه ولغريه، 
سـواءً كانـت الواليـة يف اسـتثامر الوقـف، أم يف رصف نامئه، أم يف عـامرة العني 
املوقوفة وإصالحها وحفظها. وحينئذٍ ال جيوز لغري الويل الترصف من دون إذنه.
(مسألة ٢): جيوز 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 ٣): ال يعترب يف الويل املجعول أن يكون عادالً
(مسألة ٤): ال تتوقف والية الويل املجعول من قبل الواقف عىل قبوله، كام 
ال تبطل برده، غاية االمر أنه ال جيب عليه العمل بمقتىض الوالية، وله التخلف 
. نعـم إذا كان الوقف حتت  عنهـا، فيصـري الوقف كام لو مل جيعـل الواقف له ولياً
يده مل جيز له التفريط به، بل ال جيوز له تسليمه إال إىل من هو مأمون عليه كالويل 
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الـذي جيعله احلاكـم الرشعي، كام هو احلال يف كل من يكـون الوقف حتت يده، 
كـام أنه لو ريض بالقيام بمقتىض الوالية بعد االمتناع عنه كان هو املتعني لذلك، 

وال تسقط واليته باالمتناع املذكور.
(مسـألة ٥): للواقف ان جيعل للويل شيئاً من نامء العني املوقوفة يف مقابل 
قيامـه بمقتـىض الوالية، سـواءً كان بقدر اُجرة املثل، أم أكثـر، أم أقل. وال جيوز 
عل له، كام ال جيوز له أن يأخذ شـيئاً لو ابتنى جعله ولياً  للويل أن يأخذ أكثر مما جُ
. نعم له االمتناع عـن القيام بمقتىض الوالية يف  عـىل قيامـه بمقتىض الوالية جماناً

احلالني معاً، فيلحقه ما يأيت يف املسألة (١١).
(مسألة ٦): إذا مل جيعل الواقف ولياً عىل الوقف ففي الوقف اخلاص ترجع 
الوالية للموقوف عليهم، ومع تشاحهم البد من الرجوع للحاكم الرشعي حلل 
املشـكلة 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 
فسـاد من جهة ما، أما مع احتامل الفسـاد فالبد من الرجـوع للحاكم الرشعي. 
وكـذا احلـال إذا تـردد العمل بمقتىض الوقـف بني وجهـني أو أكثر، فإنه 
البد من الرجوع للحاكم الرشعي يف اختيار االوفق واالرفق بالوقف واملوقوف 
عليهم، كام إذا حصل الرتدد يف وقت فتح املسـجد أو احلرم، أو يف وقت االنارة 

أو التربيد أو غري ذلك.
(مسـألة ٧): إذا مل يقـم الـويل املجعول مـن قبل الواقـف بمقتىض واليته 
 خيانـة أو عجـزاً أو امتناعاً، فـإن كان الواقف قد عني خلفاً لـه فهو، وإال جر
. ولو عـاد وأراد القيام  عـىل الوقف حكـم الوقف الذي مل يعـني الواقف له ولياً
بمقتى الوالية كان له ذلك، ومل يسـقط عن الوالية بقصوره أو تقصريه السـابق، 



إال أن تتضمن الوقفية انعزاله بذلك.
(مسألة ٨): إذا كانت الوالية للموقوف عليهم فالبد من مراعاهتم مصلحة 
الوقف باالضافة إىل مجيع البطون، ال باالضافة إىل خصوص املوجودين، وليس 
هلم الترصف فيه ترصفاً يلزم البطون الالحقة إال إذا كان صالح الوقف يف ذلك، 
فليس هلم إجارته مثالً مدة تزيد عىل أعامرهم إال إذا كانت صالحاً للوقف، وال 

يكفي كوهنا صالحاً للبطن املوجود.
(مسألة ٩): يف مورد الرجوع للحاكم الرشعي تكون للحاكم الوالية عىل 
الترصف بنفسـه أو بوكيله الذي ينعزل بعـزل احلاكم أو بموته، وليس له نصب 
القيـم عليـه بحيـث ال ينعزل بعزل احلاكـم وال بموته. وكذا احلـال يف املوقوف 
عليهـم إذا صارت هلم واليـة الوقف، فإن هلم جعل الوكيـل عنهم يف إدارة أمر 

الوقف، ال نصب القيم عىل الوقف. 
نعـم، إذا تضمنـت الوقفية والية املوقوف عليهـم أو احلاكم أو غريه عىل 
نصـب القيم كان له نصبه، فتثبت لـه القيمومة وال ينعزل حينئذٍ بعزل من نصبه 

أو بموته.
(مسـألة ١٠): للحاكـم الرشعي أن جيعـل للوكيل الذي يقـوم مقامه يف 
إدارة الوقـف شـيئاً من نامء الوقـف إذا كان الوقف حمتاجاً لـه وامتنع من القيام 
. نعم مع  بذلـك جماناً، سـواءً عنيّ الواقف ملـن يقوم بأمر الوقف شـيئاً أم مل يعنيّ
التعيـني ال جيوز الزيـادة عىل ما عنيّ إال مع انحصار االمـر بمن يطلب الزيادة . 

وكذا احلال يف وكيل املوقوف عليهم إذا صارت الوالية هلم.
(مسـألة ١١): إذا عـنيّ الواقـف ولياً للوقف عـىل أن يقـوم بإدارته جماناً 
وامتنـع الـويل املذكور من إدارته إال باُجرة، فإن وجـد احلاكم الرشعي من يقوم 
بإدارتـه جماناً كان عليه ذلـك، وإن مل جيده فاألحوط وجوبـاً ترجيح الويل الذي 
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جرة له، إال أن يطلب أكثر من غريه فيجب اختيار االقل. عيّنه الواقف ودفع االُ
(مسـألة ١٢): مع تعذر الرجـوع للحاكم الرشعي يتعني الرجوع لعدول 
املؤمنني من أهل املعرفة مع تيرسهم، وإال تعنيّ الرجوع لالكثر اهتامماً بمصلحة 

الوقف االقرب إىل صالحه.

الفصل السابع
يف أحكام الوقف

(مسألة ١): إذا تم الوقف ال جيوز للواقف وال لغريه التبديل والتغيري عام 
وقـع عليـه يف كيفية الوقف، أو يف املوقوف عليـه، أو يف كيفية االنتفاع بالوقف. 
نعم جيوز للواقف أن يشرتط لنفسه أو لغريه التبديل يف املوقوف عليهم بإدخال 
غريهـم فيهـم وإخـراج بعضهم منهـم، أو يف كيفيـة االنتفاع بالوقـف، وحينئذٍ 
يكـون العمـل عىل مقتىض الرشط. أما إذا اشـرتط حق التغيـري يف كيفية الوقف 
ففي صحة الرشط إشكال، كام إذا وقف مسجداً عىل أن له أن جيعله حسينية، أو 

متجراً ينفق وارده يف جهة عامة أو خاصة، أو بالعكس.
(مسألة ٢): إذا احتاج الوقف للتعمري أو االصالح الجل بقائه واالنتفاع 
بـه بالوجه الـذي تضمنته الوقفيـة، فـإن كان الواقف قد عني ما ينفـق منه عليه 
وكان ذلـك كافيـاً فهو، وإن مل يعـني أو مل يكن ما عينه كافياً، فـإن كان هناك من 
يتربع بام حيتاج إليه عمر به، وإال فإن كان الوقف من القسم األول من القسمني 
املتقدمـني يف الفصـل األول فـال جمال لعامرتـه من الوقف، وإن كان من القسـم 

الثاين منهام فله صورتان..
وىل: أن يفهـم مـن الوقـف أن ذكـر االنتفـاع اخلـاص بالوقـف ليس  االُ



خلصوصيته، بل لالهتامم بانتفاع اجلهة املوقوف عليها، كام هو الظاهر يف االوقاف 
التـي يرصف ريعها وواردها يف اجلهات اخلاصة أو العامة، كاألوالد والعشـرية 
واملسـاجد واملـدارس وطلبـة العلم والفقـراء وغريهـم، والظاهر حينئـذٍ لزوم 
عـامرة الوقف من وارده لتوقف انتفاع اجلهة املوقوف عليها بالوقف عىل العامرة 
جرة عىل عامرته، أو باالتفاق مع  املذكورة، وذلك بإجارته مدة طويلة وإنفاق االُ
املسـتأجر عىل أن يقوم بعامرتـه يف مقابل انتفاعه به مدة طويلـة، ثم يعود للجهة 
املوقـوف عليها املعـروف يف عصورنا باملسـاطحة، أو نحو ذلـك. 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 ومأو 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 صاحلاً 

. الن ينتفع به يف اجلهة التي وقف عليها نفعاً معتداً به، وإن كان قليالً نسبياً
أمـا إذا تعطـل الوقف يف مثل ذلك أو كان نفعه قليالً غري معتد به بسـبب 

خرابه فيأيت الكالم فيه يف املسألة(٥) إن شاء اهللا تعاىل.
(مسـألة ٣): إذا أمكن تبديل الوقف من حالـه الذي وقف عليه إىل حال 
آخر ـ كتبديل البسـتان بشـقق سـكنية، وتبديل الدار بمحالت جتارية، وتبديل 
املدرسـة بمستشـفى، وغري ذلك ـ فالظاهـر التفصيل يف جـوازه بني الصورتني 
وىل مع كونه أنفع للموقوف عليهم أو أصلح  املتقدمتـني، فيجوز يف الصـورة االُ
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 
عن السـكنى فيها، أو ملنع السـلطان، أو نحو ذلك. وإن احتاج لبذل مال حينئذٍ 
فـإن عـنيّ له الواقف أو حصل متـربع به فذاك، وإال اُنفق عليـه من ريع الوقف 
ووارده، نظـري ما تقدم يف املسـألة السـابقة . وأما يف الصـورة الثانية فال جيوز مع 
إمـكان االنتفاع به عىل الوجه الذي وقـف عليه، وأمامع تعذره فيأيت الكالم فيه 

يف املسألة(٥) إن شاء اهللا تعاىل.
(مسـألة ٤): إذا احتاج الوقف لرصف مال يف عامرته أو يف إدارة شؤونه، 
فـإن كان هنـاك مـال معنيّ للرصفـ  من نفـس الوقف أو مـن التربعات أو من 
احلقـوق الرشعيـة املبذولة للرصف املذكور ممن له حق البـذل ـ فكام جيوز ملتويل 
الـرصف االنفـاق منـه بعينهـ  فيشـرتي مثـالً أو يسـتأجر به بشـخصهـ  جيوز له 
االقـرتاض 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. 
ولـو أقرض وأنفق مل يتحقق القرض، بل كان مـا ينفق تربعاً منه، ومل جيز 
لـه الوفاء وال االسـتيفاء من التربع أو احلق املبـذول بعد ذلك للرصف املذكور، 
إال أن يكون التربع أو البذل خلصوص الوفاء أو االسـتيفاء املذكورين، أو يعلم 
. وهذا أمر قـد يغفل عنه  بعمومـه لـه، فال بـأس بالوفاء واالسـتيفاء منه حينئـذٍ

املتولون للرصف، فالالزم التنبّه له.
(مسـألة ٥): قـد يتعطـل الوقف عـن االنتفاع بـه بالوجه الـذي تضمنته 
الوقفية خلراب ونحوه، وقد سـبق يف املسـألة (٢) أنه جيب عامرته من املال الذي 



عيّنـه الواقـف أو من التربع مـع وجودمها، ومع عدمهام فيجـب عامرته من ريع 
وىل من الصورتني املتقدمتني دون الثانية . وحينئذٍ  الوقف ووارده يف الصورة االُ
وىل فالظاهر بقاء العني وقفاً عىل املوقوف عليهم  إذا تعـذر تعمريه يف الصورة االُ
إن كان هلـا غلـة معتد هبـا، وإال فهـي صدقة عليهـم، واألحوط وجوبـاً حينئذٍ 
اسـتبداهلا بام يدرّ عليهم عىل هنج الوقف األول. ومع تعذر رشاء يشء أو خوف 
الضياع عليه بوجه معتد به فاألحوط وجوباً بذله للموقوف عليهم وتوزيعه عىل 

املوجودين منهم عىل نحو توزيع وارد الوقف وريعه.
وأمـا يف الصورة الثانيـة، فإن أمكن تعمري الوقف مـن وارده أو من غريه 
بنحـو حيفظ به عنوانه الذي أوقـف عليه ويؤد به الغرض املطلوب منه ولو يف 
الزمـن الالحـق فاألحوط وجوباً القيام بذلك. وأما ما تقدم يف املسـألة (٢) من 
عـدم جـواز تعمريه مـن وارده يف الصورة املذكـورة فيختص بـام إذا كان خرابه 
بنحـو ال يمنع من االنتفاع به فيام اُوقف عليه. وإن تعذر ذلك فالظاهر صريورة 
العـني صدقة مطلقة جيوز بيعها كام جيوز إبقاؤهـا واالنتفاع هبا ولو بعامرهتا عىل 
وجـه آخـر غري ما اُوقفـت عليه. نعـم ال تتعنيّ حينئـذٍ للوجه االخـر، بل تبقى 
صدقـة مطلقة جيـري عليها حكـم الصدقات، فيجـوز االنتفاع هبـا بعد خراب 

العامرة الثانية عىل وجه آخر، وهكذا مهام تعاقبت عليها العامرات.
هـذا، والبدّ يف إجراء االحـكام املذكورة من أن يقـوم بذلك ويل الوقف 
اخلـاص مع وجوده، وإال فاحلاكم الرشعي، بل األحوط وجوباً مراجعة احلاكم 
الرشعـي حتـى مع وجود الـويل اخلاص منضامً إليـه ومراجعة املوقـوف عليهم 
إذا كانـوا حمصورين ولـو بلحاظ البطن املوجود منهـم. وعليه مالحظة القرائن 
العامـة واخلاصـة يف تشـخيص الصورة والوجـه الذي وقع عليـه الوقف. ومع 

اشتباه احلال فالالزم االحتياط.
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(مسألة ٦): إذا خرب الوقف وتعذرت عامرته من وارده أو من غريه جاز 
بيـع بعضه لعـامرة الباقي من غري فـرق بني الصورتني املتقدمتـني. وما تقدم من 

صريورة العني صدقة إنام هو مع تعذر ذلك.
(مسـألة ٧): يف حكـم تعطيـل الوقـف خلرابـه تعطيلـه لسـبب آخر غري 
ر لوازم السكن،  اخلراب، كام لو تعذر السكن يف الدار ملنع السلطان، أو لعدم توفّ

أو غري ذلك، فيجري حينئذٍ التفصيل املتقدم.
(مسـألة ٨): قد ال يتعطل الوقف بل يبقى صاحلاً لالنتفاع الذي تضمنته 
الوقفيـة، إال أنـه يتعذر انتفاع املوقوف عليه به واسـتعامله يف الوجه الذي اُوقف 

عليه. وذلك الحد اُمور:
األول: ارتفـاع موضوعـه، كام لو وقف شـيئاً لعامرة مسـجد أو إنارته أو 
وقف فراشـاً أو أثاثاً له فخرب ذلك املسـجد أو هجر، وكام لو وقف مدرسة يف 
بلد لطالب العلم، فرتك الناس طلب العلم يف ذلك البلد وهاجروا منه، وكام لو 

وقف شيئاً 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.

