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 کتاب التجارة
 وفصول: مةّد وفیه مق

 قـّدمـةمـ
کیااادة يف نفساااهات وقاااد تساااتحّب التجاااارة يف اجلملاااة مااان املساااتح ّ  رهاااات لغی ات األ

وقاد تکاره لنفساها أو لغیرهاات  تماة لواجاب أو مساتحّب جتب کذلك إذا کانات مقّد  وقد
 :م مهنا أصنافت وهنا مسائلحترم کذلكت واملحرّ  وقد

یاروباا  املساکرات املائعاة و ب بااخلمر التکّس  جيوز  ال :1مسألة   والکلاب غیار   اخلنز

  ّي ا مااا یقطااع ماان باادن احلااعااد - عاایل األحااوط لزوماااً  - الصاایودت وکااذا املیتااة النجسااة
 لیلحق ببدن غیره. 

يف البیع وأجرة يف اإلجاارة  ب من البیع والشراء وجعلها مثناً فرق بنی أنواع التکّس  وال
ذلاك مان أحنااء املعاوضاة علواات ويف حکام ذلاك  عن العمل يف اجلعالة وغیر  وعوضاً 

هتااا والصاالهي علوااا باال وکااذا هب تيف الطااالق اخللعااّي  يف النکاااو وعوضاااً  جعلهااا مهاار ً 
 عوض. بال
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إجارته  لة مقصودة عند العقالء فالیکون مهنا ذو منفعة حملّ  نعم ما بأس بإعارته و
 وکشف اجلرامئ وحنو ذلك. لة ککلب املاشیة والزرع والبستان والدور ملنافعه املحلّ 

ة لاابیعهااا إذا کاناات هلااا منفعااة حملّ   فیجااوز مااا ذکاار  األعیااان النجسااة غیاار  ا سااائر وأّماا
یق وحنو ذلكت وکذلك جتوز  معتّد  هبهتا واملعاوضة  هبا کبیع العذرة للتسمید والدم للتزر

 أحناء املعاوضات. علوا بسائر 
أحناااء املعاوضااة  بیعهااا وال سااائر  جيااوز  ه الأّناا مااة الااّ مااّر األعیااان املتقّد  :2مســألة 

تااه أو ماتاات دابّ  أو ه مخاار ً خّلاا االختصااال لصاااحهيا فوااات فلااو صااار  ت حااّق یثبااعلواا 
علیااهت وکااذا  يء ماان ذلااك قهاار ً اأخااذ شاا جيااوز  کلااب الصااید ال اسااتوع عاایل کلااب غیاار 

 بیناه مان املاال لیرفاع یاده عناه و اّ   یأخذ مبلغاً  له أن املواردت وجيوز  کم يف سائر احل
ه إع لاه نقال حّقا جياوز  باساتیالئه علیاهت کماا و صااحب احلاّق ها وبنی البااذل فیصایر 

واألحاوط   لاو عان إشاکال ا نقلاه ماع العاوض فاالت وأمّ اناً عوض کالصلهي مّ غیره بال 
 .لزومًا ترکه

فیما إذا  بیعها واملعاوضة علوا جيوز  - کالسمك الطايف - املیتة الطاهرة :3مسألة 
إن  هبا عند العرف حبیث یصهّي  لة معتّد کانت هلا منفعة حملّ  عندهم بذل املال بإزاهئات و

باإزاء العانی  ا الاالجتناب عن بیعها وبذل املال بإزاء رفع الیاد عهنا األوع األحوط کان
 يف املیتة النجسة. نفسها کما مّر 

ه احلیاة من أجزاء املیتاة النجساة إذا کانات لاه منفعاة حتلّ  ال بیع ما جيوز  :4مسألة 
 هبا کشعرها وصوفها وحنومها. لة معتّد حملّ 

مااة مثاال التساامید اجلهااة املحرّ  يف غیاار  االنتفاااع باألعیااان النجسااة جيااوز  :5مســألة 
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 ذلك.  وغیر  دهن املیتة النجسةت والصبغ بالدم بْ  واإلشعال هبات والّطَّ  بالعذرات
کماا هاي  - هبا لة معتّد بیع األرواث الطاهرة إذا کانت هلا منفعة حملّ  جيوز  :6مسألة 
 وکذلك األبوال الطاهرة. - کذلك الیوم
القابال لاه ماع  وکاذا غیار  تکاالفرا  س القابال للتطهیار بیاع املتانّج  جياوز  :7مسألة 
الصااابون کاابعض األدهااان و - ف منافعااه املتعارفااة السااائغة عاایل الطهااارةعاادم توّقاا
کالاااّد   ماااع توقّ بااال حااایّت  - ساملتااانّج  کااال  س والعسااال والااادهن املعاااّد بْ فهاااا علواااا  لل

تکاان هلااا   ولااو م هبااا عنااد العاارفت لااة معتااّد والسااکنجبنی فیمااا إذا کاناات هلااا منفعااة حملّ 
عاایل  ولکاان تاابیقت اً املعاوضااة علوااا عاایل األحااوط لزوماا بیعهااا وال جيااوز  لااة المنفعااة حملّ 

 يء بإزاء رفع الید عهنا.اأخذ ش ة مالکهات وجيوز ملکیّ 
کااان مااع جيااب عاایل البااائع إعااالم املشااترمل بنجاسااة املتاانّج  :8مســألة  س فیمااا إذا 

ميّي  مّي عدم اإلعالم يف معرض خمالفة تکلیف إلزا کال أو الشاربت  حتر  کاستعماله يف األ
یضاة هبماات س يف الوضوء أو الغسل کاستعمال املاء املتنّج  أو وجوّب  إتیاان الفر هاذا و

إاّل  بالدین ماثالً  مبال   کونه غیر  حيرز   ه بأن ماإلعالم يف حقّ  مع احتمال تأثیر  جياب    مو
 اإلعالم.

لااه ماان الصااورة  یکااون  ااا ة للحاارام بااأنیکااون آلاا التجااارة  ااا جتااوز  ال :9مســألة 
یناساب  ال - ته عند العرف وألجلها یقتنیاه النااس غالبااً الّ هبا قوام مالیّ  - ةالصناعیّ 

 مت وله أنواع: يف عمل حمرّ أن یستعمل إاّل 
  .کالصلبان الکفر  ألصنام وشعائر ا :مهنا

  کالنرد والشطرنج. آالت القمار  :مهناو
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 بعضاها اآلخار  ذلك من األنواع الّ سایأ  ذکار  مت إع غیر حرّ آالت اللهو امل :ومهنا

 إن شاء اهلل تعاع.
أو تساجیلها أو إذاعهتاا ونشارها  اآلالت املخترعة اللتقاط األصوات والصاور  :10مسألة 

عاوضااة بیعهااا وامل ماان اآلالت املشااترکة باانی احلااالل واحلاارامت فیجااوز  - يف الغالااب - هااي
 لااةت کإعاااع القاارآن املجیااد واسااتماعه ونشاار تعماهلا يف منافعهااا املحلّ علوااا واقتنااهااا واساا

یااة واألخبااار ة واملااواعا الدینّیاااألحکااام الشاارعیّ  لااة وتعلاامی العلااوم والصاانائع املحلّ  ة والتعز
یّ  یف باألمتعة والبضائع التجار    .مشاهدة عجائب اخللقة وحنو ذلكة ووالتعر

 و
أ
 األفکار  والهني عن املعروف ونشر  باملنکر  کاألمر  مةاملحرّ  مور حيرم استعماهلا يف األ

یوجااب االحنطاااط  مااا ة وکااّل ة املثیاارة للشااهوات الشاایطانیّ اخلالعّیاا امااة والصااور اهلّد 
إذا صاار  تللمسلمنی ّق لْ واخلأ  الفکرمّل  آللاة احلارام  مان اآلالت مصاداقاً  بعاض ماا ذکار  و

 بیعه واملعاوضة علیه. جيز  مم باملعىن املتقّد 
وأخااذ األجاارة علوااات باال جيااب  حياارم بیااع آلااة احلاارام حياارم عملهااا کمااا :11ألة مســ
ب علیه املترتّ  ف عیل ذلك الهني عن املنکر فیما إذا توقّ  - هیئهتا ولو بتغییر  - إعدامها
إاّل  کااان أحااوط   مو إن  جيااوز اسااتحباباً  جيااب و هتااا ماان اخلشااب والنحاااس بیااع ماّد  ت و

 مااع دفعهااا إع املشااترمل إاّل  جيااوز  لکاان الو یضاااً أ ل قبلااهباا تهیئهتااا واحلدیااد بعااد تغییاار 
إن  فیجوزا مع عدم الوثوق بذلك رهات أمّ یغیّ س هالوثوق بأنّ  ماع  أمث بتار  التغییار  البیع و
 جيب تغییرها.  فاللة ولو قلیلة ا إذا کانت هلا فائدة حملّ أمّ والفائدة يف احلرامت  احنصار 

ساة الاّ أو املدلّ  ة باالنقود السااقطة عان االعتباار املعامل تصهّي  حترم وال :12مسألة 
عهنا يف املعاملة مع جهل من تدفع  ضاً أو معّو  جعلها عوضاً  جيوز  یغش هبا الناست فال

دفع الظاام هباا بأس با کما ال هبا ة معتّد هلا مالیّ  بأس به إذا کان فالا مع علمه أمّ وإلیهت 
 .ا مغشوشةمن دون إعالمه بأهّن 
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واألسااد والااذئب وحنوهااا إذا کاناات هلااا منفعااة   رّ کاااهل   بیااع السااباع وز جياا :13مســألة 
کلاهبیع احلشرات وغیرها مّ  وکذا جيوز  تلةحملّ  یارإاّل  - ا حيارم أ فیماا إذا  -   الکلاب واخلنز

تکان   ا إذا موحنال العسال والفیالت أّما  الدم ودود القا ّ  الذمل ميّص  قلَّ کالعَّ کانت کذلك 
 .لزوماً  بیعها عیل األحوط هّي یص ة حمّللة فالهلا منفع

لاة الاّ بلحاظهاا الفائادة املحلّ  لة يف املسألة السابقة هاواملراد باملنفعة املحلّ  :14مسألة 
إهبااا  ة معتااّد تکااون للشاايء قیمااة ساااوقیّ  العلااام بوجودهااا باابعض أصاااحاب  ن اخااتّص و

کانات مرغوبااً   قماهنمت يف مطلا ة النااس أم لصانف خااّل فواا لعاّما االختصالت سواء أ
یة والعقاقیر ت احلاالت أم يف احلاالت الطارئة  املحتاج إلوا للتداومل. کما يف األدو

ینی أوبیاع أواين الااذهب والفّضا  جياوز :15مسـألة  إّناد االقتنااءت ملجاارّ  ة للتاز ا حياارم و
کل والشرب بل ويف غیرمها أیضاً  يف کتااب   کماا مارّ  لزوماً  عیل األحوط استعماهلا يف األ

 .الطهارة
یف عایل الکاافرلزومًا عیل األحوط  یصهّي  ال :16 مسألة حيارم  تبیع املصحف الشار و

ا إذا کان متکینه إلرشاده وهدایتاه متکینه منه فیما إذا کان يف معرض اإلهانة واهلتك وأمّ 
یادت  تاالجتناب عن بیعاه عایل املسالم بأس بهت واألحوط استحباباً  فال مثالً  فاإذا أر

عیل الغاالف وحناوهت أو تکاون املعاوضاة بنحاو اهلباة  املعاوضة علیه فلتجعل املعاوضة
  فیجاوزتعاع عیل اآلیات واألدعیة وأعاء اهلل ا الکتب املشتملة املشروطة بعوضت وأمّ 
( لمت وکذا کتب أحادیث املعصومنی )علاوم الساالمعن املس فضالً  بیعها عیل الکافر 

 متکینه مهنا. کما جيوز 
 - ماثالً  - اخلشاب ت أوعمال مخار ً لیأ  التمار  لعناب أوبیاع اصهّي ی والحيرم  :17مسألة 

کان تواطؤمها عیل ذلك يف ضمن العقد أم  تأو حنو ذلك أو آلة هلو   عمل صنماً لیأ  سواء أ
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إذا باااع واشااترط احلاارام صااهّي يف خارجااه مااع وقااوع العقااد مبنّیاا البیااع وفسااد  ًا علیااهت و
کن لتأ  تصهّي  الشرطت وکذا حترم وال عمال فواا أو یأ  فوا ز رأو حتأ   خلمرباع فوا اإجارة املسا

أو غیرهااا حلماال  إجااارة الساافن أو الاادواّب  تصااهّي  ماااتت وکااذا حتاارم واليء ماان املحرّ اشاا
کاان ذمةاخلمرت واألجرة يف ذلك حمرّ  عایل سابیل الشارط صاّحت اإلجاارة  لاكت نعم إذا 

 . وبطل الشرط
فیاه  ه حيارز ن یعلام أّنامّ  ت أو إجارة املسکنه یعمله مخر ً ن یعلم أنّ ا بیع العنب مّ وأمّ 

مهاا عایل ذلاك يف عقاد البیاع أو ؤواطماات مان دون تمن املحرّ  اخلمرت أو یعمل به شیئاً 
إن کان األحوط فهو جائز اإلجارة أو قبلهت  بیع  جيوز  نعم ال استحبابًا االجتناب عنهت و

عایل  ؤواطات کالصلبان واألصنام ولو من غیر  الکفر  اخلشب وحنوه ملن یصنع منه شعائر 
  .ذلك

یر  :18مسألة   عیل ثالثة أقسام: التصو
یر  :لاألّو  یر ً  تصاااو  ماً مّسااا ذوات األرواو مااان اإلنساااان واحلیاااوان وغیرمهاااا تصاااو

عاایل  م مطلقاااً اتت وهااذا حماارّ والفلاا ّ  کالتماثیاال املعمولااة ماان اخلشااب والشاامع واحلجاار 
یر  لزومااًات األحااوط کااان التصااو ی أو مااا اً تاّماا سااواء  أو  الشااخص جالساااً  ر حبمكااه کتصااو
کااان ناقصاااً  واضااعاً  یکااون الاانقص لفقااد مااا هااو  فاارق باانی أن ت ماان غیاار یدیااه خلفااه أم 

یر دخیل يف احلیاة کت یر  فوا لیس دخیالً  شخص مقطوع الرأس أو لفقد ما صو  کتصو

  شخص مقطوع الرجل أو الید.
یر وأمّ  یر ً  یعّد  ال ابعض بدن ذمل الروو کرأسه أو رجله وحنومها مّ  ا تصو  ناقصااً  تصو

کاان املجّس  بأس باقتناء الصور  ال کما تبأس به لذمل الروو فال إن  مة وبیعها وشراهئا و
 یکره ذلك.
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یر  :الثــاين کااان بالرساام  ذوات األرواو ماان غیاار  تصااو أم  بااااحلفر  أمجتساامی سااواء 
یر  توهذا جائز تبغیرمها یويّن الفوتغرايف  ومنه التصو  املتعارف يف عصرنا. والتلفز

یر  :لثالــثا کااالورد والشااجر  غیاار  تصااو  مطلقاااً  وحنومهااات وهااذا جااائز  ذوات األرواو 
إن  .ماً کان مّس  و

یر  :19مسألة  حنوهاا ساواء م کاألصنام وة لعمل حمرّ یکون وسیلة عادیّ  ما حيرم تصو
یر  کان إلنسان أو حیوان أو غیرمهات وکذا حيرم تصو لاه  لذکراه وتعظیمااً  شخص ختلید ً  أ

یر  الزم شرعاً إذا کان ال  ة الاّ تعتبار اخلالعّیا الصاور  امهتانه وحمو ذکرهت وکذا حيرم تصاو

یج الف إشاعة الفاحشة بنی املسلمنیوسیلة لترو   .ساد و
یر  إهانهتاا ولعاّل املقّد  وکذا حيارم تصاو یر  ساات عایل حناو یساتلزم هتکهاا و  مناه تصاو

إعاعیاال أهاال اجلاهلّیاا  - کمااا قیاال - ما األزالمويف أیااده (علومااا السااالم)ة إبااراهمی و
ة أو مة أو الت وال بانی کوهناا تاّماتکون الصورة مّسا أن ه بنیکلّ  فرق يف حرمة ما ذکر  وال

تکون معمولة بالید أو باملکائن واآلالت احلدیثةت وکما حيارم عملهاا  ناقصةت وال بنی أن
ینی هباات نعام ال یصهّي  ال اء الفار  الاّ باأس باقتنا بیعها وحيرم أخذ األجرة علوا والتاز

إذا افترشات عایل األرض  - اإلهاناة ا تساتحّق ّما -  ارمهاا الکّفاعلوا التماثیل الّ تعّظ 
 ووطأت باملشي علوا.

 شاعر ً  - الکالم اللهاومّل  وهوب بهت الغناء حرام فعله واستماعه والتکّس  :20مسألة 
ة مّیالعابت ويف مقّو الاذمل یاؤب باه باألحلاان املتعارفاة عناد أهال اللهاو وال - کان أو نثر ً 

األحلان القارآن  لكبتیقرأ  أن جيوز  ت والکالت والعبرة بالصدق العريّف له إش الترجیع واملّد 
عاایل  اللهااومّل  سااواها ماان الکااالم غیاار  مااا باال وال توحنوهااا املجیااد واألدعیااة واألذکااار 

باً   .األحوط وجو
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 م آخار إلیاه حمارّ  یضاّم   م: غناء النساء يف األعراس إذا موقد یستثىن من الغناء املحرّ 

عیل  م بالباطل ودخول الرجال عیل النساء وعاع أصواهتّن من الضرب بالطبل والتکلّ 
 واألحوط لزوماًا تار   لو عن إشکال ولکن هذا االستثناء ال تج الشهوةحنو یوجب هتیّ 

 .مطلقاً  ء املذکور الغنا
مان جهاة  -  اا یشاّك  باأس کماا ال تبأس باه ا احلداء املتعارف فلیس بغناء والوأمّ 

  يف کونه غناء أو ما حبمكه. - ةالشهية املصداقیّ 
احلال فیما یعزف  کما هو - ملجالس اللهو واللعب ا املوسییق مفا کان مهنا مناسباً وأمّ 

ا ماة کالغنااءت وأّمافهاي حمرّ  - والقاانون والقیثاارة وحنوهاا بآالت الطرب کالعود والطنبور 
یّ  ّیاااوة غیرهاااا کاملوساااییق العساااکر کاااان  فاااالة اجلنائز إن  األحاااوط األوع باااأس هباااا و

 .االجتناب عهنا أیضاً 
 ا معااونهتم يف غیاار أّماا تم حاارامحماارّ  باال يف کااّل  معونااة الظاااملنی يف ظلمهاام :21مســألة 

الشاخص هباا مان أعاواهنم   أن یعّد بأس هبات إاّل  مات من املباحات والطاعات فالاملحرّ 
 ( إن شاء اهلل تعاع.39غها يف املسألة )یسّو  ملنسوبنی إلوم فتحرمت وسیأ  ماوا

ا وغیرهاا ّما والنارد )الطااول( کالشاطرنج والدوملاة اللعب بآالت القمار  :22مسألة 
 
أ
حيرم أخذ الرهن أیضاً  عّد أ   ميلکه الغالب. وال لذلك حرام مع الرهنت و

تیاااط يف یتاار  االح یکاان رهاان فیحاارم يف الناارد والشااطرنج وال  ا اللعااب هبااا إذا موأّماا
حيرم اللعب بغیر غیرمها أیضاً  کاملراهنة عیل  إذا کان مع الرهنت ة للقمار اآلالت املعّد  ت و

ن الثقیل حيرم أخذ الرهنت وأّما أو عیل املصارعة أو عیل القفز  محل الوز ا أو حنو ذلكت و
 .فال بأس بهیکن رهن   إذا م

إن کان لدفع  ام مطلقاً ب به حرمه والتکّس وتعلیمه وتعلّ  عمل السحر  :23مسألة  و
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کحفاا  فات علیاه مصالحة أهاّم بل جياب إذا توقّ  ت نعم جيوز لزوماً  عیل األحوط السحر 
  النفس املحترمة املسحورة.

أو السامع أو غیرمهاات  یوجب الوقوع يف الوهم بالغلبة عیل البصر  ما واملراد بالسحر 
 ان حيارم   ً ما کان مضارّ  حرم منهیفأو املالئکة أو اإلنسان  اجلّن  تسخیر ما یسّمی ب وأّما

 به دون غیره. اإلضرار 
وهي إحلااق النااس بعضاهم بابعض أو ناه بعضاهم عان  تالقیافة حرام :24مسألة 

ین الشرعیّ إع عالمات خاّص  بعض استناد ً  ة يف اإلحلاق وعدمهت ة عیل خالف املواز
یثااة يف حتلیاال ة احلدة النسااب أو عاادمها باتباااع الطاارق العلمّیااا استکشاااف صااّح وأّماا

 مًا.یکون حمرّ  ة فلیس من القیافة والاجلینات الوراثیّ 
یعة  الواقاااع واقعااااً  إراءة غیااار  :وهاااي - الشاااعبذة :25مســـألة  بسااابب احلرکاااة السااار

  ؤمن وحنوه. م کاإلضرار ب علوا عنوان حمرّ حرامت إذا ترتّ  - اخلارجة عن العادة
ه  باره هباا بعاض بازعم أّنا بااتغّیَّ امل عن وهي: اإلخبار  تالکهانة حرام :26مسألة 

ته أو صاّح علم بأس به إذا  الفة عیل بعض األمارات اخلفیّ  ا إذا کان اعتماد ً ت أمّ اجلاّن 
ب هباا والرجاوع إع الکااهن وتصادیقه فیماا بهت وکما حترم الکهاناة حيارم التکّسا اطمأّن 
 یقوله.

ید الرجل يف مثان السالعة : وهو - النجش :27مسألة  یاد شاراءهات  الوهاو  أن یز یر
یادتاه یاد لز یار  حارام مطلقااً  - بل ألن یسمعه غیاره فیز إن خاال عان تغر ه وغّشا الغیار  و

 اطاة مع البائع وغیره.وفرق يف ذلك بنی ما إذا کان عن م ت واللزوماً  عیل األحوط
مثال الارخص والغاالء  - عان احلاوادث  اإلخباار : التنجامی حارامت وهاو :28مسألة 

 ة والطاوار  الطارئاة عایل الکواکابإع احلرکاات الفلکّیا اساتناد ً  - وهاوالبرد وحن  واحلرّ 
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 ذلااكت باعتقاااد تأثیرهااا يف احلااادث أو حنااو أو االقتااران بیهنااا أو االنفصااالصااال ماان االتّ 
  . دون مطلق التأثیر عیل وجه االستقالل أو االشترا  مع اهلل تعاع

  بغیر  نعم حيرم اإلخبار 
أ
 . یرها مطلقاً وغ مور علم عن هذه األ

ة واقتاااران عااان اخلساااوف والکساااوف واألهّلااا م اإلخباااار لااایس مااان التنجااامی املحااارّ و
عن أصول وقواعد سدیدة وکون اخلطاأ الواقاع فیاه  الکواکب وانفصاهلا بعد کونه ناشئاً 

إعمال القواعد کسائر  ناشئاً  أحیاناً   العلوم. من اخلطأ يف احلساب و
اا :29مســألة  ماان ه قااال: )أّناا (آلااه اهلل علیااه و)صاایّل هلل فعاان رسااول ا تحاارام ّش الغ 

یکاون  علیاه معیشاته ووکلاه إع نفساه( وساّد  أخاه املسالم نازع اهلل برکاة رزقاهت غّش  و
اا  املااراد يف املااراد ء غیاار وبإخفااا تد بااالردملءکماازا اجلّیاا بإخفاااء األديف يف األعاایل ّش الغ 

املااء عایل  مثال رّ   اقعااً ا مفقاودة ودة ماع أهّناالصافة اجلّیا کمزا املاء باللنبت وبإظهاار 
مثال طا   الشيء عیل خالف جنساه ت وبإظهار ا جدیدةم أهّن بعض اخلضروات لیتوهّ 

یکاون بتار  اإلعاالم ماع  وقاد تة أو ذهابه فّضام أّناة أوالذهب لیتوهّ احلدید  اء الفّض 
البائع اعتماد املشترمل علیاه يف عادم إعالماه  العیب وعدم خفائهت کما إذا أحرز  ظهور 
عادم إعاالم الباائع  لاه عیباهت فاإّن  يف املبیع لیظهر  ینظر   ه صحیهي ومیب فاعتقد أنّ بالع

 له. ّش غ   - مع اعتماد املشترمل علیه - بالعیب
ا :30مسألة  إن حارم ال ّش الغ  للمغشاو   تفساد املعاملاة باهت لکان یثبات اخلیاار  و
ّ ْطااالشاايء عاایل خااالف جنسااه کبیااع ا َّ   يف إظهااار العت إاّل بعااد االّطاا  اااء الااذهب أو    
حيارم الاثمن عایل الباائ ه یبطل فیاه البیاعه مهنمات فإنّ ة عیل أنّ الفّض  عت هاذا إذا وقعات و

اا ص  املعاملااة عاایل شااخ ة وحصاال يف الذّماا ا إذا وقعاات عاایل الکااّ ّ ت وأّمااّش مااا فیااه الغ 
 فیه. ّش غ   ال یطلب تبدیله بفرد آخر  لوفاء فللمغشو  أنيف مرحلة ا ّش الغ  
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 ت واجبااً انااً اإلجارة عیل ماا علام مان الشارع لازوم اإلتیاان باه مّ  صهّي ت ال :31مسألة 
ت ومان هاذا القبیال فعال اً لیّ کاان أو توّصا اً ت عبادّیااً کاان أو کفائّیا اً ت عینیّ اً کان أو مستح ّ 
یاأ   املقصود أن ة اإلسالم إذا کانرمضان وحّج  ة ونوافلها وصوم شهر الفرائض الیومیّ 
القضاء بنی الناس واألذان للصالة وتغسیل األموات  ه أیضاً عن نفسهت ومن هبا األجیر 

  .- يف األمثلة األربعة األخیرة األحوط لزوماً عیل  - وتکفیهنم والصالة علوم
کاان مساتح ّ  تلاه االساتئجار  فیجوز  ة شرعاً انیّ فیه املّج  یعتبر  ا ما الوأمّ  مان  اً ساواء أ

عبادة من صاالة أو غیرهاا إذا کانات ینوب عن غیره يف  نفسه کما لو استأجره عیل أن
یض أو  کما لو استأجر  ا تشرع فیه النیابةت أم کان واجباً مّ  الطبیب لیصاف الادواء للمار

ف یقاوم بفعال الواجباات الاّ یتوّقا مان لو اساتأجر یعاجله من مرضه وحنو ذلكت وکذا 
علاامی لااو اسااتأجره لتت وعلوااا النظااام کتعلاامی بعااض علااوم الزراعااة والصااناعة والطااّب 

أّماا الابطالن وحرماة األجارةت و لزومااً  االباتالء فااألحوط ة فیما هو حماّل األحکام الشرعیّ 
 أجرته. وز جتوفصحیهي  لالبتالء یکون حماّلً  ال لتعلمی ما  ارئجاالست

 .بأس بالنوح باحلّق  وال - أمل  ا یکون کذباً  - حيرم النوح بالباطل :32مسألة 
 - کاان أو نثار ً  شاعر ً  - نواقصاه ومثالباه و ذکار حيارم هجااء املاؤمنت وها :33مسألة 

ّ ا إذا اقتضته املصالحة العاّمایستحسن هجاء مطلق الناس إاّل  وال  واجبااً  ا یصایر ةت ور
 یؤخذ ببدعته. کهجاء الفاسق املبتدع لئاّل  حینئذ  

یهي بهحيرم الفحش من القولت وهو ما یأ  :34مسألة  کاّل مّ إ ستقبهي التصر أحاد  ا مع 
 الثاين مع الزوجة دون غیرها. وجيوز  ل مطلقاً الزوجةت فیحرم األوّ  أو مع غیر 

ا الرشاوة عایل اساتنقاذ أو الباطالت وأّما حترم الرشوة عیل القضاء بااحلّق  :35مسألة 
إن حرم عیل الظام أخذها. احلّق   من الظام فجائزةت و
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ماال ها مع احتهتا وبیعها وشرااءالل ونشرها وقراحيرم حفا کتب الض :36مسألة 
إذا کاناات هنااا   ب الضااالل لنفسااه أو لغیاارهت فلااو أماان ماان ذلااك جااازت کمااا جيااوز ترّتاا

العقائاد واآلراء الباطلاة ساواء یشاتمل عایل  واملقصود بکتب الضالل ماا تمصلحة أهّم 
 کانت خمالفة للدین أو املذهب. ما

  تار  به وحنوه بال األحاوط لزومااً حيرم عیل الرجل لبس الذهب کالتخّت  :37مسألة 
یّ   اللباس منه. م األسنان به أو جعل أزرار کتلبیس مقّد  لبس أیضاً  ن به من غیر التز

فارق يف احلرماة بانی   اا لایس بواقاعت وال اإلخباار  : وهاو تحيرم الکاذب :38مسألة 
یناة حالّیا  یکاون يف مقاام اهلازل ماا م وماا یکون يف مقاام اجلاّد  ما ة ة أو مقالّیاینصاب قر

إاّل عیل کونه يف مقام اهل  .  واألحوط لزومًا ترکه  فه حرمته إشکالزل و
یاة  تبأس باه فال بال قصد احلکایة واإلخبار  هزالً    خلبرم بصورة اولو تکلّ  ومثلاه التور

 ه جياوز ه خالف الظاهرت کما أّناولکنّ  ا له واقعیقصد من الکالم معىن من معانیه مّ  بأن

جياوز حینئاذ   احللاف کاذبااً  وز عن نفساه أو عان املاؤمنت بال جيا الکذب لدفع الضرر   ت و

باااً لإلصااالو باانی املااؤمننیت و الکااذب أیضاااً  فومااا عاایل صااورة  االقتصااار  األحااوط وجو
یة ر عدم تیّس    .التور
االجتنااب عناه مهماا  لزومااً   لاف يف وعاده فااألحوط ا الکاذب يف الوعادت باأنوأمّ 

 ا لو کان حاال الوعاد بانیااً أمکن ولو بتعلیق الوعد عیل مشیئة اهلل تعاع أو حنوهات وأمّ 
 .لزوماً  الوعد مع األهل عیل األحوط عیل اخللف فهو حرامت حیّت يف

ااحياارم الاادخول يف الوالیااات واملناصااب ماان ق   :39مســألة  ل الساالطة اجلااائرة وهااو  َّ
 : عیل قسمنی

کاان أصال العمال مشاروعاً  :لاألّو  یاه مان عان تولّ  يف نفساه ماع قطاع النظار  فیما إذا 
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رة ة ماان اخلااراج واملقاعااة والزکاااة بشاارائطها املقاا ّ کجبایااة احلقااوق الشاارعیّ  قباال اجلااائرت
 وحنو ذلك. لة وکإدارة املصانع والدوائر ت وکتعلمی العلوم املحلّ شرعاً 

 غه أمران:وهذا یسّو 
إ أن .أ ت باأس باه حینئاذ   ه الخواناه يف الادینت فإّنایکون للقیام  صالهي املسلمنی و

کاان راجحااً  ع املاؤمننی ودفاع الضارر بل لو کان بقصد اإلحسان إ ّ ا عاهنم   ا صاار بال ر

 يف بعض أنواعه بالنسبة إع بعض األشخال. واجباً 
کراهت بأن یوعده اجلائر  .ب عایل نفساه أو عرضاه أو  عیل التر   ا یوجب الضرر  اإل

بااذلك الشااخص  ق بااه حبیااث یکااون اإلضاارار بااه أو عاایل بعااض ماان یتعّلاا مالااه املعتااّد 
ه أمارهت ومثال ن هّمابأبیاه أو أخیاه أو ولاده أو حناوهم ّما کاإلضرار  تکره عرفاً  أ با إضرار ً 

کراه االضطرار   ة وحنوها.لتقیّ  اإل
م إذا الثااين املتقاّد  غه األمار يف نفساهت وهاذا یساّو  مااً فیما إذا کان العمال حمرّ  :الثاين

إلتیاان باه فسااد ب عیل ایکن یترتّ   ة العمل من حقوق اهلل تعاع ومن عدم مشروعیّ اک
کاااان عااادم اتت وأّماااالااادین واضااامحالل حاااوزة املاااؤمننی وحناااو ذلاااك مااان املهّمااا ا إذا 

کااان فیااه إتااالف الاانفس املحترمااة ممشااروعیّ  ارتکابااه  جيااز   ته ماان حقااوق الناااس فااإن 
کراه وحنوه مطلقاً  إاّل ألجل اإل د املتوّع  ا عیل نفسه من الضرر  فإن وجب علیه التحفّ ت و

ین وتقدمي مااملوا به فالالزم کثر  زنة بنی األمر الشاارعت وهناا  ة مهنما يف نظر یّ أمهّ  هو األ
 یسع املقام بیاهنا. کثیرة ال صور 

ة ة املجعولاة بشارائط خاّصااماا تأخاذه احلکوماة ماان الضارائب الشارعیّ  :40مسـألة 
فرق بنی اخلاراج  ت بالاناً أخذه مهنا بعوض أو مّ  والنخیل جيوز  واألشجار  األرايضعیل 

یبة السهم مان النصاف أو العأ  یبة النقدت واملقاعة وهي ضر وحنومهاات وکاذا  شار وهو ضر
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 من ذلك.  ً ّد جيد بأ   ة املالك بالدفع إلوا إذا مذمّ  وتبرأاملأخوذ بعنوان الزکاةت 
 عاایل املالااك يف أخااذه منااه جاااز  لاات شخصاااً احلکومااة أخااذه وحّو  تباشاار   باال لااو م

 له علیه. ّو حتعیل دفعه إع من  ل علیه إذا کان مبور ً حّوَّ ة املأخذه وبرئت ذمّ  لللمحّوَّ 
کم املخالف املّد  فرق فیما ذکر  وال کم ة وغیاره حایّت عي للخالفة العاّمابنی احلا  احلاا

کم الکااافر  اا املؤالاافت نعاام يف عمااوم احلکاام للحااا عاایل  ط عاایل بلاادة خروجاااً تساالّ  ْن ومَّ
 .فیه یاطمقتضی االحتمراعاة  یتر  فال حکومة الوقت إشکال

یعاه عایل طائفاة مان الوکّ و إع آخار  إذا دفع إنسان ماالً  :41مسألة  نااس لاه يف توز
یفهاام مان الاادافع اإلذن لاه يف األخااذ مان ذلااك املااال   م وکاان املاادفوع إلیاه مااهنمت فاإن

إن فهم اإلذن جاز له األخذ منه أصالً  جيز   م أو  یأخذ منه مثل أحدهم أو أقّل  له أن ت و
کثر  إن فهام اإلذن يف أصال األخاذ دون مقاداره جااز عیل  أ  حسب ما فهم من اإلذنت و

 ما یعطیه لغیره. له أن یأخذ  قدار 
ــألة  إن الظااام حااالل جااوائز  :42مس کااّل يف مالااه حراماااً  أّن  علاام إلاااالً  و  ت وکااذا 

ه غصابت یعلام أّنا  أنف فیاه بإذناهت إاّل کاه والتصارّ أخذه مناه ومتلّ  کان يف یده جيوز   ما
د بانی إن عارف بعیناهت فاإن جهال وتارّد  ه إع مالکاهوجاب رّد  - حینئذ   - لو أخذ منهف

ه ه علیاه الباا  أو اعترفاوا أّناعااه أحادهم وأقارّ فاإن اّد  تلاعة حمصاورة أعلمهام باحلاال
إاّل إن اّد مه إلیهت ولیس هلم سلّ  ید من واحاد فاإن تراضاوا بصالهي أو حناوه فهاوت و  عاه أز

کمتعنّی  اجلمیع جهلهم باحلال  إن أظهر ويف حسم الدعوىت  الشرعّي   الرجوع إع احلا
کم تصااّد لزومااًا واألحااوط  تالعماال بالقرعااة تعاانّی امتنعااوا عاان التاارايض بیااهنم و مل احلااا

 أو وکیله إلجراهئا. الشرعّي 
إن ترّد  کم  - ق باه عناهحمصاورة تصاّد  د املالك بنی لاعة غیر و ماع اإلذن مان احلاا
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کااان یائسااً  - عایل األحااوط لزومااً  الشارعّي  إاّل  إن   وجااب الفحاص عنااه عاان معرفتاهت و
 یصاله إلیه.إل

ــألة  وبیااع  کفااانوبیااع األ احتااراف بعااض املعااامالت کبیااع الصاارفیکااره  :43مس
جاارةت األط اشااترامااع ما ساایّ  وال اماااً أو حّج  ار ً یکااون اإلنسااان جاا ّ  الطعااامت کمااا یکااره أن

یکره أیضاً  إجاارة بقصاد العاوضت  غیار یؤجره لذلك أو ب بأن ب بضراب الفحلالتکّس  و
 ة.یعطی بعنوان اهلدیّ  بأس  ا ة فالانیّ ا لو کان بقصد املّج أمّ 

کااان اإلعطااء بقصااد البدلّیابیاع أوراق الیانَّ  جيااوز  ال :44مسـألة  ة عاان صاایبت فاإذا 
کااان اإلعطاااء مّ الفائاادة املحتملااة فاملعاملااة باطلااةت وأّماا کااان بقصااد  اناااً ا إذا  کمااا إذا 

کااال فااال خیاارمّل  االشااترا  يف مشااروع ین فاملااا بااأس بااهت وعاایل  ل املعطاای ملاان التقاادیر
اا الأصااابت القرعااة باعااه  کم الشاارعّي  ّدَّ بأ کااان  ماان مراجعااة احلااا ماان أمااوال بشااأنه إذا 

 احلکومة يف الدول اإلسالمّیة.
أخاذ العاوض  إعطاء الدم إع املرىض املحتاجنی إلیهت کماا جياوز  جيوز  :45مسألة 

 م.يف مقابله عیل ما تقّد 
 إاّل  حيرم حلاق اللحیاة وأخاذ األجارة علیاه عایل األحاوط لزومااً  :46مسألة 

أ
کاره  إذا أ

کاان ترکا عیل تقدیر  إلیه لعالج أو حنوهت أو خاف الضرر   عیل احللق أو اضطرّ  ه ترکهت أو 
یّ یّ جحر لهاات فاه هاذه یتحمّ  ة ومهاناة شادیدة الًا بالنسبة إلیه کما إذا کان یوجب سخر

 .وحتّل األجرة علیه حللقا  جيوزاملوارد 

 آداب التجارة
م أحکاام التجاارة الاّ یتعاطاهاات بال جياب یتعلّ  ف أنللمکلّ  یستحّب  :47مسألة 
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إذا بسبب تر  الاتعلّ  علیه ذلك إذا کان يف معرض الوقوع يف خمالفة تکلیف إلزامّي  مت و
مان  مّل  أ لاه ترتیاب آثاار  جياز  ة معاملاة وفساادها بسابب اجلهال حبمكهاا ميف صاّح  شّك 
ف فیما أخذه من صاحبه وال فیما دفعه إلیاهت بال له التصرّ  جيوز  فال تة والفسادالصّح 
ف يف رضاه بالتصرّ  م أو االحتیاط ولو بالصلهي وحنوهت نعم إذا أحرز ا التعلّ مّ  علیه إیتعنّی 

 له ذلك. فساد املعاملة جاز   عیل تقدیر املال املأخوذ منه حیّت 
یفرق بانی املمااکس  فالومل بنی املبتاعنی يف الثمنت یسا أن یستحّب  :48مسألة 

یااادة السااعر  کااالفقر حااات شاارعیّ ق بیااهنم ملرّج ا لااو فاا ّ ل أو بنقصااهت أّماايف األوّ  وغیااره بز  ة 

یساااتحّب  والعلااام والتقاااوى وحنوهاااا فاااال د یتشااا ّ أن و تیقیااال الناااادم أن باااأس باااهت و
 تعناااد العقاااد عااااعاهلل ت ر وأن یکّ ااا تالشاااهادتنی عناااد اجللاااوس يف الساااوق للتجاااارة

یعطي الراجهي. وأن  یأخذ الناقص و
 یاؤّد   املشاترمل هلاات وکتماان العیاب إذا م یکره مادو الباائع سالعتهت وذّم  :49مسألة 

إاّل  ّش إع غ   إاّل   حرم کما تقّدمت واحللف يف املعاملة إذا کان صادقاً و  حارمت والبیاع يف و
 ن کذلكت والربهي عیل املؤمن زائاد ً ما کا بل کّل  فیه العیب کان املظلم الذمل یستتر امل

وطلااوع  د باإلحسااانت والسااوم مااا بانی طلااوع الفجاار احلاجااةت وعاایل املوعاو عایل مقاادار 
 واملحارفنی. وأن یدخل السوق قبل غیره واملعاملة مع من م ینشأ يف اخلیر  الشمست

یاادة أّماو یاادة وقات الناداء لطلاب الز یااطلب تنقیص الثمن بعاد العقادت والز دة بعاد ا الز
حيسانه   أو املسااحة إذا م ض للکیال أو الاوزن أو العاّد بأس هبات والتعرّ  سکوت املنادمل فال

یاادة يف واملراد باه الزبل األحوط استحبابًا ترکهت  من اخلطأت والدخول يف سوم املؤمن حذر ً 
املااة ة املعمااع رجاااء متامّیاا بذلااه البااائع مااا بااذل مبیااع لااه غیاار  أو الااثمن الااذمل بذلااه املشااترمل

   .کراهة  هتا بیهنما فالبیهنمات فلو انصرف أحدمها عهنا أو علم بعدم متامیّ 
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یاب یتوّکا عایل املزایادةت وأن اً وکذا لو کان البیع مبنیّ  ل بعاض أهال البلاد ملان هاو غر
ه إع وحااّد  تالرکبااان الااذین جيلبااون الساالعة وتلااّق  ترکااهت عهنااا باال األحااوط اسااتحباباً 

 فاق ذلاك باال قصادتت وکذا لاو اتّ کراهة  أربعة فراسخ فاللغ ت فلو بدون أربعة فراسخ ما
یع  کالصلهي واإلجارة وحنومها. البیع من املعامالت احلکم غیر  ّم و

کااان  - وهااو حاابس الساالعة واالمتناااع ماان بیعهااا -  االحتکااار :50مســألة  حاارام إذا 
ی النتظار  حترماة النفاوس امل یلحق هبام مان ساائر  ادة القیمة مع حاجة املسلمنی ومنز

إلوات ولیس منه حبس السلعة يف زمان الغالء إذا أراد اساتعماهلا يف حواهاه وحاوائج 
احلکم بالطعاامت واملاراد باه  رمة عند االضطرارت و تّص قیه أو حلفا النفوس املحتمتعلّ 

یشاامل احلکاام هنااا القااوت الغالااب ألهاال البلاادت وهااذا  تلااف  باااختالف البلاادانت و
امان مقّو  کاالوقود وآالت الطابخ أو ماا یعاّد ف علیاه هتیئتاه یتوقّ  ما کاامللهي والّسَّ ن مْ ماتاه 

 ب علیه تر  الناس ولیس هلم طعام. ما یترتّ  بسأ وحنومهات والضابط هو حَّ 
کن  تاار  االحتکااار  واألحااوط اسااتحباباً  کاااملالبس واملسااا يف مطلااق مااا حيتاااج إلیااه 

یة وحنوهات وجيب الهني عان االحتکاار  رة للهناي بالشاروط املقا ّ  ماملحارّ  واملراکب واألدو
کاان الساعر  عن املنکارت ولایس للنااهي حتدیاد الساعر  الاذمل اختااره  للمحتکارت نعام لاو 

 بالعامّ  محفاً 
أ
 .الذمل ال یکون محفاً  لزم عیل األقّل ة أ

 ّول األالفصل 
وط العقد   شر

بعاوضت واملقصاود باالعوض هاو املاال الاذمل جيعال  نقال املاال إع الغیار  : البیع هو
م عن اآلخرت والغالب فیه يف هذه األزمنة أن یکون مان النقاودت فاالبیع متقاّو  فاً لَّ وخَّ  بدالً 
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ض هوالبائع وباذل العوض هواملشاترملت ومان ةت وباذل املعّوَّ ضیّ ة واملعّو بقصد العوضیّ 
ة ا املعاوضاااة بااانی املاااالنی مااان دون قصاااد العوضااایّ ضاااهي معاااىن الشاااراءت وأّماااذلاااك یتّ 
کانا من األمتعة أم مان النقاودقلّ ة فهي معاملة مستضیّ واملعّوَّ   تة صحیحة والزمة سواء أ
ة باالبیع کخیاارمل املجلاس واحلیاوان دون ماا یشامل ب علوا األحکام املختّصاتترتّ  وال

 مطلق املعاوضات کحرمة الربا. 
یقاع بکاّل  یعتبار  :51مسألة  عایل املقصاودت  ا داّل لفا يف البیاع اإلجيااب والقباولت و

إن حياً   م و وحنوهاا يف اإلجياابت ومثال:  (بادلت)و (کتملّ )و (بعت)مثل:  فیه یکن صر
یت)و (کتمتلّ )و (رضیت)و (قبلت) بّیا( واشتر ةت حنوها يف القباولت وال تشاترط فیاه العر

مينع من ظهوره يف املعىن املقصاود عناد   ة أو اهلیئة إذا میقدو فیه اللحن يف املاّد  کما ال
یت) ثال: اإلجياب إنشاء  أبناء املحاورةت وجيوز  إنشااء  (تکاتمتلّ )و (ابتعات)و (اشاتر و

یت)القبول  ثل:   .(کتملّ )و (بعت)و (شر
بعتك فريس هبذا )فقال املخاطب:  (بعين فرسك هبذا الدینار)إذا قال:  :52مسألة 

إذا کاان املتفااهم  القباول مان اآلمار  علیه بال حاجة إع ضاّم  ب األثر وترتّ  صهّي  (الدینار
إع نفسااه ونقاال فرسااه إلیااهت  طنة للمخاطااب يف نقاال الاادینار إعطاااء الساال منااه عرفاااً 
ف يف املالنی باأن التصرّ  کذلكت ومثله ما إذا کان لشخص واحد حّق  األمر  أّن  والظاهر 
 عهنما. عیل املالکنی أو وکیالً  اً ولیّ  - مثالً  - کان

ائع: ق العقااد املااواالة باانی اإلجياااب والقبااول فلااو قااال الباايف حتّقاا یعتباار  :53مســألة 
ق العقادت یتحّقا   انصرف الباائع عان البیاع ماملشترمل إع القبول حیّت  یبادر   فلم )بعت(
   . ب علیه األثریترتّ   وم

اا قَّ حاایّت  القبااول ینصاارف وکااان ینتظاار   ا إذا مأّماا  ب 
وحاادة  تعتباار  ه الت کمااا أّنااصااهّي  لَّ
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 . صهّي  املجلس فلو تعاقدا بالتلیفون فأوقع أحدمها اإلجياب وقبل اآلخر 
ینصارف الباائع عان بیعاه   إن م فإهّناا تصاهّي  ت)املراسلة(املعاملة باملکاتبة  وهکذا يف

 ب   قَّ حیّت 
 املشترمل. لَّ

 التطااابق باانی اإلجياااب والقبااول يف الااثمن واملااثمنت ويف سااائر   یعتباار :54مســألة 

ة فیماا إذا کاان أحاد العوضانی ولاو بلحاام مان تضااف إلیاه الذّما - البیع والعوضنیحدود 
فقاال املشاترمل:  مقیصاي( ختایط بشارط أن ذا الکتاب بادینار بعتك ه)فلو قال:  - ایّ ذمّ 
یت هااذا الاادفتر ) باءتااك أو أخاایط ع أو هااذا الکتاااب باادرهم أو بشاارط أن  باادینار اشااتر
یت نصافه بنصاف درهام(أو  (ثاوب ختایط يء أو بشرط أناشرط ش بال أو قاال:  )اشاتر
یته بدینار )ال: فق (تكيف ذمّ  بعتك هذا الکتاب بدینار ) یدل يف ذمّ  اشتر  یصاهّي   م (ة ز

 ( بعتاك هاذا الکتااب بادینار)العقدت وکذا يف حنو ذلك من أحناء االختالفت ولو قاال: 
کااّل )فقااال:  یت  مراعاااة یتاار   ال ة إشااکالتفااه الصااّح  (نصااف منااه بنصااف دینااار اشااتر

 مقتضی االحتیاط فیه.
إنشااء اآلخار بشي وکذا إذا کان إنشاء أحد الطرفنی مشروطاً   مطلقااً  ء عایل نفساه و

یته بشر)فقال:  ( بعتك هذا الکتاب بدینار)کما إذا قال:  باً  أخیط ط أناشتر أو  (لك ثو
ه فإنّ  (شرط قبلت بال)فقال:  (ثوبك أخیط بشرط أن بعتك هذا الکتاب بدینار ) قال:
مراعااة   یتار وباال شارط إشاکال فاال باال إشاکال ويف انعقااده مطلقااً  ینعقد مشروطاً  ال

 مقتضی االحتیاط فیه.
ااا اللفاااا ر إذا تعاااّذ  :55مســـألة  أو الکتاباااة مقاماااه س وحناااوه قامااات اإلشاااارة رَّ خلَّ

إن  ن من اللفا. مع التمکّ حیّت العقد بکّل  مهنما  بل جيوز ن من التوکیلت متکّ  و
ینشئ البائع البیع بإعطائه املبیع إع املشترملت  البیع باملعاطاةت بأن عیق :56مسألة 
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 هتا بنی املاال اخلطیار فرق يف صّح  ینشئ املشترمل القبول بإعطاء الثمن إع البائعت والو

کاان واحلقیرت و قد حتصل بإعطاء البائع املبیاع وأخاذ املشاترمل باال إعطااء مناهت کماا لاو 
ة أو بإعطاء املشترمل الثمن وأخذ البائع له باال إعطااء مناهت کماا لاو يف الذمّ  اً یّ الثمن کلّ 

 ة.يف الذمّ  اً یّ لّ کان املثمن ک
مان  بالصایغة يف البیاع لیاع ماا یعتبار  ة البیاع املعاطااّ  يف صاّح  یعتبار  :57مسألة 

اآلتیاة إن شااء  - لیاع اخلیااراتفواا ت یثبشرائط العقد والعوضنی واملتعاقدینت کما 
يف ف مهناا عایل اشاتراطه یتوّقا  مااحایّت  بالصایغةعیل حناو ثبوهتاا يف البیاع  - اهلل تعاع

 (.59سیأ  يف املسألة ) قد کماالع
 اتااال اإلیقاعاااااملعاامالت ب ر ااان سائااع مااالبی اة يف غیر اااملعاط رملااجت :58مسألة 

 کالنکاااو والطااالق والنااذر ةت يف مااوارد خاّصاا جتاارمل نعاام ال - حاایّت الاارهن والوقااف -

 .والعهد والیمنی
ناة أم ة معیّ يف ماّد  ط خیاار کاان شارللشرط سواء أقابل  البیع املعاطاّ   :59مسألة 
کااّل  شاارط فعاال ال قاصاادین البیااعت وقاا مهنمااا مالااه إع اآلخاار  أم غیرمهااات فلااو أعطاای 

 صاهّي  وقبال اآلخار  - ماثالً  - إع سنة ي اخلیار أحدمها يف حال التعاطي: جعلت لنفس
یّ   اً ّیاالشارط يف املقاولاة ووقاع التعااطي مبن ت وکاذا إذا ذکار اً شرط اخلیارت وکان البیع خیار

 علیه.
ااعَّ حاصاال حاانی العقااد سااواء أ غیاار   أماار تعلیااق البیااع عاایل جيااوز  ال :60مســألة   مَّ ل 

کماا لاو قاال:  أم جهال حصاوله (اهلالل بعتك إذا هّل )حصوله بعد ذلكت کما إذا قال: 
کمااا إذا قااال:  مهااول احلصااول حااال العقااد عاایل أماار  الو ( )بعتااك إذا ولااد ل ولااد ذکاار

 . زائجا مع علمه به فمع جهله بذلكت أمّ  (م اجلمعةبعتك إن کان الیوم یو)
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علاام برضااا البااائع  اه بالعقااد الفاساادت فااإنإذا قاابض املشااترمل مااا اشااتر :61مســألة 
إاّل لااه التصاارّ   مااع فساااد العقااد جاااز ف فیااه حاایّت بالتصاارّ  ه إع  وجااب علیااه رّد ف فیااه و

إذا تلف یطو - البائعت و وقیمته إن  اً ان مثلیّ مثله إن ک وجب علیه رّد  - لو من دون تفر
کااان املالااك اً کااان قیمّیاا إذا  ت وکااذا احلکاام يف الااثمن إذا قبضااه البااائع بااالبیع الفاساادت و
فاارق يف لیااع ذلااك باانی العلاام  جاارى علیااه حکاام املااال املجهااول مالکااهت وال مهااوالً 

ته عایل فات صاّح وتوقّ  اً باحلکم واجلهل بهت ولو باع أحدمها ما قبضه کان البیاع فضاولیّ 
 وسیأ  الکالم فیه إن شاء اهلل تعاع.  تاملالك إجازة

 الفصل الثاين
وط املتعاقدين  شر

  یشترط يف کّل  :62مسألة 
أ
 : مورمن املتعاقدین أ

کااان مّیاا يف مالااه عقااد الصااّ   یصااهّي  : البلااو ت فاااللاألّو  إن  یکاان بااإذن   ت إذا مز ً و
إن کان بإذنه إذا کان الصّ   تالوّل   يف األشایاء الیسایرة إاّل  تفيف التصارّ  مستقاّلً  بل و

ت کمااا ا تصااهّي منااه بااإذن ولّیااهملعاملهتااا فإهّناا ز املمّیاا مل الصااّ  الااّ جاارت العااادة بتصااّد 
 تعنااه يف إنشاااء الصاایغة وکاایالً  وکااان الصااّ   إذا کاناات املعاملااة ماان الااوّل فیمااا  تصااهّي 
إن م همالکاابااإذن  الغیاار  يف مااال ّ  ت معاملااة الصااکاذا إذا کانااهو ت ن الااوّل یکاان بااإذ  و
 إهّنا تقع صحیحة.ف

إن کان قاصد ً  عقد املجنون یصهّي  ت فال: العقلالثاين  إنشاء البیع. و
بیع املکره وشرااهت وهاو  یصهّي  فال -  عىن االستقالل يف اإلرادة -  : االختیارالثالث

حبیاث یکاون  تبه لاو خالفاه من یأمره غیره بالبیع أو الشراء عیل حنو  اف من اإلضرار 



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 36 

یکان لاه دخال   م ا لاوالبیع أو الشاراء مناهت وأّما يف صدور  دخل   من الغیر  الضرر  خلوف
إن املحتمال أو املعلاوم  بالضارر  یکان مبالیااً   م حصل له اخلاوف مان ترکاه کماا لاو فیه و

  ة.بالصّح   یضرّ  فال
إن ه یصاهّي إع البیع أو الشراء فإّنا  وکذا إذا اضطرّ  ره کماا لاو أما تإلیاه ه الغیار اضاطرّ  و

بیعهاات نعام إذا حصال  ه یصاهّي  ببیاع داره فباعهاا فإّناميکنه إاّل   من املال وم بدفع مقدار 
حيبسااه أحاادمها يف مکااان  مااع ثالااثت کمااا لااو تواطئااا عاایل أن ر  واطااأة الغیاا االضااطرار 
فسااد املعاملاة حکام ببه رمقاه  عیل الثاين إزاء ما یسّد  - مثالً  - إع بیع خامته  لیضطرّ 

 ة.ف فیه بقیمته السوقیّ إع التصرّ   اضطرّ  وضمانه ملا
کاااراه صاااهّي  :63مســـألة  کاااان األحاااوط لاااو ريض املکاااره باااالبیع بعاااد زوال اإل إن   و
 جتدید العقد. حینئذ   استحباباً 

  :64مسألة 
أ
یاد )کره أحد الشخصنی عیل بیع دارهت کما لو قال الظاام: إذا أ فلیباع ز

عایل  إذا علام إقادام اآلخار ا بطل البیاعت وأّمامنه  فباع أحدمها داره خوفاً  (أو عمرو داره
 البیع. باعها صهّي البیع و

بعاد  کره عیل بیع داره أو فرسه فباع أحدمها بطالت ولاو بااع اآلخار لو أأ  :65مسألة 
کاان لإلکاراه دخال يف بیعهماا  بطل فوما لیعااً  دفعًة  ت ولو باعهما لیعاً ذلك صهّي  إذا 

إاّل  تمتمعنی کما يف بیع أحدمها منفرد ً   البیع بالنسبة إع کلوما.  صهّي و
کرهه عیل بیع دابّ  :66مسألة  بیاع  ةت وصاهّي ته فباعها مع ولدها بطال بیاع الداّبالو أ
    إذا کان لإلکراه دخل يف بیعه معهات کما لو مالولد إاّل 

أ
 ه. مّ ميکن حفظه مع بیع أ

کاراه عادم إمکااان التفّصا یعتبار  :67مسـألة  یاةت بااال عناه بغیار  ييف صادق اإل ل تور
یة ولو من جهة الغفلة عهنا أو اجلهال هباا أو عدم إمکان التفّص أیضًا فیه  یعتبر  ي بالتور
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 .حصول االضطراب املانع عن استعماهلا أو حنو ذلك
  عیل تقدیر  الذمل  افه املراد من الضرر  :68مسألة 

أ
هاو کاره علیاه عدم اإلتیان  ا أ

 هن هّماق به ّماعیل بعض من یتعلّ  وأشأنهت  وأ ماله وأالواقع عیل نفسه  الضرر  یعّم  ما
کراهت فلو باع حینئذ   کن کذلك فالی  م فلو تأمره  البیع. صهّي  إ

ّل   البيع الفضو
کااأن یکااون للتصاارّ  یکااون مالکاااً  أن - ماان شااروط املتعاقاادین - :الرابــع ف الناقاالت 
أو غیرمها من  سلَّ ف فیه لسفه أو فَّ عن التصرّ  أن یکون حمجور ً  للشيء من غیر  مالکاً 

یکان   م علیاهت فلاو اً من قبله أو ولیّ  عن املالك أو مأذوناً  أسباب احلجرت أو یکون وکیالً 
فت ته عایل إجاازة املالاك للتصارّ فات صاّح البیاع بال توقّ  یصاهّي   ف مللتصرّ  العاقد مالکاً 
إاّل  صاهّي  فإن أجااز  ف عایل مالاك العانی تتوّقا مان غیار  ة العقاد الصاادر  بطالت فصاّح و

 فَّ ة عقد ا أ ت وصّح ة عقد السفیه عیل إجازة الوّل زة املالكت وصّح إجا
َّ
س عایل إجاازة ّل

إاّل  فإن أجازوا صهّي الغرماء    .()عقد الفضوّل  ی با بطلت وهذا هو املسمّ و
هلااا  ال أثاار  اإلجااازة بعااد الاارّد  أّن )رضااوان اهلل تعاااع علااوم( باانی الفقهاااء  واملشااهور 

بعد اإلجازة  ا الرّد وأمّ  مقتضی االحتیاط فیهتمراعاة یتر   فال  لو عن إشکال ه الولکنّ 
 .بال إشکال له فال أثر 

ت ت فاإن أجاازه املالاك صاهّي لو منع املالك من بیع ماله فباعاه الفضاوّل  :69مسألة 
 للمنع السابق يف البطالن. وال أثر 

فاات وتوقّ  یصااهّي   ه یاارىض بااالبیع فباعااه مإذا علاام ماان حااال املالااك أّناا :70مســألة 
 ته عیل اإلجازة.صّح 
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أو لبنائاه  ته مالاكماال غیاره عان نفساه العتقااده أّنا إذا بااع الفضاوّل  :71مسألة 
یکون الثمن له. فأجازه املالك لنفسه صهّي   - کما يف الغاصب - عیل ذلك  البیع و

ا ت بال الق اإلجازة الرضا الباطيّن یکه يف حتقّ  ال :72مسألة  قهاا مان قاول يف حتقّ  ّدَّ بأ
 تذن يف بیعهعل مثل: أخذ الثمن أو بیعه أو اإلوحنومهات أو ف (أجزت)و (رضیت)مثل: 

 أو إجازة العقد الواقع علیه أو حنو ذلك.
 تاً انقالبّیاا ة العقااد ماان حاانی وقوعااه کشاافاً اإلجااازة کاشاافة عاان صااّح  :73مســألة 
 ق العقد يف زمن حادوث اإلجاازةت فنمااء الاثمن مانة من حنی حتقّ امللکیّ   عىن اعتبار 

 حنی العقد إع حنی اإلجازة ملك ملالك املبیع وناء املبیع ملك للمشترمل.
فاإن أجاازه املالاك  ت خالفاهفتبانّی  أو وکایالً  اً اعتقااد کوناه ولّیابلاو بااع  :74مسألة 

إن رّد  صااهّي   صااهّي  أو وکاایالً  اً  کونااه ولّیاافتباانّی  اً بطاالت ولااو باااع باعتقاااد کونااه أجنبّیاا و
  - مان دون حاجاة إع إجازتاه - البیاع صاهّي   کونه مالکاً نّی حيتج إع اإلجازة ولو تب  وم

إاّل فه الصّح  مقتضای االحتیااط مراعااة یتار   ة إشکال فالفیما لو کان البیع لنفسهت و
 .فیه

َّّ  لااو باااع مااال غیااره فضااوالً  :75مســألة  ا باختیاااره ّمااإ - ملکااه قباال إجااازة املالااك مثأ
 بإجازة نفسه.حه یميکن تصح یع والبطل الب - رثاختیاره کاإل الشراء أو بغیر ک

بیااع  صااهّي  فباعااه املالااك ماان شااخص آخاار  لااو باااع مااال غیااره فضااوالً  :76مســألة 
 ته إجازة املالك وال املشترمل.تنفع يف صّح  وال توبطل بیع الفضوّل  املالك

ق اإلجازة من املالاكت فاإن کانات تتحقّ   مال غیره وم إذا باع الفضوّل  :77مسألة 
إن کانت يف ید البائع جاز العنی يف ید  للمالك الرجوع هبا علیهت  املالك فال إشکالت و

إن کان البائع قد دفعها إع املشترمل جاز  کاّل   و مان الباائع واملشاترملت  له الرجاوع عایل 
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دفعهاا  عایل أحادمها إنیدفعها إع املشترملت أو   م إن کانت تالفة رجع عیل البائع إنو
 ة.وبقیمهتا إن کان قیمیّ  ةتإن کانت مثلیّ  إلیه  ثلها

مان اساتوفاهات مضامونةت وللمالاك الرجاوع هباا عایل  املنافع املساتوفاة :78مسألة 
یادات العینیّ  ا ةت فإهّناا کانات لاه مالّیاّما وحنوهاا مثال اللانب والصاوف والشاعر  ةوکذا الز

کالت املستوفاة فه ضماهنا إش ا املنافع غیر مضمونة عیل من استوع علوا کالعنیت أمّ 
ل دون بثبااوت الضاامان يف األوّ  تتااة والفائتااةیبعااد التفصاایل فوااا باانی املنااافع املفّو  وال

وبالفائتاة کسکىن الادارت  الوجود عرفاً  رةتکون مقّد  تة ماواملقصود باملنافع املفّو  تالثانیة
 . ة لإلجياراملعّد  ة غیر تکون کذلك کمنفعة الکتب الشخصیّ  ما ال

وجااود مثلااه يف الصاافات الااّ ختتلااف باختالفهااا  مااا یکثاار  : هااو املااثّ   :79مســألة 
کااذلكت فاااآلالت واأل مااا ال : هااو والقیمااّي  تالرغبااات واألمقشااة املعمولااة يف  واينیکااون 

د واألملاااس ة ماان الیاااقوت والزماارّ األصاالیّ  اجلااواهر ت واملعاماال يف هااذا الزمااان ماان املااثّ  
 .والفیروزا وحنوها من القیمّي 

بسابب  - مان زماان القابض إع زماان األداء وتات قیماة القیماّي إذا تفا :80مسألة 
کااان  تيف القیمااة املضاامون هبااا قیمااة زمااان التلااف املاادار ف - هتاااکثاارة الرغبااات وقلّ  إن  و

األحاوط األوع التاارايض والتصااالهي فیمااا بااه التفاااوت باانی قیمااة زمااان القاابض والتلااف 
 واألداء.

 أن یاارّد  ة فعاایل البااائع الفضااوّل لفضااولیّ املالااك املعاملااة ا ض  مياا  إذا م :81مســألة 
ی إع املشترملت فإذا رجاع املالاك عایل املشاترمل ببادل العانی مان املثال أو الثمن املسمّ 

یرجا تیالثمن املسمّ  القیمةت فلیس للمشترمل الرجوع عیل البائع يف مقدار  ع يف الزائاد و
  علیه إذا کان مغرورً .
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إذا رجااع املالااك عاایل البااائع رجااع البااائع ی إذا الااثمن املساامّ  عاایل املشااترمل  قاادار  و
کاان غاا ّ  وال تیکن قد قبض الثمن  م إذا رجاع املالاك عایل  ً یرجع يف الزائد علیه إذا  ت و

 املشترمل ببدل ناء العنی من الصاوف واللانب وحنومهاا أو بادل املناافع املساتوفاة أو غیار 

  ك.ذل
کاان و البائع فضاوّل  بأّن  جاهالً بأن کان  - من قبل البائع کان املشترمل مغرور ً فإن 

رجاع املشاترمل عایل  - ه مالاكلاه مناه أّنا أو ظهار  ته مالاكفأخبره البائع بأّنا البائع عاملاً 
إنالبائع جبمیع  کماا إذا  - مان الباائع یکان مغارور ً   م اخلسارات الّ خسرها للمالكت و
کااان البااائع أیضاااً  کااان عاملاااً  بشاايء ماان اخلسااارات علیااه  یرجااع  م - جاااهالً  باحلااال أو 
  املذکورة.

إذا رجع املالاك عایل الباائع ببادل النمااءات کاان املشاترمل مغارور ً ت و مان قبال  فاإن 
إنالبائع یرجع   البائع م یاه من قبل البائع رجع الباائع عل یکن مغرور ً   م عیل املشترملت و

فواا األیادمل  وکذا احلال يف لیع املوارد الّ تعاقبتت يف اخلسارة الّ خسرها للمالك
السابق رجاع الساابق عایل الالحاق ه إن رجع املالك عیل العادیة عیل مال املالكت فإنّ 

إاّل  تمنااه یکاان مغاارور ً   م إن إن رجااع املالااك عاایل الالحااق    مو یرجااع عاایل الالحااقت و
  .منه  مع کونه مغرور ً إاّل  تیرجع إع السابق  م

کالزکااة املعزولاةت وماال الوقاف  - اململو  لشخص خاّل  وکذا احلکم يف املال غیر 
 - نااة أو يف مصاالحة شااخص أو أشااخالمعیّ  نااة أو غیاار يف جهااة معیّ  املجعااول مصاارفاً 

 . وکذا مع تلفه عیل الهنج املذکور تیرجع عیل ذمل الید علیه مع وجوده الوّل  فإّن 
البیاع فیماا ميلاكت  لو باع إنسان ملکه وملك غیاره صافقة واحادة صاهّي  :82مسألة 

إاّل  فاإن أجاازه صاهّي  تة بیع غیره عیل إجازة املالكفت صّح وتوقّ  یکاون   فاالت وحینئاذ  و
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 ميلکه البائع.  فله فسخ البیع باإلضافة إع ما تةض الصفقتبعّ  للمشترمل خیار 
یااق معرفااة حّصاا :83مســألة  کااّل طر ماان  کااّل  میقااّو  أن :واحااد مهنمااا ماان الااثمن ة 

ة من الثمن نسبهتا إع الثمن نسبة قیمة ةت فیرجع املشترمل حبّص املالنی بقیمته السوقیّ 
البااائع إع ممااوع القیمتاانیت فااإذا کاناات قیمااة مالااه عشاارة وقیمااة مااال غیااره  مااال غیاار 

یب یق للبائع اثنان ومها ثلثاا مخسة والثمن ثالثة یرجع املشترمل بواحد وهو ثلث الثمن و
یادة القیمة ونقصها  هذا إذا مت الثمن   .یکن لالجتماع دخل يف ز
کااان األماار أّماا کااّل   ا لااو  َّّ  مهنمااا يف حااال االنضاامام إع اآلخاار کااذلك وجااب تقااومي   مثأ

 تفیؤخاذ مان الاثمن بتلاك النسابة تواحاد مهنماا إع مماوع القیمتانی تنسب قیمة کّل 
ةت ويف إذا باع الفارس ومهرهاا سمساةت وکانات قیماة الفارس يف حاال االنفاراد ساتّ  مثالً 

بعااةت وقیمااة امل بااالعکس مفجمااوع القیمتاانی عشاارةت فااإن کاناات  هاار حااال االنضاامام أر
وباق للباائع ثالثاة  - ومها اثنان من الثمن - البائع رجع املشترمل سمسنی الفرس لغیر 

کااان املهار  إن   توهاو ثالثااة رجااع املشاترمل بثالثااة أمخااس الااثمن الباائع لغیاار  أمخااست و
 وبق للبائع اثنان.

یّ مشااترکة باانی ش إذا کاناات الاادار  :84مســألة  ة فباااع أحاادمها خصاانی عاایل السااو
ینة عیل أّن  ف يف املراد نصف نفسه أو نصف غیاره أو نصا نصف الدارت فإن قامت القر

ینةت و ینة عیل ش  إن مالنصفنی عمل عیل القر يء من ذلك محل عایل نصاف اتقم القر
 . نفسه ال غیر

 شؤوهنمو أموال الصغار  والیة التصّرف يف
إن عااال التصاارّ  لاالب واجلااّد  جيااوز  :85مســألة  بااالبیع  ف يف مااال الصااغیر لاالب و
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اإلذن من اآلخارت کماا  یعتبر  يف الوالیة فال مهنما مستقّل  والشراء واإلجارة وغیرهات وکّل 
فهمات بااال یکاااه عااادم العدالاااة يف والیهتماااات وال أن تکاااون مصااالحة يف تصااارّ  عتبااار ال تأ 

  .املفسدة فیه
يف  - لاألوّ  اختیار  ّد الثاين إذا عأ  لزم اختیار  بنی الصالهي واألصلهي األمر  نعم إذا دار 

یطاااً  - العقااالّ   النظاار  إع بیااع مااال   يف مصاالحة الصااغیرت کمااا لااو اضااطرّ  ماان الااوّل  تفر
کثر  الصغیر   وکاذا لاو دار  تلاه البیاع بقیماة املثال جياوز  فال من قیمة املثل وأمکن بیعه بأ

یاادة درهام عان قیماة املثال  بنی األمر  یاادة درمهانیبیعاه بز الخاتالف األمااکن أو  - وز
اا البیااع باألقااّل  جيااز   م - أو حنااو ذلااك لنیالااداّل  إن کاناات فیااه مصاالحة إذا عأ ذلااك  ّد و
  . يف مال الصغیر عرفاً  تساهالً 

دة عایل کوناه کاذلك عیل املصلحة أو عدم املفس ف مشتمالً يف کون التصرّ  واملدار 
 باعتقااد املصالحة فتبانّی  ف الاوّل فلاو تصارّ  تبإع علام الغیا بالنظر  العقالء ال يف نظر 

إع  ه لایس کاذلك باالنظر  أّنافت ولاو تبانّی العقالء بطل التصرّ  ه لیس کذلك يف نظر أنّ 
 العقالء. إذا کانت فیه مصلحة بنظر  علم الغیب صهّي 

اعْ ماا أو جَّ  بإجارته لعمال   ف يف نفس الصغیر التصرّ  للب واجلّد  جيوز  :86مسألة  ه ل 
 نعام لایس هلماا طاالق زوجتاهت تشؤونه مثل تزوجياه يف املعاملت وکذلك يف سائر  عامالً 
   .ة يف عقد املتعة  للفسخت وهبة املّد هلما فسخ نکاحه عند حصول املسّو  ولکن

یشترط يف نفوذ تصرّ  وتقادمي األصالهي  ته عان املفسادةخلاّو  فهما يف نفاس الصاغیر و
 فهما يف ماله.ا تقّدم يف تصرّ بینه وبنی الصالهي عیل حنو م عند دوران األمر 

ین  إذا أوىص األب أو اجلّد  :87مسألة  إع شخص بالوالیة بعد موته عیل القاصار
فاته ماع الغبطاة علوم  نزلة املوص تنفذ تصارّ  اً املوىص إلیه ولیّ  ةت وصار نفذت الوصیّ 
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تازوجيهم  عیل کاالم يف - ا کان للموص الوالیة فیهق هبم مّ یتعلّ  املصلحة يف لیع ماو
 تعلیاااه فیقتصااار  خمصوصااااً  فاً ة وتصااارّ  جهاااة خاّصااا تاااوّل یعااانّی   أنإاّل  - هیاااأ  يف حمّلااا

یأ    .شترط فیه العدالةتأ  الرشد والوثاقةت وال شترط يف الوّص و
ة األب بالوالیااة عاایل وصاایّ  تصااهّي  ة فقااد اآلخاارت فااالة الوصاایّ شااترط يف صااّح کمااا یأ 

أوىص  والیة عیل حفیده مع وجاود األبت ولاوبال ة اجلّد وصیّ  ت والالطفل مع وجود اجلّد 
ت هتا إشاکالفاه صاّح  يف حاال وجاوده ال أحدمها بالوالیة عایل الطفال بعاد فقاد اآلخار 

 .مقتضی االحتیاط فیهمراعاة یتر   فال
ألحدمها والیة عیل الصغیرت ولو  للب والوّص  األب واجلّد  لیس لغیر  :88مسألة 
 کان عمّ 

أ
 ً  لًا أو جّد مّ ًا أو أ

أ
أو يف  ف أحد هاؤالء يف ماال الصاغیر أو أخًا کبیرً ت فلو تصرّ  ّم ل

 .ف عیل إجازة الوّل توقّ و یصهّي   شؤونه م سائر يف نفسه أو 
کم الشارعّي تألحادمها  والاوّص  إذا فقد األب واجلّد  :89مسألة  هاو و - کاون للحاا

باال  تالصااالوبالغبطااة و ةمشااروط ف يف أمااوال الصااغار والیااة التصاارّ  - املجهتااد العااادل
کاان يف ترکاه الضارر  له االقتصار استحبابًا األحوط  والفساادت کماا لاو خیاف  عیل ما إذا 

کم أو تعاّذ  فیبیعاه لائال - ماثالً  - عیل ماله التلاف  الرجاوع إلیاه ر یتلافت وماع فقاد احلاا
الوالیاة  تکاونالعادل  عل إوصوال ر  ا تقّدمت ولو تعّذ  ةفالوالیة لعدول املؤمننی مشروط

  .املؤمننی سائر ل
کاال  ف إع دخاول دار فاق احتیاااج املکّلاااتّ  إذاو األیتااام واجللااوس عایل فراشااهم واأل

علااوم  یکاان فیااه ضاارر   ذلااك إذا م لااه جاااز م االسااتئذان ماان ولااّو  ر ماان طعااامهم وتعااّذ 
فإّناه ف مصالحة هلام إذا کان التصارّ إاّل  تبالقیمةفیه ضهم عّما یتصّرف یعّو   رط أنبشو

 .العام سبحانه واهللت من دون حاجة إع عوض دئذ  عن جيوز 
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 الفصل الثالث
وط العوضني   شر

کان موجودً  يف اخلارا أم يف الذمّ  تیکون عیناً  شترط يف املبیع أنیأ  سواء ةت وسواء أ
کانت الذمّ  کاان لاه ماال يف ذّما - ة البائع أم غیارهة ذمّ أ ة غیاره فباعاه لشاخص کماا إذا 

وال بیااع  تبیاع العمال کخیاطاة الثاوب نفعاة کمنفعاة الادارت والبیاع امل جياوز  فاال - ثالاث
أو  أن یکااون عیناااً  ا الااثمن فیجااوز وأّماا األحااوط لزومااًاتعاایل  -  التحجیاار کحااّق  - احلااّق 

 کما سیأ . اً أو حقّ  منفعة أو عمالً 
یتنااافس فیااه العقااالءت  یکااون املبیااع والااثمن ماااالً  أن اشااتراط املشااهور  :90مســألة 

ولکان هااذا  جعلاه مثنااً  بیعاهت وال جياوز  ال - کابعض احلشارات - ون مااالً یکا ال ماا فکاّل 
 مقتضی االحتیاط فیه.مراعاة  یتر  ال لو عن إشکال و ال

کاان احلاّق  :91مسألة  ت جعلاه مثنااً  جااز  التحجیار  للنقال واالنتقاال کحاّق  قاابالً  إذا 
ت اء رفع الید عان احلاّق يء بإزاجعل ش ت وجيوز قه  ا هو کذلك مثناً جعل متعلّ  کما جيوز 
جعاال  لإلسااقاطت کمااا جيااوز  للنقاال واالنتقااال وکااان قااابالً  یکاان قااابالً    فیمااا إذا محاایّت 

 فیجب علیه اإلسقاط بعد البیع. تميلك البائع علیه فعل اإلسقاط بأن اإلسقاط مثناً 
کّل   :92مسألة  مقاداره املتعاارف تقادیره  یکون معلوماً  من العوضنی أن یشترط يف 

اااباااه  ن أو عَّ کیااال أو وز  تاملشااااهدة يف مثلاااهتکاااه  أو مسااااحةت فاااال ّد  عناااد البیاااع مااان 
ن أو بالعکس تقدیره بغیر  وال وکبیاع املعادود  تاملتعارف فیه عند البیع کبیع املکیل بالوز

ن أو بالکیاال أو بااالعکست نعاام ال ن أو بااأس جبعاال الکیاال وساایلة السااتع بااالوز الم الااوز
باهت  ر فیبااع الساکّ  ماثالً  ر من السکّ  حيومل کیلو غراماً  جيعل کیل کأن تالعدد وحنو ذلك
إذا کان الش  اادة ويف حااباملشاه ال  اااع يف حااا یباايء مّ ااو

أ
ن أو الکیااارى بالااخال أ  لاااوز
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ن بااالوزنت واحلطااب حممااوالً  یباااع عاایل الشااجر  کااالثمر  - عاایل  باملشاااهدة ويف املخاااز
ن بالوزن اة باملشاهدة ويف املخالدابّ  واللنب املخیض یبااع يف الساقاء باملشااهدة ويف ز

ن بالکیل  رً  أو مشاهدً  تابعة للمتعارف.ة بیعه مقّد فصّح  - املخاز
اا البااائع بالقاادر  إخبااار  یکااه يف معرفااة التقاادیر  :93مســألة  ً ت ّد کاایاًل أو وزنااًا أو عَّ

باًا اعتباار األحاوط و تفرق بنی عدالة البائع وفساقه وال ملشاترمل حصاول اطمئناان ا وجو
فاإن  تاإلمضااءيف الفساخ و کاان املشاترمل باخلیاار   اخلالف بالنقیصةلو تبنّی بإخبارهت و
یاادة کانات إن تبانّی ن أمضاه ینقص من الاثمن حبساابهت وإو تمتام الثمن فسخ یرّد   الز

یادة للبائع   اإلمضاء بتمام الثمن.بنی الفسخ و وکان املشترمل باخلیار  تالز
کّلّیًا يف الذّمة فظهر وأمّ ًا بیع شخصیّ هذا إذا کان امل یادة فیماا  ا إذا کان  النقص أو الز

إرجاع ما زاد.تسّلمه   وجب إمتام ما نقص و
تقادیره باملسااحة لا یکاون مّ  - يف مثل القما  واألرض وحنومها ّدَّ بأ  ال :94مسألة 

یااادة القیمااة   ورد  إذا یکااتيف يف بیعااه باملشاااهدة إاّل  معرفااة مقاادارهت وال - ونقصاااهنايف ز
 والفر  وحنومها. کما يف بیع بعض الدور  تتعارف بیعه هبا

کاااان  - يءاشااا إذا اختلفااات البلااادان يف تقااادیر  :95مســـألة  موزوناااًا يف بلاااد باااأن 
 بلد املعاملة.عیل  التقدیر يف  املدار  کان - ومکیاًل يف ثالث ومعدودً  يف آخر 

أو الکیااال شااارطًا يف  تدقاااد یؤخاااذ الاااوزن شااارطًا يف املکیااال أو املعااادو :96مســـألة 
 فیتبانّی  تیکون کیلهاا صااعاً  بشرط أن بسیبیعه عشرة أمنان من الّد   ثل أنم تاملوزون

کثر  أّن  بست أو یبیعه عشرة أذرع مان مقاا  بشارط أن یکاون ة الّد  من ذلك لرقّ  کیلها أ
 وزهنا تسعمائة لعدم إحکام النسجت أو یبیعاه عشارة أذرع  أّن فیتبنّی  توزهنا ألف مثقال

وزنااه مائتااا مثقااال لغلظااة   أّن فیتباانّی  تیکااون وزنااه مائااة مثقااال ان بشاارط أنماان الکّتاا



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 46 

کااان التقاادیرخیوطااهت وحنااو ذلااك ّماا مااًا لااهت مقّو  فیااه ملحوظااًا صاافة کمااال للمبیااع ال  ا 
یادة أو النقیصة یکاون اخلیاار ه مع التخلّ واحلکم أنّ   تف الوصافللمشاترمل لتخّلا ف بالز

یادة إن کانت فهي له. تمتام الثمنفإن أمضی العقد کان علیه   والز
ـــألة  شاااترط معرفاااة جااانس العوضااانی وصااافاهتما الاااّ ختتلاااف القیماااة یأ  :97مس
کااأللوان والطعاوم واجلاودة والارداءة والرّقابه معتّد  قدار   باختالفها ة والغلظاة والثقال ت 
مهناا یوجاب اخاتالف القیماة  ال ا ماایوجاب اخاتالف القیماةت أّما اة وحنو ذلك مّ واخلفّ 
بًا عناد قاوم  تجتب معرفته فال إن کان مرغو ینت واملعرفاة إ وغیار و ا ّمامرغاوب عناد آخار

یة السابقة.  باملشاهدة أو بتوصیف البائع أو بالرؤ
کاّل  شاترط أنیأ  :98مسـألة  کثار  - واحاد ماان العوضانی ملکااً  یکاون  البیااوع  مثال أ

لاایس  بیااع مااا ز جيااو ةت فاااليف الذّماا أو مااا هااو  نزلتااه کبیااع الکااّ ّ  - الواقعاة باانی الناااس
صاطاد أو یأ  لبیاداء قبال أنا يف اهلاواء وشاجر  مثال بیاع السامك يف املااء والطیار  تکذلك
 بیاع وّل  فیصاهّي  تلشاخص أو جلهاة   یکون ملکاً  بنی أن فرق يف ما یکون ملکاً  ازت والحيأ 

 الزکاة بعض أعیان الزکاة وشرااه العلف هلا.
 ق باه ألحاد حاّق یتعّلا ال نباأ تالعوضنی طلقاً من  یشترط أن یکون کّل  :99مسألة 

ومان  تغیاره بانتقالاه إع ة مالکاهت والضاابط فاوت احلاّق قاه يف ملکّیایقتضي بقاء متعلّ 
 أو فّك   إذا أذن املرهتن أو أجاز بیع العنی املرهونة إاّل  جيوز  ت فالالرهانة هذا القبیل حّق 

 .بیعها حینئذ   ه یصهّي فإنّ  تالرهن
  يف موارد:بیع الوقف إاّل  وز جي ال :100مسألة 

ميکن االنتفاع به يف جهة الوقف مع بقاء عیناهت کااحلیوان   رب حبیث ال أن :مهنا
 ق.املخ ّ  املذبوح واجلذع البال واحلصیر 
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ماع کوناه ذا منفعاة یسایرة  تبه  رب عیل حنو یسقط عن االنتفاع املعتّد  أن :ومهنا
 .ملحقة باملعدوم عرفاً 

ة املنفعاة أو کثارة اخلاراج أو مان قّلا تشترط الواقف بیعه عناد حادوث أمارا : ما إذاومهنا
 کون بیعه أنفع أو وقوع خالف بنی املوقوف علوم أو احتیاجهم إع عوضه أو حنو ذلك.