الرابـع: اخلوف عىل العـني املوقوفة من التلف أو الرسقة أو نحومها بنحو 
خارج عن املتعارف غري متوقع حني الوقف.

وحينئذٍ إن كان التعذر مؤقتاً أو يتوقع زواله قريباً بحيث ال يستلزم تعطيل 
الوقف عرفاً وجب االنتظار، وحرم االنتفاع بالعني املوقوفة يف غري الوجه الذي 
وقفـت لـه، وإالّ فاألحوط وجوباً أنه إن أمكن االنتفـاع بالعني املوقوفة مع بقاء 



عينها بمثل االنتفاع الذي اُخذ يف الوقف تعني االنتفاع املذكور هبا يف مثل اجلهة 
التـي وقفت هلا مع حاجتها، فيسـتعمل ما وقف ملسـجد يف مسـجد، وما وقف 
حلسـينية يف حسـينية، وما وقف ملدرسة يف مدرسة، وما وقف جلامعة من طالب 
العلـمـ  كالعـرب مثالً ـ يف طالب العلم، مع مراعـاة االقرب فاالقرب يف مجيع 
ذلك. ومع تعذر استعامله يف مثل تلك اجلهة أو االستغناء عنه فيها يستعمل فيام 
هو االقرب فاالقرب هلا عرفاً كاستعامل ما وقف للمسجد يف حسينية مثالً ثم يف 

. جهة عامة قربية ثم يف جهة خاصة قربية أيضاً
، بل جيوز نقله لنظـريه اختياراً،  نعـم ال خيتـص الوقف بام جيعل لـه حينئذٍ
فـإذا جعل يف مسـجد مثـالً جاز نقله ملسـجد آخر مـع حاجته، بـل إذا جعل يف 

االبعد لفقد االقرب ثم وجد االقرب فاألحوط وجوباً نقله إليه مع احلاجة . 
أما إذا مل يمكن االنتفاع بالعني املوقوفة مع بقاء عينها بمثل االنتفاع الذي 
اُخـذ يف الوقف يف مثـل اجلهة التي وقفت هلا أو االقـرب إليها ـ لعدم صلوحها 
لالسـتعامل املذكور كاالخشاب التالفة والفرش املسـتهلكة، أو لالستغناء عنها 
يف االمثـال والنظائـر ـ فالظاهر أهنا تكـون صدقة جيوز بيعهـا ورصف ثمنها يف 

مرصف الصدقات. 

بقي يف املقام أمران:
األول: أنه يستثنى من ذلك ما إذا دار االمر بني االنتفاع بالعني املوقوفة يف 
غـري اجلهة التي وقفت عليها بنحو االنتفـاع هبا يف اجلهة التي وقفت عليها وبني 
االنتفاع ببدهلا يف نفس اجلهة التي وقفت عليها، كام إذا هدم املسـجد ودار االمر 
بني اسـتعامل آجره وأخشـاب بنائه يف بناء مسجد آخر وبني بيعها ورصف ثمنها 
يف بنائـه، وكام إذا قرصت أدوات إنارته أو تربيده عن الوفاء بحاجته ودار األمر 

٣٠٥ .................................................................................... أحكام الوقف



.......................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم األول ٣٠٦

بني االنتفاع هبا يف مسـجد آخر وبني بيعها ورصف ثمنها يف إنارة نفس املسـجد 
أو تربيده. فإن الظاهر هنا لزوم اختيار الثاين، ألنه األقرب عرفاً للوقف.

الثـاين: أن األحـوط وجوباً مع عـدم وجود ويل خـاص للوقف مراجعة 
احلاكم الرشعي، واسـتئذانه يف التـرصف يف العني املوقوفـة بالوجه املتقدم عند 

تعذر االنتفاع هبا يف الوجه الذي وقفت عليه.
، فإذا  هل مرصف نامء الوقف، فإن أمكن االحتياط تعنيّ (مسألة ٩): إذا جُ
بني العلامء مطلقاً وخصوص الفقراء منهـم، رصف يف الفقراء منهم،  تـردد مثالً
وكذا إذا تردد بني العلامء مطلقاً والفقراء مطلقاً، وإن تعذر االحتياط، فإن كانت 
املحتمـالت حمصورة تعـني الرجوع للقرعة، كام إذا تردد بني أحد مسـجدين أو 
بني مسـاجد معينة، أو تردد بني الدفع للفقراء والرصف لعامرة املسـجد، وإن مل 
تكـن حمصـورة رصف يف وجـوه الرب، واألحـوط وجوباً اختيار مـا حيتمل كونه 

مرصفاً للوقف عند الرتدد بينه وبني ما يعلم بعدم كونه مرصفاً له.
(مسألة ١٠): إذا آجر الويلّ العني املوقوفة يف الوقف الترشيكي أو الرتتيبي 
ـ ويف أثنائهـا مات بعض املوقوف عليهـم أو متام البطن  مـدة معينة ـ كسـنة مثالً
السـابق، أو ولد بعض من يشـارك املوقـوف عليهم مل تبطل اإلجـارة باالضافة 
جرة، ويتعني  إىل حصته يف تلك املدة، غاية االمر أنه ينكشـف بطالن التوزيع لالُ
توزيع ما خيص املدة الباقية عىل النحو املناسـب للموت والوالية احلادثني. عىل 
أنـه ال يبعد أن ينرصف الوقف ـ تبعاً للتعارف ـ إىل توزيع اُجرة متام السـنة مثالً 

عىل املوجودين يف رأس تلك السنة .
(مسألة ١١): الفسيل اخلارج بعد الوقف إذا نام واستطال حتى صار نخالً 
مثمـراً، أو قلـع من موضعه وغـرس يف موضع آخر فنام حتى صـار نخالً مثمراً 
ال يكـون وقفـاً، بل هو من نامء الوقـف فيجوز بيعه ورصفـه يف مصارف منفعة 



الوقـف ونامئه، وكذا احلـال يف الولد الذي يلده احليـوان املوقوف، إال أن ينص 
الواقـف عىل وقف النـامء املذكور تبعاً لالصل، فيصح كام تقـدم. وكذا إذا نص 
واقف البستان مثالً عىل أن للويل أن يغرس يف البستان فسيالً وجيعله وقفاً، ففعل 
الويل ذلك، فإنه يصري حينئذٍ وقفاً كالنخل الذي أوقفه الواقف بوقفه للبسـتان.

(مسألة ١٢): ال جيوز بيع الوقف يف القسم األول من القسمني املتقدمني 
. وكذا يف القسم الثاين، إال أنه يستثنى منه موردان.. يف الفصل األول مطلقاً

األول: مـا إذا بطلـت الوقفيـة وصـارت العني صدقة خاصـة أو مطلقة، 
الً يف  لتعـذر االنتفـاع بالوقف عىل الوجه الـذي وقف عليه، عىل ما تقـدم مفصّ

املسائل(٥) و(٦) و(٧) و(٨).
الثـاين: مـا إذا رصح الواقـف يف الوقف باالذن يف بيعه عنـد حدوث أمر 
ـ كاختالف املوقوف عليهم وحاجتهم ـ بل مطلقاً عىل االظهر، وحينئذٍ يرصف 

ثمنه فيام يذكره الواقف أو يفهم منه.
وقـد يدعـى جواز البيع أيضاً فيـام إذا احتاج املوقـوف عليهم وكان البيع 
خرياً هلم وبرضاهم، وفيام إذا وقع االختالف بينهم. لكن األحوط وجوباً عدمه 

واالقتصار عىل ما سبق.
(مسـألة ١٣): املخطوطات االثرية وإن كانت تبطل وقفيتها إذا سـقطت 
عـن االنتفـاع وتكون صدقة مطلقـة أو خاصة إال أنّ االحتفـاظ هبا يف املكتبات 
العامـة االمنة من أوضـح مصارف الصدقات فال ينبغي تضييعها ببيع أو نحوه. 
مور االثرية التي يعتز هبا وهيتم بحفظها إذا كان يف حفظها  وكذا احلال يف مجيع االُ

إعزاز للدين وأهله.
(مسـألة ١٤): إذا كان مفـاد الوقفيـة متليـك املنفعـة أو النـامء أو ثمنهـام 
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للموقـوف عليهـم، فإن كان املوقـوف عليهم حمصورين يمكـن الوصول إليهم 
مجيعـاً يف العـادة كان الظاهـر التوزيع بينهـم مجيعاً، ويكون بنحو التسـاوي مامل 
ينصّ الواقف عىل التفاضل، وإن مل يكونوا حمصورين وال يمكن الوصول إليهم 
مجيعاً يف العادة ـ كالفقراء والسـادة ـ فالظاهر التوزيع بينهم يف اجلملة وال جيب 

االستيعاب.
(مسألة ١٥): إذا كان مفاد الوقفية أن للموقوف عليهم االنتفاع بالوقف 
ار،  باملبارشة ـ كالسـكنى يف الدار واملدرسـة، والنزول يف منازل املسافرين والزوّ
والصـالة أو اجللوس يف احلسـينية، واالكل من ثمرة الشـجرة ـ فـإن كان هناك 
ً وكيفاً وزماناً  قرينـة عامـة أو خاصة عـىل مقدار االنتفاع املبـذول يف الوقف كـامّ
مل عليها، وإال انرصف للمقدار املتعارف من االنتفاع، وهو خيتلف باختالف  عُ
االشياء املوقوفة، فاالنتفاع يف دار السكن خيتلف مساحة عن االنتفاع يف سكنى 
املدرسة، ومها خيتلفان عن االنتفاع يف منزل املسافرين، وال جيوز لبعض املوقوف 
عليهـم منـع االخرين. نعم مع ضيق الوقف عن االسـتيعاب وتشـاح املوقوف 
عليهـم وعدم تضمن الوقفية الرتجيـح بينهم، فإن كان مفاد الوقفية ثبوت احلق 
للكل مطلقاً تعنيّ التصالح بينهم يف كيفية القسـمة بلحاظ الزمان ـ كشهر فشهر 
أو سنة فسنةـ  أو بلحاظ املقدار بانتفاع كل منهم دون املقدار املجعول يف الوقف، 
أو غـري ذلك، ومع عدم التصالح يتعني الرجوع للحاكم الرشعي لفضّ النزاع، 
وإن كان مفاد الوقفية ثبوت احلق للكل ما وسـعهم الوقف فالرتجيح للسـابق، 
ومـع عدم السـبق فالـالزم التصالح يف كيفية القسـمة أوالرجـوع للحاكم، عىل 
النهج السابق.هذاكله إذامل تتضمن الوقفية حتكيم الويل يف تعيني من له االنتفاع، 

وإالكان هواملرجع مع التشاح.
(مسألة ١٦): إذا كان مفاد الوقفية أن للموقوف عليهم االنتفاع باملبارشة 



فليـس لبعضهـم أخـذ يشء مـن املال مـن الباقـني بدالً عـن االنتفـاع املذكور، 
وا باالنتفاع وال يشـاركهم فيه. نعم له أن يصاحلهم عىل يشء من املال يف  ليسـتقلّ
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، 
 . بل حيكم بعدمه حينئذٍ

كـام أنـه بعـد ثبوتـه والشـك يف خصوصياتـه ـ مـن عمـوم وخصـوص 
وغريمها ـ ال جمال للبناء عىل خصوصية ما من دون إثبات. 

ولو شك املكلف يف دخوله يف املوقوف عليهم أو يف عموم الوقف لبعض 
الترصفـات مل حيل له الترصف ما مل حيرز عمـوم الوقف له أو للترصف املذكور، 
فإذا شـك مثالً يف أن حوض املدرسـة أو بئرهـا 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.
(مسـألة ١): تثبت الوقفية بالعلم من أيّ سبب حصل، وبالبينة، وبإخبار 
ذي اليد، كام تثبت هبا كيفية الوقف من كونه مسجداً أو حسينية أو وقفاً ترشيكياً 
أو ترتيبياً، عىل نحو متليك املنفعة أو النامء للموقوف عليهم أو بذهلام لالنتفاع هبام 

باملبارشة، إىل غري ذلك من اخلصوصيات.
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(مسـألة ٢): إذا كانـت العـني حتـت يد أكثر مـن واحد، فـإن أخرب الكل 
قوا وثبتت وقفيتها، وإن أخرب بعضهم فقط، فإن  دّ بوقفيتها أو بكيفية وقفيتها صُ
كان ظاهر يدهم ملكية العني تثبت الوقفية يف حصته بالنسبة وال تثبت يف حصة 
االخريـن، وإن مل تكـن يدهم كذلك ـ كام لو كانوا مسـتأجرين للعني، أو كانت 
عارية يف أيدهيم، أو غاصبني هلا، أو غريذلك ـ ثبتت الوقفية يف متام العني بإخبار 
. وإن  بعضهم هبا، إال أن يكذبه االخـرون، فال تثبت الوقفية يف يشء منها حينئذٍ

اتفقـوا عىل الوقفـية واختلفـوا يف كيفيـتها مل تثبت إحد الكيفيتني.
(مسـألة ٣): ال فـرق يف إخبـار صاحب اليـد بني أن يكـون بالقول، وأن 
يكون بالكتابة ونحوها من طرق االخبار. بل يكفي ترصفه يف العني ومعاملته هلا 
معاملة الوقف، أو معاملة وقف خاص، كمسـجد أو حسينية أو وقف ترشيكي 
أو ترتيبي أو غري ذلك من كيفيات الوقف. نعم البد من ظهور حاله يف الترصف 
يف بنائـه عىل ما يناسـب ترصفه وجزمه بـه، أما لو احتمل صـدور الترصف منه 

ملجرد االحتياط تبعاً لالحتامل فال يرتتب عليه يشء.
(مسألة ٤): إذا كانت هناك عني صاحلة للوقفية قد كتب عليها أهنا وقف 

واحتمل أهنا صادقة وأن العني وقف، فالكتابة املذكورة ..
تـارة: ال تصـدر عادة إال ممـن يضع يده عـىل العني، بحيـث تكون العني 
حني الكتابة حتت يده ويف سـيطرته، كام هو الظاهر يف االشياء الصغرية كاالنـاء 
والكتـاب ونحومهـا، وكذا يف االشـياء الكبــرية ـ كالدار والعقـار ـ إذا كانـت 

الكتابة حمتاجة لعناية كالكتابة بالكايش املثبتة يف البناء ونحوها.
واُخر: ال تكون الكتابة كذلك، كالكتابة عىل الدار من اخلارج بالفحم. 

وىل فالظاهر أهنا توجب احلكم بوقفية العني املذكورة. وال عربة بالثانية، أما االُ
نعـم، إذا كانت العني بيد شـخص وادعى ملكيتها، واعتـذر عن الكتابة 



ق وحكم بملكيته، وترتبت أحكامها. وكـذا إذا ادعى أنه قد  ـدّ بعـذر مقبول صُ
اشرتاه لتحقق املربر لبيع الوقف.

(مسـألة ٥): إذا وجـدت ورقة بخط شـخص تتضمـن أن العني الفالنية 
وقف، وكانت العني املذكورة يف ملكه أو حتت واليته بحيث له وقفها، فإن ظهر 
مـن حـال الكتابة أهنا صادرة بداعي االخبار بصدور الوقفية أو بداعي إنشـائها 
ثبتـت الوقفيـة بذلـك، وإن مل يظهـر ذلك فال تثبت هبـا الوقفية، كـام إذا احتمل 
صدورهـا ملجـرد تعلم االنشـاء، أو لكتابة مسـودة الوقفيـة لعرضها عىل بعض 
الناس واستشـارهتم فيها، عىل أن يتم إنشـاؤها بعد ذلـك عند اتضاح رجحاهنا 

أو حصول بعض التعديالت عليها.
(مسألة ٦): املتّبع يف تعيني نوع الوقف وكيفيته وخصوصياته ظاهر كالم 
الواقـف املتحصل منـه بعد مالحظة القرائـن العامة واخلاصـة املحيطة به، وقد 
تعـرض فقهاؤنـا (ريض اهللا تعاىل عنهم) ملفاد مجلة من العبـارات، وقد أعرضنا 
عـن ذلك الن املعيار يف مفاد العبارات املذكـورة يف كالمهم عىل ما ذكرنا، وهو 

أمر ال ينضبط، لعدم انضباط القرائن.
(مسـألة ٧): تثبـت الوقفية بتـرصف الناس يف العني عـىل أهنا وقف هلم، 
يسـتحقون الترصف فيـه جيالً بعد جيل من دون مزاحـم ومانع ومعارض، كام 
يثبـت عمـوم الوقفية وخصوصها ومجيـع خصوصياهتا بذلك أيضـاً، فاالماكن 
العامـة التـي يتـرصف الناس فيها عىل أهنـا وقف هلم مـن دون مزاحم يبنى عىل 
وقفيتهـا بـام يناسـب ترصفهـم، وال حيتـاج إىل مثبت آخر مـن بينة أو إقـرار أو 
غريمها. وال ترفع اليد عن ظاهر الترصف املذكور إال بشـواهد وقرائن تكشـف 

عن عدم وقوعه يف حمله.
واحلمد هللا رب العاملني
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الفصل التاسع
يف احلبس والسكنى والعمر والرقبى

وهي تشـرتك مع الوقف يف حتبيس العني من أجل استيفاء املنفعة تدرجياً، 
إال أهنـا ختالفـه يف عدم ابتنائهـا عىل إخراج العني عن ملـك مالكها، بل تبقى يف 
ملكـه فتكون موروثة لورثته، وليس ملن حبسـت لـه الترصف هبا يف مدة احلبس 

ترصف املالك بالبيع والرشاء ونحومها.
وحدهـا  العـني  بمنفعـة  التصـدق  عـن  عبـارة  التحبيـس   :(١ (مسـألة 
وقرصهـا عىل شـخص أو أشـخاص حمصورين، أو عىل جهـة معينة عامة يصح 
ار وسـبيل اهللا تعاىل وخدمة  الوقـف عليها، كالفقـراء والعلامء واحلجـاج والزوّ

املسجد وغريها.
(مسـألة ٢): البد يف التحبيس من إنشـاء مضمونه بـام يدل عليه من قول 
أوفعل، عىل نحو ما تقدم يف الوقف وغريه، كام إذا قال: حبّست فريس عىل زيد، 

فَع فرسه لزيد بنيّة حتبيسها عليه، أونحوذلك. أو يف سبيل اهللا تعاىل، أودَ
(مسـألة ٣): البد يف لزوم التحبيس من قصد القربة والقبض، عىل النهج 

املتقدم هناك. ويف اشرتاط القبول فيه إشكال.
(مسألة ٤): إذا حبس املالك ملكه مدة معينة لزم يف املدة املذكورة، وليس 
لـه الرجـوع عنه قبل مضيهـا، وإذا مات قبل مضيها فليس لوارثـه الرجوع فيه، 

فإذا مضت املدة عادت املنفعة له أو لوارثه.



ته بمدة معينة وكانت اجلهة  (مسألة ٥): إذا أطلق املالك التحبيس ومل يوقّ
التي حبسـه هلا حمدودة ال دوام هلا ـ كشـخص معني ـ مل ينفذ بعد موت احلابس، 

بل يرجع مرياثاً لورثته. والظاهر لزومه عليه يف حياته، وليس له الرجوع فيه.
نعـم، لـه الرجوع متى شـاء إن اقترص عىل بـذل ملكه للمنفعـة اخلاصة، 
كام لو أسـكن شـخصاً الدار أو أخدمه عبده أو اسـتخدم سيارته أو دابته يف نقل 

ار، من دون أن ينشئ التحبيس ويلتزم به. احلجاج أو الزوّ
ته بمدة معينة ومل تكن اجلهة  (مسألة ٦): إذا أطلق املالك التحبيس ومل يوقّ
التـي حبسـه هلا حمدودة، بل كان من شـأهنا الـدوامـ  كالعلـامء والفقراء وخدمة 
املسـجدـ  فهـل يبقى التحبيس مع إطالقه نافذاً ما دامـت العني باقية، وال يظهر 
الفرق بينه وبني الوقف عمالً إال إذا سقطت العني عن االنتفاع املقصود، حيث 
تبقـى صدقة يف الوقف وتبقى ملكاً ملن حبّسـها يف التحبيس، أو يبطل التحبيس 
بمـوت احلابس كام يف الصورة السـابقة وجهـان أقوامها الثاين. وكـذا احلال إذا 

رصح احلابس بالدوام والتأبيد.
(مسـألة ٧): من أفراد احلبس السـكنى وهي ختتص باملسـكن، وتتضمن 

، وجتري فيها االحكام املتقدمة. جعل حق السكن لشخص معنيّ
(مسألة ٨): إذا قيّد احلبس ـ يف املسكن وغريه ـ بمدة معينة ـ كعرش سنني 
: رقبى، وإذا قيّـده بعمر احلابس أو عمـر املحبَّس عليه قيل  مثـالً ـ قيل لـه أيضاً
لـه: عمر. وخيتص اجلميع بام إذا كان املحبَّس عليه شـخصاً معيناً، أما إذا كان 

عنواناً عاماً فال يطلق عليه إال احلبس.
(مسألة ٩): حيث سبق عدم خروج العني يف احلبس وما اُحلق به عن ملك 
املالـك فللاملك بيع العني مسـلوبة املنفعة مـن دون أن يبطل التحبيس أو ينافيه. 
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أمـا املحبَّس عليـه فليس له أن يبيع املنفعـة، أو يصالح عليها أو عىل إسـقاطها، 
لعـدم وضـوح كونه مالكاً هلا، بل يشـكل جـواز املصاحلة معه عـىل أن ال ينتفع 
بالعـني بنحو يكـون للمصالح معه االنتفاع هبا بدالً عنـه، الن الظاهر أو املتيقن 
أن للمحبَّس عليه االنتفاع باملبارشة، فمع عدم انتفاعه بنفسه تكون املنفعة حتت 

سلطان املالك املحبِّس تبعاً للعني التي هي ملكه.

املبحث الثاين
يف بقية الصدقات مما ال يبتني

عىل التحبيس
وهي عىل قسمني: 

ق  القسـم األول: مـا يكون صدقة بنفسـه مـن دون أن يضـاف إىل متصدَّ
عليه، ويكون متليكه للمستحق أو بذله له أو تسليطه عىل االنتفاع به متأخراً رتبة 
مـاً ومقارناً له. ومنه  عـاً عىل ذلك، ال مقوّ وزمانـاً عن كونه صدقة بنفسـه ومتفرّ
الـزكاة الواجبـة التي جعلها اهللا تعـاىل يف النصاب اململـوك، وزكاة الفطرة التي 
جعلها يف ذمة املكلف، فإهنام متعيّنان بأنفسهام، بل يمكن تعيينهام بالعزل خارجاً 

قبل أخذ املستحق هلام، ومنه الوقف إذا بطلت وقفيته كام تقدم.
(مسـألة ١): الظاهـر مرشوعية التصـدق بالنحو املذكـور، فهو نحو من 
االيقـاع ويكفـي فيه إخراج املالك املال عنه وتعيينه يف جهة قربية، نظري الوقف، 
وليـس االختالف بينهـام إال يف ابتناء الوقـف عىل حتبيس العني السـتيفاء النامء 
أو املنفعـة، وعـدم ابتنـاء التصدق املذكـور عىل ذلك، بل عىل جمـرد جعل العني 



صدقـة مطلقة أو مقيدة بمرصف خاص من دون حتبيس أو متليك، فيخرج املال 
نيّ هلا، وال جيوز للاملك الرجوع فيه  بذلك عن ملك مالكه ويتعنيّ للجهة التي عُ

بعد تعيينه.
(مسألة ٢): من الصدقة املطلقة باملعنى املذكور ما تعارف يف عصورنا من 

عزل مقدار من املال بعنوان اخلريات التي تصلح للرصف يف مجيع وجوه الرب.
(مسـألة ٣): مـن الصدقـة املقيـدة باملعنـى املذكـور التربعـات للجهات 
اخلرييـة املختلفـة، كاملناسـبات احلسـينية ونحوهـا ممـا ينسـب للنبـي8 
وآلهEمن إطعام أو جمالس أو مواكب عزاء أو أفراح، وكذا ما خيصص لسائر 
املناسـبات الدينية، وكذا التربع لصنف من املؤمنني ـ كالعلامء والسادة ـ أو لسدّ 
حاجة شـخص معني، كبناء داره أو زواجه أو عالجه أو نحوها إذا ابتنى التربع 
عـىل تعيني املال للجهـة املذكورة من دون متليك للشـخص حينه، وإالّ دخل يف 
القسم الثاين من الصدقة . هذا كله إذا ابتنى التربع عىل قطع املالك عالقته باملال 
وإخراجـه عن ملكه، وإالّ كان وعداً بالبذل عند احلاجة من دون أن يكون املال 

صدقة قبل الرصف.
(مسـألة ٤): من الصدقة املذكورة التربع للصناديـق اخلريية التي تعارف 
اسـتحداثها يف عصورنـا إذا ابتنـت عـىل قطع املتـربع عالقته باملال، أمـا لو بقي 
املـال له وكان مبنـى الصندوق عىل بذله للترصف فيه باالقراض أو املعاوضة أو 

نحومها فهو خارج عن ذلك، وراجع إىل التوكيل يف الترصف اخلاص.
(مسـألة ٥): من الصدقـة املذكورة التربع للجمعيـات أو اجلهات العامة 
اخلريية كاملكتبات واملستشـفيات واجلامعات ونحوها، فإن الظاهركون املال يف 

يّنت له. مجيع ذلك صدقة تتعنيّ فيام عُ
(مسألة ٦): البد 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 متعنيّ للجهة املتصدق هلا وخارج عن ملكه.