مل بقااه إع اخلراب املسقط لاه عان املنفعاة یؤّد  یستوجب أن ما إذا طرأ ما :ومهنا
 أزمنة إمکان البقاء. البیع إع آخر  ر تأخی الالزم حینئذ  و تهبا عرفاً  املعتّد 

ماان  نیااؤمَّ  إذا وقااع االخااتالف الشاادید باانی املوقااوف علااوم حبیااث ال :101مســألة 
یتار  مراعااة مقتضای  فاال تإشکال ة بیع الوقف حینئذ  فه صّح  تلف النفوس واألموال

 االحتیاط فیه.
جيارمل يف عرصاة  املاذکورة ال يف الصاور الوقاف بیاع  تقّدم مان جاواز ما  :102مسألة 

   حال. بیعها عیل کّل  جيوز  ال هفإنّ  تجداملس
ین وکتب العلم واملادارس والرباطاات  نعم جيرمل يف مثل اخلانات املوقوفة للمسافر

 ة.املوقوفة عیل اجلهات اخلاّص 
کاان لاه متاوّل   إذا جاز  :103مسألة  قاد عهاد إلیاه الواقاف  خااّل  بیع الوقاف فاإن 

إاّل جبمیاع شااؤونه فلااه بیعااه ماان  عاایل  مطلقاااً  - فیتعاانّی  دون حاجااة إع إجااازة غیاارهت و
کم الشرعّي  - لزوماً األحوط   واالستئذان منه يف البیع. مراجعة احلا

إذا بیع الوقف لطروّ  بثمناه  یشاتری   ه فااألحوط لزوماًا أنب طروّ اخلراب علیه أو ترقّ  و
باااً  باال األحااوط - لیوقااف عاایل هنااج وقااف األوّ ملااك و اجلدیااد یکااون الوقااف  أن وجو

إاّل معنونااًا بعنااوان الوقااف األوّ  نعاام لااو  - مااا هااو أقاارب إلیااه فاااألقرب فبل مااع اإلمکااان و
 العااامر  مثنااه يف مصاالحة املقاادار بیااع ذلااك الاابعض وصاارف  خاارب بعااض الوقااف جاااز 
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إاّل  إن إذا خاارب   فااه وقااف آخاار أمکاان و کااان موقوفااًا عاایل هنااج وقااف اخلاارابت و إذا 
الباا   يف اجلهة املوقاوف علواا وأمکان بیاع بعضاه وتعمیار ميکن االنتفاع به   الوقف وم

 البا  بثمنه.  رفیعمّ عیل بیع بعضه  االقتصار لزومًا بثمنه فاألحوط 
 وهي األرض املفتوحة عنوة العامرة تةبیع رقبة األرض اخلراجیّ  جيوز  ال :104مسألة 

وجاد ومان یوجادت  ا ملاك للمسالمنی مانفإهّنا تاإلسالمّي حنی الفتهي  - ال باألصالة -
  جياوز والالت  أو غیرمهاا أو ئع من بناء أو شاجر ملوکة للبا تکون فوا آثار  فرق بنی أن وال

کم الشرعّي ف فوا إاّل التصرّ   ميکان بقیت عیل ملك املسالمنی ومت ولو ماتت  بإذن احلا
لیااه ع)ا األرض العااامرة باألصااالة حاانی الفااتهي فهااي ملااك لإلمااام کهااا باإلحیاااءت وأّماامتلّ 

إذا حازها أحد کان أوع هبا من غیره ما م(السالم کاان  تمينع عنه مانع شرعّي   ت و إذا  و
  جيب علیه دفع عوض إزاء ذلك.  م مؤمناً 

إذا أحیاهاا (علیاه الساالم)ا ملاك لإلماام وکذا األرض املیتة يف زمان الفاتهي فإهّنا ت و
کاان  - ي خالفاهیقتضا عناوان ثاانومّل  لاوال طاروّ  - هبا مان غیاره أحد کان أحّق  مسالمًا 

إذا ترکهاا ملناع  کاان مؤمناًات و املحيي أو کافرً ت ولیس علیه دفع اخلاراج وأجارة األرض إذا 
ینتفاع هباا   ه إذا تر  زرعها وأمهلها ومته هبات ولکنّ یّ  ماتت فهو عیل أحقّ ظام وحنوه حیّت 

کاان األحاوط اساتحباب تهبا منه فیکون أحّق  لغیره زرعها جاز  بوجه   إن  ًا عادم زرعهاا و
 .ه قد أعرض عهنا إذا علم أنّ ن من معرفتهت إاّل ل إذا عرفه أو متکّ بال إذن من األوّ 

)رضاوان اهلل تعااع العلمااء  وقاد ذکار  تيف تعینی أرض اخلراج إشاکال :105مسألة 
إذا شّك واملؤ ّ علوم(   حانی - ا کانت میتة أو عامرةيف أرض أهّن  خون مواضع کثیرة مهنات و
ةت کمااا حیازهتاا إن کاناات حّیاإحیااهااا و فیجاوز  تا کاناات میتاةحتمال عاایل أهّنا - الفاتهي
 فات.ه وکذا حنوه من التصرّ قة حلقّ بیعها من حیث کوهنا متعلّ  جيوز 
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کّل  یأ  :106مسألة   یصهّي  یکون مقدورً  عیل تسلیمه فال من العوضنی أن شترط يف 
فارق بانی العلام باحلاال واجلهال  الو تماثالً  بیع اجلمل الشارد أو اخلامت الواقاع يف البحار 
إن أخذه هبات نعم لو کان من انتقل إلیه قادرً  عیل یکن من انتقل عنه قاادرً  عایل   م و

بة وکان املشترمل قاادر ً  تاملعاملة تتسلیمه صّح  عایل أخاذها  کما لو باع العنی املغصو
کا البیاعت کماا یصاهّي  ه یصاهّي من الغاصب فإّنا إن  ان الباائع بیعهاا عایل الغاصاب أیضاًا و

َّّ  عیل أخذها منه یقدر  ال إذا کان املبیع مّ  مثأ  رمل أخاذهااااملشت ّق ااایستح ال ادفعها إلیهت و
إن مصهّي  -کما لو باع من ینعتق عیل املشترمل  -  عیل تسلیمه. یقدر   و

لو قطع بالقدرة عیل التسلمی فباع فانکشاف اخلاالف بطالت ولاو قطاع  :107مسألة 
 .صهّي الف عنه فانکشف اخل عجز بال

لو انتفت القدرة عیل التسلمی يف زمان اساتحقاقه لکان علام حبصاوهلا  :108مسألة 
یلاة الأّماا ت وة یسیرة صاهّي فإن کانت املّد  تبعده ت فاإن کانا تیتساامهي هباا إذا کانات طو

کثار  لکان یثباات ووکاذا ماع جهلاه هباا  تماع علام املشاترمل هباا صاهّي  مضابوطة کسانة أو أ
ة کماا لاو باعاه داّبا تمضابوطة ة غیار احلال فیما لو کانات املاّد للمشترملت وهکذا  اخلیار 

 یعلم زمانه. غائبة یعلم حبضورها لکن ال
کاان وکایاًل يف إجاراء  تبقدرتاه إذا کان العاقد هو املالك فاالعتبار  :109مسألة  إن  و

کااان وکاایاًل يف املعاملااة کعاماال املضاااربة الصاایغة فقااط فاالعتبااار  إن   تبقاادرة املالااكت و
 تة املعاملاةبقدرته أو قدرة املالك فیکه قدرة أحادمها عایل التسالمی يف صاّح  عتبار فاال

 یقدرا بطل البیع.  فإذا م
 إذا کانات ذات قیماة معتاّد ت تسالیمه ماع الضامیمة املقادور  بیاع غیار  جيوز  :110مسألة 

 هبا.
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 الفصل الرابع 
 اخليارات 

 أقسام:عیل مضمونه وهو یقتضي السلطنة عیل فسخ العقد برفع  حّق  اخلیار 

 املجلس : خيار ّول األ
کااان لکااّل  فإّناا تأمل ملااس البیااع يف  ماان البااائع واملشااترمل اخلیااار  ه إذا وقااع البیااع 

کاان املباشار  فاإذا افترقاا عرفااً  تیفترقاا  املجلس ما م للعقاد  لازم البیاع واناتيف اخلیاارت ولاو 
لومااا بشاارط اجتماعهمااا يف ملوکّ هلمااا باال  یکاان اخلیااار   الااوکیالن يف إجااراء الصاایغة م

هلمااا  ا مااع عاادم اجتماعهمااا فااال خیااار للمبایعااةت وأّماا ملااس العقااد أو يف ملااس آخاار 
  يف ذلك. یکن هلما حّق   م وکیل الوکیلنی يف الفسخ بعد أنفلیس هلما ت تأیضاً 

ماع  - لاهموکّ  مان دون حضاور  - وهکذا احلال لاو اجتماع الوکیال يف إجاراء الصایغة
ى مان الطارفنیت ولاو تصاّد  ألمّل   یثبات اخلیاار  ه الفإّنا يف الطرف اآلخر  - مثالً  - املالك

لاه دون  ض مان قبال املالاك يف متاام املعاملاة وشاؤوهنا ثبات اخلیاار العقد الوکیال املفاّوَّ 
کااان حاضاارً  يف ملاس العقاادت واملاادار املوّکا إن  عایل اجتماااع املتبااایعنی وافتراقهمااا  ل و

کانا مها املال  هلماا حایّت  کنی أم غیرمهات ولو فارقا املجلس مصطحبنی بق اخلیار سواء أ
 یثبات ملبیاع شاخص واحاد وکالاة عان املاالکنی أو والیاة علوماا ى لیفترقات ولاو تصاّد 

 . اخلیار
 جيرمل يف غیره من املعاوضات. بالبیع وال  تّص  هذا اخلیار  :111مسألة 
کماا یساقط بإساقاطه  تيف العقادباشاتراط ساقوطه  یسقط هذا اخلیاار  :112مسألة 
 بعد العقد.



 51/  خیار الشرطاحلیوان وخیار  -کتاب التجارة 

 احليوان الثاين: خيار 
کااان  تام مبااداها زماان العقاادثالثاة أّیاا ماان اشاترى حیوانااًا ثباات لاه اخلیااار  کاّل  إذا  و

طتان داخلتاان يف مان الیاوم الراباعت واللیلتاان املتوّسا لفق املنکسر  العقد يف أثناء الهنار 
إذا مکذا اللیلة الثالثة يفو تة اخلیارمّد   یفتارق املتبایعاان حایّت    صورة تلفیاق املنکسارت و

 املجلس للبائع دون املشترمل. وبق خیار  تاحلیوان ام سقط خیار مضت ثالثة أیّ 
یسااقط  ت کماااباشااتراط سااقوطه يف مااد العقااد یسااقط هااذا اخلیااار  :113مســألة 

عادم  اختیاار عایل إمضااء العقاد و فًا یادّل ف يف احلیاوان تصارّ بإسقاطه بعادهت وبالتصارّ 
 .الشاة صوف  ج ّ رً  له کفًا مغیّ أو تصرّ  تالفسخ

 إذا کان الثمن حیوانًا. تللبائع أیضاً  یثبت هذا اخلیار  :114مسألة 
 یثبت يف غیره من املعاوضات. وال تأیضًا بالبیع هذا اخلیار   تّص  :115مسألة 
تلفه من مال  کان  ة اخلیارإذا تلف احلیوان قبل القبض أو بعده يف مّد  :116مسألة 

یرجع املشترمل علیه بالثمن إذا کان قد دفعه إلیه.البائع فیبطل البیعت   و
یط ماان املشااترمل م إذا طاارأ عیااب يف احلیااوان ماان غیاار  :117مســألة  مينااع ماان   تفاار
یط منه سقط خیاره. تالفسخ والرّد  إن کان بتفر  و

 الشرط الثالث: خيار 
من املتعاقادین أو ألحادمها  ا لکّل  إمّ  ته يف العقداملجعول باشتراط اخلیار  :واملراد به

 .بعینه أو ألجنّ  
ة کانات ماّد  اشاتراطه يف أمّل  بل جيوز  تنةة معیّ  ّد  هذا اخلیار  ر یتقّد  ال :118مسألة 

یلة من تعیانی مبادأها وتقادیرها  ّدَّ بأ  صلة أو منفصلة عن العقدت نعم المتّ  تقصیرة أو طو
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ة ابتااداًء مهماااًل ماان حیااث املااّد  جعاال اخلیااار  جيااوز  ت فااالر ولااو مااا دام العماامعاانّی  بقاادر 
إاّل   يف الواقاع مهاول معانّی  ا جعلاه حمادودً  حباّد العقدت وأمّ   بطل الشرط وصهّي وانهتاًء و

یتار  مراعااة  فاال تة العقاد معاه إشاکالته وصاّح عند املتعاقادین أو أحادمها فاه صاّح 
 .مقتضی االحتیاط فیه

صل بالعقاد وکاذا احلکام يف منه املتّ  شهرً  کان الظاهر  ر إذا جعل اخلیا :119مسألة 
إذا جعل اخلیار  الشهر  غیر   دً  بانی الشاهور شهرً  مرّد  من السنة أو األسبوع أو حنومهات و

 العقد. الشرط وصهّي   له يف الواقع بطلتعنّی  من غیر 
کاالطالق واإلباراء اشتراط اخلیار  جيوز  ال :120مسألة  قاود ال يف العو تيف اإلیقاعات 

یة حیّت اهلبة لاذمل الارحم  - اشتراطه يف العقود الالزمة جيوز و تاجلائزة کالودیعة والعار
یتاار   فااال تالضاامان إشااکالويف الصاادقة اشااتراطه  عاادا النکاااوت ويف جااواز  - وحنوهااا

 مراعاة مقتضی االحتیاط فوما.
لة بالعقاد أو منفصالة صاناة متّ ة معیّ للباائع يف ماّد  اشاتراط اخلیاار  جيوز  :121مسألة 

الثمن بنفسه ماع وجاوده أو ببدلاه ماع تلفاهت  يف حال رّد  عیل حنو یکون له اخلیار  تعنه
 یشاترط لنفساه اخلیاار و الثانی ألاف دیناار بث الّ قیمهتا مائة ألف دینار  کأن یبیع الدار 

إّن  ت( )بیع اخلیار ی هذا بایسمّ دة إع املشترملت وة املحّد لو أرجع الثمن يف املّد   ا یصهّي و
لزم البیع وسقط  ة اخلیار لو کان الطرفان قاصدین للبیع والشراء حقیقةت فإذا مضت مّد 

إذا فسخ يف املّد  اخلیار   یصاهّي  الثمن أو بدلاه ماع تلفاه ال ة من دون رّد وامتنع الفسخت و
 نااة يف حااال رّد ة املعیّ  يف املاّد الفسااخ إاّل  یصاهّي  فااال تةالفساخت وکااذا لاو فسااخ قبال املااّد 

َّّ  بدله مع تلفهت الثمن أو رّد  مثل  يف حال الرّد  یکون بإنشاء مستقّل  ا أنمّ الفسخ إ إّن  مثأ
 تیکون إنشااء الفساخ بالفعال وهاو الارّد  عیل أن وحنوهت أو یکون بنفس الرّد  (فسخت)
 بقوله )فسخت( وحنوه. ال
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ره فلاو أحضا تالاثمن إحضااره عناد املشاترمل ومتکیناه مناه املراد من رّد  :122مسألة 
إن امتنع املشترمل من قبضه. کذلك جاز   له الفسخ و
 کمااا جيااوز  تبعااض الااثمن اشااتراط الفسااخ يف متااام املبیااع باارّد  جيااوز  :123مســألة 

 اشتراط الفسخ يف بعض املبیع بذلك.
یرجع  امتکنی املشترمل من الثمن لغیبة أو جنون أو حنومها مّ  ر إذا تعّذ  :124مسألة 
کم الشرعّي هو ه ولو کان ة الفسخ متکنی ولیّ ّح یکه يف صفیه   إع قصور    تأو وکیله احلا
الاثمن أو  للبائع مشاروطًا بارّد  له الفسخت هذا إذا جعل اخلیار  نه من الثمن جاز فإذا مکّ 

إیصاااله بیااده  ا لااو اشااترط الاارّد بدلااه إع املشااترمل وأطلااقت وأّماا إع املشااترمل نفسااه و
 ى منه إع غیره.یتعّد  فال

نااء  کماا أّن  تء املبیاع مان زماان العقاد إع زماان الفساخ للمشاترملناا :125مسألة 
 الثمن للبائع.

ف التصاارّ   ة اخلیااارنهتاااء مااّد اللمشااترمل فیمااا باانی العقااد إع  وز جياا ال :126مســألة 
کاان آمثاًات وکاذا  ف کاذلك صاهّي ولاو تصارّ  تالناقل للمبیع من هباة أو بیاع أو حنومهاا إن  و

یساقط باذلك  ولو تلف کان ضمانه عیل املشاترملت وال تهف املتلف فیله التصرّ  جيوز  ال
کاان املقصااود ماان اخلیااار إاّل  تالبااائع ه خیااار کّلا يف حااال  ط خصااول اخلیااار املشارو  إذا 

 ل.لکن الغالب األوّ  تها إع البائعس  فْ نَّ حبیث یکون الفسخ موجبًا لرجوعها  وجود العنی
کاااان الاااثمن املشاااروط رّد  :127مســـألة  کاااان  - ة الباااائعيف ذّماااناااًا یْ ه دَّ إذا  کماااا إذا 
کاون ی - همشروطًا برّد  ن واشترط اخلیار یْ ة البائع فباعه بذلك الّدَّ ن يف ذمّ یْ للمشترمل دَّ 

إن برأت ذمّ رّد  کاان الاثمن ة البائع عمّ ه بإعطاء فرد منه و إذا  ا کاان علواا جبعلاه مثناًات و
حا ا إع املشاترملت نعام لاو صارّ  يف حال دفعها بعیهنإاّل  اخلیار  یثبت معینًا يف ید البائع 



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 54 

کااان ذلااك مقتضاای  ن ماان رّد باادهلا مااع عاادم الااتمکّ  مااا یعااّم  يف شاارطهما باارّد  العاانی أو 
کااان الااثمن ّماا - اإلطااالق ببقائااه  االنتفاااع املتعااارف منااه بصاارفه ال  ا احنصاارکمااا إذا 
 البدل أیضًا. کيف رّد  - کالنقود

کلّ  إذا کان الثمن   کايفنه فردً  إع البائع بعد وقاوع البیاع ة املشترمل فدفع مًا يف ذمّ یّ و
کااون املااردود عاانی ذلااك الفاارد  إذا صاا ّ إاّل  تة الفسااخيف صااّح  فاارد آخاار  رّد  ح باشااتراط 

 املقبوض.
فااارتفع حجااره قباال   علیااه ببیااع اخلیااار شاایئًا للمااوّع  لااو اشااترى الااوّل  :128مســألة 
هت ولاو اشاترى إع ولّیا الارّد  یکاه وال تالثمن إلیاه ة کان الفسخ مشروطًا برّد انقضاء املّد 
 أن یکاون إاّل  تکاجلاّد  اآلخر  إع الوّل  الفسخ بالرّد  جاز  نی کاألب ببیع اخلیار أحد الولیّ 

 للشراء. املباشر  إع خصول الوّل  املشروط الرّد 
ت فلهاام إع ورثتااه اخلیااار  انتقاال اخلیااار  إذا مااات البااائع قباال إعمااال :129مســألة 
یشااترکون يف املبیااع عاایل حساااب سااهامهمت ولااو  تإع املشااترمل هم الااثمنالفسااخ باارّد  و

الفسخ ال يف متام املبیع وال يف بعضاهت  للبعض اآلخر  یصهّي   امتنع بعضهم عن الفسخ م
کاان للباائع الفساخ بارّد   الاثمن إع ورثتاهت نعام لاو جعال الشارط رّد  ولو ماات املشاترمل 

  وته. سقط هذا اخلیار فی تورثته مقامه یقم مالثمن إع املشترمل بشخصه 
 والظاهر  تاملبیع إع البائع يف الفسخ للمشترمل برّد  اشتراط اخلیار  جيوز  :130مسألة 

یناة عایل إرادة   أنإاّل  ت ماع تلفهااالبادل حایّت  یکاه رّد  نفس العانیت فاال منه رّد  تقاوم قر
 مااا عنااد رّد مهن لکااّل   أیضااًا اشااتراط اخلیااار  الباادل عنااد التلاافت کمااا جيااوز  رّد  یعااّم  مااا
 انتقل إلیه بنفسه أو ببدله عند تلفه. ما

فارق  باال تالبدل مع وجود العنی يف الفسخ برّد  اشتراط اخلیار  جيوز  ال :131مسألة 



 55/  خیار الغنب -کتاب التجارة 

 أو املثال يف القیماّي  القیمة يف املاثّ   اشتراطه برّد  جيوز  کما الاملثمنت  الثمن ورّد  بنی رّد 
 مع التلف.

 تة املجعولاااة لاااه ماااع عااادم الااارّد بانقضااااء املاااّد   یساااقط هاااذا اخلیاااار :132مســـألة 
 وبإسقاطه بعد العقد.

 الغنب خيار  :الرابع
کثر  تمن قیمة املثل ثبت له اخلیار إذا باع بأقّل   تمان قیماة املثال وکذا إذا اشترى بأ

یّ یّ األقلّ  وتعتبر  کثر  یثبات هاذا اخلیاار  إلیاه مان الشارطت وال ة مع مالحظة ماا انضاّم ة واأل

کااان عاملاااً للمغبااون إ کتااراث بااأن عاایل املعاملااة ماان غیاار  ماً د  ْقااباحلااال أو مأ  ذا  یکااون  ال ا
 ا انتقل عنه.قیمة مّ  انتقل إلیه أقّل  ما

یکااون التفاااوت موجبااًا للغاانب  لمغبااون أنل یشااترط يف ثبااوت اخلیااار  :133مســألة 
باه  معتاّد   ًا غیارفلو کان جزئّیا تیتسامهي به عند غالب الناس یکون مقدارً  ال بأن تعرفاً 
یبعاد  باالربع وثالاث بااخلمست وال ه بعضاهم بالثلاث وآخار یوجب اخلیارت وحّد   ته ملقلّ 

ّیاا تاخااتالف املعااامالت يف ذلااك کسااة الشاادیدة ة املبنّیاافاملعااامالت التجار ة عاایل املما
ما سایّ  وال - ةالعادیّ  ا املعامالتبل نصف العشرت وأمّ  یکه يف صدق الغنب فوا العشر 

عیل ما عرفت مان عادم املسااحمة  واملدار  تیکه فوا ذلك فقد ال - ء الیسیرةاألشیايف 
 ة.الغالبیّ 

فلاو فساخ  تالغنب من حنی ظهور  من حنی العقد ال یثبت اخلیار  هذا :134مسألة 
 فسخه مع ثبوت الغنب واقعًا. الغنب صهّي  قبل ظهور 
ت فلو يف العرف العاّم  ازمّل ا هو  ناط الشرط االرتکإّن  ثبوت هذا اخلیار  :135مسألة 
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کااون املرتکااز  هااو  - يف بعااض أحناااء املعااامالت أو مطلقاااً  - يف عاارف خاااّل  فاارض 
 یکون هاذا املرتکاز  عدمه ثبوت اخلیار  التفاوت وعیل تقدیر  به استرداد ما اشتراط حّق 

 ت حااّق ماان ثبااو العاااّم  بع هااو املرتکااز ّتَّ ا يف غیااره فاا أ بااع يف مااوردهت وأّمااّتَّ هااو ا أ  اخلااّل 
الفسااخ ابتااداًء فلاایس للمغبااون مطالبااة الغااابن بالتفاااوت وتاار  الفسااخت ولااو بااذل لااه 

إمضاائه  ر جيب علیاه القباول بال یتخّیا  الغابن التفاوت م بانی فساخ البیاع مان أصاله و
الصالهي وسااقط   اال صااهّي  یت نعام لاو تصاااحلا عایل إسااقاط اخلیاار بتماام الاثمن املساامّ 

 عوض املصاحلة. ووجب عیل الغابن دفع  تاخلیار
  املذکور  یسقط اخلیار  :136مسألة 

أ
 : موربأ

کااان قباال ظهااور لاألّو  إن  کااون  تالغاانب : إسااقاطه بعااد العقااد و ولااو أسااقطه باازعم 
ًا عایل کاون التفااوت قاًا لّ ا کونه أفحشت فإن کان اإلساقاط معلّ التفاوت فاحشًا فتبنّی 

إن - ه الغالبکما لعلّ  - فاحشاً  کاان هاو مان ن معلّ یک  م بطل اإلسقاطت و قًا علیاه بال 
 وکذا احلال لو صاحله علیه  ال. تقبیل الداعي له صهّي 

إذا اشااترط سااقوطه باازعم کونااه فاحشااًا  ت: اشااتراط سااقوطه يف مااد العقاادالثــاين و
 ه أفحش جرى فیه التفصیل السابق. أنّ فتبنّی 

یًا فیما انتقل إلیه - ف املغبون: تصرّ الثالث عایل  فًا یادّل تصارّ  - بائعًا کان أو مشتر
کااان بعااد العلاام بااالغنبت أّماا تااللتاازام بالعقااد کااان قبلااه هااذا إذا   عاایل کااان دااّلً فااإن ا لااو 
کمااا هااو الغالااب يف  - یکاان دااّلً علیااه أیضااًات وأّمااا إذا م سااقط اخلیااار یااللتاازام بالعقااد 

کاان متلفاًا للعانی أو خمرجا یسقط اخلیار  فال - ف حال اجلهل بالغنبالتصرّ  ًا هلاا به ولو 
  .عن امللك

کااان املبیاع موجااودً   إذا ظهار  :137مسـألة  الغاانب للباائع املغبااون ففساخ البیااع فاإن 
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إن کان تالفًا بفعلاه أو بغیار عند املشترمل استرّد  کاان مثلّیا ه منهت و ًا فعلاه رجاع  ثلاه إن 
إن وجاده معیباًا بفعلاه أو بغیار وبقیمته إن کان قیمّیا  تفعلاه أخاذه ماع أر  العیاب ًات و

إن وجااده خارجااًا عاان ملااك املشااترمل کااالبیع واهلبااة  - و بااأن نقلااه إع غیااره بعقااد الزم 
ولایس لاه  تحبکم التالف فیرجاع علیاه باملثال أو القیماةکان   - ضة أو لذمل الرحماملعّو 

 د جاائز اااا بعقااالاو نقلهذا احلکام کاوهإلزام املشترمل بإرجاع العنی بشراهئا أو استواهبات 
إرجاع العنیت بل لو اتّ  فال -  یارکاهلبة والبیع س - فق رجوع العنی جيب علیه الفسخ و

جياب   ذلك بعاد دفاع البادل مان املثال أو القیماة م إلیه بإقالة أو شراء أو میراث أو غیر 
  .علیه دفعها إع املغبون

وأوع مناه يف  تنعم لو کان رجوع العانی إلیاه قبال دفاع البادل وجاب إرجاعهاا إلیاه
ون الرجاوع بفساخ یکا فارق بانی أن باال توعها إلیه قبال فساخ املغباونذلك لو کان رج
ه جياب علیاه دفاع العانی نفساها إع الفاساخ یکون بعقد جدیدت فإنّ  العقد السابق وأن

إذا کانت العنی باقیة عند املشاترمل  أجيتز املغبون وال بدفع البدل من املثل أو القیمةت و
 - کاإلجارة الالزماة - عهتا إع غیره بعقد الزمه قد نقل منفحنی فسخ البائع املغبون لکنّ 

جيااب علیااه الفسااخ أو االسااتقالة مااع   م -  کاإلجااارة املشااروط فوااا اخلیااار -  أو جااائز
بة املنفعاة ماّد  تإمکاهنا ة بال یادفع العانی وأر  النقصاان احلاصال بکاون العانی مسالو
 اإلجارة.

فًا ف يف املبیااع تصاارّ صاارّ إذ فسااخ البااائع املغبااون وکااان املشااترمل قااد ت :138مســألة 
یاادة أو بااالمتزاج بغیاره ا أنفإّما ترً  لاهمغیّ  کاان بالنقیصاة  تیکاون بالنقیصاة أو بالز فاإن 

باإلضافة إع أر  النقیصة احلاصلة مان  تأخذ البائع من املشترمل املبیع وبدل التالف
یاادة القیماة وکاان التاالف قیمزوال اهلیئة االجتماعیّ  ًا ًا أو مثلّیاّیاة إذا کان هلا دخل يف ز
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 یتدار  متام النقص بدفع قیمة التالف فقط. رً  حبیث المتعّذ 
یااادة فإّماا کااان بالز إن  یااادة صاافة حمضااة کطحاان احلنطااة وصاایاغة  ا أنو تکااون الز

إة وقصااارة الثااوبالفّضاا بة بااالعنی کصاابغ الثااوبتکااون صاافة مشاا ا أنّماات و إو ا ّماات و
کاالثمرة  تالشجرة ونّو  احلیوان ن  مَّ قابلة للفصل کس   تکون عینًا غیر  أن أو قابلة للفصل 

 والبناء والغرس والزرع.
بة باالعنی یاادة قیماة العانی   فاإن م تفإن کانت صفة حمضة أو صافة مشاو توجاب ز

إاّل اشاا فاااملبیع للبااائع وال ة الثابتااة الغااابن مااع املغبااون يف املالّیاا  اشااتر يء للمشااترملت و
یکون وجود تلك الصافة   ذلك بنی أنفرق يف بال تةللمبیع بلحام تلك الصفة المكالیّ 

وضة مأ احلأ  قلیل أو خاّلً  تبفعل الغابن أو الت کما إذا اشترى منه عصا عوجاء فاعتدلت
یااادة عینّیااتهمحوضاافاازادت  قابلااة لالنفصااال  ة غیاار ت وهکااذا احلااال فیمااا إذا کاناات الز

 الشجرة. احلیوان ونّو  ن  مَّ کس  
والازرع کانات  والبناء والثمر  للنب والشعر ن کانت قابلة لالنفصال کالصوف واا إوأمّ 

یااادة للمشااترملت و یااادة حااال الفسااخ ضاارر   م فااإن حینئااذ  الز عاایل  یلاازم ماان فصاال الز
کااللنب واملشترمل کان للباائع إلاز إن لازم ام املشاترمل بفصالها حیناه  الثمارت بال لاه ذلاك و

الاوارد  رر یکاون ضاامنًا للضا أن ولکان حيتمال حینئاذ   تعیل املشترمل مان فصالها الضرر 
کااان تعاایل املشااترمل ر  یتاا فااال تجاااهاًل بااالغنب - أمل املشااترمل - خصوصااًا فیمااا إذا 

  .مراعاة مقتضی االحتیاط يف ذلك
إذا أراد املشترمل ف یادة فلیس للبائع منعه عناهو إذا أراد املشاترمل فصالها صل الز ت و

هت فعلیاه بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص عیل األرض تدارک
یة األرض وحنو ذلك. احلفر  طّم    وتسو
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إن کان باالمتزاج فإن کان بغیر  کاامتزاج مااء  جنسه وعّد  و املبیع مسهتلکًا فیه عرفًا 
إاّل ملشااترمل ببدلااه ماان املثاال أو القیمااةالااورد املبیااع باملاااء ضاامنه ا املوجااود   فااإن عااّد ت و

اطبیعة ثالثة للتفاعال بانی املمتازجنی ماثاًل کالساکنجبنی   تروالساکّ  ّل املصانوع مان اخلَّ
یج بنسبة املالیّ  يففحمكه الشرکة   ة.املز

إن  ميکان إفاراز  دة الاملوجاود خلیطاًا مان موجاودات متعاّد  یکن کاذلك باأن عاّد   م و

ا من حّب  ّن کمزا طأ  -  بکلفة بالغةبعضها عن بعض إاّل   -  الشاعیر مان حاّب  ّن احلنطة بطأ
 أو بدفع بدل ماله بل یتصاحلان بوجاه   باإلفراز فلو فسخ البائع فلیس له إلزام املشترمل 

 . یستلزم الربا ال
 کخلاط حاّب  - املوجاود شایئًا واحاد ً  یعاّد   وهکذا احلال يف االمتزاج بااجلنس إذا م

کان اخللط  - احلنطة احلنطة حبّب  کاان بااألجود أو بااألردأسواءأ  ا إذا عاّد ت وأّما ثله أو 
یبعاد يف  فال نمْ ن بالّسَّ مْ الّسَّ ق احلنطة أو خلط شیئًا واحدً  کخلط دقیق احلنطة بدقی

 ة.مثله احلکم بالشرکة يف العنی بنسبة املالیّ 
 فًا غیاار ف يف املبیااع تصاارّ إذا فسااخ املشااترمل املغبااون وکااان قااد تصاارّ  :139مســألة 

 ترً  للعنییکون مغیّ  فه أیضًا تارة الفتصرّ  - جلهله بالغنب عیل ما تقّدم - یارهمسقط خل
 
أ
یادة أو باملزا.ون مغیّ خرى یکوأ  رً  هلا بالنقیصة أو الز

ت وهکذا لو فسخ املشاترمل املغباون مة وجترمل علیه أحکامهااملتقّد  وتأ  فیه الصور 
ف يف الاثمن تصارّ  و فسخ البائع املغبون وکاان هاو قادف يف الثمن أوکان البائع قد تصرّ 

یادهتاا حکم تلف العنی ونقال املنفعا فإّن  تمسقط خلیاره غیر  فاً تصرّ  ة ونقاص العانی وز
 هنا عیل هنج واحد.  الّ ذکرناها هنا  جار   الصور  ومزجها بغیرها وحکم سائر 

یّ   تعتبر :140مسألة  يف الفساخ   عاىن عادم التاأخیر  تالغانب ة يف خیاار ة العرفیّ الفور



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 60 

ید مّ  الغاابن أو  حضاور  ره النتظاار ا هو متعارف فیه حسب اخاتالف املاواردت فلاو أّخاأز
 عرفاًا توانیاًا وماطلاة يف یعاّد   م یره يف الفسخ وعدمه وحناو ذلاك فاإنمن یستش حضور 

إاّل   م عمااال اخلیااار إ ّیاایسااقط خیاااره و ة ماان زماان حصااول العلاام  سااقطت والعباارة بالفور
للمغبون  فلو کان جاهاًل بالغنب أو بثبوت اخلیار  تللمغبون بثبوت الغنب وثبوت اخلیار 

یّ  سیًا له جاز أو غافاًل عنه أو نا  ة.ة العرفیّ له الفسخ میت علم أو التفت مع مراعاة الفور
کثر  - إذا کان مغبونًا حنی العقد :141مسألة  من قیماة املثال أو بااع  بأن اشترى بأ
َّّ  - مهنااا باألقااّل 

نقصاات القیمااة أو زادت فااه بقاااء  یفسااخ بااأن ارتفااع الغاانب قباال أن مثأ
 .ی االحتیاط فیهر  مراعاة مقتضیت فال تخیاره إشکال

کااّل  ت خیااار یثباا :142مســألة   تبتااين عاایل السااماو واغتفااار  معاملااة ال الغاانب يف 

یاااادة والنقیصاااة کاإلجاااارة وحنوهااااات وأّمااا ا غیرهاااا کالصاااالهي يف ماااوارد قطاااع الناااازاع الز
 الغنب. یثبت فوا خیار  واخلصومات فال

ط االجتمااع إذا باع أو اشترى شیئنی بثمنانی صافقة واحادة أمل بشار :143مسألة 
ا فساخ ّماإبل علیه  تیکن له التبعیض يف الفسخ  م  کان مغبونًا يف أحدمها دون اآلخرو

 البیع بالنسبة إع اجلمیع أو الرضا به کذلك.
ًا ففساخ املغباون وکان قیمّیا عاومّل  إذا تلف ما يف ید الغابن بفعله أو بأمر  :144مسألة 

ولااو کااان التلااف  تاألداءيف زمااان الفسااخ أو  ال يف زمااان التلااف رجااع علیااه بقیمااة التااالف
ع املغباون بعاد الفساخ یرجا یرجع علیه بشايءت ولاو کاان باإتالف أجناّ    بإتالف املغبون م

یرجع الغاابن عایل األجناّ   تعیل الغابن ت وکاذا احلکام لاو تلاف ماا يف یاد املغباون ففساخ و
إن کاان بآفاة غباون بشايءت ویرجاع عایل امل  ه إن کان التلف بفعل الغاابن مفإنّ  تبعد التلف
یّ  رجع عیل املغبون بقیمة یاوم التلاف ورجاع املغباون  ة أو بفعل املغبون أو بفعل أجنّ  عاو

 وحکم تلف الوصف املوجب للر  حکم تلف العنی. تإن کان هو املتلف عیل األجنّ  
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  التأخير : خيار اخلامس
کااّل  إطااالق العقااد یقتضااي أن فلااو امتنااع أحااد  تاً ماان العوضاانی فعلّیاا یکااون تساالمی 

کااان للطاارف اآلخاار یساالّ   فااإن م تعلیااه الطاارفنی عنااه أجباار  لااه  ز جيااوفسااخ العقااد باال  م 
کاّل  هذا اخلیار   تّص  أیضًات وال  الفسخ عند االمتناع قبل اإلجبار  باالبیع بال جيارمل يف 

  .معاوضة
یتحّقاا ی سیااار هااو املساامّ و البیااع سیااار  و ااتّص  ساالعة  ق فیمااا إذا باااعالتااأخیرت و

ه یلازم البیاع ثالثاة فإّنا ت جيايء املشاترمل باالثمنم املبیاع حایّت یسالّ   یقبض الثمن وم  وم
إاّل  ام فإن جاء املشترمل بالثمن فهو أحاّق أیّ   فللباائع فساخ البیاعت ولاو تلفات بالسالعة و

کااان التلااف يف الثالثااة أم بعاادها تالساالعة کاناات ماان مااال البااائع حااال ثبااوت  تسااواء أ
 قوطه.وبعد س اخلیار 

تساالمی  مااا إذا أمهاال البااائع املشااترمل يف تااأخیر هااو مااورد هااذا احلکاام  :145مســألة 
حيًا أو ضاامنًا  قتضاای العاارف والعااادةت وأّمااتعیاانی مااّد  الااثمن ماان غیاار  ا ة اإلمهااال صاار

إن  د تاأخیر فساخ العقاد  جارّ  ميهله أصااًل فلاه حاّق   م نإ املشاترمل يف تسالمی الاثمنت و
یکاان لااه الفسااخ   شااترط املشااترمل علیااه ذلااك يف ضاامن العقااد منااة أو اة معیّ أمهلااه مااّد 

یدمن ثالثة أیّ  کانت أقّل خالهلا سواء أ  له بعدها. وجيوز  تام أم أز
کاه  والبقول اخلضر ع إلیه الفساد کبعض ا یتس ّ إذا کان املبیع مّ  :146مسألة  والفوا

زماناهت فاإذا   ضاّي  لباائعل ام فیثبات اخلیاار من ثالثة أّیا فاإلمهال فیه حمدود طبعًا بأقّل 
 .هذا احلکم باملبیع الشخصّي  و تّص  تف يف املبیع کیف یشاءیتصرّ  له أن فسخ جاز 
کَّ  ّن إ :147مسألة   وکذا قبض بعض املبیع. تال قبضقبض بعض الثمن 

وتااادخل فواااا اللیلتاااان  تام البااایضاألّیااا هاااو امأّیااااملاااراد بالثالثاااة  :148مســـألة 
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کما تقّدم  تقًا من یومنییکون ملفّ  يف الیوم الواحد أن جيز و یرمهاتطتان دون غاملتوّس 
 احلیوان. ة خیار يف مّد 

کاان املبیاع شخصایّ  ت احلکام املاذکور یثبا :149مسـألة  فیماا إذا  كلوکاذ تاً فیماا لاو 
کلّ  إن کان األحوط  تةًا يف الذمّ یّ کان   بارىض عدم الفسخ بعد الثالثاة إاّل استحبابًا فیه و

 الطرفنی.
 تبإساقاطه قبلهاا کماا یساقطبإسقاطه بعاد الثالثاة  یسقط هذا اخلیار  :150مسألة 

سااقوطه ببااذل املشااترمل الااثمن بعااد یسااقط  وال توباشااتراط سااقوطه يف ضاامن العقااد
بأخاذه الاثمن  ساقطیالثالثة قبل فسخ البائع وال  طالبة البائع للمشترمل بالثمنت نعم 

یا یکاه ظهاور  تة أو الودیعاةمنه بعنوان اجلرمل عیل املعاملة ال بعناوان العار الفعال يف  و
 ذلك ولو بواسطة بعض القرائن.

ّیة  تعتبر  ال :151مسألة   .إعماله بالتراخي يف یسقط فال تيف هذا اخلیارالفور

یة خيار  :السادس ؤ  الر
یتحقّ   ق فیما إذا اعتقد املشترمل وجدان العنی الغائبة حنی البیع لبعض األوصافو

یة سابقة البائع أو ا إلخبار مّ إ - َّّ  - اعتمادً  عیل رؤ
 فاإّن  تواجدة هلا ا غیر ینکشف أهّن  مثأ

 بنی الفسخ واإلمضاء. للمشترمل اخلیار 
باانی وصااف  فااه موجبااًا للخیااار کااون ختلّ یفاارق يف الوصااف الااذمل  ال :152مســألة 
یااد بااه املالّیاا - المكااال ق غاارض فااق تعّلااوغیااره إذا اتّ  - ة لعمااوم الرغبااة فیااهالااذمل تز

ّ ّ کاون الاااشااتراط ة مثاال کااان عاایل خاالف الرغبااة العاّماساواء أ للمشاترمل بااهت ًا وردّیاا ر
بًا فیه عند أمحرت ال ین أم کان مرغو بًا عنه عناد قاوم آخار مثال اشاتراط کاون  قوم ومرغو

 ال أسود. بیضالقما  أ
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إمساا  العانی  بانی الفساخ والارّد   هاو هناا اخلیاار  :153مسألة  وبانی تار  الفساخ و
 یساقط اخلیااار  ه الت کمااا أّنااملطالباة بااألر  لااو تار  الفساخ ار خلیاات ولایس لاذمل اانااً مّ 

 
أ
ان اکاام لااو اخاارى واجاادة للوصاافت نعااببااذل البااائع األر  وال بإباادال العاانی بعاانی أ

ف ال ختلّ األج ه أخذ األر  لکن ألجل العیب الوّج ة تف املفقود دخل يف الصّح اللوص
 الوصف.

یة للمشتر کما یثبت خیار  :154مسألة  ف الوصف يف املبیاع کاذلك مل عند ختلّ الرؤ
اعتقااد وجدانااه  البیااعت بااأن ف الوصااف يف الااثمن الغائااب حاانییثباات للبااائع عنااد ختّلاا

یة سابقة ا إلخبار مّ للوصف إ َّّ  املشترمل أو اعتمادً  عیل رؤ  تواجد له ه غیر ینکشف أنّ  مثأ
ب حانی البیاع عناد للباائع الغائا بنی الفسخ واإلمضاءت وکذا یثبت اخلیار  له اخلیار  فإّن 
أو باعاه بوصاف  ت خالفاهه عایل ماا رآه ساابقًا فتبانّی ف الوصف إذا باعه باعتقاد أنّ ختلّ 

 غیره فانکشف خالفه.
یّ  ر تعتب :155مسألة  يف الفساخ   عاىن عادم التاأخیر ت ة يف هاذا اخلیاارة العرفّیاالفور

ید   تعارف فیه.املّما هو  أز
یاة بال قبلهاابإساقاط یساقط هاذا اخلیاار  :156مسـألة  ف بعااد وبالتصارّ  ته بعاد الرؤ

کااان دااّلً  یااة إذا  جيااووکاا ت عاایل االلتاازام بالعقاادالرؤ کااذلكت و کااان  یااة إذا   ز ذا قباال الرؤ
 اشتراط سقوطه يف ضمن العقد فیسقط به.

ت فلاو جيارمل يف بیاع الکاّ ّ  وال تةبیع العانی الشخصایّ  مورد هذا اخلیار  :157مسألة 
کلّ  إّنا یکان للمشاترمل اخلیاار   ع املشترمل فردً  فاقدً  للوصاف مًا موصوفًا ودفع إیّ باع  ا و

کلّ   کما لاو باعاه صااعًا ًا يف املعنّی یّ له املطالبة بالفرد الواجد للوصفت نعم لو کان املبیع 
  .  اخلالف کان له اخلیاردة فتبنّی من هذه الصبرة اجلیّ 
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 العيب خيار  :السابع
املعیاب  بانی الفساخ بارّد  لاه اخلیاار  فاإّن  تیبااً وهو فیما لو اشترى شایئًا فوجاد فیاه ع

إمضاء البیع فارق يف ذلاك  لاه اإلمساا  واملطالباة بااألر ت وال جاز  ميکن الرّد   م ت فإنو
  . املذکور فلو وجد البائع عیبًا يف الثمن کان له اخلیار  تبنی املشترمل والبائع

عادم الفساخت ومناه  ختیار  عىن ا تبااللتزام بالعقد یسقط هذا اخلیار  :158مسألة 
 .كلذعیل  فًا یدّل ف يف املعیب تصرّ التصرّ 

 املطالبة باألر  دون الفسخ يف موارد: جتوز  :159مسألة 
 : تلف العنی.لاألّو 

 : خروجها عن امللك ببیع أو هبة أو حنو ذلك.الثاين
العاانی مثاال تفصاایل الثااوب  يف العاانی املوجااب لتغییاار  ف اخلااارجّي : التصاارّ الثالــث

 بغه وخیاطته وحنوها.وص
 مثل إجارة العنی ورههنا. تحبیث مينع من الّرد ف االعتبارمّل : التصرّ الرابع

  .: حدوث عیب فیه بعد قبضه من البائعاخلامس
 ه.ب یثبت له األر  إن طالب اإّن وهت فه لیع هذه املوارد لیس له فسخ العقد برّد 

 احلیوان ماثاًل جااز  للمشترمل کخیار  آخر  يف زمان خیار  نعم إذا کان حدوث عیب آخر 

 ه.رّد 
ة کاخلصااء یوجب نقصًا يف املالیّ  یسقط األر  فیما لو کان العیب ال :160مسألة 

 باه حبیاث صاارت قیماة اخلصاّي  ق غارض ناوعّي فاق تعّلاإذا اتّ بعض أنواع احلیوان يف 
یّ  إذا اشترى ربو ذ یشاکل أخاعیاب يف أحادمها  ًا جبنساه فظهار تساومل قیمة الفحلت و

 یتر  مراعاة مقتضی االحتیاط يف ذلك. فال ونه من الرباتکاألر  الحتمال 
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  الرّد  حّق املشترمل يفیسقط  :161مسألة 
أ
 : رومواألر  بأ

 العقد. قبلبالعیب  هعلم :لاألّو 
 .رضاه باملعیب بعد البیع :الثاين

  ّقه عند البیع من جهة الفسخ واملطالبة بالتفاوت.حل هإسقاط الثالث:
رجوع املشترمل علیه باالثمن أو ال عىن اشتراط عدم  تالبائع من العیوب اتب ّ  ع:الراب

إذا  تفللمشاترمل الفساخ باه فیاه عیاب آخار  فظهار  مان عیاب خااّل  أتبارّ  األر ت ولو و
 أخذ األر  عیل ما تقّدم. ن من الرّد یتمکّ   م

ّیاا ر تعتباا :162مســألة  يف  م التااأخیر  عااىن عااد تأیضاااً  ة يف هااذا اخلیااار ة العرفّیااالفور
ید مّ  مان  يف نفاوذه حضاور  یعتبار  وال تا یتعارف فیاه حساب اخاتالف املاواردالفسخ أز
 . علیه اخلیار

کااان عاایل خااالف اجلاارمل الطبیعااّي  :163مســألة  أو اخللقااة  املااراد ماان العیااب مااا 
اوالعمای والصاامم  کاان نقصااًا مثال العااور سااواء أ تةاألصالیّ  اا سرَّ واخلَّ أم  تا وحنوهااا َّ والعَّ
یاااد  یکاان عاایل خااالف اجلاارمل الطبیعااّي   م باال إذا ة مثاال اإلصاابع الزائااد والیااد الزائاادةتز

کااان عیبااًا أیضااًا يف العاارفلکّنااوة واخللقااة األصاالیّ  کااون األرض مااوردً  لناازول  - ه  مثاال 
کر  .عدم إمکان الرّد  ر یباألر  عیل تقداملطالبة  وجتوز  یثبت به اخلیار  -  العسا

مثال بعاض  - وجاودً  يف أغلاب أفاراد ذلاك الصانفإذا کان العیاب م :164مسألة 
 ة داملسااتعملة املسااتور اراتالعیااوب يف الساایّ 

أ
علیااه حکاام   جياار   م - خااریماان الاادول األ

 .العیب
ّ ا تةیکون موجبًا لانقص املالّیا یشترط يف العیب أن ال :165مسألة  ا یوجاب بال ر
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مان  ذل بإزاهئاا ماال کثیار ه قد یباة فوجدها ذا رأسنی فإنّ کما إذا اشترى دابّ  - ازدیادها
ااق   کااّل ولکّناا - نی حبفااا أمثاهلااا ماان عجائااب املخلوقاااتل بعااض املهتّماا َّ حااال  ه عاایل 

إن للمشترمل أن عیب حيّق   یثبت األر .  م یفسخ البیع به و
بالعیاب املوجاود حاال العقاد کاذلك یثبات بالعیاب  کما یثبت اخلیار  :166مسألة 

ن یاتمکّ   م أخاذ األر  باه إذا  زکما جياو لعنی بها رّد  فیجوز  تاحلادث بعده قبل القبض
 له.  فال خیار إاّل و تنفسهبفعل حدوثه یکن   إذا م هذا تمن اإلرجاع
َّّ  م املبیااع صااحیحاً یقااّو  أنة أخااذ األر  کیفّیاا :167مســألة  م معیبااًا وتالحااا یقااّو  مثأ
َّّ  النسبة بیهنما یحًا بثمانیاة م صاحفاإذا قاّو  تی بتلاك النسابةینقص من الاثمن املسامّ  مثأ

یرجاع  بعة ینقص من الاثمن النصاف وهاو اثناان وهکاذات و بعة وکان الثمن أر ومعیبًا بأر
 فوم الوثاقة.  يف معرفة قیمة الصحیهي واملعیب إع أهل اخلبرة وتعتبر 

ــألة  فقاات فااإن اتّ  تإذا اختلااف أهاال اخلباارة يف قیمااة الصااحیهي واملعیااب :168مس
عایل تقاومي  تقومي بعضهم مع النسبة بیهنماا النسبة بنی قیمّ الصحیهي واملعیب عیل

بعااة ت کمااا إذا قااّوَّ فااال إشااکال الاابعض اآلخاار  م بعضااهم الصااحیهي بثمانیااة واملعیااب بأر
کاّل  فإّن  تة واملعیب بثالثةوبعضهم الصحیهي بستّ  مينی یکا التفاوت عایل  ون مان التقاو

  .بالنصف فیکون األر  نصف الثمن
إذا اختلفااات النسااابة کماااا إذا قاااّوَّ  بعاااة م بعو ضاااهم الصاااحیهي بثمانیاااة واملعیاااب بأر
مااع  - والصااحیهي مهنااا تة ففیااه وجااوه وأقااوالوبعضااهم الصااحیهي بعشاارة واملعیااب بسااتّ 

 - کماا يف املثاال - یؤخذ مان القیمتانی للصاحیهي أن - العمنی يف اخلبرة واالّط تقارب املقّو  
باع وهکاذا يف املعیابت تومن الثالث الثلث تالنصف باع الر َّّ  ومن األر حاا النسابة تال مثأ

  املثاال يف وهاي تبنی املأخوذ للصاحیهي وبانی املاأخوذ للمعیاب وتؤخاذ بتلاك النسابة
 ی.من الثمن املسمّ   األر  فیکون
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 فظهاار  - أمل بشاارط االجتماااع - إذا اشااترى شاایئنی صاافقة واحاادة :169مســألة 

کااان لااه اخلیااار  عااًات مهااا ميف رّد  کمااا لااه اخلیااار  تاملعیااب وحااده يف رّد  عیااب يف أحاادمها 
 املعیب فقط کان للبائع الفسخ يف الصحیهي أیضًا. رّد  ولکن إذا اختار 

ألحاادمها  يء فوجااداه معیبااًا جاااز اإذا اشااتر  شخصااان يف شااراء شاا :170مســألة 
یثبت اخلیار  تتهالفسخ يف حّص   فسخه. عیل تقدیر  للبائع حینئذ   و

یتار   ت فالإشکال  لو زال العیب قبل ظهوره للمشترمل فه بقاء اخلیار :171مسألة 
 .ذلك مقتضی االحتیاط يفمراعاة 

 تذنيب
 يف بعض أحكام الشرط

بال  تکما جيب الوفاء بالعقد الالزم جيب الوفاء بالشرط املجعول فیاه :172مسألة 
ما دام العقد باقیاًات فاإذا بااع فرساًا باثمن  جيب الوفاء بالشرط املجعول يف العقد اجلائز 

باااه اساااتحّق  أن واشاااترط عااایل املشاااترمل معااانّی  عااایل املشاااترمل اخلیاطاااة   ااایط لاااه ثو
ماثاًل واشاترط  ة شهر فتجب علیه خیاطة ثوب البائعت وکذا لو أعاره کتابًا ملّد  تبالشرط
یوم منه لزمه العمال بالشارط وقاراءة الفاحتاة يف  یقرأ الفاحتة لروو والده يف کّل  علیه أن

یة.  یوم ما م کّل   یرجع العار
یشترط يف وجوب الوفا  و

أ
 : مورء بالشرط أ

ماًا حلااللت اًل حلارام أو حمرّ یکون حملّ  ال بأن تةیکون خمالفًا للکتاب والسنّ  ال أن :مهنا
 يف شاهر  یفطر  م کأن یشرب اخلمرت أو تر  واجب کأنل ما یشمل ارتکاب حمرّ واملراد باألوّ 

 قااات األحکااام أو موضااوعاهتايف متعلّ  أو عاادمّي  رمضااانت أو اإلخااالل بشاارط وجااودمّل 
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ًات ق زوجته طالقًا بادعیّ أو یطلّ  یأ  بالصالة يف أجزاء السباع أو ینکهي نکاو الشغار  کأن
کاون ة يف ماورد عادم جاوازه کاشاتراط أن تعیل حنو شرط النتیجا ومنه اشتراط وقوع أمر 

  ث منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك.یر ال قة أو أنزوجته مطلّ 
ا کان حمظورً  يف ة مّ يف الکتاب والسنّ  ة احلظر عنه عقد واملراد بالثاين حترمي ما حّل 

فیکااون الشاارط مقتضاایًا إلحیاااء ذلااك احلکاام  تالشاارائع السااابقة أو العااادات املنحرفااة
کاال البحیاارة أو السااائبة وحنومهااات  يف  وبعبااارة جامعااة یعتباار املنسااوك کاشااتراط عاادم أ

یعًا وال بناًء مل ال الشرط أن  ا هدمه اإلسالم کذلك.یکون هدمًا ملا بناه اإلسالم تشر
یکون له مثن أو  کما إذا باعه بشرط أن ال تیکون منافیًا ملقتضی العقد : أن الومهنا
 تکون هلا أجرة. بشرط أن ال آجره الدار 

حيًا أو ضامناً ومهنا یناة  ت: أن یکاون ماذکورً  يف ضامن العقاد صار کماا إذا قامات القر
 تا لاذکره قبال العقاد أو ألجال التفااهم العاريّف إّما تدً  بهًا علیه ومقیّ عیل کون العقد مبنیّ 

ًا یکان العقاد مبنّیا  قبل العقد وم مثل اشتراط التسلمی حال استحقاق التسلمیت فلو ذکر 
 جيب الوفاء به.  علیه عمدً  أو سهوً  م

ق الشرط حمتمل احلصول عند العقدت فلو کاناا عااملنی بعادم : أن یکون متعلّ ومهنا
املشروط علیاه مان إزاازه  نیتمکّ  ذاته أو ال ن عماًل متنعًا يف حّد کأن کا تن منهالتمکّ 

َّّ  ن مناها لاو اعتقاد الاتمکّ فه اخلیاارت وأّماب عیل ختلّ یترتّ  بطل وال عناه مان  باان العجاز  مثأ
للمشااروط لااهت وکااذا  الشاارط وثباات اخلیااار  بعااد العقااد صااهّي  د العجااز أو جتااّد  ل األماار أوّ 

َّّ  ن منااه دون املشاروط لااهلاتمکّ احلاال لاو اعتقااد املشاروط علیااه ا ا لااو ت وأّماباان العجااز مثأ
علیااه  ب األثاار ته وترّتاان فااه صااّح واملشااروط لااه الااتمکّ  اعتقااد املشااروط علیااه العجااز 

 .ذلك یتر  مراعاة مقتضی االحتیاط يف إشکالت فال
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کاشااتراط  تحتدیااد لااه يف الواقااع ق الشاارط أماارً  مهماااًل الیکااون متعّلاا ال أن :ومهنــا
یصاهّي  فإّن  تة مهملةله مّد  اخلیار  ت يف شارط اخلیاار البیاع کماا ماّر  يف مثله یلغو الشارط و
کااان متعّلااوأّماا إق الشاارط متعیّ ا إذا  یکاان معلومااًا لاادى الطاارفنی أو   م ننااًا يف الواقااع و

کلّ  - أحدمها فاإن اساتتبع ذلاك جهالاة أحاد العوضانی ة بشارط ًا يف الذّماّیاکماا لاو بااع 
بطاال  - ة الغائبااة حاانی البیااعلة يف القامئااة الکذائّیااملسااّج یکااون واجاادً  للوصاااف ا أن

إاّل  نه یعیّ   ا فات من والده وم عمّ یصّ   کما إذا باعه واشترط أن - البیع والشرط معًات و
کاّل  فه صّح  - دً  بنی صالة سنة وسنتنی مثالً وکان مرّد   تمان البیاع والشارط إشاکال ة 

 االحتیاط يف مثله.مقتضی یتر  مراعاة  فال
یشترط عیل املشترمل بیعه منه ثانیاًا ولاو بعاد  ال :173مسألة  بأس بأن یبیع ماله و
یبیعااه نقاادً   اعااه نسایئة واشااترط عاایل املشااترمل أنذلااك فیمااا إذا ب جيااوز  حانیت نعاام ال

کثر  املشترمل عیل البائع بأن شترطأو ا تاها اشترمّ  بأقّل  یه نسیئة بأ  تا باعه نقد ً مّ  یشتر
ینب فالبیع مشروطاً   حمکوم بالبطالن. أحد النحو

کماا  تفیه التعلیاق زً  بل جيوز ة الشرط أن یکون منّج يف صّح  یعتبر  ال :174مسألة 
أو باعاه   تیسافر  إذا باع داره وشرط عیل املشترمل أن یکون له السکىن فوا شهرً  إذا م

 خلیاار مرجعاه إع اشاتراط ا ةت فاإّن تکون ذات صفة کذائّیا ة بشرط أنالعنی الشخصیّ 

 ف وال إشکال فیه.التخلّ  لنفسه عیل تقدیر 
 إذا أوجااب یساارمل إع العقااد املشااروط فیااه إاّل  فساااد الشاارط ال ّن إ :175مســألة 

یلغااویصااذلااك  ويف غیاار  تفقادان بعااض شاارائطه کمااا مارّ   الشاارطت ومااع ذلااك هّي العقاد و
 للمشروط له من جهة التخّلف عنه.  یثبت اخلیار
للمشاروط لاه إجبااره  شروط علیاه مان فعال الشارط جااز إذا امتنع امل :176مسألة 
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أ
کم أّیاجأ علیه ولو بالّل إجبااره عایل  ر مشاروط بتعاّذ  خیااره غیار  ولکانًا کاانت وء إع احلاا

 مااع عنااد خمالفتااه وعاادم إتیانااه  ااا اشااترط علیااه حاایّت  باال لااه اخلیااار  تالعماال بالشاارط
 . ن من اإلجبارالتمکّ 

 روط علیه من فعل الشرط کان للمشروط له اخلیار ن املشیتمکّ   إذا م :177مسألة 

لاو کماا  - فیاه ن لقصاور سواء کان عدم التمکّ  تولیس له املطالبة بقیمة الشرط تيف الفسخ
کاان لفاوات موضاوع الشارط - اشترط علیه صوم یوم مفارض فیاه کماا لاو اشاترط  - أو 

 . غیر ال ويف اجلمیع له اخلیار  - ف الثوبعلیه خیاطة ثوب فتل

  اخلامسلفصل ا
 اخليار أحكام 

انتقال إع وارثاهت  مان احلقاوق فاإذا ماات مان لاه اخلیاار  حاّق  اخلیار  :178مسألة 
حيأ  حيجاب  وحيجب عنه ماا تغیرمهاأو  رث املال بالقتل أو الکفر إمن  رممن حيأ منه  رمو
کاامتعلّ  رث املالت ولو کان العقد الذمل فیه اخلیار إعن  حلبوة قاًا  اال حيارم مناه الاوارث 

کبر  ة بالذکر املختّص  رث إذلك الاوارث مان  رمم حيأ ترث مهنا الزوجة  واألرض الّ ال األ
کاان قاد اشاترى  ت أرضًا وکان لاه اخلیاار جلمیع الورثةت فلو باع املیّ  بل یثبت تاخلیار أو 

 ورثت منه الزوجة کغیرها من الورثة. أرضًا وکان له اخلیار 
لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقنی  ال أثر ف للخیار د الوارث إذا تعّد  :179مسألة 

 ته.يف حّص  فیصهّي   إذا ريض من علیه اخلیار إاّل  تتهإلیه يف متام املبیع وال يف حّص 
هثم فإن کاان عانی الاثمن موجاودً  دفعاوه إع إذا فسخ الورثة بیع مو ّ  :180مسألة 

إن کان تالفًا أو حبمكه أخرا من ترکة املیّ   دیونه. ئر ت کسااملشترمل و
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کاان املقصاود مان جعال  ألجنّ   لو کان اخلیار  :181مسألة  عان العقاد مفاات فاإن 
إن جعل مطلقًا انتقل إع  تینتقل إع وارثه  له مباشرته للفسخ أو کونه بنظره م اخلیار  و
 الوارث.

يف بیااع احلیاوان فهاو مان ماال البااائعت  إذا تلاف املبیاع يف زماان اخلیاار  :182مسـألة 
ا إذا للمشاترملت أّما الشرط إذا کان اخلیاار  يف خیار  ة اخلیار إذا تلف قبل انهتاء مّد وکذا 

 من مال املشترمل. فهواملجلس بعد القبض  کان للبائع أو تلف يف زمان خیار 

 الفصل السادس
 ما یدخل يف املبيع 

من باع شایئًا دخال يف املبیاع ماا یقصاد املتعاامالن دخولاه فیاه دون  :183مسألة 
یعرف قصدمها  ا یدّل غیر یناة العاّما هت و ةت ة أو اخلاّصاعلیاه لفاا املبیاع وضاعًا أو بالقر

واحلضایرة  والنااعور  والنخال والطاوف والبئار  مفن باع بستانًا دخل فیه األرض والشجر 
والنخال  یدخل فوا الشاجر  ا من باع أرضًا فالا هو من أجزاهئا أو توابعهات أمّ وحنوها مّ 

  ال املوجودان وکذا
أ
  الثمرة يف بیع الشجرة. وال ّم یدخل احلمل يف بیع األ

بّ  نعم إذا باع خناًل فإن کان التمر  إن فالتمر  ر ً مؤ رً  فهو للمشترمل یکن مؤبّ   م للبائع و
النخال مان  البیاع أو بیاع غیار  ا يف نقل النخل بغیار هذا احلکم ببیع النخلت أمّ  و تّص 
إنفیاه للباائع  فاالثمر  جر الش سائر  یناة عایل   رً ت هاذا إذا میکان ماؤبّ   م مطلقاًا و تکان قر

ا إذا ةت أّمايف بیاع األرض أو احلمال يف بیاع الداّبا أو الشاجر  يف بیع الشاجر  دخول الثمر 
ینة عیل ذلك إن کانت هي التعارف اخلارجّي  - قامت القر عمل علوا وکاان لیاع  - و

 ذلك للمشترمل.
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الثمرة للبائع مع اشتراط إبقاهئا أو ما يف حمكه وبقیت  إذا باع الشجر  :184مسألة 
ولیس للمشاترمل منعاهت وکاذا  یسق الشجر  للبائع أن ز واحتاجت الثمرة إع السق جيو

 ر للمشااترمل سااقیه ولاایس للبااائع منعااهت ولااو تضاا ّ  إع السااق جاااز  إذا احتاااج الشااجر 
الساق للثااين ساواء   زجيا میکن بیهنما شارط يف ذلاك   بترکه وم أحدمها بالسق واآلخر 

إنأ لتارايض عایل هلماا التصاالهي وا اساتحباباً  کاان األحاوط کان هو البائع أم املشترملت و
 . اآلخر ل ضرر یتحمّ  تقدمي أحدمها ولو بأن

إلواا واملخارا مهناا   فلاه املمارّ  - ماثالً  - واستثىن خنلاة إذا باع بستاناً  :185مسألة 
 يء من ذلك.اللمشترمل منع ش ومدى جرائدها وعروقها من األرض ولیس

یکاون  أن إذا باع دارً  دخل فواا األرض والبنااء األعایل واألسافل إاّل  :186مسألة 
یکون أمارة عایل  ا قدذلك مّ   من حیث املدخل واملخرا واملرافق وغیر األعیل مستقاّلً 

ب واألباواب واألخشاا السارادیب والبئار  خروجه واستقاللهت وکاذا یادخل يف بیاع الادار 
ا  الداخلة يف البناء وکاذا الّسأ
َّ
اثَّ م ا أ ّل وأساال   فواا مان خنال وشاجر  ل ماابال یادخ تتّ َّ

بائیّ  ذلاك  فاإّن  ت مفتاو الغلقحیّت  من توابع الدار  ا یعّد ة وأنابیب املاء وحنو ذلك مّ کهر
 .ط مع الشره داخل يف املبیع إاّل کلّ 

 - ()علیاااه الساااالممااام ا ملوکاااة لإلأمل أهّناا - املعاااادن ماان األنفاااال :187مســألة 
إن نااة يف جااوف ولکاان ماان اسااتخرا شاایئًا ماان املعااادن املتکّو  تتکاان أرضااها مهنااا  م و

االساتخراج  ا قبالعیل تفصیل تقّدم يف کتاب اخلمست وأمّ  هاألرض ملکه وعلیه مخس
بیعهاا تدخل يف  کما التدخل يف بیع األرضت  ( والفهي عیل ملك اإلمام )علیه السالم

 عة فوا وحنوها.القدمية أو اجلدیدة املوّد  الکنوز  فونة فوا والاملد األحجار 
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 الفصل السابع 
 القبضالتسلمي و 

یشاترطا   جيب عیل املتبایعنی تسلمی العوضنی عند انهتاء العقاد إذا م :188مسألة 
کاّل  تالتأخیر ت ولاو امتناع مهنماا مشاروط بعادم امتنااع اآلخار ولکن وجوب التسلمی عیل 

 أحدمها مع ت
أ
ة التسالمی إع ماّد  ولاو اشاترط أحادمها تاأخیر  تاملمتناع جبر سلمی صاحبه أ

 ت ولو اشترط کّل مطلقًات ولیس لصاحبه االمتناع عن تسلمی ما عنده حینئذ   نة جاز معیّ 
يف  ة أو مااا حبمكهااا ماان الکااّ ّ ذلااك يف األعیااان الشخصاایّ  التساالمی جاااز  مهنمااا تااأخیر 

 من بیع الدین بالدین. ه یکون حینئذ  ألنّ  تة الذمّ يف يف الکّ ّ  جيوز  وال تاملعنّی 
ة أو زرع أو رکااوب الداّباا یشااترط البااائع لنفسااه سااکىن الاادار  أن جيااوز  :189مســألة 

 نة.ة معیّ األرض أو حنو ذلك من االنتفاع باملبیع مّد 
هو التخلیة برفع  - يف املنقول وغیره - التسلمی الواجب عیل املتبایعنی :190مسألة 

صادقها  و تلافف فیاهت ن صااحبه مان التصارّ حبیاث یاتمکّ  تنه ورفع املنافیااتیده ع
 حبسب اختالف املوارد واملقامات.

یّ  :191مسألة  ة قبل قبض املشترمل انفسخ البیع ة أو أرضیّ إذا تلف املبیع بآفة عاو
وکاذا إذا تلاف الاثمن قبال قابض  توکان تلفه من مال البائع ورجاع الاثمن إع املشاترمل

یرجع املبیع إع البائع.فإنّ  البائعت یکون تلفه من مال املشترمل و  ه ینفسخ البیع و
یکااه يف القاابض املوجااب للخاااروج عاان الضاامان التخلیااة بااااملعىن  :192مســألة 

کااااألرايض م يف غیااار املتقاااّد  اااّناااإا يف املنقاااوالت فقیااال وأّمااا تاملنقاااوالت  فواااا مااان  ّدَّ ه البأ
واللباااس وأخااذ جلااام الفاارس أو  الاادینار االسااتیالء علوااا خارجااًا مثاال أخااذ الاادرهم و

من  ّدَّ بأ  کفایة التخلیة فوا أیضًا يف اخلروج عن الضمانت نعم ال الصحیهيرکوبهت ولکن 
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 ق القبض يف بعض املقامات کما يف بیع الصرف والسلم.االستیالء يف حتقّ 
املتااع الاذمل کماا لاو سارق  تعاادةالوصول إلیاه  ر يف حکم التلف تعّذ  :193مسألة 

 حنو ذلك.و الوحشّي  فلت الطائر ناأو   يف البحر وقع السمكأو عالمة له  ال
کاان املشاترمل الباائع بتسالمی املبیاع إع شاخص معانّی  لو أمار  :194مسألة   فقبضاه 

 نزلة قبض املشترملت وکذا لو أمره بإرساله إع بلده أو غیره فأرسله کاان  نزلاة قبضاهت 
 ه.فرق بنی تعینی املرسل معه وعدم وال

  ارالاذمل ميکان الرجاوع إلیاه يف تاد إذا أتلف املبیاع الباائع أو األجناّ   :195مسألة 
وللمشترمل الرجوع عیل املتلف بالبدل من مثال أو  تة العقدصّح ب ذلك یضّر  مخسارته 
 . التسلمی ر يف فسخ العقد لتعّذ  وله اخلیار  تقیمة

کاان النمااء إذا حصل للمبیع ناء فتلف األصال قبال قابض  :196مسألة  املشاترمل 
 للمشترمل.

ــألة  کااان للمشااترمل الاارّد  :197مس ولااه ت لااو حاادث يف املبیااع عیااب قباال القاابض 
 کما تقّدم. ن من الرّد یتمکّ   لو م األر باملطالبة 

بالنساابة إع لااو باااع للااة فتلااف بعضااها قباال القاابض انفسااخ البیااع  :198مســألة 
 يف البا . اخلیار وکان له  ته من الثمن ّص  ورجع إلیه ما تالتالف

یغاه عّما :199مسألة  ا فیاه جيب عیل البائع مضافًا إع تسلمی املبیع املباادرة إع تفر
حيًا أو اساتفادته مان املتعاارف املختلااف إاّل  تمان متااع أو غیاره  ماع اشاتراط عاادمها صار

یأت وقت حصاده فإن اشترط املالاك   باختالف املواردت فلو کان املبیع مشغواًل بزرع م
یهي إبقاءه مّ  انًا أو بأجرة أو کان ذلك مقتضی التعارف يف مثله حبیاث أغاىن عان التصار
إاّل  به جاز   وجبت علیه إزالتاهت ولاو أزال الازرع وبقیات لاه له إبقااه إع وقت احلصاد و
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باالنتفااااع بااااألرض أو کانااات يف األرض حجاااارة مدفوناااة وجبااات إزالهتاااا   عاااروق تضااارّ 
یة األرض إاّل   ط عدم اإلزالة أو تعارفه کما تقّدم. مع اشتراوتسو

کاان ّماا  ماان اشااترى شایئًا وم :200مسـألة  لااه  یاوزن جاااز  کااال والیأ  ا الیقبضااه فااإن 
کاان ّما ن وکاان البیاع بارأس املاال أو ا یأ بیعه قبل قبضاهت وکاذا إذا  ة بوضایعکاال أو یاوز

 .ذلك فوا فإّنه جيوز   فیما عدا الثمار  جيوز فالا لو کان بربهي وأمّ  تمنه
  فهااو جااائزا إذا باعااه علیااه وأّماا تالبااائع املقبااوض عاایل غیاار  هااذا فیمااا إذا باااع غیاار 

بیعه قبل قبضاهت  ه جيوز الشراء کاملیراث والصداق فإنّ  مطلقًات وکذا إذا ملك شیئًا بغیر 
س جبعله صداقًا أو أجرة قبل قبضهت بأ فال تاملنع يف الصورة املذکورة بالبیع  تّص کما 

 .بالبیع ئدة البیعحوط لزومًا إحلاق الصلهي املفید فانعم األ

 الفصل الثامن
 النسيئةالنقد و 

 فللباائع املطالباة باه یشترط تأجیل الثمن کان الثمن حاااّلً   من باع وم :201مسألة 
بعد انهتاء العقدت کما جيب علیه أخذه إذا دفعه إلیه املشاترمل ولایس لاه االمتنااع مان 

 أخذه.
جياب عایل املشاترمل دفعااه  اشاترط تأجیال الاثمن یکااون نسایئة الإذا  :202مسـألة 

إن طالبه به البائع ولکن جيب عیل البائع أخاذه إذا دفعاه إلیاه املشاترمل  تقبل األجل و
ینة عیل کون التأجیل حقّ   أنإاّل  تقبله  ًا للبائع أیضًا.تکون قر

یاادة ویترّد  نًا الجيب أن یکون األجل معیّ  :203مسألة  النقصاانت فلاو د فیاه بانی الز
ید أو الّد    أو حنو ذلك بطل العقد.  اد أو جذاذ الثمر اس أو احلصیجعل األجل قدوم ز
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ان نیساأو  أیاار  للو کانت معرفة األجل حمتاجاة إع احلسااب مثال أوّ  :204مسألة 
بانی المكاال  احلااّلّ   د يف الشاهرالقابل مع التارّد  ل الشهر ت نعم لو کان األجل أوّ یصهّي  م

 ة.الصّح ب یضّر  مصان والنق
یااد منااه مااؤّج   عنااد املقاولااة لبضاااعته مثنااًا نقاادً  وآخاار إذا عاانّی  :205مســألة  اًل بأز

کثر ت وأّما صهّي فابتاعها املشترمل بأحدمها املعنّی  اًل مناه ماؤّج  ا لاو باعهاا باثمن نقادً  وباأ
ین إع سانة)بأن قال:  - بإجياب واحد فیحتمال  - (بعتك الفرس بعشرة نقادً  وبعشار

ا لاو بااع یتر  مراعاة مقتضای االحتیااط فیاهت وأّما اًل فالالثمننی مؤّج  بأقّل البیع ة صّح 
ید منه إع آخر بث  البطالن.فهو حمکوم ب من إع أجل وبأز

یاااد مناااه  - بااال مطلاااق الااادین - تأجیااال الاااثمن احلااااّل  جياااوز  ال :206مســـألة  بأز
ید فیه مقدارً  لیؤّخ  بأن ید يف الثمن املؤّج  أن جيوز  وکذا ال تره إع أجلیز یاد يف یز ل لیز

بل عیل  تل بنقصان منه عیل وجه اإلبراءل املؤّج عکس ذلك بأن یعّج  األجلت وجيوز 
 یستلزم الربا.  وجه املعاوضة أیضًا ما م

کثر  جيوز  :207مسألة  نماا یأ  يف غیار  احلاّل  ل باألقّل املؤّج  بیع األ یاوز ا وأّما تکاال و
باات ألّنا جياوز  فوما فاال یاد يف األجال عایل  ل أنللادائن يف الادین املؤّجا جياوز  واله ر یز

 ینقد املدین بعضه قبل حلول األجل. أن
شرااه منه قبل حلول األجال أو بعاده جبانس  إذا اشترى شیئًا نسیئة جاز  :208مسألة 

یًا له أو زائدً  علیه أو ناقصًا عنه    .الً  کان البیع الثاين أو مؤّج حااّلً  تالثمن أو بغیره مساو
یبیعاه علیاه نقادً  بعاد شارائه  ل أننعم إذا اشترط البائع عیل املشاترمل يف البیاع األوّ 

یه مناه  ل أنأو شرط املشترمل عایل الباائع يف البیاع األوّ  تا اشتراه به نسیئةمّ  بأقّل  یشاتر
کثر   البطالن.ب کان البیع حمکوماً  تا اشتراه منه نقد ً مّ  نسیئة بأ
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 إحلاق 
 احبة واملواضعة والتوليةيف املساومة واملر
یکاون  الحظاة رأس املاال الاذمل اشاترى باه  (تاارةً )التعامل بانی الباائع واملشاترمل 

 )البااائع الساالعة 
أ
کااذلكت والثاااين یساامّ  (خاارىوأ ی مساااومة وهااذا هااو الغالااب الیکااون 
یاااادة عااایل رأس املااا ل تاااارةً املتعاااارفت واألوّ   یکاااون بز

أ
خااارى بنقیصاااة عناااه وثالثاااة ال وأ

یادة وال بال  ی تولیة. والثاين مواضعةت والثالث یسمّ  تی مراحبةل یسمّ نقیصةت واألوّ  ز
اا ال :209مســألة  الااثمن  ماان ذکاار  - املساااومة غیاار  - يف لیااع األقسااام املااذکورة ّدَّ بأ
یاادة درهام أو بنقیصاة درهام أو بعتاك هاذه السالعة بارأس ماهلاا وز) :فلو قال تتفصیالً 
یادة وال بال یهتا بعتك هذه السالعة )یقول:  حیّت  یصهّي   م (نقیصة ز باالثمن الاذمل اشاتر

یادة درهم مثاًل أو نقیصته أو بال یادة وال به وهو مائة درهم بز  نقیصة(. ز
کااّل ): عإذا قااال البااائ :210مســألة  بااهي درهاام يف   بعتااك هااذه الساالعة  ائااة درهاام ور

إن م تالبیااع الااثمن مائااة وعشاارة دراهاام صااهّي  فااإن عاارف املشااترمل أّن  (عشاارة یعاارف   و
إن یصااهّي   املشااترمل ذلااك حااال البیااع م کااان یعرفااه بعااد احلسااابت وکااذلك احلکاام يف  و
کااّل )املواضااعة کمااا إذا قااال:   فااإّن  (عشاارة بعتااك  ائااة درهاام مااع خسااران درهاام يف 
إن تالبیع الثمن تسعون صهّي  املشترمل إذا عرف أّن  إن کان   م و یعرف ذلك بطل البیع و
 یعرفه بعد احلساب.

ــألة  کااان الشااراء بااالثمن املؤّجااإ :211مس   باار  ل وجااب عاایل البااائع مراحبااة أنذا 

ت اًل باذلك األجالواإلمساا  باالثمن ماؤّج  املشاترمل بانی الارّد  ر أخايف ختّیا فاإن تباألجل
 املشاترمل بانی باألجلت فإن أخفاه ختّیر   بر  أن أو مواضعة وکذا جيب عیل البائع تولیة

 أجل. بالثمن املسّمی من دونالرّد واإلمضاء 
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 له بیع أفرادهاا مراحباة باالتقومي إاّل  جيز   إذا اشترى للة صفقة بثمن م :212مسألة 
 بعد اإلعالم.

رأس  أّن  کماا إذا أخبار  -  کذب البائع يف إخبااره بارأس املاالإذا تبنّی  :213مسألة 
 ر وختّیاا تالبیااع صااهّي  - مالااه مائااة وباااع بااربهي عشاارة وکااان يف الواقااع رأس املااال تسااعنی

إمضائه بتمام الثمن املذکور امل  يف العقد وهو مائة وعشرة.  شترمل بنی فسخ البیع و
کاان    مثل مائة درهم ومإذا اشترى سلعة بثمن معنّی  :214مسألة  یعمل فوا شیئًا 

کاان باأجرة بذلكت أمّ  له اإلخبار  ذلك رأس ماهلا وجاز  ا إذا عمل يف السلعة عماًل فإن 
بعتااك ) :یقاول لاه أن از فاإذا کاناات األجارة عشارة جا تاملاالاألجارة إع رأس  ضاّم  جااز 

 .(السلعة برأس ماهلا مائة وعشرة وربهي کذا
األجارة إع  لاه أن یضاّم  جياز   العمل بنفسه وکانت له أجارة م إن باشر  :215مسألة 
کااذا وبعتکهااا  ااا ذکاار ) :باال یقااول ترأس املااال بااهي  رأس املااال مائااة وعماا  یساااومل  ور

 .(کذا
کااان الااثمن ماااإذا اشااترى معیبااًا فرجااع عاایل البااا :216مســألة  بااق بعااد  ئع باااألر  

یساقط   اًل مناه أو ماازاة عایل اإلحساان ماألر ت ولو أسقط الباائع بعاض الاثمن تفّضا
 بل رأس املال هو الثمن يف العقد. تذلك من الثمن
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 الفصل التاسع 
 يف الربا

 وهو قسمان:
 : ما یکون يف املعاملة.لاألّو 

یاأ  حمكاه يف کتااب الادین والقارض إن شااء اهلل  ت: ما یکاون يف القارضالثاين و
 تعاع. 

یادة عینیّ  : فهو کبیع أحد املثلنی باآلخر لاألّو  اأّم  کیلاو  تة يف أحدمهامع ز کبیع مائة 
کیلااو حنطااة  کیلااو ماان احلنطااة سمساانی  ین مهنااات أو مخساانی  ماان احلنطااة  ائااة وعشاار

یادة حمكیّ  یة کبیع عودینارت أو ز ین کیلو من احلنطة نقدً  بعشر ن کیلو مان احلنطاة شر
  وهو حرام. تنسیئة

ميااه بااالبیع أو جياارمل يف غیاا  ااتّص وهاال  ره ماان املعاوضاااتال قااوالنت والصااحیهي حتر
کانت بعنوان البیع أو املبادلة أو أاختصاصه  ا کانت املعاوضة فیه بنی العیننیت سواء 

هاذه العشارة الاّ لاك هباذه اخلمساة تکاون  صاحلتك عایل أن)یقول:  لصلهي مثل أنا
 هتاب ل صاحلتك عایل أن)تکن املعاوضة بنی العیننی کأن یقول:   ا إذا مت أمّ (الّ ل

أبرأتاك عان اخلمساة الاّ ل علیاك )أو یقول:  تهب لك هذه اخلمسة(أتلك العشرة و
 ة.الصّح ب حکمفیوحنومها  (بشرط أن تبرئين عن العشرة الّ لك عّ  

 ة أمران:ق الربا يف املعاملة النقدیّ شترط يف حتقّ یأ  :217مسألة 
إن اختلفت الصفاتت فال اد اجلنس والذات عرفاً : احّت لاألّو  کیلاو  جياوز  و بیاع مائاة 

کیلااو ماان الردیئااةماان احلنطااة اجلّیاا کیلااو ماان األرز  وال تدة  ائااة ومخساانی  ین   بیااع عشاار
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کیلاو مناه أو مان الارد نبر د کالعاجلیّ  ی ملءبأربعنی  ا إذا اختلفات الاذات ت أّمازاومّل کااحلو
  . کبیع مائة ومخسنی کیلو من احلنطة  ائة کیلو من األرز تبأس فال

 ا یبااع بالعاّد من العوضنی من املکیل أو املوزونت فإن کاناا ّما یکون کّل  أن :الثاين
تنی وجاوزة بیاع بیضاة ببیضا باأست فیجاوز  يف بعاض الابالد فاال اجلوز مثاًل کالبیض و
  تلك البالد. جبوزتنی يف
ین ق اا إذا کانات املعاملاة نسایئة فاه اشاتراط حتّقاوأّما باا فواا بالشارطنی املااذکور لر
 موردین: یتر  مراعاة مقتضی االحتیاط يف فالت إشکال

کبیاع مائاة  تیکون العوضان من املکیل أو املوزون ماع االخاتالف يف اجلانس أن .1
 .  ائة کیلو من احلنطة إع شهر کیلو من األرز 

یااادة أن یکااون العوضااان ماان املعاادود وحنااوه مااع احّت  .2 ادمهااا يف اجلاانس وکااون الز
 . جوزات سمس عشرة جوزة إع شهر کبیع عشر  تةعینیّ 

یّ  :218مسألة  باا تکلیفاة باطلة إذا صاملعاملة الربو ا ًات وأّمادرت من العام حبرماة الر
َّّ  - وضاوعکان جهله باحلکم أو باملسواء أ - إذا صدرت من اجلاهل هبا

علام باحلاال  مثأ
   ما أخذه حال اجلهل. له حّل  فتاب
باه دون  ة لتخاتّص دّیاة التع ّ یّ ة املعاملة ال احللّ من جهة صّح تکون  ة حینئذ  یّ احللّ و

 إذا کان عاملًا باحلرمة. الطرف اآلخر 
باع مائة کیلو من احلنطة یأ  فال تيف الربا جنس واحد احلنطة والشعیر  :219مسألة 

إن کانا يف بااب الزکااة جنسانیت فاال کیلو من الشعیر   ائّ  أحادمها إع اآلخار  یضاّم  و

جتاب   م يف تمكیل النصابت فلو کان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعیر 
 فوما الزکاة.
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فإن  تالعلس نوع من احلنطة والسلت نوع من الشعیر بعضهم أّن  ذکر  :220مسألة 
إاّل ثبت ذلك حلقّ   .فال هما حمكهما و

کیلاو  اللحوم واأللبان واألدهان ختتلف بااختالف احلیاوان فیجاوز  :221مسألة  بیاع 
ین من حلم البقر  ه فإّنا وکذا احلکم يف لانب الغامن ولانب البقار  تنقد ً  من حلم الغمن بکیلو

 بیعهما مع التفاضل نقدً . جيوز 
فاحلنطاة  واحد مهنا جنست بأنواعه جنس واحد واحلبوب کّل  التمر  :222مسألة 

  واحد جنس. ة والعدس وغیرها کّل  َّ واملا  والّذأ  واألرز 
کاّل  ة والصافر ات من الذهب والفّض والفل ّ  واحاد مهناا  واحلدیاد والرصاال وغیرهاا 

 جنس برأسه.
واإلبال  تواجلااموس جانس واحاد والبقر  تجنس واحد الضأن واملعز  :223مسألة 

باسم فهاو جانس واحاد يف  صنف  تّص  کّل  جنس واحدت والطیور  خاّ  راب وال َّ الع  
باسم من احلمام جنس يف مقابال  ما  تّص  وکّل  تاحلمام غیر  مقابل غیرهت فالعصفور 

لفاة حبساب اخاتالف فالفاختة واحلمام املتعارف جنسانت والسمك أجناس خمت تغیره
 أصنافه يف االسم.

کااّل  الوحشااّي  :224مســألة   ااالف  ّ  األهاا فااالبقر  تحیااوان خمااالف للهااّ   ماان 
والغامن  والوحشاّي  األهاّ   التفاضال بانی حلموماا نقادً ت وکاذا احلماار  فیجوز  تالوحشّي 
 .والوحشّي  األهّ  

أصاال مااع  کااّل  أّن )رضااوان اهلل تعاااع علااوم( ء باانی الفقهااا املشااهور  :225مســألة 
 توکاذا الفاروع بعضاها ماع بعاض کاحلنطاة والادقیق واخلباز تع عنه جانس واحادیتف ّ  ما
ة املااذکورة ّیااست ولکاان الکلّ بْ والااّد   والرطااب والتماار  وکالبساار  تحللیااب واللاانب واجلاانبوکا



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 82 

 توالسمسم ودهنه توالتمر واخلّل  تاد احللیب والزبدإشکال يف بعض مواردها کاحّت  حمّل 
 ا.یتر  مراعاة مقتضی االحتیاط فو فال تذلك ونظائر 

ن وکاانا یأ إذا کان الشيء مّ  :226مسألة   یاوزن جااز  کاال والیأ  فرعاه ال کال أو یاوز

بیعه مع أصله بالتفاضل کالصوف الذمل هو من املوزون والثیااب املنساوجة مناه الاّ 
ان والثیاااب بیعهااا بااه مااع التفاضاالت وکااذلك القطاان والکّتاا ه جيااوز فإّناا تلیساات منااه

 املنسوجة مهنما.
  :227مســألة 

أ
کااان الشاايء يف حااال موزونااًا أو مکاایاًل ويف حااال أ یس خاارى لااإذا 

  جيز   کذلك م
أ
 يف احلال الثانیة. وع وجاز بیعه  ثله متفاضاًل يف احلال األ

من جنسه کبیع حلام  م حیوان حبیوان حّي عدم بیع حل لزوماً األحوط  :228مسألة 
 . جنسه أیضًا کبیع حلم الغمن بالبقر بل وال بغیر  تالغمن بالغمن
بة وح :229مسألة   کالرطاب یصایر  - الاة جفاافإذا کان للشيء حالتان حالة رطو

بیباًا واخلباز  نب یصیر مترً  والع مناه  ًا جبااّف بیعاه نقادً  جاّفا جياوز  - یابسااً   اللانی یصایر ز
متماااثاًل  ا بیااع الرطااب منااه باجلاااّف أّماامتفاضاااًلت و وز جياا ورطبااًا برطااب منااه متماااثاًل وال

باة حبیاث إذا جاّف    قادار بیعه متفاضااًل حایّت  جيوز  وال تنقدً  عیل کراهة  فیجوز  الرطو
 .یساومل اجلاّف 

کااان الشاايء یباااع بالعااّد  :230مســألة   مااثاًل يف بلااد ومکاایاًل أو موزونااًا يف آخاار  إذا 

کاان مکایاًل أو موزوناًا يف غالاب الابالد أم الت فاال فلکاّل  بیعاه  جياوز  بلاد حمكاه ساواء أ
ن   د یباع فیه بالعّد.نقدً  يف بل ذلك وجيوز  تمتفاضاًل يف بلد یباع فیه بالکیل أو الوز

ن والعّد ماثاًل يف بلاد واحاد فااألحوط ا إذا کان الشيء یباع بکّل وأمّ   لزومااً  من الوز
إن بیع نقد ً   .عدم التفاضل فیه و
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یبیاع  باأن تاجلانس إع الطارف النااقص غیار  ص من الربا بضاّم یتخلّ  :231مسألة 
صادا کاون املنادیل باإزاء مائة کیلاو مان احلنطاة ومنادیاًل  اائّ کیلاو مان احلنطاة إذا ق

کاّل   غیر  ص منه بضّم ةت وکذا یتخلّ الزائد وکانت املعاملة نقدیّ  املقدار  مان  اجلانس إع 
کیلاو مان احلنطاة  نادیل  - الطرفنی ولو مع التفاضل فوما کما لو باع مندیلنی وماائّ 

کیلااو مهنااا کااّل  وتصااهّي  - ومائااة  کااون املناادیل يف  بااإزاء طاارف  املعاملااة مطلقااًا إذا قصاادا 
نقدً  إذا قصدا کاون املنادیل مان الطارف النااقص  وکذا تصهّي  تاحلنطة يف الطرف اآلخر
 . الزائد من احلنطة يف الطرف اآلخر بإزاء املندیلنی واملقدار 

با بنی الوالد و :232مسألة  مهنماا  لکاّل   فیجاوز  تزوجتاهوال بنی الرجل و تولدهال ر
یادة من اآلخر با بنیأخذ الز ّب  ت وکذا ال ر یادة املسلم واحلر  .إذا أخذ املسلم الز

یّ  ّي ا الذمّ وأمّ  یاادة مناه بعاد  ة معه ولکان جياوز فتحرم املعاملة الربو للمسالم أخاذ الز
یعتهت وال باا  فرق فیما ذکار  وقوع املعاملة إذا کان إعطااها جائزً  يف شر باا البیاع ور بانی ر

 القرض.
  فارق يف الولاد بانی الاذکر  ال :233مسألة 

أ
 والکبیار  نا  وال بانی الصاغیر نا  واخلواأل

 فرق يف الزوجة بنی الدامئة واملتمتّ  وولد الولدت کما ال بنی الصلّ   وال
أ
 ّم ع هبات ولیست األ

 الربا بیهنا وبنی الولد. یصهّي  کاألب فال
بیااع  جياارمل فوااا الربااات فیجااوز  ا ماان املعاادود الة  ااا أهّناااألوراق النقدّیاا :234مســألة 

 بیااع مخسااة دنااانیر  فیجااوز  تمتفاضاااًل مااع اختالفهااا جنسااًا نقاادً  أو نساایئةبعضااها باابعض 

یتیّ  التفاضال يف البیاع  اد يف اجلانس فیجاوز ا مع االحّت ة مطلقًات وأمّ عراقیّ  ة بعشرة دنانیر کو
 یتر  مراعاة مقتضی االحتیاط فیه. فال و عن إشکال ل ا نسیئة فالهبا نقدً ت وأمّ 
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یل األوراق  وال فوا إذا کان الشاخص  املبلغ املذکور   عىن أّن  تة نقد ً املالیّ بأس بتنز
 منااه حااااّلً  یبیعااه الاادائن بأقااّل  خصاامها يف املصااارف وغیرهااا بااأن جاااز ماادینًا بااه واقعااًا 

یکون الثمن نقدً .  و
ة مان دون ساندً   بلاغ مان األوراق النقدّیا شاخص لخخار  إذا أعطی :235مسألة 

ت كذلا یصاهّي  ممنه  نزله عند شخص ثالث بأقّل الثاين وأ هأخذیکون مدینًا له به ف أن
جبعال ذلاك وسایلة إع يف البلادان اإلساالمّیة ة األهلیّ  بأس به يف املصارف غیر  نعم ال
کم الشرعّي  استئذانف فیه بعد والتصرّ  املال من املصرفأخذ  ذکرنا تفصایل  ت وقداحلا

 (.28)املسألة  ألّولاجلزء ا  آخر ( يفذلك يف رسالة )مستحدثات املسائل

 الفصل العاشر 
 بیع الصرفيف 

 فرق بنی املسکو  مهنما وغیره.  وال تةبالذهب أو الفّض  ةبیع الذهب أو الفّض  :وهو
یادة.ة بالفّض بیع الذهب بالذهب والفّض  جيوز  ال :236مسألة   ة مع الز
هما يف تساو یعتبر  وال تة وبالعکس نقد ً بأس ببیع الذهب بالفّض  ال :237مسألة 

 .مطلقاً  جيوز  نسیئة فال ا بیع أحدمها باآلخر وأمّ  تالوزن
یتقابضاا   فلو م تاالفتراقالصرف التقابض قبل  ة بیعصّح شترط يف یأ  :238مسألة 

 فیه وبطل يف غیره. ولو تقابضا يف بعض املبیع صهّي  ت افترقا بطل البیعحیّت 
  افترقا صهّي یتقابضا حیّت   وملو باع النقد مع غیره بنقد صفقة واحدة  :239مسألة 
 بطل يف النقد.والنقد  يف غیر 

 البیع. لو فارقا املجلس مصطحبنی وتقابضا قبل االفتراق صهّي  :240مسألة 
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 بااال ختاااتّص  تيف النقااادین اجلاااارملیشاااترط التقاااابض يف الصااالهي  ال :241مســـألة 
 ته بالبیع.شرطیّ 

یاال واللیارة وال  دینارکالاة جيرمل حکم الصارف عایل األوراق النقدّیا ال :242مسألة  ر
املسااتعملة يف هااذه األزمنااة اسااتعمال  والباااون وحنوهااا ماان األوراق والاادوالر  والروبیااة
إن فیصاهّي  تالنقدین ه کماا أّنا تق التقاابض قبال االفتاراقیتحّقا  م بیاع بعضاها بابعض و

 زکاة فوا. ال
 یه بنقاد آخار ة غیره دین من أحد النقدین فباعه علإذا کان له يف ذمّ  :243مسألة 

 ته.حاجة إع قبض املشترمل ما يف ذمّ  وال تالبیع ق صهّي وقبض الثمن قبل التف ّ 
یاد فباعاه عایل عمارو بنقاد وقبضاه مان عمارو  :244مسألة  کاان لاه دیان عایل ز لو 

یدً  ووکّ  ا د التوکیل بال ال جرّ  صهّي ی مته قبض ما يف ذمّ  يفل عمرو ز یاد  أن ّدَّ بأ یقبضاه ز
یعیّ   ق.نه قبل التف ّ نه يف مصداق بعیو

َّّ  ناة بنقادإذا اشاترى مناه دراهام معیّ  :245مسألة  باعهاا علیاه أو عایل غیاره قبال  مثأ
ل البیاع األوّ  ق صهّي فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التف ّ  تالبیع الثاين یصهّي   قبضها م
إذا م  ل أیضًا. افترقا بطل البیع األوّ یقبضها حیّت   و

کاان لاه دراهام يف :246مسألة   (تاكيف ذمّ  ا دناانیر هْلاّو  حَّ ) :ة غیاره فقاال لاه ذّماإذا 
إن م ة إع دنانیر ل ما يف الذمّ وحتّو  تذلك فقبل املدیون صهّي  کاان   و یتقابضاات وکاذا لاو 

 ل الادنانیر وتتحاّو  ه یصاهّي وقبل املادیون فإّنا (هلا دراهمحّو  ) :ته فقال لهيف ذمّ  له دنانیر 

یلهاا مان  فیجاوز  تةة إذا کانت يف الذمّ نقدیّ إع دراهمت وکذلك احلکم يف األوراق ال حتو
 . جنس إع آخر

 لااو حاایّت  تجيااب عاایل املتعاااملنی بالصاارف إقباااض املبیااع أو الااثمن ال :247مســألة 
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کااان للمبیااع أو الااثمن منفعااة  تجيااب علیااه إقباااض صاااحبه  قاابض أحاادمها م قباال ولااو 
 ملن انتقل إلیه. القبض کانت ملن انتقل عنه ال

راهااة يف  تإن کانااالفّضااّیة والذهبّیااة املغشوشااة  الاادراهم والاادنانیر  :248مســألة 
إنفاقهاا املعاملة هباا جياوز   تها مهاواًل أم معلومااً کاان غّشاواملعاملاة هباا ساواء أ خرجهاا و

کااان مقاادار  خرجهااا  جيااوز  تکاان راهااة فااال  م معلومااًا أم مهااواًلت و إن الغااّش  وسااواء أ
إنفاقها واملعاملة هبا إاّل   حاهلا. عد إظهار  بو

اضااها ولااو مااع صاارف املساکوکات ماان النحاااس وأمثالاه إع أبع جيااوز  :249مسـألة 
ذلااك يف املسااکوکات  جيااوز  أبعاضااه کمااا هااو الغالاابت نعاام الالتفاضاال باانی األصاال و

یفها إع أبعاضها مع التفاضل إاّل  جيوز  ا من املوزون فالفإهّن  تةة والفضیّ الذهبیّ   مع تصر
 الضمیمة.

الذمل یکون  ّش الغ   - ص هبا عن الرباالّ یتخلّ  - یکه يف الضمیمة :250 مسألة
مساهتلك وکانات لاه قیماة يف حاال  غیر  ة املغشوشنی إذا کان الغّش يف الذهب والفّض 

کااان الطرفاااان  تکااون لااه قیمااة عاایل تقاادیر  یکااه أن وال تاً کونااه غّشاا التصاافیةت فااإذا 
کاّل  صادا کاون الغاّش ماع التفاضال مطلقاًا إذا ق مغشوشنی کذلك صهّي  طارف باإزاء  يف 
إذا کان أحدمها مغشوشاًا دون اآلخار اخلالص يف الطرف اآلخر التفاضال فیماا  جااز  ت و
یادة يف طرف اخلالص وقصدا کوهنا بإزاء الغاّش إذا کانت املعاملة نقدیّ  يف  ة وکانت الز

یادة يف املغشو  مطلقًا. یصهّي  والالطرف اآلخرت   إذا کانت الز
کثاار  ة بالااذهب جيااوز حاااّل اآلالت ا أ  :251مســألة  کااان أ ماان  بیعهااا بالااذهب إذا 
 -  کماا مارّ  - ة به وقصدا کون الزائد بإزاء نفس اآللة وکانت املعاملة نقدیّ حیّل الذهب ا أ 

کاّل جيز   مإاّل و ا ت نعم لاو بیاع السایف بالسایف وکاان  إن کانات   جااز یّل مهنماا حمأ البیاع و
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کثر  ة يفیَّ لْ احل   الْ احل  من  أحدمها أ یصاهّي ة يف اآلخاریَّ الْ مطلقاًا إذا قصادا کاون احل   ت و ة يف یَّ
یصاهّي  تطرف بإزاء السیف يف الطرف اآلخار کّل  ة إذا قصادا کاون السایف نقادً  خاّصا و

یادة يف الطرف الزائد بإزاء السیف يف الطرف اآلخر  . والز
یسم والفّض  :252مسألة   -  مارّ  کماا - بیعه نقاد ً  ة جيوز الکلبتون املصنوع من اإلبر

کثر بالفّض  یسام والاذهب من الفّض  ة إذا کانت أ ة املوجودة فیه وزنًات واملصنوع من اإلبر
کثر  جيوز   .من الذهب املوجود فیه وزناً  بیعه کذلك بالذهب إذا کان أ

ق فوجدها ة أو بذهب وقبضها قبل التف ّ نة بفّض ة معیّ إذا اشترى فّض  :253مسألة 
ولاایس لاه املطالباة باإلبادالت ولااو  تو غیرمهاا بطال البیاعأ رصاصاًا أو حناساااً  جنساًا آخار 

کااذلك بطاال البیااع فیااه وصااهّي  ض لتاابعّ  الکااّل  رّد  ولااه حینئااذ   تيف البااا  وجااد بعضااها 
إن وجدها فّض  یکن له   وم ة معیبة فإن کان العوض من جنسها کان له الرّد الصفقةت و

کاان العاوض مان لزومااً  عایل األحاوط ن مان الارّد أخذ األر  ولو مع عدم الاتمکّ  إن  ت و
کاان باخلیاار   غیار  تن مان الاارّد وبانی املطالباة بااألر  مااع عادم الاتمکّ  باانی الارّد  جنساها 
 ق وبعده.فرق يف ذلك بنی کون أخذ األر  قبل التف ّ  وال

ة أو بااذهب وبعااد القاابض وجاادها ة بفّضااة يف الذّمااإذا اشااترى فّضاا :254مســألة 
کاان قبال التفا ّ  رصاصًا أو حناسًا أو غیرمهات جنسًا آخر  للباائع إباداهلا فاإذا  ق جااز فاإن 

إن وجادها جنساًا آخار  ق صاهّي قبض البدل قبل التف ّ   تق بطال البیاعبعاد التفا ّ  البیاع و
إذا وجادها فّضایکاه اإلبادال يف صااّح  وال  ةة معیبااة کاملغشوشاة ومضاطربة السااکّ تهت و
إبداله وبنی الرضا به من دون  املشترمل بنی رّد   ختّیر ولیس لاه فساخ  تأر املقبوض و

 وال بانی کاون ظهاور  تفرق بنی کون الثمن من جنس املبیاع وغیاره العقد من أصلهت وال

 بعده.ق والعیب قبل التف ّ 
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یشترمل من الصائغ أو غیره خامتاًا أو غیاره مان املصاوغات  أن جيوز  ال :255مسألة 
یادة  الحظة أجرة الصیاغةت بل من الفّض  یه بغیر ا مّ إة أو الذهب جبنسه مع ز  أن یشتر

لیاتخّلص مان  - تقاّدم عایل ماا - مةمن مقداره مان جنساه ماع الضامی جنسه أو بأقّل 
 الربا.

کاااللیرات الذهبّیاا :256مســألة  یااد نقااود  کااان لااه عاایل ز ة وأخااذ منااه شاایئًا ماان لااو 
کاان األخاذ بعناوان االساتیفاء یانقص مان اللیارات  بیاتوکالر ةیّ املسکوکات الفّض  فإن 

کاان الادین مخاس لیارات  ما أخذ بسعر  فیه  قدار زمان أخذ  يف کّل  ذلك الزمانت فإذا 
 روبیات ويف الثاين عشرً  ويف الثالث عشرً  وکاان ساعر  ل عشر األوّ  وأخذ منه يف الشهر 

ويف الثالاث  تويف الثااين اثناّ عشارة روبیاة تل مخس عشرة روبیةاألوّ  اللیرة يف الشهر 
ل ومخساة أسداساها يف الثااين األوّ  لیارة يف الشاهر روبیات نقص من اللیرات ثلثاا  عشر 

کاان ماا أخاذه دَّ ولیرة تاّما کاان األخاذ بعناوان القارض  إن  یاد یْ ة يف الثالاثت و ناًا علیاه لز
یااد علیااهت  جيااوزوبااق دیاان ز  جتااوز کمااا  تنااه وفاااءً  عاان اآلخااریْ احتساااب أحاادمها دَّ   و

 .ا له علیههنما صاحبه مّ کّل  م بیهنما عیل إبراء  املصاحلة 
کااأن  - ة ماان الااذهب أو الفّضاابنقااد معاانّی  تااه آلخاار ماان اشااتغلت ذمّ  :257مســألة 

اًل مثاًل أو أصدق زوجته مهرً  کذلك أو جعله مثناًا يف البیاع ماؤّج  اقترض منه ألف دینار 
 ة. بالقیمة وقت اشتغال الذمّ  وال اعتبار  تسعره لزمه النقد املعنّی  ر فتغیّ  - أو حااّلً 

ة مغشوشاة ة خالصاة  ثقاال مان فّضاأن یبیع مثقااًل من فّضا ز جيو ال :258مسألة 
ة إذا ذلاك يف املعاملاة النقدّیا ت وجيوز یصو  له خامتًا مثالً  بشرط أن لمتمّو  غیر  بغّش 

یادة يف طرف اخلالص باإزاء الغاّش متمّو  کان الغّش  وصایاغة اخلاامت  اًل وقصدا کون الز
ا) :یقاول لاه أن يف الطرف اآلخرت کما جياوز  مثقاااًل مان نقادً  ل هاذا خامتاًا وأبیعاك  ْغ صأ
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عااًل عیل أن یکاو (لمتمّو  غیر  ة مغشوشة بغّش ة خالصة  ثقال من فّض فّض  ن البیاع جأ
یشااترمل منااه  أن أیضاااً  جيااوز وتکااون الصاایاغة شاارطًا يف البیااعت  بااأن لصاایاغة اخلااامت ال

 مصو . ة مصوغًا خامتًا  ثقال غیر مثقال فّض 
ین فلسااًا صااهّي ة إاّل روبیااات بلیاارة ذهبّیاا شاار لااو باااع ع :259مســألة  بشاارط   عشاار

ین فلساًا إع اللیارة یعلما مقدار  أن  یعلماا حایّت  - الوقات حبساب ساعر  - نسابة العشار
 املستثىن من اللیرة. املقدار 

یادةت بل  جيوز  ة معًا الاملصو  من الذهب والفّض  :260مسألة  بیعه بأحدمها بال ز
یادة أو هبما معاً یباع نقدً  بأحدمه ا أنإمّ   أو یباع جبانس آخار  - عیل ما تقّدم - ا مع الز

 غیرمها.
جيتماع فیاه عناد ما یقع يف التراب عاادة مان أجازاء الاذهب والفّضا :261مسألة  ة و

إعراضاه عناه الصائغ إذا أحارز  یاان العاادة  - عادم مطالباة املالاك باه و ولاو بلحاام جر
إاّل للصائغ متلّ  جاز  - عیل ذلك ق به أو بثمنه عن مالکه ماع اجلهال یتصّد  أن لزم کهت و

جياابااه واالسااتئذان منااه مااع معرفتااه ین اطنی والنّجاايف اخلّیاا التفصاایل املااذکور  ملرت و ار
جيتمااع عناادهم ماان األجاازاء املنفصاالة ماان أجاازاء الثیاااب  ادین وحنااوهم فیماااواحلااّد 

کاان املتعاارف يف عملهام انفصاال تلاك األجازاء مواخلشب واحلدیاد فإّنا یضامنوا   ه إذا 
کانت لتلك األجزاء مالیّ  ة عند العرف أم الت ولکن جيارمل فواا شیئًا بسبب ذلك سواء أ

 التفصیل املتقّدم.
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 الفصل احلادي عشر 
 فل  الّس  بیع يف 

یقال له  - عکاس النسایئة - ل باثمن حااّل  مؤّجا وهو ابتیاع کّ ّ  تأیضاً  (ملَّ الّسَّ ) :و
یقال للمشترمل  )لبائع ول الالم ( بکسر ماملسّل  ) :و

َّ
 )وللثمن  (م إلیهاملسّل

َّ
وللمبیاع  (ماملساّل

( 
َّ
 يف اجلمیع. ( بفتهي الالمم فیهاملسّل

واملشاترمل  واحد مان الباائع اإلجياب من کّل  يف السلف صدور  یصهّي  :262مسألة 
 : یقاول ماثالً  ن الباائع بلفاا البیاع وأشاباهه باأنت فاإلجيااب ماالقبول من اآلخر وصدور 
)قبلت( أو  :بصفة کذا إع أجل کذا بثمن کذا( فیقول املشترمل ًا من احلنطةنّ )بعتك طأ 

یت(ت وأّما  :یقاول فهاو بلفاا )أسالمت( أو )أسالفت( باأنا اإلجيااب مان املشاترمل )اشتر
ا أسلمت إلیك أو أسالفتك مائاة دیناار ) مان احلنطاة بصافة کاذا إع أجال  ّن  ماثاًل يف طأ
 )قبلت(.  - هو البائعو - :فیقول املسّلم إلیه (کذا

     ةالااذهب والفّضاا يف الساالف أن یکااون املبیااع والااثمن ماان غیاار  جيااوز  :263ســألة م
أن یکاون أحادمها مان الاذهب أو  کماا جياوز  - عیل تفصایل یاأ  يف املساألة التالیاة -

ا أن یکون کّل  جيوز  وال تناً مَّ ثْ من غیرمها مثنًا کان أو مأ  ة واآلخر الفّض  ن مَّ ثْ من الاثمن وا أ
 ة.من الفّض  ة أو أحدمها من الذهب واآلخر من الذهب أو الفّض 

 یأ  :264مسألة 
أ
 : مورشترط يف السلف أ

یکون املبیاع مضابوط األوصااف الاّ ختتلاف القیماة باختالفهاا کااجلودة  أن :لاألّو 
یهي واللون وغیرهات وال یلزم التدقیق واالستقصاء بل یکاه التعیانی  والرداءة والطعم والر

والفواکه واحلبوب  السلف يف احلیوان واخلضر  رفًات فیصهّي بنحو یکون املبیع مضبوطًا ع
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اا وز واللاا واجلااوز  یااة وآالت السااالو وآالت النّجاایْ وال َّ ارة ض واملالبااس واألشااربة واألدو
ميکاان ضاابط  فیمااا ال یصااهّي  الذلااكت و ة وغیرهااا ماان األعمااال وغیاار اجة واخلیاطااوالنّساا

 ترتفاع اجلهالاة فوااا إاّل  ا الغیرهاا ّمال والبساااتنی ووالاّخ  أوصاافه کغالاب أناواع اجلاواهر 
 باملشاهدة.

فیاه وبطال يف الباا ت ولاو  ق ولو قبض البعض صاهّي : قبض الثمن قبل التف ّ الثاين
کااان الادین حااااّلً  صااهّي ة الباائع ناًا يف ذّماایْ کاان الااثمن دَّ  إاّل  تامااقباال افتراقه أو حاّل  إذا   و

 .یصهّي  م
ــث ن  : تقاادیر الثال  قاادارهت واملتاااع الااذمل یباااع  أو العااّد املبیااع ذمل الکیاال أو الااوز

باه  معتاىن ون التفااوت بانی أفاراده غیار یکا ولکان یلازم أن تبیعه سالفاً  باملشاهدة جيوز 
 والبیض. عند العقالء کبعض أقسام اجلوز 

 الرابع
َّ
أو السننی أو حنوهاات ولاو  ام أو الشهور م فیه باألیّ : تعینی أجل مضبوط للمسّل

جياوز  یاس أو احلضاایرة بطال البیااعتأو الاّد  جعال األجاال زماان احلصاااد  یکااون  فیااه أن و
ین سنة.  قلیاًل کیوم وحنوه وأن یکون کثیرً  کعشر

 اخلامس
َّ
األغاراض  هفیما  تلف باختالفام فیه مضبوطًا : تعینی مکان تسلمی املسّل

  عندمها ولو النصراف وحنوه کما سیأ .یکن له تعنّی   إذا م عیل األحوط لزوماً 
دفعااه وقاات احللااول ويف البلااد الااذمل شاارط  د البااائعإمکااان دفااع مااا تعّ اا: الســادس

کان عاّم  تالتسلمی فیه إذا کان قد شرط ذلك ميکن ذلك   الوجود أم نادرهت فلو م سواء أ
ميکنااه الوصااول إع البلااد   ولااو تساابیبًا لعجاازه عنااه ولااو لکونااه يف سااجن أو يف بیااداء ال

 .الذمل اشترط التسلمی فیه عند األجل بطل
 جيااز   فااإذا کااان املبیااع ساالفًا ماان املکیاال أو املااوزون م تیلاازم منااه الربااا ال أن :الســابع
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 جنسااه ماان املکیاال واملااوزون عاایل األحااوط جيعاال مثنااه ماان جنسااه باال وال ماان غیاار  أن
إذا کااان ماان املعاادود ملزوماااً  یااادة لزومااًا عاایل األحااوط  جيااز   ت و جعاال مثنااه ماان جنسااه بز
 ة.عینیّ 

 إطااال :265مســألة 
َّ
 أن تقااوم م فیااه يف بلااد العقااد إاّل ق العقااد یقتضااي تساالمی املسااّل

ینة عیل خالفهت و إاّل  نإ حینئذ  قر کما  -  فاألحوط لزوماً اقتضت تعینی غیره یؤخذ به و
 تعینی مکان التسلمی. -  مرّ 

إذا جعال األجال شاهرً  محال عایل ماا ینصارف إلیاه إطالقاه يف عارف  :266مسألة 
فاإن وقاع  - عایل اخاتالف أنواعاه - الشمساّي  أو الشاهر  هلاالّل ا املتبایعنی من الشاهر 

إن کان يف أثناء الشهر  تفاملراد متام ذلك الشهر ل الشهر البیع يف أوّ  فه کاون املاراد باه  و
الثاااين  ماان الشااهر  ل مااع إضااافة مقاادار األوّ  ثالثاانی یومااًا أو ممااوع مااا بااق ماان الشااهر 

کاااان  والصاااحیهي هاااو الوجاااه األّولتنت ل وجهاااااألوّ  یسااااومل املاااايض مااان الشاااهر  إن  و
التصااالهي  اسااتحباباً  ومااع عدمااه فاااألحوط تلهااو التعیاانی ماان األوّ اسااتحبابًا األحااوط 

 بلحام أصل البیع.
إ ین أو عااّد  نو  جعاال الشااهر  ووقااع البیااع يف أثناااء الشااهر  ة شااهور جعاال األجاال شااهر

جياارمل ال -  کمااا ماارّ  - اً ًا أو مشساایّ الثاااين ومااا بعااده هاللّیاا  وجهااان املتقااّدمان يف الشااهر و

 ل.األوّ 
هلماا مان تلاك السانة إذا جعل األجال لاادى أو ربیعاًا محال عایل أوّ  :267مسألة 

إذا جعله اجلمعاة أو اخلمایس محال عایل األوّ بأوّ  وحّل  ل مان ل جزء من لیلة اهلاللت و
 . الیوم املذکور ل جزء من هنار بأوّ  تلك السنة وحّل 

بیعاه مان بائعاه قبال حلاول األجال نقادً   سالفًا جااز  إذا اشترى شیئاً  :268مسألة 
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یاادة عایل األحاوط - وکذا بعده نقدً  ونسیئة جبانس الاثمن أو  - لزومااً  بشارط عادم الز
ب  ما م جبنس آخر  ینت ویستلزم الر البائع قبل حلاول  من غیر  بیعه جيوز  الا عیل التقدیر

یاادة أو النقیصاة أو أو جبنس ا بعده سواء باعه جبنس آخر  جيوز و تاألجل لاثمن ماع الز
 یستلزم الربا.  التساومل ما م
 بیعهماا لغیار  جياوز  فاال -  ماا عادا الثماار - ا فوماااملکیل واملاوزون وأّما هذا يف غیر 

 (.200البائع قبل القبض مراحبة مطلقًا کما تقّدم يف املسألة )
  :269مسألة 

َّ
 تشاترمل القباولعایل امل جيب  م فیه دون الصفة مإذا دفع البائع املسّل

ة البااائع إذا أباارأه وتباارأ ذّماا تماان املقاادار ت وکااذلك إذا دفااع أقااّل بااذلك صااهّي  ولااو ريض
إذا دفااع  توجااب علیااه القبااول املشااترمل ماان البااا ت و إذا دفعااه عاایل الصاافة واملقاادار  و

کااان شاارط الصاافة راجعااًا إع اسااتثناء مااا دوهنااا فقااط وجااب القبااول  فااوق الصاافة فااإن 
إن  ولاو دفاع إلیاه  تجياب القباول  فوقهاا م راجعاًا إع اساتثناء ماا دوهناا ومااکاان أیضًات و

 جيب القبول.  م زائدً  عیل املقدار 
 یتمکّ   األجل وم إذا حّل  :270مسألة 

َّ
املشاترمل  ر م فیاه ختّیان الباائع مان دفاع املساّل

 الفسااخ وباانی ن البااائع ماان دفااع املبیااع إلیااه يف وقاات آخاار إع أن یااتمکّ  ینتظاار  باانی أن
یااادة و بااالرجااوع بااالثمن أو بدلااه وال کثر  جيااوز  ال نقصااانت والز  لااه بیعااه ماان البااائع بااأ

کاان لاه  من دفع بعضه وعجز البائع ن ولو متکّ  تلزوماً اشتراه عیل األحوط  امّ  عن البا  
لاو فساخ و أیضًات يف الکّل   له الفسخ وجيوز يف البا  بنی الفسخ فیه واالنتظارت  اخلیار 
 .للبائع الفسخ يف الکّل  البعض جاز  يف

کااان املبیااع موجااودً  يف غیاار  :271مســألة   للتساالمی فیااه فااإن البلااد الااذمل عاانّی  لااو 
إاّل راضیا بتسلیمه يف موضع وجوده جازت التسالمی   فاإن أمکان وتعاارف نقلاه إع بلادت و

 . النتظاربنی الفسخ وا  فیجرمل احلکم املتقّدم من اخلیار إاّل وجب عیل البائع نقلهت و
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 عشر  الفصل الثاين
رعو واخلضر  بیع الثمار يف   الز

قباااال ظهورهااااا عامااااًا واحاااادً   شااااجر بیااااع مثاااارة النخاااال وال جيااااوز  ال :272مســــألة 
ا بعاد ظهورهاا ت وأّماًا واحادً  ماع الضامیمةبیعها عامنی مفا زاد وعاما وجيوز  تضمیمة بال

کاان البیاع  تلرْ  مقدارها باخلَّ نیحبیث أمکن تعی هبا آفة أم ال فإن استبان حاهلا وأّن  أو 
بشارط  - هو خارا مهنا فعاالً  ما أو کان املبیع نفس تأو مع الضمیمة تيف عامنی مفا زاد
إن - هبا ة معتّد أن تکون له مالیّ   یقتطفهاا يف احلاال جااز  یشترط عایل املشاترمل أن  م و

مقتضای یتار  مراعااة  فاال إشاکالت البیع حماّل  ا مع انتفاء هذه األربعة فجواز وأمّ  تبیعها
 االحتیاط فیه.

قبال اساتبانة حالاه أن تکاون  زة لبیاع الثمار يف الضامیمة املجاّو  یعتبر  :273مسألة 
یعتبر  تبیعه منفرد ً  جيوز  امّ  إلیاه  کوهنا ملوکة ملالاك الثمارت وکاون الاثمن هلاا وللمنضاّم  و

 عیل اإلشاعة. 
عاایل  - نعاام یشااترط فواااابعااةت کوهنااا ت فیجااوز تکااون متبوعااة  فوااا أن یعتباار  وال

ختاارا   م معهااا عاایل رأس مااال املشااترمل إن اتکااون حبیااث یااتحفّ  أن - األحااوط لزوماااً 
 الثمرة.

ااالنخاال مثاال  یکااه يف الضاامیمة يف مثاار  :274مســألة  ااعَّ الّسَّ  والشااجر  برَّ ف والکَّ

 الیابس الذمل يف البستان عیل الشرط املتقّدم.
 استبلو بیعت الثمرة قبل  :275مسألة 

أ
 إشکال. بال صوهلا جاز انة حاهلا مع أ

لشارط املتقاّدم بیاع با البستان واستبان حالاه جااز  ض مثر بع إذا ظهر  :276مسألة 
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إنه د يف تلاك السانة معااملتجّد  د البساتان أم احّتا تد اجلانس أم اختلافاحّتا تیظهار  م و
 . رتکثّ 

حکم العامنی  جریتنی يف السنة الواحدة مرّ  إذا کانت الشجرة تثمر  :277مسألة 
 علوما.

َّّ  :278مسألة  کثر مثأ   إذا باع الثمرة سنة أو سنتنی أو أ
أ
 صوهلا عیل شخص آخر باع أ

  تیبطل بیع الثمرة  م
أ
بة املنفعاة يف املاّد بل تنتقل األ ناةت ة املعیّ صاول إع املشاترمل مسالو

 يف الفسخ مع اجلهل. وله اخلیار 
 یبطال بیاع الثمارة  اوت بائ ال :279مسألة 

أ
صاول إع ورثاة الباائع عهاا بال تنتقال األ

بة املنفعةت وکذا ال  یبطل بیعها  وت املشترمل بل تنتقل إع ورثته.  وته مسلو
وکانت اخلسارة مان  تإذا اشترى مثرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد :280مسألة 

بالتلف  وتقّدم أیضًا إحلاق السرقة وحنوها تمال البائع کما تقّدم ذلك يف أحکام القبض
 .وحکم ما لو کان التلف من البائع أو املشترمل أو األجنّ  

ـــألة   تالت بعیهناااایساااتثين مثااارة شاااجرات أو خنااا لباااائع الثمااارة أن جياااوز  :281مس
کاالربع واخلمااسحّصا یساتثين وأن  تنااًا کمائاة کیلااویساتثين مقادارً  معیّ  وأن تة مشاااعة 

یل املساتثىن واملساتثىن مناه ع الانقص عالکن يف هاتنی الصورتنی لو خاست الثمرة وزّ 
کاان وأّما تع البا  بتلك النسبةة مشاعة یوزّ عیل النسبةت فه صورة استثناء حّص  ا إذا 

بااع مااثاًل املسااتثىن مقاادارً  معیّ  یقااة معرفااة الاانقص ختماانی الفائاات بالثلااث أو الر نااًا فطر
لثلاث املستثىن بتلك النسبةت فإن کان الفائت الثلث یساقط مناه ا فیسقط من املقدار 

إن کان الربع یسقط الربع وهکذا.  و
  جيااوز  :282مســألة 

أ
رهااا کاألمتعااة صااوهلا بااالنقود وبغیبیااع مثاارة النخاال وغیااره يف أ



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 96 

 کغیره من أفراد البیع. باملنافع واألعمال وغیرهاواحلیوان والطعام و
أو سارً  متارً  کانات أو رطباًا أو بأ  - املزابنة وهي بیاع مثارة النخال جتوز  ال :283مسألة 

ة يف الذّما تغیره سواء من مثره أم من مثر  تأو غیرمها دون الرطب والبسر  بالتمر  - غیرها
یستثىن من ذلك بیع العَّ نًا يف اخلاراأم معیّ   ة کما سیأ .ّیَّ ر  ت و

باأس  مثاره فاال ا بیعه بغیار ت وأمّ النخل بثمره أیضاً  غیر  بیع مثر  ز جيو ال :284مسألة 
 به. 

يف أصله بثمن زائد عیل مثناه الاذمل  یبیع ما اشتراه من الثمر  أن جيوز  :285مسألة 
 باعه قبل قبضه أم بعده.سواء أ تاشتراه به أو ناقص أو مساو  

جياوز  جيوز  ال :286مسألة  باًات و بیعاه  بیع الزرع بذرً  قبل ظهوره عیل األحوط وجو
 عاىن بیاع املقادار بیعاه ماع أصاله   ا بعاد ظهاوره فیجاوز تبعًا لالرض لاو باعهاا معاهت أّما

  الظاهر 
أ
إن شاء أبقاه ممع أ  اءاااراط اإلبقاااع اشتااصوله الثابتة فإن شاء املشترمل قصله و

أو باإذن مان صااحب األرضت فاإن أبقااه  - أو ما حبمكه مان اقتضااء التعاارف ذلاك -
اا یأ حاایّت  کااان لااه الساانبل وعلیااه أجاارة األرض إذا مب  نْ سَّ و إن  تاناااً یشااترط اإلبقاااء مّ   ل 

 
أ
کاان لاه أیضااً صاول الثابتاة يف األرض حایّت قصله قبال أن یسانبل فنمات األ  ت سانبلت 

 جتب علیه أجرة األرض إاّل  الو
أ
 یفعل.  صول فلم إذا کان قد اشترط علیه إزالة األ

کاان قاد  جيوز  :287مسألة  بلاغ أوان قصاله أو بیع الزرع ال مع أصله بل قصیاًل إذا 
   یصیر یبیق حیّت  قبل ذلك عیل أن

أ
 صول حیّت قصیاًل أو قبل ذلكت فإن قطعه ونت األ

إنصا یقطعه کان لصااحب األرض فساخ البیاع کماا   م رت سنباًل کان السنبل للبائع و
یکاااون بعاااد  لزوماااًا أن واألحاااوط تلاااه قطعاااه ميکااان جااااز   م لاااه إلزاماااه بقطعاااه فاااإن أّن 

کم الشرعّي  األجرة فلو أبقااه فنماا مع اإلمکانت وله إبقااه واملطالبة ب االستئذان من احلا
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شترکًا بینه وبانی الباائع  سنبل فه کون السنبل للمشترمل وعلیه أجرة األرض أو محیّت 
یقلعاه   وکذا احلال لاو اشاترى خنااًل بشارط القلاع فلامت التصالهيلزومًا األحوط و توجهان
 .  أمثرحیّت 

 تل أو الاوزنشترط معرفة مقداره بالکیایأ  وال تبیع الزرع حمصود ً  جيوز  :288مسألة 
 بل تکه فیه املشاهدة.

ت کماا سنبل احلنطة باحلنطة ولو من غیارهوهي بیع  تاملحاقلة جتوز  ال :289مسألة 
واألحاوط اساتحبابًا عادم بیاع  تمناه احلنطاة مان احلباوب حباّب   بیع سنبل غیار  جيوز  ال

 من غیره. بالشعیر  سنبل الشعیر 
بیعهاا قبال ظهورهاا عایل  جياوز  البطایخ الوالباذزاان و کاخلیار  اخلضر  :290مسألة 

بًات وجيوز  بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومةت واملرجع يف تعیانی  األحوط وجو
 اع.اللقطة عرف الز ّ 

ميکان مشااهدته  والبّطیخ مع مشاهدة ماا کاخلیار  ضر بیع اخل ا جيوز إّن  :291مسألة 
عاادم تنااامي   یضاارّ  املسااتورة کمااا العاادم مشاااهدة بعضااها   یضاارّ  ماان خااالل األوراق وال

کأ    أو بعضًا.اّلً عظمها 
 بیعها أیضًا.  جازوحنومها  لو کانت اخلضرة مستورة کالشلغم واجلزر  :292مسألة 
 ت وحنوهااا جيااوز ْفاااث والنعناااع والّل  رّ کااالکأ   ا جياا ّ إذا کاناات اخلضاارة ّماا :293مســألة 

قباال ظهورهااا عاایل األحااوط لزومااًات  بیعهااا جيااوز  وال تاتة وجاا ّ بیعهااا بعااد ظهورهااا جاا ّ 
 . اع کما سبق يف اللقطةة عرف الز ّ واملرجع يف تعینی اجل ّ 

ظهاوره خرطاة بیعاه بعاد  ه جياوز فإّنا تاء والتاوتوکذا احلکم فیما  رط کورق احلّنا
 وخرطات. 
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کاااان خنااال أو شاااجر  :294مســـألة  ل یتقّ ااا أن أو زرع مشاااترکًا بااانی اثنااانی جااااز  إذا 
ا لهاا باذلك املقادارت فیتق ّ معانّی  صها  قادار رْ خَّ به بعد ة صاحأحدمها حّص  ل رَّ فاإذا خَّ

لها بتلك املائاة زادت علواا يف الواقاع أن یتق ّ  صاحبه  ائة کیلو غرامًا مثاًل جاز  ةحّص 
 أو نقصت عهنا أو ساوهتا.

بانی أن یکاون الشارکاء اثنانی أو ة ابقيف املساألة السا فیما ذکار فرق  ال :295مسألة 
کثاار  کااان مهنااا فتلفاات الثماارة ةت نعاايف الذّماا وأل بااه مهنااا املتقّ اا کااون املقاادار و أ م إذا 
 أّن  ه باق عیل ضمانهت والظااهر ة فإنّ ل سالف ما لو کان يف الذمّ ضمان عیل املتق ّ  فال

کاان املقادار هذه املعاملاة خاّصا  أّن  ة فالظااهر ل يف الذّمااملتقّ ا ة برأساهات نعام فیماا إذا 
یكهي عیل نقل حّص مرجعها إع الصل ة إع ذمّ  - ةة خاّص یّ بعد تعییهنا يف کمّ  - ة الشر

یکه فوا کّل املتق ّ  عیل املقصود بال جتارمل فواا املعاطااة کماا يف غیرهاا  لفا داّل  لت و
 من العقود.
کال له أن أو الزرع جاز  نخل أو الشجر اإلنسان بشيء من ال إذا مّر  :296مسألة   یأ

 أو غیرها. أو األغصان أو الشجر  مثره بال إفساد للثمر  من - ضرورة ولو من غیر  -
کاال للمااا ّ  ز جيااو :297مســألة  کااان قاصاادً  لااه ماان أوّ   األ إن  لااه  جيااوز  ت والل األماارو

إذا محل معه شیئًا حرم ماا الثمر حيمل معه شیئًا من  أن إذا  حيارم ماا  محال وم و کالت و أ
کااان قاصاارً  فااه جااواز کراهااة املا أو حااائط أو ظااّن  کااان للبسااتان جاادار  کاال  لااك أو  األ

 .لزوماً  إشکال واالجتناب أحوط
اار  بااأس ببیااع العَّ  ال :298مســألة  غیااره  وهااي النخلااة الواحاادة لشااخص يف دار  تةّیَّ

 .متر ً ها ص  رْ سَّ قبل أن تکون مترً   فیبیع منه مثرهتا تدخوله إلوا یشّق 
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  الفصل الثالث عشر 
 يف بیع احليوان

بعااهت والشاا جيااوز  :299مســألة  شااراء  جيااوز  راء بعااض احلیااوان مشاااعًا کنصاافه ور
کأن کان املقصاود  تیکن يف معرض الذبهي أو حنوه   منه کرأسه وجلده إذا مبعض معنّی 

 ًا للرکوب أو احلمل أو غیرمها.اإلبقاء علیه حیّ 
 ت مناهشراء بعض معنّی  لو کان احلیوان يف معرض الذبهي أو حنوه جاز  :300مسألة 

إن م تکون للمشترمل ما اشتراهن ذبهي یفإ یضًا فبر  فکاان   و یذبهي ملانع کما إذا کان مر
یکًا بنسبة اجلزءکان امل ماّل  يف ذحبه ضرر  ینسب ذلك اجلازء عایل  أمل بأن تشترمل شر

یااوان ماان احلیااوان بتلااك النساابةت وکااذا لااو باااع احل فلااه تةالااذبهي إع قیمااة البقّیاا تقاادیر 
 ا إذا اشاتر  اثناان أو لاعاة وشارط أحادهم أن یعانّی أّمات وواستثىن الرأس واجللد مثالً 

یکًا  -  ملاا مارّ  - یذبهي  يف الرأس واجللد مثاًل فلم - بعد ذبهي احلیوان - تهحّص  کاان شار
 فیه بنسبة املال ال بنسبة الرأس واجللد. 

یثبت البیاع هلماا و تصهّي  (حیوانًا بشرکّ  اشتر  ) : لو قال شخص آلخر :301مسألة 
یّ  کااّل  تة مااع اإلطااالقعاایل السااو یکااون عاایل  واحااد مهنمااا نصااف الااثمنت ولااو قاماات  و

ینة عیل کون املراد االشترا  عیل التفاضل کان العمل علوا.  القر
فاإن  تبالشراء شرکة ما علیه مان جازء الاثمن عن اآلمر  لو دفع املأمور  :302مسألة 
ینااة عاایل األماار کااان األماار  نااه رجااع الاادافع علیااه بالاادفع ع  بالشااراء عاایل وجااه الشاارکة قر

إاّل  تدفعه عنه  ا  عًا ولیس له الرجوع علیه به. کان متبرّ و
  جيااوز  :303مســألة 

أ
إع إتااالف املااال  یااؤّد    مااا م تعاان الولااد ّم يف الهيااامئ تفرقااة األ

 املحترم. 
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 خامتة:
قالة  يف اإل

د ة العقاويف عاّما ت وجيرملحد املتعاملنی بعد طلبه من اآلخرفسخ العقد من أ :وهي
یاهناااا يف الضااامان والصااادقة حااایّت  - النکااااو غیااار  - الالزماااة  اهلباااة الالزماااةت ويف جر
عایل  لفاا یادّل  بکاّل اإلقالاة ت وتقاع یتر  مراعاة مقتضای االحتیااط فوماا فال تإشکال

إن بیّ   م املراد و ًا بل تقع بالفعل کما تقع بالقولت فإذا طلب أحدمها الفسخ مان یکن عر
کااان ف إقالااةصاااحبه فدفعااه إلیااه  ووجااب عاایل الطالااب إرجاااع مااا يف یااده إع  تسااخًا و

 صاحبه.
یااادة عاایل الااثمن أو املااثمن أو نقصااان عهنمااا جتااوز  ال :304مســألة  فلااو  تاإلقالااة بز

 من العوضنی عیل ملك مالکه. أقال کذلك بطلت وبق کّل 
 أقلاين) :ة أو يف اخلاارا لیقیلاه باأن قاال لاهإذا جعل لاه ماااًل يف الذّما :305مسألة 

 .صهّي ( أقلين ولك عّ  کذا)أو  ت(ولك هذا املال
أقلتااك ) :لااو أقااال بشاارط مااال عاانی أو عماال کمااا لااو قااال للمسااتقیل :306مســألة 

 .فقبل صهّي  (بشرط أن تعطیين کذا أو ختیط ثوب
 جيرمل يف اإلقالة فسخ أو إقالة. ال :307مسألة 
  .اإلقالة الإعمم وارث املتعاقدین مقام املوّ ث يف وقی ال :308مسألة 
الاثمن  طیتقّس و تاإلقالة يف لیع ما وقع علیه العقد ويف بعضه تصهّي  :309مسألة 

إذا تعاّد  حینئذ   اإلقالاة بانی أحادمها والطارف  د الباائع أو املشاترمل تصاهّي عیل النسابةت و
 . اآلخر ایشترط رض ته والبالنسبة إع حّص  اآلخر 
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فاإذا تقاایال  تة اإلقالاةع مان صاّح مينا تلف أحاد العوضانی أو کلوماا ال :310مسألة 
کاان تالفاًا رجاع  ثلاه  تلعوض إع صاحبه األوّ  رجع کّل  إن  فإن کاان موجاودً  أخاذه و

 ًا.ًا وبقیمته یوم التلف إن کان قیمیّ إن کان مثلیّ 
وتلاف الابعض  تاخلروج عن امللك ببیع أو هبة أو حنومها  نزلاة التلاف :311مسألة 
 البدل عن البعض التالف.یستوجب الرجوع ب کتلف الکّل 
 العیب يف ید املشترمل یستوجب الرجوع علیه باألر  مع اإلقالة. :312مسألة 

 العاملنی واحلمد هلل رّب 





 

 کتاب الشفعة

 يف ما تثبت فيه الشفعةل: ّو  األ فصلال
 يف الشفيعالثاين:  فصلال
 يف أحكام األخذ بالشفعةالثالث:  فصلال





 

 کتاب الشفعة

 وفیه فصول:
یکنی حّصاا یکهإذا باااع أحااد الشاار کااان لشاار مااع اجتماااع الشاارائط  - ته عاایل ثالااث 

یسااامّ  تيف البیاااع ك املبیاااع باااالثمن املجعاااول لاااهیتمّلااا أن حاااّق  - اآلتیااة  ی هاااذا احلاااّق و
 وصاحبه بالشفیع. تبالشفعة

 لّو  األفصل ال
 يف ما تثبت فيه الشفعة

کااان یقباال ا تثباات الشاافعة يف بیااع مااا ال :313مســألة  لقساامة کاألرضاانی ینقاال إذا 
ینقال إذا  ت وهل تثبت فیما ینقل کاآلالت والثیاب واحلیاوان وفیماا الوالبساتنی والدور 

 والصاحیهي هااو الثبااوتقااوالنت والطارق واآلبااارال  قة ماان األهنااار کالضایّ یقبال القساامة   م
یاق واحلّما  يف احلیوان والسافینة والهنار حیّت  اساتحبابًا حایت لکان األحاوط ام والّرَّ والطر

یك عدم األخذ فوا بالشفعة إاّل    برضا املشترمل.للشر
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األخااذ فااإذا باااع أحااد داره فلاایس جلاااره  تتثباات الشاافعة باااجلوار ال :314مســألة 
 بالشفعة. 

واحدة مهنما بشخص وکاناا مشاترکنی يف  ة کّل إذا کانت داران خمتّص  :315مسألة 
ین مااع احلّصاا یقهمااا فبیعاات إحاادى الاادار یااق تثباات الشاافعة طر ة املشاااعة ماان الطر

  لصاحب الدار 
أ
کانت الداران قبل ذلك مشاترکتنی وقسامتا أم م تخرىاأل تکوناا   سواء أ

 کذلك.
کااّل املختّصاا ا احلکاام يف الاادور جياارمل هااذ :316مســألة  واحاادة مهنااا بواحااد مااع  ة 

یاقت فاإذا بیعات واحادة مهناا ماع احلّصا یاق ثبتات الشافعة االشترا  يف الطر ة مان الطر
 للباقنی.

ین بااال ضااّم  :317مســألة  یااق إلوااا مة حّصاا إذا بیعاات إحاادى الاادار تثباات   الطر
یق. یك يف الطر  الشفعة للشر

یك.ة من إذا بیعت احلّص  :318مسألة  یق وحدها تثبت الشفعة للشر  الطر
وزة غیرهاا مان األماال  املفار أو یعاّم  بالدار  احلکم املذکور  هل  تّص  :319مسألة 

یقال وجهان  .يف ذلك االحتیاطمقتضی یتر  مراعاة  الو تاملشترکة يف الطر
یق الهنر  لحقی ال :320مسألة  ة فإذا کانات الاداران املختّصا تالساقیة والبئرو بالطر

ة مان فبیعات إحادامها ماع احلّصا أو ساقیة أو بئر  مهنما بشخص مشترکتنی يف هنر  ّل ک
  لصاحب الدار  کنت م أو الساقیة أو البئر  الهنر 

أ
 . خرى الشفعة يف الداراأل

کااان ًا إع حّصااإذا بیااع املقسااوم منضاامّ  :321مســألة  ة ماان املشاااع صاافقة واحاادة 
یك يف املشاااع األخااذ بالشاافعة يف احلّصاا ها ماان الااثمن بعااد ة املشاااعة  ااا  ّصااللشاار

یعه  ولیس له األخذ يف املقسوم. تتوز
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یلحق به  :322مسألة  ضاة کاهلباة املعّو  - یفیاد فائدتاه مااتثبت الشفعة يف البیع و
 ة صداقًا أو فدیة للخلع.دون غیره کجعل احلّص  - والصلهي بعوض

یکااان   امللاااك مإذا کانااات العااانی بعضاااها ملکاااًا وبعضاااها وقفاااًا فبیاااع  :323مســـألة 
إن کان املوقوف علیه واحدً .  للموقوف علوم الشفعة و

یكبیعه تثب الوقف يف مورد جيوز  إذا بیع :324مسألة    .ت الشفعة للشر
تکون العنی املبیعة مشترکة بانی اثنانیت  شترط يف ثبوت الشفعة أنیأ  :325مسألة 

إذا بااعوا تکان   فإذا کانت مشترکة بنی ثالثة مفا زاد وباع أحادهم م ألحادهم شافعةت و
 .کذلكت الشفعة له تثب م واحدً  مهنم لیعًا إاّل 

یکنی فباااع أحاادمها بعااض حّصاا :326مســألة  ته ثبتاات إذا کاناات العاانی باانی شاار
جيًا فصاارت العانی  - مثالً  - ته من اثننیکذا لو باع حّص ت والشفعة لخخر دفعة أو تادر
یك اآل بنی ثالثة بعد هل له التبعایض باأن یأخاذ  حینئذ  خرت والبیع تثبت الشفعة للشر

ینی والش یفّصل بانی وقاوع  أو لیس له ذلك أو تر  اآلخر یفعة بالنسبة إع أحد املشتر
جيًا و والصحیهي  تال وجوهل دون الثاينله التبعیض يف األوّ  وقوعه دفعة فیحّق البیع تدر
 . هو الوجه األخیر

 الفصل الثاين 
 يف الشفيع

 ر شافعة للکااف فاال تسالم إذا کان املشترمل مسلماً الشفیع اإليف  یعتبر  :327مسألة 
 .عیل مثله وللکافر  کافر تثبت للمسلم عیل الو تإن اشترى من کافرعیل املسلم و

 تثبت للعاجز  فال تیکون قادرً  عیل أداء الثمن شترط يف الشفیع أنیأ  :328مسألة 

 .ترمل بذلك أن یرىض املشإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إاّل عنه و
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 إاّل  تفااإن م حيضااره بطلاات شاافعته تامعاای غیبااة الااثمن أمهاال ثالثااة أّیاانعاام إذا اّد 
ام وصااول املااال إلیااه مضااافًا إع األّیاا فیمهاال  قاادار  الااثمن يف بلااد آخاار  أّن  یااذکر  أن

 یدفع الثمن فال شفعة له.  الثالثةت فإن انهتت املهلة وم
مان األخذ ها زامبداحلیوانت و ا تقّدم يف خیار م یق نظیر التلف امیکه يف الثالثة أیّ و

 .بالشفعة ال زمان البیع
 راااد اآلخاااام أو إع زمان وصول املال من البلإذا کان اإلمهال ثالثة أیّ  :329مسألة 

الشافعةت  تطساقبه عایل املشاترمل  املعتّد  یوجب الضرر  - عي وجوده فیهحیث یّد  -
ید من املتعارف خر لد اآلکذا إذا استغرق إحضاره من البو  .وقتًا أز

یك غائبااًا عاان بلااد البیااع وقاات البیااع جاااز  :330مســألة  کااان الشاار لااه األخااذ  إذا 
یلة ذا حضر بالشفعة إ إن کانت الغیبة طو  .البلد وعلم بالبیع و

ا يف خصاول األخاذ بالشافعة أو فیماا إمّ  - إذا کان له وکیل يف البلد :331مسألة 
 .الوکیل األخذ بالشفعة عنهلذلك  ز جا - من ذلك هو أعّم 

اافْ تثباات الشاافعة للمأ  :332مســألة  تااه أو س إذا ريض املشااترمل ببقاااء الااثمن يف ذمّ ل 
أو أذن لاه  - ماثالً  ةاهلدّیا لاو باالساتدانة أو قباولو -  د لاه بعاد احلجارکان لاه ماال جتاّد 

 .علیه بدفع الثمن من ماله املحجور الغرماء 
یك و :333مسألة  ًا أو منونًا فیأخذ هلم ن کان سفوًا أو صبیّ إتثبت الشفعة للشر

 . صهّي  ت بل إذا أخذ السفیه هبا بإذن الوّل هبا الوّل 
کااان الااوّل  کم لاایس لااه ذلااك إاّل  هااو الااوّص  نعاام إذا   مااع رعایااة الغبطااة أو احلااا
ة کماا هاو احلاال يف ه تکه فوما رعایة عادم املفسادفإنّ  اجلّد واملصلحة سالف األب و

 .فاتالتصرّ  سائر 
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مع  - الشفعة أو املجنون أو السفیه حّق  عن الصّ   إذا أسقط الوّل  :334مسألة 
یکان  بعاد البلاو  والعقال والرشادت وکاذا إذا م م یکن هلم املطالبة هباا - مرعایة ما تقّد 

 . األخذ هبا مصلحة فلم یطالب
ا بعااد البلااو  هبااهلاام املطالبااة  کااانهاام ا إذا تاار  املطالبااة هبااا مساااهلة منااه يف حقّ أّماا

 والعقل والرشد.
کااان املبیااع مشااترکًا باانی الااوّل  :335مســألة  سااهم   علیااه فباااع الااوّل املااوّع و إذا 

 یأخذ بالشفعة لنفسه. له أن علیه جاز  املوّع 
ت  علیاهلاه أن یأخاذ بالشافعة للماوّع  سهم نفساه جااز  إذا باع الوّل  :336مسألة 

یکًا و  .لمع املوکّ کذا احلکم يف الوکیل إذا کان شر

 الفصل الثالث 
 األخذ بالشفعة أحكام يف

ق ذلاك یتحّقاوفواا اإلیقااع  ات املعتبار األخذ بالشفعة من اإلنشائیّ  :337مسألة 
یدفع الثمن إع  ت وبالفعل مثل أن(بثمنه أخذت املبیع الکذاّ  ): یقول بالقول مثل أن

یستقّل باملبیع  .املشترمل و
ا بااال إّمااا تتااار  بعضاااه اآلخااارخاااذ بعاااض املبیاااع وللشااافیع أ ال جياااوز  :338مســـألة 

 .یأخذ اجلمیع أو یدع اجلمیع أن
کثر ا ك املبیاع بإعطااء قادر الشفیع یتملّ  :339مسألة  مناه  لاثمن إع املشاترمل ال باأ

یة للثمن أم زائدة أم ناقصةت وال ةکانت قیمة املبیع السوقیّ سواء أ تبأقّل  الو یلازم  مساو
 .اً یعطي مثله إن کان مثلیّ  بل له أن تن مهناتمکّ یعطي عنی الثمن يف فرض ال أن
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کااان الااثمن قیمّیاا :340مســألة  یك بااأنإذا  بیااع یأخااذ امل ًا فااه ثبااوت الشاافعة للشاار
 باارىض لااه عاادم األخااذ بالشاافعة إاّل لزومااًا ت فاااألحوط بقیمااة الااثمن حاانی البیااع إشااکال

 .للمشترمل إجابته إذا أخذ هبا لزوماً  حوطاأل کما أّن  تاملشترمل
ع بشيء للباائع ل أو غیرها أو تب ّ إذا غرم املشترمل شیئًا من أجرة الداّل  :341لة مسأ
 .ة وحنوها م یلزم الشفیع تدارکهمن خلع

یکان للشافیع  مان الاثمن للمشاترمل بعاد البیاع م البائع شایئاً  إذا حّط  :342مسألة 
 .تنقیصه

ــألة   والتااأخیر  فیسااقط مااع املماطلااة تخااذ بالشاافعةم املبااادرة إع األتلااز :343مس

کااان التااأخیر  وال تعااذر بااال کااان عرفّیااو -  عاان عااذر یسااقط إذا  کجهلااه بااالبیع أو  - اً لااو 
یدً  فبان ت ه کثرة الثمن فبان قلیالً جهله باستحقاق الشفعةت أو تومّه  أو کون املشترمل ز

ت ه واحد فبان اثنانی أو العکاست أو أنّ شتراه لنفسه فبان لغیره أو العکسه ات أو أنّ عمر ً 
ت أو ه الربع سمسنیت أو کاون الاثمن ذهباًا فباان فّضاة أنّ املبیع النصف  ائة فتبنّی  و أّن أ

 . کذا أمثال ذلك من األعذارن أدائهت وع یعجز  لکونه حمبوسًا ظلمًا أو حبّق 
املبادرة الالزمة يف استحقاق األخذ بالشافعة یاراد مهناا املباادرة عایل  :344مسألة 

کااان مشااغواًل بعبااادة واجبااة أوت فاابااه العااادةنحااو املتعااارف الااذمل جاارت ال مندوبااة  إذا 
 .جيب علیه قطعها م

کل أو شرب م :345مسألة  جياب علیاه اإلساراع  جيب قطعه وال إذا کان مشغواًل بأ
 .يف املشي

یق خموفااً الرفقة إذا ک له إن کان غائبًا انتظار  جيوز  :346مسألة   ت أو انتظاار ان الطر

ااقضاااء وَّ إذا جاارت العااادة بانتظاااره ملثلااهت ود أو الباار  زوال احلاارّ  ام إذا علاام ه ماان احلّماار  طَّ
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ت نعم یشکل مثال عیاادة ا جرت العادة بفعله ملثلهأمثال ذلك مّ ام وهو يف احلمّ بالبیع و
یض وتشییع املؤمن وحنو ذلك إذا م وکاذا االشاتغال  تیکن ترکاه موجباًا للطعان فیاه املر

 .مورد صدقت فیه املماطلة عرفاً  يف کّل السقوط  صحیهيالبالنوافل ابتداًءت و
ن مان األخاذ کاان یاتمکّ إذا کان غائبًا عان بلاد البیاع وعلام بوقوعاه و :347مسألة 
 .إلیه سقطت الشفعة وکیل فلم یبادر لو بالتبالشفعة و

ت بال د قوله: )أخذت بالشافعة( ماثالً ال ینتقل املبیع إع الشفیع  جرّ  :348مسألة 
هارب أو  أن یارىض املشاترمل بالتاأخیرت فاإذا قاال ذلاك ودفع الاثمن إاّل به بامن تعّقأ  ّدَّ بأ  ال

ه ینتقال باالقول إع ال أّنا تعن دفع الثمن بق املبیع عیل ملاك املشاترمل ماطل أو عجز 
 .و املماطلة یرجع إع ملك املشترملأو اهلرب أ بالعجز ملك الشفیع و

للشفیع  تسقط بل جاز  شترمل قبل أخذ الشفیع بالشفعة مإذا باع امل :349مسألة 
ته لهت اإلجازة منه يف صّح  ل فیبطل الثاين وجتزی  ل بالثمن األوّ األخذ من املشترمل األوّ 

 .لالبیع األوّ  له األخذ من املشترمل الثاين بثمنه فیصهّي و
ماع  یصهّي ل بطل ما بعده وإذا زادت العقود عیل اثننی فإن أخذ باألوّ  :350مسألة 
مااا قبلااه وبطاال  ط صااهّي إن أخااذ باملتوّساات ومااا قبلااه صااهّي  إن أخااذ باااألخیر ت وإجازتااه

یصهّي مع إجازته ما  .بعده و
ضااة أو جبعلااه معّو  ف املشااترمل يف املبیااع بوقااف أو هبااة غیاار إذا تصاارّ  :351مســألة 

کاان للشاافیع األخاذ بالشاافعة بالنسابة إع ذلاك ّماا صاداقًا أو غیاار  البیااع ا ال شافعة فیااه 
 .فتبطل التصّرفات الالحقة له

جيااوز الشاا :352لة مســأ أخااذ املااال بااإزاء  فعة ماان احلقااوق فتسااقط باإلسااقاطت و
یساقطه   باإلسقاط فإذا میسقط إاّل  ل الت لکن عیل األوّ إسقاطها وبإزاء عدم األخذ هبا
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األخاذ بالشافعة عایل الثااين  صاهّي یت بال املال املبذول یستحّق  وم أخذ بالشفعة صهّي و
 .بذلك الصلهي عیل سقوطها فیسقط یصهّي و تأیضاً 

 الشفیع. ل إع غیر  یقبل النقالشفعة ال حّق  :353مسألة 
یك نصایبه قبال األخاذ بالشافعة  :354مسألة  خصوصاًا إذا  ساقطتإذا بااع الشار

 کان بیعه بعد علمه بالشفعة.
کاان األخاذ بالشافعةت فاإذا أخاذ هباا و لم باالثمن يف جاواز الع ر عتبی ال :355مسألة 
 .صهّي جاهاًل به 

 .م املبیع قبل األخذ بالشفعة سقطتذا تلف متاإ :356مسألة 
 لااه أخااذ البااا  بتمااام جاااز و تإذا تلااف بعضااه دون بعااض م تسااقط :357مســألة 

 .الثمن من دون ضمان عیل املشترمل
کاان التلاف بفعال املشاترمل إذا کان التلف بعد األخاذ بالشافعة فا :358مسألة  إن 
   ضمنه.

کاان فعل امل إذا کان التلف بغیر  :359مسألة  شترمل ضمنه املشترمل أیضًا فیماا إذا 
 .لبة ومساحمة املشترمل يف اإلقباضالتلف بعد املطا

مقتضاای یتاار  مراعاااة  فااال اث إشااکالقااال الشاافعة إع الااو ّ يف انت :360مســألة 
األخااذ هبااا مااا م یوافقااه  لاابعض الورثااة یکاان االنتقااال م ولااو بااين عاایل تاالحتیاااط فیااه

 .الباقون
کذا إذا شاهد عایل البیاع ه قبل البیع م یسقطت وط الشفیع حقّ إذا أسق :361مسألة 

ینة عیل إرادة اإلسقاط باملبارکة بعد أو بار  للمشترمل إاّل    البیع.  أن تقوم القر
ة الغائاب غائاب وکانات حّصاو ذا کانت العانی مشاترکة بانی حاضار إ :362مسألة 
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ف فیاه التصارّ اء مناه والشار جااز  کالاة عان الغائاببید ثالث فعرضاها للبیاع بادعوى الو
یك احلاضر  جيوز یعلم کذبه يف دعواهت و م ما العاه عایل ّط اعة بعاد األخاذ بالشاف للشر

یکن خمالفًا  م کان القول قوله بیمینه ما ن أنکر إت وق فهوالغائب وصّد  إذا حضر فالبیع 
 کاان لاه علیاه األجارة إن کانات ذاتة مان یاد الشافیع وفإذا حلف انتزع احلّصاللظاهرت 

ت فاإن دفعهاا إع املالاك (78م يف املساألة )منفعة مستوفاة أو غیرها عایل تفصایل تقاّد 
 .عي الوکالةرجع هبا عیل مّد 

لت للشفیع األخذ بالشافعة باالثمن املؤّجا اًل جاز إذا کان الثمن مؤّج  :363مسألة 
 کاان  إن ريض املشاترمل باه أوأیضاًا األخاذ باالثمن حاااّلً  جياوز إلزامه بالکفیلت و ز جيوو

 .شرط التأجیل للمشترمل عیل البائع
یك بالشاافعة فا :364مســألة  باانی  ملشااهور إذا تقایاال املتبایعااان قباال أخااذ الشاار
ت باال لااو أخااذ الشاافیع هبااا عاادم سااقوطها باإلقالااة)رضااوان اهلل تعاااع علااوم( الفقهاااء 

 للباائعنااء الاثمن کاون نااء املبیاع بعادها للمشاترمل وکشف ذلك عن بطالن اإلقالة فی
کاان الأمّ ت وسقوطها حینئذ   الصحیهيکما کان احلال قبلها کذلكت ولکن  تقایال بعاد ا لو 

یك بالشفعة م الباائع بعاوض املبیاع إع  ة اإلقالاة فیرجاعمينع ذلاك عان صاّح  أخذ الشر
 .املشترمل

لکان الباائع إذا  تالشافعة باه تساقط مالعانی  رّد  إذا کان للباائع خیاار  :365مسألة 
ن فساخ بعاده رجاع إو تیك بالشافعة یرجاع املبیاع إلیاه وال شافعةشارفسخ قبل أخاذ ال
 ئع أو املشااترمل غیااار اخلیااارات الثابتااة للباااا هکاااذا احلکاام يف ساااائر باملثاال أو القیمااةت و

 .العیب لعنی عن ملك املشترمل کخیار یسقط سروج ا ما
ت لاه وال أر  فاإن علماه املشاترمل فاال خیاار  إذا کانات العانی معیباة :366مسألة 
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کاان لاه يء لاه وافاإن کاان عاملاًا باه فاال شا ذا أخذ الشفیع بالشافعةفإ إن کاان جااهاًل 
کاااان لاااه الااارّد وت األر  ولااایس لاااه اختیاااار  يف الااارّد  اخلیاااار  کاااان املشاااترمل جااااهاًل   إذا 
یك بالشافعة قبال ذلاكو - ميکن م فإن ا الشافیع أّماکاان لاه األر ت و - لو ألخاذ الشار

باانی مطالبتااه إع املشااترمل و باانی الاارّد  ر فیتخّیاا اجلاهاال بالعیااب حاانی أخااذه بالشاافعة
 .ن قد أسقطه عن البائعإن کا وباألر  حیّت 

لاه أخاذ  کاانفق اطالع املشترمل عیل العیب بعد أخذ الشافیع إذا اتّ  :367مسألة 
لااع الشاافیع علیااه دون املشااترمل فلاایس لااه إذا اّط ت واألر  وعلیااه دفعااه إع الشاافیع

عیبة إلیه العنی امل بنی رّد  ر یتخیّ و تإعالم املشترمل باحلالبل له  تر مطالبة البائع باأل
 .وبنی مطالبته باألر 



 

 کتاب اإلجارة

وطها: ّول األالفصل   يف شر
وم اإلجارة: الفصل الثاين  يف بعض املسائل الیت تتعّلق بلز

  أحكام التسلمي يف اإلجارةيف: الفصل الثالث
تــالف والضــمان يف عقــد : الفصــل الرابــع يف أحكــام التلــف واإل

 اإلجارة
 يف أحكام اإلجارة: الفصل اخلامس

 مسائل متفّرقة يف عقد اإلجارةفصل: 
 





 

 کتاب اإلجارة

اط ل مثاال إجااارة اخلّیاات فاااألوّ عاایل املنفعااة عماااًل کاناات أو غیااره املعاوضااة :وهااي
 . إجارة الدار الثاين مثلللخیاطةت و

 وفیه فصول:

  ّول األفصل ال
وطها  يف شر

اا ال :368مســألة  اط: ت فاإلجياااب مثاال قااول اخلّیاافوااا ماان اإلجياااب والقبااول ّدَّ بأ
 : والقباول مثال قاول املساتأجر (آجرتاك دارمل) : وقاول صااحب الادار (آجرتك نفساي)
جياااوز قبلااات)  (اساااتأجرتك لتخااایط ثاااوب)مثااال:   وقاااوع اإلجيااااب مااان املساااتأجر ( و
 فهماة لإلجياار رة املیکه يف األخرس اإلشااو )قبلت( : فیقول املؤجر  (استأجرت دار)و

 . أو االستئجار
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 جر فلااو سااّلم املااؤ - کمااا جتاارمل يف البیااع - جتاارمل املعاطاااة يف اإلجااارة :369مســألة 

 .صّحت اإلجارة بقصد االستئجار  تأجر قبضه املسو بقصد اإلجيار  ماله للمستأجر 
 ة ایشااترط يف صااّح  :370مســألة 

أ
بعضااها يف املتعاقاادینت وبعضااها يف  مااور إلجااارة أ

  ها يف املنفعة املقصودة باإلجارةت وبعضها يف األجرة.بعضاملستأجرةت والعنی 

 شرائط املتعاقدين
کاّل  أن واملستأجر  یشترط يف املؤجر  ت کماا یشاترط خمتاار ً  مهنماا بالغاًا عااقالً  یکون 

 يفو ت(1)كأو حبکام املالاا  فعاة املقصاودة باإلجياارللمن مالکااً بالفعال یکاون  أن يف املاؤجر 
ین لساافه أو  ال یشااترط فومااا أنیکااون مالکااًا للجاارةت و أن املسااتأجر  یکونااا حمجااور
کاراه حباّق   أنإاّل  - املکارهواملجناون و إجاارة الصاّ   تصهّي  تفلیست فال کماا  - یکاون اإل

أمواله الّ س ل  فْ ال إجارة ا أ ت وال إجارة السفیه أمواله مطلقًات وإجارة الفضوّل  تصهّي  ال
 .علوا حجر 

ب بإجاازة تتعّقا م ماا - اإلجاارة بطلاتالسافیه نفساه لعمال  جر ذا آإ :371مسألة 
 .یحةصحس نفسه فهي ل  فْ ا أ  جر ا آا إذأمّ و - الوّل 

وم یکاان ولّیااًا  - كأو حبکاام املالاامالکااًا للمنفعااة  إذا م یکاان املااؤجر  :372مســألة 
کااان حمجااورً  عازة املالااكت وة اإلجااارة عاایل إجاافاات صااّح توقّ  - وکاایالً  الو لیااه لساافه إذا 
هتا عایل فات صاّح ت و إن کان حمجورً  علیه لفلاس توقّ هتا عیل إجازة الوّل فت صّح توقّ 

کاراهفت صاّح إن کان مکرهًا توقّ إجازة الغرماءت و  ر ّجاأولاو ت هتا عایل الرضاا ال باداعي اإل

                                                 

ميلکهاا  وال ةمنافعهاا املساتقبلیّ  ميلاك متلیاك -عایل الصاحیهي  -العانی فإّناه  املقصود حبکم املالك من ميلك (1)
 هي يف جنب ملکّیة العنی.
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َّّ  مال غیره ميکان  تّصهي اإلجاارة وال م إجازة املالكقبل  ملکه بشراء أو إرث أو غیرمها مثأ
 یحها بإجازة نفسه.تصح

 شرائط العني املستأجرة
 
أ
 : موروهي أ

 ( نعام یصاهّي م کما لو قال: )آجرتك إحدى دورملإجارة املهي یصهّي  ت فالالتعینی .1 
 .ارات متماثلةة سیّ ارة من عّد  کسیّ يف املعنّی  إجارة الکّ ّ 

الااّ  األوصاااف ا بااذکر ّمااإا باملشاااهدة ونااة فإّماات فااإن کاناات عینااًا معیّ ةاملعلومّیاا .2
 .ةیّ لرغبات يف إجارهتا لو کانت غائبةت وکذا لو کانت کلّ ختتلف هبا ا

 مااع الضاامیمة عاایل اإلجااارة ماان دونااه حاایّت  ت فااال تصااهّي تساالمین ماان الالااتمکّ  .3
 فتصاهّي  تمن االستیالء عایل العانی املساتأجرة ن املستأجر ت نعم یکه متکّ لزوماً  األحوط

 .قادرً  عیل أخذها کان املستأجر ا إذ  - مثالً  - ة الشاردةإجارة الدابّ 
کوالت حناوه مان املاو إجاارة اخلباز  تصاهّي  مکان االنتفاع هبا مع بقاء عیهنات فاالإ .4 أ
 .للکل

إجااارة األرض للزراعااة إذا  ت فااال تصااهّي هتااا لالنتفاااع املقصااود ماان اإلجااارةقابلیّ  .5
 .أو غیره وافیًا وم ميکن سقوا من الهنر  یکن املطر  م

 نفعة املقصودة باإلجارةشرائط امل
 
أ
 : موروهي أ

سصاول  االنتفااع حاّددت فلو احنصرت منافع املال يف احلرام أو أن تکون حمّللة .1 
أو  انالاادکّ  جاار آت کمااا لااو ًا عاایل ذلااك بطلاات اإلجااارةت أو أوقااع العقااد مبنّیاام مهنااااملحاارّ 
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 .ت الغناءالقاعة لتقام فوا حفال جر آت أو باع أو حيفا فیه اخلمریأ املخزن ل
 .لزوماً  بإزاهئا عند العقالء عیل األحوط ة یبذل املالتکون هلا مالیّ  أن .2
حیوانًا قاباًل للرکاوب  جر فلو آت دةتعینی نوع املنفعة إذا کانت للعنی منافع متعّد  .3
 .من الرکوب أو احلمل أو کلوما جر املستأ حلمل األثقال وجب تعینی حّق و

ا ّماإسانة أو شاهرً ت و ة مثال ساکىن الادار ا بتعیانی املاّد ّماإ هاية املنفعاةت ومعلومیّ  .4
ا بتعیانی العمال کخیاطاة ّماإو تارة فرساخًا أو فرساخنیبتعینی املسافة مثل رکوب السایّ 

ة أو غیرها من الابالد املعروفاة ارة إع مکّ نة أو سیاقة السیّ ة معیّ  عیل کیفیّ الثوب املعنّی 
یق معنّی   .من طر

اا الو ارة الساایّ للسااکىن ساانةت و الاادار  ماان تعیاانی الزمااانت فااإذا اسااتأجر  لاانیيف األوّ  ّدَّ بأ
یناة عایل التعیانی   أنت إاّل بطلت اإلجارة من دون تعینی الزمان للرکوب فرسخاً  تکون قر

ینة عیل التعجیلکاإل  .طالق الذمل هو قر
ت الزمان يف اإلجارة عیل اخلیاطة وحنوهاا مان األعماالتعینی  یعتبر  ال :373مسألة 

الف األزمناة ختتلاف األغاراض بااخت اإلتیان به میت طالب املستأجرت هاذا إذا مجب فی
 . تعینی الزمان فیه أیضاً من  ّدَّ بأ   فالإاّل ت والّ یقع فوا العمل

 شرائط األجرة
ا ت فإذا کانات مان املکیال أو املاوزون أو املعادود الهتايف األجرة معلومیّ  یعتبر  مان  ّدَّ بأ

ن  اا یعاارف مهنااا باملشاااهدة ال مااات وأو العااّد معرفهتااا بالکیاال أو الااوز ه أو ماان مشاااهدت ّدَّ بأ
 .وصفه عیل حنو ترتفع اجلهالة
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کلّ أن تکاون األجارة عیناًا خارجّیا جيوز و ًا أو عمااًل أو منفعاة أو حّقا ةًا يف الذّماّیاة أو 
 . التحجیر االنتقال کحّق قاباًل للنقل و

ا ارة للحمال فاالسایّ  إذا اساتأجر  :374مسألة   إذا اساتأجر تعیانی احلمالت ومان  ّدَّ بأ

اا اجااة للرکااوب فااالد ّ  کااب ّدَّ بأ یااب ماان  ت و إذا اسااتأجر ماان تعیاانی الرا کنااة حلاارث جر ما
 .من تعینی األرض ّد بأ  األرض فال

کاب أو احلمال أو األرض النعم إذا کان اخات یوجاب اختالفاًا يف األغاراض  الف الرا
 .ة م جيب التعینیالنوعیّ 

ین لادار آجرتك ا) :إذا قال :375مسألة  کاّل ) :أو قاال (شاهرً  أو شاهر  شاهر  آجرتاك 

إذا قااال (رهم مهمااا أمقاات فوااابااد آجرتااك شااهرً  باادرهم فااإن زدت ): بطلاات اإلجااارةت و
کاان بعناوان اإلجاارةاألوّ  يف الشهر  صهّي  (فبحسابه إذا ا ت أّمال وبطال يف غیارهت هاذا إذا 

کااان ماان قبیاال اإلباحااة  جيعاال املنفعااة ملاان یعطیااه درمهااًا أو کااان بعنااوان اجلعالااة بااأن
 .به املنفعة ملن یعطیه درمهًا فال بأسیبیهي  بالعوض بأن

ین طتاه باإن خ  فلاك درهام و طات هاذا الثاوب بادرز ن خ  إ): إذا قال :376مسألة  درز
إن قصاد اإلجاارة بطالت وکاذا إن و تصاهّي  الظااهر  فإن قصد اجلعالاة کماا هاو (فلك درمهان

   .(طته غدً  فلك نصف درهمإن خ   طته هذا الیوم فلك درهم وإن خ  ): قال
 امال بالعمال للمساتأجر ة العيف اإلجارة تشاتغل ذّما اجلعالة أّن والفرق بنی اإلجارة و

لایس و توألجل ذلك صاارت عقاد ً  تبالعوض ر ة املستأجکذا تشتغل ذمّ و تحنی العقد
ة املالك بالعوض یکاون بعاد عمال العامال مان دون اشتغال ذمّ  فإّن  تذلك يف اجلعالة

 .ة العامل بالعمل أبدً ت وألجل ذلك صارت إیقاعاً شتغال لذمّ ا
مان زماان أو مکاان أو آلاة  د بقید خااّل إذا استأجره عیل عمل مقیّ  :377مسألة 
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ميکان العمال  م شیئًا عیل عملاهت فاإن یستحّق  خالف القید مأو وصف فجاء به عیل 
بااأجرة املثاال للعماال  جیاار باانی مطالبااة األباانی فسااخ اإلجااارة و املسااتأجر  ر ثانیااًا ختّیاا
أمکن العمال ثانیاًا وجاب  إنالبه هبا لزمه إعطااه أجرة املثلت وفإن ط تعلیه املستأجر 
 .یل الهنج الذمل وقعت علیه اإلجارةاإلتیان به ع
کااان إنشاااء الشاارط يف ضاامن إذا اسااتأجره عاایل عماال بشاارط :378مســألة  ت بااأن 

کماا إذا اساتأجره لیوصاله  - ق الشارطتحّقای فلم تًا علیهعقد اإلجارة أو وقع العقد مبنیّ 
ذلااك  لکاان يف غیاار د فأوصااله ویوصااله يف وقاات حمااّد   وشاارط علیااه أنإع مکااان معاانّی 

بااه و توقااتال اشااترط علیااه قااراءة سااورة ماان القاارآن فخاااط أو اسااتأجره عاایل خیاطااة ثو
ها أجارة املثال ولاه إمضااا علیه حینئاذ  و تکان له فسخ اإلجارة - أ السورةالثوب وم یقر

  .اةودفع األجرة املسمّ 
ة مغاایرة ة خاّصاد حّصاق اإلجارة يف موارد التقییمتعلّ  الشرط أّن والفرق بنی القید و

لکاان و تالعماال جااارة هااو طبیعااّي ق اإلا يف مااوارد االشااتراط مفتعّلااأّمااو تاحلصااص لسااائر 
ة يف د أو القاراءت املحاّد کاإلیصاال يف الوقا ق أمار ق عایل التازام الطارف بتحّقاالعقد معلّ 
معاىن ق امللتازم باهت وقاد مشاروطًا بانفس حتّقایکون التزاماه بالع الزم ذلك أناملثالنیت و
 .قهعدم حتقّ  لنفسه عیل تقدیر  خلیار ذلك جعل ا
کااربالءاساایّ  إذا اسااتأجر  :379مســألة  اشااترط لااه عاایل باادرهم و  - مااثالً  - رة إع 
 .هنارً  أعطاه درمهنی صهّي  ه إن أوصله املؤجر نفسه أنّ 

واشااترط عاایل  تإع مسااافة باادرمهنی - مااثالً  - ارةساایّ  لااو اسااتأجر  :380ســألة م
 .ذلك احدً  إن م یوصله هنارً  صهّي یعطیه درمهًا و أن املؤجر 

هنااارً  باادرمهنی أو لاایاًل  یوصااله املااؤجر  ارة عاایل أنساایّ  إذا اسااتأجر  :381مســألة 
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ین مرّد   .فاإلجارة باطلة دً  بیهنمابدرهم حبیث تکون اإلجارة عیل أحد األمر
کااربالء :382مســألة  تااه کااان ماان نیّ و - مااثالً  - إذا اسااتأجره عاایل أن یوصااله إع 

یارة لیلة النصف من شعبان و ینة عیل التعیانی  مذلك يف العقد و یذکر  لکن مز تکن قر
 .یوصله لیلة النصف من شعبان م إناألجرة و  استحّق 

 الفصل الثاين 
وم اإلجارة قتتعلّ  الیت سائلبعض امليف   بلز

 باالترايض بانی الطارفنی أو اإلجاارة مان العقاود الالزماة ال تنفساخ إاّل  :383مسألة 
یکاااون للفاساااخ اخلیاااارت وال فااارق يف ذلاااك بااانی أن تکاااون اإلجاااارة منشاااأة بااااللفا أو 

 باملعاطاة. 
تنفسااخ  ة اإلجااارة مإذا باااع املالااك العاانی املسااتأجرة قباال متااام مااّد  :384مســألة 
بة املنفعة مّد ب تاإلجارة إذا کان املشترمل  تة اإلجارةل تنتقل العنی إع املشترمل مسلو و

کااان لااه فسااخ البیااع ولاایس لااه ة فتباانّی ة املااّد جاااهاًل باإلجااارة أو معتقاادً  قّلاا یادهتااا   ز
إذا فسخت اإلجارة رجعت املنفعة إع البائع.  املطالبة باألر ت و

یکاون  إلجاارة باالبیع بانی أندم انفساا  اال فارق فیماا ذکرنااه مان عا :385مسألة 
َّّ  دار ً  وغیاارهت فلااو اسااتأجر  البیااع عاایل املسااتأجر  اشااتراها بقیاات اإلجااارة عاایل حاهلااا  مثأ

یکااون ملکااه للمنفعااة يف بقّیاا فلااو  تة العاانیة بساابب اإلجااارة ال ماان جهااة تبعّیااة املااّد و
حد أسبابه ة إع البائعت ولو فسخ البیع بأة املّد انفسخت اإلجارة رجعت املنفعة يف بقیّ 

 للمنفعة عیل حاله. بق ملك املشترمل املستأجر 
نااة عاایل ة معیّ جرهااا وکیلااه مااّد إذا باااع املالااك العاانی عاایل شااخص وآ :386مســألة 
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فیکون املبیاع للمشاترمل مسالوب  تا لیعاً واقترن البیع واإلجارة زمانًا صّح  شخص آخر 
یثبت اخلیار  تة اإلجارةاملنفعة مّد   .له حینئذ   و

 فیمااا إذا حاایّت  وال  ااوت املسااتأجر  ال تبطاال اإلجااارة  ااوت املااؤجر  :387مســألة 
لکاان یثباات تبطاال اإلجاارة  وتااه و ه الیسااکهنا بنفساه مفاااتت فإّناا دارً  عاایل أن اساتأجر 
 ة تبطل  وته.سکناه عیل وجه القیدیّ  الفسخت نعم إذا اعتبر  ف خیار مع التخلّ  للمؤجر 

 علیااه لعاادم القاادرةبنفسااه مفااات قباال إزااازه نفسااه للعماال  جاار إذا آ :388مســألة 
 ر تبطاال اإلجااارة باال یتخّیاا د تاار  اإلتیااان بااه قباال موتااه مإذا تعّمااوبطلاات اإلجااارةت 

 بنی الفسخ وبنی املطالبة بأجرة مثل العمل. املستأجر 
دام  ملنفعهتاا ماا للعانی املساتأجرة بال مالکااً  مالکااً  إذا م یکن املاؤجر  :389مسألة 

ة الباقیاةت بالنسبة إع املاّد  جارة بطلت حینئذ  ة اإلمفات أثناء مّد  - ة مثالً یّ بوص - اً حیّ 
جيیزوهاا بالنسابة إع تلاك  ة لورثاة املاوص فلهام أنة املاّد ا کانت املنفعاة يف بقّیانعم  ّ 
 ة فتقع هلم اإلجارة وتکون هلم األجرة.املّد 

املوقوفاة فانقرضاوا  البطن السابق من املوقاوف علاوم العانی جر إذا آ :390مسألة 
رةت ويف جتزها الطبقة املتاأّخ  ت بالنسبة إع بقّیة املّدة إذا مة اإلجارة بطلقبل انهتاء مّد 

 
أ
ة إجاارة املاّد  اساترجاع مقادار  هاا یکاون للمساتأجر وع للجارة کلّ صورة أخذ الطبقة األ

 
أ
کاان هاو الابطن ء أساوا - جرهاا املتاوّل آا إذا وعت وأّماالباقیة مهنا من أموال الطبقاة األ

جرهااا آتبطاال  وتااهت وکااذا إذا  مالحظااًا بااذلك مصاالحة الوقااف م - السااابق أم غیااره
یکاون للبطاون  ا تصاهّي هّناإف تملصلحة البطون الالحقة إذا کانات لاه والیاة عایل ذلاك و

 هتم من األجرة.الالحقة حّص 
ات قبل ذلك باإلتیان به مباشرة أو تسبیبًا مف إّمانفسه للعمل  جر إذا آ :391مسألة 
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يف  ل العمال الکاّ ّ إذا تقّ ا ا(ت وأّما388عیل تفصایل تقادم يف املساألة )بطلت اإلجارة 
بل جياب أداء العمال  تتبطل املعاملة التقیید بذلك مفات قبل حتقیقه مته من دون ذمّ 

 الدیون. من ترکته کسائر 
ة ت صااّح وبلااغ الطفاال أثناءهااا کاناا ةمااال الطفاال مااّد  الااوّل  جاار آإذا  :392مســألة 

کاان عادم جعال حیّت  تاإلجارة بالنسبة إع ما بعد بلوغه موقوفة عیل إجازته  فیماا إذا 
حة الطفالت وهکاذا احلکام فیماا عیل خاالف مصال ة اإلجيار ما بعد البلو  جزءً  من مّد 

کاان امتاداد ماّد الطفل نفسه إع مّد  الوّل  جر آإذا  إع  ة اإلجياار ة فبلغ أثناءهات نعم إذا 
حبیااث یعلاام عاادم رضااا الشااارع  - لبلااو  هااو مقتضاای مصاالحة ملزمااة شاارعاً مااا بعااد ا
کم الشاارعّي  اإلجيااار  صااهّي  - بترکهااا یفسااخه بعااد  یکاان للطفاال أن وم کااذلك بااإذن احلااا
 بلوغه.

جاات يف أثناهئااا نااة فتزوّ ة معیّ جاارت املاارأة نفسااها للخدمااة مااّد آإذا  :393مســألة 
إن کانت اخلدمة منافیة حلّق  م  الزوج. تبطل اإلجارة و

یج توقّ آإذا  :394مســألة  ة اإلجااارة عاایل إجااازة فاات صااّح جاارت نفسااها بعااد التاازو
 ه.ه ونفذت اإلجارة فیما ال ینايف حقّ الزوج فیما ینايف حقّ 

باه حانی  يف العنی املستأجرة عیباًا فاإن کاان عاملااً  إذا وجد املستأجر  :395مسألة 
إن کان جااهاًل باه فاإن کاان موجبا تله العقد فال أثر  ًا لفاوات بعاض املنفعاة کخاراب و

طت األجرة ورجع عیل املالك  ا یقابل املنفعة الفائتة وله فساخ قّس  بعض بیوت الدار 
إاّل  تالساکىن العقد من أصلهت هذا إذا م یکن اخلراب قاباًل لالنتفاع أصااًل ولاو بغیار   و

 العیب.   خیار یکن له إاّل  م
کاا کااان العیااب موجبااًا لاانقص يف املنفعااة  إن  کااان لااه اخلیااار الساایّ  بطء ساایر و يف  ارة 
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إن م یوجاب العیاب شایئاً  مان ذلاك لکان یوجاب  الفسخ ولایس لاه مطالباة األر ت و
إن دنة کان له اخلیاار ارة خمسوفة البنقص األجرة ککون السیّ  یوجاب ذلاك  م أیضاًات و

 .  أیضًا فال خیار
کااان لااه ة وکااان املقبااّیااا إذا کاناات کلّ ة أّمااهااذا إذا کاناات العاانی شخصاایّ  وض معیبااًا 

إذا تعاّذ  املطالبة بالصحیهي وال خیار  کاان لاه اخلیاار  ر يف الفساخت و يف أصال  الصاحیهي 
 العقد.