(مسـألة ٧): إذا كانت الصدقة املذكورة مقيدة بمرصف خاص فتعذر أو 
ارتفع موضوعه رصف املال يف مصارف الصدقات، واألحوط اسـتحباباً حينئذٍ 
حتري االقرب فاالقرب للمرصف اخلاص املقيّد به التصدق. وكذا احلال لو كان 

التعذر وارتفاع املوضوع من أول االمر قبل التصدق.
(مسـألة ٨): إذا جعـل املتصدق الصدقة هللا تعاىل، مـن دون نظر ملرصف 

خاص فاألحوط وجوباً رصف املال يف الفقراء واملساكني وابن السبيل.
القسـم الثـاين: ما يكـون صدقة بإضافتـه ملتصدق عليه وجعلـه له، نظري 
اهلبة وهي باملعنى املذكور واجبة يف مواردكثرية، كام يف الكفارات وفدية الصيام 
وغريمهـا مما يذكر يف أبواب الفقه املتفرقة، أما يف غري ذلك فهي من املسـتحبات 
املؤكـدة، وقـد تواتـر الرتغيب فيها واحلـث عليها يف الكتاب املجيـد وأحاديث 
تم له  نّة من النار، وأن من خُ النبي8واألئمة من آلهE، وقد ورد أهنا جُ
ـ  بل سبعامئةـ  كلهم يأمر  هبا دخل اجلنة، وأهنا تفك من بني حلى سـبعني شـيطاناً
اإلنسـان أن ال يفعـل، وأهنا تقع يف يد اهللا تعاىل قبـل أن تقع يف يد العبد، كام قال 
عـزّ مـن قائل: ﴿أمل يعلموا أن اهللا هو يقبل التوبة عـن عباده ويأخذ الصدقات﴾ 
ولعـلّ املراد بذلك أن اهللا تعاىل حيفظها للمتصـدق يف خزائن رمحته مبارشة، من 

دون أن يتوسط يف إيصاهلا ملك يرفعها.
كام ورد أهنا دواء املريض، وهبا تدفع ميتة السـوء، والداء والدبيلة ـ وهي 
ل يظهر يف اجلوف ويقتل صاحبه غالباً ـ واحلرق والغرق  الطاعـون وخراج ودمّ
واهلـدم واجلنـون ... إىل أن عـدّ سـبعني باباً من السـوء، وأن هبـا يؤخر االجل، 
ويُقـىض الدين، وهي تزيـد يف املال، وختلف الربكة ... إىل غري ذلك مما ورد فيها 



ويف احلث عليها.
(مسـألة ٩): يسـتحب افتتـاح اليوم بالصدقـة، ليدفع هبا رشه ونحسـه، 
وافتتـاح الليـل هبا، ليدفع رشه ونحسـه، ويف احلديث: «أن صدقـة الليل تطفئ 
غضب الرب، ومتحو الذنب العظيم وهتون احلسـاب، وصدقة النهار تثمر املال 
وتزيـد يف العمـر». وأفضلهـا صدقة الرس، فقـد ورد أهنا تطفـئ غضب الرب، 

وصاحبها أحد السبعة الذين يظلهم اهللا تعاىل يف ظله يوم ال ظل إالظله.
(مسـألة ١٠): الظاهر صحة الصدقة املذكورة من الصبي يف ماله إذا بلغ 
عها يف موضعها، وال يشـرتط فيهـا إذن الويل، وذلك من مجلة  عرش سـنني ووضَ

املستثنيات من احلجر عىل الصبي.
(مسـألة ١١): الصدقة بحسـب االصل من سنخ اهلبة مرشوطة بالقربة ، 
فهـي مـن العقود تفتقر إىل االجياب والقبول، وتقع بكل مايدلّ عىل إنشـاء ذلك 
وااللتـزام بـه من قول أو فعل، نظـري ما تقدم يف مجيع العقـود، كام أهنا مرشوطة 
بالقبـض كاهلبـة . ويلحق هبا كل إحسـان مايل كإبـراء املديون مـن دينه وإعارة 
املتـاع وبذلـه ملن يطلبه، وكذا بذل الطعام والـرشاب ونحومها وإن مل يكن بنحو 
التمليـك. وال يلـزم فيها حينئذٍ أن تكون عقداً، بل قد تكـون إيقاعاً، وال جيري 
عليها حكم اهلبة، بل يلحق بالصدقة كل إحسـان وإن مل يكن مالياً، فقد ورد أن 
كل معروف صدقة، وأن تنحية األذ عن الطريق صدقة، وأن صنايع املعروف 

تدفع ميتة السوء ومصارع اهلوان.
(مسـألة ١٢): يعتـرب يف الصدقـة قصـد القربـة، بمعنـى عـدم ترتب أثر 
. نعم ليس كل هبة  خصوصيـة الصدقـة بدونه، وإن ترتب عليها أثر اهلبـة حينئذٍ

بقصد القربة صدقة، بل الصدقة هبة خاصة يعرفها املترشعة بمرتكزاهتم.
(مسـألة ١٣): حتـلّ صدقـة اهلاشـمي عىل اهلاشـمي، مسـتحبة كانت أو 
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واجبـة، حتى الزكاة املفروضة . وال حتلّ زكاة غري اهلاشـمي عىل اهلاشـمي عىل 
مـا تقدم يف كتـاب الزكاة، وحتلّ غريها من أنواع الصدقة من غري اهلاشـمي عىل 

اهلاشمي، واجبة كانت ـ كالكفارات وفدية الصيام ـ أو مستحبة . 
نعـم ما يتعارف من دفع املال القليل لدفع البالء ونحوه، مما كان فيه نحو 
مـن الـذل واهلوان عىل االخـذ ففي جوازه إشـكال، واألوىل دفعـه بعنوان اهلبة 

باً حلرمانه وهوانه. واهلدية وإن كانت قربية ، جتنّ
(مسألة ١٤): ال جيوز الرجوع يف الصدقة بعد القبض وإن كانت الجنبي، 

حتى قبل الترصف املغري للعني، وبذلك متتاز عن اهلبة .
(مسـألة ١٥): ال جتـوز الصدقة التي هي من سـنخ اهلبة عـىل الغني، وإن 
دفعت له بعنوان كوهنا صدقة مل يملكها، ومل تربأ هبا ذمة الدافع إذا كانت واجبة 
. نعم يسـتحب التصدق عىل جمهول احلال إذا سـأل، احتياطـاً الحتامل حاجته، 

. وإن مل حيلّ له املال إن كان غنياً
(مسألة ١٦): ال جتوز الصدقة عىل الناصب، وجتوز عىل غريه من املخالفني 
والكفار عند رضورهتم كسـدّ جوعه ورّ عطشه، كام جتوز الصدقة عىل جمهول 
احلال، وال سيام من وقعت له الرمحة يف القلب، وعىل املستضعفني والضعفاء من 
الشـيوخ والنسـاء والصبيان. واألوىل االقتصار يف الصدقـة عليهم عىل القليل.
(مسـألة ١٧): مـن تصدق بصدقة عىل شـخص وأوصلها لـه فلم يقبلها 
هـا مل حيـلّ للمتصدق أكلها وإرجاعها يف ماله، بـل عليه أن ينفقها يف وجوه  وردّ

الرب، وتكون من القسم األول من الصدقة .
نعـم حيث تقدم هناك توقف لزوم الصدقة عىل قبضها فيكفي يف القبض 
هنا قبض الرسول الذي كلّف بإيصاهلا، كام يكفي قبض من تصدق عليه هبا فلم 



ها. يقبلها وردّ
(مسـألة ١٨): التوسعة عىل العيال من غري رسف أفضل من الصدقة عىل 
غريهم، بل يكره لصاحب املال إنفاقه يف وجوه الرب واملعروف بحيث يبقى هو وعياله 
من غري يشء، ويف بعض الروايات أنه حينئذٍ ممن ال يستجاب له لو دعا بالرزق.
(مسـألة ١٩): الصدقـة عـىل الرحم أفضل من الصدقة عـىل غريه. بل يف 
بعـض الروايـات: ال يقبل اهللا الصدقة وذو رحم حمتـاج. وأفضلها الصدقة عىل 
الرحم الكاشح، وهو الذي يضمر لك العداوة، أوالذي يعرض عنك لعداوته، 

ولعل الثاين أقرب.
(مسألة ٢٠): يستحب التوسط يف إيصال الصدقة للمسكني، ففي اخلرب: 
روا كلهم من غري أن ينقص صاحبه من  جِ ـاً الُ «لـو جر املعروف عىل ثامنني كفّ

.« أجره شيئاً
(مسـألة ٢١): تكره املسـألة مع احلاجة . ويظهر مـن مجلة من النصوص 
حرمة السـؤال مع عدم احلاجة . بل يظهر من بعضها أنه ليس املراد باحلاجة هو 
الفقر الرشعي، بل احلاجة العرفية القريبة ففي احلديث: «من سأل الناس وعنده 

قوت ثالثة أيام لقي اهللا يوم يلقاه وليس عىل وجهه حلم». 
واحلمد هللا رب العاملني 
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كتاب الوصية 
وهـي عهد اإلنسـان يف حياته بـام يريده بعد وفاته، وهي من املسـتحبات 
املؤكـدة، وقد ورد أهنا حق عىل كل مسـلم، وأنه ال ينبغـي أن يبيت إال ووصيته 

عند رأسه. 
وعـن النبي8أنه قال: «من مل حيسـن وصيته عنـد املوت كان نقصاً 

يف مروته وعقله».
وعنهمF : «إن اهللا تبارك وتعاىل يقول: ابن آدم تطولّت عليك بثالثة: 
سـرتت عليك ما لـو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسـعت عليك فاسـتقرضت 

 .« منك فلم تقدم خرياً، وجعلت لك نظرة عند موتك يف ثلثك فلم تقدم خرياً
وقـد تقـدم يف مقدمة الكالم يف غسـل االمـوات ما ينفع يف املقـام. ويقع 

الكالم فيها يف ضمن فصول..



الفصل األول
فيام تتحقق به الوصية 

الوصية قسامن..
القسم األول: الوصية التمليكية، وهي عبارة عن أن جيعل شيئاً من تركته 
لشـخص خاص أو جلهة خاصة، وهي نحو مـن التمليك أو التخصيص املعلق 
عـىل املـوت، ويرتتب مضموهنا بعـد املوت بال حاجة إىل سـبب اليقاعه، كام لو 

قال: اليشء الفالين لزيد بعد وفايت، أو للفقراء أو للمسجد. 
فـإن اليشء املذكور يتعـني فيام عنيّ له بعد الوفاة بـال حاجة إىل جعل من 
عل له، النه  عل له أو فيام جُ الويص أو الوارث، بل ليس وظيفتهام إال بذله ملن جُ

مستحق بعد املوت بالوصية نفسها.
القسـم الثاين: الوصية العهدية، وهي العهد لشـخص معنيّ بالوالية عىل 
أطفالـه القارصيـن أو عىل ما له احلق فيه من تركته لينفـذ فيه عهده، وكذا العهد 
بالترصف يف قسم من تركته بام يريده، سواءً كان الترصف املذكور خارجياً ـ كام 
ه ـ أم اعتبارياً، كام لو أوىص بقسـم من  لـو أوىص بتكفينـه بكفن خاص قد أعـدّ
تركته أن يعطى لزيد، أو جيعل مسـجداً، أو أن يباع ويوزع ثمنه عىل الفقراء، أو 
نحـو ذلك. والترصف االعتباري يف هذا القسـم ال ينفـذ بنفس املوت، بل البد 
مـن إيقاعـه من الويص أو غريه ممـن له ذلك، ولو مل يوقعه من لـه إيقاعه مل يقع، 

غاية االمر أن الويص يكون عاصياً يف عدم إيقاعه.
(مسـألة ١): تقـدم يف مباحـث جتهيـز امليـت االشـكال يف نفـوذ الوصية 
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بالتجهيـز، وأن الالزم معها اجلمع بني إذن الويل الرشعي والويص. نعم إذا أعدّ 
اإلنسان كفنه وجب تكفينه به.

(مسـألة ٢): يكفي يف حتقق الوصيـة كل ما دلّ عليها، من لفظ رصيح أو 
ظاهـر، أو فعل من إشـارة أوكتابة أو غريمهـا. وإذا وجدت كتابة بخطه تتضمن 
وصيـة، فإن ظهر منها أهنا صادرة بداعي إنشـاء الوصيـة أو االخبار هبا كفى يف 

ثبوت الوصية، وإالمل تثبت الوصية هبا، نظري ما تقدم يف الوقف.
(مسألة ٣): ال يعترب القبول من املوىص له يف الوصية التمليكية . واملشهور 
بطالهنا مع رد املوىص له إذا كان شخصاً معيناً أو أشخاصاً معينني، وهو ال خيلو 
عن إشـكال، فالالزم االحتياط، بل ال إشـكال يف عدم بطالهنا برده هلا إذا سبق 

منه القبول هبا يف حياة املويص أو بعد وفاته. 
(مسـألة ٤): لو أوىص له بشـيئني فردّ أحدمها جر االشكال املتقدم فيام 

، وصح يف االخر. وكذا احلال فيام إذا أوىص له بيشء واحد فردّ بعضه. ردّ
(مسـألة ٥): إذا تضمنت الوصية العهدية أمراً متعلقاً بالغري مل جيب عليه 
تنفيذه، سـواءً كان يف صالح ذلك الغري، كام لو أوىص بأن يعطى قسـامً من تركته 
أو يلبس ثيابه، أم مل يكن يف صاحله كام لو أوىص بأن يصيل عنه أو حيج عنه. نعم 
لـو أوىص بأن يصيل عليـه أو نحوه من واجبات التجهيز فاألحوط وجوباً قيامه 

به بإذن الويل، إال أن يلزم احلرج عليه.
(مسألة ٦): ال يفرق يف حكم املسألة السابقة بني الويص وغريه، وما يأيت 
من أن الويص مكلف بتنفيذ وصايا امليت إنام يراد به وجوب السعي عليه لتحصيل 
مـن يقوم هبـا، ال أنه ملـزم بتحقيقهـا مطلقاً ولـو بمبارشته للعمـل املوىص به.