کااان لااه الفسااخ  إذا وجااد املااؤجر  :396مســألة   عیبااًا يف األجاارة وکااان جاااهاًل بااه 
کلّ  تولیس له املطالبة باألر  إذا کانت األجارة  ة فقابض فاردً  معیباًا مهناا فلایس لاه ّیاو

 کان له الفسخ. ر فإن تعّذ  تبل له املطالبة بالصحیهي تخ العقدفس
 - م نظیاره يف البیاععیل تفصایل تقاّد  - الغنب جيرمل يف اإلجارة خیار  :397مسألة 

 شاارط رّد  ومنااه خیااار  -  للجنااّ  حاایّت  - الشاارط العیااب وخیااار  کمااا جياارمل فوااا خیااار 
یهي أو االرتکاازمّل ف الشارختّلا الاثمنت وکاذا خیاار  شرط رّد  العوض نظیر  ومناه  تط الصار

 یار جيرمل فوا خ والتفلیس والتدلیس والشرکةت وال التسلمی ر ض الصفقة وتعّذ تبعّ  خیار 

م يف البیااعت نعاام مااع عاایل النحااو املتقااّد  التااأخیر  خیااار  احلیااوان وال خیااار  املجلااس وال
 ف.للطر املتعارف یثبت اخلیار  يف تسلمی أحد العوضنی عن احلّد  التأخیر 

إذا  تة فااال إشااکالابتااداء املااّد  إذا حصاال الفسااخ يف عقااد اإلجيااار  :398مســألة  و
معااواًل للفاسااخ عاایل حنااو یقتضااي التبعاایض  یکاان اخلیااار  م ة فااإنحصاال أثناااء املااّد 

 - غالبااً  کماا هاو احلاال يف شارط اخلیاار  - ةوبطالن اإلجارة بالنسبة إع ماا باق خاّصا
یکااون  تیبتمااام املساامّ  فیرجااع املسااتأجر  تةیااع املااّد موجبااًا النفسااا  العقااد يف ل کااان و

 أجرة املثل بالنسبة إع ما مضی. للمؤجر 
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 الفصل الثالث 
 يف أحكام التسلمي يف اإلجارة

املنفعة يف إجارة األعیان والعمل  إذا وقع عقد اإلجارة ملك املستأجر  :399مسألة 
ميلکااان األجاارة باانفس  األجیاار و وکااذا املااؤجر  تيف اإلجااارة عاایل األعمااال باانفس العقااد

املطالبة باملنفعة والعمل مع تأجیل األجرة وعدم تسلیمها  العقدت لکن لیس للمستأجر 
یاة علیاهت کماا أّناإاّل  حيًا أو کانت العاادة جار  ه لایس للجیار  إذا کان قد شرط ذلك صر

اشاترطا تقادمي   إذا کاناا قادإاّل  تاملطالبة باألجرة مع عدم تسلمی العمل واملنفعاة واملؤجر 
یان العادة. إن کان ألجل جر  األجرة و

کااّل   :400مســألة  م مااا علیااه تساالیمه يف الزمااان الااذمل ساالّ یأ  مهنمااا أن جيااب عاایل 
مهنما مشاروط بعادم امتنااع اآلخارت ولاو  یقتضیه العقدت ولکن وجوب التسلمی عیل کّل  

 للمسااتأجر  جاااز  األجاارة ماان تساالمی العاانی املسااتأجرة مااع بااذل املسااتأجر  امتنااع املااؤجر 

وله إبقاء  تله الفسخ وأخذ األجرة إذا کان قد دفعها کما جاز  تإجباره عیل تسلمی العنی
َّّ  العاانی اإلجااارة واملطالبااة بقیمااة املنفعااة الفائتااةت وکااذا إذا دفااع املااؤجر  أخااذها ماان  مثأ

ة وعلیاه ةت ومع الفسخ يف األثناء یرجاع بتماام األجاربال فصل أو يف أثناء املّد  املستأجر 
مان تسالمی األجارة ماع باذل  أجرة املثل ملا مضیت وکذا احلکام فیماا إذا امتناع املساتأجر 

 للعنی املستأجرة. املؤجر 
ق بعانی یتعّلا لمی العنیت وتسلمی العمل فیما التسلمی املنفعة یکون بتس :401مسألة 
یکاون بإمتاام  جیر ق بعنی له يف ید األیکون بإمتامهت وفیما یتعلّ  يف ید األجیر  للمستأجر 

 . إع املستأجر - عدم تلفها عیل تقدیر  - العمل فوا مع تسلیمها
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فتلفات  علیه يف العنی الاّ هاي بیاد األجیار  إذا کان العمل املستأجر  :402مسألة 
یط استحّق  من غیر  العنی بعد متام العمل قبل دفعها إع املستأجر  املطالبة  األجیر  تفر

 أجیرً  عیل خیاطة ثوب فتلف بعد اخلیاطة وقبل دفعه إع املستأجر باألجرةت فإذا کان 

کاان الثااوب مضامونًا عاایل األجیار  تمطالبااة األجارة اساتحّق  علیاه املالااك  اسااتحّق  فااإذا 
إاّل   .علیه شیئاً  یستحّق   مقیمة الثوب خمیطًا و

 بعاد إمتاام العمال حابس العانی إع أن یساتويف األجارةت للجیر  جيوز  :403مسألة 
إذا حبسها لذلك فتلفت من غیر  یط م یضمن. و  تفر

ة االنتفاااع مهنااا تبطاال اإلجااارة بسااقوط العاانی املسااتأجرة عاان قابلّیاا :404مســألة 
فاهناادمت قباال دخااول  - مااثالً  - دارً  ساانة ة اململوکااةت فااإذا اسااتأجر باملنفعااة اخلاّصاا

إذا اهناادمت أثناااء ال ساانة تبطاال الساانة أو بعااد دخوهلااا بااال فصاال بطلاات اإلجااارةت و
يف فساخ اإلجياارت فاإن فساخ  اخلیاار  ة الباقیاة وکاان للمساتأجر اإلجارة بالنسبة إع املّد 

ة املاضایةت اة وعلیه له أجرة املثل بالنسبة إع املاّد بتمام األجرة املسمّ  رجع عیل املؤجر 
إن اا م و ة ة ماان األجاارة بنساابة املااّد طت األجاارة بالنساابة وکااان للمالااك حّصاایفسااخ قّس 
 یة.املاض

 دارً  فاهنادم قسام مهناات فاإن کانات حبیاث لاو أعیاد بنااءأ  إذا اساتأجر  :405مسألة 
 العاريّف  مغایرة ملا قبله يف النظار  ت بعد التعمیر القسم املهدوم عیل الوجه املتعارف لعّد 

إنکااان حمكااه مااا تقااّد  عاایل  جر کااذلك فااإن أقاادم املااؤ تعااّد  م م يف املسااألة السااابقةت و
یکاان  تبطاال اإلجااارة وم يء ماان منفعهتااا عرفااًا مایتلااف شاا ال  وجااه  تعمیرهااا فااورً  عاایل

إن حّق  للمستأجر    .الزامه به یقدم عیل ذلك وکان قادرً  علیه فللمستأجر  م الفسخت و
يف فساخ  لاه اخلیاار  ّن أیفعل کان له مطالبته بأجرة مثل املنفعاة الفائتاة کماا  م فإن
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مثال أجارة  فاإن فساخ کاان علیاه للماؤجر  - لزاماهن مان إولو ماع الاتمکّ  - اإلجارة رأساً 
یرجاع علیاه بتماام األجارة املسامّ  ما إناستوفاه من املناافع و یقادم عایل تعمیرهاا  م اةت و

بطلات اإلجاارة  مان منفعاة الادار  ه فتلاف مقادار ره ولاو يف حّقالتعّذ  عیل الوجه املذکور 
فإن فسخ جرى  تل اإلجارةفسخ أص حّق  بالنسبة إع املنافع الفائتةت وکان للمستأجر 

 م يف الصورة السابقة عند الفسخ.علیه ما تقّد 
 العنی املستأجرة وم یستوف منفعهتا اختیارً  حیّت  إذا قبض املستأجر  :406مسألة 
سااافینة للرکاااوب أو محااال املتااااع  ارة أوسااایّ  کماااا إذا اساااتأجر  - ة اإلجاااارةانقضااات ماااّد 

 - ة مضت املّد یسکهنا حیّت  دارً  وقبضها وم جر لوا أو استأحيمل متاعه ع یرکهيا وم فلم
ماان  العاانی املسااتأجرة فااامتنع املسااتأجر  ت علیااه األجاارةت وکااذا إذا بااذل املااؤجر اسااتقرّ 

  ة اإلجارة. انقضت مّد قبضها واستیفاء املنفعة مهنا حیّت 
نفسااه للعماال وامتنااع  ه إذا بااذل األجیاار فإّناا توکااذا احلکاام يف اإلجااارة عاایل األعمااال

باه يف وقات معانّی  کما إذا استأجر  - من استیفائه اختیار ً  ستأجر امل  شخصًا خلیاطاة ثو
ه فإّنا -  مضای الوقاتإلیاه الثاوب حایّت  یادفع املساتأجر  نفسه للعمال فلام أ األجیر فهیّ 

الوقااات بشاااغل لنفساااه أو غیاااره أم  يف ذلاااك األجااارة ساااواء اشاااتغل األجیااار  یساااتحّق 
ة تکااون العاانی شخصاایّ  لواقعااة عاایل العاانی باانی أنإلجااارة افاارق يف ا شااتغلت کمااا الی م

  . ميضي الوقتیرکهيا حیّت  فال للمستأجر  ارة فیبذهلا املؤجر یؤجره السیّ  مثل أن
یساتوف  فاردً  مهناا إلیاه أو بذلاه لاه فلام مة فسالّ یّ ارة کلّ جره سیّ آة کما إذا یّ کلّ تکون  وأن

عاایل املسااتأجرت کمااا ال فاارق فیمااا متااام األجاارة  ه یسااتحّق فإّناا تة انقضاات املااّد منافعااه حاایّت 
ه ماع عادم تعیانی الوقات أیضاًا إذا فإّنا تذکرناه يف لیاع األقساام بانی تعیانی الوقات وعدماه

إن ستأجر األجرة عیل امل  مضی زمان ميکن فیه استیفاء املنفعة تستقرّ  یستوفهات نعام إذا  م و
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بال بعناوان األماناة لکااي  تیکان التساالمی بعناوان الوفااء انات اإلجاارة واقعاة عایل العانی ومک
 األجرة بذلك. باستقرار  حيکم ال يف املنفعة حینما یشاء فحینئذ  یستو

یاات  إذا م یکاان عاادم اسااتیفاء املسااتأجر  :407مســألة  للمنفعااة مسااتندً  إع التفو
کاان عاّما تاالختیارمّل  کاان ملاانع فاإن   ة املاانع مان السافر ّیاًا مثال ساوء األحاوال اجلّو بل 

يء من األجرةت هاذا ماع اش أو الطائرة بطلت اإلجارة ولیس عیل املستأجر ارة عیل السیّ 
هاذا  غیار  ا مع عدم تعیینه وعدم وجود مانع عن اساتیفاء املنفعاة يفوأمّ  تتعینی الوقت

  .الوقت فال تبطل اإلجارة
إن م یکن املانع عامّ   ذلاك  یضرّ  م ن من السفر یتمکّ  فلم ًا کما إذا مرض املستأجر و

تشترط فیه املباشارة حبیاث أمکان اساتیفاء املنفعاة ولاو باإلجاارة أو  مإذا فیما  ةالصّح ب
علیاه األجارةت نعام   فتستقرّ  تفیما إذا اشترطت مباشرته يف االستیفاء كوکذلحنوهات بل 

ماع إعاالم الطارف  الفساخ للمساتأجر  يف أمثال ذلك ثبوت حاّق  العاّم  مقتضی االرتکاز 
 اختالف املوارد. املنفعة بفترة کافیة أو مطلقًا حسبباحلال قبل موعد استیفاء 

ة جااارت األقساااام املنفعاااة يف بعاااض املاااّد  إذا م یساااتوف املساااتأجر  :408مســـألة 
 م.ا تقّد وتعرف أحکامها مّ  تاملذکورة بعیهنا

طبیباًا إلجاراء عملّیاة جراحّیاة فازال موجهياا قبال إجراهئاا  إذا استأجر  :409مسألة 
إاّل فللمساتأجر فإن کان عایل حناو یکاو حاّق  ن إجرااهاا حمّرماًا علیاه فاإلجاارة باطلاةت و

الفسخ  قتضی الشرط االرتکازمّل يف أمثال هذه املواردت ومن ذلك ما إذا استأجره لقلع 
یف املستمرّ  - البلیغ به ضرسه فعرض ما أوجب حرمته علیه لکونه موجبًا للضرر   -  کالنز

 قلعه عقالئّیًا. قاباًل للمعاجلة حبیث م یکن أو صار 
کاان  تاستیفاء املنفعة ر إذا غصب العنی املستأجرة غاصب فتعّذ  :410مسألة  فاإن 
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کاان  فیرجع عیل املاؤجر  - بنی الفسخ املستأجر  ر الغصب قبل القبض ختیّ  بااألجرة إن 
کاان الغصاب بعاد القابض  توالرجوع عایل الغاصاب باأجرة املثال - قد دفعها إلیه إن  و

ذلك إذا منعاه الظاام مان االنتفااع باالعنی املساتأجرة مان دون غصاب  الثاينت وکاتعنّی 
 علیه من املنفعة. تهفّو  الذمل فیرجع علیه باملقدار  تالعنی أو منعه من قبضها

ة  نزلااة قبضااها واسااتیفاء منفعهتااا للعاانی املسااتأجر إتااالف املسااتأجر  :411مســألة 
 فتلزمه األجرة.

بانی الفساخ والرجاوع علیاه بااألجرة  املساتأجر   رختّیا إذا أتلفهاا املاؤجر  :412مسألة 
 وبنی الرجوع علیه بقیمة املنفعة.

 تعلیه بالقیمة فإن کان بعد القبض رجع املستأجر  إذا أتلفها األجنّ   :413مسألة 
کااان قباال القاابض ختّیاا إن  وباانی اإلمضاااء باااألجرة  لفسااخ والرجااوع إع املااؤجر باانی ا ر و
 والرجوع إع املتلف بالقیمة.

أداء  بطالن اإلجارة بعد انقضاء ماّدهتا وجاب عایل املساتأجر  لو ظهر  :414مسألة 
بطالهنااا بعااد مضااّي املااّدةت فااإن  وظهاار  دارً  ساانة  ائااة دینااار  أجاارة املثاالت فلااو اسااتأجر 

یاد مان مخسانی دیناارً ت  جياب عایل املساتأجر  کانت أجرته املتعارفة مخسنی دیناارً  م أز
هااو املالااك أو وکیلااه  مااثاًل وکااان املااؤجر  تعارفااة مااائّ دینااار نعاام لااو کاناات األجاارة امل

یکن لاه أخاذ الزائاد عایل  م - وکان عاملًا بأجرة املثل - حتدید األجرة املفّوض إلیه أمر 
بطاالن اإلجاارة أثنااء املاّدة فحمكاه بالنسابة  األجرة املسّماة وهي املائة دینارت ولو ظهار 

 بعد متام املّدة. البطالن  إع ما مضی حکم ظهور 
فرق فوا  املواضع الّ تبطل فوا اإلجارة وتثبت للمالك أجرة املثل ال :415مسألة 

 بنی أن یکون املالك عاملًا بالبطالن وجاهاًل به.
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کاان املاؤجر  - إجاارة احلّصاة املشااعة مان العانی جتاوز  :416مسألة  مالکاًا  ساواء أ
یك  تسلیمها إع املستأجر  وز جي لکن ال - أو للجزء املشاع خاّصة للکّل  إاّل باإذن الشار

  إذا کانت العنی مشترکة.
اثنااان دارً  أو داّبااة فیکونااان مشااترکنی يف املنفعااة  یسااتأجر  أن جيااوز  :417مســألة 

یکنی يف ملك العنی.  فیقتسماهنا بیهنما کالشر
 يء معنّی کحمل متاع أو غیره أواشخصنی لعمل ش أن یستأجر  جيوز  :418مسألة 
ذلك فیشترکان يف األجرةت وعلوما معًا القیام بالعمل الذمل  أو هدمه أو غیر  بناء جدار 

 استؤجرا علیه.
داره سنة مثاًل  أن یؤجر  یشترط اّتصال مّدة اإلجارة بالعقدت فیجوز  ال :419مسألة 

کثاارت وال إذا أطل متااأّخرة عاان العقااد بساانة أو أقااّل أو أ ااّدَّ ماان تعیاانی مباادأ املااّدةت و قاات بأ
 صال.املبدأ انصرف إع االتّ  اإلجارة وم یذکر 

کّلّیاة ودفاع فاردً  مهناا فتلاف کاان عایل املاؤجر  :420مسألة  دفاع فارد  إذا آجره عیناًا 
 . آخر

  الرابعالفصل 
تالف والضمان يف عقد اإلجارة  يف أحكام التلف  واإل

یضامهنا إذا  رة الة اإلجاايف ماّد  العنی املستأجرة أمانة يف ید املساتأجر  :421مسألة 
إذا اشاترط املاؤجر  بالتعاّد بات إاّل تلفت أو تعیّ  یطت و ضاماهنا بادوهنما  عاىن  مل أو التفار

 یصاهّي  فاالة  ثلهاا أو قیمهتاا ا  عاىن اشاتغال الذّمات وأّماأداء قیمهتا أو أر  عیهياا صاهّي 
 بت.ضمان يف اإلجارة الباطلة إذا تلفت العنی أو تعیّ  الواشتراطهت 
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    نفساه عایل عمال فواا جار آالاذمل  بیاد األجیار  الّ للمستأجر  عنیال :422مسألة 
یط. بالتعّد یضمن تلفه أو نقصه إاّل  ال - کالثوب الذمل أخذه لیخیطه -  مل أو التفر

 عاىن أداء قیمهتاا أو  ضامان العانی عایل األجیار  إذا اشترط املستأجر  :423مسألة 
 الشرط. أر  عیهيا صهّي 

قباال العماال أو يف  العماال يف اإلجااارة أو أتلفااه األجنااّ   إذا تلااف حمااّل  :424مســألة 
کااّلً  تزمان ميکن فیه إمتاام العمال بطلات اإلجاارة األثناء قبل مضّي   أو ورجعات األجارة 
 . بعضًا إع املستأجر

علیاه  األجیار  فیساتحّق  تکاان إتالفاه  نزلاة قبضاه إذا أتلفه املستأجر  :425مسألة 
 متام األجرة.
إمضاائهخمیّ  کان املستأجر  أتلفه األجیر إذا  :426مسألة  فاإن  ترً  بنی فسخ العقاد و
 بقیمة العمل الفائت. له مطالبة األجیر  أمضی جاز 
 يف القیمة عیل زمان التلف. املدار  :427مسألة 
 نفساه لعمال يف ماال غیاره إذا أفساد ذلاك املاال ضامنه جر آمن  کّل  :428مسألة 

کااان بغیاار  إن  کااان  و إن   قصاادهت باال و
أ
ة والدّقاا سااتاذً  ماااهرً  وقااد أعماال کمااال النظاار أ

 ن أفسدوا.اد إّد واحل ار اط والنّج واالحتیاط يف شغله کاخلیّ 
کااأن جتاااوز  ر اخلّتااان إن قّصاا :429مســألة  املتعااارف  عاان احلااّد  أو أخطااأ يف عملااه 

إن تضاا ّ  ر فتضاا ّ  کااان ضااامنًات و یکاان علیااه  أو مااات بأصاال اخلتااان م ر الطفاال أو مااات 
کاان الطفاال  - ة اخلتااان أجااراء عملّیایعهااد إلیاه إاّل  ذا مضامان إ دون تشاخیص مااا إذا 
 ره مسبقًا.وم یکن یعلم بتض ّ  - هبا أم ال ر یتض ّ 
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یض :430مسألة  یاراهت  مباشرة أو وصف له الدواء حسب ماا لو عالج الطبیب املر
یض وتض ّ  إن ر فاستعمله املر  رً .یکن مقّص  م أو مات کان ضمانه علیه و

یض أو ولّیااإذا تباارّ  :431ســألة م ه بااذلك ومااات أ الطبیااب ماان الضاامان وقباال املاار
یض أو تضااا ّ  کاااان حاذقاااًا وقاااد أعمااال دقّ  بطبابتاااه م ر املااار تاااه واحتااااط يف یضااامن إذا 

 املعاجلة. 
ماع ضامنه  ال فسقط ما کان عیل رأسه أو ظهره فانکسر احلمّ  إذا عثر  :432مسألة 
فوقاع ماا عایل رأساه عایل إنااء  دمهت وکذلك إذا عثار یضمنه مع ع يف مشیه وال التقصیر 

 غیره فکسره.
کااان هااذا القمااا  یکفیااين مقیصاااً )اط: إذا قااال للخّیاا :433مســألة   (فاقطعااه إن 

: )نعام( فقاال: فقاال ال(هال یکفیاين مقیصااً ): ا إذا قاال لاهیکفه ضامنت وأّما فلم فقطعه
 اط خمطئًا يف اعتقاده.ضمان إذا کان اخلیّ  یکن علیه میکفه  فلم (ت فقطعهقطعهإ)

ة حلمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فال ضامان عایل دابّ  إذا استأجر  :434مسألة 
ااإاّل  تصاااحهيا کااان هااو الساابب ب  کااان غیااره  س أو ضاارب غیاار ْخ نَّ  إذا  إذا  متعااارفت و

 السبب کان هو الضامن.
یضامن  ارة حلمال متااع فانقص أو سارق مسافینة أو سایّ  إذا اساتأجر  :435مسألة 

الشارط ولازم العمال  ولو شرط علیاه أداء قیماة التاالف أو أر  الانقص صاهّي  تاحهياص
 به.

کثر إذا مّحل السیّ  :436مسألة  بیهنما بالشارط أو  ر املق ّ  من املقدار  ارة املستأجرة أ
یاادة تبت ضامن ذلاكألجل التعارف فتلفت أو تعیّ  مضاافة إع  توعلیاه أجارة املثال للز

 نة فزاد عیل ذلك.ا استأجرها لنقل املتاع مسافة معیّ اةت وکذا إذاألجرة املسمّ 
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نة فأرکهيا عائلتاه ماثاًل أو ارة حلمل متاعه مسافة معیّ سیّ  إذا استأجر  :437مسألة 
اة وما به التفاوت بیهنا وبنی أجرة املثل للمنفعة املستوفاة بالعکس لزمته األجرة املسمّ 

عشارة دراهام ا وکانت أجرة الرکاوب إن کانت فلو استأجرها للحمل سمسة دراهم فرکهي
اةت وکذا احلکم يف  األجرة املسمّ تلزم علیه إاّل  یکن تفاوت بیهنما م لزمته العشرةت ولو م

 للمنفعة املقصودة باإلجارة. ةا کانت املنفعة املستوفاة فیه مضاّد أمثاله مّ 
جاارة الواقعاة عایل ا يف اإلوأّما تارةوالسیّ  هذا يف اإلجارة الواقعة عیل األعیان کالدار 

أجاارة املثاال ملااا  فللجیاار  - کمااا إذا اسااتأجره لکتابااة فاسااتعمله يف اخلیاطااة - األعمااال
  املساتأجره العمال أّناواعتقااده  وغفلاة األجیار  املساتأجر  ةت نعام ماع تعماّد عمله خاّصا

 م يف إجارة األعیان.تقّد  ما علیه جيرمل علیه نظیر 
 رااااة للمستأجااباال بالکتاللخیاطة فاشاتغل العامال االعام إذا استأجر  :438مسألة 

 ختّیاا - منااه ماان دون أماار  -
ً
 یسااتحّق  باانی فسااخ العقااد فااال املسااتأجر  ر عماادً  أو خطااأ

طالبتاه ولاه م تاةاألجارة املسامّ  وبانی اإلبقااء علیاه فیساتحّق  تشیئًا علیاه العامل حینئذ  
 بأجرة املثل للعمل الفائت.

ید فحّمَّ حلم ارتهسیّ  جر آإذا  :439مسألة  أجارة  یساتحّق  لها متاع عمرو مل متاع ز
یاد إذا اختاار  یستحّق  ال عیل عمروت کما إاّل  تفساخ العقاد أجارة عایل ز علیاه   اساتحّق و
 مطالبته بأجرة املثل للعمل الفائت. وله حینئذ   تاةاألجرة املسمّ 
یاد للرکاوب إع مکاان معانّی ارة معیّ سایّ  إذا اساتأجر  :440مسألة  مها لّ  فساناة مان ز
 إلیه ولکنّ 

ً
 لزمته األجرة املسمّ  ه رکب غیرها عمدً  أو خطأ

أ
وع وأجارة املثال للثانیاةت اة لل

إذا اشتبه فرکب سیّ  ارة اة لسایّ مضافة إع األجارة املسامّ  تارة عمرو لزمته أجرة املثل هلاو
ید.  ز
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رً  ماع لهاا مخانة فحّمَّ  مسافة معیّ املعنّی  ّل سفینة حلمل اخْلَّ  إذا استأجر  :441مسألة 
ه لو فرض أنّ  اة وأجرة املثل حلمل اخلمر املالك علیه األجرة املسمّ   استحّق املعنّی  اخلّل 

 کان حالاًل.
ــألة  ا ا أو یکبحهااهبَّ ر  ْضاایَّ  ة للرکااوب أو احلماال أنداّباا ملاان اسااتأجر  جيااوز  :442مس

أو ماا هاو حبکام  - ماع اشاتراط عدماه يف ضامن العقاد إاّل  باللجام عیل النحو املتعاارف
إذا تعّد  - الشتراطا صاها أو تلفهاا ويف أو مع اشاتراط العادم ضامن نقى عن املتعارف و

  ضمان للنقص. ال صورة اجلواز 
 إذا جعلات یضمن الثیااب أو حنوهاا لاو سارقت إاّل  ّمام الصاحب احل :443مسألة 

 ط.ى أو فرّ عنده ودیعة وقد تعّد 
ـــألة  يف  ماااع التقصااایر  یضااامن إاّل  حلراساااة متااااع فسااارق م إذا اساااتؤجر  :444مس

نعم إذا اشترط علیه أداء  تمن التقصیر تعّد  فاقًا مع مکافحته الاحلراسةت وغلبة النوم اتّ 
یسااتحّق القیمااة إذا ساارق املتاااع وجااب الوفاااء بااهت  وقیامااه  األجاارة مااع عاادم التقصاایر  و

  إذا اشترط علیه إسقاطها مع حدوث السرقة.باحلراسة عیل النحو املتعارفت إاّل 

  خلامساالفصل 
 يف أحكام اإلجارة 

إذا توّقااف اسااتیفاء  إّنااا جيااب تساالمی العاانی املسااتأجرة إع املسااتأجر  :445مســألة 
کااان  - کمااا يف إجااارة آالت النّساااجة والنّجااارة واخلیاطااة - املنفعااة عاایل تساالیمها أو 

إاّل م املسااتأجر  جيااب عاایل  ساافینة للرکااوب م جياابت مفاان اسااتأجر  قااد اشااترط ذلااكت و
 تسلیمها إلیه. ر املؤج
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ف يف املنفعاة التصارّ  حاّق  ة اإلجاارة أن یکاون للماؤجر یکاه يف صاّح  :446مسألة 
 یااؤجر  أن للمسااتأجر  مالکااًا للعاانیت فیجااوز ف ذلااك عاایل کونااه یتوّقاا وال بتملیکهااا للغیاار 

حيًا أو کان أو من غیره إاّل  العنی املستأجرة من املؤجر   إذا اشترط علیه عدم إجيارها صر
یهي باشتراط عدمه.  غیر  ار اإلجي  متعارف خارجًا حبیث أغىن ذلك عن التصر

إذا جااااز  تسااالیمها إلیاااه مااان دون رضاااا املالاااك  فاااه جاااواز  إجيارهاااا مااان الغیااار  و
ت كیتر  مراعااة مقتضای االحتیااط يف ذلا فال املستکشف ولو من قرائن احلال إشکال

ة أو جرها يف تلاك املاّد فآنة ة معیّ ّد ة للرکوب أو حلمل املتاع مدابّ  وعیل هذا فلو استأجر 
إن رکهيا ذلاك اآلخار مأ ّل  سَّ یأ  ولکن ال صهّي  يف بعضها من آخر   ها إلیه بل یکون هو معها و

 لها متاعه. مّحَّ أو 
 مقّیااد ً دارً   دة کمااا إذا اسااتأجر ا إذا کاناات مقّیااوأّماا تهااذا إذا کاناات اإلجااارة مطلقااة

 تهاااا عااایل حناااو یرجاااع االنتفااااع هباااا إلیاااهلاااه إجيار فیجاااوز  تینتفاااع هباااا هاااو بنفساااه أنبااا
َّّ  املرأة دار ً  تستأجر  کأن رهاا عایل وجاه ا إجيالبعلهاا لساکناهات وأّما الادار  ج فتؤجر تتزوّ  مثأ

کااذلك بطلاات اإلجااارةفااإذا آ تجيااوز فااال ینتفااع هبااا الغیاار   فااإذا اسااتویف املسااتأجر  تجرهااا 

اة ل للمالك األجرة املسمّ األوّ  ملستأجر الثاين منافعها وکان عاملًا بالفساد کان آمثًا وتلزم ا
 
أ
وع وماا باه التفااوت بیهناا وبانی أجارة املثال للمنفعاة املساتوفاة إن کاانت يف اإلجارة األ

 تل بشاايء إشااکالاألوّ  الثاااين فااه کونااه ضااامنًا للمالااك أو للمسااتأجر  ا املسااتأجر وأّماا
 فرق يف ذلك بنی کونه عاملًا بالفساد وکونه جاهاًل به. بال

اساتیفاء املنفعاة  للسکىن مثاًل واشترط عایل املساتأجر  الدار  جر آإذا  :447سألة م
)رضااوان اهلل تعاااع  جرهاا فقااد قاال بعااض الفقهااءیؤجرهااا مان غیااره فآ ن البنفساه أو أ
کااان ضااامنًا  ت فااإذا اسااتویف املسااتأجر عندئااذ   اإلجااارة باابطالنعلااوم(  الثاااين املنفعااة 
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 ة اإلجاارة وثباوت اخلیاار صاّح  الصاحیهيللمالاكت ولکان  ال جرة املثالل أاألوّ  للمستأجر 

 ل بأجرة املثل.األوّ  للمالك يف فسخ عقده ومطالبة املستأجر 
وجب علیه إرجاعه إع املالك  ة فانهتتان مثاًل مّد الدکّ  إذا استأجر  :448مسألة 

 جيوز  وال تذنهبإ له إجياره من ثالث إاّل  جيوز  البقاء فیه من دون رضاهت کما ال له جيز  وم

کاان لاه ( إاّل ةالسارقفلیّ ) ی يف عرفنا بااأیضا أخذ مال من ثالث إزاء ختلیته املسمّ  له  إذا 
إذا مااات املسااتأجر شاارط عاایل املالااك کمااا ساایأ ت  لوارثااه أخااذ  جيااز  واحلااال هااذه م و

لاه  ز بدفع مبلغ إع الوارث جا ع املستأجر اجلدیدت نعم إذا تب ّ  ة من املستأجر السرقفلیّ 
کاان قاد أوىص باإخراج ثلثاه إاّل جيب علیه إخراج الثلث للمّیا وم تأخذه  إذا ت مناه إذا 

 بإخراج الثلث.  ع مشروطاً کان التب ّ 
واشاترط لاه عایل نفساه  من املال من املساتأجر  إذا أخذ املالك مبلغاً  :449مسألة 

یّ  د اإلجياار جياّد  أن د اإلجاارة أو يف عقاد الزم آخار يف عق ناه أو ملان یعیّ  لمساتأجر ل اً سانو
أمل یأخذ إزاء تنازله  تةیأخذ السرقفلیّ  أن حینئذ   للمستأجر  مباشرة أو مع الواسطة جاز 

کثر  مبلغاً  ه للغیر عن حقّ   .أو أقّل  یساومل ما دفعه إع املالك أو أ
 هانان یعیّ اه أو ملااون لاایک ه أنایل نفسااع ر اك للمستأجارط املالاتو اشاال لاذا احلااکو
یّ واالساتفادة منااه إزاء مبلاغ معانّی  إشااغال املحاّل  حاّق  - مباشارة أو بواساطة - ًا أو  ساانو

 سنة.  بالقیمة املتعارفة يف کّل 
إذا مات املستأجر  ة موروثًا لوارثه ووجب ه يف أخذ السرقفلیّ واحلال هذه کان حقّ  و

بااو سانته  ه هذا إذا کان قد اشتراه مانحقّ  إخراج ثلثه إذا کان قد أوىص بهت کما أّن  أر
ّ   تجيب علیه إخراج مخسه يف هنایة السنة بقیمته ّ  ور ّ اا زادت القیمة ور ا ا نقصت ور

 ساوت ما دفعه.
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العانی  یاؤجر  اشتراط املباشرة وما  عناهاا أن مع عدم للمستأجر  جيوز  :450مسألة 
یادتأجرها باه وباملسااوملت وکاذا باألا اساقیمة مّ  املستأجرة بأقّل  دث فواا مناه إذا أحا ز

یاادة متناسابة ملاا تکاون  بشارط أن - حدثًا أو غرم فوا غرامة ولو حلفظهاا وصایانهتا الز
إاّل  - عاایل األحااوط لزوماااً  أحاادث أو غاارم والساافینة  لااه ذلااكت هااذا يف الاادار  جيااز   مو

ة عاایل  األرايض الزراعّیاوکاذا احلاال يف غیرهاا ماان األعیاان املساتأجرة حایّت  تواحلاانوت
یاد بانی أن اإلجياار  عادم جاواز فارق يف  وال تلزوماً  األحوط یؤجرهاا بانفس اجلانس  باألز

 سواء کان من النقود أم من غیرها. تذلك اجلنس الذمل استأجرها به أو بغیر 
بال وال غیرهاا أیضاًا عایل  - بعض أحد هذه الثالثاة ر یؤّج  أن جيوز  ال :451مسألة 
کثر  - لزوماً األحوط  دارً  بعشارة دراهام فساکن بعضاها   کماا إذا اساتأجر تمان األجارة باأ

کثر  البعض اآلخر  جر وآ کاالترممیت وأّما  أنمن عشرة دراهم إاّل  بأ  ا إذاحيدث فوا حادثًا 
 .ةبالعشر إذا آجره وکذلك تجازمن العشرة  جره بأقّل آ

ة وال مع االنصراف إلوا تقیید باملباشر عیل عمل من غیر  إذا استؤجر  :452مسألة 
کثر ر یستأج أن جيوز  قیماة مهناا  باألقاّل  جياوز  وال تغیره لذلك العمل بتلك األجرة أو األ
ل خیاطااة ثااوب باادرمهنی ففصااله أو کمااا إذا تقّ اا إذا أب باابعض العماال ولااو قلاایاًلت إاّل 

غیااره عاایل خیاطتااه باادرهمت ويف  یسااتأجر  أن ه جيااوز فإّناا تخاااط منااه شاایئًا ولااو قلاایالً 
کتفااء يف جااواز  یتاار  مراعاااة  فاال بشااراء اخلیاوط واإلباارة إشااکالت قااّل ألبا االساتئجار  اال

 مقتضی االحتیاط فیه.
ا ماع احنالهلاا وأمّ  تالطرفنی ات حبسب ارتکاز ة إجارع عّد إهذا مع عدم احنالل اإلجارة 

 - الاازمن ماان ةمااّد  موالصااو يف قضاااء الصااالة نیابااةکمااا هااو احلااال يف اإلجااارة لل - لكکااذ
یستأجر  أن یأ  ببعض العمل جيوز  فال    .جارة نفسهاألجرة يف إقیمة من  ّل باألقللبا   و
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نی إع علیاه عایل تسالمی العا ف العمال املساتأجر يف املوارد الّ یتوّقا :453مسألة 
لااه  جياز  علیاه م ه عایل العمال الاذمل اساتؤجر غیار یساتأجر  أن للجیار  إذا جااز  األجیار 

م يف ماا تقاّد  نظیر  ت برضا املالكلثاين إاّل ا م العنی إع األجیر یسلّ  أنلزومًا عیل األحوط 
 الثاين. تسلمی العنی املستأجرة إع املستأجر 

شااارة ففعلاااه غیاااره بطلااات اإلجاااارة للعمااال بنفساااه مبا إذا اساااتؤجر  :454مســـألة 
بقیاد  تاه العایل عمال يف ذمّ  األجرةت وکذلك إذا استؤجر  العامل وال األجیر  یستحّق  وم

کااان أداًء ا إذا فعلااه بقصااد التباا ّ وأّماا تع عنااهبقصااد التباا ّ  املباشاارة ففعلااه غیااره ال ع عنااه 
 األجرة. األجیر  علیه واستحّق  للعمل املستأجر 

 : عیل قسمنی إجارة األجیر  :455مسألة 
تاااه ة ماان دون اشااتغال ذمّ تکااون اإلجااارة واقعاااة عاایل منفعتااه اخلارجّیااا أن :لاألّو 
 ن األعیان اململوکة.وحنومها م ة والدار إجارة الدابّ  نظیر  تبشيء

علیاه  فیکون العمل املستأجر  تةتکون اإلجارة واقعة عیل عمل يف الذمّ  أن :الثاين
 الدیونت وستأ  أحکامهما يف املسائل اآلتیة. ته کسائر دینًا يف ذمّ 

ة يف نفسه وکانت اإلجاارة واقعاة عایل لیاع منافعاه اخلارجّیا إذا آجر  :456مسألة 
عاااًا وال بإجاااارة ة العمااال لنفساااه وال لغیاااره ال تبرّ لاااه يف تلاااك املاااّد  جياااوز  ناااة الة معیّ ماااّد 
تشاااملها  تنصااارف عهناااا اإلجاااارة وال باااأس بااابعض األعماااال الاااّ جبعالاااةت نعااام ال وال
 ال بالهنااراها االشتغااارة أو منصرفااه إذا کان مورد اإلجنّ أکما  تتکون منافیة ملا مشلته وال
عًا أو بإجارة أو األعمال يف اللیل له أو لغیره تبرّ مانع من االشتغال ببعض  فال - مثالً  -

  .علیه عن القیام  ا استؤجر  لهنار ى إع ضعفه يف ا إذا أّد جعالة إاّل 
کااان فااإذا عماال يف املااّد  ة املضااروبة يف اإلجااارة بعااض األعمااال املشاامولة هلااا فااإن 
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وباانی إبقاااء  باانی فسااخ اإلجااارة واسااترجاع متااام األجاارة املسااتأجر  ر العماال لنفسااه ختّیاا
ولکان يف ت عااً وکذا إذا عمل لغیره تبرّ  اإلجارة ومطالبته بقیمة العمل الذمل عمله لنفسه

 لاه أیضاًا مطالباة ذلاك الغیار  جياوز  مان ذلاك الغیار   باأمر   هذه الصورة إذا کاان عملاه للغیار 

بنی  یار ا إذا عمل لغیره بعنوان اإلجارة أو اجلعالة فله اخلبقیمة العمل الذمل استوفاهت وأمّ 
 
أ
َّّ  ی فوااتالثالثة وبنی إمضاء اإلجارة أو اجلعالة وأخذ األجرة أو اجلعل املسامّ  مور األ إذا  مثأ

  املستأجر  اختار 
أ
اة فواا املذکورة ورجع باألجرة املسمّ  وع يف لیع الصور فسخ اإلجارة األ

 کان له علیه أجرة املثل. بعض العمل للمستأجر  وکان قد عمل األجیر 
نااة ة معیّ نفسااه وکاناات اإلجااارة واقعااة عاایل منفعااة خارجّیاا إذا آجاار  :457ســألة م

ذلااك  یعماال فلاایس لااه أن - نااةة معیّ کاخلیاطااة يف مااّد  - وعماال خمصااول باملباشاارة
 ر فاإذا خاالف وعمال لنفساه ختّیا تجبعالاة بإجاارة وال عاًا والتبرّ  لغیاره ال العمل لنفسه وال

متام األجرة وبنی إبقااء اإلجاارة ومطالبتاه بقیماة  بنی فسخ اإلجارة واسترجاع املستأجر 
إن عماال لغیااره تبرّ  باانی  ر ختّیاا ماان ذلااك الغیاار  عااًا بااأمر العماال الااذمل عملااه لنفسااهت و

ین وبنی مطالبة ذلك  ین املذکور  بقیمة العمل الذمل استوفاه. الغیر األمر
إن عمل لغیره بإجارة أو جعالة ختّیا   ر و

أ
اإلجاارة أو اء الثالثاة وبانی إمضا ماور بانی األ

یعمال  مانع من أن ی فوات ويف مفروض املسألة الاجلعالة وأخذ األجرة أو اجلعل املسمّ 
نفساه  ذلك العمل إذا م یکن منافیًا لهت فإذا آجار  لنفسه أو لغیره بإجارة أو جعالة غیر 

یاد جااز يف یوم معنّی   ایط لنفساه أو لغیاره بإجاارة أو جعالاة ولاه  لاه أن  للصوم عان ز
نفسه للخیاطاة فاشاتغل  کما إذا آجر  - ا إذا کان منافیًا لهیت وأمّ أو اجلعل املسمّ  ألجر ا

علیاه  بانی فساخ اإلجاارة واملطالباة بقیماة العمال املساتأجر  املساتأجر  ر ختّیا - بالکتابة
 . ته عیل املستأجرالذمل فّو 
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 وقت معنّی  ة يفنفسه وکانت اإلجارة واقعة عیل عمل يف الذمّ  إذا آجر  :458مسألة 
 
أ
ین جيااوز فتااارة تؤخااذ املباشاارة قیاادً  وأ ینااايف  عماال ال لااه کااّل  خاارى شاارطًات وعاایل التقاادیر

علیاه أم مان  کان مان ناوع العمال املساتأجر ینافیه سواء أ له ما وال جيوز  تالوفاء باإلجارة
إذا عمال ماا ینافیاه فاإن کانات املباشارة قیادً  ختّیا ة بانی فساخ اإلجاار املساتأجر  ر غیرهت و

إن کانات املباشارة شارطًا ختّیا وبنی املطالبة بقیمة العمل الفائت املستأجر  بانی  ر علیاهت و
 بنحو املباشرة. العمل له ال رطه فیجب عیل األجیر فسخ اإلجارة وبنی إلغاء ش

 األجیار  ینافیه فإن کانت املباشارة قیادً  بطلات اإلجاارة واساتحّق  فسه ملان إذا آجر و

 ل خمّیاااألوّ  وکااان املسااتأجر  تاملثاالعاایل ماان عماال لااه أجاارة 
أ
وع رً  باانی فسااخ اإلجااارة األ

إن کاناات املباشاارة شاارطًا ختّیاا ل باانی األوّ  املسااتأجر  ر ومطالبتااه بقیمااة العماال الفائااتت و
 
أ
العمال لاه  شرطه وجب عایل األجیار  فإن ألغی   توع وبنی إلغاء شرطهفسخ اإلجارة األ

 اين بنحو املباشرة. الث بنحو املباشرة والعمل للمستأجر  ال

 فصل
 عقد اإلجارة قة يفمسائل متفرّ 

مقادارً   إجارة األرض للازرع  اا حيصال مهناا کحنطاة أو شاعیر  جتوز  ال :459مسألة 
بعاًا أو نصافاً إجارهتاا باحلّصا جتاوز  کماا ال تناً معیّ  أیضاًا  جتاوز  وال تة مان زرعهاا مشااعة ر

تاادفع ماان  بااأن ة مشااروطاً بااوب يف الذّمااأو غیرمهااا ماان احل إجارهتااا باحلنطااة أو الشااعیر 
 اإلجارة. حاصلهات نعم إذا کان احلاصل موجودً  فعاًل تصهّي 

إجاارة حّصاة  إجارة حّصة مشاعة مان أرض معّیناةت کماا جتاوز  جتوز  :460مسألة 
 مهنا عیل حنو الکّ ّ يف املعنّی.
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یلااة لتأ إجااارة األرض مااّد  جتااوز  ال :461مســألة  ااة طو  ب آثااار رّتااتت ف مسااجدً  والوقَّ

د فیاه أو حناو ذلاك  فیاه أو یتعّ ا یصایّل إجارهتا لتعمال مصایّل  املسجد علوات نعم جتوز 
 ب علوا أحکام املسجد.وال تترتّ  تمن أنواع االنتفاع

ک َّ  استئجار  جيوز  :462مسألة   ونشار  ط الادواّب بْ الشجرة لفائدة االستظالل وحنوه 

 ه.التن ّ البستان لفائدة  استئجار  الثیابت وجيوز 
اإلنسان لالحتطاب واالحتشاا  واالساتقاء وحنوهاات  استئجار  جيوز  :463مسألة 

 ة وحاادها أو مااع غیرهااا ملااك املسااتأجر فااإن کاناات اإلجااارة واقعااة عاایل املنفعااة اخلاّصاا

إاّل العنی املحازة إذا کان قد قصد متلّ  کاّل  - عبارة  فهو أوع هبا من غیره والکهات و      عایل 
إن کانت واقعاة  غیر  حیازهتا لنفسه أو لشخص آخر  جیر بقصد األ - حال املستأجرت و

 تطبیق العمل اململو  علیاه عایل فعلاه اخلااّل  ة فإن قصد األجیر عیل العمل يف الذمّ 
 - معایل ماا تقاّد  - أیضااً  املحااز  بأن کان يف مقام الوفاء بعقاد اإلجاارة ملاك املساتأجر 

إن کاان املحااز  ه أو غیاره فیماا حياّق یقصد ذلك بال قصاد احلیاازة لنفسا م و  احلیاازة لاه 

لرجاوع بااألجرة الفساخ وا وکاان للمساتأجر  - معیل ما تقّد  - ملکًا ملن قصد احلیازة له
 ته علیه.والرجوع بقیمة العمل اململو  له باإلجارة الذمل فّو اةت واإلمضاء املسمّ 

 عىن ارتضاع اللنب  أیضاً بل للرضاع  - املرأة لإلرضاع استئجار  جيوز  :464مسألة 
إن ة إجارهتااا لااذلك إذن يف صااّح  یعتباار  وال تنااةة معیّ مااّد  - یکاان بفعاال مهنااا أصااالً  م و

 ة اإلجارة عیل إجازته. فت صّح ه توقّ الزوج ورضاهت نعم لو أوجب ذلك تضییع حقّ 
الاذمل اساتؤجرت إلرضااعه ولاو بالوصاف عایل حناو ترتفاع  مان معرفاة الصاّ   ّدَّ بأ  وال
أیضًا مان معرفاة مکاان الرضااع  ّدَّ بأ  کما ال تمن معرفة املرضعة کذلك ّدَّ بأ  الکما  تاجلهالة

 ة باختالفهما.وزمانه إذا کانت ختتلف املالیّ 
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بهنا املوجود يف نة لالنتفاع بلة معیّ الشاة واملرأة مّد  ال بأس باستئجار  :465مسألة 
 الشجرة للثمرة والبئر  جار ن فوا بعد اإلجيارت وکذلك احلال يف استئیتکّو  ثدها فعاًل وما

 لالستقاء.
إشاعال ساراجهما  توحنومهاا اإلجارة لکانس املساجد واملشاهد جتوز  :466مسألة  و
 وحنو ذلك.

 نظیاار  تاإلجااارة للنیابااة عاان املّیاات يف العبااادات الواجبااة علیااه جتااوز  :467مســألة 

 ساتطیع العااجز ذلاك عان احلاّي إاّل يف احلاّج عان امل الصالة والصایام واحلاّجت وال جياوز 

 علیه احلّج وال یتمّکن من املباشرة. عن املباشرة أو عّمن استقّر 
وعان احلاّي  تت يف لیاع املساتحّ ات العبادّیاةاإلجارة عن املیّ  جتوز  :468مسألة 

یااارة األّمااة )علااوم السااالم( ومااا کاااحلّج املناادوب وز یتبعهمااا ماان الصااالةت  يف بعضااها 
دمل ثواب عمله إع غیره. یعمل األجیر  نأیضًا اإلجارة عیل أ وجتوز  هأ  عن نفسه و
التباّ ع  فاإن قصاد املاأمور  غیاره بإتیاان عمال فعملاه املاأمور  إذا أمر  :469مسألة    
إن کان من قصد اآلمر  م إن  یستحّق أجرة و إن قصد األجارة اساتحّقها و دفع األجرةت و

ینااة عاایل  التبااّ عت إاّل أن کااان ماان قصااد اآلماار  انّیااةت کمااا إذا جاارت قصااد املّج تکااون قر
کااان املااأمور  شااأنه فعلااه بااأجرة أو حنااو ذلااك ّماان لاایس ماان  العااادة عاایل فعلااه ّمانااًا أو 

 الطلب يف ّمانّیة الفعل. یوجب ظهور  ّما
إذا استأجره عیل الکتابة أو اخلیاطة مفع إطالق اإلجاارة یکاون املاداد  :470مسألة 

 لیااع األعمااال املتوّقفااة عاایل بااذل عاانیت فإهّنااا واخلیااوط عاایل األجیاارت وکااذا احلکاام يف
ینة عیل ذلك. إاّل أن جيب بذهلا عیل املستأجر  ال  یشترط کوهنا علیه أو تقوم القر

الشخص للقیام بکّل ما یراد منه ّما یکون مقادورً  لاه  استئجار  جيوز  :471مسألة 
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یتعارف قیامه بهت و إاّل ماع الشارط أو  تأجر کون نفقته حینئذ  عیل نفسه ال عیل املساتو
ینة ولو کانت هي العادة.  قیام القر

یأمره بالعمل من دون تعینی أجرة ولکّناه  جيوز  :472مسألة  أن یستعمل العامل و
یکون علیه أجرة املثل الستیفاء عمل العامل ولیس من باب اإلجارة.  مکروهت و

ما یابیق بعاد انقضااء  أرضًا مّدة معّینة فغرس فوا أو زرع إذا استأجر  :473مسألة 
للمالاااك أن یاااأمره بقلعاااهت وکاااذا إذا اساااتأجرها  تلاااك املاااّدة فاااإذا انقضااات املاااّدة جااااز 

إن باذل األجارةت کماا  خلصول الزرع أو الغرست ولیس له اإلبقاء بادون رضاا املالاك و
یابیق فااّتفق بقاااه  ال أّنه لیس له املطالبة بااألر  إذا نقاص باالقلعت وأّماا إذا غارس ماا

عایل املالاك ولاو ماع  إجباره عیل قلعه وعادم وجاوب الصابر  الطوار  فه جواز لبعض 
 یتر  مراعاة مقتضی االحتیاط يف ذلك. األجرة إشکالت فال

عیل املالكت نعم إذا  - إذا کانت خراجّیة - خراج األرض املستأجرة :474مسألة 
 صهّي. تکون عیل املستأجر  شرط أن

مصیبة سّید الشاهداء )علیاه الساالم(  عیل ذکر بأس بأخذ األجرة  ال :475مسألة 
وفضائل أهل البیت )علوم السالم( واخلطب املشتملة عیل املواعا وحنو ذلك ّما له 

ّیة.  فائدة عقالئّیة دینّیة أو دنیو
اإلجااارة عاایل تعلاامی احلااالل واحلاارام وتعلاامی الواجبااات مثاال  ال جتااوز  :476مســألة 

باًات وأّماا إذا م الصاالة والصایام وغیرمهاا ّماا هاو یکاان  حمااّل االباتالء عایل األحاوط وجو
إن کان األحوط استحبابًا ترکها.   حمّل االبتالء فال بأس باإلجارة عیل تعلیمه و

أخذ األجرة عیل تغسیل األماوات وتکفیاهنم ودفاهنم عایل األحاوط لزوماًات  وال جيوز 
ه وعرضاه وعمقاهت أّماا عیل حناو خااّل مان طولا القبر  أخذ األجرة عیل حفر  نعم جيوز 
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تصااهّي اإلجااارة علیااه عاایل  وال جيااوز  الااالزم فااال القباار  أخااذ األجاارة عاایل مسااّمی حفاار 
 األحوط لزومًا.

إذا بقیت أصول الزرع يف األرض املستأجرة للزراعة بعد انقضاء ماّدة  :477مسألة 
ین فهي ملان سابق إلواا ومت ّلکهاا اإلجارة فنبتت فإن أعرض املالك عهنا وأباحها لخخر

الاااادخول يف األرض إاّل بإذنااااهت  جيااااوز  فاااارق باااانی مالااااك األرض وغیاااارهت نعاااام ال بااااال
إن    یعرض عهنا فهي له. م و

الوجاه الشارعّي  شخصاًا لاذبهي حیاوان فذحباه عایل غیار  إذا اساتأجر  :478مسألة 
 حرامًا ضمنت وکذا لو تبّ ع بال إجارة فذحبه کذلك. فصار 

بقیاد  ال - کخیاطاة ثاوب معانّی  - لعمل يف ذّمته شخصاً  إذا استأجر  :479مسألة 
إذا خاطاه  األجرة املساّماة ال املباشرة فخاطه غیره تبّرعًا عنه استحّق األجیر  العامالت و

 بقصد التبّ ع عنه بطلت اإلجارة کما تقّدم. ال
انیاة أو بإجارتاه ث مان املساتأجر  باأمر   األجیار  هذا فیما إذا م تکن اخلیاطة مان غیار 

إاّل  یات حینئاذ  مساتند إع املساتأجر  ؛األجارة  استحّق األجیر و نفساه کماا إذا  ألّن التفو
 کان هو اخلائط.

کاااان  وأّماااا اخلاااائط فیساااتحّق عااایل املالاااك أجااارة املثااال إن خااااط باااأمرهت وأّماااا إذا 
ّن اإلجاارة إاستأجره ثانیة للخیاطة فقال بعض الفقهاء )رضاوان اهلل تعااع علاوم(  قد

یکون للخائط أجرة املثاللالثانیة باط  الصاحیهي صاّحهتا واساتحقاق األجیار  ولکان تة و

 األجرة املسّماة.
إن اعتقاد أّن املالاك أماره  أماره وال إجارتاه م إن خاط بغیار و یساتحّق علیاه شایئًا و

 بذلك. 



 147/ عقد اإلجارة  مسائل متفّرقة يف -کتاب اإلجارة  

باملتااع  إذا استأجره لیوصل متاعه إع بلد کذا يف مّدة معّیناة فساافر  :480مسألة 
ی کاان املساتأجر ويف أثناء الطر علیاه  ق حصل مانع عن الوصاول بطلات اإلجاارةت فاإن 

کااان هااو الساایر  نفااس إیصااال املتاااع م إن  باملتاااع يف ممااوع تلااك  یسااتحّق شاایئًات و
املسافة عیل حناو تعاّدد املطلاوب اساتحّق مان األجارة بنسابة ماا قطاع مان املساافة إع 

 شیئًا. حّق یست مموعهات أّما إذا کان عیل حنو وحدة املطلوب فال
يف الفسخ لغنب أو ختّلف شرط أو وجود عیاب  اخلیار  إذا کان للجیر  :481مسألة 

کاان بعاد ايف األجرة مثاًل أو غیرها فإن فسخ قبل الشروع يف العمل فال ش إن  يء لهت و
إن کان يف أثنائاه اساتحّق  قادار  ماا أب باه مان أجارة  متام العمل کان له أجرة املثلت و

کماا إذا اساتأجره عایل  - ذا کان مموع العمل ملحوظًا بنحو وحدة املطلاوباملثل إاّل إ
للمساتأجرت  يءت وکذا إذا کان اخلیاار ایکن له ش فإّنه لو فسخ يف األثناء م - صیام یوم

کااان املسااتأجر  علیااه هااو  واحتماال بعااض الفقهاااء )رضااوان اهلل تعاااع علااوم( أّنااه إذا 
کماا إذا اساتأجره عایل  - يف األثنااء خ املستأجر املجموع عیل حنو وحدة املطلوب ففس

ما عمل من أجرة املثلت ولکن   قدار  یستحّق األجیر  أن - صیام یوم ففسخ يف أثنائه
 تاّم. هذا غیر 

َّّ اشتراها يف أثنااء املاّدة فاإلجاارة باقیاة  عینًا مّدة معّینة إذا استأجر  :482مسألة  مثأ
إذا باعها يف أثناءعیل صّحهت  کانت املنفعة تابعة للعنی.املّدة  ات و
مل  ْ إجارة األرض مّدة معّینة بتعمیرها دارً  أو تعمیرها بستانًا بکَّ  جتوز  :483مسألة 
اّدَّ مان تعیانی مقادار  وحنو ذلاكت وال وغرس األشجار  وتنقیة اآلبار  األهنار  کّماًا  التعمیار  بأ
 وکیفًا.
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کاناات  جااّرد اإلجااارة عاایل الطبابااة ومعاجلاا جتااوز  :484مســألة  ة املاارىض سااواء أ
 وتضمید القروو واجلروو وحنو ذلك. الکسیر  وصف العالجت أم باملباشرة کجبر 

املقاطعة عیل العالج بقید البرء إذا کانت العاادة تقتضاي ذلاك  جتوز  :485مسألة 
ّیاة للجیار  موارد اإلجارة عیل األعمال املوقوفة عایل مقاّدمات غیار  کما يف سائر   اختیار

 کانت توجد حیهنا عادة.و
یسااقطت وبقیاات  حّقااه ماان العاانی املسااتأجرة م إذا أسااقط املسااتأجر  :486مســألة 

 املنفعة عیل ملکه.
شخصااًا ماان بلااد  یسااتأجر  للحااّج البلاادمّل أن يف االسااتئجار  ال جيااوز  :487مســألة 

( إع ماان )النجاف( إع )املدیناة( وثالثااًا مان )املدینااة املّیات إع )النجاف( مااثاًل وآخار 
ّدَّ من أن )مّکة( بل ال  من البلد بقصد احلّج إع أن حيّج. من یسافر  یستأجر  بأ
ت فاانقص بعااض األجاازاء أو الشاارائط للصااالة عاان املّیاا اسااتؤجر  إذا :488مسـألة 

عناد  کماا هاو الظااهر  - الرکنّیة سهوً ت فإن کانت اإلجاارة عایل الصاالة الصاحیحة غیر 
ت وکذا إذا کانت عایل نفاس األعماال املخصوصاة وکاان استحّق متام األجرة - اإلطالق

کاان االشاتمال عایل  إن کان عیل خالف املتعارف فاإن  النقص عیل النحو املتعارفت و
کااان  علیاه م یساتحّق األجیاار  متاام األجازاء قیاادً  خمّصصاًا للعمال املسااتأجر  إن  شایئًات و

د ختّلفااه فلااو فسااخ عناا للمسااتأجر  الشاارط جعاال اخلیااار  شاارطًا يف ضاامن العقااد فظاااهر 
یناة عایل حلاظاه عایل حناو تنبساط األجارة  فعلیه للجیر  أجرة املثالت نعام ماع وجاود قر

 علیه نقص مهنا بالنسبة. 
کااان منصارفًا إع مااا هاو املتعااارف  إذا اسااتؤجر  :489مسـألة  یف  خلات القاارآن الشار

وکلماهتات  ور بعضها مع بعض وبنی آیات الس وهو القراءة مع مراعاة الترتیب بنی السور 
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إذا قرأ بعض الکلمات غلطاًا والتفات إع ذلاك بعاد الفاراا مان الساورة أو اخلات فاإن  و
کااان باملقاادار ایاانقص ماان األجاارة شاا املتعااارف م کااان باملقاادار  إن  املتعااارف  غیاار  يءت و

إن کان األحاوط اساتحبابًا للجیار  أمکن تدارکه بقراءة ذلك املقدار  یقارأ  أن صحیحًا و
 من مکان الغلط إع آخرها.السورة 

ید( فاشتبه وصیّل عان )عمارو إذا استؤجر  :490مسألة  کاان  للصالة عن )ز ( فاإن 
کااان مقصااوده الصااالة عّماان اسااتؤجر  للصااالة عنااه  عاایل حنااو اخلطااأ يف التطبیااق بااأن 

إن کاان عایل حناو آخار  یاد واساتحّق األجارةت و  فأخطأ يف اعتقاده أّنه عمارو صاهّي عان ز

ید. رة ومیستحّق األج م  یصهّي عن ز
الباالغ للنیاباة يف العباادات املساتحّ ة  فوا اساتئجار  املوارد الّ جيوز  :491مسألة 

 الصّ . فوا أیضًا استئجار  جيوز 
 واهلل سبحانه العام





 

 کتاب املزارعة





 

 کتاب املزارعة

ة الزارع عیل زرع األرض حبّصاف يف األرض وفاق بنی مالك التصرّ االتّ : املزارعة هي
 .امن حاصله
  یعتبر  :492مسألة 

أ
 : موريف املزارعة أ

عاایل تساالمی األرض  مااا یاادّل  بکااّل  تالقبااول ماان الاازارعاب ماان املالااك واإلجياا :لاألّو 
ض مت إلیااك األرسالّ ) : لازارع مااثالً ماان لفاا کقاول املالااك ل تقباول الاازارع هلااللزراعاة و

قباول الازارع و اعاةعایل تسالمی األرض للزر أو فعال داّل  ت()قبلت :لتزرعها( فیقول الزارع
یّ ة والعربیّ يف صیغهتا  یعتبر  الهلا من دون کالمت و تقدمي اإلجياب  یعتبر  کما ال تةاملاضو

 العکس. بل جيوز  تالقبول من الزارعیکون اإلجياب من املالك و وال أن تعیل القبول
کاّل  أن :الثاين علیاه  حمجاور  غیار ً  وعااقاًل وخمتااروالازارع بالغاًا مان املالاك و یکاون 

تساتلزم املزارعاة  لس إذا میکون الزارع حمجورً  علیه لف بأس أن ت نعم اللسفه أو فلس
 علوا. فه يف أمواله الّ حجر تصرّ 



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 154 

 دً  بالکسااور أن یکااون حمااّد و تمهنمااا نصاایب ماان احلاصاال جيعاال لکااّل   أن :الثالــث

 کعشارة نّی معا  لاه مقادار ت أو عنّی جيعل ألحدمها نصیب أصالً  کالنصف والثلثت فلو م
 حيصاد يف األّیا أطنانت أو جعل نصیبه ماا

أ
 ة لخخار البقّیامان احلصااد ووع ام العشارة األ

 املزارعة. تصهّي  م
یشاترط  باأس أن فالت مشاعًا يف لیع حاصل األرض جيعل أن   الکسريف یعتبر  وال

 :قااال املالااكفلااو  بنااوع آخاار  اآلخاار و - الً کالااذمل حيصااد أوّ  - اختصااال أحاادمها بنااوع
ة( لکذائّیاات أو النصااف احلاصاال ماان القطعااة ال ماان احلاصااللااك النصااف األوّ )ازرع و
 ت املزارعة.صّح 

 تميکان حصاول الازرع فیاه أو السننی أو الفصاول  قادار  ة باألشهر تعینی املّد  :الرابع
 ة. هلا کيف يف الصّح عینی أوّ ة إدرا  احلاصل بعد تاملّد  علیه فلو جعل آخر و

تکاان  ا إذا مأّماارض قابلااة للاازرع ولااو بااالعالج واإلصااالوت وأن تکااون األ :ساخلــام
 ميکن االنتفاع هبا أو حنوها بطلت املزارعة.  ت األرض سبخة الکذلك کما إذا کان

أو غیرهااات  رز أأو  ه حنطااة أو شااعیر أّنااتعیاانی املاازروع ماان حیااث نوعااهت و :ســادسال
کااان للنااوعو کثر  کااذا تعیاانی صاانفه إذا  یکااه يف األغااراضت وختتلااف فوااا  صاانفان فااأ

یهي حا بااالتعممی أو لااو صاارّ و - لتعااارف أو غیااره - التعیاانی االنصااراف املغااين عاان التصاار
ینة علیه صهّي   نوع أو صنف شاء.  أمّل  اختیار  یکون للزارع حّق و تکانت قر

 مستلزمات الزراعة ات خمتلفة يفتعینی األرض فیما إذا کانت للمالك قطع :السابع
ا ماع التسااومل أّما واحدة مهنا واحلال هذه بطلت املزارعةت ویعنّی  فلو م تشؤوهنا وسائر 
 ا بعده فیکون التعینی بید املالك.أمّ إع التعینی يف العقدت وحاجة  الو صهّي فت

جيعال عایل أحادمها أو  باأن تحناوهو  ما علوما مان املصاارف کالباذر تعینی :الثامن
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 إلطالق إلیه. النصراف ا یکه يف ذلك املتعارف اخلارجّي کلومات و
 تیاازرع األرض بنفسااه أو بغیااره أو بالشاارکة مااع غیااره للعاماال أن جيااوز  :493مســألة 
 یزرع بنفسه.  لزم أنإاّل م یشترط املالك علیه املباشرة وهذا فیما إذا 

یکاون احلاصال بیهنماا  يف زرع أرضاه عایل أن أذن شاخص آلخار لاو  :494مسألة 
ملزارعاة املصاطلحة ا ختتلاف عان اولکهّن  زارعًة ذلك م بالنصف أو الثلث أو حنومها صهّي 

إنمن یتصّد  کذلك احلال لو أذن لکّل يف بعض األحکامت و  شخصاًا نّی یعا م ى للزرع و
 .(من زرع أريض هذه نصف حاصلها أو ثلثه لکّل  ): نًا بأن یقولمعیّ 

 مان احلاصال معانّی  یکاون مقادار  فاق املالاك ماع الازارع عایل أنلو اتّ  :495مسألة 
إن علماا نة بطلت املزارعاة وم البا  بیهنما بنسبة معیّ یقّس أطنان ألحدمهات و کخمسة
 فقاا عایل اساتثناء مقادار ت نعام لاو اتّ احلاصل بعد استثناء ذلك املقادار يء مناببقاء ش

 ت.ملن کان منه صّح  البذر  کذا مقدار اخلراج و
أو حنو ذلك  شعیر ًا من الزرع من حنطة أو  املالك نوعًا خاّص إذا عنّی  :496مسألة 

لکان لاو و تمل عناهلاه التعاّد  فاال جياوز  ت ذلاك عایل الازارعيف ضمن عقد املزارعاة تعانّی 
فاإن أمضااه  تاإلمضاءبنی الفسخ و منه فللمالك اخلیار   زرع نوعًا آخرى إع غیره وتعّد 

ن یکاوباأجرة مثال املنفعاة الفائتاة لالرضت وه و إن فساخ رجاع عایل العامال أخذ حّقا
کاان الباذر احلاصل للع کاان الباذر لاهت و امل إن   تللمالاك فلاه املطالباة ببدلاه أیضااً  إن 
لیست له مطالبة املالاك باأجرة و تبذل البدل یکون احلاصل للعامل أیضاً  وعیل تقدیر 
 العمل مطلقًا.
کاان أمّ علم املالك بذلك بعد بلو  احلاصلت وهذا إذا  ا إذا علم به قبل بلوغه فاإن 

إلزاماااه بقطاااع الااازرع وهلماااا  لاااكللعامااال فللما الباااذر  مطالبتاااه ببااادل املنفعاااة الفائتاااة و
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کاان الباذر أّماانًات وبعوض أو مّ  یتراضیا عیل إبقائه أن املطالباة ببادل للمالاك فلاه  ا إذا 
 م.مع بذله یکون الزرع للعامل فیجرمل فیه ما تقّد و تأیضاً  بدل البذر املنفعة الفائتة و

کااان التعیاانی عاایل حنااو االشاا کاااأّمااو تتراطهااذا إذا  ن عاایل حنااو التقییااد بطلاات ا إذا 
 م يف فرض الفسخ.حمكه ما تقّد املزارعةت و

کاان الازرع  کان البذر بطالن املزارعة بعد الزرع فإن  إذا ظهر  :497مسألة   للمالاك 
ة اآلالت الاّ اساتعملها يف أجارلیه للزارع ما صرفه من األموال وکذا أجرة عملاه وعله و

إن کان الب للزارع فالزرع له وعلیه للمالاك أجارة األرض وماا صارفه املالاك  ذر األرضت و
الته الّ استعملت يف ذلك الزرع.و  أجرة آ

بطاالن املزارعاة بعاد الازرع وريض املالاك  فظهار للازارع  إذا کان الباذر  :498مسألة 
إن مالزارع ببقاء الازرع يف األرض باأجرة أو مّ و یارض املالاك باذلك  اناًا فاال إشاکالت و
الازارع عایل إزالاة الازرع  إجباار  له ّن إ)رضوان اهلل تعاع علوم(  بعض الفقهاءل د قاقف

إن ملالك عیل بقاء الزرع يف األرض ولو باأجرةت ا لیس للزارع إجبار حلاصل ویدر  ا م و
 لیس للمالك إجبار ت ویتر  مراعاة مقتضی االحتیاط فیه فال  لو عن إشکال ه اللکنّ و

 انًا لو أراد قلعه.لو مّ ء الزرع يف األرض وزارع عیل إبقاال
فانقضاای نااًا یاادر  الاازرع خاللااه عااادة معیّ  دا للمزارعااة أمااد ً إذا حااّد  :499مســألة 

فق علیاه بیهنماا إطاالق یشامل صاورة عادم إدرا  یکن للتحدید املتّ  م ت فإنیدر  مو
ت و إن کان درا اإل الزرع عیل خالف العادة ألزم املالك ببقاء الزرع يف األرض إع حنی

 - اناً بعوض أو مّ  - الزارع عیل بقاء الزرعهذا القبیل مفع ترايض املالك و من قله إطال
الازارع  ر ضا ّ ت نإعایل إزالتاه والازارع  جيبار  و إن م یارض املالاك باه فلاه أنت مانع منه ال

 لو بأجرة.املالك عیل بقاء الزرع و ع إجبار لیس للزاربذلكت و
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تاه أو مان اخلاارا شایئًا عایل ذمّ  أن یشترط أحادمها عایل اآلخار  یصهّي  :500مسألة 
 ته.أو حنومها مضافًا إع حّص  ةمن ذهب أو فّض 

الشاارط أو   بالتقایاال أو الفسااخ سیااار ینفسااخ إاّل  املزارعااة عقااد الزم ال :501مســألة 
 ااوت أحاادمها فیقااوم الااوارث  ینفسااخ الو تف بعااض الشااروط املشااترطة فیااهختّلاا سیاار 
إذا  تنفساخ باه وال تدت املزارعة  باشارته للعمالنعم ینفسخ  وت الزارع إذا قیّ  تمقامه

کااان للمالااك حااّق کاناات املباشاارة شاارطًا فوااا و کااان العماال وت فسااخها حینئااذ   إن  إذا 
کلّ  املستحّق  کاان للمالاك حاّق  - ینفساخ  وتاه ًا مشاروطًا  باشارته میّ عیل الزارع   و إن 
لاو ا علیاه مان العمال مباشارة وات الازارع بعاد االنهتااء ّماکما ال تنفسخ إذا م - فسخها

 حياّق و تحقوقاه هلام ساائر  ت کما أّن ته من احلاصل لورثتهقبل إدرا  الزرع فتکون حّص 
 ة الزراعة. انهتاء مّد املالك عیل بقاء الزرع يف أرضه حیّت  هلم أیضًا إجبار 

ة  انقضات املاّد یازرع حایّت  زارع األرض بعد عقد املزارعة فلمإذا تر  ال :502مسألة 
فاارق يف ضاامانه يف هااذه  فه ضاامن أجاارة املثاال للمالااكت والفااإن کاناات األرض يف تصاارّ 

تکان األرض  م عاامت و إن یکاون غیار  نعاملاًا باحلاال وأالصورة بانی أن یکاون املالاك 
 نیضم لعًا عیل ذلك ماملالك مّط إن کان  فحینئذ   تحتت یده بل کانت حتت ید املالك

إن الزارع  عااّم  ت هاذا إذا م یکان تار  الازرع لعاذر ضامانهحکام بلعًا یکن املالك مّط  م و
 کشف ذلك عن بطاالن إاّل لوا وکانقطاع املاء عن األرض أو تساقط الثلوا الکثیرة ع

 املزارعة.
ة صااحبه بعاد ل أحادمها حّصاالازارع أن یتقّ امن املالك و لکّل   جيوز  :503مسألة 

اارْ خَّ   املقاادار  وعلیااه فیکااون الاازرع لااه ولخخاار  تبااه بشاارط رضااا اآلخاار  معاانّی  ها  قاادار ص 

ةت نعام إذا ل باه مان الازرع أو يف الذّمااملتقّ ا ال فرق يف ذلك بانی کاون املقادار ت واملعنّی 
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سالف ما لو کان  تلال ضمان عیل املتق ّ  أو بعضًا کان علوما معًا وکاّلً کان منه فتلف 
 ه باق عیل ضمانه.ة فإنّ يف الذمّ 

َّّ  إذا زارع عاایل أرض :504مســألة  عاااًل لکاان أمکاان ه ال ماااء هلااا ف للاازارع أّنااتباانّی  مثأ
إذا  - ف الشرطختلّ  لکن یثبت للعامل خیار و تت املزارعةحنوه صّح و بئر  حتصیله حبفر 

کااون األرض غیاار کااذا لااو تباانّی و - لااو ضاامناً واملعااىن کااان بیهنمااا شاارط هبااذا  صاااحلة   
ت نعام لوا املاء لکن ميکان إزالتاه عهناات کما إذا کان مستولیًا عتاّم  بالعالج الللزراعة إاّل 
التااه ميکاان إز و کاناات مشااغولة  ااانع الأحتصاایله  ميکاان اله ال ماااء هلااا فعاااًل و أّناالااو تباانّی 

 .زواله کان باطالً  یرجی الو
که ال إذا غرقت األرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور  :505مسألة  زرع أو قبل إدرا
ت املالك والعامل يف البا  بنی الفسخ واإلمضاء ر ت و إذا غرق بعضها ختیّ زارعةبطلت امل

یّ  سائر  هکذا احلال يف طروّ و  ة عن زراعة األرض.املوانع القهر
ته ملان ة مان حّصاللزارع أن یشار  غیره يف مزارعته جبعل حّصا جيوز  :506مسألة 

یزارع غیره حبیث یکاون الازارع  أن  ه جيوزت کما أنّ ما معًا طرف للمالكشارکه حبیث کأهّن 
کانات  ت فاإذاة املالاك حمفوظاةتکون حّصا أن ّدَّ بأ  ه هو الطرف للمالك لکن الالثاين کأنّ 
 
أ
ت ملزارعة الثانیة بالثلث للمالك والثلثنی للعاملجتعل ا أن جيز  وع بالنصف ماملزارعة األ
 ة الزارمن حّص  ة الزارع الثاين أقّل جيعل حّص  أن نعم جيوز 

أ
ت فیأخاذ وعع يف املزارعة األ

  ماا باقته وته واملالك حّصاالزارع الثاين حّص 
أ
ا ت ماثاًل إذوعیکاون للازارع يف املزارعاة األ

 
أ
ة الربع کان للمالاك ة الزارع يف املزارعة الثانیجعل حّص وع بالنصف وکانت املزارعة األ

 للزارع يف املزا یبیق الربعنصف احلاصل وللزارع الثاين الربع و
أ
  .وعرعة األ

کّلاا الو  يف املزارعااة  یکااون البااذر  ه باانی أنفاارق يف ذلااك 
أ
وع عاایل املالااك أو عاایل األ
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 العاملت و
أ
 املازارع أو عایل يف الثانیة أن جيعال عایل وع عیل العامل جيوز لو جعل يف األ

یك يف املزارعااة ویشااترط يف صااّح  الت والاازارع ال يف إیقاااع املزارعااة الثانیااة إذن ة التشاار
ه لاو شارط علیاه املالاك ت کماا أّناإاّل بإذناه تسالمی األرض إع الغیار  جيوز  نعم ال تالكامل
کاان ذلاك غیار  - یزارعه یشارکه غیره وال بنفسه حبیث ال اشر یب أن متعاارف خارجاًا  أو 

یهي باشتراط عدمه  بع.کان هو املّتَّ  - حبیث أغىن عن التصر
کثر  یصهّي  :507مسألة  بأن تکون األرض مان واحاد  تثننیمن ا عقد املزارعة بنی أ
بانی  کاذا احلاال إذا وقاع العقادوالعمال مان ثالاث والعوامال مان راباعت و من آخر  والبذر 

 بعنوان املزارعة. ال لاعة عیل النحو املذکور 
ماان املالااك أو  یکااون البااذر  ة عقااد املزارعااة باانی أنفاارق يف صااّح  ال :508مســألة 

کااّل  تالعاماال أو مهنمااا معاااً   جعاال يف ضاامن العقااد إاّل ك حيتاااج إع تعیاانی وذلاا ولکاان 
 یکون هنا  متعارف ینصرف إلیه اإلطالق. أن

ت کما ة باملزارع أو مشترکة بینه وبنی العاملفرق بنی أن تکون األرض خمتّص  وکذا ال
احلاال يف کاذا یکاون علوماا و أن متاام العمال عایل العامال فیجاوز  یکاون یلزم أن ه الأنّ 

 ذلك تابع للجعل يف ضمن العقد. کّل  الضابط أّنَّ وآلالتت افات والتصرّ  سائر 
لاایس عاایل املاازارع و ةرة لاالرض املسااتأجرمااال اإلجاااخااراج األرض و :509مســألة 
 اآلباار  وحفار  األهناار  املاؤن کشاّق  ا ساائر أمّ عضًات و أو ب إذا شرط علیه کاّلً عیل الزارع إاّل 

إصالو الهنر  من تعینی کوهناا  ّدَّ بأ  حنو ذلك فالو وهتیئة آالت السق ونصب الدوالب و
 تغين عن التعینی. ة إذا کانت هنا  عادمهنما إاّل  عیل أمّل  

کاه کماالازرع أو قبال بلوغاه و ء قبال ظهاور إذا وجد مانع يف األثنا :510مسألة  ا إدرا
ميکن إزالته أو وجد ماانع  من حتصیله أو استوع علیه املاء وميک مإذا انقطع املاء عنه و



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 160 

ة األرض لکشافه عان عادم قابلّیا ؛لبطالن املزارعاة مان األوّ با کامحي ميکن رفعه م آخر 
کاان الباذر  تعلیاه فیکاون الازرع املوجاود لصاااحب الباذرللزراعاةت و للمالاك فعلیااه  فاإن 

 مثل أرضه. إن کان للعامل فعلیه أجرةل وأجرة مثل عمل العام
بة بطلاإذا کانت األرض الّ وقعت املزارعاة علواا  :511سألة م ت املزارعاة مغصاو

کااان البااذر  لااه فااالزرع لااه وعلیااه للعاماال أجاارة مثاال عملااه  باإلضااافة إع املاازارعت فااإن 
زارعاة وقاع لاه املالاك عقاد امل أجااز و إن کان للعامال و تالك األرض أجرة مثل أرضهملو
 علیه أجرة املثل ملالك األرض.اّل کان الزرع للزارع وإو

کاان املالاك خمّیالازرع وذا انکشف احلال قبال بلاو  اإو کاه  رً  أیضاًا بانی اإلجاازة إدرا
عاایل الاازارع أجاارة املثاال باإلزالااة أو الرضااا ببقائااه ولااو بااأجرة و ألماار فلااه ا فااإن رّد  تالاارّد و

 بالنسبة إع ما مضی.
 املالااك يف احلاصاال تابعااة للجعاال والقاارار  ة اشااترا  العاماال مااعکیفّیاا :512مســألة 

يف الاازرع ماان حاانی طلوعااه وبااروزه فیکااون حشیشااه  یشااترکانت فتااارة الواقااع بیهنمااا
 ها مشترکة بیهنمات وه کلّ ه وح ّ نأ  ْ صیله وت  وقَّ 

أ
ا مان ّماه إخرى یشاترکان يف خصاول حّ اأ

هااا ون احلشاایش والقصاایل والتاانب کلّ حاانی انعقاااده أو بعااده إع زمااان حصاااده فیکاا
یهي مهنلصاااحب البااذر ضاای وضااع مقت أّن  ا مااع عدمااه فالظاااهر أّماات ومااات هااذا مااع التصاار

 د خروجه یکون مشترکًا بیهنما.ت فالزرع  جرّ لالوجه األوّ هو املزارعة عند اإلطالق 
کاّل   :513مسألة  کاّل  الازارع الزکااة إذا بلغات حّصامان املالاك و جتب عایل  مهنماا  ة 

 ته کذلك.جتب عیل أحدمها إذا بلغت حّص و تالنصاب حّد 
احلاصال قبال صادق  ن حنی ظهور و مل أهذا إذا کان الزرع مشترکًا بیهنما من األوّ 

 سم.اال
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ة فالزکااة التصافیأو مان حانی احلصااد و ساماال عد صادقا إذا اشترطا االشترا  بأمّ و
 کان هو املالك أم العامل.سواء أ عیل صاحب البذر 

 البا  يف ا :514مسألة 
أ
ة إذا نبت انقضاء املّد صول الزرع بعد احلصاد وألرض من أ

قااااد املزارعااااة یشااااترط يف ع م إن اصااااله ملالااااك البااااذر يف الساااانة اجلدیاااادة وأدر  فح
 
أ
کهما يف األ   کان بیهنما بالنسبة.إاّل صولت واشترا

یااادةة فاااّد الاازارع يف املااّد إذا اختلااف املالااك و :515مســألة   اآلخاار و عی أحاادمها الز

یادة بیمینه ما م ة فالقول قول منکر القلّ  ادة یکاه عا ال ة  قادار ة املاّد عیًا قلّ یکن مّد  الز
عي املاّد  کثارة فاالقول قاول صااحب الباذر ة وة قّلالاو اختلفاا يف احلّصالبلو  احلاصلت و

يف مثاال تلااك  صاااحب البااذر  ا جيعال عااادة لغیاار ّماا کوهنااا أقااّل  عیااّد  م ة بیمینااه ماااللقّلا
 اهتا.املزارعة  الحظة خصوصیّ 

کااون البااذر أّمااو مااا فاااملرجع أو العماال أو العواماال عاایل أّه  ا إذا اختلفااا يف اشااتراط 
 مع حلفهما أو نکوهلما تنفسخ املعاملة.و تالتحالف

املالك بانی فساخ  ر احلاصل ختیّ  الزارع يف تربیة األرض فقّل  ر إذا قّص  :516مسألة 
إمضاااهئا کااان هااو املالااك فعلیااه  ت فااإن فسااخ فاحلاصاال لصاااحب البااذر املزارعااة و فااإن 

ین مان أجارة مثال  الاك أقاّل إن کان هو الزارع فعلیه للمو تللزارع أجرة مثل عمله األمار
إن م ماان احلاصاال عاایل تقاادیر ته قیمااة حّصاااألرض و یفسااخ املالااك  عاادم التقصاایرت و

 فق علوا.فاحلاصل بیهنما بالنسبة املتّ 
عی املالك عیل الازارع عادم العمال  اا اشاترط علیاه يف ضامن عقاد لو اّد  :517مسألة 

أو تقصاایره يف بالزراعااة   عاایل وجااه یضاارّ عاای تقصاایره فیااه املزارعااة ماان بعااض األعمااال أو اّد 
 . یکن خمالفًا للظاهر م ره الزارع فالقول قوله بیمینه ماأنکاحلفا أو حنو ذلك و
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عااه اّد  ماایثبات  م ماا عی أحدمها شایئًا وأنکاره اآلخار مورد اّد  کذلك احلال يف کّل و
 شرعًا.

املوقوفااة عاایل  للوقااف عقااد املزارعااة عاایل األرض إذا أوقااع املتااوّل  :518مســألة 
ا إذا أمّ و تیبطل  وته ة مالحظًا يف ذلك مصلحة الوقف والبطون لزم والالبطون إع مّد 

َّّ  م مان املوقاوف علاومأوقعه الابطن املتقاّد  ة بطال ماات يف األثنااء قبال انقضااء املاّد  مثأ
 البطن الالحق.  إذا أجاز العقد من ذلك احلنی إاّل 

 یصاالهي اآلخار  احلاصال أن والعامال بعاد ظهاور من املالاك  لکّل   جيوز  :519مسألة 

جنساه بعاد التخمانی حبساب املتعاارف يف   من جنسه أو غیر معنّی  ته  قدار عن حّص 
 احلاصل مع الضمیمة. ذلك قبل ظهور  کما جيوز  تاخلارا

تکون قابلاة للازرع مان حانی يف عقد املزارعة عیل األرض أن  ال یعتبر  :520مسألة 
 يف السنة اد والعق

أ
 بعد تصلهي للزرع إاّل  العقد عیل أرض بائرة وخربة ال بل یصهّي  توعأل

کثرإصالحها و  . تعمیرها سنة أو أ
ًا الّ أصابحت ًا أو خاّص یزارع األرايض املوقوفة وقفًا عامّ   أنللمتوّل  علیه فیجوز و

کثر  سننی أو أقّل  بائرة إع عشر   حسب ما یراه صاحلًا. أو أ
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إصاالو شاؤوهنا وحنوهاا و عایل رعایاة أشاجار  اق شخص مع آخر فاتّ اقاة هي: املس
 .ة من حاصلهانة حبّص ة معیّ إع مّد 

  :521مسألة 
أ
 : موریشترط يف املساقاة أ

مان لفاا أو  عایل املعاىن املاذکور  ما یادّل  یکه فوما کّل اإلجياب والقبولت و :لاألّو 
بیّ  ال تعتبر و تفعل أو حنومها یّ وة فوما العر  ة.ال املاضو

ین غیار و باالغنی عااقلنی خمالفاّل أن یکون املالك و :الثاين ین لسافه أو  تاار حمجاور
او حمجورً  علیه لفَّ بأس بکون الفاّل  ت نعم التفلیس فه تساتلزم املسااقاة تصارّ  إذا م س  لَّ

 علوا. يف أمواله الّ حجر 
 ت أن :ثالــثال

أ
عااة فقااط أو یکااون منفعااة أو منفملوکااة عینااًا و صااول األشااجار کااون أ

 فه فوا نافذً  بوالیة أو وکالة أو تولیة.تصرّ 
 نة عندمها.أن تکون معلومة و معیّ  :الرابع
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ىق علوااا مااع تعیاانی مباادأ ا ببلااو  الثماارة املسااة العماال فواا إّماا: تعیاانی مااّد اخلـامس
ن هاذا ما فلاو کانات أقاّل  تتبلغ فوا الثمرة غالبااً  أو السننی  قدار  ا باألشهر مّ إالشروع و
 بطلت املساقاة. املقدار 

دً  بأحااد ن یکااون حمااّد أو تمهنمااا نصاایب ماان احلاصاال : أن جيعاال لکااّل  الســادس
اصال کماا یکون مشاعًا يف لیاع احل أن يف الکسر  یعتبر  کالنصف والثلثت وال الکسور 

لثمرة عشرة أطناان ماثاًل للمالاك تکون من ا فقا عیل أنإن اتّ تقّدم نظیره يف املزارعةت و
 و بطلت املساقاة.البا  للفاّل و

 الســابع
أ
یکااه ت وومااا عاایل العاماال ماان األعمااال  مااور: تعیاانی مااا عاایل املالااك ماان األ

ینة عیل التعینی. - إذا کان - االنصراف  قر
کاان قاد باق  تالثمارة : أن تکون املساقاة قبل ظهور الثامن أو بعاده قبال البلاو  إذا 
کتماال ناّو عمل یتوقّ  حناو أو کثرهتاا أو جودهتاا أو وقایهتاا مان اآلفاات والثمارة  ف علیاه ا
 عماال ماان حنااو آخاار إن احتاایج إع یبااق عماال ماان هااذا القبیاال و ا إذا مأّمااذلااكت و

بیااة األشااجار یتوّقاا حراسااهتا أو ماااکاقتطاااف الثماارة و  ة إشااکالفااه الصااّح  ف علیااه تر
 .ذلك االحتیاط يف مقتضییتر  مراعاة  فال

  يفاملساقاة  تصهّي  :522مسألة 
أ
 . اخلیاریخ والثابتة کالبّط  صول غیر األ

مان  نت هلا حاصل آخر املثمرة إذا کا غیر  املساقاة يف األشجار  تصهّي  :523مسألة 
 اء الذمل یستفاد من ورقه.احلنّ  هبا عرفًا کشجر  ة یعتّد ا له مالیّ حنومها مّ ورق أو ورد و

 أو  اّص  السق باملطر املستغنیة عن  عقد املساقاة يف األشجار  یصهّي  :524مسألة 
 
أ
بة األرض إذا احتاجت إع أعمال أ  م بیاهنا يف الشرط الثامن. ا تقّد خرى مّ رطو

ة أو غیرمها للعامل أو املالك يء من الذهب أو الفّض ااشتراط ش جيوز  :525مسألة 
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کااّلً  هل یسقط املشروط مع عدم ظهور ة من الثمرةت وزائدً  عیل احلّص   أو بعضاًا الثمرة 
م الاابعض دون أو ساالّ  إذا ظهاار  ه یقسااط بالنساابةأو أّناا تکااذلك تلفهااا بعااد الظهااور أو 

کااّل ایاانقص منااه شاا ه الت أو أّنااالاابعض ال ه املشااروط لااه بتمامااهحااال فیسااتحقّ  يء عاایل 
لاو النصاراف إطالقاه  مع اقتضاء الشرط خالفه وت إاّل األخیر والصحیهي هو الوجهوجوه 

 إع غیره.
یکان عااماًل واحادً ت اد العامااحّتاالاك ود املتعّد  جيوز  :526مسألة  ل فیساا  الشار

هلماات  الواحد عاملنی بالنصف له ماثاًل والنصاف اآلخار العکس فیسا  املالك  جيوز و
 دمها معًا.تعّد  جيوز و

 إذا اشترطا کونه عایل العامال أو علوماا خراج األرض عیل املالك إاّل  :527مسألة 
 معًا.

 يف املسااقاة مان حانی ظهاور  ةإطاالق العقاد احلّصاميلاك العامال ماع  :528مسألة 

 ق العقد.ة من حنی حتقّ ملك احلّص  ت و إذا کانت املساقاة بعد الظهور الثمرة
ساقاة جبعل متام احلاصل للمالك ومع ذلك یکاون متاام یبطل عقد امل :529مسألة 
يف هذه  ه أقدم عیل العمللیس للعامل مطالبته باألجرة حیث أنّ و تالثمرة لهاحلاصل و
  ا إذا کان بطالن املساقاة من جهة  أمّ انًات والصورة مّ 

أ
یدفع  خرى وجب عیل املالك أنأ

 للعامل أجرة مثل ما عمله حسب املتعارف.
ــألة  أو  تالتاارايض بالتقایاال وینفسااخ إاّل  یبطاال وال ال تعقااد املساااقاة الزم :530مس
 جعالهااا يف ضاامن ف بعااض الشااروط الااّلااو ماان جهااة ختّلااو ن لااه اخلیااار الفسااخ ّماا
 أو بعروض مانع موجب للبطالن. تالعقد
إصااالو يف رعایااة أشاا عاام إذا أذن شااخص آلخاار ن یکااون  عاایل أن شااؤوهناجاره و



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 168 

 .مساقاة النصف أو الثلث أو حنومها صهّي ذلكاحلاصل بیهنما ب
ن لاو أذاحلاال  ة املصاطلحة يف بعاض األحکاامت وکاذلكا ختتلف عن املسااقاولکهّن 

إصاااالو شاااؤوهنا لرعایاااة أشااالکاااّل مااان یتصاااّدی  إنجاره و ناااًا یعااانّی شخصاااًا معیّ  م و
 ( نظیار وأصلهي شؤوهنا هذه نصاف حاصالها أو ثلثاه جار األش: )لکّل من رعی یقول بأن

   (.494ما تقّدم يف املسألة )
ا مااات إذو تتنفسااخ املساااقاة ذا مااات املالااك قااام وارثااه مقامااه والإ :531مســألة 

یقاام  م ال شاارطًات فااإنتؤخااذ املباشاارة يف العماال قیاادً  و م العاماال قااام وارثااه مقامااه إن
کم الشرعّي  ال استأجر الوارث بالعمل و ت مان ماال املّیا یساتأجر  أن من یقوم به فللحا

یقّس   الوارث.م احلاصل بنی املالك ومن یقوم بالعمل و
ا إذا أخااذت ت کمااا أهّناايف العماال قیاادً  انفسااخت املعاملااة ا إذا أخااذت املباشاارةوأّماا

کاان املش الرضاا بقیاام الاوارث بالعمال مباشارة أو بانی فساخ املعاملاة و الاك باخلیاار رطًا 
 تسبیبًا.

يف إصاالحها  مال الّ حتتاج إلوا البسااتنی والنخیال واألشاجار األع :532مسألة 
 : وتعمیرها واستزادة مثارها وحفظها عیل قسمنی

یاق  قیاة األهناار سانةت مثال إصاالو األرض وتن يف کّل  ر : ما یتک ّ لاألّو  إصاالو طر و
إزالاااة احلشااایش املضاااّر  ااا املااااء و م والتلقااایهي واللقااااط رْ وهتاااذیب جرائاااد النخااال والکَّ

إصالو موضعه وحفا الثمرة إع وقت القسمة و  ذلك. غیر والتشمیس و
وبناء احلائط والادوالب والدالیاة  األهنار  وشّق  اآلبار  غالبًا کحفر  ر یتک ّ  ال ما :الثاين

 حنو ذلك.و
ل ا القساام األوّ أّمااالقساام الثاااين عاایل املالااكت و ومقتضاای إطااالق عقااد املساااقاة أّن 
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ت نعام إذا الك معًا ال عیل خصاول واحاد مهنماااملکونه عیل العامل و مفقتضی إطالقه
یاان و - يء عیل العامل أو املالاكاکان هنا  تعینی أو انصراف يف کون ش لاو ألجال جر

 بع.فهو املّتَّ  - العادة علیه
إذا خالف العامل فتر  ما اشترط علیه من بعض األعماال فللمالاك  :533ة مسأل

باور  إن فاات الفساخ مان جهاة ختّلا لاه حاّق  کماا أّن  إجباره عیل العمل املز ف الشارط و
یطالبه باأجرة العمال املشاروط علیاه ال وقت العملت وهل له أن  ال فیاه إشاکالیفسخ و

 .ذلك االحتیاط يف مقتضییتر  مراعاة  فال
لعاماااال مباشاااارً  للعماااال بنفسااااه یکااااون ا يف املساااااقاة أن یعتباااار  ال :534 مســــألة

يف بعااض أعماهلااا أو يف  شخصاااً  لااه أن یسااتأجر  فیجااوز  تیشااترط علیااه املباشاارة م إن
 یشترط کون أجرة بعض األعمال عیل املالك.  أن ه جيوز ت کما أنّ متامها وعلیه األجرة

کاان البساتان مشااتمالً  :535مسـألة  اا أناواع ماان األشاجار عایل  إذا  م رْ کالنخال والکَّ
کاه فاال یعتبار ان ووالرمّ  واحاد مان هاذه األناواع  کاّل  العلام  قادار  حنوهاا مان أناواع الفوا

 بل یکه العلم هبا إلااًل  شاهدة أو حنوها.  تة املساقاة علواتفصیاًل يف صّح 
صاف أو ة املسااقاة بانی أن تکاون عایل املجماوع بالنال فرق يف صاّح  :536مسألة 

کاّل و تالثلاث أو حنومهاا  ة ناوع آخاارتة خمالفاة حلّصااع مهناا حبّصاانااو باانی أن تکاون عاایل 
 هکذا.ان الربع وم الثلث ويف الرمّ رْ ل النصف مثاًل ويف الکَّ جيعل يف النخ کأن

بالثلث إن  بالنصف إن کان السق باآللة ودً  مثالً املساقاة مرّد  تصهّي  :537مسألة 
 هتا.من اجلهالة بصّح  هذا املقدار   یضرّ  وال تکان السق بالسیهي

یاااق شااارعّي  إذا ظهااار  :538مســـألة    أّن  بطر
أ
بة األ صاااول يف عقاااد املسااااقاة مغصاااو

کاان  بطلات وإاّل و تبانی العامالت املساقاة بینه واملالك املعاملة صّح  إن أجاز  فعندئذ  
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 تباحلاال للعامل أجرة املثل یرجع هبا إع الغاصب إذا کان جااهالً و تمتام الثمرة للمالك
  ّن وأة عیًا عادم الغصابیّ  إذا کان ماّد إاّل 

أ
عي الثمارة مناه قاد أخاذ املاّد صاول للمساا  واأل

 ظلمًا.
کااان ظهااو :539مســألة    ر إذا 

أ
 تلفهااا فعندئااذ  صااول بعااد تقساامی الثماارة وغصااب األ

کاّل   ولاه أن تیرجع إع الغاصب فقط بتمام عوضاها للمالك أن  مهنماا  قادار  یرجاع إع 

 مااع ثبااوت یااده عاایل متااام یرجااع إع العاماال بتمااام العااوض إاّل  س لااه أنتهت ولاایحّصاا
 الثمرة.

کّل   :540مسألة  کاّل  العامال إذا بلغات حّصاالاك ومان امل جتب الزکاة عیل  مهنماا  ة 
  فالزکاة عیل املالك فقط.إاّل ا کانت الشرکة قبل زمان الوجوب والنصاب فیما إذ حّد 

يء عاایل أحاادمها وعدمااه ال يف اشااتراط شااعامااالإذا اختلااف املالااك و :541مســألة 
ة عي الصّح م قول مّد فساده قّد ة العقد ولو اختلفا يف صّح فالقول قول منکره بیمینهت و

 بیمینه.
ة العامل فالقول قول املالك حّص  املالك يف مقدار لو اختلف العامل و :542مسألة 

یادة بیمیناه املنکر   اختلفاا يف مقادار  ا إذاأّمات وةاحلاال فیماا إذا اختلفاا يف املاّد  کاذاو تللز

یادة ونقیصة بأن یادة فالقول قول العامل بیمینهت یطالب املالك العامل با احلاصل ز لز
یط کذا لو اّد و عی املالك عیل العامل اخلیانة أو السرقة أو اإلتاالف أو کاون التلاف بتفار

 منه.
ماة مناوط بعادم تقدمي قول املالك أو العامال بیمیناه يف املاوارد املتقّد  :543مسألة 

 هتااا  قاادار عی املالااك قلّ ة العاماال فاااّد حّصاا ت مااثاًل لااو اختلفااا يف مقاادار خمالفتااه للظاااهر

یاادة علیاه باملقادار اّد لعامال املسااقاة کواحاد يف األلاف وجيعل عاادة  ال  عای العامال الز
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 املوارد.  هکذا احلال يف سائر و تم قول العامل بیمینهملتعارف قّد ا
لیغاارس فیااه أشااجارً   الغیاار  یاادفع أرضااًا إع هااي: أنواملغارسااة  تصااهّي  :544مسـألة 
أیضاًا للعامال أم الت  ة مان األرضت سواء اشترط کون حّص یکون احلاصل هلما عیل أن

 سواء کانو
أ
صول مان املالاك أم مان العامالت واألحاوط األوع تار  هاذه املعاملاةت ت األ

هي بانی الطارفنی هتا کإیقااع الصالل إع نتیجهتا  عاملة ال إشکال يف صاّح ميکن التوّص و
 عیل النحاو املاذکور

أ
َّّ  صاول بشاراهئا بالشارکةت أو االشاترا  يف األ ة الغاارس نفساه رإجاا مثأ

نة بنصف منفعة أرضاه إع ة معیّ خدمهتا يف مّد ة صاحب األرض وسقوا ولغرس حّص 
  .ة أو بنصف عیهنا مثالً تلك املّد 
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 کتاب اجلعالة

  .عیل عمل کذلك - لو يف اجلملةو - ض معلومااللتزام بعواجلعالة هي: 
ّ أو باىن داّبا مان رّد ): ًا مثالا عاّماّماإفوا من اإلجياب  ّدَّ بأ  الو تهي من اإلیقاعاتو

حيتااج إع القباول  ت وال(إن خطات ثاوب فلاك کاذا): ًا مثالأو خاّص  ت(جدارمل فله کذا
لعقااود کاملضاااربة سااالف ا ت حيتاااج إع قبااولا لیساات معاملااة باانی طاارفنی حاایّت ألهّناا

 حنوها.واملزارعة واملساقاة و
ا تفتارق باه اجلعالاة عان اإلجاارة عایل العمال وجاوب العمال عایل ّما :545مسألة 
قباال  للجیاار  سااتأجر ة املت کمااا تشااتغل ذّماابعااد العقااد دون العاماال يف اجلعالااة األجیاار 

 یأت بالعمل. م ة اجلاعل للعامل ماتشتغل ذمّ  وال العمل باألجرة
لساافه أو  وعاادم احلجاار  البلااو  والعقاال واالختیااار  :يف اجلاعاال یعتباار  :546ة مســأل
 املفلس فیما حجر  السفیه وال  املکره والالوال املجنون و جعالة الصّ   تصهّي  فلست فال

 علیه من أمواله.



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 176 

فاًا لو کان إتیاناه باه متوقّ  إمکان إتیانه بالعمل خارجًا وفیه إاّل  یعتبر  ا العامل فالوأمّ 
ت کما لو أوقع اجلعالة عیل کنس املسجد فأب به اجلنب أو احلائض مةمة حمرّ یل مقّد ع
فلاو  عل بکنس اجلنب أو احلاائض م یصاهّي اجلأ  ت نعم لو خّص علان اجلأ ما یستحقّ فإهّن 

یتااار  مراعااااة   فاااال يف اساااتحقاقهما ألجااارة املثااال إشاااکالو تعااالا اجلأ کنسااااه م یساااتحقّ 
 . االحتیاط فیهمقتضی 
 تإذن الاوّل  لو بغیر زً  وًا میّ یکون صبیّ  أن ف فیجوز يف العامل نفوذ التصرّ  بر یعت الو

عال ون اجلأ ت فجمیاع هاؤالء یساتحقّ أو یکاون منونااً  ز مّیا ًا غیار صابیّ  یکاون أن بل جيوز 
 بعملهم. ر املق ّ 

کاااّل  ا تصاااهّي إّنااا :547مســـألة  الء ل مقصاااود عناااد العقاااعمااال حمّلااا اجلعالاااة عااایل 
یکااون خالیااًا ماان الفائاادة  وال عاایل مااا تکشاارب اخلماار مالااة عاایل املحاارّ اجلع تصااهّي  فااال

 .یکن فیه غرض عقالّ   مظلم إذا م کالدخول لیاًل يف حمّل 
     انااً ن الشارع لازوم اإلتیاان باه مّ اإلجاارة عایل ماا علام ما کما ال تصاهّي  :548مسألة 

کااان أو مسااتح ّ  - کااان أو کفائّیااًا عینّیااواجبااًا  کاات عبادّیاااً ًا  م يف ًا کمااا تقااّد لیّ ان أو توّصااًا 
 اجلعالة علیه. کذلك ال تصهّي  - (31املسألة )

 يف اإلجاارة فاإذا أن یکون العمل مهواًل يف اجلعالاة  اا ال یغتفار  جيوز  :549مسألة 
ة ة ماع شاّد شاخص الداّبا  املساافة والیعانّی  م إنو ( صاهّي ّ فلاه کاذاداّبا مان رّد ) :قال

یوقااع  أن ا ماان حیااث السااهولة والصااعوبةت وکااذا جيااوز هباا يف الظفاار  اخااتالف الاادواّب 
ین خمیّ  ّ ار  أو داّباسایّ  من رّد ) :عل کما إذا قالاد اجلأ رً  مع احّت اجلعالة عیل أحد األمر

ارة فلاه عشارة إحادامها فاإن کانات السایّ  مان رّد ا إذا قاال: )( أو باالختالف کماکذا فله
 مهااواًل صاارفًا ومهيمااًا حبتاااً موردهااا  جعاال جيااوز  نعاام ال تة فلااه مخسااة(إن کاناات الداّبااو
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(  فلاه کاذاأوصلين ما ضااع مايّن من وجد و: )ن العامل من حتصیله کما إذا قالیتمکّ  ال
أو  ه مان جانس الطیاور  أّنام یعنّی و ( فله کذاحیوانًا ضاع ميّن  من رّد : )کذا لو قالبل و

 أو غیرها. الدواّب 
کّلااه يف العماالت و اتهت باال یکااه أیضااًا تعیاانی خصوصاایّ  ا العااوض فااال یعتباار أّمااهااذا 

: ًا فلاو قاالیکاون اإلقادام عایل العمال معاه سافهیّ  ال یکون معلومًا لدى العامل حباّد   أن
نصفها أو لاه کاذا فريس فله  من رّد : )کذا لو قالت و( صهّي )بع هذا املال بکذا والزائد لك

فاريس  مان رّد : )مثللو کان العوض مهواًل حمضًا ت و نوعهاوم یعنّی ( من احلنطة مقدار 
 للعامل أجرة املثل.يء( بطلت اجلعالة وافله ش

قد عملاه شاخص قبال إیقااع اجلعالاة أو عل عیل عمل وإذا جعل اجلأ  :550مسألة 
 أجرة.عل وع عمله ضائعًا وبال جأ عدم أخذ العوض یقع وبعده بقصد التب ّ 

هاا اعتماادً  ( فرّد ه کاذا: )من رّد داّبّ فلافالنًا قال بأّن  إذا أخبره خمبر  :551مسألة 
 ة وال عاایل املخباار شاایئًا ال عاایل صاااحب الداّباا یسااتحّق  یقلااه م ه معاایل إخباااره مااع أّناا

أجارة  ضمنوجب االطمئنان لدیه نة أو أة کالبیّ ة شرعیّ ت نعم لو کان قوله حّج الکاذب
 مثل عمله.
عااًل مان أن جيعال جأ  ت فیجوز ن له العملعل مّ أن یکون اجلأ  ال یعتبر  :552مسألة 

یااد أو باشاار مالاا عاال عاایل اجلأ  ت فااإذا قااام بااه أحااد اسااتحّق عالجااه ه ملاان خاااط ثااوب ز
ید ید بالتصرّ اجلاعل دون ز یکون العمل   الحیّت  - ف يف ماله أو نفسهت هذا مع رضا ز

 اجلعالة. تصهّي   مإاّل و - ماً حمرّ 
ذلاك عال حّق اجلأ یسات  اجلعالة لشخص وأب بالعمل غیاره ملو عنّی  :553مسألة 

عال وال جعال لعملاه جأ بإتیاان العمال  ه ما أمار ألنّ  ال ذلك الغیر الشخص لعدم العمل و
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عل عیل العمال ال بقیاد املباشارة حبیاث لاو حصال ذلاك ت نعم لو جعل اجلأ فهو کاملتبّ ع
 کاان عمال ذلاك الغیار نابة أو اجلعالة مشلته اجلعالاة والشخص العمل باإلجارة أو االست

املجعااول لااه بساابب عماال ذلااك العاماال  لااه بطلااب منااه اسااتحّق عااًا عاان املجعااول تبرّ 
 . رعل املق ّ اجلأ 

کاان مالاه يف یاده ( فدّلاين عایل ماال فلاه کاذامان دّلا: )لو قال :554مسألة  ه مان 
کاان مال فلاه کاذا من رّد : )ا لو قالأمّ ه واجب علیه شرعًات وشیئًا ألنّ  یستحّق  م ( فاإن 
ه فقاام بارّد  - بانی املاالل جتب علیه التخلیة بینه وب - ه عیل من يف یدهجيب رّد  ا المّ 

 ه.یستحقّ   مإاّل و ر عل املق ّ اجلأ  استحّق 
کااان املجعااول علیااه عاال بالتساالمی فیالعاماال اجلأ  ا یسااتحّق إّناا :555مســألة  مااا إذا 
کااان املجعااول علیااه غیااره کمااا إذا قااالأّمااالتساالمیت و : )ماان خاااط هااذا الثااوب فلااه ا إذا 

ّ إع البلاد من أوصل داّبا: )إذا قالد اخلیاطةت واط الدرهم  جرّ اخلیّ  ( استحّق درهم
إنالعاماال الاادرهم  جاارّ  ( اسااتحّق کااان لااه درهاام مها إع یساالّ  م د اإلیصااال إع البلااد و

کااان اجلأ أحاادت و عاال بااذلك اجلأ  هااا اسااتحّق إعااالم حملّ د الداللااة علوااا وعاال عاایل ماارّ لااو 
إن  .م یکن منه إیصال أصالً  و

کب  ْعاالااو جعاال جأ  :556مســألة  ناااء حااائط أو خیاطااة ثااوب اًل لشااخص عاایل عماال 
 ما یکون باإزاء عمال ذلاك الغیارت عنّی فشارکه غیره يف ذلك العمل یسقط من جعله امل

کاااان لاااه نصاااف اجلأ فاااإن کانااات امل  ا اآلخااار أّمااا فبالنسااابةت وإاّل ل وْعاااشاااارکة بالنصاااف 

یاد مناه عامال املبت نعم لو م یشاترط عایل العاً شیئًا لکونه متبرّ  یستحّق  فال اشارة بال أر
ع عناه عاه بطلاب مناه بعناوان التبا ّ م کاان اشاترا  الغیار العمل مطلقًا ولو  باشرة غیره و

 ل.عْ املجعول له متام اجلأ  مساعدته استحّق و
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َّّ  (من خاط هذا الثوب فله درهم): لنی بأن قالعْ إذا جعل جأ  :557مسألة  : قاال مثأ
اط لاازم العماال عاایل الثاااين فااإذا خاطااه اخلّیاا کااان ( )ماان خاااط هااذا الثااوب فلااه دینااار

 ال الدرهم. اجلاعل الدینار 
ینة عایل العادول  إذا مرض لزم اجلاعل الدرهم ال الدینارت ولو انعکس الفو تکن قر

 عالن معًا.ل إع الثاين لزمه اجلأ من األوّ 
کااّل  - لیعااه ماان لاعااة اًل لفعاال فصاادر ْعااإذا جعاال جأ  :558مســألة  واحااد  ماان 

لااو عملاهت و واحاد مااهنم بعضاه  قادار  لکاّل  تل واحادْعااکاان للجمیاع جأ  - عضاهماهنم ب
 .ل تاّم عْ واحد مهنم جأ  واحد مهنم کان لکّل  الفعل بتمامه من کّل  صدر 

کاان لاه ناة فارّد ه مان مساافة معیّ اًل ملن رّد عْ إذا جعل جأ  :559مسألة  ه مان بعضاها 
یع.عْ من اجلأ   ل بنسبة عمله مع قصد اجلاعل التوز

ا بعاد أّماعن اجلعالة قبال الشاروع يف العمالت و للجاعل الرجوع جيوز  :560ة مسأل
  مع التوافق مع العامل.الشروع فیه فیشکل ذلك إاّل 

ت نعام ام العمل عیل العامل إذا شرع فیهاجلعالة ال تقتضي وجوب إمت :561مسألة 
  قد تقتضیه جلهة  
ْ
ن لاه العمالت باجلاعل أو مان یکاو رار خرى کما إذا أوجب ترکه اإلضأ

کااذا کااّل کااأن یقااول: )          ة يف عینااه( فشاارع الطبیااب بااإجراء عملّیااماان عااالج عیااين فلااه 
 فیجب علیه اإلمتام. - بت عینهها لتعیّ یتمّ  م حبیث لو -

جعاال العماال الااذمل  العاماال شایئًا ماان العااوض إذا م یاتّ  ال یسااتحّق  :562مسـألة 
إلیااه مااثاًل فجاااء هبااا إع البلااد شاااردة ة الالداّباا ت فااإذا جعاال العااوض عاایل رّد زائااهإب
عاایل مثاال خیاطااة الثااوب کااذا لااو جعاال العااوض شاایئًات و یسااتحّق  یوصاالها إلیااه م وم

عاًا عایل أجازاء العمال مان دون تارابط بیهناا ت نعم لو جعله موزّ یمكله فخاط بعضه وم
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 العامل منه بنسبة ما أب به من العمل. يف اجلعل استحّق 
عدمااه أو يف تعیاانی املجعااول عاال والعاماال واملالااك يف اجلأ  إذا تنااازع :563مســألة 

کاااان القاااول قاااول املالاااك بیمیناااه  املجعاااول علیاااه أو يف ساااعي العامااال علیاااه أو القااادر 
 . یکن خمالفًا للظاهر م ما

ع التنازع يف قدره یکاون مفل عْ اجلاعل يف تعینی اجلأ إذا تنازع العامل و :564مسألة 
مع التناازع يف جنساه نه بشرط عدم کونه خمالفًا للظاهرت ویبیم عي األقّل القول قول مّد 

جتاب يف ناه دعاوى العامالت و -  بالشارط املاذکور - یکون القول قول اجلاعل بیمیناه
 بینه.ه التخلیة بنی ما یّدعیه للعامل وعلی

مان العقاود املساتحدثة  - هت  کور  سای   - عقد التاأمنی للانفس أو املاال :565مسألة 
باإلضاافة إع ذلاك ذکرنا أحکامه يف رساالة )مساتحدثات املساائل( ووقد  تالصحیحة

 
أ
جياااه عااایل بعاااض العقاااود األ ت ب علیاااه أحکاااام ذلاااك الااابعضخااارى فتترّتاااميکااان ختر

یشاترط عایل له مقدارً  من املال هباة و نأ یکون بعنوان اهلبة املشروطة فیدفع املؤّمَّ  کأن
  
یقوم بتدار  اخلسارة  ة أنفاقیّ االتّ علوا يف  حدوث حادثة نّص  ه عیل تقدیر ب أنّ املهّتَّ

لاه بعمال  ن  د بالتاأمنی یقاوم للماؤّمَّ ت أو یکون بعنوان املعاوضة إذا کان املتع ّ النالة له
کاال أو الشاارب أو غیرمهااا أو ة وحمتاارم لااه مالّیاا قیمااة عنااد العقااالء ماان وصااف نظااام لل

عاااًا مااان فیکاااون نو تذلاااك مااان األعماااال املحترماااة تعیااانی حاااارس عااایل املاااال أو غیااار 
 أخذ املال من الطرفنی حالل.و تاملعاوضة
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 کتاب السبق والرمایة

املعاملة عیل إجراء اخلیل وماا شااهبها يف حلباة الساباق ملعرفاة األجاود  : السبق هو
  .مهنا واألفرس من املتسابقنی

حذق الرامي ومعرفته بواقع املعاملة عیل املناضلة بالسهام مثاًل لیعلم  :والرمایة هي
  .لرميا

واهلدایاة ملمارساة النضاال يف  توفائدة العقدین بعث النفس عیل االستعداد للقتال
 احلرب دفاعًا عن النفس والدین والعرض واملال.

 علوما من لفا أو فعل. فوما من إجياب وقبول  ا یدّل  ّدَّ بأ  ال :566مسألة 
لفیلاة واخلیال العقدان يف السهام واحلراب والسایوف واإلبال وا یصهّي  :567مسألة 

يف لیاااع اآلالت املساااتعملة يف احلااارب ومهناااا اآلالت  نات بااال یصاااّح والبغاااال واحلمیااار
 املتداولة يف زماننا.

ّ یکاون اجلهال هباا موجباًا يف املساابقة مان تعیانی اجلهاات الا ّدَّ بأ  ال :568مسألة 
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ا وال تةاملسافة والعوض وتعینی الداّبا من تقدیر  ّدَّ بأ  ت فالللنزاع  لرمایاة مان تقادیر يف ا ّدَّ بأ

 املسافة والغرض والعوض وحنو ذلك.  عدد الرمي وعدد اإلصابة وصفهتا وقدر
عوضًا قد یدخل شخص بنی املتراهننی يف املسابقة وال یبذل معهما  :569مسألة 
ه إن سابق ته بیهنما أو يف أحد اجلاانبنی عایل وجاه یتناولاه العقاد عایل أّنادابّ  بل جيرمل

یساابق  من إو - عاایل حسااب الشاارط - العااوض أو بعضااهبنفسااه أو مااع غیااره أخااذ 
اا) ی بااایغاارم شاایئًات وهااذا الشااخص یساامّ  م ّ ة ( ولاایس وجااوده شاارطًا يف صااّح لاملحل 

 املسابقة.
یکااون  يف الساابق أو الرمایااة عینااًا وأن ر أن یکااون العااوض املقاا ّ  جيااوز  :570مسـألة 

جيااوز بیاات املااال أو أحااد الطاارفنی أو ماان نااًات وأن یبذلااه أجنااّ  یْ دَّ  جعلااه للسااابق  ت و
 ل. وللمحلّ 

مان ) : الً مهنما عوضًا من نفسه وأدخال حملّ   کّل إذا قاال بعد أن عنّی  :571مسألة 
مفن سبق من الثالثة فهماا لاهت فاإن سابقا اشاترکا  (ل فله العوضانا ومن املحلّ سبق منّ 
إن سبق أحدمها واملحّل  يف املالنی ة سایمه کیفّیابع يف استحقاق العوضنی وتقل فاملّتَّ ت و
 اجلعل.

فااق الطرفااان عاایل  إذا اتّ إاّل  ق الساابق بالصاادق العااريّف العباارة يف حتّقاا :572مســألة 
 غیره. 

 ًا للغیر العوض مستحقّ  ت ولو ظهر إذا فسد العقد قیل: ال أجرة للغالب :573مسألة 

 لاو عان  مع عدم إجازته قیل: وجب عیل الباذل مثله أو قیمتهت ولکن کال القاولنی ال
 فال یتر  االحتیاط بالترايض بصلهي أو حنوه. تشکالإ
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 کتاب الشرکة

 الشرکة أقسام
 :تطلق الشرکة عیل معنینی

ید.ا: کون شلاألّو   يء واحد الثننی أو أز
بااهي الثــاين یااد عاایل االشااترا  فیمااا حيصاال هلاام ماان ر : العقااد الواقااع باانی اثناانی أو أز
 (.کة العقدّیةالشر) ی باسمّ ت وتأو االکتساب أو غیرمها ار جّت ن االوفائدة م

 وأسباهبا ةّي العقد  ريغ الشرکة
ل باستحاق شخصنی مفا زاد عیناًا أو دیناًا ق الشرکة باملعىن األوّ تتحقّ  :574مسألة 

وقاد یکاون عقادً  نااقاًل کماا إذا اشاترى اثناان  تت وسبهيا قد یکون إرثااً اأو منفعة أو حقّ 
 حتجیار  أو اساتأجرا عیناًا أو صاوحلا عایل حاّق  يف مالاه أحادمها اآلخار   شارّ معًا ماااًل أو 

 
أ
 :بالشرکة يف األعیان خرى ختتّص مثاًلت وهلا أسباب ثالثة أ
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 أو قناة وما شاکل ذلك. ا هنر ً کما إذا حفرا بئرً  أو شقّ  ت: اإلحیاءلاألّو 
 مباحااً  مااًء  اقتلعاا شاجرة مباحاة أو اغترفااکما إذا اصطادا صیدً  أو  ت: احلیازةالثاين

 دفعة وحنو ذلك. واحد إناء  ب
 . شخص آخر شخص سّل  ت کما إذا امتزا خّل االمتزاج :الثالث
ل ماا إذا ت ومان األوّ یوجهياا لط قد یوجب الشرکة وقد الاالمتزاج واخل :575مسألة 

  من جانس واحاد کاملااء باملااء والادهن بالادهنبنی ما یعنّی  حصل خلط وامتزاج تاّم 
ت ومثلااه خلااط اجلاماادات الناعمااة ماان جاانس واحااد سااواء وقااع ذلااك قهاارً  أو اختیااار ً 

 .اخللط  ثلهبعضها ببعض کخلط دقیق احلنطة بدقیق احلنطة فیما إذا کان 
املوجاود  اجلنس مع عاّد  ت أو کان اخللط بغیر ذا کان اخللط باألجود أو باألردأا إوأمّ  

ااا بااادهن اجلاااوز  طبیعاااة ثالثاااة کخلاااط دهااان اللاااوز  ااا ّل وخلاااط اخلَّ ول وحصااا ر ّکَّ بالّسأ
یکون مضمونًا عیل أحد املالکنی کان  نی مهنما فإن حصل ذلك عیل وجه الالسکنجب

إاّل  تاملجموع مشترکًا بیهنما  کان لصاحبه املطالبة ببدل ماله من املثال أو القیماة ولاه و
ماع أخاذ ماا باه التفااوت  تةعدم املطالبة به والرضاا باالشاترا  يف اخللایط بنسابة املالّیا

  ل قیمتاه کماا سایأيف تنا ّ  اخللط وقیمته بعده لو کان اخللط سبباً  بنی قیمة ماله قبل
 .(853يف املسألة )
املوجاود  ذا عّد فیما إاجلنس  اج بغیر المتزا - جب الشرکةوی الما أمل  - لثاينومن ا
إنمان موجاودات متعااّد  خلیطااً   بکلفاة بالغااة بعضاها عاان بعاض إاّل  م ميکان إفاراز  دة و
ااحلن من حّب  ّن  کمزا طأ  االمتازاج بااجلنس فیماا إذا ت ومثلاه الشاعیر مان حاّب  ّن  طة بطأ

احلنطااة  وخلااط حااّب  باااجلوز  واجلااوز  بااللوز  املوجااود شاایئًا واحاادً  کخلااط اللااوز  یعاّد  م
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کّلاا ت فااإّن باااألردأ مباااألجود أ ملااط  ثلااه أکااان اخلاحلنطااة سااواء أ حبااّب  ه يف مثاال ذلااك 
اا باال ال تال املشااتر جتاارمل علوااا أحکااام املاا ق الشاارکة والتتحّقاا ال یتصااالهي  ماان أن ّدَّ بأ

 یستلزم الربا. الطرفان بوجه ال

 العقدّية أحكام الشرکة غير 
ت  برضاا البااقنیف يف املاال املشاتر  إاّل لبعض الشرکاء التصرّ  جيوز  ال :576مسألة 

یکنی يف التصاارّ  یااأذن لااه  أن لااخذن إاّل  جيااز  للمااأذون وم ف جاااز باال لااو أذن أحااد الشاار
کّما املأذون باملقدار  یقتصر  أیضًات وجيب أن املأذون ت نعام اإلذن يف ًا وکیفااً املأذون فیه 

 تا ختتلاف حساب اخاتالف املاواردة عناد اإلطاالق ولکهّناالشيء إذن يف لوازماه العرفّیا
ّ اا إذنااًا لااه عرفااًا يف إسااکان أهلااه وعیالااه  ا یکااون اإلذن للشااخص يف سااکىن الاادار فر

کلّ  فیجوز  تاملعتاد ول ضیوفه باملقدار د أصدقائه ونزوأطفاله وترّد  مينع عنه   أنه إاّل ذلك 
 ع. َّ ّتَّ  أو بعضًا فیأ کاّلً 

یق غیر  تابع مثل البئر  إذا کان االشترا  يف أمر  :577مسألة   النافذ والادهلیز  والطر

إنالتصارّ  ًا عرفًا عیل عدم االساتئذان جااز ا کان االنتفاع به مبنیّ وحنوها مّ  یاأذن  م ف و
یك.ا  لشر

کما لو کاناا مشاترکنی يف  - ف موجبًا لنقص العنیإذا کان تر  التصرّ  :578مسألة 
یك  ف فیه ومفإذا امتنع أحدمها من اإلذن يف التصرّ  - طعام یرض بتقسیمه رجع الشر

کم الشرعّي   . لیسلم من الضرر يف ذلك إع احلا
یکنی يف دار  :579مســألة  أحاادمها ماان اإلذن مااثاًل فتعاساارا وامتنااع  إذا کانااا شاار
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کم الشارعّي  ى ذلاك إع الضارر ف فوا حبیاث أّد بالتصرّ  لخخر  یك إع احلاا  رجاع الشار
 ف األصلهي حسب نظره.لیأذن يف التصرّ 

یك بیاع ماا یترّتا :580مسـألة  اإذا طلاب الشار م الااثمن ب عایل قسامته نقاص لیقّسَّ
جيبر  یك علیه لو امتنع. جتب إجابته و  الشر

 أقسام الشرکة العقدّية
 :ة عیل أحناءالشرکة العقدیّ  ر تتصّو  :581مسألة 

لتکّساب وا ار جّت فاق بنی شخصنی مثاًل عیل االت وهي االتّ نانشرکة الع   :لاألّو  النحو
باهي أو خسارانیکاون بیهنماا ماا  بأعیان مان أمواهلماا عایل أن ت حيصال مان ذلاك مان ر

 :کما سیأ ألحکام وهذا النحو ميکن أن یقع عیل قسمنی  تلفان يف للة من ا
باملال املشاع بیهنما بأحد أساباب  ار جّت فاق شخصنی مثاًل عیل اال: اتّ لاألّو  القسم

عناه  ر ة ونعّ ات وهذا من العقاود اإلذنّیاأو الحقة له إلشاعة يف مرحلة سابقة عیل العقدا
 (.ةکة اإلذنیّ الشر) با

ــم اهلمااا ن ماان م: إنشاااء شخصاانی مااثاًل املشااارکة يف رأس مااال مکااّو الثــاين القس
نه لتضاامّ  ةت وهااذا ماان العقااود املعاوضاایّ نااةة وشااروط معیّ ب بااه بکیفّیااوالتکّساا ر اجّتاالال

ت بانفس العقاد رفنی إع الطارف اآلخار مان الطا بکاّل   ة مان املاال املخاتّص انتقال حّصا
 (.ةالشرکة املعاوضیّ ) عنه با ر ونع ّ 

االشاترا  فیماا فاق بانی شخصانی ماثاًل عایل ت وهي االتّ شرکة األبدان :الثاين النحو
اط اطنی أو اختلفااا کاخلّیااّیاافقااا يف العماال کاخلیرحبانااه ماان حاصاال عملهمااا سااواء اتّ 



 191/  أقسام الشرکة العقدّیة - کتاب الشرکة

مهنماا باحلیاازة مان  کاّل  لحيّصا ماا کاّل  ت ومن ذلك معاقدة شخصنی عیل أّن اجوالنّس 
 احلطب أو احلشیش مثاًل یکون مشترکًا بیهنما.

ت نعاام لااو و ااا حااازه ماان الطاارفنی بااأجرة عملااه کااّل  فیخااتّص  تهااذه الشاارکة باطلااةو
إع تلاك  نة بإزاء نصف منفعة اآلخر ة معیّ بنصف منفعته إع مّد  صالهي أحدمها اآلخر 

ة بااألجرة أو يف تلاك املاّد  مهنماا فیماا حيصاله اآلخار  واشتر  کّل  صهّي  ة وقبل اآلخر املّد 
 ة بعااوض معاانّی عاان نصااف منفعتااه إع مااّد  ت وکااذا لااو صااالهي أحاادمها اآلخاار احلیااازة
فقاا يف ضامن ت ولاو اتّ ة باذلك العاوضأیضاًا نصاف منفعتاه يف تلاك املاّد  اآلخر وصالهي 

کااّل  ذلااك ووجااب العماال  صااهّي  مهنمااا نصااف أجرتااه لخخاار  عقااد الزم عاایل أن یعطااي 
 بالشرط.
کاّل ت وهاي االتّ شرکة الوجوه :الثالث النحو  فااق بانی طارفنی ماثاًل عایل أن یشاترمل 

یکون ما یبتاعه یؤّد  کّل  مهنما متاعًا نسیئة لنفسه و الاثمن یاان مهنما بیهنما فیبیعانه و
یشاترکان فیمااا یرحبانااه منااهت وهااذه الشاارکة باطلاة أیضااًات نعاام ال کااّل یوّکاا بااأس بااأن و  ل 

هتما فإذا اشترى شایئًا یشارکه فیما اشتراه بأن یشترمل هلما ويف ذمّ  مهنما صاحبه يف أن
یکون الربهي واخلسران أیضًا بیهنما  . کذلك یکون هلما و

ــ ــع والنح کااّل  فااق طرفااان مااثاًل عاایل أنیتّ  ت وهااي أن: شاارکة املفاوضااةالراب  یکااون 
ة أو مهنما من ربهي جتارة أو فائادة زراعاة أو أجارة عمال أو إرث أو وصایّ  حيصل لکّل   ما
 .عیل أحدمها تکون علوما معاً  غرامة وخسارة ترّد  ذلك یکون بیهنما وکذا کّل  غیر 

بااهي فقااا يف ضاامن عقااد الزم عاایل أّنااوهااذه الشاارکة باطلااة أیضااًات نعاام لااو اتّ  ه إن ر
إن خسر  أحدمها تدار  صاحبه نصف خساارته  أحدمها أعطی صاحبه نصف رحبه و

 ولزم العمل به. صهّي 
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ناة کانات األجارة اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باأجرة معیّ  لو آجر  :582مسألة 
شاجرة أو اغترفاا مااًء دفعاة  عاا معااً اثنان معًا مباحاًا کماا لاو اقتل ت وکذا لو حاز مشترکة بیهنما

 تکاون باطلاة بآنیة واحدة کان ما حازاه مشترکًا بیهنما ولیس ذلك من شارکة األبادان حایّت 
 التصالهي.  لزوماً  تعلم النسبة فاألحوط م ة وما حازاه بنسبة عملهما ولوم األجروتقّسَّ 

 أحكام الشرکة العقدّية
یکاه قوهلماا )اشاترکنان إيف عقد الشرکة ما ّدَّ بأ  ال :583مسألة  ( أو جيااب وقباولت و

 ت وجترمل فوا املعاطاة أیضًا.قول أحدمها ذلك مع قبول اآلخر
ة يف املتعاقدین يف العقود املالیّ  ما یعتبر  ة کّل يف الشرکة العقدیّ  یعتبر  :584مسألة 

اال   وعاادم احلجاار  االختیااار ماان البلااو  والعقاال و ااأو فَّ  ه  فَّ سَّ  شاارکة الصااّ   تصااهّي  ست فاااللَّ
 علیه من أمواله. س فیما حجر ل  فْ واملجنون واملکره والسفیه وا أ 

کاّل  :585مسألة   أو مهنماا مساتقاّلً  لو اشترطا يف عقد الشرکة أن یشترکا يف العمل 
لاذلك وجاب العمال  جر أو یعمل أحادمها فقاط أو یعمال ثالاث یساتأ ًا مع اآلخر منضمّ 

مهنمااا  ألمّل  جيااز  ة مناات الشاارکة إذنّیاانااا العاماال فااإن کایعیّ  عاایل طبااق الشاارطت ولااو م
إن کانات الشارکة معاوضایّ إذن اآلخر ف يف رأس املال بغیر التصرّ  ة مفقتضای إطاالق ت و

 بالشرکة.  یضرّ  حنو ال ب برأس املال بأمّل مهنما بالتکّس  ف کّل  تصرّ  العقد جواز 
ت فلاو بیهنما ر مله عیل طبق ما هو املق ّ جيب عیل العامل أن یکون ع :586مسألة 

یبیااع نقاادً ت أو یشااترمل ماان املحااّل  أن - مااثالً  - راقاا ّ  وجااب  اخلاااّل  یشااترمل نساایئة و
  یضاارّ  لعمال  اا هاو املتعاارف عایل وجاه اليء مان ذلاك لاازم اا شاالعمال باه ولاو م یعانّی 

 بالشرکة.
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تعارف يف ا شرطاه أو عمل عیل خالف ما هو املف العامل عمّ لو ختلّ  :587مسألة 
إن املعاملة ةصّح ب ذلك  یضرّ صورة عدم الشرط م  ت فإن کانت راحبة اشترکا يف الربهي و

 کانت خاسرة أو تلف املال ضمن العامل اخلسارة أو التلف.
یکنی بنسابة  :588مسألة  إطالق الشرکة یقتضي بسط الربهي واخلسران عیل الشر

یا يف الااربهي واخلسااران إاّل  تمالومااا فااإن تساااوى املاااالن تساااو کااو ان ان الااربهي واخلساار 
 کاان رحباه وضارره ضاعف اآلخار  ت فلو کان مال أحدمها ضعف مال اآلخر بنسبة املالنی

یا يف العمل أو اختلفا أوسو  یعمل أحدمها أصاًل. م اء تساو
یادة الربهي عمّ  یکنی ولو اشترطت ز ا تقتضیه نسبة املالنی ملن یقاوم بالعمال مان الشار

کثر  ت وهکاذا الشرط ووجب الوفاء به صهّي  من عمل اآلخر  أو أهّم  أو الذمل یکون عمله أ
یاادة لغیار  کثار العامال مهنماا أو لغیار  احلال لو اشترطت الز مان  أو أهاّم   مان یکاون عملاه أ

یکااون متااام الااربهي ألحاادمها أو یکااون متااام اخلسااران عاایل  ت ولااو اشااترطا أنعماال صاااحبه
 .یتر  مراعاة مقتضی االحتیاط يف ذلك فال ة العقد إشکالأحدمها فه صّح 

کااّلً  یك العامل يف رأس املال أمنی فالالشر :589سألة م  أو بعضاًا یضمن التالف 
یط. عّد  تَّ من دون   أو تفر

کة فإن کان مأموناًا عناد صااحبه عی العامل التلف من مال الشرلو اّد  :590مسألة 
إاّل  م کم الشارعّي   جاز یطالبه بشيء و یکاو له رفع أمره إع احلاا ن القاول قاول العامال و

کاان بانی أموالاه فااّد  -  یکن خمالفاًا للظااهر ما م بیمینه یاق أصاابه  عیکماا لاو  تلفاه حبر
یط فأنکرعی علیه التعّد ت وهکذا لو اّد - وحده دون غیره   . مل أو التفر

مهنماا فساخه  لکاّل   ت فیجاوز مان الطارفنی ة عقاد جاائز ذنّیاالشارکة اإل :591مسألة 



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 194 

ت وکااذا ینفسااخ لعااروض املااوت تبطاال بااذلك الشاارکة يف رأس املااال ال فینفسااخ لکاان
ا ت وأّماأس املاالس أو السافه وتابیق أیضاًا الشارکة يف رلَّ باالفَّ  واجلنون واإلغمااء واحلجار 

ن  بانهتاء أمد الشرکة أو بالتقایل أو الفسخ مّ ینفسخ إاّل  ة فعقد الزم الالشرکة املعاوضیّ 
 د.ف بعض الشروط الّ جعالها يف ضمن العقولو من جهة ختلّ  له اخلیار 

       یکاون هلاا أجال معانّی وتکاون أن ّدَّ بأ  فالة معاوضیّ الشرکة کانت  إذا  :592مسألة 
ْ  أنیلازم  الفاة ا إذا کانت إذنیّ وأمّ الزمة إع حنی انقضائه  عندئذ   اجيأ  أجال معانّی ل هلاا عَّ
إن ت نعام لاو اشاترطا عادم مهنما الرجوع قبل انقضائه لکّل   فیجوز یکن الزمًا  م علجأ  و

الشاارط  صاهّي  - یفساخاها إع حینااه ال  عااىن التزامهماا بااأن - إع أجاال معانّی فساخها 
ووجب العمل باه ساواء جعاال ذلاك شارطًا يف ضامن نفاس عقاد الشارکة أو يف ضامن 

إن کان الفاسخ آمثًا.ت ولکن مع ذلك تنفسخ بفسخ أّه ارا الزمعقد خ  ما و
یکنی  ااال  أحااد ر جّتااا  بطااالن عقااد الشاارکة بعااد أنإذا تباانّی  :593مســألة  الشاار
یرجاع ة الشارکة صاّح دً  بصاّح ف مقّیایکن اإلذن يف التصارّ  م الشرکةت فإن ت املعاملاة و
إن کان اإلذن مقیّ  ترحبها إلوما ًا فضولیّ  ة العقد کان العقد بالنسبة إع اآلخر بصّح  د ً و
إاّل  صهّي  فإن أجاز    بطل.و

 القسمة وأحكامها
ساواء اقتضای  ت مناهشاتر  يف جازء معانّی ة املشااعة مان املاال املوهي تعینی احلّصا
بعاة ة أو اقتضی تضییق دائرته کما إذا قّس إزالة الشیوع عنه باملرّ  م املال املشتر  بنی أر

ت ت وهي لیست ببیاع وال معاوضاةيف قسم اثننی مهنم أشخال إع قسمنی یشتر  کّل 
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یض بعاض احلّصا نعم تشتمل قسمة الرّد  ال ة املشااعة  اا هاو خاارا عان املاعیل تعو
 املشتر  فتحتاج إع املصاحلة أو حنوها.

اا ال :594مســألة  ت وهااو ةيف القساامة ماان تعاادیل السااهام حبسااب القیمااة واملالّیاا ّدَّ بأ
 :ق باألحناء الثالثة التالیةیتحقّ 

ی ت وتسمّ ً  أو مساحةکیاًل أو وزنًا أو عّد ة یّ : تعدیل السهام حبسب المكّ لألّو ا النحو
کااّل ت وموردهااا ماا( )قساامة اإلفااراز کااان  ة يف المكّیاا مااع السااهم اآلخاار   سااهم مساااو   ا إذا 

یًا معه يف املالیّ  ت فتجرمل يف الصنف الواحد من احلبوب واألدهان واأللبان ة أیضاً مساو
 ئن احلدیثااااة ماااان آالت وأدوات وأواينواملصاااانوعات باملکااااا ويف الاااادراهم والاااادنانیر 

ساایعة البساایطة بالشاارط ت وکااذا يف األرض الوارات ومکااائن وحنوهاااومنسااوجات وساایّ 
 م. املتقّد 

إاّل  تهتاة للسهام دخاًل يف مالیّ هذا إذا م تکن للهیئة االجتماعیّ  فوا قسمة  جتر   مو
ادة جترمل يف طاقة عباءة واحدة أو ساّج  بالشرکاءت فال ستلزامها احلیف والضرر ال اإلفراز 

 .ء مثالً تصلهي للبنا قة لو أفرزت بعض أجزاهئا مرض ضیّ واحدة أو قطعة أ
اًل مان شایئنی أو أشایاء : تعدیل السهام جبعل بعضها أو لیعها متشکّ الثاين النحو

کااان املااال املشااتر  مشااتماًل عاایل ی )قساامة التعاادیل(خمتلفااة وتساامّ  ت وموردهااا مااا إذا 
ل الساهام فواا عایل النحاو ة ولکان أمکان تعادیأشیاء خمتلفة مان حیاث القیماة واملالّیا

ین يف القیمااة  ت کمااا إذا اشااتر املااذکور اثنااان يف ثالثااة أغنااام قااد ساااوى أحاادها اآلخاار
ادة وحاانوت ارة وساّج ت أو اشتر  شخصان يف سایّ جعل الواحد سهمًا واالثنان سهماً فی

 ة يف القیمة.وقد ساوى اثنان مهنا البقیّ  وغمن وبقر 
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ماان املااال مااع بعااض السااهام لیعااادل  مقاادار  : تعاادیل السااهام بضااّم الثالــث النحــو
ارتان قیماة إحادامها ت کما إذا کانت بانی اثنانی سایّ )قسمة الرّد(ی وتسمّ  خر البعض اآل
  ألاف دینااار 

أ
إع الثانیاة مأتااان ومخسااون  ه إذا ضااّم فإّنا تخاارى مخسامائة دیناااروقیماة األ

 دینارً  حيصل التساومل الالزم يف مقام القسمة.
القسامة کقسامة   حناو واحاد مان فواا إاّل یتأّب  األموال املشترکة قد ال :595مسألة 

ت والتعادیل قسمة اإلفاراز  یتأّب  يف مثله ال فإّن  تم آنفاً ارتنی املتقّد کما يف مثال السیّ  الرّد 
کاان بیهنماا ثااالث   فواا حنااوان مان القسامة کقساامة التعادیل والارّد وقاد یتاأّب  کمااا إذا 

کاّل   ارات قیماة إحاداها ألاف دیناار سیّ    وقیماة 
أ
ینی مخسامائة دیناارت فایممان األ کن خار

  أن
أ
 جتعل األ

أ
یان سهماً خوع سهمًا واأل ميکان أن ر جتعال  فتکاون مان قسامة التعادیلت و

 
أ
 األ

أ
 وع مع واحدة من األ

أ
ینی سهمًا واأل ساهمًا فتکاون  خرى مهنما مع مخسمائة دینار خر

 .من قسمة الرّد 
ة ت کما إذا اشتر  اثنان يف مائة کیلو غرامًا مان احلنطافوا األحناء الثالثة وقد تتأّب 

کیلاو غراما ا عشرة دنانیر قیمهت کیلاو  ا مخساة دناانیر قیمهتا مان الشاعیر  اً ماع مائاة  ومائاة 
کاّل  ص قیمهتاا مخساة عشار ّمامن احلأ غرام  مهناا بانفرادهاا  واحادة دیناارً  فاإذا قسامت 

إن ص ساهمًا کانات قسامة مّ واحلأ سهمًا  جعلت احلنطة مع الشعیر  کانت قسمة إفرازت و
إن جعل احلأ تعدیل ساهمًا کانات  ساهمًا واحلنطاة ماع مخساة دناانیر  ص مع الشعیر مّ ت و

 مع إمکان غیرها.  قسمة الرّد حیّت  تة اجلمیع مع الترايضصّح حيکم بوت قسمة الرّد 
ت فلاو لاةّدَّ عَّ الساهام بعاد أن کانات مأ   قادار يف القسامة العلام  ال یعتبر  :596مسألة 
ن بانی ثالثاة فجعلات کانت صأ   کیاال  لاةثالثاة أقساام معّدَّ برة من حنطة مهولاة الاوز
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یة األجاازاء قیمااة فجعلاات ثالثااة مهااول املقاادار ت أو کاناات بیااهنم عرصااة أرض متساااو
یة املقدار أجزاء   .طوهلا کم ذراع صهّي  یدرى أّن  سشبة أو حبل ال متساو

یکنی القسمة بأحد أقسامهاإذا طلب أ :597مسألة   ت فإن کانات قسامة رّد حد الشر
یك اآلخر  ر أو کانت مستلزمة للضر ی مّ تناعت وتساام علواا لاو جيبر  االمتناع عهنا وم فللشر
 ه جيبار فإّنا مساتلزمة للضارر  وال تکان قسامة رّد  (ت ساالف ماا إذا مالقسمة )قسامة تاراض  

یك اآلخارعلو ت فاإن کاان املاال ( ی القسامة )قسامة إجباارت وتسامّ ا املمتنع لو طلهيا الشر
ا فیما أمکن کلتامهاا ت وأمّ أو التعدیل فال إشکال مة اإلفراز قس ميکن فیه إاّل  ا الاملشتر  مّ 
   .علوا املمتنعت سالف ما إذا طلب قسمة التعدیل جيبر  قسمة اإلفراز فإن طلب 

یة األجاازاء قیمااة کحنطااة وشااعیر  یکنی يف أنااواع متساااو وزبیااب  ومتاار  فااإذا کانااا شاار
إن طلاب قسامهتا املمتناع ر أجبا انفراده قسامة إفاراز نوع ب فطلب أحدمها قسمة کّل  ت و

اناان ت وکذا إذا کانت بیهنماا قطعتاا أرض أو داران أو دکّ جيبر حبسب القیمة مبالتعدیل 
کّل   ه جيبر فإنّ  یکنی قسمة  إذا طلاب  جيبار  ه وممهنا عیل حّد  املمتنع لو طلب أحد الشر

ا دون قسااامهت ت نعااام لاااو کانااات قسااامهتا منفاااردة مساااتلزمة للضااارر قسااامهتا بالتعااادیل
  بالتعدیل أجبر 

أ
یکنی دون األ  وع. املمتنع عیل الثانیة إن طلهيا أحد الشر

 ذات علو وسفل وأمکن قسامهتا قسامة إفاراز  إذا اشتر  اثنان يف دار  :598مسألة 

کااّل   ت وقساامهتا عاایل حنااو والساافل ته ماان العلااوحّصاا مهنمااا  قاادار  عاایل حنااو یصاال إع 
ت وقساامهتا عاایل حنااو حيصاال ساافل بالتعاادیلوال ته ماان العلااومهنمااا حّصاا حيصاال لکااّل  
یکنی النحااو األوّ الساافل ولخخاار  ألحاادمها العلااو سااتلزم ل وم یت فااإن طلااب أحااد الشاار

ین جيبر ت وال لو امتنع اآلخر  جيبر  الضرر  ین اآلخار ت هاذا ماع إمکاان لو طلب أحد النحاو
 واحنصااار  الضاارر ا مااع عاادم إمکانااه أو اسااتلزامه وأّماا ل وعاادم اسااتلزامه الضاارر النحااو األوّ 
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ین  األمر  ین األخیر امتنع سالف  لو اآلخر  ل فلو طلبه أحدمها جيبر م األوّ قّد فیيف النحو
إاّل  وال الرّد  یستلزم الضرر  إذا م فیه جيبر  األمر  لو احنصر  ت نعمالثاين  . کما مرّ  جيبر   مو

بعاض طلاب بانی لاعاة و ذات بیوت أو خاان ذات حجار  لو کانت دار  :599مسألة 
 من جهة ضیقهما وکثرة الشرکاء.  إذا استلزم الضرر ت إاّل الباقون الشرکاء القسمة أجبر 

فقسامته بأشاجاره  إذا کان بیهنما بستان مشتمل عیل خنیال وأشاجار  :600مسألة 
کاّل  اآلخار إذا طلهياا أحادمها جيبار  باار وخنیله بالتعدیل قسامة إج مان  ت ساالف قسامة 

 علوا املمتنع.  جيبر  ا قسمة تراض الفإهّن  ة  دَّ ح   عیل األرض واألشجار 
کااّل   إذا کاناات بیهنمااا أرض مزروعااة جيااوز  :601مســألة       ماان األرض والاازرع قساامة 

ا قسامهتما معاًا ت وأّماوتکون القسمة قسامة إجباار ة  دَّ عیل ح   - صیاًل کان أو سنبالً قَّ  -
فوا  الیة عن الضرر ت القسمة اخل إذا احنصراملمتنع علوا إاّل  جيبر  فهي قسمة تراض ال

ً  يف ًا مدفونًا أو خمضارّ ا إذا کان ح ّ صیاًل أو سنباًل وأمّ ت هذا إذا کان الزرع قَّ علوا فیجبر 
ميکن تعدیل السهام فال إشکال يف قسمة األرض وحدها وبقااء الازرع  اجلملة حبیث م

قسامة  ت ويف جاواز اّلً قسامة الازرع مساتق يف عدم جاواز  ه ال إشکالعیل إشاعته کما أنّ 
قسامة األرض وحادها لزوماًا واألحاوط  تاألرض بزرعها حبیث جيعل من توابعها إشاکال

إفراز   الزرع باملصاحلة. و
ت فاإن أمکان قسامة دة متجااورة أو منفصالةإذا کانت بیهنم دکاکنی متعاّد  :602مسألة 

عضاها يف بعاض ماهنم قسامة ب مهنا بانفراده وطلهياا بعاض الشارکاء وطلاب بعاض آخار  کّل  
یااد یقااّد  ان تاااّم مااهنم يف دّکاا ة کااّل   حّصاابالتعاادیل لکااي یتعاانّی  ْ م مااا طلبااه األوّ أو أز اال وجيأ  ر  َّ

 ل.األوّ  يف النحو الثاين فیجبر   إذا احنصرت القسمة اخلالیة عن الضرر ت إاّل البعض اآلخر
کاان بیهنماا مّحا :603مسألة   ضارر یقبال القسامة اخلالیاة عان ال م اام وشاهيه ّماإذا 
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 ة مان دون ضارر امّیات نعم لو کان کبیارً  حبیاث یقبال االنتفااع بصافة احلمّ املمتنع جيبر  م

 .املمتنع أجبر  آخر  ولو بإحداث مستوقد أو بئر 
کاان ألحاد ا :604مسألة  یکنی عشار لو  یصالهي للساکىن  ماثاًل وهاو ال مان دار  لشار
یتض ّ  یك اآلخر ر و  سامة بغارض صاحیهي جيبار القت فلو طلاب هاو هو بالقسمة دون الشر

یکه وم  . هو لو طلهيا اآلخر جيبر  شر
ب نقصااان يف العاانی أو القیمااة ترّتاا املااانع عاان اإلجبااار  یکااه يف الضاارر  :605مســألة 

إنبسبب القسمة  ا ال یتسام  ة.ة االنتفاع باملرّ یسقط املال عن قابلیّ  م هي فیه يف العادة و
َّّ  ل الساهاميف القسمة مان تعادی ّدَّ بأ  ال :606مسألة  یکاتيفالقرعاةإجاراء  مثأ باالترايض  ت و
إن  یل من غیر بعد التعد  .هاإجراءن األحوط استحبابًا اکحاجة إع القرعة و
یة :ة التعاادیلا کیفّیااأّماا کااانوا اثناانی  - فااإن کاناات حصااص الشاارکاء متساااو کمااا إذا 
ت رؤوسیعادل الساهام بعادد الا - ماهنم ثلاث وهکاذا مهنما نصف أو ثالثة ولکّل   ولکّل  

کااانوا اثناانی وثالثااة أسااه ینی إن  کااانوا ثالثااة فیجعاال سااهمنی متساااو یات إن  م متساااو
کااّل وهکااذا یعلاام  ااسااهم بعالمااة متأ  ت و یة زه عاان غیاارهّی  ت فااإذا کاناات قطعااة أرض متساااو

ميّیا یة حبساب املسااحة و بیهناا  ز األجزاء قیمة بنی ثالثة مثاًل جتعل ثالث قطع متسااو
 
أ
 إحداها األ

أ
  .انیة والثالثة الثالثةخرى الثوع واأل
إذا کانت دار  یة  و بعاة أجازاء متسااو بعاة ماثاًل جتعال أر مشتملة عایل بیاوت بانی أر
ااحبسااب القیمااة ومتأ  بّیااکالقطعااة الشاارقیّ  ز مهنااا  مّیاا کااّل  ز ّیَّ ة ة واجلنوبّیااة والشاامالیّ ة والغر

  .ةاملحدودات حبدود کذائیّ 
إن کانت احلصص متفاوتاة کاان املاال بانی - و ثالثاة سادس لعمارو وثلاث  کماا إذا 



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 200 

ید ونصف لبکر علام ة وتأ ت فاه املثاال الساهام ساتّ احلصص جيعل السهام عیل أقّل  -  لز
 . مهنا بعالمة کما مرّ  کّل 

 َّّ دة ختتلااف حبسااب األغااراض ه إذا أمکاان تعاادیل السااهام عاایل أنااواع متعااّد إّناا مثأ
یل الساهام عایل ذلك يف مثال األرض املاذکورة حیاث ميکان تعاد ر ة کما یتصّو العقالئیّ 

بّ أشکال هندسیّ  إن حصال التارايض بناوع ث وحنوهاا فاع واملستطیل واملثّلاة خمتلفة کاملر
إاّل ت التعدیل فهو   بالقرعة.  منه إاّل أحد عیل نوع معنّی  جيبر   الو

یة - لفه األوّ  :ة القرعة بعد التعدیلا کیفیّ أمّ و  - وهو فیماا إذا کانات احلصاص متسااو
ت ثننی وثالث إن کانوا ثالثاة وهکاذاالشرکاء رقعتان إذا کانوا اتؤخذ رقاع بعدد رؤوس 

یتخیّ    بنی أن ر و
أ
ید وعیل األ وعیل  خرى عمرویکتب علوا أعاء الشرکاء عیل إحداها ز

ل وعاایل یکتااب علوااا أعاااء السااهام عاایل إحااداها األوّ  وباانی أن توهکااذا الثالثااة بکاار 
 
أ
  .لثاين وعیل الثالثة الثالث وهکذاخرى ااأل

 َّّ یؤمر    وتستر شّوَّ تأ  مثأ ت فاإن کتاب علواا یشاهدها فیخارا واحادة واحادة من م و
کااألوّ أعاء الشرکاء یعنّی  را رقعاة باسام ذلاك الساهم بقصاد ل ماثاًل و ا أحد الساهام 

 تمن خرا اعه یکون ذلك الساهم لاه ت فکّل من خرا اعه یکون هذا السهم لکّل  أن
 َّّ   السااهم الثاااين و اارا رقیعاانّی  مثأ

أ
کااان  خاارى لااذلك السااهم فکااّل عااة أ ماان خاارا اعااه 

إن کتب علوا أعاء السهام یعنّی السهم له وهکذا   أحد الشرکاء و ارا رقعاة فکاّل ت و
َّّ  تسهم خرا اعه کان ذلك السهم له   مثأ

أ
 وهکذا.  خرى لشخص آخر  را رقعة أ

الااذمل م وهااو مااا کاناات احلصااص متفاوتااة کمااا يف املثااال املتقااّد  - ا يف الثاااينوأّماا
فتؤخذ أیضًا رقاع بعادد  - احلصص وهو السدس ه جيعل السهام عیل أقّل م أنّ تقّد  قد

یتعاانّی  یااد وعاایل رؤوس الشاارکاء و  فوااا کتابااة أعاااهئم فیکتااب مااثاًل عاایل إحااداها ز
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أ
یقصد أّن مرّ  کما وتستر  خرى عمرو وعیل الثالثة بکر األ من خرا اعه عیل سهم  کّل  ت و

کاان لاه أیضاًا مااام حّصایکان متا فاإن مکان له ذلك  َّّ  تیمكال متامهاا یلیاه  اا ته   ارا  مثأ
َّّ  ت لاهل فاإن کاان علواا اسام صااحب السادس تعانّی إحداها عایل الساهم األوّ   ارا  مثأ

 
أ
کاان الثااين والثالاث لاهخرى عیل السهم الثاين فإن کان علوا اسم صأ ت احب الثلاث 

یبیق الرابع واخلامس والسادس لصاحب النصف وال   .اج إع إخراج الثالثة حيتو
إن کان علوا اسم صاحب النصف کان له الثاين والثالث وال یبیق األخیاران و رابع و

إن کان ما خرا عیل السهم األوّ لصاحب الثلث ل والثاين ل صاحب الثلث کان األوّ ت و
َّّ  تله   مثأ

أ
کاان ذلاك لاه  را أ خرى عیل السهم الثالث فإن خرا اسم صااحب السادس 
یاابیق الثال کااان الثالااث ة األخیاارة لصاااحب النصاافثااو إن خاارا صاااحب النصااف  ت و
یبیق السادس لصاحب السدسوالرابع واخل  ت وقس عیل ذلك غیرها.امس له و

إّنااةة خاّصاالیساات للقرعااة کیفّیاا :607مســألة  ة تابعااة ملواضااعة ا تکااون الکیفّیاات و
 ضًا للمر فیه مفّو ة لیس إلرادة املخلوق مدخلیّ  القاسم واملتقاعنی بإناطة التعینی بأمر 

 
َّ
کاان بکتابااة رقااع أو إعاالم عالماة يف حصااة أو نااواة أو شاأنه إع اخلاالق جاّل ت ساواء 

 ذلك. ورق أو خشب أو غیر 
يف ماااورد  - إذا بناااوا عااایل التقسااامی وعااادلوا الساااهام وأوقعاااوا القرعاااة :608مســـألة 
ت إنشاائه عان بعدها فضاالً  حيتاج إع تراض آخر  ت القسمة والفقد تّ  - احلاجة إلوا

 . ف عیل املصاحلة أو حنوها کما مرّ تتوقّ  نعم يف قسمة الرّد 
ا ّماات إإذا طلااب بعااض الشاارکاء املهایاااة يف االنتفاااع بااالعنی املشااترکة :609مســألة 

إ وذا  يف شااهر  ذا يف شااهر یسااکن هاا حبسااب الزمااان بااأن ا حبسااب األجاازاء ّماامااثاًلت و
یکه القبااول  مااثاًلت م يّن وذا  يف التحتااا الفوقااايّن یسااکن هااذا يف  بااأن یلاازم عاایل شاار
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الرجوعت مهنما  لکّل   ت فیجوز مع الترايض لکن لیس بالزم ت نعم یصهّي إذا امتنع جيبر  وم
ا فواا أیضاًا إفرازهاا باملهایااة لکهّنا ا يف شرکة املناافع فینحصار ت وأمّ هذا يف شرکة األعیان

کم الشرعّي الزمة غیر   ألجل حسم النازاع واجلادال جيبار هبا يف مورد  ت نعم لو حکم احلا

 املمتنع وتلزم.
ألحاد مان الشارکاء  ت لزمات ولایسالقسمة يف األعیان إذا وقعت وتّ  :610مسألة 

إبطاهلا بالترايض ت بل لیسإبطاهلا وفسخها  ة اإلقالة فوا.عدم مشروعیّ لت هلم فسخها و
یااد وتشاارع القساامة يف الاادیون املشااترکة ال :611مســألة  عماارو معااًا دیااون ت فااإذا کااان لز

ا ماها ساهمنی عیل الناس بسبب یوجب الشرکة کاإلرث فأرادا تقسیمها قبل استیفاهئا فقّسَّ
بال تابیق  تفارز  م ألحادمها وماا عایل الباادمل لخخار ماثاًل  متعادلنی وجعال ما عایل احلاضار 

یاابیق عاایل الناااس یکااون  مااا مهنمااا یکااون هلمااا وکااّل  ل کااّل حّصاا مااا ت فکااّل عاایل إشاااعهتا
مان الادائن  بأن قصاد کاّل  - تهن عیل أحد واستویف أحدمها حّص یْ ت ولو اشترکا يف دَّ ابیهنم

ناه لاه وبقااء فاه تعیّ  - ن املشاتر یْ ته من الّدَّ یأخذه وفاًء وأداًء حلّص  یکون ما واملدیون أن
یك يف ذمّ حّص   .االحتیاط فیه مقتضییتر  مراعاة  فال ة املدیون إشکالة الشر

یکنی الغلااط يف القساامة أو عاادعاای أحاالااو اّد  :612مســألة  م التعاادیل فوااا د الشاار
اه انتقضاات القساامة ت فااإن أقیماات عاایل دعااونااة بالبیّ تساامع دعااواه إاّل  ال اآلخاار  وأنکاار 

إن یك.تکن بیّ  م وأعیدت من جدیدت و  نة کان له إحالف الشر
یکنی عیل اآلخر  :613مسألة  زم عادم القسامة إع يف عقد ال إذا اشترط أحد الشر
 إع أن ینهتي األجل. جتب اإلجابة علیه إع القسمة حینئذ   ینه مأجل بع

یکان فصار إذا قّس  :614مسألة  بیات  ة اآلخار ة هذا بیت ويف حّص يف حّص  م الشر
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 إذا اشاترطا حانی یکان للثااين منعاه إاّل  م ان جيرمل مااء أحادمها عایل اآلخار وقد ک آخر 
کااان مساالك ااملاااء عنااه القساامة رّد  لبیاات الواقااع ألحاادمها يف نصاایب ت ومثاال ذلااك لااو 

 . رمن الدا اآلخر 
 ماع اشاتراطها مان قبال قسمة الوقف بنی املوقوف علاوم إاّل  ال تصهّي  :615مسألة 
تقسایمه  عاىن ختصایص انتفااع  ت نعام جياوز بیهنم أو مطلقاً  عند وقوع التشاّو الواقف 
 اقف. یکن ذلك منافیًا لشرط الو م قسم منه ببعض املوقوف علوم ما کّل 

کاان ملاك واحاد  إفراز  یصهّي  :616مسألة  الوقف عن امللاك املطلاق بالقسامة باأن 
کاان وقف عن وقف آخر إفراز   وزت بل جيع وقفًا ونصفه ملکاً نصفه املشا ت وهاو فیماا إذا 

تاه یّ ته عایل ذ ّ حّصا تاه ماثاًل واآلخار یّ ته عایل ذ ّ ملك بانی اثنانی فوقاف أحادمها حّصا
مل لاذلك املوجاودون مان املوقاوف ت واملتصاّد بالقسامة اآلخر أحدمها عن  إفراز  ز فیجو

 البطون الالحقة. علوم ووّل 
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 کتاب املضاربة

مااًل لیعمل  إع اآلخر یدفع أحدمها  عقد واقع بنی شخصنی عیل أن :بة هياملضار
 یکون الربهي بیهنما. به عیل أن

  یعتبر  :617مسألة 
أ
بة أ  : موريف املضار

کاّل  : اإلجياب منلاألّو  یکه يف اإلجياب  لفاا یفیاده  املالك والقبول من العاملت و
وجتاارى املعاطاااة  ( وشااهيهت: )ضاااربتك( أو )قارضااتك( ويف القبااول )قبلااتعرفااًا کقولااه
بةوالفضااولیّ  إذا وقعاات فضااواًل ماان طاارف املالااك أ تباملعاطاااة فتصااهّي  تة يف املضااار و و

 بإجازهتما. العامل تصهّي 
کّل  والرشد  ختیار : البلو  والعقل واالالثاين  من املالك والعامل. يف 

ااماان فَّ  ر ْجااا عاادم احلَّ أّمااو تسااتلزم  يف املالااك دون العاماال إذا م تباار ا یعس فهااو إّناالَّ
بة تصرّ   علوا. فه يف أمواله الّ حجر املضار

کّل  : أن یکون تعینی حّص الثالث من نصف أو ثلاث أو  مهنما من الربهي بالکسور  ة 
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 ینصرف إلیه اإلطالق. ون هنا  تعارف خارجّي یک  أنإاّل  تحنو ذلك
 نااًا فلااو أحضاار یکااون معیّ  أن یعتباار  درً  ووصاافًات والیکااون املااال معلومااًا قاا أن :الرابــع

ینی  ب: )والصااافات وقااال مااان حیااث القاادر املالااك مااالنی متساااو ( بأحااادمها تكضااار
إن کان األحوط تتصّح   نًا.أن یکون معیّ  استحباباً  و

بة  تصاهّي  م منه ألجنّ   فلو شرط مقدار  تبهي بیهنمایکون الر أن :اخلامس  تاملضاار
 فق علوا يف املضاربة.ق بالتجارة املتّ  إذا اشترط علیه القیام بعمل متعلّ إاّل 

فلااو دفااع إع شااخص مااااًل لیصاارفه يف  تیکااون االسااترباو بالتجااارة أن :الســادس
یکاون احلاصال والنتااج أو األنعاام أو حناو ذ االسترباو بالزراعة أو بشراء األشجار  لاك و

یکاون أو الصا ّ  از ا  أو اخل ّ بیهنما أو دفع إع الط ّ  اا ماثاًل ماااًل لیصارفوه يف حارفهتم و
 ولکن ميکن تصحیحها جعالة.  تالربهي والفائدة بیهنما م تقع مضاربة

کاان املقصاود مباشارته للعمال :السابع  تأن یکون العامال قاادرً  عایل التجاارة فیماا 
 .اجزً  عنه م تصهّي فإذا کان ع

بة ولکان یثبات  ا إذا کانات شارطًا مهذا إذا أخذت املباشرة قیدً ت وأمّ  تبطال املضاار
 ف الشرط.عند ختلّ  للمالك اخلیار 

 ماع االساتعانة هذا وال ذا  وکان العامل عاجزً  عن التجارة حایّت یکن ال  ا إذا مأمّ و
بة. بالغیر   بطلت املضار
بة  ته بعد حنیل وطروّ من األوّ  ق العجز قّ فرق يف البطالن بنی حت وال فتنفسخ املضار

 . العجز من حنی طروّ 
ا نصف منّ  ولکّل   مضاربة خذ هذا املال) :یقول املالك ال فرق بنی أن :618مسألة 

ل نصااف )أو  (ولااك نصااف الااربهي) :أو یقااول (والااربهي بیننااا) :وباانی أن یقااول (الااربهي
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 :فارق بانی أن یقاول مهنما نصف الربهيت وکاذلك ال ه جعل لکّل  أنّ  الظاهر  يف أّن  (الربهي
بة اجلمیاع واحاد  مفااد ت فاإّن (لك ربهي نصافه) :أو یقول (ولك نصف رحبه )خذه مضار

 عرفًا.
بة بغیر  تصهّي  :619مسألة  ة املعاملاة مان ة املساکوکنی بساکّ الذهب والفّضا املضار

 قبال قبضااهعاة والادین هتا باملنفويف صاّح ئع بالبضاا تصاهّي  الوة وحنوهاات األوراق النقدّیا
 .مقتضی االحتیاط فوما یتر  مراعاة فال تإشکال

کاااملفروزت فلااو کاناات دنااانیر  تصااهّي  :620مســألة  بة عاایل املشاااع  معلومااة  املضااار
بتمشترکة بنی مع  صهّي  ( ّ من هذه الدنانیرك حبّص  اثننی فقال أحدمها للعامل: )ضار
 ته.حّص  العلم  قدار 
بةبعها وخذ مثهنا ) :یره البضاعة وقالإذا دفع إع غ :621مسألة  ذ ذلك فنّفَّ  (مضار

 .صهّي 
َّّ  ل أحادً  يف اساتیفائهیوّکا أن ن عیل أحد جيوز یْ إذا کان له دَّ  :622مسألة  إیقااع  مثأ

بة علیااهت بااأن قاااباًل ماان نفسااهت وکااذا لااو أراد یکااون موجبااًا ماان طاارف املالااك و املضااار
أو  نااه ماان دنااانیر یعیّ  لااه يف قاابض ماااوکّ ی أن ه جيااوز فإّناا تیکااون املاادین هااو العاماال أن

َّّ  نهیْ فاًء لدَّ دراهم وَّ  بة علوا موجبًا وقاباًل من الطرفنی. مثأ  إیقاع عقد املضار
بة أنيف صّح  یعتبر  ال :623مسألة  کاان بیاد  تیکون املال بید العامل ة املضار فلو 
 ت.ى العامل للمعاملة صّح املالك وتصّد 

به علیه صهّي إذا کان لشخص مال  :624مسألة   .يف ید غیره أمانة أو غیرها فضار
به  :625مسألة  إذا کان مال غیره يف یده عیل وجاه الضامان بغصاب وحناوه فضاار
إن  ألّن ت وذلاك یرتفاع الضامان باذلكعلیه مالکاه  یقاتض  معقاد املضااربة يف نفساه و
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املاال بیاد ته کاون يف صاّح  یعتبار  ه الملا عرفت مان أّنا - رضا املالك ببقاء املال يف یده
ینااة عرفّیاا  أّن إاّل  - العاماال بة ماان املالااك عاایل ذلااك املااال قر ة عاایل رضاااه عقااد املضااار

ینة عیل ذلك م یرتفع الضمان. نعم إذا مفه فیهت قاء هذا املال يف یده وتصرّ بب  تکن قر
بة اإل :626مسألة   تمان الطارفنی عقد جاائز  - الکالم هنا وهي حمّل  - ةذنیّ املضار
للعامال  ّن أکماا  تف العامل يف ماله میت شاءمالك أن یسحب إذنه يف تصرّ لل  عىن أّن 
وساواء  تکاان قبال الشاروع يف العمال أو بعادهساواء أ تعن العمل میت ماا أراد أن یکّف 

 . دً  بأجل خاّل کان العقد مطلقًا أو مقیّ وسواء أ تق الربهي أو بعدهکان قبل حتقّ أ
 عاىن التزامهماا باأن ال یفساخاه إع  - نعم لو اشترطا عدم فساخه إع أجال معانّی 

الشرط ووجب العمل به سواء جعال ذلك شارطًا يف ضامن نفاس العقاد  صهّي  - حینه
کاان الفاساخ ولکان ماع ذلاك ینفساخ بفساخ أّه  تأو يف ضمن عقاد خاارا الزم إن  ماا و

 آمثًا.
 ماع لنفساه أو لغیاره إاّل  للعامل خلط رأس املال مع ماال آخار  ال جيوز  :627مسألة 

کااأن یقااول: )اعماال بااه عاایل حسااب مااا تااراه مصاالحة( إذن ا ملالااك خصوصااًا أو عمومااًا 
لو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف حتت یده من ذلاك اخللط إن رآه مصلحةت و فیجوز 
بة بل هي باقیة عایل حاهلاا والاربهي بیهنماا عایل بصّح   یضرّ  ولکن هذا ال تاملال ة املضار

 النسبة.
کاان البیاع نسایئة أمارً  البیاع حاااّلً  وز مع إطالق العقد جيا :628مسألة   ونسایئًة إذا 

بادون اإلذن  جياوز  یکن أمرً  متعارفاًا فاال ا إذا ممتعارفًا يف اخلارا یشمله اإلطالقت وأمّ 
 .اخلاّل 

بااااع نسااایئة بااادون إذناااه فعندئاااذ   :629مســـألة   لاااو خاااالف العامااال املضاااارب و
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إن اّط استویف الثمن قبل اّطا نإ  لاع املالاك قبال االساتیفاء فاإن أجااز الع املالاك فهاوت و

إاّل  صهّي    بطل.البیع و
بیعاه  یقتضي بیع اجلانس بالنقاد املتعاارف بال جياوز  إطالق العقد ال :630مسألة 

  مع انصراف اإلطالق عنه لتعارف أو غیره.إاّل  - نقدً  کان أو بضاعة - بغیره
 ماع حتات یاده إاّل  بالعامل أمنی ال ضمان علیه لو تلف املاال أو تعّیا :631مسألة 

یطالتعّد  ه ال ضمان علیه من جهة اخلسارة يف التجارة بل هي واردة کما أنّ  تمل أو التفر
یکًا معاه يف اخلساارة  عیل صاحب املالت ولو اشترط املالك عایل العامال أن یکاون شار

یکًا معه يف ون متاام اخلساارة علیاه یکا  الربهي بطل الشرطت ولو اشترط أنکما یکون شر
ة املالاك فیاهت ولاو ولکان یکاون متاام الاربهي للعامال أیضاًا مان دون مشاارک الشرط صهّي 

الشارط  أمل یتدارکها مان مالاه صاهّي  - بعضًا أو کاّلً  - ل اخلسارةیتحمّ  اشترط علیه أن
 ولزم الوفاء به.

بة العمال  ا :632مسألة  ا یعتااد بالنسابة إلیاهت جيب عیل العامل بعد عقد املضاار
  ه التاجر  ما یتواّل یتوّع  وعلیه أن

أ
املتعارفاة يف التجاارة الالئقاة حبالاهت  ماور لنفسه من األ

کالااداّل  لااه اسااتئجار  فیجااوز  ال ان والکّیااال والااوزّ ل واحلّمااماان یکااون متعارفااًا اسااتئجاره 
 وما شاکل ذلك. ّل حَّ وا َّ 

فیما کان املتعاارف مباشارته فیاه بنفساه فااألجرة مان  ه لو استأجر أنّ  ومن هنا یظهر 
یأخاذ  لاه أن فیاه جااز  یتعاارف االساتئجار   مااه لاو تاوّع کما أّنا تن أصل املالماله ال م

 انًا.له مّ  األجرة إن م یتصّد 
ــألة  بة بااأنللعاماال الشااراء بعاانی مااال املضاا کمااا جيااوز  :633مس  دراهاام یعاانّی  ار
یشترملشخصیّ  یدفعاه  ة عایل أنيف الذّما لاه الشاراء باالکّ ّ  کاذلك جياوز  تهبا شایئاً  ة و
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کااأن یشاا ماان مااال کااّ ّ تاملضاااربةت  ة املالااك عاایل عاایل ذّماا رمل بضاااعة بااألف درهاام 
 قباال أدائااه بطاال الشااراء إاّل  یااه ماان رأس املااالت ولااو تلااف رأس املااال حینئااذ  یؤّد  أن
ة یه من ماال آخارت وهکاذا احلاال لاو اشاترى شایئًا نسایئة عایل ذّماجيیزه املالك فیؤّد  أن

کااان الشااراء بااالثمن الکااّ ّ املالااك بإذنااه فتلااف رأس املااال قباال أدائااهت و  يف املعاانّی  لااو 
بة قبل أدائه بطل الشراء والفتلف مال امل  هي باإلجازة.یصّح  ضار

بة بارّ  للعامل أن یسافر  ال جيوز  :634مسألة  باه  ار جّتاً  واالً  وحبارً  وجاّو  اال املضاار
 يف بالد 
أ
بالنسابة إع ذلاك ولاو  -  مع إذن املالك أو کوناه متعارفااً بلد املال إاّل  غیر  ر خَّ أ

ضامن التلاف واخلساارةت  ینصرف اإلطالق عنهت ولاو ساافر  ال حبیث - البلد أو اجلنس
إع  فساافر  إع جهاة   وکاذا لاو أماره بالسافر  لو حصل الربهي یکون بیهنماا کماا ماّرتلکن 
 غیرها.

بة شایئًا  ینفق يف احلضر  لیس للعامل أن :635مسألة  عیل نفسه من مال املضاار
إن قّل  فااق ا لو کان بإذناه فلاه االتّ إذا م یکن بإذن املالكت وأمّ  وکذا احلال يف السفر  تو

تاااه عااایل نفساااهت واملاااراد بالنفقاااة تکاااون نفق  إذا اشاااترط املالاااك أنمااان رأس املاااال إاّل 
کاال واملشاارب وامللاابس واملسااکن وأجاارة الرکااوب وغیاار  مااا ذلااك  حيتاااج إلیااه ماان املأ
 له عیل وجه االقتصادت فلو أسرف حساب علیاه ولاویصدق علیه النفقة الالئقة حبا امّ 
تکاون مان  حيساب لاهت وال حيتج إلواا م ضیفًا عند شخص فلم عیل نفسه أو حّل   رقتّ 

 إذا کانت ملصلحة فهي عیل نفسه إاّل  تذلك النفقة هنا جوائزه وعطایاه وضیافاته وغیر 
 التجارة.