(مسـألة ٧): قد جيب عىل الغري تنفيذ مـا طلبه املويص باملبارشة من حيثية 



اُخـر غـري الوصية، كام لـو صاحله يف حياته عـىل أن يصيل عنه بعـد وفاته بامل 
معـني، أو رشط عليـه ذلك يف ضمن عقـد الزم، أو كان املكلف قد ألزم نفسـه 
بالعمـل بتنفيذ ما طلـب منه بيمني أو نحوه، لكن ذلك خـارج عام نحن فيه من 

لزوم العمل عليه من حيثية الوصية .
ـ  مل جيـب عىل زيد  (مسـألة ٨): إذا قـال: ليصـلِّ زيـد بامئـة دينـارـ  مثـالً
الصـالة عنـه، كـام تقـدم، لكـن لـو صـىل عنـه اسـتحق املـال املجعـول ال من 
حيثيـة اجلعالـة، بل من حيثيـة الوصيـة، الن الطلب املذكور يرجـع إىل الوصية 
بدفـع ذلـك املال لزيد عىل تقدير صالتـه عنه كاُجرة للصـالة، وحينئذٍ البد من 
حتقـق رشوط نفـوذ الوصية يف الوصيـة املذكورة، ولذا خترج مـن الثلث، ال من 

أصل الرتكة كالديون.
ه  مل ينفذ ردّ (مسألة ٩): ال يتوقف نفوذ وصاية الويص عىل قبوله. وإذا ردّ
ه يف حـال يمكنه أن  ووجـب عليـه أن يقوم بـام اُويص له إال أن يبلـغ املوىصَ ردّ

يويص إىل غريه.
ه فإن أعرض املويص عن  (مسـألة ١٠): إذا ردّ الويص وأبلغ املويص بردّ
وصيتـه إليه سـقطت وصايته، وإن مل يعـرض أو أرصّ عىل وصيتـه إليه فالظاهر 
عدم سـقوط وصايته، غايـة االمر أنه ال جيب عليه القيـام بالوصية وله االمتناع 
مـن ذلك، فيكـون احلال كام لو تعذر عىل الويص تنفيـذ الوصية، ولو ريض بعد 

م عىل غريه يف تنفيذها. ذلك بالقيام بالوصية كان هو املقدّ
(مسـألة ١١): الظاهـر ترتـب االثـر املتقـدم عىل الـرد حتى لـو كان قبل 
الوصيـة، فإذا قـال زيد لعمرو: ال توصِ إيل، أو: ال أقبل وصيتك إيل، فلم يعتن 
عمـرو وأوىص إليـه، مل يكـن زيد ملزمـاً بالقيام بالوصية مـن دون حاجة إىل أن 
ه مرة اُخر بعد الوصية . وأظهر من ذلك ما إذا أوىص إليه فردّ وأبلغه  يبلغه بردّ
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د الوصية له. بالرد فلم يعتن وجدّ
ها فينفذ  (مسـألة ١٢): الظاهـر أن قبول الويص للوصيـة ال يمنعه من ردّ

ه بالرشط املتقدم. ردّ
(مسألة ١٣): إذا طلب الوالد من ولده قبول وصيته مل يكن للولد االمتناع 
والـرد. أمـا إذا أوىص إليه مـن دون أن يطلب منه القبول فله الـرد، عىل نحو ما 

تقدم يف غريه.

الفصل الثاين
يف املويص

ويعترب فيه اُمور.. 
األول: البلـوغ، فـال تنفـذ وصيـة غـري البالـغ عـىل نحـو وصيـة البالغ. 
نعـم تصـح وصيـة ابن عـرش سـنني إذا كان قد عقـل وكانت وصيتـه يف وجوه 
اخلـري واملعـروف. بـل األحـوط وجوبـاً نفـوذ وصيته باليسـري يف وجـوه اخلري 
واملعروف إذا كان ابن سـبع سـنني، فعـىل الورثة إنفاذ وصيتـه حينئذٍ عمالً عىل 

االحتياط املذكور.
الثاين: العقل، فال تصح وصية املجنون والسكران ونحومها حال فقدهم 

للعقل. نعم ال تبطل الوصية بطروء يشء من ذلك بعدها.
(مسـألة ١): يف اشـرتاط 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.



الثالث: االختيار، فال تصح وصية املكره.
الرابـع: احلريـة، فال تصح وصية اململوك إال بإذن مـواله. ولو أوىص ثمّ 

حترر مل تنفذ وصيته إال أن جييزها، فتكون االجازة وصية مستأنفة .
اخلامـس: أن ال يكون قاتل نفسـه، فمن أحدث يف نفسـه حدثاً برجاء أن 
يرتتـب عليه املوت وكان عاصياً بذلـك ثمّ أوىص ومات مل تنفذ وصيته يف ماله. 
وتنفـذ فيـام عدا ذلـك، كـام إذا مل يتعمد ما أحدثه يف نفسـه، أو تعمـده ال برجاء 
املـوت، أو تعمـده برجاء املوت بوجه يُعـذر فيه ومل يكن عاصيـاً، كام لو توقف 
عليـه واجب أهـم، أو كان عاصياً بذلك لكنه مل يمت بـه، بل عويف منه ثمّ مات 
بسـبب آخر، أو أوىص قبل أن حيدث يف نفسـه احلدث املذكور ثمّ أحدثه ومات 
بـه. نعم يف نفوذ وصيته بعد احلدث املذكور يف غري املال ـ كالوالية عىل أطفاله ـ 

إشكال، فالالزم االحتياط.
(مسـألة ٢): ال يعتـرب يف املـويص االيـامن، فتصـح الوصية مـن املخالف 

والكافر. نعم للمؤمن إلزامهام بمقتىض دينهام يف حكم الوصية .

الفصل الثالث
يف املوىص له

(مسألة ١): ال تصح الوصية التمليكية وال العهدية للمعدوم إذا استلزمت 
متليـكاً ملعـدوم، كام إذا قال: إذا متّ فـداري الوالد زيد لكلّ منهم ربع منها، أو 
قـال: إذا متّ فاعطـوا داري بعد مـويت ألوالد زيد لكلّ منهم ربـع منها، وكان 
ذلك منه بتخيّل أو توقع أن أوالد زيد حني موته أربعة، وكانوا يف الواقع ثالثة. 
وتصـح فيام عدا ذلك، بـأن كان املوىص له معدوماً حني الوصية موجوداً 
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حـني مـوت املويص، كام لو قـال: داري الوالد زيد املوجوديـن حني مويت، أو: 
اعطوهـا هلـم، ومل يكن لزيـد أوالد حني الوصيـة، وإنام وجدوا بعدهـا، أو كان 
أوالده حـني الوصيـة ثالثـة وحني موت املـويص أربعـة، فإن الدار تقسـم بني 

 . االربعة أرباعاً ال بني الثالثة الكبار أثالثاً
ومثـل ذلـك مـا إذا كان املـوىص لـه معدوماً حـني الوصيـة 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 موجوداً حني الوصية أو حني موت املويص.
(مسـألة ٢): إذا أوىص للحمـل وصيـة متليكية فإن سـقط حياً واسـتهل 
ته احلياة ومات قبل أن  ه احلياة بطلـت، وإن حلّ صحـت الوصيـة، وإال فإن مل حتلّ

يستهل ففي صحتها إشكال، والالزم االحتياط.
(مسألة ٣): جتوز الوصية للوارث، وتستحب الوصية لغريه.

(مسـألة ٤): جتوز الوصية للمخالف والكافر ذميـاً كان أو حربياً، إال أن 
يكون يف الوصية ترويج للباطل وتشجيع عليه، فتبطل.

(مسـألة ٥): ال تصح الوصية ململوك غري املويص، إال أن يكون قد اُعتق 
منـه يشء فتصـح الوصية بنسـبة مـا أعتق منه، فـإن كان هو الربـع مثالً صحت 

الوصية يف ربعها، وهكذا.
ة  (مسـألة ٦): تصح الوصية ململـوك املويص عىل تفصيل غري مهم بعد قلّ

االبتالء باملسألة أو عدمه.
(مسـألة ٧): إذا مـات املـوىص لـه قبـل املـويص، فإن رجـع املويص عن 



وصيته سقطت الوصية، ولو مل يرجعـ  ولو للجهل بموتهـ  انتقل املال املوىص به 
، بل هو يملك قهراً عىل نحو ملكه للمرياث. لوارثه. وال أثر لرد الوارث حينئذٍ
(مسـألة ٨): اسـتحقاق وارث املـوىص لـه للوصية عىل نحو اسـتحقاقه 
ملرياثه منه، فيقسـم بني الورثة عىل نحو قسـمة املرياث، وال تَرث الزوجة منه إن 

كان أرضاً، وتوىف منه ديون املوىص له امليت، وتنفذ منه وصاياه، وغري ذلك.
(مسألة ٩): ال 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

وهـو الـذي جيعله املـويص متوليـاً لتنفيذ وصايـاه، سـواء كان واحداً أم 
. ويعترب فيه اُمور.. متعدداً

األول: البلوغ، فال تصح الوصية إىل الصبي منفرداً، وال منضامً للغري، إذا 
اُريد هبا ترصفه حال صباه. أما إذا اُريد ترصفه بعد البلوغ فالظاهر صحتها. كام 

أنه مع إطالق الوصية له تصح، لكن ليس له الترصف قبل البلوغ. 
نعـم، الترصفات الفوريةـ  كقضاء الدين وقسـمة املال عىل الورثة، ودفع 
الغائلـة عـن املال لو تعرض للخطر ـ يقوم هبا غريه مـن االوصياء لو كان، ومع 
عدمه يقوم هبا غري الويص، كام لو مل يكن للميت ويص، أو كان وفقد، أو تعذرت 

مراجعته عىل ما يأيت.
(مسألة ١): إذا اُويص إىل الصبي والبالغ، فإن نُصّ عىل عدم الترصف إال 
بعد بلوغ الصبي وجب االنتظار، وإن اُطلق استقل البالغ بالترصف، وال ينتظر 
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بلـوغ الصبي، فإن بلغ الصبي مل يكن لـه االعرتاض والتبديل فيام أمضاه البالغ، 
إال أن يكون البالغ قد خالف وصية امليت، فإنه يرده إىل ما أو ىص به.

(مسـألة ٢): إذا اُويص إىل الصبي والبالغ فامت الصبي قبل البلوغ أو بلغ 
، أو نحو ذلك مما يتعذر معه قيامـه بالوصية، فإن نصّ عىل عدم الترصف  جمنونـاً
إال بعـد بلوغ الصبي جر ما يأيت يف حكم تعـذر 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.
، فإن ظهر مـن املويص االعراض  (مسـألة ٣): إذا أوىص إىل عاقـل فجنّ
عـن الوصيـة إليه بطلت وصايته، ومل تعد لو عاد إليـه عقله، وإال بقيت وصايته 
وعمـل عليها لو عاد إليه عقله. وأظهـر 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 
. واألحوط وجوباً االقتصار يف ذلك عىل  له الرجوع عن إذنه ما دام املويص حياً

ما إذا أبلغ املويص برجوعه يف حال يسعه نصب غريه.
 . (مسـألة ٤): املشهور اشرتاط اإلسـالم يف الويص إذا كان املويص مسلامً
وال خيلو عن إشكال، خصوصاً إذا كانت متمحضة يف املاليات الراجعة إليه، ومل 

تتضمن والية عىل مسلم وال عىل ماله، بل الظاهر حينئذٍ صحتها.
(مسألة ٥): ال تشرتط العدالة يف الويص، بل وال الوثوق، إال إذا تضمنت 
الوصيـة الواليـة عـىل االطفـال، فإنه ال جيوز للمـويص جعلها ملـن ال يثق به يف 
مراعـاة صالحهم، ولو فعل كان خارجاً عن مقتـىض الوالية عليهم، فال تصح 
وصيته له، ويكون كام لو مل يوصّ هبم. أما إذا أوىص ملن يثق به فإنّ وصيته تنفذ، 



وال ينعزل إال بظهور تفريطه، عىل ما يأيت يف حكم تقصري الويص.
(مسألة ٦): جتوز الوصاية للمرأة عىل كراهية .

(مسألة ٧): جيوز للمويص أن يويص إىل أكثر من واحد بنحو الترشيك ـ 
بحيث ال ينفذ الترصف إال باجتامعهمـ  أو بنحو الرتتيب، أو بنحو يقتيض استقالل 
كل واحد عند سـبقه للترصف، أو عند حضـوره، أو غري ذلك، أو بنحو يقتيض 
اسـتقالل كل واحد يف جهة خاصة أو قسـم خاص من الرتكـة . واملتبع يف مجيع 
ذلـك ترصيح املويص أو ظهـور كالمه، ولو بضميمة القرائن احلالية أو املقالية .
(مسألة ٨): إذا 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 
توثقاً من الويص حلسـن الترصف وعدم اكتفائه بـرأي الويص االخر فاألحوط 
وجوباً الرجوع للحاكم الرشعي لتعيني من يقوم مقامه يف ذلك. وكذا احلال لو 

تردد االمر بني الوجهني.
(مسـألة ٩): إذا أوىص الكثر من واحد بنحو الترشيك فتشـاحّ االوصياء 
، كام لو  الختـالف نظرهـم، فـإن كان هنـاك يشء جيتمعـون عـىل صحته تعـنيّ
اختـار بعضهـم إنفاق املـال يف وجوه الـربّ عىل االطـالق واختار االخـر إنفاقه 
عـىل خصـوص الفقـراء، وإن مل يكن هنـاك يشء جيتمعون عىل صحتـه ـ كام لو 
اختـار بعضهـم إنفاق املال عـىل الفقراء واختـار اآلخر إنفاقه عىل جمالس سـيد

الشهداءA فاألحوط وجوباً الرجوع للحاكم الرشعي. 
ـ  حماولة إقناع االطراف عىل ما جيتمعون  واألحوط وجوباً للحاكمـ  حينئذٍ
عليه، ومع تعذر ذلك يكون الترصف له، وال خيرج عن أحد الوجوه التي اختلف 
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االوصيـاء فيها، فإن اتّضح له أولويـة بعضها عمل عليه، وإال فاألحوط وجوباً 
له الرجوع للقرعة يف تعيني ما يعمل عليه منها.