ت ال الشاارعّي  ال هااو العااريّف لإلنفاااق ماان املاا ز املجااّو  املااراد بالساافر  :636مســألة 
یاد يف بعاض الابالد ه یشامل إقامتاه عشارة أّیافیشمل ماا دون املساافةت کماا أّنا ام أو أز
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الرفقاة أو  کما إذا کان للراحة مان التعاب أو النتظاار  تفیما إذا کان ألجل عوارض السفر
یق وغیر    خلوف الطر

أ
یمتعلّ  مور ذلكت أو أل کاان لادفع الضار بة وأخاذ قة بالتجارة کما إذا 

کاون نفقتاه  ا أو لتحصیل مال لنفسه وحنو ذلك فالظاهر ا إذا بق للتف ّ الوصل هبات وأمّ 
 خصوصًا لو کانت اإلقامة ألجل مثل هذه األغراض بعد متام العمل. تعیل نفسه

 إذا کان الشخص عاماًل الثننی مثاًل أو عااماًل لنفساه ولغیاره فساافر  :637مسألة 

کااان ساافره بتمامااه مقّد العملاانی فااإ ألجاال إزاااز  نفقتااه علومااا  عااتتوزّ مااة لکلومااا ن 
یّ  إن کان بعضه مقّد بالسو علوماا بالنسابةت فلاو  عاتتوزّ  ماة ألحادمها باخلصاولةت و
الثاااين عاایل  ف إزاااز أحااد العملاانی عاایل املقااام يف بلادة یومااًا واحاادً  وتوّقاا ف إزاااز توّقا

بعة الباقیة عیل الثاين.ام األام کانت نفقته يف األیّ املقام فوا مخسة أیّ   ر
ق الااربهي باال ینفااق ماان ال یشااترط يف اسااتحقاق العاماال النفقااة حتّقاا :638مســألة 

یعطی املالاك متاام رأس مالاه  تأصل املالت نعم إذا حصل الربهي بعد هذا حتسب منه و
 يء من الربهي یکون بیهنما.افإن بق ش

 تله فلاه أخاذ النفقاةفإن م مينعه مان شاغ إذا مرض العامل يف السفر  :639مسألة 
ا إذا منعاه عان شاغله فلایس لاه حيتاج إلیه للبرء من املارضت وأّما نعم لیس له أخذ ما

 .لزوماً  أخذ النفقة عیل األحوط
ــألة  أو انفسااخ فنفقااة  إذا فسااخ العاماال عقااد املضاااربة يف أثناااء الساافر  :640مس

 الرجوع علیه ال عیل املال املضارب به.
یکان اإلذن يف  م املال وکانت املضاربة فاسادة فاإن عامل برأسال ر جّت اإذا  :641مسألة 

إن کااان ة املضاااربة صااّح دً  بصااّح ف مقّیااالتصاارّ  یکااون متااام الااربهي للمالااكت و ت املعاملااة و
إاّل املالك صّح  ة فإن أجاز ة العقد کانت املعاملة فضولیّ دً  بصّح اإلذن مقیّ    بطلت.ت و
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ین مان أجا أقّل  ا العامل فیستحّق وأمّ  عال لاه مان الاربهيت رة مثال عملاه وماا جاألمار
بة من  وعیل هذا إذا م جهة اشتراط متاام الاربهي تکن التجارة راحبة أو کان فساد املضار

 العامل علیه شیئًا. یستحّق  للمالك م
بة االللعامال ماع إطاالق عقاد امل جياوز  :642مسـألة  باملاال عایل حساب  ار جّتاضاار

  والباائع واملشاترمل ومکاان البیاع وغیار ترى  یراه من املصلحة مان حیاث اجلانس املشا ما
 أو  اجلانس املعانّی  أو إاّل یشاترمل اجلانس املعانّی  ال ذلكت نعم لو شارط علیاه املالاك أن

 جياز   م أو ساوق معانّی  أو يف بلاد معانّی معانّی   أو یبیع بساعر یبیع من الشخص املعنّی  ال

فإن کانت راحبة شاار   تملةة املعاصّح ب ذلك  یضرّ  ممل واملخالفةت ولو خالف له التعّد 
إن راهاملالك يف الربهي عیل ما ق ّ  کانت خاسرة أو تلف املال ضمن العامل اخلساارة أو  و

 التلف.
کان املال أیضًا سواء أ تد ً یکون املالك واحدً  والعامل متعّد  أن جيوز  :643مسألة 

کاان متعاّد  ین يف مقادار کاان العّمادً ت وساواء أواحدً  أو  ل يف العمال أم ْعااجلأ  ال متسااو
 کانوا متفاضلنی.
دً  والعامل واحدً  بأن کان املال مشترکًا بنی اثنانی أن یکون املالك متعّد  وکذا جيوز 

ید  باأو أز  شخصًا واحدً . فضار
کااان املااال مشااترکًا باانی شخصاانی  :644مســألة       باإذا  واحاادً  واشااترطا لااه  وضااار

کثار عل ألبأن جأ  النصف وتفاضال يف النصف اآلخر  هما  مان اآلخار  حادمها أ ماع تسااو
یا فیااه بااأن کاناات حّصاا کااّل  يف رأس املااال أو تساااو یة حلّصاا ة  مااع  ة اآلخاار مهنمااا مساااو

إنصّح   فاملختارتفاضلهما يف رأس املال  بة و یادة يف مقابل عمل. م ة املضار  تکن الز
عل أحدمها قد ج  عىن أّن  - ة العاملولو کان املقصود من ذلك النقص عیل حّص 
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باهي حّصامّ  للعامل يف العمل  اله أقّل  ته ا جعله اآلخارت ماثاًل جعال أحادمها لاه ثلاث ر
بة بال إشکال.صّح  - تهله ثليث ربهي حّص  وجعل اآلخر   ت املضار

با واحااد ً  :645مســألة  کااان رأس املااال مشااترکًا باانی شخصاانی فضااار َّّ  إذا  فسااخ  مثأ
یکنی دون اآلخر  بة باإلضا بق أحد الشر  . ة اآلخرفة إع حّص عقد املضار

بة  لااو ضااارب  ااال الغیاار  :646مســألة  ماان دون والیااة وال وکالااة وقعاات املضااار
یترّتافضولیّ  اخلساران علیاه  ب علواا حمكهاا مان أّن ةت فاإن أجازهاا املالاك وقعات لاه و

ن کان قبل أن یعامل  اله طالبه إها فن رّد إشرطاهت ووالربهي بینه وبنی العامل عیل ما 
إن تلف أو تعیّ امل رّد وجيب عیل الع کّل  ه إلیهت و من املضارب  ب کان له الرجوع عیل 
  .ب املال عندهالضمان عیل من تلف أو تعیّ   مه املال ولکن یستقرّ والعامل مع تسلّ 

الضامان  نعم إذا کان هو العامال وکاان جااهاًل باحلاال ماع علام املضاارب باه فقارار 
إن کان بعد أنعیل امل ةت فاإن ومال باه کانات املعاملاة فضاولیّ ع ضارب دون العاملت و

إن رّد  کاّل أمضاها وقعت له وکان متام الربهي له ومتام اخلسران علیهت و  ها رجع  الاه إع 
جياوز  من شاء من املضارب والعامل  جيیزهاا عایل تقادیر  لاه أن کماا يف صاورة التلافت و

یرّد  ا رآها جتاارة یالحا مصلحته فإذ وقوع اخلسرانت بأن ها عیل تقدیر حصول الربهي و
إذا رآها خاسرة رّد   ها.راحبة أجازها و

کّل   ا معاملاة العامال ماع املضاارب مان املضاارب والعامالت وأّما هذا حال املالك مع 
 شاایئًات وکااذا إذا عماال وکااان عاملااًا بکااون املااال لغیاار  فااإذا م یعماال عماااًل م یسااتحّق 

ین مان  املضارب أقاّل عیل  یعلم بکونه لغیره استحّق  ا إذا عمل وماملضاربت وأمّ  األمار
إاّل ة املق ّ أجرة مثل عمله واحلّص   شیئًا.  م یستحّق رة له من الربهي إن کان هنا  ربهيت و

بة اإلذنیّ  :647مسألة  کّل  تبطل املضار ل ا عایل األوّ أمّ  تمن املالك والعامل ة  وت 
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بة فلفرض انتقال املال إع وارثاه بعاد موتاه فإبقااء املاال بیاد العامال حيتااج إع  مضاار
 ا عیل الثاين فلفرض اختصال اإلذن به.جدیدةت وأمّ 
  شخصاًا لاذلك أو یساتأجر  ار جّتال وکیاًل يف االللعامل أن یوکّ  ال جيوز  :648مسألة 

 أن یأذن له املالكت فلو فعل ذلك بدون إذنه إاّل  - أصل التجارة ل إع الغیر بأن یوکّ  -
 وتلف ضمن.

هاو  مات واملعاامالت حساب مااتوکیل يف بعض املقاّد أو ال نعم ال بأس باالستئجار 
 ینصرف عنه اإلطالق. املتعارف يف اخلارا حبیث ال

 بإذن املالكت وماع للعامل أن یضارب غیره أو یشارکه فوا إاّل  ال جيوز  :649مسألة 
 
أ
بة األ إیقااع مضااربة جدیادة اإلذن إذا ضارب غیره کان مرجعه إع فسخ املضاار وع و

کاان املقصاود أو بینه وبنی العامل مع غیره باالشاترا ت وأّما امل آخر بنی املالك وع ا لاو 
بة بانی العامال وغیاره  - لباأن یکاون العامال الثااين عااماًل للعامال األوّ  - إیقاع مضاار

 .كمقتضی االحتیاط يف ذل یتر  مراعاة فال ختلو عن إشکال ته الفصّح 
يف ضامن عقاد  ترط عایل اآلخار من املالك والعامل أن یش لکّل   جيوز  :650مسألة 

بة مااًل أو عماًل کخیاطة ثوب أو حنوها أو إیقااع بیاع أو صالهي أو وکالاة أو قارض  املضار
ق الاربهي یفسخ ساواء أحتّقا ذا الشرط ما دام العقد باقیًا موجيب الوفاء هب تأو حنو ذلك
من جهاة  أم ق الربهي من جهة مانع خارجّي کان عدم حتقّ قت وسواء أیتحقّ  بیهنما أم م

 تر  العامل العمل بالتجارة.
ف عااایل یتوّقااا ره والد ظهاااوته مااان الاااربهي  جااارّ ميلاااك العامااال حّصااا :651مســـألة 
یکاً   یصایر هوال عایل القسامةت کماا أّنا -  عىن جعل اجلانس نقاد ً  - اإلنضاض ماع  شار

املالااك يف نفااس العاانی املوجااودة بالنساابةت وساایأ  حکاام مطالبتااه بالقساامة ونفااوذ 
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 (. 658( و)656هلبة أو حنومها يف املسألة )ته بالبیع أو ايف حّص فاته تصرّ 
بة جتبار  :652مسألة  بة  اخلسارة الواردة عایل ماال املضاار باالربهي ماا دامات املضاار

کلّ  ة العامل له بالظهور مفلکیّ  تباقیة ها أو بعضها بعروض اخلساران فیماا بعاد إع متزلزلة 
بة أو حيصاال بانهتاااء أ ت واالسااتقرار أن تسااتقرّ   حصااول الفسااخ ولااو ماان غیاار مااد املضااار

یهنماا فساخًا فیحصال هباا تکاون قسامة متاام الاربهي واملاال ب قسامةت وهال إنضاض وال
 ذلك.  املختار ال االستقرار

تلاف به التلفت فلو  اخلسران يف التجارة بالربهي کذلك جيبر  کما جيبر  :653مسألة 
باهي بعضاه جيبار يف التجارة بسبب غرق أو حرق  املال الدائر  بعض  أو سرقة أو غیرها ور

املااالت فااإذا زاد عنااه  رأس املااال لاارّب   یمكاال مقاادار تلااف الاابعض بااربهي الاابعض حاایّت 
 يء یکون بیهنما.اش

کااون الااربهي  :654مســألة  بة عاادم  إذا اشااترط العاماال عاایل املالااك يف عقااد املضااار
 .صهّي الشرطعنه  ر م عیل الربهي أو املتأّخ جابرً  للخسران املتقّد 

به عاایل مخساامائة دینااار  :655ســألة م مااثاًل فاادفعها إلیااه وعاماال هبااا ويف  إذا ضااار
 
أ
بة أثناء التجاارة دفاع إلیاه مخسامائة أ خساارة  جتبار  فاال کانتاا مضااربتنیخارى للمضاار

 
أ
به عایل ألاف دیناار إحدامها بربهي األ اًل ماثاًل فادفع إلیاه مخسامائة أوّ  خرىت نعم لو ضاار

َّّ  فعاماال هبااا  دفااع إلیااه مخ مثأ
أ
بة واحاادة جتباار ساامائة أ کااّل  خاارى فهااي مضااار ماان  خسااارة 

 
أ
 خرى.التجارتنی بربهي األ

 اخلاارا فطلاب أحادمها قسامته فاإن ريضق يف الاربهي وحتّقا إذا ظهر  :656مسألة 
إن م تمانع مهنا فال اآلخر   ل الفسخ. إذا طلب األوّ علوا إاّل  جيبر  یرض م و

َّّ  إذا اقتسااما الااربهي :657مســألة  سااران عاایل رأس املااال فااإن حصاال عاارض اخل مثأ
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کثر ربهي جبر  بعده باهي  م مناه أو ا إذا کان أقاّل وأمّ  تبه إذا کان  قداره أو أ فاإن حيصال ر
لیع ماا أخاذه إع رّد العامل  یقتسماه م اقتسماه من الربهي وماکان اخلسران حيیط  ا 

إن کان اخلسران أقّل من املالك  ة. ا أخذه بالنسبالعامل مّ  رّد  ذلكت و
َّّ  فًا نااقاًل کبیاع أو هباةته من الاربهي تصارّ ف العامل يف حّص إذا تصرّ  :658مسألة   مثأ

إاّل  یصاهّي  فه  وافقاة املالاك میکن تصارّ  م أت اخلسارة عیل رأس املال فإنطر ت  صاهّي و
ین ّما ولکن إذا کانت موافقته مشروطة بقیام العامل بدفع أقاّل  ف فیاه مان ا تصارّ األمار

هاا وم یفعال العامال ذلاك طروّ  ف فیه مان اخلساارة عایل تقادیر ملتصرّ ا الربهي وما  ّص 
  أن جيیزه املالك.فه إاّل بطل تصرّ 

اخلسارة والتلف بالربهي بانی الاربهي الساابق والالحاق  ال فرق يف جبر  :659مسألة 
بة باقیااًات باال  کااان التلااف قباال الشااروع يف  بااه اخلسااارة باار جتمااا دام عقااد املضااار إن  و

التجارة قبل الشروع فوا أو يف البلد قبل الشروع يف  ذا سرق يف أثناء سفر التجارة کما إ
 . السفر

موجااب  فهااوا لااو تلااف اجلمیااع قباال الشااروع يف التجااارة هااذا يف تلااف الاابعضت وأّماا
بة  فاإّن   فیما إذا کاان تلفاه عایل وجاه مضامون عایل الغیار إاّل  تلبطالن املضاربة املضاار

یض املالك عمّ  غیر تبطل حینئذ  مع قیام ذلك ال ال  ا تلف.بتعو
کااان قباال الشااروع يف  :660مســألة  بة فااإن  إذا حصاال فسااخ أو انفسااا  يف املضااار
کاان بعاد متاام العمال  تيء علیاهاشا للعامال کماا ال يءاماته فال شالعمل ومقّد  وکاذا إن 
إذ ماااع حصاااول الاااربهي یقتسااامانه وماااع عدماااه یأخاااذ املالاااك رأس مالاااه  تواإلنضااااض

 ال علیه.يء للعامل واش وال
إذا حصل الفسخ أو االنفسا  يف األثناء بعاد التشااغل بالعمال فاإن  :661مسألة 
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کاان اکان قبل حصول الاربهي لایس للعامال شا يء وال أجارة ملاا مضای مان عملاه ساواء 
 جياوز  ت ولو کان يف املال عروض الالفسخ منه أو من املالك أو حصل االنفسا  القهرمّل 

ه لیس للمالك إلزامه باالبیع واإلنضااضت املالك کما أنّ ف فیه بدون إذن مل التصرّ اللع
کاان بعاد اإلنضااض فقاد متّ  إن کان بعد حصول الربهي فإن  العمال فیقتسامان الاربهي  و

یأخذ کّل     .همهنما حقّ  و
کااان قباال اإلنضاااض فعاایل مااا ماارّ  إن  د ته ماان الااربهي  جاارّ ك العاماال حّصااماان متّلاا  و
تبااع  إع أن حلال أو انتظار قسمة عیل هذا اظهوره شار  املالك يف العنی فإن رضیا بال

یرض  ا إن طالب أحدمها بالقسمة ومت وأمّ عروض وحيصل اإلنضاض کان هلما ذلكال
کما هو شأن األماوال  أو کانت مستلزمة للضرر   إذا کانت قسمة رّد  علوا إاّل  أجبر  اآلخر 

 م يف کتاب الشرکة.املشترکة عیل ما تقّد 
من  بإذن املالك وصرف مقدار  فسخ من العامل بعد السفر لو کان ال :662مسألة 

یتار  مراعااة مقتضای  ضامانه ملاا صارفه وعدماه وجهاانت فاالرأس املال يف نفقتاه فاه 
 االحتیاط فیه.

بة دیون فهل جيب عیل العامل أخذها بعاد  :663مسألة  إذا کانت يف مال املضار
 إجابة املالك لو طلب منه ذلك. لزوماً وجهانت واألحوط  ال الفسخ أو االنفسا  أو ال

ا  التخلیاة بانی املالاك وبانی مالاه وأّماجيب عیل العامل بعد الفساخ إاّل  ال :664مسألة 
 إع بلده. بلد املالك وجب الرّد  غیر  جيبت نعم إذا أرسله إع بلد آخر  اإلیصال إلیه فال

عطاه للعامال رأس املال الذمل أ إذا اختلف املالك والعامل يف مقدار  :665مسألة 
یادة وأنکرها العامل قّد بأن اّد  تکان للمالاك  م قول العامل ماع ميیناه إذا معی املالك الز
  لفًا مع ضمان العامل.فرق يف ذلك بنی کون رأس املال موجودً  أو تا نة علوات والبیّ 
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کاان  تنصیب العامل من الربهي یرجع نزاعهما إع النزاع يف مقدار  هذا إذا م کماا إذا 
بةت إذ زاعهما بعد حصول الربهي وعلم أّن ن النازاع يف  یرجاع الاذمل بیاده هاو ماال املضاار
نصاایب العاماال ماان هااذا املااال  إع الناازاع يف مقاادار  عندئااذ  ة رأس املااال وکثرتااه قّلاا

کثار  مقادار  ة رأس املال یصیر قلّ  عیل تقدیر  فإّنه تاملوجود فیکاون نصایب  الاربهي مناه أ
یااد وعاایل تقاادیر  نئااذ  قااول املالااك مااع ميینااه إذا کثرتااه بااالعکست فااالقول حی العاماال أز

 نة للعامل علوا.تکن بیّ  م
ـــألة  بة الاااذمل جعااا إذا اختلفاااا يف املقااادار  :666مس ل نصااایبًا للعامااال يف املضاااار

کثار والعامل یاّد  عي املالك األقّل یّد  بأن یکان  فاالقول قاول املالاك بیمیناه إذا م عي األ
 نة علوا.للعامل بیّ 

نااة یکاان لااه بیّ  وم عاایل العاماال اخلیانااة والتقصاایر عاای املالااك إذا اّد  :667مســألة 
 فالقول قول العامل بیمینه.

ناة یکان لاه بیّ  العامل خمالفته ملا شرط علیه ومعی املالك عیل لو اّد  :668مسألة 
کاان النازاع يف أصال االشاتراط أو يف خمالفتاه ملاا شارط سواء أ تم قول العامل بیمینهقّد 

 یشاااترمل اجلااانس الفااااليّن  ال قاااد اشاااترط علیاااه أن هعااای املالاااك أّناااماااا إذا اّد علیاااهت ک
خمالفتاه ملاا اشاترط علیاهت  العامل أصل هذا االشتراط أو أنکر  وأنکر  اشتراه فخسر  وقد

کااان النازاع   بإذنااه کماا لااو للعامال إاّل  جياوز  اإلذن ماان املالاك فیمااا ال يف صادور نعام لاو 
 م قول املالك بیمینه.عی کونه بإذن املالك وأنکره قّد اّد ف باملال فتلف أو خسر  سافر 

وکاذا احلاال  تم قاول العامالعی العامل التلف وأنکره املالك قاّد لو اّد  :669مسألة 
ذونااًا يف املعااامالت عاای اخلسااارة أو عاادم حصااول املطالبااات مااع فاارض کونااه مأإذا اّد 

تکاون الادعوى قبال  أنقاول العامال يف هاذه الفاروض بانی فرق يف عاع  النسیئةت وال
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بة أو بعدهت بل  عای بعاد الفساخ التلاف بعاده  فیماا إذا اّد قوله حیّت  سمعیأ فسخ املضار
  إذا کان بقاء املال يف یده بعد الفسخ عیل وجه مضمون علیه.إاّل 

ساواء اختلفاا يف  تم قاول العامالناة قاّد یکن بیّ  لو اختلفا يف الربهي وم :670مسألة 
کاذا لکاان  رحبات) :بال وکاذا احلااال فیماا إذا قاال العاماال أصال حصاوله أو يف مقاادارهت

 .(الربهيخسرت بعد ذلك  قداره فذهب 
 م قول املالك بیمینه. املال إع املالك وأنکره قّد  عی العامل رّد إذا اّد  :671مسألة 
باهي  إذا اشترى العامال سالعة فظهار  :672مسألة  یهتا ل) :فقاالفواا ر  (نفساياشاتر
یهت) :وقاااال املالاااك بةاشاااتر ه اشاااتراها عی العامااال أّنااافااااّد  خساااران أو ظهااار  ت(ا للمضاااار
یهتا لنفسك) :وقال صاحب املال للمضاربة  م قول العامل بیمینه.قّد  (بل اشتر

لاه املطالباة  عی املالك القارض لیحاّق إذا حصل تلف أو خسارة فاّد  :673مسألة 
بة لیدفع التلف واخلساارة عان نفساه قاّد بالعوض واّد  م قاول العامال عی العامل املضار

یکون التلف واخلسارة عیل املالك. تبیمینه  و
یااد حّصاا :674مســألة  بااهي  ااا یز ة العاماال منااه عاایل أجاارة مثاال عملااه إذا حصاال ر

بة الفاسادة لائاّل فاّد  یکاون الاربهي لاه   یکاون علیاه غیار عی املالاك املضاار أجارة املثال و
وبعااده  تالااك بیمینااهرض لیکااون لااه الااربهي فااالقول قااول املالعاماال القاا عاایبتماماهت واّد 

 حيکم بکون الربهي للمالك وثبوت أجرة املثل للعامل.
وهاي دفاع املاال  - ه أعطاه املال بعنوان البضااعةعی املالك أنّ إذا اّد  :675مسألة 
عی علیهت واّد  العامل شیئاً  یستحّق  فال - للتجارة مع کون متام الربهي للمالك إع الغیر 

بة لتکون له حّص  م قول املالاك بیمیناه فیحلاف عایل ناه ن الربهي قّد ة مالعامل املضار
یکون متام الربهيایکون للعامل ش فال تاملضاربة یکان  للمالكت ولاو م - لو کان - يء و

 مثرة يف هذا النزاع. ربهي أصاًل فال
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ا هاو فیماا ماة إّناتقدمي قول املالك أو العامل بیمیناه يف املاوارد املتقّد  :676مسألة 
إاّل للظاااهرت خمالفااًا یکاان  م إذا کااذلكت مااثالً  م م قااول خصاامه بیمینااه إذا قااّد و  ولاا یکاان 

یناساب جعلاه رأس ماال يف  ضائیل ال عی العامل کونه  قدار اختلفا يف رأس املال فاّد 
بة واّد التجااارة املقاا ّ  یااادة علیااه باملقاادار رة يف املضااار م قااول املناسااب قااّد  عاای املالااك الز

تاه عی املالاك قلّ نصیب العامل مان الاربهي فااّد  دار املالك بیمینهت وکذا لو اختلفا يف مق
بة کواحااد يف األلااف واّد  جيعاال عااادةً  ال  قاادار  یااادة علیااه لعاماال املضااار عاای العاماال الز
 املوارد. م قول العامل بیمینهت وهکذا يف سائر املتعارف قّد  باملقدار 

یلاه عناده باه وتعط ار جّتاإذا أخذ العامل رأس املاال لایس لاه تار  اال :677مسألة 
مثاًلت  بضعة أشهر  متوانیًا متساحمًا کالتأخیر معه  عّد یالعادة عیل تعطیله و جتر  م  قدار 
أصال املاالت ولایس  املالك علیه غیر  یستحّق  له کذلك ضمنه لو تلف لکن معّط  فإن

 به. ار جّت اال لربهي الذمل کان حيصل عیل تقدیر له مطالبته با
ة من الربهيت ل حّص عْ وجعل اجلأ   ال   ار جّت عالة عیل االإیقاع اجل جيوز  :678مسألة 

 املال وحصل ربهي فلك نصافه أو ثلثاه(رت هبذا إذا اجّت ) : بأن یقول صاحب املال مثالً 
بة  یشااترط فوااا مااا الااة تفیااد فائاادة املضاااربةت لکاان الفتکااون جع یشااترط يف املضااار

 نًا أو منفعة.یْ أن یکون دَّ  جيوز حبمكهما بل  کون رأس املال من النقدین أو ما  یعتبر فال
بة  ااال الصااغیر  لاالب واجلااّد  جيااوز  :679مســألة  مااع عاادم املفساادةت وکااذا  املضااار

کم الشاارعّي  کااالوّص   الشاارعّي القاامّی  مااع األماان ماان اهلااال  ومالحظااة الغبطااة  واحلااا
بة وصارف  یدفعاه إع الغیار  ت أنعایل ثلاث املّیا للاوّص  واملصلحةت بال جياوز  باملضاار

إن املّیاا بااه نااة للثلااث إذا أوىصت ماان الااربهي يف املصااارف املعیّ ة املّیااحّصاا تت باال و
 فرأى الصالو يف ذلك.  الوّص  الثلث بنظر  ض أمر ول به لکن فّو ی م



 223/  کتاب املضاربة

بة فإن :680مسألة  علم بوجوده فیما ترکه  إذا مات العامل وکان عنده مال املضار
إن علم بوجوده فیاه مان غیار  بعینه فال کاان ماا - نیتعیا إشکالت و ترکاه مشاتماًل  باأن 

 
أ
کااان عنااده أیضااًا ودائااع أو بضااائع أل بة أو  ین عاایل مااال نفسااه ومااال املضااار ناااس آخاار

یعمال  اا هاو العاالج يف نظاائره مان اشاتباه أماوال  - واشتبه أعیاهنا بعضاها ماع بعاض
اا مااال القرعااة أو دین بعضااها مااع بعااضت وهاال هااو بإیقاااع املصاااحلة أو بإع  متعااّد اّل مأ

  بإیقاع
أ
  . ها األخیرال وجوه أصّح فبإعمال الثانیة ر تیّس ی م وع فإناأل

نعم لو علم املال جنسًا وقدرً  وقد امتزا  اال العامال عایل حناو حتصال باه الشارکة 
 ت فیقاعانه بالنسبة.املال وورثة املیّ  یکون املجموع مشترکًا بنی رّب 

ه بة يف ترکته واحتمل أّناإذا مات العامل وعلم بعدم بقاء مال املضار :681مسألة 
یکاون اجلمیاع  حيکم علیه ممنه أو بغیره  ه إع مالکه أو تلف بتقصیر قد رّد  بالضامان و

 .یثبت ذلك ومات وکذا لو احتمل بقااه فوا للمالك هب ق حّق تعلّ  لورثته بال
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 کتاب الودیعة

  . عیل عهدة الغیرجعل صیانة عنی وحفظها الودیعة هي: 
یقال للجاعل  (.)املستودع( و)الودعّي  : ( ولذلك الغیرعاملود) :و

ولاو  - حتصل الودیعة بإجياب من املودع بلفا أو فعل مفهام ملعناهاا :682مسألة 
 عیل التزامه باحلفا والصیانة. داّل  وبقبول من الودعّي  - حبسب القرائن

یوافاق  لامدیعاة لدیاه فأن یکاون مالاه و إذا طلاب شاخص مان آخار  :683مسألة 
یکاان  املالااك عنااده ومضاای فتلااف املااال م مه منااه ومااع ذلااك ترکااهیتساالّ  لااك ومعاایل ذ

إن کان األوع أن حيفظه بقدر   اإلمکان. ضامنًات و
کاان  مهات ولاو تسالّ لاه قبوهلاا جيوز  ن حفا الودیعة الن میتمکّ  من ال :684مسألة 

 له القبول وال ضمان علیه. ضامنًات نعم مع علم املودع حباله جيوز 
إن کانات مؤّج  :685ة مسأل مهنماا  لکاّل   فیجاوز  تلاةالودیعة جاائزة مان الطارفنی و

 عااىن التاازام  - فسااخها ماایت شاااءت نعاام مااع اشااتراط عاادم فسااخها إع أجاال معاانّی 
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الشرط وجياب علیاه العمال باه ساواء  یصهّي  - املشروط علیه بأن ال یفسخها إع حینه
ولکن ماع  تعقد خارا الزميف ضمن نفس عقد الودیعة أو يف ضمن  جعل ذلك شرطاً 

إن کان آمثًا.  ذلك ینفسخ بفسخه و
یوصاال املااال فااورً  إع  الودیعااة وجااب علیااه أن لااو فسااخ الااودعّي  :686مســألة 

إذاصاحبه أو وکیله أو ولیّ  وتلاف فهاو  شرعّي  یفعل من دون عذر  م ه أو  بره بذلكت و
 ضامن.

 جياوز  القصد فالو ل واالختیار : البلو  والعقيف املودع والودعّي  یعتبر  :687مسألة 

إن کان میّ  بإیداع ماله عند آخر  استقالل الصّ   إذن ولیّ  ز ً و  یصاهّي  ه يف ذلكت کما الو
نظیاره يف   ماال غیاره بإذناه کماا مارّ  ز یاودع الطفال املمّیا أن استیداعه مطلقًات نعم جياوز 

یعتبر ا اعلیاه لفَّ  حمجور ً  یکون سفوًا وال ال يف املودع أیضًا أن لبیعت و تکان   إذا مإاّل  س  لَّ
یکون حمجورً  علیه يف  ال أن الودعّي  يف علوات کما یعتبر  ر الودیعة من أمواله الّ حج

فات الناقلة أو ف عیل التصرّ ماله لسفه أو فلس إذا کانت صیانة الودیعة وحفظها تتوقّ 
 املسهتلکة فیه.

من أموال غیره بدون إذن  وأاله من أمو م ما یودعه الصّ  تسلّ  جيوز  ال :688مسألة 
إع  ماال الغیار  هت ورّد ماال الطفال إع ولّیا ضامنه ووجاب رّد  مه الاودعّي مالکهت فإن تسلّ 

أخاذه مناه حسابة  مالکهت نعم لو خیاف عایل ماا يف یاد الطفال مان التلاف واهلاال  جااز 
یط  أو ت عّد  من دون تَّ  یضمنه اآلخذ حینئذ   أو املالك وال ه إع الوّل ووجب رّد   .فر

بااال  - یضااامناه باااالتلف م و املجناااون مااااالً أ إذا أودع عناااد الصاااّ   :689مســـألة 
إاّل یکونا میّ  إذا م - باإلتالف وال ینت و د القابضت یضمنانه  جارّ  تالف وال ضمناه باإلز

یط واإلمهال ضمانهی بل وال  .أیضاً  بالتفر
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فظها به ووضاعها حفا الودیعة  ا جرت العادة حب جيب عیل الودعّي  :690مسألة 
صاطبل واإل توحنوهاا ّ  ل للثوب والدراهم واحلأ الذمل یناسهيا کالصندوق املقفّ  يف احلرز 

معااه عنااد العاارف مضاایعًا  یعااّد  ال حفظهااا يف حمااّل  :ةت وباجلملااةق للداّباالَّ املضاابوط بااالغَّ 
 تمناساب هلاا عناد الاودعّي   فیما إذا علم املودع بعادم وجاود حارز ومفرطًا وخائنًات حیّت 

مة للحفا الواجب علیاهت وکاذا جياب ما قبل االستیداع حتصیله مقّد  یجب علیه بعدف
والتلف کالثوب ینشره يف الصیف  بعلیه القیام جبمیع ما له دخل يف صوهنا من التعیّ 

یسام والداّبا کاان مان الصاوف أو اإلبر یقواا مان احلارّ إذا  یساقوا و والبارد فلااو   ة یعلفهاا و
 يف ذلك ضمهنا. ر أمهل وقّص 

تنقلاه  ا والاحفظه هن) : وقال للودعّي  املودع حلفا ماله حماّلً إذا عنّی  :691مسألة 
إن احتملاات تلفااه فیااه( م آخاار  إع حماّل  ولااو  آخاار  ینقلااه إع حمااّل  أن یکاان لااه حینئااذ   و

 مل إع تلفه وهالکاه جااز یؤّد  بقاءه يف ذلك املحّل  فعل وتلف ضمنت نعم إذا علم بأّن 

 ن علیه من ذلك.ؤمَّ یأ  له نقله منه إع مکان
ولاو حبساب  - کالماه نًا وکاان ظااهر  معیّ  املودع للودیعة حماّلً إذا عنّی  :692مسألة 
إّن  خصوصیة لذلك املحّل  ه الأنّ  - القرائن ه أحد موارد ا کان تعیینه نظرً  إع أنّ عنده و

 ف املاالل أو مثلهت ولو تلاألوّ  أحفا من املحّل  آخر  یضعه يف حمّل  أن حفظه فللودعّي 
 یضمن. م - حینئذ -

یط  مااان دون تعاااّد  مناااه وال لاااو تلفااات الودیعاااة يف یاااد الاااودعّي  :693مســـألة  تفااار
وکااذا لااو أخااذها مناه ظااام قهاارً  سااواء انتزعهااا مان یااده أو أمااره باادفعها إلیااه  تیضامهنا م

د باال یضاامهنا  جاارّ  تب إع اسااتیالئه علوااا ضاامهنابنفسااه فاادفعها کرهااًات نعاام لااو ساا ّ 
الع الظاام اّطایکون بذلك يف معارض  يف حمّل  بوجودها عنده أو إظهارها للغیر  ر خبااإل

 یرتفع خطره عهنا. م واستیالئه علوا ما
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ن من دفع الظام بالوسائل املشروعة املوجباة لساالمة الودیعاة لو متکّ  :694مسألة 
بال  جااز  بل احللاف عایل ذلاكف دفعه عهنا عیل إنکارها کاذبًا ه لو توقّ  أنّ وجب حیّت 
یاة ماع التفاتاه إلواا وتیّسا واألحوط لزوماًا اساتعمالیفعل ضمنت  م وجب فإن رها التور

 له.
عیل بدنه من جرح وغیاره  ع الضرر یة إإذا کانت مدافعته الظام مؤّد  :695مسألة 

يف بعض مراتهياات نعام  جيوز  لهت بل الجيب حتمّ  هتك يف عرضه أو خسارة يف ماله الو أ
م معاه کماا إذا تکّلا - لاه غالاب النااسً  حبیاث یتحمّ ب علوا یسایرً  جاّد ترتّ لو کان ما ی

 - ى مناه باالطبعإن تاأّذ إع شرفه ورفعة قدره و یکون هاتکًا له بالنظر  بکالم خشن ال
 له.ب حتمّ وج

کاان لو توقّ  :696مسألة  ف دفع الظام عن الودیعة عیل بذل مال له أو لغیرهت فإن 
کلّ  یناادفع باادفع بعضااها وجاابت الزائااد عاایل  ر هااا ضاامن املقاادافلااو أمهاال فأخااذ الظااام 

کااان یناادفع باادفع نصاافها فأمهاال فأخااذ متامهااا ضاامن یناادفع بااه مهنااا ال  مااا متامهااات فلااو 
ضامن الثلثانی وهکاذات وکاذا احلاال  النصفت ولو کان یقنع بالثلث فأمهال فأخاذ الکاّل 

 إحدامها فأمهال حایّت  فیما إذا کان عنده من شخص ودیعتان وکان الظام یندفع بدفع
  أخذ کلتومات فإن کان یندفع بإحدامها املعنّی 

أ
  .خرىضمن األ

إن کان بإحدامها ال کثرمهاا قیماةت ولاو توّقا و ف دفعاه عایل املصاانعة بعیهنا ضمن أ
افْ جيب علیاه دَّ  م معه بدفع مال من الودعّي  ا ماع الرجاوع باه عایل اناًات وأّماعاًا ومّ تبرّ  هعأ
کم تئذان منااه أو ّماااملالااك فااإن أمکاان االساا عنااد عاادم  الشاارعّي ن یقااوم مقامااه کاحلااا

کااان ماان الرجااوع بااه ع یسااتحّق  م الوصااول إلیااه لاازمت فااإن دفااع بااال اسااتئذان إن  لیااه و
إن م کاان یعاّد  قصده ذلكت و رً  يف حفاا الودیعاة لاو عرفاًا مقّصا ميکن االساتئذان فاإن 
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جياوز  م کاان مان  لاه الرجاوع باه یدفع املال ألجله وجاب علیاه دفعاه و عایل املالاك إذا 
 قصده الرجوع علیه.

املتعارف ولو  وعلفها باملقدار ة جيب علیه سقوا لو کانت الودیعة دابّ  :697مسألة 
یکاون  جياب أن ًا إع تلفهات والییأمره املالك بذلك بل ولو هناه عنه إذا کان ترکه مؤّد  م

 ا سادمه ماثاًلت وکاذا جياوز یسقو أن ذلك يف موضعهات فیجوز  یکون نوأ ذلك  باشرته

یان العادة باذ إن أمکن سقوا يف موضعها بعد جر لكت نعام إخراجها من منزله للسق و
یق خموفًا م کاان غیار یوّل  أن جيوز  ه الإخراجهات کما أنّ  جيز  لو کان الطر   غیره لذلك إذا 

ا ال : مع مصاحبته أو مصااحبة أمانی معاهت وباجلملاةمأمون إاّل  اعاات حفظهاا رمان م ّدَّ بأ
 یًا.معها عرفًا مفرطًا ومتعّد  یعّدأ  عیل املعتاد حبیث ال

ا بالنساابة إع نفقهتااا فااإن وضااع املالااك هااذا بالنساابة إع أصاال سااقوا وعلفهااات وأّماا
تاه يف اإلنفااق علواا مان مالاه عایل ذمّ  - ولاو ضامناً  - عنده عیهنا أو قیمهتا أو إذن لاه

إاّل  إع  رفع األمر  ر تئذان من املالك أو وکیلهت فإن تعّذ االس الً  فالواجب أوّ فال إشکالت و
کم  ر لیااأمره  ااا یااراه صااالحًا ولااو ببیااع بعضااها للنفقااةت فااإن تعااّذ  الشاارعّي  احلاااکم احلااا
 ته. له الرجوع به عیل املالك مع نیّ  أنفق هو من ماله وجيوز  الشرعّي 

اا :698مسـألة  کااذلك بطلاات ًا أو أغمااي عإطباقّیاا املالااك املااودع جنونااً  ّن لااو جأ لیااه 
بهت ولو ترکاه  الوّل  ه فورً  أو إخبار أن یوصل املال إع ولیّ  الودعّي  الودیعة ووجب عیل

ّیاوتلف ضامنت وأّما شرعّي  عذر  من غیر  ًا فاه بطاالن ا لاو کاان جنوناه أو إغماااه أدوار
 .ذلكیتر  مراعاة مقتضی االحتیاط يف  فال تالودیعة به إشکال

انتقل املال إع وارثه مان الك املودع بطلت الودیعةت فإن إذا مات امل :699مسألة 
ه أو إیصاااله إع الااوارث أو ولّیاا وجااب عاایل الااودعّي  الغیاار  قااًا حلااّق یکااون متعلّ  دون أن
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ینتقال إلیاه أصااًل کماا لاو أوىص بصارفه يف اخلیارات  ساالف ماا إذا م - إعالمه بذلك
فاق الاراهن کاأن یکاون عیناًا مرهوناة اتّ   الغیار قًا حلاّق ته نافذة أو انتقل متعلّ وکانت وصیّ 

عادم  ضامنت ومان العاذر  شرعّي  فإن أمهل ال لعذر  - واملرهتن عیل إیداعها عند ثالث
لاه  يف مثال ذلاك جياوز  الوارث فیهت فاإّن  عي اإلرث وارثًا أو احنصار علمه بکون من یّد 

ون علیاه ضامان یکا حقیقاة احلاال والمل والفحص عان املال ألجل التروّ  يف رّد  التأخیر 
یط.مع عدم التعّد   مل والتفر

یدفعاه  أن املاال وجاب عایل الاودعّي  د مساتحّق لو مات املودع وتعاّد  :700مسألة 
إع لیعهم أو إع وکیلهم يف قبضهت فلو دفع متام الودیعاة إع أحادهم مان دون إجاازة 

 الباقنی ضمن سهامهم.
ا الاودعّي  لاو ماات :701مسألة  أغماي علیاه کاذلك بطلات  جنوناًا مطبقاًا أو ّن أو جأ

کاان جنوناه أو ووجب عیل من بیده املال إعالم املودع به أو إیصاله إلیه فورً ت وأمّ  ا لو 
یّ   فیه.یتر  مراعاة  مقتضی االحتیاط  فال تًا فه بطالن الودیعة به إشکالإغمااه أدوار

إن کاان املاالودیعة عند املطالبة يف أوّ  جيب رّد  :702مسألة  ودع ل وقت اإلمکاان و
بّیاا کااان حر إن  ك متّلاا یصااهّي  ه حياارم خیانتااه والًا مباااو املااال فإّنااکااافرً  حمتاارم املااالت باال و

ا والتخلیاة بانی رفع یده عهنهو علیه  جيبت والذمل لزوماً  بیعها عیل األحوط ودیعته وال
ل أو بیت مغلاق ففتحهماا نقلها إع املالكت فلو کانت يف صندوق مقفّ  املالك وبیهنا ال

ى ماا هاو تکلیفاه وخارا عان عهدتاهت کماا فقد أّد  (هي ودیعتك خذها ها) :علیه فقال
یّ  أّن  جياب علیاه الارکض وحناوه واخلاروج  فاالةت ة العرفّیاالواجب علیه مع اإلمکان الفور

إن کانت نافلة وحنو ذلكام فورً  وقطع الطعام من احلمّ    .والصالة و
کااان يف م  وازاجلاا هماأصااّح  تقااوالن اللیشااهد علیااه التااأخیر  لااه وهاال جيااوز  عاارض إذا 
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یرخص املودع يف  اع مع اإلشهاد أم الت هذا إذا مکان اإلیداملطالبة هبا بعد ذلك سواء أ
إاّل  التأخیر    فال إشکال يف عدم وجوب املبادرة.وعدم اإلسراع والتعجیلت و

ه علیاه ماع اإلمکاانت لاه رّد  جياوز  ما سرقه عند أحاد ال لو أودع اللّص  :703مسألة 
ة يف یاادهت فیجااب علیااه إیصاااله إع صاااحبه أو إعالمااه بااه إن ن أمانااة شاارعیّ باال یکااو

اارَّ عَّ  إاّل فَّ لزومااًا ق بااه عنااهت واألحااوط ف بااهت فااإن یااأس ماان الوصااول إلیااه تصااّد  عاارّ ه و
کم الشرعّي  أن ق یارض بالتصاّد  ت ولو صادف فوجاد املالاك ومیکون ذلك بإجازة احلا

باً  ضمنه له عیل األحوط  .وجو
هاا إذا خااف علواا الودیعة عند مطالباة املالاك جياب رّد  جيب رّد کما  :704مسألة 

أو  من تلف أو سرق أو عیب وحنو ذلكت فإن أمکن إیصاهلا إع املالك أو وکیله اخلاّل 
إاّل أو إعالماه باذلك تعانّی  العاّم  کم الشارعّي ت و أو یعلماه باحلاال لاو   فلیوصالها إع احلاا

کم  کان قادر ً  ناًا مان حفظهاا بسابب یکن متمکّ  أو م لشرعّي اعیل حفظهات ولو فقد احلا
عناد ثقاة أمانی  - وجاوده مع االستئذان من احلاکم عیل تقادیر  - من األسباب أودعها

 ن من حفظها.متمکّ 
یکااان وکااایاًل يف  بأماااارات املاااوت يف نفساااه وم الاااودعّي  إذا أحاااّس  :705مســـألة 

ه أو إعالماه باذلك و ولّیاتسالیمها إع غیاره فاإن أمکناه إیصااهلا إع صااحهيا أو وکیلاه أ
إن م ميکنااه لزمااه االسااتیثاق ماان وصااوهلا إع لزوماااً   علیااه ذلااك عاایل األحااوطتعاانّی  ت و

إعاالم الاوّص  والشااهد  صاحهيا بعد وفاته ولو باإلیصاء هباا واالستشاهاد عایل ذلاك و
 ه.اته وحملّ باسم صاحب الودیعة وخصوصیّ 

یبق الود أن یسافر  للودعّي  جيوز  :706مسألة  يف حرزها عند أهله وعیاله إذا یعة و
إاّل یتوقّ  م یّ  یکن السفر  م فإن ف حفظها عیل حضورهت و ا اإلقاماة وتار  ّماًا لزماه إضرور
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إ إن ما إیصااااهلا إع مالکهاااا أو وکیلاااه أو ولّیاااّماااالسااافرت و ميکناااه  ه أو إعالماااه باحلاااالت و
هباا ولاو ماع  یساافر  لاه أن  جياوز  علیه اإلقامة وتر  السافرت والاإلیصال وال اإلعالم تعنّی 

یق وال إیداعها عند األمنی.  أمن الطر
یّ  ا لو کان السفر أمّ و ه أو إعالماه إیصاهلا إع املالك أو وکیله أو ولّیا ر ًا فإن تعّذ ضرور

یاق أو إیاداعها عناد أمانیت ولاو ساافر  یساافر  أنبانی  ر ختیّ باحلال  هباا  هباا ماع أمان الطر
اخلطارة الاالزم  نعام يف األسافار ضامان علیاه لاو تلفاتت  اإلمکاان وال حافا علوا بقدر 

 .م آنفاً له أمارات املوت وقد تقّد  یعامل فیه معاملة من ظهر  أن
کلّ   السافر  هباا أو تسالیمها إع غیاره عناد طاروّ  یکن مأذونًا يف السفر  ه فیما إذا مهذا 

إاّل   له ذلك.  فال إشکال يف أّن له و
بات بیاده س علیه ضامان لاو تلفات الودیعاة أو تعیّ املستودع أمنی لی :707مسألة 

یط أو التعّد إاّل  کاّل  عند التفر یطأمانیت أّما مل کما هاو احلاال يف  فهاو اإلمهاال يف  :ا التفار
معااه عنااد العاارف  یوجااب حفظهااا عاایل ماارى العااادات حبیااث یعااّد  حمافظهتااا وتاار  مااا

مراقاب هلاات أو  غیار وذهاب عهناا  لایس حبارز  عًا ومساحمًات کماا إذا طرحهاا يف حماّل  مضیّ 
ف هباا ماع توّقا ة وعلفهاا عایل النحاو املتعاارف أو تار  إیاداعها أو السافر تر  ساق الداّبا

یسام يف الصایف وماا ثوب حفظها عیل ذلكت أو تر  نشر  یقاوم مقاماه  الصاوف أو اإلبر
ا مان النادى فیماا تفساده الناداوة کالکتاب وبعاض األمقشاة يف حفظهت أو تر  الاتحفّ 

 ذلك. وغیر 
ف فوا  اا م یاأذن لاه املالاكت مثال أن یلابس الثاوب أو فهو أن یتصرّ  :ملالتعّد  اأمّ و

ف حفا فت کما إذا توقّ ف حفظها عیل التصرّ ة إذا م یتوقّ یفر  الفرا  أو یرکب الدابّ 
یناايف  منه بالنسبة إلوا ماا أو یصدر الثوب والفرا  من الدود عیل اللبس واالفترا ت 
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ة اااة الودیعااادها ال ملصلحاااا إذا جحاااةت کماااه اخلیاناااوا عیل وجاألمانة وتکون یده عل
یط ماع التعاّد  وال لعذر  ملت کماا إذا طارح الثاوب أو مان نسایان وحناوهت وقاد جيتماع التفار

مان ذلاك ماا إذا أودعاه  القما  أو الکتب وحنوها يف موضع یعفهناا أو یفسادهات ولعاّل 
ه مان خیطاه وشاّد  ختمه أو حاّل   دود فکسرمشدراهم مثاًل يف کیس خمتوم أو خمیط أو 

  دون ضرورة ومصلحة.
کااان باااجلنس أم بغیاارهت وسااواء أوماان التعااّد  کااان مل خلااط الودیعااة  الااهت سااواء أ

مان ماال املاودع مان و خلطاه بااجلنس لا ما باملساومل أم باألجود أم باألردأت ومنه أیضاً 
 ع عنده دراهام يف کیسانی غیار یکون مأذونًا يف ذلك کما إذا أود أن ومن غیر   ردون مب ّ 

 خمتومنی وال مشدودین فجعلهما کیسًا واحدً .
یط والتعّد  :708مسألة   مل کون بدهلا علیه لو تلفت ولومعىن کوهنا مضمونة بالتفر

یطااه وتعّد  یکاان تلفهااا مسااتند ً  م  إع تفر
أ
 ة غیاار ل یااده األمانّیااتتبااّد  :خاارىیااهت وبعبااارة أ

 ة.ة الضمانیّ ة إع اخلیانیّ الضمانیّ 
ةت د النّیایضامن  جارّ  ف فواا میتصارّ  ف يف الودیعة وملو نوى التصرّ  :709مسألة 

الغاصابنی  ب عیل مالکها کسائر ة بأن قصد االستیالء علوا والتغلّ نعم لو نوى الغصبیّ 
ال مانت ولاو رجاع عان قصاده زماا کانات یاد اساتئ ضمهنا لصیرورة یده ید عادوان بعاد

ن عقااًل وشارعًا ماع الاتمکّ  أو طلبت منه فامتنع من الرّد  یعةا لو جحد الودالضمانت وأمّ 
 یبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه. د ذلك ومضمهنا  جرّ 
مكاه ففتحاه وأخاذ بعضاها لو کانات الودیعاة يف کایس خمتاوم أو ماا حب :710مسألة 
ذ بعضاها تکن کاذلك فأخا ا لو مد الفتهي کما سبقت وأمّ  جرّ  یضمنهت بل ضمن اجلمیع

کاان بقت وأمّ  أخوذ دون مااملبالضمان  اختّص علیه  فإن کان من قصده االقتصار  ا لاو 
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 ضامنًا للجمیع.  صاربل أخذ التمام شیئًا فشیئًا  من قصده عدم االقتصار 
 . ف يف أحدمها ضمنه دون اآلخرلو أودعه کیسنی فتصرّ  :711مسألة 

کاااان التصااارّ  :712مســـألة  کماااا إذا کتاااب عااایل  - یاناااةیوجاااب صااادق اخل ف الإذا 
یوجاب ضامان الودیعاة  م - أو نقاش علیاه نقشاًا أو حناو ذلاك الکیس بیتًا من الشاعر 

إن کان التصرّ   مأذون فیه. ف حرامًا لکونه غیر و
 زوهااا ضاامن إاّل دمااه لیح ّ م الودیعااة إع زوجتااه أو ولااده أو خالااو ساالّ  :713مســألة 

 العه ومشاهدته.ه وباّط لکون ذلك  حضر یکونوا  نزلة اآللة له أن
َّّ  ط يف الودیعةإذا فرّ  :714مسألة  یطه بأ مثأ املضبوط  ن جعلها يف احلرز رجع عن تفر

َّّ  ىوقااام  ااا یوجااب حفظهااات أو تعااّد  َّّ  رجااع کمااا إذا لاابس الثااوب مثأ ل یاابیق نزعااه فهاا مثأ
 هما العدم.وجهان أصّح  الالضمان أو ال

یطالباه  ن کان مأموناًا عناد املاودع مة فإتلف الودیع عی الودعّي لو اّد  :715مسألة 
إاّل  کم الشرعّي   جاز بشيء و یکون القول قولاهله رفع أمره إع احلا  - أمل الاودعّي  - ت و

عی تلفهاا احلالت کماا لاو کانات بانی أموالاه فااّد  یکون خمالفًا لظاهر  ال بیمینه بشرط أن
یق أصاهبا وحدها دون غیرها.  حبر

یط أو التعاّد فقا عیل تلف الو اتّ  :716مسألة  مل أو يف لودیعة ولکن اختلفا يف التفار
بیمیناه  کان القاول قاول الاودعّي  - اهتاولو ألجل االختالف يف خصوصیّ  - قیمة العنی

 م.بالشرط املتقّد 
مت القاول قاول املالاك ماع ميیناه بالشارط املتقاّد  کاان لو اختلفا يف الارّد  :717مسألة 

 دیعة مع التلف.ا دین أو ووکذلك احلال لو اختلفا يف أهّن 
املالااك  عاای اإلذن ماان املالااك فااأنکر املالااك واّد  لااو دفعهااا إع غیاار  :718مســألة 
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قه عایل اإلذن ولکان مت وکاذا لاو صاّد نة فالقول قول املالك بیمینه بالشرط املتقاّد بیّ  وال
 التسلمی إع من إذن له. أنکر 

َّّ  الودیعة إذا أنکر  :719مسألة  ناة علواا أو بادون ملالاك البیّ عند إقامة ا - هبا  أقرّ  مثأ
ا تلفت قبل إنکاره مان عی أهّن تقبل دعواه بیمینهت فإن اّد  عی تلفها مه اّد ولکنّ  - ذلك
یط وکّذ  وال عد ّ تَّ  غیر  کأ تفر اباه املالاك  ناة عایل دعاواه فاإن أقامهاا بإقاماة البیّ  ف الاودعّي ّل 

إاّل  کأ  توّج فهوت و  یتبانّی  م تسالمی العانی مااب ف الودعّي ل ّ ه احللف عیل املالك فإذا حلف 
یطالبااه  أنیأخااذ منااه باادهلا ولااه  فللمالااك أن عاای تلفهااا بعااد اإلنکااار ا لااو اّد تلفهااات وأّماا
إاّل وحینئذ  فإن أقام البیّ  تبالعنی ه احللاف عایل  توّجانة عیل تلفها حکم بضمانه بدهلا و
کأ  تاملالك م يف الصاورة قاّد  تلفهاا کماا تیتبانّی  م لمی العانی ماابتس ف الودعّي ّل  فإن حلف 
 
أ
 وع.األ

َّّ  بالودیعة  إذا أقرّ  :720مسألة  ناة موجاودة ة معیّ هنا يف عنی شخصایّ مات فإن عیّ  مثأ
هناا يف ضامن مصاادیق مان جانس واحاد حال موته أخرجات مان الترکاةت وکاذا إذا عیّ 

 (النإحاادى هااذه الشاایاه ودیعااة عناادمل ماان فاا) :موجااودة حااال املااوتت کمااا إذا قااال
زوا الودیعاااة عااان غیرهاااا ث وم ميّیاااالورثاااة إذا احتملاااوا صااادق املاااو ّ هناااا فعااایل یعیّ  وم
إذا تکون ن ا معاملة ما إذا علموا إلااًل بأیعاملوا معه نأ إحدى هاذه الشایاه لفاالنت و

ب علوا حمكاه وسایأ  يف  املالك کانت من مهول املالك فیترتّ یعنّی   الودیعة ومعنّی 
 کتاب اللقطة.

وجهاان ال  واحتمل صدقههنا يف معنّی وجيب تصدیقه لو عیّ قول املودع  هل یعتبر و
 هما العدم.أصّح 
ین حبیااث م یظهاار إذا م یعیّ و ن کالمااه وجودهااا يف ماا هنااا بأحااد الااوجهنی املااذکور



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 238 

یوجد مان  اجلنس وم  إذا ذکر بقوله حیّت  یعلم الورثة بذلك فال اعتبار  ضمن ترکته وم
 مراده ذلك الواحد.  علم أّن   إذا واحدت إاّل ذلك اجلنس يف ترکته إاّل 

 :ةة وشرعیّ األمانة عیل قسمنی مالکیّ  :721مسألة 
إذنهت سواء کان عنوان عملاه مّح : فهو ما کان باستئلاألّو  اأّم  ضاًا مان من املالك و

مقصاااود بالاااذات کماااا يف الااارهن  يف احلفاااا والصااایانة کالودیعاااة أو بتباااع عناااوان آخااار 
بةت فااإّن  یااة واإلجااارة واملضااار والعاماال  واملسااتأجر  العاانی بیااد املاارهتن واملسااتعیر  والعار

املالااك قااد اسااتأمهنم علوااا وترکهااا بیاادهم ماان دون مراقبااة  ةت حیااث أّن أمانااة مالکّیاا
 فجعل حفظها عیل عهدهتم.

مان ئعایل العانی ووضاع الیاد علواا باسات : فهو ما م یکن االساتیالء فیاهالثاين اأّم و
ا قهارً  کماا ّماحتت یاده ال عایل وجاه العادوانت بال إت منه وقد صار ن  من املالك وال إْذ 

یهي أو جاء  إإذا أطارهتا الر ا بتسلمی املالك هلا بدون مّ هبا السیل مثاًل فصارت يف یدهت و
الع مهنمات کما إذا اشترى صندوقًا فوجد فیه املشاترمل شایئًا مان ماال الباائع بادون اّط 
 تَّ  العهت أواّط 

َّ
هماا مان جهاة الغلاط يف احلساابت حقّ یل البائع أو املشترمل زائادً  عا مسّل

إ ینتازع مان یاد الساارق أو الغاصاب مان  ة ومااا برخصة من الشارع کاللقطاة والضاالّ مّ و
  .حسبة لإلیصال إع صاحبه ال الغیر م

أو املجنااون ماان ماهلمااا عنااد خااوف التلااف يف أیاادهما  وکااذا مااا یؤخااذ ماان الصااّ  
کاان يف معارض اهلاالحسبة للحفاات وماا یؤخاذ ّما   والتلاف مان األماوال املحترماةت ا 

العانی يف لیاع هاذه املاوارد  کحیوان معلوم املالك يف مسبعة أو مسیل وحنو ذلكت فاإّن 
کااان یعاارف تکااون حتاات یااد املسااتول علوااا أمانااة شاارعیّ  ة جيااب علیااه حفظهااات فااإن 

 - ولو ماع عادم املطالباة - ل أزمنة اإلمکانإیصاهلا إلیه يف أوّ األوع فاألحوط صاحهيا 
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إن م إعالمااه بکوهنااا عنااده وحتاات یااده والتخلیااة بیهنااا  فإنااه یکااه جيااب علیااه ذلااك و
کلّ  وبینه  .یأخذها أخذها ما أراد أنحبیث 
کااان صاااحهيا مهااواًل کمااا يف اللقطااة والضااالّ وأّماا ة وغیرمهااا ماان مهااول املالااك ا لااو 

یف والفحص عن املالك عیل تفصیل یأ  يف کتاب اللقطة.  فیجب فوا التعر
فااارتفع ذلااك  ة سااواء بعنااوان الودیعااة أو بعنااوان آخاار لااو کاناات العاانی أمانااة مالکّیااو

کاان البقااء مان  العنوان مع بقاء العنی يف یده من دون طروّ  عنوان العدوان علوات فإن 
إن کان مستندً  إع عجزه من لوازم ذلك العنوان أو کان برضا املالك فاألمانة مالکیّ  ة و

 ة.ن حبمكه فاألمانة شرعیّ إع مالکه أو م الرّد 





 

یة  کتاب العار





 

یة  کتاب العار

یة هي:   .د من منافعها ّماناً تسلیط الشخص غیره عیل عنی لیستفیالعار
یااة باإلجياااب ماان املعیاار  :722مســألة  والقبااول ماان املسااتعیرت ولکاان  حتصاال العار

باه لشاخص بقصاد اإلعاارة وقصاد اآلخاذ بأخاذه یکونا لفظیّ  أن یعتبر  ال نی فلو دفاع ثو
یة.االست  عارة صّحت العار

أن یکاون مالکاًا للمنفعاة أو حبمكاه فاال تصاهّي إعاارة  يف املعیار  یعتبار  :723مسألة 
إن  یکن غاصبًا عینًا إاّل بإجازة املغصوب منه. م الغاصب منفعة و

 تصاهّي إعاارة املحجاور  تصهّي إعارة الطفل واملجناون ماهلماات کماا ال ال :724مسألة 

ااا - علیاااه اااأو فَّ  ه  فَّ لسَّ إذا رأى وّل الطفااال  - س  لَّ مالاااه إاّل ماااع إذن الاااوّل أو الغرمااااءت و
  . یکون الطفل وسیطًا يف إیصاله إع املستعیر أن مصلحة يف إعارة ماله جاز 

ملکّیاة العانی بال یکاه ملکّیاة املنفعاة باإلجاارة أو  يف املعیار  ال یعتبار  :725مسألة 
اإلجارة استیفاء املنفعة بنفسه لایس  بکوهنا موىص هبا له بالوصّیةت نعم إذا اشترط يف
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إذن مالکهاا عایل  من غیر  له اإلعارةت کما لیس له تسلمی العنی املستأجرة إع املستعیر 
 األحوط لزومًا.

یکااون أهاااًل لالنتفاااع  أنیکااون بالغااًا عاااقاًل و أن يف املسااتعیر  یعتباار  :726مســألة 
ْحرم ال من ا أ  بالعنی فال فیاه  رمت وکاذا یعتبار ْح ّل وال من ا أ ح  تصهّي استعارة الصید للمأ

یکون  یشترط أن یصهّيت وال شیئًا أحد شخصنی أو أحد أشخال م التعینیت فلو أعار 
يء واحد جلماعةت کما إذا قال: )أعرت هاذا الکتااب أو اإلنااء اواحدً ت فیصهّي إعارة ش

کااالعنی املسااتأجرةت وأّمااا  هلاؤالء العشاارة( فیسااتوفون املنفعااة بیااهنم بالتنااوب أو القرعااة 
فال تصاهّيت  - کما إذا قال: )أعرت هذا الشيء لکّل الناس( - حمدود إعارته لعدد غیر 

 نعم تصهّي إباحته کذلك.
يف العنی املستعارة کوهنا ّما ميکن االنتفاع هبا منفعاة حمّللاة ماع  یعتبر  :727مسألة 

ااابقااااء عیهناااا کالعقاااارات والااادواّب والثیااااب والکتاااب واألمتعاااة وا ّ  وکلاااب الصاااید حلأ
کاااخلبز  ال إعااارة مااا جيااوز  واحلراسااة وأشااباه ذلااكت فااال والاادهن  ینتفااع بااه إاّل بإتالفااه 
کاآالت  - منافعاه املتعارفاة يف احلارام تنحصار  إعارة ماا جيوز  واألشربة وأشباههات کما ال

کال إعاارة آنیاة الاذهب والفّضا جتاوز  لینتفع به يف ذلكت وال -  اللهو املحّرم والقمار ة لل
ینة. لغیرمها من االستعماالت عیل األحوط لزومًات وجتوز  والشرب بل وال  إعارهتا للز

إعارة الفحل للتلقیهي. :728مسألة   تصهّي إعارة الشاة لالنتفاع بلبهنا وصوفها و
تصهّي اإلعاارة للارهنت ولایس للمالاك حینئاذ  إبطالاه وأخاذ مالاه مان  :729مسألة 

کااان الاادین مااؤّجاًل إاّل عنااد حلااول املاارهتنت کمااا لاایس لااه مطالباا ة الااراهن بالفااّك إذا 
 له ذلك مطلقًا. األجلت وأّما يف غیره فیجوز 

کاان ملکاًا ملان علیاه  إذا م یفّك الرهن جاز  :730مسألة  للمرهتن بیعه کما یبیع ما 
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یضاامنه املسااتعیر  - عاایل تفصاایل یااأ  يف حمّلااه - الاادین ملالکااه  ااا بیااع بااه لااو بیااع  و
کثر  بالقیمة الاراهن العانی لاو  یضامن وبقیمته تاّمة لو بیع باألقاّل مان قیمتاهت وال أو باأل

 فّك إاّل مع اشتراطه. تلفت بغیر 
ال یشااترط تعیاانی العاانی املسااتعارة عنااد اإلعااارةت فلااو قااال: )أعاارين  :731مســألة 

یة.إحدى دواّبك( فقال: )أدخل اإل  صطبل وخذ ما شئت مهنا( صّحت العار
یاة إنا :732مسألة  احنصارت جهاة االنتفااع املتعاارف  لعنی الّ تعّلقات هباا العار

ناان وأشاباه ت  کْ لالهبا يف منفعة خاّصة کالبساط لالفترا  واللحااف للتغطیاة واخلیماة 
إن تعاّددت جهاات  ذلك ال یلزم التعّرض جلهة االنتفاع هباا عناد إعارهتاا واساتعارهتات و

غرس والبناءت والساّیارة ینتفاع هباا لنقال األمتعاة االنتفاع هبا کاألرض ینتفع هبا للزرع وال
والرّکاب وحنو ذلكت فاإن کانات إعارهتاا واساتعارهتا ألجال منفعاة أو مناافع خاّصاة مان 

  .  ا خّصصه املعیر ة االنتفاع للمستعیر یّ ّص حلّ منافعها جيب التعّرض هلا واختأ 
إن کاناات ألجاال االنتفاااع املطلااق جاااز  یهي بااالعالت و یقااول:  مومت بااأنعماامی والتصاار

کاّل انتفااع مبااو حيصال مهناا( کماا  - مثالً  - )أعرتك هذه السّیارة ألجل أن تنتفع هبا 
یة بأن ه جيوز أنّ  االنتفااع  للمساتعیر  یقاول: )أعرتاك هاذه الساّیارة( فیجاوز  إطالق العار

ّ   بسائر  إع ا یکون لبعض االنتفاعات بالنسابة االنتفاعات املباحة املتعّلقة هبات نعم ر
ّدَّ مان التنصایص علیاه أو  یندرا معه يف اإلطالقت فه مثله ال بعض األعیان خفاء ال بأ

إن کان من أحاد وجاوه االنتفاعاات مان  التعممی عیل وجه  یعّمهت وذلك کالدفن فإّنه و
یعّماه  أعیارت األرض إعاارة مطلقاة ال األرض کالبناء والزرع والغرس إاّل أّنه مع ذلك لاو

 اإلطالق.
إن کانات مؤّجَّ  :733مسألة  یة جائزة من الطارفنی و لاة فلکاّل  مهنماا فساخها العار
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 عاىن التازام املشاروط علیاه  - میت شاءت نعم مع اشتراط عدم فسخها إع أجال معانّی 
یصاهّي الشارط وجياب علیاه العمال باه ساواء جعال  - یفسخها إع ذلاك األجال ال بأن

یااة أو يف ضاامن عقااد خااارا الزمت ولکاان مااع ذلااك  ذلااك شاارطًا يف ضاامن نفااس العار
إن کان آمثًا.  تنفسخ بفسخه و

أرضااه للاادفن فلاایس لااه بعااد الاادفن واملااواراة الرجااوع عاان  إذا أعااار  :734مســألة 
إخاراج املّیا اإلعارة ونبش القبر  تت وأّماا قبال ذلاك فلاه الرجاوع حایّت بعاد وضاعه يف و

قباال  بعااد احلفاار  ومؤنتااه إذا رجااع أجاارة احلفاار  قباال مواراتااهت ولاایس عاایل املعیاار  القباار 
  . بعد ما کان بإذن من املعیر احلفر  ت طّمأ الدفنت کما أّنه لیس عیل وّل املیّ 

کااان مقتضاای الشاارط الضااميّن  لااو اسااتعار  :735مســألة  حبسااب  - أرضااًا للاازرع 
یااادر  الااازرع  عااادم فساااخ العقاااد بعاااد شاااروعه يف العمااال إع أن - العاااريّف  االرتکااااز 

ینهتي أمده.  یستحصد و  و
بشرطه والعمل به ولکن لو عصی وفسخ العقد  الوفاء للمستعیر  املالك املعیر فعیل 

عایل إزالاة الازرع ماع األر  أو بدوناهت أو  املستعیر  له إجبار  انفسخت وحینئذ  فهل جيوز 
یستحصدال  أّنه لیس له ذلك بل للمستعیر  إجباره عیل اإلبقاء ولو بأجرة حیّت یدر  و

أرضاًا للبنااء أو  الترايض والتصالهيت ومثل ذلك ما لو اساتعار  وجوهت واألحوط لزومًا هلما
َّّ رجع املالك بعد ما بىن األرض أو أثبت اجلذوع يف البناء. جذوعًا للتسقیف  مثأ

یااة يف بطالهنااا  ااوت املعیاار  :736مســألة  أو جنونااه أو إغمائااه حکاام  حکاام العار
 (.699)( و698الودیعة يف ذلكت وقد تقّدم يف املسألتنی )

يف ناوع املنفعاة عایل ماا عّیهناا املعیارت  االقتصاار  جيب عیل املساتعیر  :737مسألة 
لااه التعااّدمل إع غیرهااا ولااو کاناات أديف وأقااّل ضااررً  عاایل املعیاارت وکااذا جيااب  جيااوز  فااال
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حيملها  يف کیفّیة االنتفاع عیل ما جرت به العادةت فلو أعاره سّیارة للحمل ال یقتصر  أن
د بالنسبة إع تلك السّیارة وذلك املحمول والزمان واملکانت فلاو تعاّدى املعتا إاّل القدر 

نوعًا أو کیفّیة کان غاصبًا وضامنًا وعلیه أجرة ما استوفاه مان املنفعاة بتمامهاات نعام لاو 
کمااا لااو أعاااره سااّیارة للرکااوب إع مسااافة  - املسااموح لااه ماان االنتفاااع زاد عاایل القاادر 
یاادة  جتااوز  ضمن أجرة ماا - معّینة فجاوزها باه فقاطت هاذا ماع عادم التقییاد بعادم الز

إاّل ضمن أجرة اجلمیع.  و
یااة أمانااة بیااد املساااتعیر  :738مســألة  یضاامهنا لااو تلفاات إاّل بالتعاااّدمل أو  ال العار

إن یطت نعم لو شرط الضمان ضمهنا و یطت کماا أّناه لاو کانات یکن تَّ  م التفر عّد  وال تفار
 ا إاّل إذا اشترط عدم ضماهنا.العنی املعارة ذهبًا أو فّضة ضمهن

إعارة العنی املستعارة وال إجارهتا إاّل بإذن املالاكت  للمستعیر  جيوز  ال :739مسألة 
یکاون املساتعیر  وکایاًل عناهت فلاو خارا  فتکون إعارته حینئذ  يف احلقیقة إعارة املالك و

ا - عن قابلّیة اإلعارة بعاد ذلاك املستعیر  یاة  - ّن مطبقااً کماا إذا ماات أو جأ بقیات العار
 الثانیة عیل حاهلا.

یة يف وجوب اإلعالم بالنجاسة يف إعارة املتانّجس حکام  :740مسألة  حکم العار
 (.8البیع يف ذلكت وقد تقّدم يف املسألة )

کاااان بسااابب  :741مســـألة  یاااة أو نقصااات بفعااال املساااتعیرت فاااإن  إذا تلفااات العار
لیس علیه ضامانت کماا إذا هلکات االستعمال املأذون فیه من دون تعّد  عن املتعارف 

کااان بساابب آخاار  إن   الداّبااة املسااتعارة للحماال بساابب احلماال علوااا محاااًل متعارفااًات و

 ضمهنا.
یة إاّل برّدها إع مالکها أو وکیلاه أو ولّیاهت ولاو رّدهاا  ال :742مسألة  یتحّقق رّد العار
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ّد الداّباااة إع کماااا إذا ر - إع حرزهاااا الاااذمل کانااات فیاااه باااال یاااد للمالاااك وال إذن مناااه
 ضمهنا. - ها فیه فتلفت أو أتلفها متلفطَّ بَّ صطبل و َّ اإل

بة وجااب علیااه إرجاعهااا إع  إذا علاام املسااتعیر  :743مســألة  یااة مغصااو بااأّن العار
 . دفعها إع املعیر جيز  مالکهات وم
یطالبه أو یطالاب الغاصاب  یعلم بغصبّیته فللمالك أن ما إذا استعار  :744مسألة 
أو تلاف  یطالب کاّلً مهنما بعوض ماا اساتوفاه املساتعیر  تلفت کما أّن له أن بعوضه إذا

إذا استویف املالك العوض من املساتعیر   يف یده أو األیادمل املتعاقبة علوا من املنافعت و

 الرجوع به عیل الغاصب. فلیس للمستعیر 
یااة وتلفاات يف یااده ور إذا م یعلاام املسااتعیر  :745مســألة  جااع املالااك بغصاابّیة العار

یاة ذهباًا أو  یرجاع عایل املعیار  علیه بعوضها فله أن  اا غرماه للمالاك إاّل إذا کانات العار
إن رجاع املالاك علیاه بعاوض  فّضة أو اشترط املعیر  یة علیه عند التلفت و ضمان العار

  ا دفع. له الرجوع إع املعیر  املنافع جاز 



 

 کتاب اللقطة

 أحكام اللقيط
 أحكام الضاّلة
 أحكام اللقطة





 

 کتاب اللقطة

  .یکن ألحد ید علیه مال ضائع عن مالکه وم کّل  -  عناها األعّم  - :وهي
یسامّ  وغیر  : حیوانوهي عیل قسمنی یطلاق عایل )الضاالّ  ل باای األوّ حیاوانت و ة(ت و

 (.ول مطلق و)اللقطة باملعىن األخّص ( بقالثاين )اللقطة
بنفسه عیل السعي فیما  وهو الطفل الذمل ال کافل له وال یستقّل  للضائع نوع آخر و

هلکااهت ورّ یصاالحه ودفااع مااا یضاا (ت وفیمااا یاا  للااة ماان أحکااام یقااال لااه: )اللقاایطه و
 األنواع الثالثة.

 أحكام اللقيط
ف علیاه حفظاه ساواء أخاذ اللقایطت بال جياب کفایاة إذا توّقا یستحّب  :746مسألة 

عن النفقاة أو خوفاًا مان  عجز ً  - کان منبوذً  قد طرحه أهله يف شارع أو مسجد وحنومهاأ
 زً  بعد صدق کونه ضائعًا تاهئًا ال کافل له.عدم کونه میّ  یعتبر أم غیرهت وال  - الهتمة
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من غیره حبضانته وحفظه والقیام بضرورة  من أخذ اللقیط فهو أحّق  :747مسألة 
یتصاّد  یبلغ فلیس ألحد أن ه بنفسه أو بغیره إع أنتربیت ى حضاانته ینتزعه من یاده و
ین واألجادادکاا - النسب عًا حبّق احلضانة تبرّ  من له حّق  غیر  الوصاایة  أو حباّق  - ألبو
( باذلك عان عناوان )اللقایط خارا د أحاد هاؤالءلالبت فاإذا وجا األب أو اجلّد  کوّص 
 ه الضائع الذمل ال کافل له.م من أنّ تقّد  ملا

کااذلك  هلااؤالء حااّق  کمااا أّن  :748مســألة  احلضااانة فلهاام انتزاعااه ماان یااد آخااذهت 
 علوم ذلكت فلو امتنعوا أجبروا علیه.

ــأل یااف اللقاایط إذا أحاارز جياا :749ة مس عاادم کونااه منبااوذً  ماان قباال أهلااه  ب تعر
یف.  واحتمل الوصول إلوم بالفحص والتعر

 بالتقااط الصاّ   : البلو  والعقل فاال اعتباار یشترط يف ملتقط الصّ   :750مسألة 
 واملجنونت بل یشترط فیه اإلسالم إذا کان اللقیط حمکومًا باإلسالم.

 ه ملکه.مع اللقیط من مال فهو حمکوم بأنّ  ما کان :751مسألة 
کم بیاده بیات املاال أو مان  :752مسألة  اللقیط إن وجاد مان ینفاق علیاه مان حاا

إاّل کان عنده حقوق تنطبق علیه من زکااة أو غیرهاا أو متبا ّ  کاان لاه ماال ع فهاوت و  فاإن 
للملاتقط  وحنوه جاز  ّ  ذلك کحأ  حاجته أو غیر  من فرا  أو غطاء زائدین عیل مقدار 

کم الشاارعّي  إاّل  صاارفه يف إنفاقااه مااع االسااتئذان ماان احلااا  فبااإذن أو وکیلااه إن أمکاانت و
إن ى لااذلك بنفسااه وال ضاامان ميکاان أیضااًا فلااه أن یتصااّد  م بعااض عاادول املااؤمننیت و

 علیه.
أو ماع  کار ذ ماع وجاود مان ینفاق علیاه مان أمثاال مانلو أنفق علیه من مال نفسه و

إنن له الرجوع علیه  ا أنفقه یک وجود مال للقیط نفسه م یسااره و ناوى  بعد بلوغاه و
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یکن له مال وال من ینفاق علیاه أنفاق امللاتقط علیاه مان ماال  ا إذا مالرجوع علیهت وأمّ 
 نفسه وکان له الرجوع علیه مع قصد الرجوع ال بدونه.

 بعاد بلوغاه مان شااءت یتاوّع  الء للملتقط عیل اللقایط بال لاه أنال و :753مسألة 
 ه عاقلته. کما أنّ  (علیه السالم)أحدً  ومات وال وارث له مفیراثه لإلمام  یتوّل  م فإن

یلحقه بنفسهت ولو فعل م یتبىّن  للملتقط أن جيوز  ال :754مسألة  ب تترّتا اللقیط و
 ّوَّ نأ يء من أحکام ال أ اعلیه ش

أ
 ّوَّ بأ ة واأل

أ
 ة.ومَّ مأ ة واأل

 ةأحكام الضالّ 
کااالبرارمل واجلبااال واآلجااام  يف غیاار إذا وجااد حیااوان ملااو   :755مســألة  العمااران 

ميتناع عان صاغار  کاان احلیاوان حيفاا نفساه و الساباع کالاذئب  والفلوات وحنوهات فاإن 
وحنوهاا  الفرس واجلااموس والثاور و ته کالبعیر وه أو قّو ْد ته أو سرعة عَّ جثّ  والثعلب لکبر 

کان يف کاالء ومااء أم جيز  م کا م أخذهت سواء أ ان صاحیحًا یقاوى عایل یکان فوماا إذا 
یرجع  وضامنًا له وجتب علیه نفقته وال السعي إلومات فإن أخذه الواجد حینئذ  کان آمثاً 

  .هبا عیل املالك
کااان علیااه مثلااه أو قیمتااه إذا اساتویف شاایئًا ماان نائااه کلبنااه وصاوفه  إذا رکبااه أو تو  و

یازول  فعاه إع مالکاه وال بدتاه مان ضامانه إاّل رأ ذمّ ْ اتَّ  له محاًل کاان علیاه أجرتاهت والمحّ 
الضاامان ولااو بإرساااله يف املوضااع الااذمل أخااذه منااهت نعاام إذا یاائس ماان الوصااول إلیااه 

کم الشرعّي ومعرفته تصّد   .ق به عنه بإذن احلا
کااان احلیااوان املااذکور  :756مســألة       السااباع یقااوى عاایل االمتناااع ماان صااغار  ال إذا 

کان غیر  - اإلبال واخلیال أم  االمتنااع کصاغار  بلغ حاّد ی م متنع أصاًل کالشاة أم سواء أ
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ع االلتقااط إن فاه يف موضاأخذهت فإن أخذه عّرَّ  جاز  - زال عنه لعارض کاملرض وحنوه
ااا کاال والبیاااعکااه والتصاارّ لاااه متلّ  یعاارف املالاااك جاااز  م الت فااإن ّ کااان فیااه نأ              ف فیاااه باأل

لکاان بقیمتااه و ه یضاامنه حینئااذ  أّناا)رضااوان اهلل تعاااع علااوم( باانی الفقهاااء  واملشااهور  -
 - ته  االیضمن بل علیه دفع القیمة إذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمّ  الاألصهّي أّنه 

جياا بااه  ییااأس ماان الظفاار  یعاارف صاااحبه مااا دام م لااه أیضااًا إبقااااه عنااده إع أن وز و
. وال  ضمان علیه حینئذ 

لصحارمل والبرارمل فاإن حه يف الطرق واه وسرّ إذا تر  احلیوان صاح أ  :757مسألة 
ضامان  ة والأخاذه کاملباحاات األصالیّ  أحاد جااز  که لکّل کان قد أعرض عنه وأباو متلّ 
إذا ترکه للعجز  أو جلهد احلیوان وکالله  عن اإلنفاق علیه أو عن معاجلته عیل اآلخذت و

کاان املوضاع الاذمل ترکاه فیاه  یابیق عناده وال أن له أن ر یتیّس  حبیث ال یأخاذه معاه فاإن 
 ماا حبیاث یقادر منًا مشتماًل عیل الکالء واملااء أو یقاوى احلیاوان فیاه عایل الساعي إلوآ

کااان ضااامنًا لااهت وأّماا تأحااد أخااذه ألمّل  جيااز  عاایل التعاایش فیااه م کااان مفاان أخااذه  ا إذا 
یًا للرجاوع إلیاه  م احلیوان عیل التعیش فیه فإن یقدر  املوضع مضیعة ال یکن مالکه ناو
إاّل  أحد   لکّل  جاز  علیه قبل ورود اخلطر   ذلك. جيز   مأخذه و

وهااي مواضاع یکاون احلیاوان مأمونااًا  - إذا وجاد احلیاوان يف العماران :758مسـألة 
 - ا یتعارف وصول احلیوان مهنا إلیاهفوا من السباع عادة کالبالد والقرى وما حوهلا مّ 

یلازم  لیاه  ااحفظه مان التلاف واإلنفااق عأخذهت ومن أخذه ضمنه وجيب علیه  جيز  م
یابیق يف یاده مضامونًا ولیس له الرجوع عیل صاحبه  ا أنفقت کما جيب علیه تعر یفه و

کم الشرعّي یه إع مالکهت فإن یئس منه تصّد یؤّد  إع أن  عایل األحاوط ق به بإذن احلا
له أخذه  مأمون من التلف لبعض الطوار  کاملرض وحنوه جاز  ت نعم إذا کان غیر لزوماً 
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عنه من دون ضامان وجياب علیاه أیضاًا الفحاص عان مالکاهت فاإن یائس  لدرء اخلطر 
 م.ق به کما تقّد من الوصول إلیه تصّد 

یعااارف  إنساااان وم يف دار  إذا دخلااات الدجاجاااة أو الساااخلة ماااثالً  :759مســـألة 
یکان  يء إذا ماولایس علیاه شا ا من الدار له إخراجه له أخذهات وجيوز  جيز  صاحهيا م

ت بل جيرمل علوا حکم مهول علوا حکم اللقطة ملجير فالا أخذها ا إذقد أخذهات وأمّ 
ام إذا ملاااك جناحیاااه ك مثااال احلمااامتّلااا وز (ت نعااام جيااا765يف املساااألة )املالاااك اآل  

 یعرف صاحبه من دون فحص عنه. وم
إاّل ة إع النفقة فإن وجد متب ّ إذا احتاجت الضالّ  :760مسألة   ع هبا أنفق علواات و

 عاًا يف اإلنفااق علواا جااز یکان متبرّ  لاه أخاذها وم فإن کان جياوز  تالهأنفق علوا من م

إاّل   له ذلك. جيز   مله الرجوع  ا أنفقه عیل املالك و
کااان للضاالّ  :761مسـألة  کااان ّما - لخخااذ ة ناااء أو منفعااة جااز إذا  لااه  ن جيااوز إذا 
اا یسااتوفوا وحيتسااهيا باادل مااا أنفقااه علوااات ولکاان ال أن - أخااذها یکااون ذلااك  أن ّدَّ بأ

 حبساب القیمة.

 أحكام اللقطة
فوا الضیاع عن مالکها املجهاولت مفاا یؤخاذ مان یاد الغاصاب  یعتبر  :762مسألة 

ا والسارق لیس من اللقطة لعدم الضیاع عن مالکهت بال ال يف ترتیاب أحکامهاا مان  ّدَّ بأ
ب یترّتا وحنوهاا الل حبذائه يف املساجد الضیاع ولو بشاهد احلالت فاحلذاء املتبّد   إحراز 

بااه يف احلّمااوکااذا الثااوب املتبااّد   تعلیااه أحکااام اللقطااة الحتمااال تقصااد  تام وحنااوهل بثو
 املالك يف التبدیل أو حصوله اشتباهًا ومعه یکون من مهول املالك ال اللقطة.
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يف صدق اللقطة وثباوت أحکامهاا األخاذ وااللتقااطت فلاو رأى  یعتبر  :763مسألة 
إن تسا ّ ره فأخذه کان حمكهاا به غی شیئًا وأخبر  هت ولاو ب فیاعایل اآلخاذ دون الارا  و

 لنفسه کاان هاو امللاتقط دون اآلمارت وکاذا لاو أخاذه لخمار  فأخذه املأمور  (ناولنیه) :قال

 اه.وناوله إیّ 
َّّ  ه له فأخذهعیل مال وحسب أنّ  لو عثر  :764مسألة  ه ضاائع عان غیاره أّنا ظهر  مثأ

مان  ات ولو رأى ماااًل ضاائعًا فنحااه مان جاناب إع آخار کان لقطة وجترمل علیه أحکامه
إن ضامنهت ولاو دفعاه برجلاه أو ع  یصار مدون أخاذه  فااه صااه ماثاًل لیتعرّ باذلك لقطاة و

 ضمان أیضًا. الف
أخاذه ووضاع الیاد علیاهت  الضاائع ال جياوز  املال املجهاول مالکاه غیار  :765مسألة 

کاان يفإاّل  تفإن أخذه کان غاصبًا ضامناً  أخاذه يف هاذه   ه جياوز معارض التلاف فإّنا إذا 
یکون  - حسب اختالف املوارد کما سیأ  - ا بعینه أو ببدلهمّ احلالة بقصد احلفا إ و

کااّل  بالتعااّد یضاامنه إاّل  ة يف یااد اآلخااذ الأمانااة شاارعیّ  عندئااذ   یطت وعاایل  ماان  مل أو التفاار
ب ترّتااألخاذ وعدماه إذا أخاذه وجاب الفحاص عان مالکاه ماع احتماال  تقدیرمل جواز 

إاّل  ییأس متامًا مان الوصاول إع املالاك حفاا  جيب وحینئذ  مفا دام م  مالفائدة علیه و
یتصّد ق به أو یبیعه أو یقّو املال له ومع الیأس یتصّد   ق بثمنه.مه عیل نفسه و
یفحص عن املالاك  ته إع أنا حيتفا بصفاته الدخیلة يف مالیّ هذا إذا کان املال مّ 
إاّل  تلوصول إلیهوحيصل له الیأس من ا ق باه أو بثمناه ماع صایرورته یتصّد  أن ّدَّ بأ   فالو

کذلكت  إذا صار ا والفحص ه یسقط التحفّ يف معرض فقدان بعض تلك الصفات فإنّ 
ین بااإذن وق وکااذا البیااع یکااون التصااّد  واألحااوط لزومااًا أن التقااومي يف املااوردین املااذکور
کم الشاارعّي  ق لااو صااادف أن جاااء املالااك صااّد ضاامان املتلزومااًا األحااوط  ت کمااا أّن احلااا

 ق.یرض بالتصّد  وم
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ضاایاعه عاان مالکااه املجهااول ولااو  احلیااوان إن أحاارز  مااال غیاار  کااّل  :766مســألة 
عاایل کراهااة أخااذه  جيااوز  -  ( کمااا ماارّ وهااو الااذمل یطلااق علیااه )اللقطااة - بشاااهد احلااال

 -  شارفاً ة زادهاا اهللأمل حارم مّکا - یوجاد يف احلارم بانی ماا والتقاطهت وال فرق يف ذلك
إن کانت الکراهة يف األوّ  کد. ل أشّد وغیره و  وآ
ا یأخااااذه أحااااد لطلبااااه صاااااحبه وأخااااذهت وأّماااا مه لااااو هااااذا فیمااااا إذا احتماااال أّناااا

ا یساتوجب عاادة إعراضاه ة قیمتاه ّماولاو لقّلا - ً  باهحيتمل ذلك احتمااًل معتاّد  م فیما
یکان مّ کراهة يف أخذه سواء أ فال - عنه بعد ضیاعه  فه بعد األخذ أم ال.ا جيب تعر

عیاه کاملساکوکات تکن للمال امللتقط عالمة یصفه هبا من یّد  إذا م :767مسألة 
کاه یتملّ  للملاتقط أن ة يف هذه األزمنة جاز املصانع املتداولباملفردة وغالب املصنوعات 

إن ق باه عان یتصاّد  أنإساتحبابًا ت ولکان األحاوط ه درمهاًا أو زادت علیاهبلغت قیمت و
 مالکه.

عوا وکاناات یصاافها هبااا ماان یااّد  إذا کاناات للقطااة عالمااة ميکاان أن :768ســألة م
یفهااا والفحااص عاان مالکهااا عاایل األقااربت ويف جااواز  قیمهتااا دون الاادرهم م  جيااب تعر

 ق هبا عن مالکها.یتصّد  أنلزومًا کها للملتقط إشکال واألحوط متلّ 
مالکهااا وبلغاات  اللقطااة إذا کاناات هلااا عالمااة ميکاان الوصااول هبااا إع :769مســألة 

یاف هباا والفحاص عان مالکهاات فاإنقیمهتا درمهاًا مفاا زاد وجاب ال باه فاإن  یظفار  م تعر
ق هبااا عاان مالکهااا عاایل ن یتصااّد وجااب علیااه أ - ةأمل حاارم مّکاا - کاناات لقطااة احلاارم

فظهاا ملالکهاا ولاو حي امللاتقط بانی أن ر احلارم ختّیا ا إذا کانات يف غیار ت وأّمالزومااً  األحوط
 - ا عایل عیهنااینتفاع هباا ماع الاتحفّ  نأ وله حینئذ   - ییأس من إیصاهلا إلیه م باإلیصاء ما
بًا عدم متلّ  ق هبایتصّد  وبنی أن  کها. عن مالکهات واألحوط وجو
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ّ 6/12)راد من الادرهم ماا یسااومل امل :770مسألة  ة املساکوکةت مان الفّضا صاًة ( محأ
بع مثقالعشرة دراهم تساومل مخسة مثاقیل صیرفیّ  فإّن   .ة ور

يف القیماة عایل مکاان االلتقااط وزماناه يف اللقطاة ويف الادرهم  املدار  :771مسألة 
 دون غیرمها من األمکنة واألزمنة.

کااان امللااتقط  اااف ماان الهتمااة  :772مســألة  یااف فیمااا إذا  یسااقط وجااوب التعر
یفهاان بعادم الفائاادة ف باللقطااةت کماا یساقط مااع االطمئنااإن عارّ  واخلطار  ولااو  - يف تعر
إن عرّ  معاروف ال إع مکان بعیاد غیار  سافر مالکها قد  أّن  إحراز ألجل   فهاایصاله خبرهاا و
ییاااأس مااان  حياااتفا باللقطاااة ملالکهاااا ماااا دام م أنلزوماااًا ويف مثااال ذلاااك فااااألحوط  -

یااف  الااه الضااائع لیصاال إع ه بنفسااه یتصااّد ولااو الحتمااال أّناا - إلیااهالوصااول  ى للتعر
و صااادف ق هباا عاان املالاكت ولااذلاك یتصااّد وماع حصااول الیاأس ماان  - امللاتقط خبااره

 یطالبه ببدهلا. ق وبنی أنیرىض بالتصّد  بنی أن میئه کان باخلیار 
یف من حنی االلتقاطت فإنجتب املبادرة إ :773مسألة  إلیه کان  یبادر  م ع التعر
تقدیرت بال جتاب املباادرة إلیاه  یسقط عنه وجوبه عیل کّل   إذا کان لعذرت والعاصیًا إاّل 

کااان التااأخیر عااد ذلااك إاّل ب إن عاارّ  یرجاای معااه العثااور  ال حبااد ّ   إذا  ف هبااات عاایل مالکهااا و
ه فیاه فإّنا  یساتمرّ  االلتقاط ولکن ترکه بعاد فتارة ومإلیه من حنی  وهکذا احلکم لو بادر 
  مع الیأس من الوصول إع املالك.جيب العود إلیه إاّل 

یااف ساانة کاملااةت واألحااوطمااّد  :774مســألة  مراعاااة التتااابع فوااا مااع لزومااًا  ة التعر
کاّل ة سننی ولو مع تتابعها کأن یعارّ قها من عّد یلفّ  فال تاإلمکان سانة ثالثاة أشاهر  ف يف 

 َّّ یااف باااملرّ  مثأ بااع ساانوات   یمكاال مقاادار ة إع الساانة التالیااة حاایّت یتاار  التعر الساانة يف أر
 .مثالً 
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يف العارف متسااحمًا  یعاّد  فًا ومعلنًا عناه حبیاث الة معرّ یلزم صدق کونه يف هذه املّد و
 بال عادد معانّی  ة والة خاّصافیاه کیفّیا یعتبار   يف إیصال خبره إع مالکهت والومتساهالً 

ة ام مارّ ثالثة أیّ  ق بالنداء يف مامع الناس ولو يف کّل ت فمكا یتحقّ العبرة بالصدق العريّف 
کااّل  ا یفیااد م ّمااواإلعااال ق بغیااره ماان وسااائل النشاار ة فکااذا یتحّقااأساابوع ماارّ  باال ولااو يف 

ّ   تفائدته ةت أو املکتوب عایل یّ ا یکون أبلغ منه کاإلعالن املطبوع يف اجلرائد املحلّ بل ر
ة هلا بالقرب من مامع الناس وملواقاع أبصاارهم کماا هاو أوراق ملصقة يف األماکن املعّد 

 املتعارف يف زماننا. 
یاف فیجاوز  ال تعتبار  :775مسألة  اناًا أو ساتنابة فیاه مّ لاه اال مباشارة امللاتقط للتعر

کااان االلتقاااط ترة مااع االطمئنااان بوقوعااهت وبااأج إن  کااون األجاارة علیااه ال عاایل املالااك و
یف عن امللتقط بتب ّ بنیّ  یسقط وجوب التعر  ع غیره به.ة إبقاهئا يف یده للمالكت و

کما  - ق هباله التصّد  عیل مالکها جاز  ر ثَّ عْ فها سنة کاملة وم یَّ إذا عرّ  :776مسألة 
یشترط يف ذلك حصول الیأس له من الوصول إلیهت سالف احلاال يف غیرهاا  وال -  رّ م

  بعد الیأس من الوصول إع املالك. ق به إاّل یتصّد  ه المن املجهول مالکه فإنّ 
ق هباا باإذن  الکها قبال متاام السانة لزماه التصاّد  إذا یأس من الظفر  :777مسألة 

کم الشرعّي    متضي السنة.هبا حیّت  ینتظر  الولزومًا عیل األحوط  احلا
یاف عایل  :778مسألة  إذا کان امللاتقط یعلام بالوصاول إع املالاك لاو زاد يف التعر

باً السنة فاألحوط  یف حینئذ   وجو  ق.التصّد  وعدم جواز  لزوم التعر
یف يف أثناء السنة انتظر  ر إذا تعّذ  :779مسألة  ولایس علیاه بعاد  رفاع العاذر  التعر
 استئناف السنة بل یکه تتمیمها. ارتفاع العذر 

حيتفا هبا ألطول فترة  تبیق سنة لزم امللتقط أن ا اللو کانت اللقطة مّ  :780مسألة 
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ف هباا خاالل ذلاك یعارّ  أنلزوماًا هتاات واألحاوط تبیق حمتفظاة لصافاهتا الدخیلاة يف مالیّ 
یتصرّ یقّو  بنی أن  الکها کان باخلیار  یظفر  م فإن ا  ا یشاء وبنی ف فومها عیل نفسه و
حيفااا مثهنااا ملالک أن یااف هااات والیبیعهاا و فعلیااه  تیسااقط عنااه باذلك مااا ساابق ماان التعر
یتّ حيفا خصوصیّ  أن یفها سنة کاملة فإن وجاد صااحهيا دفاع بادهلا  اهتا وصفاهتا و تعر

إاّل   (.769م يف املسألة ) عمل فیه  ا تقّد إلیه و
بیعهاا فباعهاات وماع عادم  ر نفسه أو تیّسا مها عیلیقّو  امللتقط أن هذا فیما إذا اختار 

ین فی یفهاا بعاد ذلاك ولاو عثار  ق هبا والیتصّد  جب علیه أناألمر عایل مالکهاا  یلزمه تعر
باًا أنیضمن لاه قیمهتاا م ق يف مواردهاا یکاون التقاومي والبیاع والتصاّد  ت واألحاوط وجو

کم الشرعّي   ن أمکنت.أو وکیله إ بإجازة احلا
یااف أو قباال  :781مســألة  إذا ضاااعت اللقطااة ماان امللااتقط قباال الشااروع يف التعر

ل وال املالااك وجااب علیااه امللااتقط األوّ  یعاارف باحلااال وموعلاام  ه فالتقطهااا آخاار تمكیلاا
یف هبا أو تمكیله سنة إنالتعر جياده ووجاد امللاتقط  م ت فاإن وجاد املالاك دفعهاا إلیاه و

کاان واثقااًا باألوّ  یاف ساانة ولااو ه یعماال ّناأل دفعهاا إلیااه إذا  کمااال التعر بوظیفتااهت وعلیاه إ
یاف امللاتقط الثااين و  ت السانة جارى التخییار  ّتاجياد أحادمها حایّت  م إنبضمیمة تعر

 ق أو اإلبقاء للمالك.م من التصّد املتقّد 
أو حيتمل وصول خبرهاا  ف اللقطة يف املکان الذمل یظّن جيب أن یعرّ  :782مسألة 

یف فیاهت وال ی ّ ا  أنتعانّی إع املالك بسبب التعر ا یکاون یکاون موضاع االلتقااطت بال ر
حبیااث  بلااد آخاار قااد غااادره إع  مالکهااا مسااافر  غیااره کمااا إذا التقطهااا يف بلااد وعلاام أّن 

یف يف بلد االلتقاط فإنّ  ال یف هباا يف البلاد الثااين جيدمل معه التعر ه جيب يف مثله التعر
 مع اإلمکان.
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ناًا مالکها قد دخل بلدً  معیّ  ة وعلم أّن جیّ أو الطرق اخلار البرارمل کذا لو التقطها يفو
یاف يف ذلاك البلاد ماع فإنّ  تف فیه الحتمل وصول خبرها إلیهحبیث لو عرّ  ه یلزماه التعر

 یکن کذلك. إلمکان دون موضع االلتقاط إذا ما
یف  ا تقّد وباجلملة ف باللقطاة فیاه م من کوناه حبیاث لاو عارّ : العبرة يف مکان التعر

مع تقدمي ما هو األقاوى احتماااًل  - ً  به وصول خبرها إع املالكتّد الحتمل احتمااًل مع
کااان : ماان أّناامااا قیاال لناا ّ وعاایل هااذا یأ  - االسااتیعاب ر عاایل غیااره عنااد عاادم تیّساا ه لااو 
کاان يف االلتقاط يف مکان متأهّ  إن  یاف فیاهت و یاة وحنومهاا وجاب التعر ل مان بلاد أو قر

إن کانت خالیاة عرّ ال عرّ  ّ وحنومها فإن کان فوا نأ  والقفار  البرارمل فهاا يف املواضاع فهم و
یبة الّ هي مظنّ   ة وجود املالك.القر

بااة أو يف بلااده  :783مســألة  لااه ذلااكت  جاااز  وأراد الساافر إذا الااتقط يف موضااع الغر
ا یسافر  ولکن ال یف من یوثَّ یستنیب يف التعر ق باه يف ذلاكت هبا بل یضعها عند أمنی و

ین وقوافلهم. له السفر  ز جا ولو التقطها يف منزل السفر  یف هبا يف بلد املسافر  هبا والتعر
یااف أن یکااون عاایل حنااو لااو ععااه املالااك الحتماال یعتباار  :784مســألة            يف التعر

خاتالف علیه لهت وهاذا  تلاف حبساب ا یکون املال املعثور  أن - ً  بهاحتمااًل معتّد  -
ا یکاه ذلاك بال ال و ماال( وقاد اليء أااملواردت فقد یکه أن یقول: )مان ضااع لاه شا  ّدَّ بأ

یکاه هاذا أیضاًا بال یلازم إضاافة بعاض  یقول: )من ضاع له ذهب( أو حنوهت وقد ال أن
کاّل ات إلیه کأن یقول: )من ضاع لاه قارط ذهاباخلصوصیّ   ( ماثاًلت ولکان جياب عایل 

ت باال األحااوط یتعاانّی   اللیااع صاافاهتا حاایّت  یااذکر  حااال االحتفااام بإهبااام اللقطااةت فااال
یف.یتوقّ  ال ما عدم ذکر ستحبابًا ا  ف علیه التعر

إاّل لو اّد  :785مسألة   سئل عان عی اللقطة أحد وعلم صدقه وجب دفعها إلیهت و
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ات أوصااافها وعالماهتااات فااإذا توافقاات الصاافات والعااالمئ الااّ ذکرهااا مااع اخلصوصاایّ 
 یعتبار  أعطیات لاهت وال - کماا هاو الغالاب - املوجودة فواا وحصال االطمئناان بأهناا لاه

ا ماع عادم حصاول االطمئناان یلتفت إلواا املالاك غالباًات وأّما األوصاف الّ ال یذکر  أن
 أیضًا. یکه حصول الظّن  د التوصیف بل الیکه فیه مرّ  دفعها إلیهت وال جيوز  فال

دفعهاا إلیاه وساقط  مالك اللقطة فاالن وجاب نة بأّن إذا شهدت البیّ  :786مسألة 
یف سواء أ یاف أم يف أثنائاه أم بعادهت نعامکان ذلالتعر کاان ذلاك بعاد  ك قبال التعر إذا 

 م.یرض املالك بالصدقة ضمهنا کما تقّد  ق هبا ومالتصّد 
وقاال:  عااه شاخص حاضار يف یاده اّد  ماا صاار  إذا التقط شیئًا وبعاد :787مسألة 

ث  إذا کاان حبیاد دعاواه بال حيتااج إع اإلثبااتت إاّل ( یشکل دفعاه إلیاه  جارّ ه مالإنّ )
 ه حتت یده فیحکم بکونه ملکًا له وجيب دفعه إلیه.عرفًا أنّ  یصدق

ة مااثاًل وأمکاان معرفااة صاااحهيا إذا وجااد مقاادارً  ماان األوراق النقدّیاا :788مســألة 
واملکاان  والزمان اخلاّل  ات الّ هي فوا مثل العدد اخلاّل بسبب بعض اخلصوصیّ 

یف وال اخلاّل  کاه مان متلّ  م جاواز لاه الاذمل تقاّد  ا ال عالمةتکون حینئذ  مّ  وجب التعر
یف. غیر   تعر

ذات عالمااة  أو املجنااون فااإن کاناات اللقطااة غیاار  إذا الااتقط الصااّ   :789مســألة 
یفها هبا جاز  ا إن کانات ذات عالماة کهاا هلماات وأّمایقصاد متلّ  أن للاوّل  حبیث ميکن تعر

یفهاااأن یتصااّد  وبلغاات قیمهتااا درمهااًا مفااا زاد فللااوّل  علیااه ذلااك مااع  باال جيااب - ى لتعر
یااف سااواء أ - اسااتیالئه علوااا  أم ماان غیااره جياارمل التخییاار  کااان ماان الااوّل وبعااد التعر

 ق.م بنی اإلبقاء للمالك والتصّد املتقّد 
ق امللتقط هبا فعرف صاحهيا غرم لاه املثال أو القیماة ولایس إذا تصّد  :790مسألة 
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قیماة لیاه باملثال أو الق عله الرجوع بالعنی إن کانت موجاودة وال الرجاوع عایل املتصاّد 
إاّل  إن کانت مفقودةت هذا إذا م رجوع له عیل أحد وکاان   فالیرض املالك بالصدقةت و

 ق.التصّد  له أجر 
ی بالتعاّد یضمهنا إاّل  اللقطة أمانة يف ید امللتقط ال :791مسألة    طمل علواا أو التفار

یط إرجاعها إع موضع التقاطها أو وضعها يف ماام - هبا وال فارق  - ع النااسومن التفر
یاف وماا بعادهات نعام یضامهنا إذا أخاّل يف ذلك بنی مّد  بوظیفتاه يف املباادرة إع  ة التعر

یف هبا متوالیاً   ق هبا عیل ما عرفت.کما یضمهنا بالتصّد  -  ما مرّ عیل  - التعر
یاف فاإن کانات غیار إذا تلفت العنی قبال  :792مسألة  ا م مضامونة باأن التعر   أ 

َّ
 ّل

یف ومباملبادرة إ یط عّد  یکن تَّ  ع التعر إذا کانات مضامونة  منه أو تفر یاف و ساقط التعر
  م

أ
یاف فاه الصاورة األ کاان التلاف يف أثنااء التعر یاف یسقطت وکاذا إذا  وع یساقط التعر

کماله فإذا عرف املالك دفع إلیه املثل أو القیمة.  ويف الصورة الثانیة جيب إ
ــألة  کم  جيااوز  :793مس ولکاان تاابیق أمانااة يف یااده  الشاارعّي دفااع اللقطااة إع احلااا

یااف بااذلك عاان امللاا وال یااف ومیسااقط وجااوب التعر إذا انهتاات ساانة التعر جيااد  تقطت و
إناملالك فإن شاء استرجع اللقطة  کم واحتفا هبا للمالاك و ق هباا شااء تصاّد  من احلا
 بنفسه أو أذن للحاکم يف ذلك.

لتقااطت فاإن عارف صال أو منفصال بعاد االإذا حصال للقطاة نااء متّ  :794مسـألة 
إشاکال يف  ف اللقطاة سانة فاالیعرفه وقاد عارّ  م ا إناملالك دفع إلیه العنی والنماءت وأمّ 

رً  ا املنفصل فهل هو کذلك أمل یکاون امللاتقط خمّیاصل تابعًا للعنیت وأمّ کون النماء املتّ 
االنتفااع منااه  ل إلیااه ماع جاواز حيصال الیاأس مان الوصاو م مالاك مااافیاه بانی إبقائاه لل

ق باه ولاو ماع عادم حصاول وبنی التصاّد  - إن کان قاباًل لذلك - مل إع تلفهیؤّد  ال  ا
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 - مکماا تقاّد  - الیأس من الوصول إع املالكت أم جيرمل علیه حکم مهول املالك وهاو
يف الفحاص ماا دام حيتمال الفائادة فیاه ماع االحتفاام باالعنی مان دون  لزوم االساتمرار 

ال ق باه حینئاذ  الیأس من الوصول إع املالاك فیتصاّد  االستفادة مهنا إع حنی حصول
 الثاين.لزومًا وجهانت أحوطهما 

یاف أو بعاده وم لو عرف :795مسألة  ميکان إیصاال اللقطاة إلیاه  املالاك قبال التعر
ف فواا ولاو  ثال صال بأحادمها لالساتئذان مناه يف التصارّ إع وکیله املطلق وال االتّ  وال

حيااتفا هبااا للمالااك أو وارثااه  قااارب أو غیاارهم فااالالزم أنإع األالصاادقة هبااا أو دفعهااا 
کم ا مااع حصااول الیااأس فیتصااّد ییااأس ماان الوصااول إلیااهت وأّماا م مااا ق هبااا بااإذن احلااا

 .لزوماً  عیل األحوط الشرعّي 
یاف هباا واختیاار  :796مسألة  کاان بعاد التعر  إذا مات امللتقط وعناده اللقطاة فاإن 

إاّل  م يف االحتفام هبا له ماارث مقامه إبقاهئا ملالکها قام الو  ییأس من الوصاول إلیاه و
کم الشارعّي تصّد  کاان قبال ذلاك فااألحوط لزومااً  عایل األحاوط ق هبا باإذن احلاا إن  ت و
بًا   إجراء حکم مهول املالك علوا.وجو

َّّ  لو أخذ مان شاخص مااالً  :797مسألة  وجاه  ه لغیاره قاد أخاذ مناه بغیار علام أّنا مثأ
ه أّنا  ف املالك جيرمل علیه حکم مهاول املالاك ال اللقطاةت ملاا مارّ یعر وعدوانًا وم شرعّي 
 يف صدقها الضیاع عن املالك وال ضیاع يف هذه الصورة. یعتبر 

تکااان ذات عالماااة ميکااان  م ا الاااتقط اثناااان لقطاااة واحااادة فاااإنإذ :798مســـألة 
إن کانات هلما متلّ  عوا جاز یصفها هبا من یّد  أن ذات کهاا وتکاون بیهنماا بالتسااوملت و

إن عالمة کذلك وبلغت قیمهتا درمهاً  یفها و کاّل  کانات حّصا مفا زاد وجب علوما تعر  ة 
یااع احلااول بیهنماااماان درهاامت فااإن تصااّد  مهنمااا أقااّل           ى لااه أحاادمها أو کالمهااا ولااو بتوز
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ساقط عهنماا کماا  ع باه الغیار ى الواجابت ولاو تبا ّ فقد تأّد  - بالتساومل أو بالتفاضل -
فقا يف ذلك ن یتّ أ لزوماً قت واألحوط ران فوا بنی اإلبقاء أمانة والتصّد یّ یتخ ت وحینئذ  مرّ 
یف الما  تاره اآلخرت وأمّ  أحدمها غیر   تار  فال  - سبب کاان ألمّل  -  لعذر ا مع تر  التعر

یف عهنما عیل ما تقّد  فیضمنان اللقطة وال  م.یسقط وجوب التعر
کاان ه له أو لغیره فهو لهت إاّل لم أنّ إذا وجد مااًل يف صندوقه وم یع :799مسألة   إذا 

إن أنکاره اه فإن اّد فه إیّ ه یعرّ غیره یدخل یده فیه أو یضع فیه شیئًا فإنّ  عااه دفعاه إلیاه و
إن قااال إاّل فااإن أم (ال أدرمل) :فهااو لااهت و الرجااوع إع   یتعاانّی کاان التصااالهي معااه فهااو و
 د املال بنی مالکنی.موارد ترّد  القرعة کما يف سائر 

إن کان متعّد  إذا کان الغیر هذا  فه هلام فاإن أنکاروه دً  فإن کان حمصورً  عرّ واحدً ت و
إن اّد  تکان له إن اّد  تعاه أحدهم فقط فهو لهو ید من واحد فإن تراضوا بصالهي و عاه أز

إاّل  تأو حنوه فهو کم الشرعّي  تعنّی و إن قاال اجلمیاعْس يف حَّ   الرجوع إع احلا  :م النزاعت و
حمصاورً  جارى علیاه حکام مهاول  یکن الغیر  ا إذا ممت وأمّ ما تقّد جرى فیه  (ال ندرمل)

کاان احتماال کوناه لنفساه معتاّد  الرجاوع أمکان  ً  باه کخمساة يف املائاةاملالكت نعم إذا 
جيعاال عاادد السااهام حینئااذ   ین يف املثااال  - االحتمااال  ااا یناساابإع القرعااة و کعشاار

إن إن خرجت القرعاة باعاه ف - یکون واحد مهنا باعه خرجات باسام غیاره کاان لاه و
 حکام مهول املالك.عمل فیه بأ
یاادخلها  ه لاه أو لغیاره فاإن مساکناه وم یعلاام أّنا إذا وجاد ماااًل يف دار  :800مسـألة 

کااان یاادخلها کثیاار  إن  کمااا يف املضااائف وحنوهااا  أحااد غیااره أو یاادخلها قلیاال فهااو لااهت و
 جرى علیه حکم اللقطة.

معمااورة یسااکهنا الغیاارت سااواء کاناات ملکااًا لااه أو  دار  لااو وجااد مااااًل يف :801مســألة 
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بة عرّ  لااوومسااتأجرة أو مسااتعارة باال  تااه فهااو لااه عاای ملکیّ فااه الساااکنت فااإن اّد مغصااو
إن سالبه عاان نفساه فااإن أحارز فلیدفعاه إلیاه بااال بیّ  کونااه  ناةت وکااذا لاو قااال ال أدرملت و

إاّل   ول املالك.  جرى علیه حکم مهضائعًا عن مالکه جرى علیه حکم اللقطة و
ة أو عکة أو حیوانًا غیرمهاا فوجاد يف جوفهاا ماااًل فقاد إذا اشترى دابّ  :802مسألة 

 (.1197ه يف کتاب اخلمس املسألة )م حمكتقّد 
باة الدارساة الاّ بااد أهلهاا ويف املفااوز  :803مسألة  ويف  ماا یوجاد مادفونًا يف اخلر

 من کتاب اخلمس.  م حمكه يف مبحث الکنز هلا فقد تقّد  أرض ال رّب  کّل 
يف األرض وحنوهاا فاإن علام بشاهادة بعاض  مستتر  ا ما یوجد فوا مطروحًا غیر وأمّ 

بلحاام تقاادم  - عرفااً  ً  حبیث عاّد ه ألهل األزمنة القدمية جّد ات أنّ العالمئ واخلصوصیّ 
إن علام  الحظاة العاالمئ متلّ  از مالك ج مااًل بال - سننیال که إذا کان کاذلك شارعًات و

ماااًل باال مالاك بال ماااًل  یعاّد  ألهل زمن الواجد ولکن من دون أن ه لیساهد أنّ والشو
إاّل مهول املالك فالالزم حینئذ الفحص عن مالکه فاإن عرفاه رّد  کاان و  ه إع وارثاه إن 

إنه وارث من ال وارث ألنّ  (علیه السالم)کان لإلمام  ق باه یعرف املالاك تصاّد  م لهت و
کم ال إن علاام  الحظااة العااالمئ لزوماااً  عاایل األحااوط شاارعّي مااع االسااتئذان ماان احلااا ت و

کوناه ضاائعًا عان مالکاه جارى علیاه حکام  ه ألهال زمان الواجاد فاإن أحارز والقرائن أّنا
إاّل    جرى علیه حکم مهول املالك. اللقطة و

فترکهاااا أصاااحاهبا وأبااااحوا ماااا فواااا  إذا انکسااارت سااافینة يف البحااار  :804مســـألة 
کااان ذلاك بغااول أم فساه شاایئًا مهناا فهاو لااه ساواء ألن ملساتخرجه فاساتخرا شااخص

 بغیره.
حناو  ف فیاه بکاّل له التصرّ  ل حذاء الشخص حبذاء غیره جاز إذا تبّد  :805مسألة 
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یقابلاه  لاه أن لتبادیل ظلماًا وعادوانًا جااز د اه قد تعّمارضا صاحبه بهت ولو علم أنّ  حيرز 
یاد قیماة املتارو  عایل قیماة ت ال ذاءه بداًل عن حذاء نفسه بشارط أنباملثل فیأخذ ح ز

إاّل  تاملأخوذ یادة من مهول املالك وتترتّ و ب علیه أحکامهت وهکذا احلکام فیماا لاو  فالز
ا باههت وأّماتشاابعاد االلتفاات إع  ه تسامهي وهتاون يف الارّد اًل ولکنّ ه قد اشتبه أوّ علم أنّ 
ماال االشااتباه أم احت وبقاااًء  سااواء علاام باشااتباهه حاادوثاً  - هاااتنی الصااورتنی يف غیاار 

 فتجرمل عیل املترو  حکم مهول املالك. - نهیتیقّ  وم
 - عمادً  أو اشاتباهاً  - ل ماله  ال غیارههذا فیما إذا م یکن الشخص هو الذمل بّد 

إاّل   ه إع مالکه.منه بل جيب علیه رّد  له التقاّل   فال جيوز و
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  .هو حقّ أ ء عدوانًا عیل مال الغیر االستیال : هوالغصب 
کارم  ة عایل حرمتاهت فعان الناّ  وقاد تطاابق العقال والنقال کتاباًا وساانّ   اهلل صاایّل )األ

وعن  (قه اهلل من سبع أرضنی یوم القیامةمن غصب شبرً  من األرض طّو ) :(علیه وآله
 .(رهن عیل خراهبا الغصب يف الدار  احلجر ) :(علیه السالم)املؤمننی  أمیر 

إعنی مع املا مّ املغصوب إ :806مسألة  ا عانی ّمانفعة من مالك واحد أو ماالکنیت و
إبال  إا منفعة مرّ مّ منفعةت و من  ل کغصب الدار ق بالعنیت فاألوّ متعلّ  ماّل  ا حّق مّ دةت و

واملسااتأجرت فهااو غاصااب  املااؤجر  مالکهااات وکغصااب العاانی املسااتأجرة إذا غصااهيا غیاار 
العاانی  ا إذا غصااب املسااتأجر وللمنفعااة ماان املسااتأجرت والثاااين کماا للعاانی ماان املااؤجر 

ة اإلجارةت والثالث کما إذا غصب العنی املاؤجرة وانتزعهاا مان املستأجرة من مالکها مّد 
ة اإلجاارةت والراباع کمااا إذا اساتوع عاایل أرض واسااتوع عایل منفعهتاا مااّد  یاد املساتأجر 

 الرهانة. رة أو عنی مرهونة بالنسبة إع املرهتن الذمل له فوا حّق حمّج 
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املغصااوب منااه قااد یکااون شخصااًا کمااا يف غصااب األعیااان واملنااافع  :807 مســألة
اململوکة للشخال واحلقوق کذلكت ونظیره غصب األعیان واحلقوق العائدة للکعباة 

 مخساًا أو زکااة فة واملساجد وحنوهات وقد یکون هو النوع کما يف غصب مال تعنّی املشرّ 
باااط املعااّد  یاادفع إع املسااتحّق  قباال أن ة لناازول القوافاال واملدرسااة املعااّد  وغصااب الر

 لسکىن الطلبة.
إع املغصاوب  : احلرمة ووجاوب الارّد ان ومهاللغصب حمكان تکلیفیّ  :808مسألة 
وهاو الضامان  عاىن کاون املغصاوب عایل عهادة الغاصاب  هت وحکم وضاعّي منه أو ولیّ 

یقاافإذا تلف أو عااب جياب علیاه دفاع بدلاه أو  توکون تلفه وخسارته علیه  :لأرشاهت و
 (.هلذا الضمان )ضمان الید

ان يف لیع أقسام الغصبت فه اجلمیاع الغاصاب جيرمل احلمكان التکلیفیّ  :809مسألة 
وهو الضمان فیجرمل فیماا  ا احلکم الوضعّي املغصوب إع املغصوب منهت وأمّ  آمث وجيب رّد 

قاوق فیجارمل ا إذا کاان مان احلإذا کان املغصوب من األموال مطلقًا عینًا کان أو منفعةت وأمّ 
 الرهانة. کحّق  جيرمل يف البعض اآلخر االختصال والݥ  يف بعض مواردها کحّق 

ا :810مسألة  ق الغصاب ال بالنسابة إع عیناه فحبساه م یتحّقا  ّر  لو استوع عیل حأ
إن أمث بذلك وظلمهت سواء أوال بالنسبة إع من فلیس علیه  تکان کبیرً  أو صغیر ً فعته و

 أحکااام الغصاابت فلااو أصااابه حاارق أو غاارق أو مااات حتااتضاامان الیااد الااذمل هااو ماان 
بًا یضاامن منافعااه إاّل  یضاامنت وکااذا ال اسااتناد إلیااه م اسااتیالئه ماان غیاار  کااان کسااو  إذا 

یتفإنّ  ن من االشتغال بکسبه يف احلبسیتمکّ  م ت وکذا ه یضمن أجرة مثله ضمان تفو
ضامان  مساتأجر تاة لله یضامن منفعتاه الفائل عان عملاه فإّنالو کان أجیارً  لغیاره فتعّطا

یت أیضًا.  تفو
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ضمن أجرة مثل عمله ضمان  - کما إذا استخدمه - ولو استویف منه بعض منافعه
بًا فاساتخدمه يف غیار استیفاءت إاّل  مان  ه یضامن حینئاذ  ماا هاو عملاه فإّنا  إذا کان کسو

  رّ أعالمهااات ولااو تلااف احلاا - تااةاملنفعااة املسااتوفاة واملنفعااة املفّو  - أجاارة مثاال املنفعتاانی
 ر ه أو قّصاْتاغَّ دَّ لَّ ة فَّ فواا حّیا املحبوس بتسبیب من احلاابس مثال ماا إذا حبساه يف دار 
ى ذلاك إع موتاه ضامن مان يف تأمنی الوسائل الالزمة حلفظاه مان مارض أصاابه فاأّد 

 ته للتلف ال ألجل الغصب والید.جهة سببیّ 
 فراشاه أو تاه املرسالة أو مان القعاود عایللاو مناع غیاره عان إمساا  دابّ  :811مسألة 

إن  داره أو عن بیع متاعه م عن الدخول يف یکن غاصابًا لعادم وضاع الیاد عایل مالاه و
ة أو تلاف الفارا  أو اهنادمت کان عاصیًا وظاملًا لاه مان جهاة منعاهت فلاو هلکات الداّبا

یکان عایل املاانع ضامان مان جهاة  ة للمتاع بعاد املناع مأو نقصت القیمة السوقیّ  الدار 
  الغصب والیدت وهل

أ
 علیاهضامان  ال أّناهالصاحیهي ال الخارى أم علیه ضمان من جهة أ

  .ةصت القیمة السوقیّ وهو ما إذا تنقّ  يف األخیر 
باأن کانات  - مساتند إع منعاه ا يف غیره فإن کان اهلال  والتلف واالهندام غیار وأمّ 

یّ  یکان  م - ملالاك وعادمهاة اهياا بانی منوعّیاتفااوت يف ترتّ  ال وسابب قهارمّل ة بآفة عاو
کااان مسااتندً  إلیااهت وأّمااعلیاه ضاامان ة ضااعیفة أو يف موضااع کمااا إذا کاناات الداّباا - ا إذا 

 - حفظها وقاع علواا اهلاال  عیل یقدر  ا منعه املانع ومالسباع وکان املالك حيفظها فلمّ 
 الضمان. علیه تفیثب

باسااتیالء الغاصااب عاایل املغصااوب  - کمااا عرفاات - م الغصاابیتقااّو  :812مســألة 
ق يف املتاااع ه حتاات یااده عرفااًات و تلااف ذلااك باااختالف املغصااوبات فیتحّقااوصاایرورت

والطعام وحنومها من املنقوالت بأخاذها بالیاد ماثاًلت وکاذا بنقلهاا إع ماا حتات یاده مان 
کاأن ینقال  تباه الغیار  یکن ذلك  باشرته بل باأمر  ان أو خمزن أو حنوها ولو مبیت أو دکّ 
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ه یکااون فإّناا تون إذنااه إع بیتااه أو طعامااًا منااه إع خمزنااهبااد ال بااأمره متاعااًا للغیاار احلّماا
 بذلك غاصبًا للمتاع والطعام.

ق يف مثاال الفاارس والبغاال واجلماال ماان احلیوانااات بااالرکوب علوااا وأخااذ یتحّقااو
ق يف مثل الغمن بسوقها بعد طرد املالك أو عدم حضاوره إذا مامهات کما یتحقّ ها وز  د  وَّ قْ م  

نقاادة لساائقهات فلاو کانات قطیاع غامن يف الصاحراء معهاا کانت متشي بسایاقه وتکاون م
 سااوقها وصااار ب قااامواالنتاازاع ماان مالکهااا و واسااتوع علوااا بعنااوان القهاار  فطاارده راعوااا

مينعهاا عان التفا ّ  ق الغصاب ذلاك يف حتّقا کايفت ق والتشاتّ  نزلة راعوا حيافا علواا و
 لصدق االستیالء ووضع الید عرفًا.

ن سکن غیره ّماسکهنا أو یأ یَّ  أن ا يف غیره فیکه يف غصب الدار هذا يف املنقول وأمّ 
کااذا لااو أخااذ مفاحتهااا ماان عاااج املالااك عهنااا أو عاادم حضااورهت وبااأمره فوااا بعااد إز یاأمتر 

یتارّد  یفتحاه و ان واخلاان د فواات وکاذا احلاال يف الادکّ صاحهيا قهرً  وکاان یغلاق البااب و
یکاان هلااا باااب وحیطااان فاایکه  م ا إذاأّمااو تهلااا باااب وحیطااان کااانومثلهاا البسااتان إذا 

فات فواات بعناوان االساتیالء وبعاض التصارّ  - بعاد طارد املالاك - د فواادخوهلا والترّد 
یة واملزرعة.  وکذا احلال يف غصب القر

کلّ  ا هو بانتزاع العانی ذات املنفعاة ا غصب املنافع فإّن ه يف غصب األعیانت وأمّ هذا 
أو  یاادهت کمااا يف العاانی املسااتأجرة إذا أخااذها املااؤجر عاان مالااك املنفعااة وجعلهااا حتاات 

ة اإلجارة سواء اساتویف تلاك املنفعاة واستوع علوا يف مّد  شخص ثالث من املستأجر 
 أم ال. الّ ملکها املستأجر 

کاان املالاك ضاعیفًا غیار  لو دخل الدار  :813مسألة   قاادر  وسکهنا مع مالکهات فإن 

إخراجااه فااإن اخاات   مهنااا اخااتّص فه بطاارف معاانّی اسااتیالاه وتصاارّ  ّص عاایل مدافعتااه و
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أ
کااان اسااتیالاه وتصاارّ الغصااب والضاامان بااذلك الطاارف دون األطااراف األ إن  فاته خاارت و

ال ضاامنًا هلاا  غاصابًا وضاامنًا لتماام الادار  کاانوأجزاهئاا  أطراف الدار  ةباته يف عامّ وتقلّ 
افعهاا املساتوفاة بال بالنسبةت فلو اهندم بعضها ضمن متام ذلك البعض کماا یضامن من

 تة دون ما استوفاها املالك بنفسه.واملفّو 
کاان السااکن ضاعیفاً هذا إذا کان املالك ضعیفًات وأمّ  عایل  یقادر  ه ال عاىن أّنا - ا لو 

الغصب بال  منه قتحقّ ی فال -  رجه من داره أخرجه ه کلما أراد أنمقاومة املالك وأنّ 
ماا دام  بادل ماا اساتوفاه مان منفعاة الادار  وال الید فلیس علیه ضمان الیدت نعام علیاه

 کونه فوا.
کااان يف د الداّبااوَّ ْقاالااو أخااذ      :814مســألة  کبااًا علوااات فااإن  ة فقادهااا وکااان املالااك را

یتبعاه  کاان القائاد غاصابًا هلاا بتمامهاا و الضعف وعدم االستقالل  ثابة املحمول علوا 
کااان بااالعکس کااب  - الضاامانت ولااو  کااان املالااك الرا ّیاابااأن  ًا قااادرً  عاایل مقاومتااه قو

ة يف ضامان علیاه لاو تلفات الداّبا الغصب من القائاد أصااًل فاال قتحقّ ی م - ومدافعته
ه هلات کماا یضامن الساائق د  ْو فق تلفها بسبب قَّ ضمانه هلا لو اتّ ب حيکمتلك احلالت نعم 
 أو سقطت عن مرتفع فتلفت. بسوقه فوقعت يف بئر  ْت دَّ ر  او فشَّ هلا لو کان هلا ل  

إذا اشتر  اثنان يف الغصب فإن اشترکا يف االستیالء عیل لیاع املاال  :815مسألة 
کااّل  نااًا لوحااده ماان کااان أحاادمها أو کالمهااا متمکّ جلمیعااه سااواء أمهنمااا ضااامنًا  کااان 

کااان حباجااة يف ذلااك إع مساااعدة اآلخاار   ر وتعاونااهت فیتخّیاا االسااتیالء عاایل لیعااه أم 
 کما يف األیادمل املتعاقبة. ما شاءاملالك يف الرجوع إع أّه 

یاار  ةإذا غصااب شاایئًا ماان األوقاااف العاّماا :816مســألة  کااان ماان قبیاال التحر  فااإن 

إن کان عمله حمرّ  م رفع الیاد عناهت فلاو مًا وجيب یستوجب الضمان ال عینًا وال منفعة و
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کاخلساف وحناوهت  مان األضارار یصیب عرصاته حتات یاده  یضمن ما غصب مسجدً  م
ه ة اساتیالئه علیاهت نعام إذا اهنادم بناااه حتات یاده ضامنه ألّناجرتاه ماّد یضامن أ کما ال

یرً  بل ملك غیر   طلق للمسجد. لیس حتر
یار  قاف العااّم ا إذا م یکان الوأمّ و کاان وقاف منفعاة أم وقاف ساواء أ مان قبیال التحر

باطااًا أو بسااتانًا  ضااامنًا لکااّل   کااانانتفاااع  ماان العاانی واملنفعااةت فلااو غصااب مدرسااة أو ر
فًة عیل الفقراء أو حنو ذلك فتلفت حتت یده کان ضامنًا لعیهنات ولو استوع علواا موقو
َّّ  ةمّد   املوقوفة. ها کان علیه أجرة مثلها کما هو احلال يف غصب األعیان غیر رّد  مثأ

الفاساااد  املعاااويّض یلحاااق بالغصااب يف الضااامان املقبااوض بالعقاااد  :817مســألة 
ترمل والثمن الاذمل یأخاذه الباائع يف البیاع الفاساد یشهيهت فاملبیع الذمل یأخذه املش وما

اامااا بالفساااد أم جَّ ل  عَّ یکااون يف ضااماهنما کاملغصااوب سااواء أ ال بااهت أم علاام أحاادمها ه 
الااذمل  يف اإلجااارة الفاساادةت واملهاار  وجهال اآلخاارت وکااذلك األجاارة الااّ یأخااذها املااؤجر 

 الطاااالق اخللعاااّي  تأخاااذه املااارأة يف النکااااو الفاسااادت والفدیاااة الاااّ یأخاااذها الااازوج يف
یکااون  ا الذلااك ّماا ل الااذمل یأخااذه العاماال يف اجلعالااة الفاساادة وغیاار ْعااالفاساادت واجلأ 
 ع.ًا عیل التب ّ األخذ فیه مبنیّ 

وماا یشاهيه فلایس فیاه الضامانت فلاو  املعااويّض  ا املقبوض بالعقاد الفاساد غیار أمّ و
یل یکاان م مااا وهااب لااه باهلبااة الفاساادة باملهّتاا قاابض         حااق بالغصاابعلیااه ضاامانت و
ا - (وان اهلل تعاع علومرضبنی الفقهاء ) عیل املشهور  - مت واملاراد باه ْو املقبوض بالّسَّ
یه إذا ع عیل خصوصایّ ل  ّطَّ یَّ فیه أو یضع عنده ل   یأخذه الشخص لینظر  ما اته لکاي یشاتر

 ه حمّل ه یکون يف ضمان آخذه فلو تلف عنده ضمنهت ولکنّ أنّ  املشهور  وافق نظرهت فإّن 
 .حتیاط فیهمراعاة مقتضی اال یتر  فال تإشکال
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إن کاان يف رّد  جيااب رّد  :818مسـألة   نااةتومؤه املغصاوب إع مالکااه ماا دام باقیااًا و
إن استلزم رّد  ه لو أدخل اخلشبة املغصوبة يف بناء لزم علیه  أنّ علیهت حیّت  ه الضرر بل و

إن أّد إخراجهااا ورّد  اءت وکااذا إذا أدخاال اللااوح ى إع خااراب البنااهااا لااو أرادهااا املالااك و
 إذا خیف من قلعه الغرق املوجاب هلاال  إاّل  املغصوب يف سفینة جيب علیه نزعه فور ً 

بةت فاإّن  باه سیاوط مغصاو  نفس حمترمة أو مال حمتارمت وهکاذا احلاال فیماا إذا خااط ثو
إن أّد  جيااب علیااه ذلااك و إن ورد نقااص للمالااك إلزامااه بنزعهااا و ى إع فساااد الثااوبت و

 .أو اللوح أو اخلیط بسبب إخراجها ونزعها جيب عیل الغاصب تدارکه عیل اخلشب
ا إذا کاان حبیاث هذا إذا کان یبیق للمخرا من اخلشبة واملنزوع من اخلیط قیمة وأمّ 

 یبیق له قیمة بعد اإلخاراج فللمالاك املطالباة ببدلاه مان املثال أو القیماة وعایل تقادیر  ال

املطالباة باالعنی دون البادل  - أمل املالك - بذل البدل تکون عینه للغاصبت وهل له
إنورّد  فیلزم الغاصب نزعها  له ذلك. أّن  ةال اجلواب:تکن هلا مالیّ  م ها إلیه و

کماا إذا مازا  - ةعنه ولکن ماع املشاقّ زه متیّ  لو مزا املغصوب  ا ميکن :819مسألة 
یرجيب علیه أن ميیّ  - ة َّ املغصوب باحلنطة أو الدخن بالّذأ  الشعیر   ه.ّد زه و

العانی دفاع بادل ماا کانات هلاا مان املناافع  جيب عایل الغاصاب ماع رّد  :820مسألة 
ة وجب مّد  (ت فلو غصب الدار 78م يف املسألة )املستوفاة بل وغیرها عیل تفصیل تقّد 

ساااواء  تةخاااالل تلاااك املاااّد  - أمل الساااکىن - ض املالاااك عااان منفعهتاااایعاااّو  علیاااه أن
 یسکهنا أحد. لة ممعّط  دار حتت یده کأن بقیت الاستوفاها أم تلفت 

عاایل املنفعااة  لااة فاملاادار دة وکاناات معّط للعاانی منااافع متعااّد  تإذا کاناا :821مســألة 
 د قابلیّ إع مارّ  ینظار  ارفة بالنسابة إع تلاك العانیت والاملتع

أ
خارىت هتاا لابعض املناافع األ

إن کانت قابلة يف نفساها باأنحبسب املتعارف هي الس مفنفعة الدار  حمارزً   جتعال کىن و
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کالفرس حبسب املتعارف  ذلكت ومنفعة بعض الدواّب  وغیر  أو مسکنًا لبعض الدواّب 
إن کانااات قابلاااة يف نفساااها ألنالرکاااوبت ومنفعاااة بعضاااها احل تساااتعمل يف إدارة  مااال و

کاّل الّرَّ  املتعارفاة بالنسابة عانی هاو املنفعاة  حی والدوالب أیضاًات فاملضامون يف غصاب 
  إع تلك العنی.
الاّ یتعاارف اساتعماهلا يف  کابعض الادواّب  - د املتعاارف مهناا فوااّد ولو فرض تعا

  احلمل تارةً 
أ
تتفاوت أجرة تلك املنافع ضامن تلاك األجارةت  فإن م - خرىويف الرکوب أ

کاّل  فلو غصب یومًا دابّ  کاّل  ة تستعمل يف الرکوب واحلمال معاًا وکانات أجارة   مهنماا يف 
إن یاوم دیناارً  کاان علیاه دیناار  کانات أجارة بعضاها أعایل ضامن األعایلت فلاو  واحادت و

 کان علیه دیناران.  یوم دیناران وأجرة الرکوب دینار  أجرة احلمل يف کّل  فرض أّن 
کااان علیااه أجاارة احلکاام مااع االسااتیفاء أیضااًات مفااع تساااومل امل وهکااذا نااافع يف األجاارة 

 األديف.  استوفاهت ومع التفاوت کان علیه أجرة األعیلت سواء استویف األعیل أو ما
کاان املغصاوب مناه شخصاًا جياب الارّد  :822مسـألة  کاان إن   إلیاه أو إع وکیلاه إن 

إع ولیّ  يف الثاين إع نفاس  ًا أو منونًات فلو رّد کما إذا کان صبیّ  ه إن کان قاصر ً کاماًل و
  یرتفع منه الضمان. املالك م

کاان املغصاوب وقفاًا عایل إن کان املغصاوب مناه هاو الناوع کماا إذا   الفقاراء وقاف و
إاّل یرّد  خاّل  منفعة أو وقف انتفاع فإن کان له متول ّ  وهو  العاّم  ه إع الوّل  فیرّد ه إلیه و

کم الشرعّي   مه يف املثاال املاذکور ساّل  یأ  ه إع بعض أفراد النوع بأنیرّد  ت ولیس له أّن احلا

إذا غصاهيا یکاه ط بأ بال الاّ أ  إع أحد الفقراءت نعم يف مثل املساجد والشوارع والقنااطر 
إبقااهااا عاایل حاهلااات باال حيتماال أنهااا رفااع الیااد عهنااا يف رّد  کااذلك يف  یکااون األماار  و

ها رفع الیاد عهناا والتخلیاة بیهناا وبانی الطلباة املدارس فإذا غصب مدرسة یکه يف رّد 
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ت ولکاان کااانوا فوااا عنااد الغصااب مااع انطباااق عنااوان املوقااوف علااوم عنااد الاارّد  ذینالاا
إاّل  اخلاّل  إع الناظر  لرّد األحوط لزومًا ا کملو کان و  .الشرعّي   فإع احلا

کااان املغصااوب و :823مســألة  إشااکالت  املالااك کالمهااا يف مکااان الغصااب فااالإذا 
ه جيااب علیااه وکااان املالااك يف مکااان الغصاابت فإّناا وکااذا إن نقاال املااال إع مکااان آخاار 

کاإعادة املاال إع ذلاك املکاان وتسالیمه إع املالاكت وأّما مکاان  ان املالاك يف غیار ا إن 
ینالغصب فإن کان يف مکان وجود املال ف ا بتسالیمه : إّماله إلزام الغاصب بأحاد األمار

إ   .ا بنقله إع مکان الغصبمّ له يف ذلك املکان و
کااان يف مکااان آخاار وأّماا لااه إلزامااه بنقاال املااال إع مکااان  إشااکال يف أّن  فااال ا إن 

حبساب اخاتالف   تلف ذلكال الذمل هو فیهإع مکانه  الغصبت وهل له إلزامه بنقله
ة أمیاال مان بلاده وعناد ماا رجاع إع عاد عاّد عایل بأ مناه فرساه إذا غصاب  املواردت ماثالً 
مه لاه فیاه تسالیإلزاماه بنقلاه إع البلاد و للمالاك حياّق  ه مثل ذلكفه إلیه البلد أراد رّد 

 . دون مکان الغصب
الفارس بنقال  فلیس له إلازام الغاصاب إع بلد بعیدجّد ً املالك   إذا سافرويف املثال 

مراعاااة مقتضاای  تاار فااال یإلشااکال لمااوارد هااي حمااّل  إلیااه لتساالیمه لااه فیااه وهنااا 
 االحتیاط فوا.

لااو حاادث يف املغصااوب نقااص وعیااب وجااب عاایل الغاصااب أر   :824مســألة 
املعیاوب إع مالکاهت  ورّد  - وهو التفاوت بنی قیمته صحیحًا وقیمتاه معیبااً  - النقصان

کااان العیااب فاارق  ام القیمااةت والیس للمالااك إلزامااه بأخااذ املعیااوب ودفااع متااولاا باانی مااا 
کااان ّماا  ً مسااتقرّ  یتزایااد شاایئًا فشاایئًا حاایّت وباانی مااا  ة ة کالبّلاا یتلااف املااال باااملرّ ا یساارمل و

 یضاامن الغاصااب يف مثلهااا إاّل  ه الیااة إع عفونهتااا وتلفهااا فإّناااحلاصاالة يف احلنطااة املؤّد 
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 .مبلولة ة بنی کوهنا مبلولة وغیر القیم أر  النقصان وتفاوت
کاان حادوث العیاب املااذکور  أو  یااهمنتسابًا إع الغاصاب ولاو مان جهاة تعّد  نعام لاو 

یطه وم یکن املالاك قاادرً  عایل املناع مان تزایاده وال عایل بیاع املاال ماثاًل للحصاول  تفر
 .خصول األر   تلف ضمن الغاصب متام قیمته العیل عوضه فتزاید العیب حیّت 

کااان املغصااوب باقیااًا لکاان نزلاات قیمتااه السااوقیّ  :825مســألة  یضاامن  ه ومة رّد لااو 
 یکن ذلك بسبب نقصان يف العنی. نقصان القیمة ما م

کااملقبوض بالعقاد الفاساد - لو تلف املغصاوب :826مسألة  قبال  - أو ماا حبمكاه 
  کما مرّ  - واملراد باملثّ  ًات ًا وبقیمته إن کان قیمیّ ه إع املالك ضمنه  ثله إن کان مثلیّ رّد 

وجاود مثلاه يف الصافات الاّ ختتلاف باختالفهاا الرغبااتت  یکثار  ماا - يف کتاب البیاع
بااات ماان احلنطااة والشااعیر  ال مااا والقیمااّي  کااذلكت فاحلبو ة واملااا   َّ والااّذأ  واألرز  یکااون 

یااة املعمولااة  والعاادس وحنوهااا ماان املااثّ   يف وکااذلك اآلالت والظااروف واألمقشااة واألدو
د وحنومهاا وغالاب أناواع ة من الیاقوت والزمارّ األصلیّ  املصانع يف هذه األزمنةت واجلواهر 
 .من القیمّي  احلیوان کالفرس والغمن والبقر 

یکااه  یکااون موافقااًا لااه يف الصاانف وال مااا ثلااه  املااراد بضاامان املااثّ   :827مســألة 
إّناااالحّتاا اختالفهمااا يف بعااض الصاافات باانی الصاانفنی ب ا حيصاال التغااایر اد يف النااوعت و

یکاون  ات العقالء دون االخاتالف الاذمل الات الّ ختتلف باختالفها رغبواخلصوصیّ 
 إلیه يف هذا املقام. ینظر  ه الکذلك فإنّ 

إن تفاوتات ال املثال يف املاثّ   ر لاو تعاّذ  :828مسألة  قیماة وزادت ضامن قیمتاهت و
کاان لاه حانی الغصاب قیماة وونقصت حبسب األزمنة باأ يف وقات تلاف العانی قیماة ن 

 
أ
یوم التعّذ أ  قیمة ثالثة والیوم الذمل یدفع إع املغصوب منه قیمة رابعاة فاملادار  ر خرى و
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ًا مان احلنطاة کانات قیمهتاا ّنافیجب علیه دفع تلك القیمةت فلاو غصاب طأ  عیل األخیر 
ین فأتلفها يف زمان کانت احلنطة موجودة وکانت قیمهتاا ثالثاة دناانیر َّّ  دینار رت تعاّذ  مثأ

َّّ  وکانت قیمهتا أربعة دناانیر یاغ ذمّ  مضای زماان وأراد أن مثأ تاه یادفع القیماة مان جهاة تفر
 جيب علیه دفع هذه القیمة. وکانت قیمة احلنطة يف ذلك الزمان مخسة دنانیر 

 دفااع القیمااة فقدانااه يف البلااد ومااا الااذمل جيااب معااه ر یکااه يف التعااّذ  :829مســألة 
 ادة.ا ینقل مهنا إلیه عحوله مّ 

یااد ماان مثاان املثاال وجااب علیااه الشااراء ودفعااه إع  :830مســألة  لااو وجااد املثاال بأز
یادة کثیرة حبیث عّد   جيب. رً  عرفًا ماملثل متعّذ  املالكت نعم إذا کانت الز

 إعطاااهت یکان عایل الغاصاب إاّل  قیمته م تللو وجد املثل ولکن تن ّ  :831مسألة 
ًا ماان احلنطااة يف زمااان ّناافاااوتت فلااو غصااب طأ بالت ولاایس للمالااك مطالبتااه بالقیمااة وال

إع زمااان  - قصااورً  أو تقصاایر ً  - یاادفع مثلهااا وأتلفهااا وم قیمهتااا عشاارة دنااانیر  کاناات
اایکاان علیااه إاّل  م لاات قیمهتااا وصااارت مخسااة دنااانیر تن ّ  قااد ماان احلنطااة  ّن  إعطاااء طأ
احلنطةت بال لایس من  ّن مع طأ  مطالبة مخسة دنانیر  یکن للمالك مطالبة القیمة وال وم

إبقاهئااا يف ذّماا کااان تتاارىّق  ة الغاصااب إع أنلااه االمتناااع ماان األخااذ فعاااًل و  القیمااة إذا 
یغ ذمّ  ید األداء وتفر  .ته فعالً الغاصب یر

 یکان مة مان جهاة الزماان أو املکاان ة بااملرّ لو سقط املثال عان املالّیا :832مسألة 
کاان يف ارتفااع  ذلاك الزماان أو املیکاه دفعاه يف صب إلزام املالك بأخذ املثالت والللغا

ا به املالكت فلاو غصاب یرض م الضمان لو َّ یادفع إع  دً  يف الصایف وأتلفاه وأراد أنلَّ
باة مااء عناد  غصب قربة ماء يف مفازة فأراد أن املالك مثله يف الشتاءت أو یادفع إلیاه قر

إع زماان أو  ار فاإن تراضایا عایل االنتظا لیس له ذلك وللمالاك االمتنااعت وحینئاذ   الهنر 
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إاّل   فللغاصااب دفااع قیمااة املغصااوب إع املالااك مکااان یکااون للمثاال فیااه قیمااة فهااو و
ولیس للمالك االمتناع من قبوهلات وهل یراعی يف القیمة زمانًا ومکانًا وعاء الغصاب أو 

ال وجوه صل بسقوطه عن املالّیةالتلف أو أديف القمی وهو قیمته يف الزمان أو املکان املتّ 
 التصالهي. لزوماً  وطواألح

فااإن  - مکمااا تقااّد  - ًا ضاامن قیمتااهلااو تلااف املغصااوب وکااان قیمّیاا :833مســألة 
تتفاوت قیمته يف الزمان الذمل غصبه ماع قیمتاه يف زماان تلفاه وقیمتاه يف زماان أداء  م

کاأن کانات  لك فالالقیمة وال يف أثناء ذ إن تفاوتت حبسب اختالف األزمنة  إشکالت و
ید أو أقّل قیمته یوم الغصب أ یاد أو  ز من قیمته یوم التلف أو کانت قیمته یوم التلف أز

کااان األحااوط  أقااّل  إن  ماان قیمتااه یااوم األداء کاناات العباارة بقیمتااه يف زمااان التلااف و
 الترايض والتصالهي فیما به التفاوت.استحبابًا 

کااان تفاااوت القیمااة السااوقیّ  ااد اخااتالف الرغبااات وقاعاادة الْ ة ملجاارّ هااذا إذا  ض رْ عَّ
کاان ا إذا کان بسبب تبّد لبت وأمّ والط ل بعض أوصاف املغصوب أو ما يف حمكها باأن 

یااادة قیمتااه حاانی الغصااب وقااد فقااده حاانی التلااف أو  واجاادً  لوصااف کمااال أوجااب ز
 - ن يف الشاة واللون املرغوب فیه يف القما  والفیروزا وحنو ذلاكمَّ کالّس   - بالعکس

 وال. وأحسن األحمیَّ ق   الْ یلَّ ْع بأ العبرة حینئذ  ف
  لااو م تتفاااوت قیمااة زَّ و

الغصااب والتلااف ماان هااذه اجلهااة ولکاان حصاالت يف  ماااينَّ
َّّ  املغصوب صفة یوجب االرتفاع بنی الزماننی یکان بفعال  زالت تلاك الصافةت فاإن م مثأ

کاان ه کذلك أمل یضمن قیمته حال االتّ أنّ  فاحلکمالغاصب  صاف بتلك الصفة کما لو 
یضاً  َّّ  احلیوان مر َّّ  صحیحاً  صار  مثأ ا إن کان بفعال الغاصاب کماا عاد مرضه وتلفت وأمّ  مثأ

َّّ   عانفأعلفه کثیرً  وأحسن طعامه حیّت  لو کان احلیوان هازالً  ا مثأ زال وتلاف عااد إع ا أ
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َّ ضمان بحيکم  م إن کان هو األحوطن  قیمته حال ع   .استحباباً  ه و
ـــألة  کاااان  کماااا إذا - ة بااااختالف املکاااانإذا اختلفااات القیماااة الساااوقیّ  :834مس

ین ويف مکااان التلااف بعشاارة أو بااالعکس فهاال  - املغصااوب يف مکااان الغصااب بعشاار
یلحق ذلك بااختالف الزماان فتکاون العبارة  کاان التلاف مطلقاًات أو یلحاق بااختالف 

اا الْ یلَّ ألوصاااف فتکااون العباارة بااأْع ا کااان والصااحیهي هااو األوّ  تال فیااه وجهااانمیَّ ق  إن  ل و
 .مراعاة الثاين األحوط استحباباً 

تالفاًا  إرجاع املغصوب إع مالکه فإن کان حبیث یعاّد  عادةً  ر إذا تعّذ  :835ة مسأل
 أو وقاع السامك يف البحار  الوحشاّي  مالاك کماا إذا انفلات الطاائر  ماااًل باال عرفًا أمل یعّد 

اوحنو ذلك ترتّ  اًل ثْ بت علیه أحکام التلف فیجب عیل الغاصب دفاع بدلاه إع املالاك م 
کذلك مفع الیأس من احلصول علیاه کاملساروق الاذمل لایس لاه  یعّد  م ا لوأو قیمةت وأمّ 

یسامّ  ی ذلاك البادل: عالمة جيب عیل الغاصب إعطااء مثلاه أو قیمتاه ماا دام کاذلك و
 (.)بدل احلیلولة

کاان ل ميلکههل و إن  لغاصاب اساترجاعه فیماا املالك مع بقاء املغصاوب يف ملکاه و
ینتقال املغصاوب موقّ  ميلکاه هن من إرجاع املغصاوب إلیاهت أو أّنامتکّ  إذا صادف أن تاًا و

کّل  االنتق تًا أیضًات أو أّن إع الغاصب موقّ   ها الثاين.ال وجوه أصّح مهنما دامئّي  ال يف 
کاان للبادل نااء ومناافع يف تلاك املاّد  :836مسألة  کاان للمغصاوب مناهت ولاو لاو  ة 

ا صلناء أو منافع کان للغاصبت نعم النماء املتّ  للمبدل کان اتْ یَّ  نمَّ کالّس  ع العانی مفایت  َّ
 ما استرجعها صاحهيا استرجعها بنماهئا.

 ر ات عناد تعاّذ ات ويف املثلّیاالقیمة الّ یضمهنا الغاصب يف القیمّیا :837مسألة 
ة املعاملة وغیرمهاا ة املسکوکنی بسکّ ا حتتسب بالنقد الرائج من الذهب والفّض املثل إّن 
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األخیااارةت فهاااذا هاااو الاااذمل  عصاااور ة املتداولاااة يف المااان املساااکوکات واألوراق النقدّیااا
فلیس للضاامن  ته املغصوب منه کما هو کذلك يف لیع الغرامات والضماناتیستحقّ 

 یدفعه مقیسًا إع النقد الرائج.  بالترايض بعد مراعاة قیمة مادفع غیره إاّل 
کاان النقاد الارائج يف  - حبساب اخاتالف األمکناة - إذا اختلف النقد الارائجو کاأن 

ا إذا اختلااف ت وأّمااعبرة بالنقااد الاارائج يف بلااد التلاافیااره يف بلااد األداء فااالبلااد التلااف غ
حبسب اختالف األزمنة فإن کان االختالف يف الناوع باأن ساقط الناوع الارائج يف زمان 

کاان االخاتالف حبساب املالّیا تالعبرة بالثااين تالتلف وأبدل بغیره کان إن  کاان ة باأو ن 
کثاار  احتساااب قیمااة التااالف  ف  یکاا منااه يف یااوم األداء ة ممالّیاا الاارائج يف یااوم التلااف أ

  .به يف زمن األداء ر به يف زمن التلف بل الالزم احتساهبا  ا تتقّد  ر کانت تتقّد   ا
ها مالّیا ولو انعکس األمر  ة يف فاه کفایاة احتسااب قیمتاه يف زمان األداء  اا یسااو

يف مثلاه  لزومااً  ت واألحاوطالساابق إشاکال زمن التلف أو لزوم احتساهبا بانفس املقادار 
 التصالهي.

کلّ الفل ّ  :838مسألة  ة ها مثلّیاات واملعادن املنطبعة کاحلدید والرصال والنحاس 
تضمن لیعها باملثلت وعند  مضروبنیت وحینئذ   ة مضروبنی أو غیر  الذهب والفّض حیّت 
ذهب رة املثاالت نعاام يف خصااول الااات املتعااّذ املثلّیاا تضاامن بالقیمااة کسااائر  ر التعااّذ 
م م الاذهب بالادرهم أو قاّو کماا إذا قاّو  - اجلانس م بغیار ه إذا قّو ة تفصیلت وهو أنّ والفّض 
م ة بالادرهم وقاّو م الفّضاباأن قاّو  - م بااجلنسا إذا قاّو إشکالت وأمّ  فال -  ة بالدینارالفّض 

ة املضاامونة م وزنااًا کمااا إذا کاناات الفّضاافااإن تساااوى القیمااة واملقااّوَّ  -  الااذهب بالاادینار
إشکال  کان وزهنا أیضًا عشرة مثاقیل فالمت بثمانیة دراهم وّو مة عشرة مثاقیل فقأ املقّوَّ 
  أیضًا.
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إن ک اًل اااال مثااارة مثاقیاااة عشااامة املقّوَّ ااات الفّض اااباأن کان - اوتاااا التفاااان بیهنمااو
ة فیشااکل دفعهااا غرامااة عاان الفّضاا - ماات بثمانیااة دراهاام وزهنااا مثانیااة مثاقیاالّو  وقااد قأ 

 م بغیار یقاّو  أنلزوماًا کونه داخاًل يف الربا فیحرم کما أفیت به لاعةت فااألحوط  الحتمال

  یسلم من شهية الربا.والذهب بالدرهم حیّت  م الفضة بالدینار اجلنست بأن یقّو 
ه ًا أو أنّ ًا أو قیمیّ مثلیّ  ات واملعادن املنطبعة هل یعّد املصنوع من الفل ّ  :839مسألة 

فااإن  :هااو التفصاایل باانی املااوارد الصااحیهيال حبسااب هیئتااه ّي تااه وقیمااحبسااب ماّد  مااثّ  
 أنظااار  حمااّط  - يف األساااس - ة تکااون هاايکاناات الصاانعة  ثابااة ماان النفاسااة واألمهّیاا

یّ  ً  أو البدیعاة الناادرةت فاه مثال ة العتیقة جّد العقالء ومورد رغباهتم کاملصنوعات األثر
یدفع الغاصب قیمته السوقیّ ته وهیئته م  اّد ًات فیقّو املصنوع قیمیّ  ذلك یعّد    ة.و
کاااان یکثااار  م ا إنوأّمااا کاااذلك فاااإن  وجاااود مثلاااه يف الصااافات الاااّ ختتلاااف  تکااان 

کاملصنوع باآلالت واملعامل املعمولاة يف هاذه األزمناة مان الظاروف  - الرغباتباختالفها 
ة صنفهت وهکاذا احلاال فیماا إذا مع صنعته یضمن باملثل مع مراعا فهو مثّ   - واآلالت

 .ه یضمن باملثل حینئذ  وجودها وعدمها سّینی فإنّ  ة أصاًل وعّد تکن هلیئته مالیّ  م
ین  ا إذا موأّماا هبیئتااه تااه مثلّیاا اّد  ه یعااّد ّنااإفیکاان املصاانوع ماان القساامنی املااذکور ًا و
ًا کاان ةت فلاو غصاب قرطاًا ذهبّیاة والفضیّ واملصوغات الذهبیّ  ّ  ًا کغالب أنواع احلأ قیمیّ 

ف عنده أو أتلفه ضامن مثقاالنی مان الاذهب ماع ماا باه التفااوت بانی وزنه مثقالنی فتل
 مصو . قیمته مصوغًا وقیمته غیر 

العانی  ة رّد لو غصب املصنوع وتلفت عنده اهلیئة والصنعة دون املااّد  :840مسألة 
کاان للهیئاة  - أمل ما تتفاوت به قیمته قبل تلف اهلیئة وبعده - وعلیه األر  أیضاً  لاو 

کاان فارارً  عان إعطااء األر  میعید صناعته ک ب الغاصب أنةت ولو طلمالیّ  جياب  ماا 
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إرجااع  املالاك لایس لاه إجباار  کماا أّن  عیل املالك القبولت الغاصاب بإعاادة الصانعة و
 
أ
 وع.املغصوب إع حالته األ

کما يف آالت  - حمترمة مة غیر صنعة حمرّ  لو کانت يف املغصوب املثّ   :841مسألة 
ة لاو املااّد  ة أو مع ذهاات فیارّد یضمن الصنعة سواء أتلفها خاّص  م - مملحّرَّ واللهو ا القمار 

 يء ألجل اهلیئة والصنعة.ابقیت ومثلها لو تلفت إع املالك ولیس علیه ش
ــألة  َّّ  لااو تعاقباات األیااادمل الغاصاابة عاایل عاانی :842مس ن غصااهيا بااأ - تلفاات مثأ

َّّ  شخص عن مالکها َّّ  مثأ غصهيا من الثاين شخص  غصهيا من الغاصب شخص آخر مثأ
َّّ  ثالااث وهکااذا یرجااع بباادل مالااه ماان املثاال أو  ضاامن اجلمیااعت فللمالااك أن - تلفاات مثأ
کثر  القیمة إع کّل  إع أ یًا أو متفاوتًات حایّت  واحد مهنم و یع متساو ه  أّنامن واحد بالتوز

کّل   لو کانوا عشرة مثاًل له أن یأخذ من  ه مان قّ یساتح ما  رَّ ْش مهنم عأ  یرجع إع اجلمیع و
یًا أو  البدل وله أن یع متسااو یأخذ مان واحاد ماهنم النصاف والباا  مان البااقنی باالتوز
 بالتفاوت.

الاذمل  ا الغاصاب األخیار : فأّماضا حکم بعضهم مع بعهذا حکم املالك معهمت وأمّ 
یرجاع هاو  ه لاو رجاع علیاه املالاك وغرماه مالضمان  عىن أنّ  تلف املال عنده فعلیه قرار 

الاك لاو رجاع إع واحاد امل ا غرمهت سالف غیره من األیاادمل الساابقةت فاإّن عیل غیره  
مهنم الرجاوع عایل  لکّل   الذمل تلف املال عندهت کما أّن  یرجع عیل األخیر  مهنم فله أن

 . تالیه وهو عیل تالیه وهکذا إع أن ینهتي إع األخیر
لغاصب و ا غرم لو اشترى شیئًا جاهاًل بالغصب رجع بالثمن عیل ا :843مسألة 

کاانللمالك عوضًا عمّ  رجاوع  لاه فیاه نفاعت ولاو کاان عاملاًا فاال ا ال نفع لاه يف مقابلاه أو 
 ا غرم للمالك.بشيء مّ 
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کاااان علیاااه أر  النقصاااانت ب املغصاااوب يف یاااد اإذا تعّیااا :844مســـألة  لغاصاااب 
 اإلماااء باابعضالعبیاد و احلیااوانت نعاام قاد اخااتّص  فارق يف ذلااك بانی احلیااوان وغیار  وال

 بیاهنا. عحاجة إا ال التفاصیل واألحکام مّ 
ا :845مسألة  کاّل نقأ لو غصاب شایئنی تَّ واحاد مهنماا منفاردً  عان قیمتاه  ص قیماة 

کاان  متمعًا ماع اآلخار  کمصاراعي البااب وفاردمل احلاذاء فتلاف أحادمها أو أتلفاهت فاإن 
نقاص مان قیمتااه  الباا  ماع مااا رً  ضاامن قیماة التاالف متمعااًا ورّد ًا متعاّذ ًا أو مثلّیاقیمّیا

إن کان مثلیّ   .البا  رً  دفع مثله مع رّد ًا متوفّ بسبب انفرادهت و
کااان قیمااة فَّ فلااو غصااب حااذاًء قیمّیاا کااّل   ه  ْیاادَّ رْ ًا  مهنمااا  متمعاانی عشاارة وکااان قیمااة 

 اآلخار  منفردً  ثالثة فتلف أحدمها عنده ضمن التاالف بقیمتاه متمعاًا وهاي مخساة ورّد 

یعطاي للمالاك سابعة ماع أحاد سبب انفراده وهاو اثناانت فمع ما ورد علیه من النقص ب
ت ولو غصب أحدمها وتلف عنده ضمن التالف بقیمته متمعاًا وهاي مخساة يف الفردین

 تکاون علیاه الفرض املذکورت وهال یضامن الانقص الاوارد عایل الثااين وهاو اثناان حایّت 
 ل. واألرجهي هو الوجه األوّ  توجهان ال سبعة أم ال

بة فهااي عاایل لااو حصاال :846مســألة  یااادة يف العاانی املغصااو ت بفعاال الغاصااب ز
 :ةأقسام ثالث
حمضااًات کتعلاامی الصاانعة يف العبااد وخیاطااة الثااوب سیااوط  : أن تکااون أثاار ً أحــدها

 ة وحنو ذلك.وصیاغة الفّض  املالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن احلنطة
بسایطة وحناو والبنااء يف األرض ال ة حمضاةت کغارس األشاجار : أن تکون عینیّ ثانهيا
 ذلك.

بًا بالعینیّ ثالهثا  ةت کصبغ الثوب والباب.: أن تکون أثرً  مشو
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بة  ا یکون أثرً  حمضًا رّد  :847مسألة  يء اش ها کما هي واللو زاد يف العنی املغصو
یادة وال من جهة أجرة العملت ولیس له إزالة األثر  إعادة العانی إع له ألجل تلك الز  و

بدون إذنهت ولو أزاله بدون  ف يف مال الغیر ه تصرّ نّ إلكت حیث ما کانت بدون إذن املا
إزالتاه إجيااد األثار  ر ما ماع تکا ّ سایّ  إشاکالإذنه فاه ضامانه لالر   مراعااة  یتار  فاال و

  ت وللمالك إلزامه بإزالة األثر االحتیاط فیهمقتضی 
أ
إعادة احلالة األ کاان وع و للعانی إذا 

قیماة الصانعةت نعام لاو ورد نقاص عایل  نئاذ  یضامن الغاصاب حی له غرض يف ذلك وال
 العنی ضمن أر  النقصان.

لو غصب أرضًا فغرسها أو زرعها فاالغرس والازرع وناامهاا للغاصابت  :848مسألة 
إذا م یارض املالاك ببقاهئاا يف األرض مّ  إن  اناًا وال بااأجرة وجاب علیاه إزالهتماا فااور ً و و

دامات مشاغولة هبماات ولاو  وأجارة األرض ماا فر احل طّم  علیه أیضاً  بذلكت کما أّن  ر تض ّ 
حاادث نقااص يف قیمااة األرض بااالزرع أو القلااع وجااب علیااه أر  النقصااانت ولااو بااذل 

  جيب عیل الغاصب إجابته. حب األرض قیمة الغرس أو الزرع مصا
جياب عایل صااحب األرض قبوهلاات  الغاصب أجرة األرض أو قیمهتا م وکذا لو بذل

هاا ماع ها مع طلب املالاك ولایس لاه طمّ ض بئرً  کان علیه طمّ الغاصب يف األر ولو حفر 
بة بنااًء فهاو کماا لاو غارس عدم الطلب فضاًل عمّ  ا لو منعهت ولو بىن يف األرض املغصو

فوات فیکون البناء للغاصب إن کانت أجزااه له وللمالك إلزامه باالقلعت فحمكاه حکام 
 . الغرس يف لیع ما ذکر

ااا يف أرض غصاااهيا وکاااانلاااو غااارس أو باااىن  :849مســـألة  وأجااازاء البنااااء  راسالغ 
له ولیس للغاصب قلعها أو مطالبة األجرةت وللمالك إلزاماه  لصاحب األرض کان الکّل 

 بالقلع واهلدم إن کان له غرض يف ذلك.
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کاان ا :850مسألة  الصابغ  لباا  فیاه مان أثار لو غصاب شایئًا وصابغه بصابغة فاإن 
ه کمااا هااو يف صاابغ األثااواب وحنوهااا لزمااه رّد  جاارم لااه عرفااًا کمااا هااو الغالااب عرضااًا ال

ت  برضا املالاكالصبغ إاّل  ولیس له إزالة أثر  تيء له إزاء صبغه التالف باالستعمالاش وال
إن کان البا  فیه مّ  ْت األر  لو نقص علیه دفع ّن کما أ ا له جارم عرفاًا قیمته بالصبغت و

کاان احل األخشاب وْ  ة املتعارفة يف طَّ کاألصباا الدهنیّ  دید وحنومها فإن أمکان إزالتاه 
للمالك إلزامه هبات ولو ورد نقص عایل املغصاوب  له ذلك ولیس للمالك منعهت کما أّن 

جياب  که الصابغ بعاوض مبسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصبت ولو طلب املالك أن ميلّ 
 که املغصوب بقیمته. ميلّ  یطلب الغاصب منه أن علیه إجابته کالعکس بأن

ة ا يف مالّیاکاشاتر زالة أو تراضیا عیل بقائاهميکن اإل م إنکن إزالة الصبغ وهذا إذا أم
مصابو  بنسابة  املغصوب بالنسبةت فلو کان التفاوت بانی قیمتاه مصابوغًا وقیمتاه غیار 

که مع املالك يف مالیّ   ته هبذه النسبة.السدس کان اشترا
إاّل  ههااذا إذا زادت قیمااة املغصااوب بصاابغ لغاصااب  فلااو نقصاات بااذلك ضاامن او

 يء علیه.ايء للغاصب کما ال شاومع التساومل ال ش تالنقص
کاان  لاو صابغ املغصاوب مان شاخص بصابغ مغصاوب مان آخار  :851مسألة  فاإن 
کاان الباا  رْ ج    ضًا الرَّ البا  فیه عَّ  إن  مًا ضمن ملالك الصبغ بدله مان املثال أو القیماة و

م للغاصب فیجرمل علیه ما تقّد  الصبغ ملکاً  جرمًا فله مطالبته بالبدل فإن بذل له صار 
إن م فق مع مالاك املصابو  عایل بقااء الصابغ یطالب بالبدل واتّ  يف املسألة السابقةت و

ته مهناا یأخذ مان الغاصاب ماا باه التفااوت بانی حّصا ته بالنسبة وله أناشتر  يف مالیّ 
وبنی قیمة الصبغ قبل االستعمال إن وجدت هذا إذا زادت قیماة املغصاوب بصابغه ولاو 

 نقصت ضمن الغاصب النقص کما یضمن بدل الصبغ ملالکه.
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 وعاّد  اختیاار  لو مزا الغاصب املغصوب بغیره أو امتزجا يف یده بغیار  :852مسألة 
یج موجودً  واحدً  ال کاان املازا جبنساه وکاناا تدةخلیطاًا مان موجاودات متعاّد  املز  فاإن 

املجماوع بنسابة مالوماات وال أردأ تشاارکا يف  خار متماثلنی لایس أحادمها أجاود مان اآل
 ف فیاه إاّل ولیس عیل الغاصب غرامة باملثل أو القیمة بل الاذمل علیاه هاو عادم التصارّ 

ته منه وتسلیمها إلیه لو کان مطالبًا باذلك کماا حّص  برضا املغصوب منه والقبول بإفراز 
 .األموال املشترکة حلال يف سائر هو ا
یطالاب الغاصاب  فللمغصاوب مناه أنجاود أو أردأ مناه إن مزا املغصوب  ا هو أو

یات یقبل باملشارکة يف اخللیط بنسابة املالّیا وله أن ببدل ماله ةت فلاو خلاط لتارً  مان الز
یت اجلیّ  بلتر  الردملء قیمته مخسة دنانیر  وقبال املغصاوب  د قیمته عشرة دنانیر من الز

 ل ثلث املجموع وللثاين ثلثاه. منه بالشرکة کان للوّ 
کاان فیماا یعاّد  ا إذا مزجه بغیر غصوب جبنسهت وأمّ هذا إذا مزا امل معاه  جنساه فاإن 

إن متالفًا کما إذا مزا ماء الورد ا یت ضمن البدلت و کماا  - یکان کاذلك ملغصوب بالز
حبکاام اخللااط  کااان - بالعساال أو خلااط اخلااّل  لااو خلااط دقیااق احلنطااة باادقیق الشااعیر 

نه بنی أخذ البادل وبانی الرضاا املغصوب م ر فیتخیّ  تباألجود أو األردأ من جنس واحد
 ة.باالشترا  يف العنی بنسبة املالیّ 

املغصاوب مناه املشاارکة  لو خلط املغصوب باألجود أو األردأ واختار  :853مسألة 
قیمااة املخلااوط أنقااص ماان قیمااة اخللیطاانی  تة ولکاان کاناايف املخلااوط بنساابة املالّیاا

من الغاصاب هاذا الانقصت عیل املغصاوب مناه ضا منفردین فورد بذلك النقص املاّل 
یت اجلیّ  مناه ردملء قیمتاه  وخلطاه بلتار  د قیمته عشرة دنانیر کما لو غصب لترً  من الز

ین اثااين وبساابب االخااتالط صااار  مخسااة دنااانیر  ة حّصاا دینااارً  فصااار  عشاار  قیمااة اللتاار
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یتاه غیار  واحلاال أّن  یساومل مثانیة دناانیر  - وهو الثلثان - املغصوب منه بعد التقسمی  ز

 .هذا النقص الغاصب فنقص منه اثنان غرم  املخلوط کان یساومل عشرة دنانیر
ة کالولااد واللاانب ماان فوائااد املغصااوب ماان األعیااان اخلارجّیاا مااا یعااّد  :854مســألة 
 ه إلیاه ماا دام باقیااًا ورّد ملاك للمغصااوب مناه فیجاب عایل الغاصااب رّد  والثمار  والشاعر 

 تلفهت وأمّ  عوضه عیل تقدیر 
أ
ة فهاي أیضاًا ورکاوب الداّبا خارى کساکىن الادار ا منافعه األ

کاّل  -  دون الفائتة کما مرّ  - تةمضمونة عیل الغاصب سواء املستوفاة مهنا واملفّو   وکاذا 
یاادة قیمتاه صفة حصلت يف املغصوب ال َّّ  بفعل الغاصب وأوجبت ز زالات ونقصات  مثأ

إن رّد بزواهلا قیمته فإنّ  يف املساألة    ماا مارّ العنی کما کانت قبل الغصب عیل ه یضمهنا و
(833).  