(مسألة ١٠): إذا سقط الويص عن مقام الوالية بموت أو عجز أو نحومها 
فاألحوط وجوباً االشرتاك بني الورثة القابلني للوالية واحلاكم الرشعي يف تنفيذ 
الوصية . وال يرشع ـ حينئذٍ ـ نصب ويص يسـتقل بالترصف نظري الويص الذي 

عينه املويص، بل البد من كون املترصف وكيالً عنهم.
(مسـألة ١١): إذا قـرصّ الـويص يف تنفيـذ الوصيـة كان لـكل أحد ردعه 
وخصوصـاً الورثـة، فـإن مل يرتدع أو تشـاح مـع الورثة كان هلم باالشـرتاك مع 
احلاكـم الرشعـي االرشاف عليه، ومع تعذر إلزامه بتنفيذ الوصية فاحلكم كام يف 

املسألة السابقة .
(مسألة ١٢): الويص أمني ال يضمن إال بأمرين:

األول: التعدي عام جيب عليه واخلروج عنه، سواءً كان ذلك باخلروج عام 
اُويص إليه وتبديله ـ كام لو اُويص باحلج باملال ففرقه يف الفقراء ـ أم باخلروج عام 
جيـب عليـه بعد تعذر ما اُويص بهـ  كام إذا نـيس الويص االمر الذي عينه املويص 
ـ فإنـه يتعـنيّ عليه إنفاقه يف وجوه الرب ـ كام يأيت إن شـاء اهللا تعاىل ـ فإذا أنفقه يف 

 . غريها كان ضامناً
الثاين: التفريط، سـواءً كـان يف الوصيـة ـ كام إذا أخر تنفيذها فتلف املال 

ق. ـ أم يف املال نفسه، كام إذا قرصّ يف حفظه فرسُ
(مسـألة ١٣): إذا عـنيّ املـويص للـويص عمـالً خاصاً وجـب االقتصار 
عليـه، وإن أطلـق فإن كان هناك انـرصاف إىل يشء معني بسـبب عرف أو عادة 
تعني، وإال كان الترصف موكوالً لنظر الويص، وكان عليه اختيار ما فيه صالح 



امليـت، ومع تعدد وجوه الصالح خيتار ما هـو 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 ١٤): إذا قيّد الوصاية بجهة معينة اقترص الويص عليها، وإن أطلق 
ـ كام لو اقترص عىل قوله: فالن وصييـ  كان ظاهره يف عرفنا قيام الويص بإخراج 
الثلث، ورصفه يف مصلحة املويص، وأداء احلقوق التي عليه، واالمانات املودعة 
عنـده، ونحو ذلك. ويف شـموله للقيمومـة عىل القارصين من أوالده إشـكال، 

واألحوط وجوباً ملن يدير شؤوهنم االستئذان منه.
(مسـألة ١٥): ال جيوز للويص تفويـض الوصاية إىل غريه، بأن ينعزل هو 
عن الوصاية ويكون ذلك الغري هو الويص مستقالً بالسلطنة، حتى لو كان ذلك 

الغري أعرف منه بنظره.
نعـم لـه تفويض االمر يف الوصية إىل الغري ممن يـراه مثله أو أعرف منه يف 
تنفيذهـا أو تنفيـذ بعض فقراهتا، لكن مع بقائه هو عـىل الوصاية ، ويكون ذلك 

الغري وكيالً عنه يف إنفاذ الوصية مستمداً سلطنته من سلطنته.
ويرتتب عىل ذلك أن تسـقط سـلطنة املفوَّض املذكـور بموت الويص أو 
نحوه مما يوجب بطالن توكيله، وحينئذٍ جيري ما تقدم يف املسألة(١٠) من حكم 

موت املويص. 
نعم، إذا كان مراد املويص من إيكال االمر للويص ليس خصوص تنفيذه، 
بـل ما يعـم تعيني من يتوىل تنفيذه مل تسـقط سـلطنة الشـخص املذكـور بموت 
الويص، النه ليس وكيالً حمضاً، بل متولياً من قبل املويص بتوسط جعل الويص. 
وقـد يفهم ذلك من املويص بقرائن االحوال، كام لعله كذلك يف عصورنا 
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حيث يتعارف عدم معرفة الويص بمواقع الرصف وعدم توليه ذلك بنفسـه، بل 
يتعارف إيكاله ملن يثق به من أهل العلم واملعرفة، فيكون قد أد وظيفته بذلك 
ومحّل الشخص املوكل إليه املسؤولية، فإن التعارف املذكور قد يكون قرينة عىل 

عموم وصايته للتفويض بالنحو املذكور. 
وكذا احلال إذا تويف الشـخص الذي يـوكل إليه االمر، فإنه لو كان وكيالً 
حمضـاً عىل تفريغ ذمة امليـت لزم بطالن وكالته بموته، فيلـزم مراجعة دافع املال 
لـه، وصيـاً كان عـن امليت أو متربعاً بتفريـغ ذمته أو بدفع اخلـريات عنه، إال أن 
يفهم من دفع املال له تفويض االمر إليه، بحيث له أن يويص بتنفيذ ما كلّف به، 
كـام لعله كذلـك يف عصورنا، حيث تعارف تكدس االمـوال عند مراجع الدين 
مور العامة من أهل العلـم، وبنحو يتوقع موهتم قبل  ونحوهـم ممن يتصـد لالُ
هتيـؤ رصف االمـوال يف مصارفها، مع بنـاء الدافع عىل قطع عالقتـه باملال عند 
دفعـه، فإن ذلك قد يكون قرينة عامة عـىل عموم التفويض لاليصاء باملال، وإن 

كان االمر ال خيلو بعدُ عن االشكال، فالالزم االحتياط مهام أمكن.
(مسألة ١٦): تعارف يف عصورنا أن جيعل املويص ناظراً عىل الويص، فإن 
رجـع ذلـك إىل الوصية إليهام معـاً بحيث يوكل إليهام معاً أمـر تنفيذ الوصية مع 

تقديم أحدمها عىل االخر عند االختالف فالظاهر نفوذه.
وإن رجـع إىل قـرص الوصاية عىل أحدمها بحيث يكـون هو املتويل لتنفيذ 

الوصية، وليس لالخر إال إعامل نظره ففي نفوذه إشكال، بل منع. 
نعم يمكن للمويص تكليف الويص باستشـارة شـخص ما والعمل برأيه 

 . يف تنفيذ الوصية، لكن ال جيب عىل الشخص املذكور إبداء نظره حينئذٍ
هذا، ولو مات املستشار يف هذا الفرض أو تعذر الرجوع إليه فإن استفيد 



من االمر باستشارته جمرد االهتامم بتكريمه استقل الويص بالوصية، وإن استفيد 
منه االهتامم برأيه توثقاً حلسـن الترصف وعدم االكتفاء برأي الويص فاألحوط 
وجوباً 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 (٨).
(مسـألة ١٧): إذا تضمنـت الوصية أن للويص أخـذ اُجرة املثل يف مقابل 
قيامه بتنفيذ الوصية فذاك، أما إذا ابتنت عىل املجانية، أو تضمنت تعيني ما دون 

اُجرة املثل فلذلك صورتان..
وىل: أن ال يكون ذلك جمحفاً بالويص، لعدم كون تنفيذ الوصية مقابالً  االُ
باملال، أو كان مقابالً بامل ال يكون عدم أخذه جمحفاً به، وحينئذٍ جيب عىل الويص 

. تنفيذ الوصية جماناً
الثانية: أن يكون ذلك جمحفاً بالويص ومنشأً للحرج املعتد به عليه، لكثرة 

املال بنحو معتد به، أو لكون الويص حمتاجاً للتفرغ لسدّ حاجاته املعاشية .
ل بالوصيـة ملتفتـاً لذلـك مقدماً عليـه كان عليه  وحينئـذٍ إن كان قـد قبـِ
تنفيـذ الوصيـة جماناً أيضاً، وإن مل يكن قد قبل بالوصية أو كان قد قبل هبا بتخيل 
عدم لـزوم االجحاف واحلرج منها كان له االمتناع عـن تنفيذ الوصية، وحينئذٍ 
فاألحـوط وجوباً الرجوع للورثة واحلاكم الرشعي معاً من أجل تنفيذ الوصية، 
فإن وسـعهم تنفيذها جماناً أو باُجرة دون اُجرة املثل فذاك، وإال كان عليهم بذل 

اُجرة املثل للويص، فيجب عىل الويص حينئذٍ تنفيذ الوصية. 
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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، سـواءً كان عيناً موجودة أو معدومة 
متوقعة احلصول ـ كحمل الدابة وثمرة الشجرة ـ أم كان منفعة لعني موجودة أو 
معدومة متوقعة الوجود، أم كان حقاً من احلقوق القابلة للنقل، كحق التحجري، 

دون ما ال يقبله، كحق الشفعة . 
أما يف الوصية العهدية فاملوىص به يف الرتكة كل ترصف حملل، سـواء كان 
خارجياً ـ كام لو أوىص بعلف محام احلرم من حبّ مملوك له ـ أم اعتبارياً، كام لو 
أوىص بالصدقة بامله، أو باسـتئجار من يصـيل عنه أو حيج عنه، أو غري ذلك من 

 . الترصفات الصحيحة رشعاً
أما يف غري الرتكة فقد سبق يف أوائل الفصل األول صحة الوصية بالوالية 

عىل أطفاله القارصين، واالشكال يف صحة الوصية بتجهيزه.
(مسـألة ١): يصـح لـكل مـن االب واجلد لـالب الوصيـة بالوالية عىل 

أوالده القارصين، وال يصح من غريهم الوصية هبا.
(مسألة ٢): ال 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، خصوصاً 
إذا كانت من االب، وكذا إذا كانت الوصية من أحدمها حال عجز االخر، لغيبة 



أو مرض أو نحومها. وقد تقدم يف كتاب البيع ما ينفع يف املقام.
(مسألة ٣): ال جتوز وال تنفذ الوصية بام تكون منفعته املقصودة منه نوعاً حمرمة، 
كاخلمر ونحوها، وكذا إذا لزم منها احلرام، كرتويج الباطل والتشجيع عىل املنكر. 
نعم، ال بأس بالوصيـة باخلمر القابلة للتخليل، والتي هلا منفعة مقصودة 
نوعـاً غري الرشب حمللة، وكذا احلـال يف غريها من املحرمات. وال فرق يف مجيع 

ذلك بني الوصية التمليكية والعهدية .
(مسألة ٤): ما كان املقصود منه نوعاً حمرماً هبيئته، كآالت القامر واملوسيقى 
وهيـاكل العبـادة املبتدعـة، إذا كان ملادتـه منفعـة مقصـودة حمللة جتـوز الوصية 
بـه بلحـاظ مادته، لكنهـا ال تقتيض احـرتام هيئته فيجوز تغيريهـا، بل قد جيب.

(مسـألة ٥): ال تصح الوصية باملعصية، كرتويج الباطل ومعونة الظاملني 
وجمالس الغناء وغري ذلك.

(مسـألة ٦): ليس للميت من تركته إال الثلث، فله أن يويص فيه بام شـاء، 
وصيـة متليكية أو عهدية . واالفضل االقتصار عىل الربع، وأفضل منه االقتصار 

عىل اخلمس.
(مسـألة ٧): إذا مل يكـن للميـت وارث مـن طبقـات املرياث غـري االمام 
فـأوىص باملـه كله يف وجـوه اخلري نفـذ يف الثلـث، واألحوط وجوبـاً يف الثلثني 

الباقيني اجلمع يف مرصفهام بني ما أوىص به ومرصف مرياث من ال وارث له.
(مسألة ٨): الفرق يف نفوذ الوصية من الثلث بني الوصية بحصة مشاعة 

من الرتكة والوصية بعني خاصة، كالدار والفرس، والوصية بكيل كامئة دينار.
(مسألة ٩): اليعترب يف نفوذ الوصية قصد املويص أهنا من الثلث الذي له 
الوصيـة به، فـإذا غفل عن الثلث، أو جهل نفوذ الوصيـة فيه دون غريه فأوىص 
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بيشء فصادف عدم جتاوزه الثلث نفذت الوصية به.
(مسـألة ١٠): املعيار يف الثلث عـىل الثلث حني وفاة املويص، فإذا أوىص 
بـيشء زائد عـىل الثلث حني الوصية نفذ إذا صار ذلـك اليشء حني املوت بقدر 
الثلـث او دونـه، إما لنزول قيمته، أو الرتفاع قيمة بقية أموال املويص، أو لزيادة 
أموالـه. وإذا أوىص بـيشء ال يزيـد عىل الثلث حني الوصيـة إال أنه جتاوزه حني 

املوت الرتفاع سعره مثالً مل تنفذ الوصية يف الزائد عىل الثلث.
(مسـألة ١١): إذا جتـدد بعد املوت مال تابع لعمـل امليت حلقه حكم مال 
امليت، فتنفذ الوصية من ثلث املجموع، كام إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد 
موتـه، أو فتـح طريقاً للامء ليحوزه فصـار املاء يف حوزته بعد موتـه، فإن الصيد 

واملاء املذكورين يكونان بحكم ماله.
تِل املويص خطأ كانت ديته بحكم ماله، فتنفذ الوصية  (مسـألة ١٢): إذا قُ
تِل عمداً فصالح أولياؤه عـىل الدية . وأما ديات  مـن ثلث املجموع، وكـذا إذا قُ
اجلـروح ونحوهـا، فإن كانت قبـل موته كانت لـه يف حياته كسـائر تركته، وإن 
كانـت بعد موته فليسـت بحكم ماله يف املرياث ونحوه، بـل تنفق عنه يف وجوه 
الـرب، وتـوىف منها ديونه النه أفضل الرب له، وال ختـرج منها وصاياه إال أن تكون 

من وجوه الرب فيجوز إنفاذها منه.
(مسألة ١٣): إنام حيسب الثلث بعد استثناء ما خيرج من أصل الرتكة ، من 
مؤن التجهيز الواجبـ  عىل التفصيل املذكور يف حملهـ  والديون املالية ، وما اُحلق هبا.
(مسـألة ١٤): إذا كان عىل املويص دين فأبـرأه الدائن بعد وفاته، أو تربع 
شخص بأدائه مل يكن مستثنى من الرتكة وكان بمنزلة عدمه، وكذا إذا تربع متربع 

بمؤن التجهيز.



(مسـألة ١٥): إذا كان بعض الرتكة ضائعاً أو مغصوباً 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 فعالً إال يف ثلث ما يسلم للوارث، 
فـإذا كانت الرتكـة بمجموعها عرشة آالف دينار ـ مثالً ـ قـد غصب منها أربعة 
آالف وكان قد أوىص بام يسـاوي ثالثة آالف دينار وجب تنفيذ الوصية فعالً يف 
ألفـي دينـار، وبقي ألف منها معلقة يف املغصوب، فإذا اسـتوىف الورثة بعد ذلك 

ثالثة آالف من املغصوب وجب تنفيذ الوصية يف ألف منها.
(مسـألة ١٦): إذا سـلمت الرتكـة للوارث بحيث صـارت يف قبضته، ثم 
طـرأ عليهـا قبل القسـمة وتنفيذ الوصية تلـف أو رسقة أو نحومهـا، فإن كانت 
الوصيـة يف عـني خارجية شـخصية ال تزيد عـىل ثلث املجمـوع فالتلف خيتص 
بمورده، فإن كان مورده العني املذكورة مل يلحق املرياث نقص، وإن كان مورده 
غريهـا مل يلحـق الوصيـة نقص، بـل تنفذ يف متام العـني، وإن كانـت الوصية يف 
حصـة مشـاعةـ  كالثلث والربـعـ  نقص من الوصية بنسـبة التالف للرتكة، فإن 
كان التالـف ربـع الرتكة نقص من الوصية الربـع، وإن كان نصف الرتكة نقص 
من الوصية النصف، وهكذا. نعم إذا كان التالف مضموناً كان الضامن مشرتكاً 
بـني الوصية وحصة الورثة . وإن كان الوارث مفرطاً يف عدم تنفيذ الوصية كان 

ضامناً للتلف الوارد عليها.
وهكذا احلال إذا كانت الوصية كلياً يف الرتكةـ  كألف دينارـ  وهي التزيد 
عىل الثلث، فإهنا وإن نفذت بموت الويص إال أن النقص يلحقها كام يلحق حصة 
الوارث، ويتعلق بالتالف، فإن كان التالف مضموناً حلق الوصية نصيبها من الضامن.

(مسـألة ١٧): إذا أوىص بثلث ماله أو ربعـه أو نصفه أو نحوها فالظاهر 
منه إرادة الرتكـة التـي تنفذ منها الوصية، وهي التي سبق حتديدها، إال أن تقوم 
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القرينة عىل إرادة معنىً آخر، كاملال املوجود حال الوصية، أو النقود، أو ما يقابل 
الدين الذي له عىل الناس، أو جمموع الرتكة من غري إخراج املستثنيات املتقدمة، 
أو غـري ذلك، وحينئذٍ ال تنفـذ الوصية املذكورة إال يف مقدار ثلث الرتكة باملعنى 

الذي سبق حتديده.
(مسـألة ١٨): الواجبات املالية التي خترج مـن االصل هي االموال التي 
اشـتغلت هبا الذمة، كاملال املقرتض، واملبيع الذي باعه سـلفاً، وثمن ما اشـرتاه 
نسيئة، وعوض املضمونات، واُروش اجلنايات، والعمل الذي اشتغلت به ذمته 
بإجـارة أو نحوهـا، والرشط الـذي جعل عليه يف ضمـن العقـد إذا مل تعترب فيه 

مبارشته بنفسه.
(مسـألة ١٩): من مجلـة الواجبات املالية احلقوق الرشعيـة التي يف ذمته، 
كالـزكاة واخلمس، إال أن الظاهر عدم وجوب أداء اخلمس من تركته إذا مل يكن 

بانياً عىل أدائه، سواءً كان متعلقاً بعني الرتكة، أم مل يكن بل انشغلت ذمته به.
نعـم، يبقـى مطالباً بـه يف االخرة، فـإذا أراد الوارث تفريـغ ذمته وتفريج 
اه. كام أنه إذا كان قد أوىص بامل يرصف يف مصاحله عىل  كربته والتخفيف عنه أدّ

نحو االطالق كان إخراج اخلمس من أظهر مصاديق ذلك. 
أما إذا كان بانياً عىل أدائه فاألحوط وجوباً إخراجه من أصل الرتكة، عىل 
مـا تقدم يف كتـاب اخلمس. وحينئذٍ يلـزم مراعاة االحتياط يف حـق القارصين، 
فيخرج اخلمس من غري حصتهم. نعم لو تسامح الوارث يف أداء اخلمس حينئذٍ 
جـاز لغـريه الترصف بإذنه يف عني الرتكـة التي ورثها. واألحـوط وجوباً ضامن 

. الوارث للخمس حينئذٍ
(مسـألة ٢٠): مـن مجلة الواجبات املاليـة الديون التـي ال يعلم صاحبها 
وال يقـدر عليه. وقيل: جيـب التصدق بمقدار تلك الديـون 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 عـىل وارثه، وال جيزي ذلك يف وفاء الدين. بل يكفي املدين ووارثه أن يعلم 
اهللا 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 
الورثـة أومن الثلـث مع إطالق مرصفه، فينو به التصدق عمن انشـغلت ذمة 
اً به. امليت له إن كان جمزئاً يف تفريغ ذمة امليت من الدين وإالّ فعن امليت نفسه برّ

(مسألة ٢١): جيب 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.
(مسـألة ٢٢): يف كون النـذور التي مل تؤخذ فيها املبـارشة من الواجبات 
املالية التي خترج من أصل الرتكة إشـكال، واالظهر العدم. وأما بقية الواجبات 
التي تنشغل هبا ذمة امليت ويرشع أداؤها عنه ـ كالصالة والصيام ـ فالظاهر عدم 
إخراجها من االصل، عدا حجة اإلسـالم فإهنا مـن الواجبات املالية التي خترج 
من أصل الرتكة، بل هي مقدمة عىل بقية الديون التي هللا تعاىل ـ كالزكاة ـ والتي 

. للناس، إال أن يويص بإخراجها من الثلث فتخرج منه حينئذٍ
(مسـألة ٢٣): إذا طـرأ عىل يشء مـن الرتكة تلف أو رسقـة أو نحومها مل 
يدخل النقص عىل الواجبات املالية، بل جيب قضاؤها من الباقي، ويقع النقص 

عىل الوصية واملرياث.
(مسـألة ٢٤): إذا امتنع بعض الورثة مـن وفاء الواجبات املالية ـ عصياناً 

٣٣٩ ........................................................................................ املوىص به 
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أو لعـدم ثبوت الدين عنـده ـ وجب عىل الباقني وفاؤهـاوال جيوز هلم الترصف 
يف حصتهـم قبل ذلك. وحينئذٍ إن كان للميت ويص وأمكن اسـتئذانه يف الوفاء 
تعنيّ اسـتئذانه، ليسـتحق بذلك املـؤدي للدين الرجوعَ عىل مـن مل يؤده من متام 
الرتكة، وال يستحق الرجوع عليه مع عدم استئذانه، وإن مل يكن للميت ويص أو 
مل يمكن استئذانه كان عليه استئذان احلاكم الرشعي فإن تعذر كان له االستقالل 
بالوفاء، ويستحق الرجوع عىل الورثة يف بقية الرتكة، إال أن يؤديه بنيّة التربع فال 

. يستحق حينئذٍ
(مسألة ٢٥): إذا أوىص بأكثر من الثلث ـ باملعنى املتقدم ـ نفذت الوصية 
يف الثلـث، وتوقف نفوذها يف الزائد عىل إجـازة 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 ٢٦): البد يف إجازة الوارث للوصية الزائدة عىل الثلث من إنشاء 
إمضـاء الوصية، ولـو بفعل ما يظهـر يف االمضاء كالعمل بالوصيـة . بل يكفي 
السـكوت بعد العلـم إذا كان مالزماً عرفـاً القرار الوصية، كـام لو ترك الويص 
يعمل بالوصية وينفذها وهو قادر عىل الرد. نعم ال يكفي الرضا النفساين املجرد 

عن ذلك.
(مسـألة ٢٧): ليـس للمجيز الرجوع عن إجازته حـال حياة املويص وال 

بعد وفاته. كام أن الرد اليمنع من تعقب االجازة ونفوذها.
(مسـألة ٢٨): إذا تضمنـت الوصية حرمان بعـض الورثة أو مجيعهم من 

املرياث فذلك يقع عىل أحد وجهني.. 
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 



التـي تنفعـه بعد موته إىل غري ذلك مما ال يرجـع إىل حرمان الوارث من املرياث، 
بـل إىل التعدي عىل مرياثه. وحينئذٍ إن أجاز الوارث ذلك نفذت الوصية بتاممها 

وإن مل جيز نفذت يف الثلث خاصة .
الثـاين: أن يرجـع إىل حرمـان الـوارث من املرياث تشـكيكاً يف نسـبه، أو 
ء فعله معـه، أو نحو ذلك. والظاهر هنـا عدم صحة الوصية  عقوبـة له عىل سـىّ
وعـدم نفوذهـا حتى يف الثلـث، أجاز ذلك الوارث أم مل جيـز. نعم لو أوىص مع 
ذلـك بحصـة ذلك الـوارث جلهة خاصـةـ  كام إذا قـال: ال تورثوا ولـدي فالناً 
وادفعـوا مرياثـه للفقـراءـ  فإن أجاز الـوارث نفذت وصيته بتاممهـا، وإن مل جيز 

نفذت يف الثلث خاصة .
(مسـألة ٢٩): إذا قـال: ال تورثـوا ولـدي فالنـاً وادفعوا املـرياث لباقي 
الورثـة، أو: ال تورثـوا ولدي وادفعوا املرياث الخويت، ونحو ذلك مما كان مفاد 
الوصيـة الثانيـة فيه مطابقاً حلرمانه من املرياث، فإن قصـد بالوصية الثانية تأكيد 
حرمانه من املرياث ـ كام لعله الظاهر ـ بطلت الوصية مطلقاً، وإن قصد هبا أمراً 
زائـداً عىل حرمانه من املرياث، وهو الوصية بدفع احلصة املذكورة لبقية الورثة، 

نظري وصيته بدفعها للفقراء نفذت بإجازة الوارث أو يف الثلث.
م ولد أبيه أو امرأة أبيه فأوىص أبوه بإخراجه من  (مسألة ٣٠): من زنى باُ

املرياث ففي بطالن الوصية إشكال، والالزم االحتياط.
، وإذا فوض  (مسـألة ٣١): إذا عـنيّ املويص ثلثه يف عني خمصوصة تعـنيّ
التعيني إىل الويص فعيّنه يف عني خمصوصة تعني أيضاً بال حاجة إىل رضا الوارث.
ويكفي يف التفويض ظهور حال املويص يف ذلك، كام إذا ابتنت وصيته يف الثلث 
عـىل 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.

٣٤١ ........................................................................................ املوىص به 
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أمـا يف غري ذلك ـ كـام إذا أوىص بإنفاق ثلثه ـ فالظاهر عدم والية الويص 
وال غـريه عـىل عزل الثلث وتعيينه يف عني خمصوصة، بل يبقى الثلث مشـاعاً يف 
الرتكـة، فإن زادت يف االسـتنامء ونحـوه زاد الثلث، وإن نقصـت لتلف ونحوه 

نقص الثلث.
(مسـألة ٣٢): إذا أوىص بجـزء من ماله أو من ثلثه أو غريمها، أو بسـهم 
منـه، أو بيشء منه، فإن كان هناك قرينة عىل إرادة مقدار معني عمل عليها، ومع 
رش، وإطالق السـهم عـىل الثُمن، وإطالق  عدمهـا حيمل إطالق اجلـزء عىل العُ
ـدس، بمعنى عدم النقص عن هـذه املقادير. أما يف غري ذلك من  اليشء عىل السُ
العناويـن املطلقة كالقسـم واملقـدار ونحومها فالعمل عىل االطـالق، فيكفي ما 

 . يصدق عليه عرفاً
وحينئـذٍ إن كان موضوع الوصية املذكورة الثلـث املوىص به كان املرجع 
يف تعيـني املقدار من لـه القيام بتنفيذ الوصية من ويص أو وارث أو غريمها، وإن 
كان موضوعهـا مال امليت لزم االقتصار عىل أقل أفراد االطالق العرفية، إال أن 

يرىض الوارث بالزيادة .
ل عىل التوزيع بالسوية . نعم إذا أوىص  (مسألة ٣٣): إذا أوىص جلامعة محُ
بامل العاممه وأخواله كان العاممه الثلثان يوزع عليهم بالسوية والخواله الثلث 

يوزع عليهم بالسوية .



الفصل السادس
يف أحكام الوصية 

اً، ويتحقق الرجوع  (مسـألة ١): للمويص الرجوع عن وصيته مـا دام حيّ
بكل ما دل عليه من قول أو فعل. 

(مسـألة ٢): جيوز الرجوع عن بعـض الوصية، فتبطل يف خصوص ذلك 
البعض، وجيب العمل عليها يف الباقي.

(مسألة ٣): إنكار الوصية ليس رجوعاً عنها، سواءً كان عن نسيان هلا، أم 
مـع االلتفات إليها. نعم إذا ورد لبيان عدم الرضا بالعمل هبا كان رجوعاً عنها، 

من دون فرق أيضاً بني نسياهنا وعدمه.
(مسألة ٤): إذا أوىص بوصية ثمّ أوىص بام يضادها كان ذلك رجوعاً عن 
وىل وعمـالً بالثانيـة، كام إذا أوىص بيشء لزيد ثم أوىص بـه لعمرو. ولو كان  االُ
وىل كان رجوعاً يف ذلك البعض الغري، كام إذا أوىص بداره  التضـاد يف بعض االُ
لزيـد ثـم أوىص بنصفها لعمرو، من دون فرق يف مجيع ذلك بني نسـيان الوصية 

وىل وعدمه. االُ
(مسـألة ٥): إذا أوىص بوصيـة ثـمّ أوىص بوصية اُخـر ال تضادها، بل 
وىل، بل جيب العمل هبام معاً إذا وسعهام املال،  جتتمع معها مل يكن رجوعاً عن االُ

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 

أحكام الوصية.................................................................................... ٣٤٣
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وىل ووجب العمل بالثانية ال غري. كان ذلك رجوعاً عن االُ
(مسألة ٦): إذا اختلفت الوصيتان باالطالق والتقييد مع احتاد موضوعهام 
وىل، كام إذا  كانتـا متضادتني، ووجب العمل بالثانية الهنا تكـون رجوعاً عن االُ

أوىص برصف ثلثه يف احلج والعمرة وأوىص برصفه يف وجوه الرب.
(مسألة ٧): إذا أوىص بوصايا متعددة ال تضادَّ بينها إال أهنا متزامحة ـ بأن 
اليسعها املال الذي تنفذ فيه الوصيةـ  وكان فيها واجب قدم الواجب عىل غريه، 
سـواءً كان الواجب مالياً كاحلج أم بدنياً كالصالة، وسواء كانت الوصية بالكل 

دفعة، أم بنحو الرتتيب، مع تقدم الواجب يف الذكر أو تأخره. 
نعـم البد يف الرتجيـح املذكور من كـون الوصية بالواجـب لوجوبه ولو 
ظاهـراً، أمـا إذا كان ملجرد االحتيـاط غري الالزم فال جمـال لرتجيحه، بل يكون 

كالوصايا التربعية . 
هـا واجبات،  (مسـألة ٨): إذا أوىص بوصايـا متعـددة ال تضـادَّ بينها، كلُّ
أو ليـس فيهـا واجـب، وكانـت متزامحـة ـ بـأن اليسـعها املـال الذي تنفـذ فيه 
الوصيةـ  فإن كانت الوصية هبا مجلة واحدة من دون ترتيب بينها دخل النقص عىل 
وا عني ما عيل من العبادات الواجبة، وكان عليه صوم  اجلميع بالنسبة، كام إذا قال: أدّ
وصالة، أو قال: زوروا عني االئمة: يف مشاهدهم املرشفة كل إمام عرش زيارات. 
وإن كانت الوصية هبا عىل نحو الرتتيب بدء باالسـبق فاالسـبق ووقع 
وا عني ما فاتني من الصوم وما فاتني من الصالة،  النقص عىل الالحق، كام إذا قال: أدّ
أو قال: زوروا عني أمري املؤمننيAمرتني واحلسنيA مرتني وتصدقوا عني 
بامئة دينـار وادفعوا لزيد مائة دينار وأخرجوا عني عرش ختامت للقرآن الكريم.
(مسـألة ٩): إذا أوىص بإخـراج الواجـب املايل من الثلـث اُخرج منه إال 



أن يقـرص عنـه، فيتمم من أصل الرتكة . وكـذا إذا أوىص بإخراج مجلة اُمور من 
ثلثـه، منهـا واجب مايل، ومل يف الثلـث هبا مجيعاً، فوقع النقـص عليها مجيعاً أو 
عىل الواجب املايل، فإن الواجب املايل يتمم من أصل الرتكة، ويبقى النقص عىل 

غريه بال تدارك.
(مسـألة ١٠): إذا أوىص بوصايـا متعـددة ال تضادَّ بينهـا إال أهنا متزامحة 
وظهر منه أن بعضها ليس من الثلث الذي له كان النقص عىل ذلك البعض وإن 
كان مقدمـاً يف الذكر، كـام إذا كان جمموع تركته ثالثني ألـف دينار فقال: ادفعوا 
لولـدي الصغري مائـة دينار وأخرجوا ثلثـي وهو عرشة آالف دينـار وانفقوه يف 
وجـوه الرب عني، فإن النقـص 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 
الورثـة، كـام إذا قال: ادفعوا لزيد مائـة دينار وأخرجوا ثلثي مـن الباقي فانفقوه 

عني يف وجوه الرب.
نعـم إذا صادف أن مل يـوص بالثلث نفذت الوصية بذلك اليشء ما مل يزد 
عـىل الثلث، كام لو قـال: ادفعوا لولدي الصغري مائة دينار أما ثلثي من الباقي أو 
من جمموع الرتكة فإين سوف اويص به فيام اُريد، وصادف أن مات قبل أن يويص 
بالثلـث املذكور، فإن الوصية املذكورة باملائة دينار تنفذ ما مل تتجاوز ثلث الرتكة 

فيتوقف نفوذها يف الزائد عىل إجازة الورثة .
(مسـألة ١١): إذا أوىص بـيشء فلـم يكف املـال الذي تنفذ منـه الوصية 
، كـام إذا أوىص بأن يتصدق بعرشة  لذلـك الـيشء، فإن كان قابالً للتبعيض تعنيّ
دنانري وكان املال مخسة، وإن مل يكن قابالً له تعنيّ رصف املال يف وجوه الرب، كام 
إذا أوىص بأن حيج عنه فلم يكف املال للحج حتى من امليقات، سواءً كان نقص 

أحكام الوصية.................................................................................... ٣٤٥
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املال عن ذلك اليشء ابتدائياً، أم كان بسبب تزاحم الوصايا ووقوع النقص عىل 
ذلك االمر املوىص به.

(مسـألة ١٢): حيـث تقـدم أنه مـع تعدد الوصايـا وتضادهـا يعمل عىل 
الالحقـة، ومـع تزامحها من دون تضاد يعمل عىل السـابقة، فلو اشـتبه السـابق 
والالحق يف املقامني، فإن كان االختالف بينهام باالطالق والتقييد وجب العمل 
عـىل املقيد، كام إذا أوىص برصف ثلثه يف الصدقة وأوىص أيضاً برصفه يف وجوه 
الـرب، أو أوىص برصف مائة دينار يف الصدقة ورصف مائة اُخر يف وجوه الرب، 
وظهـر أن الثلث مائة دينار الغري. أمـا إذا كان االختالف بينهام بالتباين فالالزم 

الرجوع للقرعة .
(مسـألة ١٣): إذا نـيس الـويص أو غـريه ممـن يـوكل إليـه التنفيذ بعض 
مصـارف الوصيـة، وعجز عن معرفته فـإن تردد بني املطلـق واملقيد اقترص عىل 
املقيـد، وإن تـردد بني اُمور متباينة حمصورة فاملرجـع القرعة، وإن تردد بني اُمور 

غري حمصورة تعنيّ رصف املال يف وجوه الرب. 
(مسـألة ١٤): إذا تـرددت الوصية بني االقـل واالكثر اقترص عىل االقل، 
كـام لـو تردد املال املوىص به بني ألف دينار وألفـني. أما إذا كان الرتدد بني مالني 

معينني متباينني أحدمها أقل من االخرفاملرجع القرعة .
(مسـألة ١٥): حيث تقدم عدم جواز الوصيـة يف وجوه احلرام، فالظاهر 
، بحيث يكون املال مرياثاً، بل جيب عىل الويص أو  أن الوصية هبا ال تبطل رأسـاً

غريه ممن يقوم بتنفيذ الوصية رصف املال يف سبل اخلري.



الفصل السابع
فيام تثبت به الوصية 

إذا شـك يف الوصيـة مـن دون حجـة عليهـا بني عـىل عدمهـا، وإذا علم 
بالوصيـة وشـك يف العدول عنها مـن دون حجة عليه بني عـىل عدمه، ووجب 

إنفاذ الوصية .
(مسألة ١): تثبت الوصية بالعلم، وبإقرار املويص، وبالبينة، وهي شهادة 
رجلـني مؤمنني عادلني. ومع عدمها يكتفى بشـهادة رجلني مـن 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.
(مسـألة ٢): تثبت الوصية التمليكية بشهادة رجل واحد عادل وامرأتني 
عادلتـني. وكذا تثبت بشـهادة رجل واحـد عادل أو امرأتـني عادلتني، لكن مع 

يمني صاحب احلق. وال تثبت بذلك الوصية العهدية .
(مسـألة ٣): تثبت الوصية التمليكية بتاممها بشـهادة أربع نساء عادالت، 
وثالثة أرباعها بشـهادة ثالث نساء عادالت، ونصفها بشهادة امرأتني عادلتني، 
وربعهـا بشـهادة امـرأة واحـدة عادلة . وكـذا الوصيـة العهديـة إذا كانت تقبل 

التبعيض، كالوصية باملال، دون مثل القيمومة عىل االطفال القارصين.
(مسـألة ٤): تثبـت الوصيـة التمليكيـة والوصيـة العهديـة باملـال بإقرار 
، وإذا أقرّ بعضهم  الورثـة بأمجعهـم إذا كانوا عقالء بالغني وإن مل يكونوا عـدوالً

٣٤٧ ................................................................................ ما تثبت به الوصية
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دون بعض ثبتت بالنسـبة إىل حصة املقـرّ دون املنكر. وكام يثبت بإقرارهم أصل 
. وإذا كان املقر  الوصية باملال يثبت به والية الويص عليه لو أقروا بوصايته أيضاً

منهم عدالً جر عىل إقراره حكم الشهادة املتقدم يف املسائل السابقة .
(مسألة ٥): يثبت الرجوع عن الوصية بالعلم، وبإقرار املويص، وبالبينة، 
وهـي شـهادة رجلني عادلني. كام يثبت الرجوع عن الوصية السـابقة بالشـهادة 

عىل الوصية الالحقة بالوجه املتقدم يف املسائل السابقة . 
نعـم ال يثبت بإقـرار الورثـة أو بعضهم بالوصيـة الالحقـة إذا مل يكونوا 

. أما إذا كانوا عدوالً فيجري عىل إقرارهم حكم الشهادة، كام تقدم. عدوالً
(مسـألة ٦): إذا دفـع إنسـان مـاالً الخـر وأوصـاه بإنفاقـه يف وجـه من 
الوجـوه بعـد وفاته وجب عىل آخـذ املال انفاقه فيام أوصاه بـه إن احتمل صحة 
الوصيـة املذكـورة منـه، لكون املـال دون الثلـث، أو لكون الوجـه املذكور من 
الواجبـات املاليـة التي خترج مـن األصل، أو لعـدم ملك الدافع للـامل، بل هو 
مال معنيّ للمرصف الذي ذكره، أما إذا علم بعدم صحتها فيجب عليه مراجعة 
الورثـة إن احتمل كونه ملكاً للدافع، وإن علم بعدم ملكيته له جر عليه حكم 

جمهول املالك.

خامتة: يف الترصفات املنجزة 
لإلنسـان أن يتـرصف يف مالـه ما دام حياً، ترصفاً منجزاً بام يشـاء، سـواءً 
أرض بالورثـةـ  كـام يف االبـراء مـن الديـن، ويف التمليـك املجـاين، واملعـاويض 
املبنـي عىل املحاباة، ونحوها ـ أم ال، وسـواءً كان مريضـاً مرض املوت أو غريه 

. أم صحيحاً
(مسألة ١): ال يكفي يف الترصف املنجز التسجيل الرسمي يف دائرة الطابو 



ونحوهـا، بل البد فيه من حتقق التمليك املعـاويض أو املجاين برشوطه، بحيث 
لو أراد الثاين أن يسـتقل باملال ويمنع األول منه مل يكن ظاملاً له. نعم لو شـك يف 
أن التمليك الرسـمي تابع أو مقارن لتمليك رشعي حقيقي أو ال، بل هو متليك 
صوري لزم البناء ظاهراً عىل حتقق التمليك احلقيقي، ويبقى احلكم الواقعي فيام 
. أما لو علـم بأنه حني وقع مل  بينـه وبـني اهللا تعاىل تابعـاً حلصول التمليـك واقعاً
يكن هناك متليك حقيقي، لكن احتمل إيقاع التمليك احلقيقي بعد ذلك فالالزم 

البناء ظاهراً عىل عدمه ما مل يثبت بطريق رشعي.
(مسـألة ٢): إذا أقر اإلنسـان بديـن أو عني لوارث أو لغـريه نفذ عليه يف 
ر له مطالبته به. كام ينفذ بعد موته يف حق وارثه إذا كان املُقِر  قَ حياته مطلقاً، فللمُ

مأموناً مرضياً، وإن مل يكن مأموناً مل ينفذ إال من الثلث، ويقدم عىل الوصية. 
هـذا إذا كان مبنـى االقرار عـىل الوصية بدفع الدين بعـد موته، لصدوره 
حال حضور املوت أو حال املرض أو يف مقام الوصية، أما إذا مل يكن كذلك، بل 

. حصل اعتباطاً فالظاهر نفوذه مطلقاً، وإن مل يكن مأموناً
(مسـألة ٣): ليس لإلنسـان التـرصف يف ماله ترصفاً معلقـاً عىل موته إال 
يف الوصية والعتق، وهو املسـمى بالتدبـري، وال يصح غري ذلك من الترصفات، 
كالوقـف والصدقـة وإبـراء املدين مـن الدين وغريهـا. بل ليس لـه إال إيقاعها 
منجـزة فيكـون ملزماً هبـا يف حياته، أو الوصيـة هبا فتنفذ بـرشوط الوصية، فلو 
أوقع شـيئاً من ذلك معلقاً عىل موته بطـل، ومل ينفذ حتى من الثلث، كام ال ينفع 

يف نفوذه إجازة الورثة.
نعم، يف االبراء إذا رجعت إجازة الورثة إىل إبرائهم املدين بأنفسهم صح 
إبراؤهـم له، أما إذا مل ترجع لذلك، بـل اىل جمرد إمضائهم البراء مورثهم له فال 
يرتتب االثر عىل إجازهتم، وال سـيام إذا صدرت منهم االجازة بعد حتقق الوفاء 

٣٤٩ ................................................................................ الترصفات املنجزة 
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مـن املديـن، حيث ال موضوع معـه البرائهم لـه بأنفسـهم، وإن كان موضوعه 
متحققاً حني إبراء مورثهم. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
واحلمد هللا رب العاملني

انتهـى الـكالم يف كتـاب الوصية ضحـى الثالثـاء الرابـع والعرشين من 
شـهر ربيـع األول عام ألف وأربعامئة وسـتة عرش للهجـرة النبوية عىل صاحبها 
وآلـه أفضـل الصلوات وأزكـى التحيـات، يف النجف األرشف، بربكة املشـهد 
املـرشف عـىل مرشفـه الصـالة والسـالم، وبـه ختام اجلـزء الثـاين من رسـالتنا 

(منهاج الصاحلني) املشتمل عىل القسم األول من أحكام املعامالت. 
ونسـأل اهللا تعـاىل العـون والتوفيـق والتأييـد والتسـديد وهـو حسـبنا 

ونعم الوكيل .
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