یاااادة صااافة َّّ  ولاااو زادت القیماااة بز َّّ  زالااات تلاااك الصااافة مثأ الصااافة بعیهناااا عاااادت  مثأ
یاااادة التالفاااة إاّل  م  یضااامن قیماااة الز

أ
یاااادة الثانیاااة عااان األ وع فیضااامن  إذا نقصااات الز

اا ر ا لااه مقااّد التفاااوتت ولااو زادت القیمااة لاانقص بعضااه ّماا فعاایل الغاصااب دیااة  ّب  کاجْلَّ
َّّ  دت فیه صفة ال قیمة هلانایةت ولو جتّد اجل  زالت م یضمهنا. مثأ

َّّ  بفعاال الغاصااب فاازادت قیمتااه لااو حصاالت فیااه صاافة ال :855مســألة  زالاات  مثأ
َّّ  فنقصاات   حصاالت مثأ

أ
  خاارى زادت هبااا قیمتااه مفیااه صاافة أ

أ
یااادة األ وع یاازل ضاامان الز

یادة الثانیة. ینجبر  وم  نقصاهنا بالز
کااان للمغصااوب منااه ال الغاصاابخاااّلً  ً  فصااار لااو غصااب مخاار :856مســألة  ولااو  ت 
ت ولاو املغصوب منه بنی أخذ الزرع وبانی املطالباة ببادل احلاّب  ر ًا فزرعه ختیّ غصب ح ّ 

وهکذا احلال لو غصب بیضًا فاستفرخه أو غصاب  تبذل له البدل کان الزرع للغاصب
َّّ  عنده مخر ً  عصیرً  فصار   .اّلً خَّ  صار  مثأ
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 لو غص :857مسألة 
أ
 ب فحاًل فأنزاه عیل األ

أ
ن  ن  فأولدها کان الولد لصاحب األ

إن کان هو الغاصب وعلیه أجرة الضراب.  و
یر  اخلمر  ّي یضمن املسلم للذمّ  :858مسألة   ساتتارتبقیمهتما عندهم ماع اال واخلنز

اختصاصه فیما إذا استوع علوما لغارض صاحیهي کتصانیع  وکذا یضمن للمسلم حّق 
 استعماهلا دواًء.  أوخاّلً  اخلمر 

کاّل مان الضامان وکیفیّ   لیع ما مرّ  :859مسألة  یاة يف   تاه وأحکاماه وتفاصایله جار
یة عیل مال الغیر  إن حّق  بغیر  ید جار  يف ماوارد إاّل  - تکن عادیة وغاصابة وظاملاة م و

فتجارمل  - م تفصیل ذلك يف کتااب الودیعاةتقّد  ة کماة کانت أو شرعیّ األمانات مالکیّ 
ما هي حبمكهات وما وضع الید علیه ة الفاسدة وما یقبض باملعامالت املعاوضیّ يف لیع 

باه اشاتباهًا أو أخاذ شایئًا مان  بسبب اجلهال واالشاتباه کماا إذا لابس حاذاء غیاره أو ثو
یة باعتقاد أنّ   حيصی.  ا الذلك مّ  ه ماله وغیر سارق عار

ی وهاو املسامّ  - انالید الغاصبة وما یلحاق هباا موجباة للضام کما أّن  :860مسألة 
کذلك للضمان سببان آخران  - مةم تفصیله يف املسائل املتقّد ( وقد تقّد )ضمان الید با

 
أ
کااان  وهااو اإلتااالف سااواء لااه ساابب آخاار  :خاارىمهااا اإلتااالف والتساابیبت وبعبااارة أ

 ة.ة أو صفة کمالیّ یکون املتلف عینًا خارجیّ  فرق بنی أن اشرة أو السبب من غیر باملب
يف مصااادیقه کمااا إذا ذبااهي حیوانااًا أو ختاا اإلتااالف باملباشاارة واضااهي ال :861مســألة 

ا ذلك مّ  فأحرقه وغیر  رماه بسهم فقتله أو ضرب عیل إناء فکسره أو رمی شیئًا يف النار 
 ب علیاه اإلتاالفت کماا لاو حفار يء یترتّ اا اإلتالف بالتسبیب فهو إجياد شحيصیت وأمّ  ال

 یخ واملاوز البّطا واملزالاق کقشار  سان أو حیوان أو طارح املعااثر فوقع فوا إن بئرً  يف املعابر 

یق فأصاب به عطب أو جنایة عیل حیاوان أو إنساان  يف املسالك أو أوتد وتدً  يف الطر
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یق فتمرّ  أو وضع شیئاً  ًا أو حیوانًا بصاحهيا فتعقره أو ألیق صبیّ  ة فتنفر به الدابّ   عیل الطر
  .ع أ الّسَّ  يف مسبعة فقتله یضعف عن الفرار 

مباادرً   فطار  ة فشردت أو فتهي قفصًا عیل طائر القید عن الدابّ  ومن ذلك ما لو فّك 
یکاون علیاه  أو بعد مکاث وغیار  ذلاكت فاه لیاع ذلاك یکاون فاعال السابب ضاامنًا و

کاان مثلّیا کاان قیمّیاغرامة التاالف وبدلاه إن  إن  إن صاار ًا فباملثال و ساببًا  ًا فبالقیماةت و
 يف ضمان الید.   ان علیه األر  کما مرّ ب املال کلتعیّ 

لو غصب شاة ذات ولد مفات ولدها جوعاًا أو حابس مالاك املاشایة  :862مسألة 
غااذاء   إذا احنصاار یضاامن بساابب التساابیب إاّل  فق تلفهااا مأو راعوااا عاان حراسااهتا فاااتّ 

 
أ
حفظهاا واحتااج  اخلطار  الساباع ومظااّن  اّل ه وکانت املاشیة يف حمَّ مّ الولد بارتضاع من أ

 إع حراسة املحبوس فعلیه الضمان.
ا لو فتهي وأمّ  توکاء ظرف فیه مائع فسال ما فیه کان ضامنًا له لو فّك  :863مسألة 
َّّ  رأس الظرف یهي احلادثة أو انقلب بوقوع طائر فق أنّ اتّ  مثأ  فسال ما علیه مثالً  ه قلبته الر

 حيکاام نعاام - یااهیتاار  مراعاااة مقتضاای االحتیاااط ف فااال - فیااه فااه الضاامان إشااکال
یاو العاصفة أو يف متمع الطیور إذا الضمان فیما ب  ومظاّن  کان ذلك يف حال هبوب الر

 وقوعها علیه.
سارقًا علیه فسرقه ضمنه فیما إذا  لو فتهي بابًا عیل مال فسرق أو دّل  :864مسألة 

 يف بعض املوارد. هو احلالکما  تکان التلف مستندً  إلیه عرفاً 
یااق العاااّم  فوقااع عاایل اجلااار  اجلاادار  اهنااار إذا  :865مســألة  فأصاااب  أو عاایل الطر

کاان اجلادار  إنسانًا أو حیوانًا أو غیرمها فصاحب اجلدار   هنیاار اال معارض يف ضاامن إذا 

ولکان  ت اهنادم فأصااب عیناًا فأتلفهااهدماه وترکاه حایّت  یصالحه وم وعلم باحلاال فلام
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انًا وجبهل مالکه إن کان من األموالت ضمانه مشروط جبهل التالف باحلال إن کان إنس
اأو  َّ  هنیاار املشارف عایل اال قف شخص حتت اجلدار فلو و حیواناه هناا  ماع علماه  طَّ بَّ

 ضمان. یکن عیل صاحب اجلدار  فتلف اإلنسان أو احلیوان م دار باحلال فاهندم اجل
کااوز ً  :866مسـألة  سااقط عایل حائطااه وکااان يف معارض السااقوط ف مااثالً  لااو وضاع 

إن فتلف  یضمن.  فاقًا لعارض میکن کذلك وسقط اتّ  م به مال أو نفس ضمنت و
لك غیاره فسارت إلیاه لو أشعل نارً  يف ملکه من شأهنا السرایة إع م :867مسألة 

إذا م یااو بغتاة أو یکن من شاأهنا السارایة فاتّ  ضمنهت و لنحاو فقات السارایة لعصاف الر
 یضمن. ذلك م

باه ضامنه إذا   ى إع ملاك غیاره فأضارّ ملکاه فتعاّد  إذا أرسل املاء يف :868مسألة 
إاّل کان يف معرض التعّد   یضمنه.  ممل إلیه و

یهي بادون إذن  الغیر  ال اخلشبة فأسندها إع جدار لو تعب محّ  :869مسألة  لیستر
فوقع بإسنادها إلیه ضامنه وضامن ماا تلاف بوقوعاه علیاهت ولاو وقعات  صاحب اجلدار 

کاان قاد أساندها عایل وجاه تکاون يف معارض الوقاوع اخلشبة فأتلفت شیئًا ضامنه إ ذا 
إاّل    فال ضمان علیه.و

سروجاه قاارورة شاخص ماثاًل  فخارا وکسار  لو فتهي قفصًا عایل طاائر  :870مسألة 
قًا مثاًل فاضطرب سروجه فسقطت وانکسرت وکذا لو کان القفص ضیّ  تضمهنا الفاتهي

 ضمهنا.
کلت دابّ  :871مسألة  کاان معهاا صااحهيا  ة شخص زرع غیره أوإذا أ أفسدته فاإن 

کبًا أو سائقًا أو قائد ً  إن را کاأن انفلتات  - یکان معهاا م أو مصااحبًا ضامن ماا أتلفتاهت و
یضمن ما أتلفته إذا کان ذلك يف الوقت الذمل  م - من مراحها مثاًل فدخلت زرع غیره
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کاان ا وأّما - جارت العاادة باه عیل ماا -  یکون فیه حفا الزرع عیل صاحبه کالهنار إذا 
 ذلك الوقت فهو ضامن ملا أتلفته. يف غیر 

حیاوان جاىن عایل غیاره مان إنساان أو حیاوان أو غیرمهاا ضامن  کاّل  :872مسألة 
رباط إذا کان احلیاوان ه من الّل  طه أو حبَّ بْ ا بتر   َّ مّ منه إ ا کان بتقصیر صاحبه جنایته إذ

 ا منه.بط وقت اجلنایة للتحفّ  ْ یأ  من شأنه أن
أو  ة يف یاد املساتعیر کانات الشااة أو غیرهاا يف یاد الراعاي أو الداّبا لاو :873مسألة 
کاان الضامان عایل الراعاي واملساتأجر  املستأجر  ال عایل  واملساتعیر  فأتلفتا زرعًا أو غیره 

 . املالك واملعیر
 لو اجتمع سببان لإلتالف بفعل شخصانی اشاترکا يف الضامان ساواء :874مسألة 

یاق ووضاع شاخص  ت فلو حفر أم ال یر ان أحدمها أسبق يف التأثکأ شاخص بئارً  يف الطر
هبااا فعثاار  آخاار  کااان الضاامان عاایل واضااع  بااه إنسااان أو حیااوان فوقااع يف البئاار  حجاارً  بقر
 معًا. البئر  وحافر  احلجر 

دون فاعال  کاان الضامان عایل املباشار  لو اجتمع السبب مع املباشار  :875مسألة 
کااان شااخص بئاارً  يف الط السااببت فلااو حفاار  یااق فاادفع غیااره فوااا إنسااانًا أو حیوانااًا  ر

کاان السابب أقاوى مان املباشار  کاان الضامان  الضمان عیل الدافع دون احلافرت نعم لو 
کاان  علیه ال عیل املباشرت فلو وضع قارورة حتت رجل شاخص ناامئ مفاّد  رجلاه وکسارها 

 الضمان عیل الواضع دون النامئ.
کاان الضامان ره عیل إتالف مال کْ لو أأ  :876مسألة  غیره وساا له اإلتالف ألجلاه 
کرهاه يف یادهت باأ یکن املاال مضاموناً  کرهه ولیس علیه ضمانت هذا إذا معیل من أ ن أ

کاان لیس حتات یاده أو عایل إتاالف الودیعاة الاّ عناده ماثاًلت وأّما عیل إتالف ما ا إذا 
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کرهااه شااخص عاایل إتالفااه - املااال مضاامونًا يف یااده  فاایحکم - کمااا إذا غصااب مااااًل فأ
 -  بالکسار - ماا شااءت فاإن رجاع عایل املکارهضمان کلومات فللمالك الرجاوع عایل أّه ب
  - بالفتهي - هرَّ کْ یرجع عیل ا أ  م

أ
ا ه عیل إتاالف املاالت وأّمار  کْ سالف العکست هذا إذا أ

کره عیل قتل أحد معصوم الدم فقتلاه فالضامان عایل القاتال مان دون رجاوع عایل  لو أ
إن کان علیه عقوبةت  -  بالکسر - املکره کراه فإّن و  إراقة الدماء.  یسّو  مهما بلغ ال اإل

کواًل مثاًل فأطعمه املالك مع جهله بأنّ  :877مسألة  باأن قاال لاه  - ه مالاهلو غصب مأ
أو غصب شاة واستدعی من املالاك ذحبهاا  - مه إلیه ضیافة مثالً هذا ملکي وطعامي أو قّد 
إن کان املالك هاو املباشار ا شاته ضمن افذحبها مع جهله بأهّن  لإلتاالفت نعام لاو  لغاصب و
کلاه عایل اعتقااد أّنا دخل املالك دار  ه طعاام الغاصاب فکاان الغاصب مثاًل ورأى طعامًا فأ
کل   ضمان الغاصب وقد بر  عن ضمان الطعام.بحيکم  مطعام اآل
ه مالاه ماع املالاك عایل أّنا لو غصب طعامًا من شخص وأطعمه غیر  :878مسألة 

کل بأنّ  جهل ضمن کالمهاات  - إلیه بعنوان الضیافة مثالً  مهإذا قّد کما  - ه مال غیرهاآل
کال  ما شاءت فإن أغرم الغاصب مم أّه ّر  غَّ یأ  فللمالك أن إن أغارم اآل کال و یرجاع عایل اآل

 رجع عیل الغاصب.
 أو بغیاار  إذا سااعی إع الظااام عاایل أحااد أو اشااتکی علیااه عنااده حبااّق  :879ســألة م

إنم ی حاّق  لظام منه ماااًل بغیار فأخذ ا حّق  أمث  ضامن السااعي واملشاتکي ماا خساره و
إّن  حّق  بسبب سعایته أو شکایته إذا کانت بغیر   ا الضمان عیل من أخذ املال.و

ته يف ماله ال عیل عاقلتهت نعم جياب عایل ق بذمّ ضمان اإلنسان یتعلّ  :880مسألة 
 عیل تفصیل ماذکور  الدیة عن اجلايّن  لحبمكه حتمّ  لعاقلة يف القتل اخلطأ املحض وماا

 ه.يف حملّ 
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إذا  جيااوز  :881مســألة  بة انتزاعهااا ماان الغاصااب ولااو قهاارً ت و ملالااك العاانی املغصااو
کم اجلائر   استنقاذ احلّق  احنصر  له مطالبة الغاصاب  اا  جيوز  ذلك وال جاز  راجعة احلا

 .صرفه يف سبیل أخذ احلّق 
کاان لاه دیان عایل  :882مسألة  يف سابیل  ائاه فصارف مااالً وامتناع مان أد آخار إذا 
 إذا اشاترط علیاه ذلاك يف ضامن معاملاة یأخاذه مان املادین إاّل  لاه أن جيوز  حتصیله ال
 الزمة.

ف عیل إذن یتوقّ  ة والأخذه مقاّص  ه مال الغاصب جاز إذا وقع يف ید :883مسألة 
کم الشرعّي  کم الشارعّي االساتیفاء بواساط ر ف ذلك عیل تعاّذ یتوقّ  ت کما الاحلا أو  ة احلاا

 غیره.
یکاون مان جانس  ة بانی أنمال الغاصاب املاأخوذ مقاّصاال فرق يف  :884مسألة 

 یکون ودیعة عنده وغیره. املغصوب وغیره کما ال فرق بنی أن
کثر  :885مسألة  ة تسااومل قیماة مان مالاه أخاذ مناه حّصا إذا کان مال الغاصب أ

ه واساتیفاء حّقا - یل نفساهولاو عا - ه ألاعبیعا له وجيوز هت ماله وکان هبا استیفاء حقّ 
کم الشارعّي  واألحوط لزومًا أن - من الثمن یارّد  - یکون ذلك بإجازة احلاا الباا  مان  و

 الثمن إع الغاصب.
یساقط  ع میل عدم الغصب فإن کاان عان تبا ّ إذا حلف الغاصب ع :886مسألة 

إن کان عن اساتحالفاملغصوب منه يف املقاّص  حّق  ففیاه قاوالنت  مناه ة من أموالهت و
کم الشارعّي  والصحیهي وحکام  عدم السقوط أیضًات نعم یسقط فیماا لاو اساتحلفه احلاا

 له بعد حلفه.
ناة یکان بیّ  زع املالك والغاصب يف القیماة ومإذا تلف املغصوب وتنا :887مسألة 
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یااد هبااا الااثمن بااأن اّد یوکااذا لااو تنازعااا يف صاافة  تفااالقول قااول الغاصااب مااع ميینااه عاای ز
إن ز فیه یوم غصبه أو حدوهثا بعده ال وجود تلك الصفةاملالك  الات بفعال الغاصاب و

 نة فالقول قول الغاصب مع ميینه.یکن بیّ  فیما بعدت وأنکره الغاصب وم
بة رحال أو عّلاإذا کان عیل الدابّ  :888مسألة  ق هباا حبال واختلفاا فیماا ة املغصو

نة فالقول قول یکن بیّ  وم (هو ل) :وقال الغاصب (هو ل) :علوا فقال املغصوب منه
 الغاصب مع ميینه.

ماة مشاروط بعادم کوناه م قاول الغاصاب بیمیناه يف املاوارد املتقّد تقّد  :889مسألة 
إاّل  تخمالفًا للظااهر يف   یکان کاذلك عایل ماا مارّ  م قاول املغصاوب مناه بیمیناه إذا م قاّد و

 نظائرها.
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ً  به ولو بسابب انقطااع کة الّ ال ینتفع هبا انتفاعًا معتّد : األرض املترواملراد باملوات
یکاان  م مااا واءأو الساابخ علوااات ساا ألحجااار أو ا الرمااال املاااء عهنااا أو اسااتیالء املیاااه أو

باه کااألرايض الاّ ینبات فواا  معتاّد  مهنا غیر  ینتفع مهنا أصاًل وما کان االنتفاع الفعّ  
 فوااا األشااجار  ا الغابااات الااّ یکثاار امت وأّمااواألنعاا احلشاایش فتکااون مرعاای للاادواّب 

 فلیست من املوات بل هي من األرايض العامرة بالذات.
 :املوات عیل نوعنی :890مسألة 

یعلام  م ويف حمكاه ماا تتعرض علیاه احلیااة مان قبال م املوات باألصلت وهو ما .1
کثر   ال وحنو ذلك.والبوادمل وسفوح اجلب البرارمل واملفاوز  بعروض احلیاة علیه کأ

 تان بعد احلیاة والعمران. وَّ املوات بالعارضت وهو ما عرض علیه اخلراب واْ َّ  .2
کاان ملکاًا لإلماام )علیاه الساالماملاوا :891مسألة  إن  ه ّناإحیاث  - (ت باألصال و
کاان أحاّق  لکّل  ولکن جيوز  - من األنفال ساواء  تباه مان غیاره أحد إحیااهت فلو أحیااه 
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وسواء  تکان يف أرض اخلراج أم يف غیرهاوسواء أ تالکفر م أم يف دار اإلسال کان يف دار أ
 إذا کان مؤمنًا.کان املحيي مسلمًا أم کافرً ت ولیس علیه دفع اخلراج أو أجرة األرض أ

مياًا مللاك الغیار یقتضاي املناع مان إحیائا عنوان ثاانومّل  هذا إذا م یطرأ أو  ه ککوناه حر
 وحنو ذلك.  األمر  ة فهنی عنه وّل العامّ کون إحیائه عیل خالف بعض املصالهي 

 :املوات بالعارض عیل أقسام :892مسألة 
األزمنااة مااااًل  السااننی وماارور  بساابب تقااادم : مااا باااد أهلااه أو هاااجروا عنااه وعااّد لاألّو 
لاّ مالك کاألرايض الدارسة املتروکة والقرى أو البالد اخلربة والقناوات الطامساة وا بال

 
أ
ا تنساب إع أو أهّنا تیبق مهنم أحد بل وال اسم وال رسام الذین م مم املاضیةکانت لل
 یعرف عهنم سوى االسم. طائفة م

 علیه املوتان بعد ذلك. أعامرً  بالذات حنی الفتهي ولکن طر: ما کان الثاين
 علیه اخلراب. املفتوح عنوة إذا طرأ العامر  :الثالث

ین. ر د بنی أفراد غی: ما کان ملالك مهول مرّد الرابع  حمصور
ین.  ده بنی أفرادا تفصیاًل أو إلااًل لترّد مّ ان ملالك معلوم إ: ما کاخلامس  حمصور

 يف املوات باألصل.   وجيرمل فوما ما مرّ  تل والثاين فهما من األنفالا القسم األوّ أمّ 
  . نی فیکون أمره بید وّل األمرعیل ملك املسلم فیبیق ا القسم الثالثأمّ و
 : ن األخیران ففوما صورا القسماأمّ و

ىل أحادت  لکاّل  : ما إذا أعرض عنه صاحبه وأباو ما بق فیه من األجازاء واملاواّد اأُلو
یااد ذلااك فیکااون باالحیاااء أحااّق  إحیااااه لکااّل  فااه هااذه الصااورة جيااوز  بااه ماان  ماان یر

 ل.صاحبه األوّ 
مان ذلاك ن ماتمکّ  ه غیار : ما إذا کان صاحبه عازمًا عیل جتدید إحیائه ولکنّ الثانية
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أو  حیااءف علواا اإلاآلالت واألساباب املتوّقا ر ملنع ظام أو لعادم تاوفّ  يف الوقت احلاضر 
ف فیه بإحیااء أو التصرّ  ه لیس ألحد حّق إشکال يف أنّ  لنحو ذلكت ويف هذه الصورة ال
 ه.غیره من دون إذنه أو إذن ولیّ 

ًا لالنتفاااع القلیاال باال قصااد إبقاااءه مواتاا تیکاان قاصاادً  إلحیائااه مااا إذا م :الثالثــة
ه کاالستفادة من حشیشاه أو قصابه أو جعلاه مرعای لدواّبا احلاصل منه بوضعه الفعّ  

 فرق. م يف سابقهتا من غیر وأنعامهت وحکم هذه الصورة ما تقّد 
کااان قااد أبقاااه مواتااًا ماان جهااة عاادم االعتناااالرابعــة قاصااد  ء بااه وکونااه غیاار : مااا إذا 
کاان ساواء أ - فهال تازول علقتاه باه ت وحینئاذ  ه الفعّ  االستفادة منه بوضع إلحیائه وال

یق تلقّ  یه عن حميي سابق بااإلرث أو الشاراء أو حنومهاا سبهيا اإلحیاء مباشرة أو عن طر
أم  إحیااه للغیر  فیجوز  - أو کان سبهيا غیره ککونه من األرايض الّ أسلم أهلها طوعاً 

إحیاا ة ومرافقها جاز راعیّ ايض الزکان من قبیل األر واجلواب: إّنه إذاال ال مل  ْ ها بکَّ للغیر
إصالحها للزرع أو الغرس فیکون بذلك أحّق  إعمارها و   .لهبا من األوّ  أهنارها و

تار  إحیائاه مان دون لزوماًا ا غیرها فإن کان مان قبیال معلاوم املالاك فااألحوط وأمّ 
لتاارايض هلمااا الزومااًا اإلقاادام علیااه ماان دون إذنااه فاااألحوط  إذن صاااحبه وعاایل تقاادیر 

لزومااًا کااان ماان قبیاال مهااول املالااك فاااألحوط  ا إنبشااأنه ولااو باملصاااحلة بعااوضت وأّماا
کم الشرعّي  ا أنیفحص عن صاحبه وبعد الیأس عنه فإمّ  أن یه من احلا أو وکیله  یشتر

یسّل   م م الاثمن إلیاه لیصارفه عایل الفقاراء أو یساتأذنه يف صارفه علاواملأذون يف ذلك و
إمّ  کم الشارعّي  -  فقیاربه عیل  قیتصّد  ا أنبنفسه و َّّ  - باإذن  مان احلاا

یساتأجره مناه  مثأ
 .فقان علواتّ ینة بأجرة معیّ 

إحیاء البالد القدمية اخلربة والقرى الدارسة الّ بااد أهلهاا  کما جيوز  :893مسألة 
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شااکل  وماا واآلجار  من األخشاب واألحجار  ها وأجزاهئا الباقیةحیازة مواّد  کذلك جيوز 
ميلک  ك.إذا أخذها بقصد التملّ  ها احلائز ذلك و
 : تان واخلراب عیل أقساموَّ علوا اْ َّ األرايض املوقوفة الّ طرأ  :894مسألة 

إهّناایعلاام کیفّیاا ال مااا .1 ا وقااف عاایل أو أهّناا أو عاااّم  ا وقااف خاااّل ة وقفهااا أصاااًل و
 اجلهات أو عیل أقوام.

یعاارف عااهنم  یل طائفااة مأو عاا یبااق مااهنم أثاار  ا وقااف عاایل أقااوام وممااا علاام أهّناا .2
 ة.سوى االسم خاّص 

ا معلوماة أهّنا ا وقاف عایل جهاة مان اجلهاات ولکان تلاك اجلهاة غیار هّناما علم أ .3
 ذلك. مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غیر 

معلاومنی بأشخاصاهم وأعیااهنم  م غیار ا وقاف عایل أشاخال ولکاهّن هّناما علم أ .4
 . ته مع العلم بوجودهم فعالً یّ ذ ّ مالکها وقفها عیل  کما إذا علم أّن 

 نة أو أشخال معلومنی بأعیاهنم.معیّ  ا وقف عیل جهة  ما علم أهّن  .5
 ه وقفهااا عاایل جهااة  یاادرمل أّناا مالکهااا قااد وقفهااا ولکاان ال مااا علاام إلااااًل بااأّن  .6

یاق شارعّي  تاه املعلاومنی بأعیااهنم ومیّ ه وقفهاا عایل ذ ّ نة أو أّناکمدرسته املعیّ   یکان طر
ین.إلثبات   وقفها عیل أحد األمر
یکاون املحايي أحاّق  إحیاامهاا لکاّل  یجاوز ف :ل والثااينالقسام األوّ  اأمّ  هبماات  أحاد و

 األرايض املوات. فحاهلما من هذه الناحیة حال سائر 
إحیائاه  جاواز )رضوان اهلل تعاع علاوم( بنی الفقهاء  فاملشهور  :ا القسم الثالثأمّ و

یاد القیاام لزوماًا الت فااألحوط  لو عان إشاک ه الولکنّ للجمیع  بإحیائاه وعمارتاه ملان یر
کم الشرعّي  بزرع أو حنوه أن  - لاه  اخلااّل مع عدم وجود املتوّل  - أو وکیله یراجع احلا
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یتّ    یدفع األجارة إلیاه لیصارفها يف وجاوه البارّ  م أنفق معه بشأنهت فإن آجره علیه فالالزو
ف رَّ ْصاااألجاارة فیااه تأ   أّن القساام الرابااع إاّل أو یسااتأذنه يف صاارفها فوااات وکااذلك احلااال يف 

کااّلً هذین تصل النوبة يف  الوعیل الفقراءت  أو بعضاًا  القسامنی إع بیاع العانی املوقوفاة 
 مع إمکان استنماهئما بوجه من الوجوه. البعض اآلخر  لتعمیر 
ف فیااه بإحیاااء أو حنااوه التصاارّ  جيااوز  ه الفااال إشااکال يف أّناا :ا القساام اخلااامسأّمااو
کم الشارعّي   راجعاة املتاوّل ف يف موارده إاّل صرف بدل التصرّ  وال کاان هاو احلاا أو   ولاو 

 . خاّل  یکن له متول ّ  ننی إذا کان الوقف علوم وماملوقوف علوم املعیّ 
إحیائه مراجعاة متاوّل  :ا القسم السادسأمّ و ید القیام بعمارته و  فیجب عیل من یر

 وحینئاذ  فاإن أجااز  تفاق معهم بشأنه واساتئجاره ماهنمة معًا واالتّ یّ ة والذ ّ اجلهة اخلاّص 

إاّل نة تعنّی األجرة يف اجلهة املعیّ  فَّ رْ ة صَّ یّ الذ ّ  إع القرعاة لتعیانی   فینهتاي األمار  ذلك و
کم الشرعّي تصّد لزومًا املوقوف علیهت واألحوط   أو وکیله إلجراهئا. مل احلا

ميهاا بعاد :895مسألة   يء مقادار اشا اإلحیااءت وحارمي کاّل  من أحیا أرضًا مواتًا تبعها حر

 بدون رضا صاحبه. حييي هذا املقدار  ألحد أن جيوز  ف علیه االنتفاع به والیتوقّ  ما
عبارة عن مسالك الادخول إلواا واخلاروج مهناا يف اجلهاة  حرمي الدار  :896مسألة 

شااکل  ماهئاا وماا ورمادهاا وثلوجهاا ومصاّب   الّ یفاتهي إلواا بااب الادارت ومطارح تراهباا
 ذلك.

مطاارح ترابااه واآلالت والطاانی  حاارمي حااائط البسااتان وحنااوه مقاادار  :897مســألة 
 إذا احتاج إع الترممی والبناء. واجلّص 

طرح ترابه وطینه إذا احتاج إع اإلصاالو والتنقیاة  مقدار  حرمي الهنر  :898مسألة 
 ه للمواظبة علیه.یْ تَّ عیل حافَّ  واملجاز 
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کاان االساتقاء مهناا بالیاد وموضاع مو حرمي البئر  :899مسألة  ضع وقوف النازح إذا 
 هومصاّ أ ة واملوضع الذمل جيتمع فیاه املااء للازرع أو حناوه ّخَّ ضَّ د الهيیمة والدوالب وامل  ترّد 

  را مهنا من الطنی عند احلاجة وحنو ذلك. ومطرح ما
 غیرها. يف   حرمي العنی ما حتتاج إلیه يف االنتفاع مهنا عیل حنو ما مرّ  :900مسألة 
یة ما حتتاج إلیه يف حفا مصاحلها ومصالهي أهلها من ممع  :901مسألة  حرمي القر

تراهبا وکناسهتا ومطرح عادها ورمادها وممع أهالوا ملصااحلهم ومسایل ماهئاا والطارق 
إلوا ومدفن مو  شاکل ذلك. تاهم ومرعی ماشیهتم وحمتطهيم ومااملسلوکة مهنا و

یةحاجة أهل  ذلك  قدار  کّل  حبیث لو زاحم مزاحم لوقعاوا يف ضایق وحارات  تالقر
یة وضیقها وکثرة أهلوا وقّلا ا هتم وکثارة مواشاوا ودواهّباوهي ختتلف باختالف سعة القر

یازاحم أهالواا يف هاذه  ولیس ألحاد أن تذلك ولیس لذلك ضابط غیر  تهتا وهکذاوقلّ 
 املواضع.

یکااون ماان مرافقهااا ف علیااه االنتفااایتوّقاا املزرعااة مااا حاارمي :902مســألة  ع مهنااا و
ومرعای  بیادرهاا وحظائرهاا ومتماع عادهاا مهناا وحماّل کمسالك الدخول إلوا واخلروج 

 مواشوا وحنو ذلك.
بة إع طوائاااف العااارب والعجااام وغیااارهم ملجاورهتاااا  :903مســـألة  األرايض املنساااو

 تةیّ هتم هباااا باإلحیااااء باقیاااة عااایل إباحهتاااا األصااالّیااالبیاااوهتم ومسااااکهنم مااان دون أحقّ 
إذا هلم أخذ األجارة ّما جيوز  م منع غیرهم من االنتفاع هبا والهل جيوز  فال ن ینتفاع هباات و
مان  لکاّل   تکاون القسامة صاحیحة فیجاوز  والنزاع ال ا بیهنم لرفع التشاجر موها فیمقّس 

 حبسب القسمة. باآلخر  ف فیما  تّص املتقاعنی التصرّ 
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و ذلاك کانات مان حارمي أمالکهام یاوان أو حنانعم إذا کانوا حيتاجون إلواا لرعاي احل
 لغیرهم مزامحهتم وتعطیل حواههم. جيوز  وال

  وبئاار  فصاال باانی بئاار یکااون ال وهااو أن حاارمي آخاار  للبئاار  :904مســألة 
أ
 خاارى  قاادار أ

  الثانیة ضرر  حداث البئر إیکون يف  ال
أ
ً  به کجذب ماهئاا متاماًا أو وع ضررً  معتّد عیل األ

 يف لیع أقسامها. وهذا هو الضابط الکّ ّ  تیانه إلوا من عروقهابعضًا أو منع جر
باااانی  عاااایل املشااااهور  - وهااااو للعاااانی والقناااااة أیضااااًا حاااارمي آخاااار  :905مســــألة 

  أن - )رضااوان اهلل تعاااع علااوم(الفقهاء
أ
خاارى وقناااة یکااون الفصاال باانی عاانی وعاانی أ

 ألف ذراع. يف األرض الصلبة مخسمائة ذراع ويف األرض الرخوة غیرهاوقناة 
هبااذا  الغالااب اناادفاع الضاارر  ّن إحیااث  - هااذا التحدیااد غااالّ   أّن  صااحیهيلکاان الو

 .الشرعّي  دتع ّ مبنّیًا عیل الولیس  - عدمن ال أ  املقدار 
  وعلیه فلو فرض أّن 

أ
هباا ضاررً    وع مع هذا البعد وتضرّ العنی الثانیة تنقص من ماء األ

ا إحاداهثا وال  جياز مً  به معتّد  یاادة ال أ  ّدَّ بأ أو یارىض باه مالاك  ینادفع باه الضارر  عاد  اامان ز
 
أ
  املعتاّد  ه لو فارض عادم ورود الضارر وعت کما أنّ األ

أ
خارى يف باه علواا مان إحاداث قنااة أ

  كذل جاز من هذا البعد  أقّل 
أ
 وع.بال حاجة إع اإلذن من صاحب القناة األ

يف  يف ملکه فمكاا یعتبار ال فرق يف ذلك بنی إحداث قناة يف املوات وبنی إحداهثا و
 یکون مضرّ  أن ال لاألوّ 

أ
 وع فکذلك يف الثاين.ً  باأل

 إحاداث هنار  الاّ تکاون ماارمل للمااء فیجاوز  واألهنار  کذلك يف اآلبار  األمر  کما أّن 

 کذلك. آخر  جيرمل فیه املاء من منبعه قرب هنر 
  وکااذلك إحااداث بئاار 

أ
 قاارب أ

أ
ذا اسااتلزم ضااررً   إوع منعااه إاّل خاارى ولاایس ملالااك األ

 منعه. ً  به فعندئذ  جيوز معتّد 
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 والعیاون يف غیار  إحیااء املاوات الاّ يف أطاراف القناوات واآلباار  جيوز  :906مسألة 

 يف القناوات واآلباار  البعاد املاذکور  اعتباار  فاإّن  تف علیه االنتفاع مهناالذمل یتوقّ  املقدار 

  بئر  ا هو باإلضافة إع إحداث قناة أووالعیون إّن 
أ
 خرى فقط.أو عنی أ

 م جااز ومرافقاه عایل النحاو املتقاّد  تکن املوات من حارمي العاامر  إذا م :907مسألة 

إن کانت بقرب العامر  إحیااها لکّل  یّ  وال العامر   ن ميلك وال ختتّص  أحد و  ة له.أولو
قنااة کاان حارمي ملکًا ملالك ما له احلرمي ساواء أاحلرمي مطلقًا لیس  ّن إ :908مسألة 

یة أو بستان أو دار  أو بئر  إّنا أو غیر  أو هنر  أو قر مان لغیاره مزامحتاه فیاه  جياوز  ا الذلك و
 ه.قات حقّ ه من متعلّ أنّ  جهة

ن املتجااوران حائطاًا ماثاًل لاو باىن املالکاا تحرمي للمال  املتجااورة ال :909مسألة 
 هنایاة ملکاه حائطاًا أو يفیکن له حارمي مان اجلاانبنی وکاذا لاو باىن أحادمها  يف البنی م
 . یکن له حرمي يف ملك اآلخر غیره م

کاان  معتّد  ف املالك يف ملکه ضرر إذا لزم من تصرّ  :910مسألة  باه عایل جااره فاإن 
املوجباة لتنقایص ماا   قادار أمرً  متعارفًا فیما بنی اجلیران کإطالة البناء  مثل هذا الضرر 

إاّل ب یکن ماالستفادة من الشمس أو اهلواء  ف وجاب علیاه ولاو تصارّ  جياز   مأس باهت و
يف  ف احلقاایّق فه يف ملکااه مسااتلزمًا للتصاارّ یکااون تصاارّ  فاارق يف ذلااك باانی أن رفعااهت وال
 فیه. ف احلمكّي أو مستلزمًا للتصرّ  ملك اجلار 

يف  خلاًل يف حیطان جاره أو حابس مااًء  ف يف ملکه  ا یوجبکما إذا تصرّ  :لاألوّ و
 اجلاار  بة إع بنااء جااره أو أحادث بالوعاة أو کنیفاًا بقارب بئار ملکه حبیث تسرمل الرطو

کاان الانقص  فأوجب فساد ماهئا أو حفر  بئرً  بقرب جاره فأوجب نقصان ماهئاا ساواء أ
  مستندً  إع جذب البئر 

أ
 وع أو إع کوهنا أعمق مهنا. الثانیة ماء األ
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یوجاب  اساکنیة ّما کما إذا جعل ملکه معمال دباغاة أو حادادة يف منطقاة :الثاينو
 املجاورة للسکىن فوا. عدم قابلیة الدور 

 ف املالااك يف ملکااه  ااا یوجااب اإلضاارار تصاارّ  ال فاارق يف عاادم جااواز  :911مســألة 

ین املتقااّد  باجلااار   لزمًا للضاارر فه فیااه مسااتیکااون تاار  تصاارّ  منی باانی أنعاایل أحااد النحااو

إن  ببئار   ه عایل حناو تضارّ بالوعاة يف دار للمالك حفر  جيوز  عیل نفسه أم الت فال جااره و
الوارد علیه إذا کاان مساتندً  إلیاه  علیهت ولو فعل ضمن الضرر  کان يف تر  حفرها ضرر 

  ًا.عرف
يء علیاه وال جياب علیاه االبالوعاة فاال شا رً  عان حفار متاأّخ  البئار  نعم لو کان حفار 

إن تض ّ طّمأ   . اجلار رت بئر ها و
وحسان املعاشارة ماع  الکثیارة عایل رعایاة اجلاار يف الروایاات  قد حاّث  :912مسألة 

حساان  إّن ): یااذاهئمت وقااد ورد يف بعااض الروایاااتاألذى عااهنم وحرمااة إ اجلیااران وکااّف 
یااد يف الارزق اجلاوار  یااد يف  الاادیار  ر یعّما حسان اجلااوار  ّن إ) : ت ويف بعضااها اآلخاار(یز یز و
کااّف ): ت ويف الثالااث( األعمااار ت ويف (ه یااوم القیامااةأذاه عاان جاااره أقااال اهلل عثرتاا ماان 
کّ ت وغیرها مّ (حيسن ماورة من جاوره ا من ملیس منّ ): الرابع  ة باجلار د يف الوصیّ ا قد أ

 فیه. وتشدید األمر 
ألحد أن یباين بنااًء عایل حاائط جااره أو یضاع جاذوع ساقفه  ال جيوز  :913مسألة 
إذا طلب ذلك من اجلار   بإذنهعلیه إاّل  إن استحّب جيب علیه إجاب م ورضاه و لاه  ته و

کید واحلاّث استحبابًا مؤکّ  کیاد يف قضااء حاوائج اإل دً  من جهة ما ورد من التأ  خاواناأل
کاان ذلاك بعناوان ملازم سیّ  وال ما اجلیرانت ولو باىن أو وضاع اجلاذوع بإذناه ورضااه فاإن 

  .له الرجوع جيز  م أو باإلجارة أو بالصلهي علیه مکالشرط يف ضمن عقد الز
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کااانوأّما ا بعااد لااه الرجااوع قباال البناااء والوضااعت وأّماا د اإلذن والرخصااة جاااز ماارّ  ا إذا 
مطلقااًا وحینئااذ  فهاال  جيااوز  جااوع مااع دفااع األر  أو بدونااه أم اللااه الر ذلااك فهاال جيااوز 

یتاار  االحتیاااط بالتصااالهي والتاارايض  علیااه األجاارة أم الال وجااوه وأقااوالت فااال یسااتحّق 
 مع األر .بیهنما ولو باإلبقاء مع األجرة أو اهلدم 

یك يف احلائط التصرّ  جيوز  ال :914مسألة  إدخاال  تسقیف وال ف فیه ببناء والللشر
یکه أو إحااراز ذلااك إاّل  خشاابة أو وتااد أو غیاار  کمااا هااو  ترضاااه بشاااهد احلااال  بااإذن شاار

بااه علیااه أو غیاار احلااال يف التصاارّ   فات الیساایرة کاالسااتناد إلیااه أو وضااع یااده أو طاارح ثو

 . جتز الکراهة م نع عهنا أو أظهر بامل حذلكت ولو ص ّ 
یکنی املشتر  يف أساسه ولیع بنا لو اهندم اجلدار  :915مسألة  ئه وأراد أحد الشار
اناًا بادون إذن تعمیاره مان مالاه مّ  عایل املشاارکة فیاه وال اآلخر  جبار یکن له إ تعمیره م

کااان عیکااًا جااّد  کااأن  کااان قاااباًل للقساامة  یکهت وحینئااذ  فااإن  قاعدتااه لبناااء  ً  تکااهشاار
ین مستقلّ  جيبر  نی علوا جاز جدار کاّل املمتناع علواات فیتصارّ  له املطالبة بالقسمة و  ف 
إن ر یتضا ّ    اااته املفاروزة  ااا شااء إاّل مهنماا يف حّصاا یکاان قااباًل للقساامة  م بااه اآلخارت و

یك يف ش بوجه وم کم  يء جااز ایوافقه الشر  ره بانیلیخّیا الشارعّي لاه رفاع أماره إع احلاا
 عّد 
أ
من بیع أو إجارة أو املشارکة معه يف العمارة أو الرخصة يف تعمیره وبنائه من  مور ة أ
 انًا.ماله مّ 
أو التنقیااة  أو قناااة واحتاااج إع التعمیاار  أو هناار  کاذا احلااال لااو کاناات الشاارکة يف بئاار و

یك عاایل املشااارکة فیااه کمااا أّناا جيباار  اله وحنومهااا فإّناا یکنی الشاار ه لاایس ألحااد الشاار
حناو  فااق معاه باأمّل االتّ  ر عًا من دون إذن اآلخرت بل إذا تعاّذ االستقالل فیه من ماله تبرّ 
کم لیخیّ   ره بنی عّد یرفع أمره إع احلا

أ
 م.ما تقّد  نظیر  مور ة أ
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ل ذلاك فلایس لاه ولو أنفق يف تعمیرها أو تنقیهتا من ماله فنباع املااء أو زاد مان أجا
یکه غیر  أن  ه فوائد ملکهما املشتر .من املاء ألنّ املنفق من نصیبه  مينع شر

اعْ یأ  أحاد موضاوعة عایل حاائط جااره وم ار لو کانت جاذوع د :916مسألة  م عایل لَّ
ااوأ  وجااه   أمّل  اات حأ عَّ ض   یثباات خالفااهت واسااتحقاق حاایّت  بکونااه عاان حااّق  يف الظاااهر  مَّ ک 

ا یطالبه برفعها عنه بل وال منعه من التجدیاد لاو اهنادم الساقفت وکاذ أن فلیس للجار 
یعلام ساببه  یزاب منصوب ألحد يف ملاك غیاره ومأو مرى ماء أو م احلال لو وجد بناًء 

یثبت کوهنا عن عدوان أو   أنواستحقاق إاّل  ه حيکم يف أمثال ذلك بکونه عن حّق فإنّ 
یة الّ جيوز   فوا الرجوع. بعنوان العار

کااامهنمااا بیّ  یکاان ألمّل  وم لااو تنازعااا يف جاادار  :917مســألة  ن حتاات یااد نااة فااإن 
کاان لاه علیاه طارح  صل ببناء أحدمها دون اآلخار وکذا لو اتّ  تأحدمها فهو له بیمینه أو 

ا لاو کاان حتات یاد کلوماا أو خارجاًا عان یادمها فاإن ه حيکم له باه ماع الیمانیت وأّمافإنّ 
إن حلف أحدمها ونکل اآلخر   حکم به للحالف.  حلفا أو نکال حکم به هلما و

لسقف الفاصال بانی ة الك العلو ومالك السفل يف ملکیّ لو اختلف ما :918مسألة 
کااان ذلاااك ماان بااااب التاااداعي مهنماااا بیّ  یکاان ألمّل  م الطااابقنی فاااإن نااة عااایل دعاااواه 
م قوله ة تقضي باختصال أحدمها به فیقّد  إذا کانت هنا  عادة قطعیّ إاّل  تفیتحالفان
 بیمینه.
کااان القااإن اختلفااا يف ملکّیااو لساافل بیمینااه إذا ول قااول مالااك اة جاادران الساافل 
بناء اجلادران بعاد  کما يف بعض األبنیة احلدیثة حیث یتّ  - یکن السقف قامئًا علوا م

ا ماع قیاام الساقف علواا فحمكهاا حکام وأّما - للبنایة الفراا عن بناء اهلیکل األسايّس 
 السقف.
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إن اختلفااا يف املصااعد فااالقول قااول صاااحب العلااو بیمینااهت وأّماا ا املخاازن حتاات و
یق العلو يففالقول فیه قول صاحب السفل بیمینهت وأمّ  الدرجة  الصاحن فحمكاه ا طر

ا الباا  وأّما تاالساتطراق فیاه لصااحب العلاو حاّق  إشاکال يف أّن  حکم السقفت نعم ال
 فالقول فیه قول صاحب السفل بیمینه.

ة املفتوح باهباا يف الغرفة الفوقانیّ  إذا اختلف صاحب السفل مع اجلار  :919مسألة 
مهنما عیل دعواه کان القول قاول صااحب  نة ألمّل له علوا وال بیّ  ید   من غیر  اجلار  إع

 السفل بیمینه.
اساتحقاق  مان غیار  ملاك اجلاار إذا خرجت أغصان شجرة إع فضاء  :920مسألة 
إن امتنااع  بعطااف األغصااان أو قطعهااا ماان حااّد  یطالااب مالااك الشااجر  فلااه أن ملکااهت و

کم الشاارعّي  بااإذن -  للجااار صاااحهيا جيااوز  ل عطفهااا أو قطعهااات ومااع إمکااان األوّ  - احلااا
 الثاين. جيوز  ال

کاان أحاّق  من حااز  :921 مسألة هباا مان  أرضاًا عاامرة باألصاالة کالغاباات وحنوهاا 
کااان مؤمنااًا ممينااع عنااه مااانع شاارعّي  غیااره لااو م إذا  زاء إجيااب علیااه دفااع عاااوض  ت و

 استفادته مهنا.

یّ يف حصول األ یعتبر  :922مسألة   ة باإلحیاء أن ال یسبق إلیه ساابق باالتحجیر ولو

إاّل  یتحّقا حيدث لاه حاّق  م لزم االستئذان منهت فلو أحیاه أحد من دون إذنه و ق فیاه و
أسااس أو  أو لع تراب أو حفر  عیل إرادة اإلحیاء کوضع أحجار  ما یدّل  بکّل  التحجیر 

 خشب أو قصب أو حنو ذلك يف أطرافه وجوانبه. غرز 

اا ال :923ة مســأل مضااافًا إع داللتااه عاایل أصاال إرادة  یکااون التحجیاار  ماان أن ّدَّ بأ
ید إحیائهت فلو کان ذلك بوضع األحجار   عیل مقدار اإلحیاء دااّلً  من  ّدَّ بأ  مثاًل فال ما یر
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یااد  عاایل أّن   یاادّل یکااون يف لیااع اجلوانااب حاایّت  أن لیااع مااا أحاطاات بااه العالمااة یر
باة یکاه حفار إحیائهت نعم يف مثل إحیاء القن  ه یعاّد مان آبارهاا فإّنا بئار  اة الدارساة اخلر
أیضااًا باإلضااافة إع األرايض  باال هااو حتجیاار  تالقناااة ة آبااار حتجیاارً  باإلضااافة إع بقّیاا

یانه  لغیره إحیااها. جيوز  فال تاملوات الّ تسیق  اهئا بعد جر

ابئرً  يف املوات إلحداث قناة فوا  لو حفر  :924مسألة  باإلضاافة   ً حتجیار كذلا ّد عأ
إع أصل القناة وباإلضافة إع األرايض املوات الّ یصل إلوا مااها بعد متامها ولیس 

 لغیره إحیاء تلك األرايض.

ّیا یفیاد حاّق  - کماا عرفات -  التحجیر :925مسألة  ة يف اإلحیااءت وهاو قابال األولو
یااو ّ  للنقاال واالنتقااال فیجااوز  یقااع مثنااًا يف البیااعالصاالهي عنااه و ا جعلااه مثمنااًا وأّماا تث و

ق بیاع ماا تعّلا نعم یصاهّي  یتر  مراعاة مقتضی االحتیاط فیهت فال  لو عن إشکالت فال
 به  ا هو کذلك.

کااون التحجیاار  یعتباار  :926مســألة  ااحَّ  أ ان مانعااًا متّکاا يف  ماان القیااام بعمارتااه  ر ّج 
إحیائه فعاًل ولو بالتسبیب  من املوانع کالفقر ره ملانع حّج  ن من إحیاء مایتمکّ  م فإن تو

 لغیره إحیااه. ف علوا اإلحیاء جاز عن هتیئة األسباب املتوقّ  أو العجز 

لتحجیره باإلضافة إع  عیل إحیائه ال أثر  زائدً  عیل ما یقدر  ر لو حّج  :927مسألة 
 الزائد. املقدار 

ره املوات من کان عاجزً  عن إحیاهئا لیس لاه نقلهاا إع غیا ر لو حّج  :928مسألة 
 بصلهي أو هبة أو بیع أو حنو ذلك.

یکاون بالتوکیال  أن بل جيوز  تیکون باملباشرة أن يف التحجیر  یعتبر  ال :929مسألة 
ال للوکیال  ل واملستأجر ّک  وَّ مأ احلاصل بسبب عملهما یکون للْ  واالستئجارت وعلیه فاحلّق 

 . واألجیر
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َّّ  مان شااخص نیاباة عاان غیاره إذا وقاع التحجیاار  :930مسـألة  النیاباة فهاال  أجاااز  مثأ
 عدم الثبوت.والصحیهي  ال وجهانتللمنوب عنه أو ال یثبت احلّق 

کاان مان  بالتعمیر  ر یقوم املحّج   قبل أن التحجیر  إذا انحت آثار  :931مسألة  فاإن 
اا إذا م تلغیااره إحیااااه ه وجاااز بطاال حّقاا ر جهااة إمهااال املحّج  یکاان ماان جهااة إمهالااه  و

 إاّل  هیبطال حّقا م - کماا إذا أزاهلاا عاصاف وحناوه - اختیارهوتساحمه وکان زواهلا بدون 
 إذا علم باحلال وتسامهي يف جتدید حتجیره.

ا :932مسألة  بالعماارة واإلحیااء عقیاب التحجیارت  أن یشاتغل ر الاالزم عایل املحّج 
إحیائااه لغیااره باادون إذنااه إشااکالت  ة فااه جااواز فلااو أمهاال وتاار  اإلحیاااء وطالاات املااّد 

کم الشرعّي  أن لزوماً فاألحوط  ین إمّ  ر أو وکیله فیلزم املحّج   یرفع أمره إع احلا ا بأحد أمر
  اإلحیاء أو رفع الید عنه.

 ْ اانعاام إذا أباادى عااذرً  مقبااواًل  أ  فااإذا اشااتغل بعااده بااالتعمیر  تزوال عااذره ل  قاادار  َّ

إاّل  هوحنو إذا ملغیره إحیااهت  ه وجاز  بطل حقّ فهو و کم أو وکیلاه مویک و جاودً  أو ن احلاا
اا حااّق  سااقطميکنااه اإللاازام  م عرفااًا تعطاایاًل لااه واألحااوط  عااّدأ یأ  إذا أمهاال  قاادار  ر املحّج 

 ه إع ثالث سننی.األوع مراعاة حقّ 

یّ  يف حصول حّق  ال یعتبر  :933مسألة  ة باإلحیاء قصاد حصاولهت بال یکاه األولو
بئاارً  يف مفااازة بقصااد  فلااو حفاار  قصااد اإلحیاااء واالنتفاااع بااه بنفسااه أو  اان هااو  نزلتااهت

ه حقّ  سقطهبا من غیرهت نعم لو ارحتل وأعرض عهنا  یقضي مهنا حاجته کان أحّق  أن
 فتکون مباحة للجمیع.

یصادق علواا  يف صدق إحیاء املوات من العمل فواا إع حاّد   ّدَّ بأ  ال :934مسألة 
کالااادار  ین العاااامرة   قنااااة والهنااار وال ظیااارة والبئااار والبساااتان واملزرعاااة واحل أحاااد العنااااو
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يف  عتبار ت مفاا یيف اإلحیااء بااختالف العماارة اعتبار  شاکل ذلكت ولاذلك  تلاف ماا وما
کلهات وعلیاه  وماا يف إحیااء الادار  ماا هاو معتبار   إحیاء البستان واملزرعة وحنومها غیر شاا

یّ  یدور فحصول األولو ین وحنوها و  تمداره وجودً  وعادماً  ة تابع لصدق أحد هذه العناو
 يف حصوهلا حيکم بعدمها. الشّك  وعند

کااه تااهت نعاام إذا أباااو متلّ اإلعااراض عاان امللااك ال یوجااب زوال ملکیّ  :935مســألة 
ین فسبق إلیه من متلّ  إاّل  تکه ملکهلخخر ك مالکاه فاإذا ماات فهاو  فهاو یابیق عایل ملاو

  بإذنه أو إعراضه عنه.ف فیه إاّل التصرّ  جيوز  لوارثه وال
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ط وکذا املیاه واملعادن بأ : الطرق والشوارع واملساجد واملدارس والّ أ باملشترکاتاملراد 
 عیل ما سیأ .

یااق عاایل قساامنی :936مســألة  یااق  :لا األوّ نافااذت أّماا : نافااذ وغیاار الطر فهااو الطر
ف ألحد يف أرضاه ببنااء التصرّ  والناس فیه شرع سواءت وال جيوز  ی بالشارع العاّم املسمّ 

إن ة أو غارس أشاجار أو نصاب دّکا هنار  أو شّق  ر بئ حائط أو حفر  یکان  م وحناو ذلاك و
فیاه  یشاّق  ناته ومهناا أنالتاه وحمّسامان ممكّ  عاّدَّ باأس  اا یأ  ً  باملساتطرقنیت نعام المضرّ 

بااال  وحنوهااات ومهنااا أن ا میاااه األمطااار املجااارمل لتجتمااع فواا یااات األز جيعاال فیااه حاو
کن املناسابة اّل ظَّ ونصب امل   ومهنا غرس األشجار  توالنفایات ت وأعمدة اإلناارة يف األماا

 احلاضارت فاإّن  منه کما هو املتعارف بالنسابة إع للاة مان الشاوارع والطارق يف العصار 
کلّ   ً  باملستطرقنی. یکن مضرّ  بأس به إذا م ا اله مّ هذا 

ة بإحاداث االستفادة من فضاء الطرق النافاذة والشاوارع العاّما جيوز  :937مسألة 
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 صااحب ً  باملستطرقنی بوجاهت ولایس ألحاد منعاه حایّت یکن مضرّ  و حنوه إذا مأ جناو
کااان مانعااًا عاان إحااداث  تاملقابلااة الاادار  یااق حبیااث  إن اسااتوعب اجلناااو عاارض الطر و

 جناو يف مقابلاه ماا م یضاع مناه شایئًا عایل جادارهت نعام إذا اساتلزم اإلشاراف عایل دار 

إن قیل جبواز  تبترکهط یتر  االحتیا فالفه جوازه إشکال  اجلار  مثله يف تعلیة البنااء  و
 يف ملکه.

َّّ  لو أحدث جناحًا عیل الشارع العااّم  :938مسألة  ا مثأ کاان مان  مَّ د  اهنادم أو هأ فاإن 
إن تإشغال ذلك الفضااء للطرف اآلخر   م جيزقصده جتدیده ثانیًا  یکان مان قصاده  م و

 له ذلك. جتدیده جاز 
یاق العااّم  لو أحادث شاخص جناحااً  :939مسألة  للطارف املقابال   جااز عایل الطر

ل أو أديف مناه أو کاان أعایل مان اجلنااو األوّ ساواء أ تيف طرفه إحداث جناو آخر یضًا أ
یًا له ل من جناحه کما هاو احلاال من استفادة األوّ  یکون مانعًا بوجه   ال بشرط أن تمواز

 ً .يف الشوارع الوسیعة جّد 
مهناا ولاو بلحاام إشاغال الفضااء الاذمل حيتااج إلیاه إذا کان مانعاًا  كله ذل جيوز  الو

  .ل حبسب العادةصاحب اجلناو األوّ 
فاتهي األباواب  ة جياوز إحداث األجنحاة عایل الشاوارع العاّما کما جيوز  :940مسألة 
 فوا سواء أ ةاملستجّد 

أ
وکاذا فاتهي الشابابیك والاروازن علواا  تخرى أم الکانت له باب أ

عایل حاائط غیاره ماع  یکان معتماد ً  ء ساباط علواا إذا موکذا بنا تونصب املیزاب فوا
إذا فارض أّناة ولو من جهة الّظَّ ً  باملا ّ یکن مضرّ  عدم إذنه وم هم مان ه کماا یضارّ المت و

ا والبارد فاال  کالوقایاة مان احلارّ  ینفعهم من جهة   جهة   ن  األمار  مان مراجعاة وّل  ّدَّ بأ لیاواز
یراعي ما هو األصلهيت وکذا جي ة ماع إحکاام نقاب سارداب حتات اجلااّد  وز بنی اجلهتنی و
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 من الثقب واخلسف واالهندام. نأ ؤمَّ أساسه وبنیانه وسقفه حبیث یأ 
یااق غیاار  :941مســألة  یااق آخاار  :النافااذ الطر أو أرض  الااذمل ال یساالك منااه إع طر

)السااّکة املرفوعااة(  ی باااماان جوانبااه الثالثااة وهااو املساامّ  مباحااة لکونااه حماطااًا بالاادور 
یبة کاّل  ئد ملستطرقیه وهم أرباب الدور ( عاو)الدر مان  الّ أبواهبا مفتوحاة إلیاهت دون 

یشااترکون يف  مااا االسااتطراق  قاادار  کااان حااائط داره إلیااهت وهااو مشااتر  بیااهنم يف حااّق 
یقاّل استطراقهت فیکون أوّ  کلّ  لاه مشاترکًا بانی لایعهم و ماا قارب إع آخاره عادد الشارکاء 

  ّ یباة بفاتهي بااب واحاد  آخار  فیما إذا اخاتّص يف واحدت وهو  ذو احلّق  ا ینحصر ور الدر
 إلیه.

یبااة عائاادة لبعضااهم باخلصااول أو عائاادة للجمیااع عاایل  إذا مهااذا  کااون الدر یعلاام 
إاّل   بت أحکامه. ترتّ وجه التساومل أو التفاضل و

یبة فتهي باب آخر  جيوز  ال :942مسألة  فوا أدخل مان البااب  ملن له باب يف الدر
 ن لااه حااّق  مااع االسااتئذان يف ذلااك ّماال أم بدونااهت إاّل باااب األوّ ال ل سااواء مااع سااّد األوّ 

 . االستطراق يف املکان الثاين من أرباب الدور
ــألة  یبااة إحااداث جناااو أو بناااء  جيااوز  ال :943مس کااان حااائط داره إع الدر ملاان 

 بااإذن فات فوااا إاّل ذلااك ماان التصاارّ  ساااباط أو نصااب میاازاب أو نقااب ساارداب أو غیاار 
ا  نعم له فتهي ثقباة وشا ّ  ت بإذهنمله فتهي باب إلوا لالستطراق إاّل  جيوز  الأرباهبات کما 
یااةا فااتهي باااب ال لالسااتطراق باال ملجاارّ إلوااات وأّماا  لااو عاان  أو االستضاااءة فااال د الهتو
 یتر  مراعاة مقتضی االحتیاط فیه. فال تإشکال

یباة اساتطراقها واجللاوس فواا ما لکّل   جيوز  :944مسألة   ن غیار مان أصاحاب الدر

ق یتعّلا ماا د مهناا إع داره بنفساه وعائلتاه وضایوفه وکاّل وکذا الترّد  تمزامحة املستطرقنی
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کاان  إن  افاوم القأ بشؤونه مان دون إذن باا  الشارکاء و ومان دون رعایاة املسااواة  رتّصَّ
 معهم.

کاااجللوس أو أحااد االنتفاااع ماان الشااوارع والطاارق العاّماا لکااّل  جيااوز  :945مســألة  ة 
یکان مزامحاًا للمساتطرقنیت ولایس  لبیع أو الشراء أو حناو ذلاك ماا مالة أو االنوم أو الص

إزعاجه.  ألحد منعه عن ذلك و
یق :946مسألة  َّّ  إذا جلس أحد يف موضع من الطر کاان جلوساه  مثأ قام عناهت فاإن 

کاان حلرفاة وحنوهاا  لغیره أن لوس استراحة وحنوها جاز ج إن  یشغل موضاع جلوساهت و
کااان قیامااه بعااد ا کااذلك ولاایس  ه السااتیفاء غرضااه أو أّناافااإن  کااان احلااال  ینااومل العااود 

یًا للعود فعندئاذ  إن باقللوّ  إن کان قیامه قبل استیفاء غرضه وکان ناو مناه  ل منعهت و
إاّل  جياز  فیه متاع أو رحل أو بسااط م إشاغال ذلاك املوضاع و فااألحوط  لغیاره إزاحتاه و

 فال بأس به. ا إذا کان يف یوم آخر وأمّ  تنفسهیوم الفیما إذا کان يف  ترکه لزوماً 
 جياااوز  کاااذلك ال مزامحاااة اجلاااالس يف موضاااع جلوساااه کماااا ال جياااوز  :947مســـألة 

املعااملنی فیاهت بال لایس  حيتااج إلیاه لوضاع متاعاه ووقاوف ما مزامحته فیما حوله قدر 
یة متاعه أو وصول املعاملنی إلیه. لغیره أن  یقعد حیث مينع من رؤ

عاایل موضااع جلوسااه  لیظّلاا نا أجااالس للمعاملااة أو حنوهاالل جيااوز  :948مســألة 
یة أو حنومهات ولیس له بناء دکّ باملا ّ   یضرّ  ال  ا  ة وحنوها فیه.ة بثوب أو بار

  ق الشارع العاّم یتحقّ  :949مسألة 
أ
 : موربأ

 القوافل يف األرض املوات. د ومرور : کثرة االستطراق والترّد لاألّو 
 ؛ة النااسًا لسالو  عاّمارعًا وتسابیله تسابیاًل دامئّیا: جعال اإلنساان ملکاه شااالثاين

 ل الرجوع بعد ذلك.یقًا ولیس للمس ّ طر ه یصیر فإنّ 
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یاق يف األرض املاوات وتعبیاده وجعلاه الثالث : قیام شخص أو جهاة بتخطایط طر
یقًا لسلو  عامّ ط  ة الناس.ر

یقًا نافذً  بنی الدور الرابع  ملساکن.وا : إحیاء لاعة أرضًا مواتًا وترکهم طر
کاان الشاارع العااّم  :950مسألة  لاهت کماا إذا کانات  حاّد  واقعاًا بانی األماال  فاال لو 

کثار  قطعة أرض موات بانی األماال  عرضاها ثالثاة أذرع أو أقاّل  واساتطرقها النااس  أو أ
إن  اّل عیل ا أ جيب  ة فال أصبحت جاّد حیّت   ة. قت عیل املا ّ تضیّ  توسیعها و
مللاك  خص يف وسط ملکه أو مان طارف ملکاه املجااور ل شکذا احلال فیما لو س ّ و

 الناس. غیره مقدارً  لعبور 
حمدودً  باملوات من أحد طرفیاه أو کلوماا وکاان  إذا کان الشارع العاّم  :951مسألة 
قًا عایل صالة باه حبیاث یابیق ضایّ إحیااء األرايض املتّ  جياز  من مخسة أذرع م عرضه أقّل 

اا باال ال تحالااه  تالفاصاال املشااتمل علیااه عاان مخساااة أذرع یقاااّل  ال ماان مراعاااة أن ّدَّ بأ
مياه متجااوزً  عایل  یقّل  ال واألفضل أن عن سابعة أذرعت فلاو أقادم أحاد عایل إحیااء حر

 الزائد. لزم هدم املقدار  املذکور  احلّد 
یاد مان   األمر هذا إذا م یلزم وّل  حسب ماا یاراه مان املصالحة أن یکاون الفاصال أز

إاّل   نه.الذمل یعیّ  عیل احلّد  التجاوز  جيوز  اع أمره والب وجب اتّ مخسة أذرع و
یاق وم یارا عاودهم إلیاه جااز إذا انقطعت املا ّ  :952مسألة  أحاد  لکاّل  ة عن الطر
اه واستطراقهم اهم أو هلجرهم إیّ إیّ  کان ذلك لعدم وجودهم أو ملنع قاهر سواء أ تإحیااه

 غیره أو لغیرها من األسباب.
عاایل األماار  ه ماان دون مراجعااة وّل إحیاااا  فااال جيااوز إاّل اًل وهااذا إذا م یکاان مساا ّ 

 .األحوط لزوماً 
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یق  :953مسألة  ألحد   جيز  عن مخسة أذرعت فإن کان مسّ اًل مإذا زاد عرض الطر
یقًات وأمّ  إخراجه عن کونه طر ل فإن کان الزائد مس ّ  ا إذا کان غیر اقتطاع ما زاد علوا و

إاّل  جيز   بعض األحیان واحلاالت مولو يف موردً  الستفادة املستطرقنی  فاه ذلك أیضًا و
 العدم.لزومًا جوازه إشکال واألحوط 

یصااّ  یتعّ اا مساالم أن لکااّل  جيااوز  :954مســألة  ینتفااع منااه د و  سااائر ب يف املسااجد و

  ا ال یناسبهت ولیع املسلمنی يف ذلك شرع سواءت ولو سابق واحاد إع االنتفاعات إاّل 
یس لغیرها من األغراض الراجحاة کالادعاء وقاراءة مکان منه للصالة أو  القارآن والتادر

ساواء  تلغیره إزاحته عن ذلك املکان أو إزاحة رحله عنه ومنعاه مان االنتفااع باه جيز  م
م توافق السابق مع املسابوق يف الغارض أو ختالفاا فیاهت نعام حيتمال عناد التازاحم تقاّد 

یتااار   املسااااجد فاااال يف ساااائر  رهااااالطاااواف عااایل غیاااره يف املطااااف والصاااالة عااایل غی
 االحتیاط للسابق بتخلیة املکان للمسبوق يف مثل ذلك.

یااد الصااالة فیااه  :955مســألة  ماان ساابق إع مکااان للصااالة فیااه منفااردً  فلاایس ملر
إزعاجااهت و لاعااًة  کااان األوع للمنفاارد حینئااذ  أنمنعااه و املکااان للجااامع إذا    اا إن 

 . للخیر اعاً یکون منّ  الفارغًا لصالته و وجد مکانًا آخر 
 املکاانت فاإن أعارض عناه جااز إذا قام اجلاالس مان املساجد وفاارق  :956مسألة 

إزعاجاهت وأّما لغیره أن ا إذا یأخذ مکانهت ولو عاد إلیه وقد أخذه غیره فلیس له منعاه و
یًا للعود فاإن باق رحلاه فیاه مکان ن إن جياز  او  یباق فاه جاواز  م إزاحتاه وأخاذ مکاناه و

کااان خروجااه لضاارورة ساایّ  ت والترکااهلزومااًا انااه إشااکال واألحااوط أخااذ مک ما فیمااا إذا 
ل إزاحتااه عنااه عنااد لاالوّ  جيااز  حنااوهت ولکاان لااو أقاادم عاایل أخااذه م کتجدیااد الطهااارة أو

 العود.
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املزامحااة واإلزعاااج بصاادق الساابق إع املکااان  العباارة يف عاادم جااواز  :957مســألة 
مکااان الصااالة أو  مقاادار  لأ غأ ْشااا یَّ وهااا ّمااادة الصااالة وحنبفاار  سااّج  یصاادقوعرفااًات 

 .أیضاً   ثل وضع اخلمرة أو السبحة أو املشط أو السوا  وحنوها یصدقمعظمه بل 
کااان باانی حجاازه مکانااًا يف املسااجد وباانی میئااه لالسااتفادة منااه  :958مســألة  إذا 
لغیااره إشااغاله قباال میئااه ورفااع   جاااز - حبیااث اسااتلزم تعطیاال املکااان - طااول زمااان  

ميکان االساتفادة  حبیاث ال وضعه فیه واالستفادة من مکانه إذا کان قد شاغل املحاّل  ام
یوصااله إع  ئااذ  باال یکااون أمانااة يف یااده إع أنیضاامنه الرافااع حین الو برفعااهت منااه إاّل 

 صاحبهت وکذا احلال فیما لو فارق املکان معرضًا عنه مع بقاء حاجة له فیه.
حيتمال فیماا هاو  ساجد فیما ذکر فة کاملاملشاهد املشرّ  :959مسألة  من األحکامت و

یاارة وصاالهتا عایل غیرمهاا مان مهناا تقاّد  من قبیال املازار  األغاراض الراجحاة عناد م الز
 ینبغي تر  مقتضی االحتیاط يف مثله. التزاحم فال
ة وقاف السکن يف املدارس لطالب العلم وعدمه تابعاان لکیفّیا جواز  :960مسألة 

أو بصانف  - کأهاال البلاد أو األجاناب - ةلواقاف بطائفاة خاّصاها االواقفت فإذا خّصا
 لغیار  جياوز  فاال - ة أو خصاول الفقاه أو الکاالم ماثالً کطال  العلاوم الشارعیّ  - خاّل 

هلاؤالء االساتقالل يف حیاازة غرفاة  جياوز  کماا ال تهذه الطائفاة أو الصانف الساکىن فواا
کااا إاّل مهنااا ماان دون االسااتئذان ماان املتااوّل  هتااات وحینئااذ  إذا ن ذلااك مقتضاای وقفیّ  إذا 

یزامحااه  لغیااره أن جيااوز  ه الهبااا  عااىن أّناا ساابق أحااد إع غرفااة مهنااا وسااکهنا فهااو أحااّق 
إن طالت املّد  م ما ة کخماس ساننی ة خاّصا إذا اشترط الواقف مّد ةت إاّل یعرض عهنا و

 ة بال مهلة.یلزمه اخلروج بعد انقضاء تلك املّد  مثاًلت فعندئذ  
کهنا بصاافة خاّصااإذا اشااترط الواقااف اتّ  :961مســألة  یکااون  ال کااأن - ةصاااف سااا
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یس أو بالتحصیل أو باملطالعة أو التصنیف فإذا زالت  - معیاًل أو یکون مشغواًل بالتدر
ع تااب - حادوثًا وبقااًء  - السکىن جواز  لزمه اخلروج مهنات والضابط أّن  الصفة تلكعنه 

 لسکىن لفاقدها حدوثًا أو بقاًء. ا جيوز  لوقف الواقف بتمام شرائطهت فال
کهنا باخلروج حلواهه الیومّیا یبطل حّق  ال :962مسألة  کول ة السکىن لسا مان املاأ
إن وما س َّ لْ وا َّ  واملشروب یبطل باخلروج مهنا  یتر  فوا رحاًلت کما ال م شاکل ذلك و
کثاارت وکااذلك األساافار  للساافر  ة ماان الاازمن املتعارفااة الااّ تشااغل مااّد  یومااًا أو یااومنی أو أ
ین أو ثالثة أشهر  کشهر  کثرت کالسفر  أو شهر بااء  إع احلاّج  أو أ یاارة أو ملالقااة األقر أو الز

تنااف شارط الواقافت  م بأس هبا ما ة العود وبقاء رحله ومتاعهت فالأو حنو ذلك مع نیّ 
اا نعاام ال یلااة حبیااث ماان صاادق عنااوان ساااکن املدرسااة علیااهت فااإن کاناات املااّد  ّدَّ بأ ة طو
 ه.عدم صدق العنوان علیه بطل حقّ توجب 

ة أو الواقاف البیتوتاة يف املدرساة يف لیاال التحصایل خاّصا إذا اعتبر  :963مسألة 
 .هبطل حقّ  يف لیع اللیال فبات ساکهنا يف مکان آخر 

 إذا کانت احلجرة للساکن يف غرفة منع غیره عن مشارکته إاّل  جيوز  ال :964مسألة 
 ة لسکىن طالب واحد.هتا معّد لیّ حسب الوقف أو  قتضی قاب

بااء کاملادارس يف ط وهي املسااکن املعاّد بأ الّ أ  :965مسألة  ة لساکىن الفقاراء أو الغر
 . کرلیع ما ذأ 

کلهمات وهکاذا  الکبار  میاه الشطوط واألهنار  :966مسألة  کدجلاة والفارات وماا شاا
رة وکذا العیون املتفّج الّ جرت بنفسها من العیون أو السیول أو ذوبان الثلوا  الصغار 

علیاه )ا ملوکة لإلماام أمل أهّن  - من األنفالتعّد من اجلبال أو يف أرايض املوات وحنوها 
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مان  تکه ملکهمهنا شیئًا بآنیة أو حوض أو غیرمها وقصد متلّ  ولکن من حاز  - (السالم
 . فرق يف ذلك بنی املسلم والکافر غیر 

ة و اجتمع بنفسه يف مکان باال یاد خارجّیاأو غیره ل ماء من مطر  کّل  :967مسألة 
کاه ملکاه مان دون مفن حازه بإناء أو غیاره وقصاد متلّ  تةعلیه فهو من املباحات األصلیّ 

 يف ذلك. فرق بنی املسلم والکافر 
بنفسااها ملااك  ال یااون والقنااوات الااّ جاارت باااحلفر والع میاااه اآلبااار  :968مســألة 

 دون إذن مالکها.ف فوا بألحد التصرّ  للحافرت فال جيوز 
ه يف أرض کااان بشااقّ سااواء أ بااار الک هناارً  ماان بعااض األهنااار  إذا شااّق  :969مســألة 

ه يف املوات بقصد إحیائه هنرً  ملك ما یدخل فیاه مان املااء إذا قصاد ملوکة له أو بشقّ 
 که.متلّ 

ته مان حّصا مهنم  قادار  ملك کّل  دینألشخال متعّد  إذا کان الهنر  :970مسألة 
کااّل  إن کاناات حّصااالهناارت فاا یّ  مااهنم ماان الهناار  ة  یّ بالسااو إن ة اشااترکوا يف املاااء بالسااو ة و

اااتْ تَّ  وت ملکاااوا املااااء بتلاااك النسااابةت والکانااات بالتفاااا نسااابة اساااتحقاق املااااء نسااابة  عأ  َّ
 استحقاق األرايض الّ تسیق منه.

األماوال املشاترکةت  حکام ساائر  املشاتر  حمكاه املاء اجلارمل يف الهنار  :971مسألة 
 ف فیه بدون إذن الباقنی.واحد من الشرکاء التصرّ  لکّل  جيوز  فال

کاّل  شرکائه أن مهنم لسائر  وعلیه فإن أباو کّل  وقات وزماان  یقضي حاجته منه يف 
 له ذلك. شاء جاز  مقدار  وبأمّل 

فاإن تراضاوا بالتنااوب واملهایااة  وتشااجر  إذا وقع بنی الشارکاء تعاسار  :972مسألة 
إاّل ام أو الساعاباألیّ  توضاع يف  باأن تیص مان تقسایمه بیاهنم بااألجزاء فال حمت فهوت و



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 328 

یة وجيعال لکاّل  حدیادة ماثاًل ذات ثقاوب متعاّد  فم الهنر  ماهنم مان الثقاوب  دة متسااو
کااّل حّصاا  قادار  یوصال  ة بااه إع سااقیتهت فااإن جيارمل يف الثقبااة املختّصا ماهنم مااا تهت و

فًات فلصاحب السدس ثقب واحد ثلثًا والثالث نص ة أحدهم سدسًا واآلخر کانت حّص 
 ة.ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثالثة ثقوب فاملجموع ستّ 

القساامة حبسااب األجاازاء الزمااة لاایس ألحاادهم الرجااوع عهنااا بعااد  :973مســألة 
 املمتنع مهنم علوا. قسمة إجبارت فإذا طلهيا أحد الشرکاء أجبر  يهووقوعهات 
مهنم الرجوع عهناا  لکّل   ي لیست بالزمةت فیجوز ا القسمة باملهایاة والتناوب فهأمّ و
بتهحیّت  بته یستوف اآلخر  وم  فیما إذا استویف متام نو إن ضامن املساتويف حینئاذ   تنو و
 ما استوفاه باملثل. مقدار 

أو حنااو ذلااك ماان  إذا اجتمعاات أمااال  عاایل ماااء عاانی أو واد أو هناار  :974مســألة 
فوقها لیقابض  ولیس ألحد مهنم إحداث سّد السق منهت  املشترکات کان للجمیع حّق 

کلّ   احتیاج الباقنی. ه أو ینقصه عن مقدار املاء 
إاّل و م األسابق فاألسابق يف  قاّد عندئذ  فإن کيف املاء للجمیع من دون مزامحة فهوت و

إاّل  مَّ ل  اإلحیاء إن کان وعأ  م األعایل فااألعیل واألقارب فااألقرب إع فوهاة  قاّد الساابقت و
ة مان الشاطوطت فاإن کايف اململوکاة املنشاقّ  لهنارت وکاذا احلاال يف األهناار العنی أو أصل ا
إاّل فهو املاء للجمیع   هناره أسابق مان شاّق  : من کان شاّق أمل - م األسبق فاألسبق قّد و

إاّل مَّ ل  إن کان هنا  سابق والحق وعأ  -  اآلخر هنر  حيتااج  ماا  فیقابض األعایل  قادار ت و
َّّ  إلیه  یلیه وهکذا. ما مثأ

إصاالحه وحنومهاا عایل اجلمیاع بنسابة ملکهام  تنقیة الهنر  :975 مسألة املشاتر  و
 جيبار   الابعض مم عایل ذلاك إاّل د  ْقایأ  ا إذا موأّما تمنی عیل ذلك باختیارهمد  قْ إذا کانوا مأ 
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إذا أذن هلام بالتصارّ ف فیاه لغیاره إاّل التصارّ  جياوز  ه الاملمتنعت کما أنّّ  ف فلایس  بإذناهت و
 ته.ده ببذل حّص  إذا کان إقدامهم بطلبه وتع ّ نة إاّل وه من املؤتهلم مطالبته حبّص 

کااان الهناار  :976مســألة   القاصاار  وغیاارهت وکااان إقاادام غیاار  مشااترکًا باانی القاصاار  إذا 

 ذلااكت وجااب عاایل وّل  بدونااه أو لغیاار  قدرتااه ا لعاادمإّماا فااًا عاایل مشااارکة القاصاار متوقّ 
نااة ماان ووحنومهااا وبااذل املؤ قیااة والتعمیاار إشااراکه يف التن - مراعاااًة ملصاالحته -  القاصاار

 ته.حّص   قدار  مال القاصر 
یل مراه إاّل  لیس لصاحب الهنر  :977مسألة  بة  حی   بإذن صاحب الّرَّ حتو املنصاو

 املغروسة عیل حافتیه وغیرها.  أیضًا من األشجار  حی  الّرَّ  علیه بإذنهت وکذا غیر 
ميناااعلااایس ألحاااد أن حيماااي املرعااای  :978مســـألة   غیاااره عااان رعاااي مواشااایه إاّل  و

ت نعم لوّل  له أن کون املرعی ملکًا له فیجوز ی أن حيماي املراعاي  أن  رمااأل حيمیه حینئذ 
مينع من الرعي فوا حسب ماالعامّ   تقتضیه املصلحة. ة و

 :ملعادن من األنفال وهي عیل نوعنیا :979مسألة 
کاابعض معااادن امللااهي  املعااادن الظاااهرةت وهااي املوجااودة عاایل سااطهي األرض :لاألّو 
یت والنفط وحنوها. والقیر   والکبر

ف اسااتخراجها ا یتوّقاااملعااادن الباطنااةت وهااي املوجااودة يف باااطن األرض ّماا :الثــاين
 ة.وذلك کغالب معادن الذهب والفّض  عیل احلفر 

 أمّ 
أ
یبیق البا  عیل حاله. مهنا شیئًا ملکه قلیاًل کان أو کث مفن حاز  :وعا األ  یرً ت و
ْ  :ا الثانیااةأّمااو اافهااي تأ ( ماان 1194م يف املسااألة )باالسااتخراج عاایل تفصاایل تقااّد  كلَّ

 . یبلغ نیلها فهو یفید فائدة التحجیر وم ا إذا حفر کتاب اخلمست وأمّ 
ف يف األرض بإجياااد بعااض لااه اسااتخراج معاادن إذا تصاارّ  ماان جيااوز  :980مســألة 
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َّّ  ماتهمقّد  کم أمهله وعّط  مثأ وکیلاه عایل إمتاام العمال أو رفاع یاده أو  الشارعّي له أجبره احلا
َّّ  یزول عذره نهت ولو أبدى عذرً  أمهله إع أنع ین. مثأ  یلزمه أحد األمر

ــألة  ْ  :981مس اااملعااادن الباطنااة ال تأ یبااة ماان ك بإحیاااء األرض سااواء ألَّ کاناات قر
زائاد   إع حفار  السطهي أم کانت بعیدة عنه يف األعماق کمعظم معادن النفط املحتاجة 

ین ال إلوا أو ماللوصول  کلهات فهي عیل التقدیر ْ  ع األرض وال َّ تْ تَّ  شا  ك بإحیاهئا.لَّ تأ
اسااتخرجه منااه ولااك نصااف ) :أرض املعاادن وقااال لغیااره لااو حفاار  :982مســألة 

یتار   فاال تته بعناوان اجلعالاة إشاکالفإن کان بعنوان اإلجارة بطلت ويف صّح  (اخلارا
 .مراعاة مقتضی االحتیاط فیه



 

 الدين والقرضکتاب 

 أحكام الدين
 أحكام القرض





 

 ن والقرضکتاب الدي

ت بساابب ماان األسااباب ة شااخص آلخاار الثاباات يف ذّماا اململااو  الکااّ ّ  : الاادین هااو
یطلااق الغاارمي  ()املاادین( وتااه بااه )املاادیونیقااال ملاان اشااتغلت ذمّ و ولخخاار )الاادائن( و

کااالقرض نة إلنشاااء اشااتغال الذّمااا معاملااة متضاامّ ساابب الاادین إّمااعلومااا معااًات و ة بااه 
اا کلّ ئة وم والنساایلَّ والضاامان وبیااع الّسَّ کااون األجاارة  ة والنکاااو مااع ًا يف الذّمااّیاااإلجااارة مااع 

 املتلفات ونفقة الزوجة میَّ ا غیرها کما يف أرو  اجلنایات وق  إمّ جعل الصداق کذلكت و
 .الدامئة وحنوها

 .ة بالقرضأحکام خمتّص وله أحکام مشترکة و

 دينأحكام ال
إدهو ما لیس ألدائاه وقات حماّد و :ا حاّل مّ الدین إ :983مسألة  وهاو  :لا مؤّجاّمات و
اا یکااون تعیاانی األجاال تااارةً سالفااهت و  النساایئة وم ولَّ جبعاال املتاادایننی کمااا يف الّسَّ

أ
خاارى أ

 .رة يف الدیةجبعل الشارع کالنجوم واألقساط املق ّ 
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اشااتراطه يف ضاامن عقااد الزم أو جااائزت فلااو ب ل الاادین احلاااّل یتأّجاا :984مســألة 
له املطالباة باه  جتز  مثاًل م ة شهر ملّد  حلاّل اشترط علیه تأجیل دینه ااشترى منه شیئًا و

 .الشرط یسقطالعقد و فسخیأ   أنقبل ذلك إاّل 
األجال جياب عایل املادیون  قاد حاّل اًل و أو ماؤّج إذا کان الدین حاااّلً  :985مسألة 
 ولدائن کما جيب عیل الدائن أخذه أدااه عند مطالبة ا املوسر 

أ
املادیون  إذا صار  مهتسّل

یغ ذمّ بصدد أدائه وتف  ل قبال حلاول األجال فلایس للادائن حاّق ا الادین املؤّجاأمّ تهت ور
هال جياب ًا للمدین أو هلماا لیعاًات وحقّ  ًا له فقط ال إذا کان التأجیل حقّ املطالبة به إاّل 

کاان علیاه ذلاك إاّل  أّن  الصاحیهيال ع املادین بأدائاه أم العیل الادائن القباول لاو تبا ّ   إذا 
 .متناع عن القبول قبل حلول األجلله حینئذ  اال فإّن  تاً ًا له أو هلما معالتأجیل حقّ 
کم  :986مسألة   الشارعّي إذا امتنع الدائن عن أخذ الدین عند حلولاه أجباره احلاا

کم وقااد  مهسااّل  یأ  لااه أنإجباااره ف ر لااو تعااّذ علیااه لااو طلااب منااه املاادیون ذلااكت و إع احلااا
کم القبول ت وفرغت ذّمته األحاوط لزوماًا  المناه حماذور یکن له  إذا مهل جيب عیل احلا

کم أو ماميکان  لاو مو تذلاك یأخاذه  تاه إع أنیقبلاه باق الادین يف ذمّ  لوصاول إع احلاا
کااان الاادائن غائبااًا وال أراد إلیااه وميکاان إیصااال املااال  الاادائن أو ماان یقااوم مقامااهت ولااو 

یغ ذمّ   .مته جرى علیه ما تقّد املدیون تفر
کاان میّ کان حیّ سواء أ ن الغیر ع بأداء دیالتب ّ  جيوز  :987مسألة  تاه تبارأ ذمّ تاًا وًا أم 

منعااه إن بااه بااإذن املاادین أو بدونااه باال وع یکااون التباا ّ  ال فاارق يف ذلااك باانی أنبااهت و
ماة األحکاام املتقّد  رملجتا الب القبول عیل من له الدین وجي الت ولکن املدین عن ذلك
 علیه لو امتنع عنه.

 بقابض الادائن أو مان ا یتعنّی إّن نه املدین ویّ  الدین يف ما عال یتعنّی  :988مسألة 
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 .ته مشغولة بهتبیق ذمّ لف قبل قبضه فهو من مال املدین وت فلو تیقوم مقامه
مات إذا  را الدین من أصل مالهت واألجل و إذا مات املدین حّل  :989مسألة 

فلاو  عیل هذالورثته مطالبته قبل انقضاء األجلت ولیس الدائن بق األجل عیل حاله و
ت الزوجة مطالبته بعد موتاهت مات الزوج قبل حلوله استحقّ اًل وکان صداق املرأة مؤّج 

لورثهتااا املطالبااة قباال حلااول األجاالت ه لاایس هااذا سااالف مااا إذا ماتاات الزوجااة فإّنااو
 یلحق  وت الزوج طالقه إذا کان اشتراط التأجیل يف أداء الصداق منصرفًا إع جواز و

 .ه الغالبة کما لعلّ جیّ مع بقاء الزو التأخیر 
و إع ورثتاااه يف یااائس مااان الوصاااول إلیاااه أإذا فقاااد املااادین دائناااه و :990مســـألة 

يف ذلاك  یساتجیز  أن لزومااً  األحاوطصادقة عناهت و یاه إع الفقیار یؤّد  املستقبل لزمه أن
کم الشرعّي  إناحلا مل املادیون دیناه یاؤّد  أن األوعاألحوط ًا فایکن الدائن هامشّیا م ت و

قاد األمال يف ذلااك یف ل الوصااول إلیاه أو إع ورثتاه وما إذا احتماأّمات واهلاامشّي  ر إع غیا
ت  جيايء لاه طالباهجيده أوىص به عند الوفااة حایّت  م فإن تالفحص عنهو لزمه االنتظار 

خباره بعاد  ناه إع ورثتاه ماع انقطااعیْ إذا کان الدائن مفقودً  عن أهله وجاب تسالمی دَّ و
أربع ساننی إذا فحاص عناه يف  ذلك بعد مضّي  بل جيوز  تسننی من غیبته عشر  مضّي 

کم الشرعّي  ةهذه املّد   .مع وقوع جزء من الفحص بإذن احلا
کاان أقاّل و بیع الدین  ال خاارجّي  یصهّي  :991مسألة  باا م مناه ماا إن   تیساتلزم الر

 نع بانی کوهنماا حانیفرق يف امل ن مثله إذا کانا دیننی قبل العقدت والبیعه بدی یصهّي  وال
لنی وصاهّي يف لاو کاناا دینانی بالعقاد بطال يف املاؤّج لنی وخمتلفانیت ونی وماؤّج العقد حالّ 

اًل کاان الثااين ماؤّج دیناًا بالعقاد فاإن  اآلخار غیرمهات ولو کان أحدمها دیناًا قبال العقاد و
کلّ  - إاّل بطل و  م  لَّ ْس  يف بیع ا أ إاّل  صهّي  - ة من دون تأجیل يف دفعهًا يف الذمّ یّ بأن کان 
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بائعاه  بیعاه مان غیار  ز جياوبائعاه مطلقاًات و بیعه من غیار  جيوز  ه الفإنّ  تقبل حلولهفیه 
 .ممن بائعه مطلقًا عیل تفصیل تقّد بعد حلوله و
ی هاو الاذمل یسامّ ل بنقصان مع التارايضت واملؤّج تعجیل الدین  جيوز  :992مسألة 

یل الدین(ت وال با یادة أجال املؤّجاو تأجیل احلاّل  جيوز  )تنز یاادة ألّنا لال ز باات وبز قاد ه ر
یاایتخلّ  باة يف مثان مبیاع ماثاًل وجيعال التأجیال وص منه جبعال الز إع  التاأخیر دة املطلو

 دناانیر یساومل عشارة  املدین مثاًل مایبیع الدائن من   شرطًا عیل البائعت بأنأجل معنّی 

کااذاتیطالااب املشاات ال دینااارً  عاایل أن سمسااة عشاار   رمل بالاادین الااذمل علیااه إع وقاات 
ماا إذا بااع املادیون مثلاه  لو عن اإلشکال واألحوط لزوماًا االجتنااب عناهت و ه اللکنّ و

الادین  تاأخیر شارطًا علیاه  دینارً  بعشرة دنانیر  یکون قیمته مخسة عشر  من الدائن ما
 .إع وقت کذا

ــألة  کااان الثناانی دیاان مشااتر  عاایل ذ  قساامة الاادین ال جتااوز  :993مس اات فااإذا   م  مَّ
ما باعا مااًل مشترکًا بیهنما من أشخال عدیادة هّن أت کما إذا افترضنا ةدأشخال متعّد 
َّّ  عیل أشخال هثما دیناً أو ورثا من مو ّ  فجعاال ماا بعاد التعادیل  ما الدین بیهنماقّس  مثأ

عیل االشترا   یبیق الدینت ویصهّي  م ة البا  لخخر ما يف ذمّ وة بعضهم ألحدمها يف ذمّ 
یساتويف أحادمها  أن دیان مشاتر  عایل واحاد فاه جاواز  ماالو کان هلالسابق بیهنمات و

يف کتاااب   ة املاادین إشااکال کمااا ماارّ يف ذّماا ة اآلخاار تاابیق حّصاا لااه وته منااه فیتعاانّی حّصاا
 .(611) يف املسألة الشرکة

 قادر  فورً  عند مطالباة الادائن إن جيب عیل املدین أداء الدین احلاّل  :994مسألة 

ميه أو استقراضه إذا  متاعه أوعلیه ولو ببیع سلعته و ًا یکان حرجّیا معقاره أو مطالبة غر
ب الالئاق علیه باذلك فهال جياب علیاه التکّسا یقدر  ا إذا مأمّ علیه أو إجارة أمالکهت و
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فیمن شاغله ف وحيتاج إع تکلّ  ذلك خصوصًا فیما اللزومًا ال األحوط حباله واألداء منه
  .حینئذ   جيبب بل التکّس 
ارته ل وسایّ ساکناه وثیاباه املحتااج إلواا ولاو للتجّما ع دار م یستثىن مان ذلاك بیانع
کاّل حيتاج إلیه ولو حبسب حالاه وشاؤونهت و احنو ذلك مّ و احتااج إلیاه  ماا الضاابط هاو 

 .ة أو حزازة ومنقصةوشّد  لواله لوقع يف عسر  کان حبیثحبسب حاله وشرفه و
اشتراه  أداء مثن ما يف وصرفه  ما  إذا کان سبب الدین غصب مال الغیر هذا يف غیر 

یتر  مراعااة  فال يف مثلهت ستثناء املذکور فإّنه یشکل ثبوت اال تالسکىن وحنوه دار من 
 االحتیاط.مقتضی 

ت فلااو کاناات داملتعااّد سااتثناء هااذه األشاایاء باانی الواحااد وال فاارق يف ا :995مســألة 
 یباع شایئاً  مشارفه مهنا لساکناه ولاو حبساب حالاه و احتاج إع کّل  دة ومتعّد  عنده دور 
یاد  ارة وحنوهات نعم إذا مکذلك احلال يف السیّ مهنات و حيتج إع بعضها أو کانات داره أز

 .ا یلیق حبالهاشتراء ما هو أدون مّ وجب علیه بیع الزائد أو بیعها و حيتاج إلیه امّ 
  کانت بیده دار ملوکة و إذا کانت له دار  :996مسألة 

أ
 ااااه الساکىن فواااخرى ميکنأ

 معرض قصر ال يف یکن يف ذلك حرا علیه و وم - کما إذا کانت موقوفة تنطبق علیه -

 .یبیع داره اململوکة ألداء دینه یده عهنا وجب علیه أن
ت فلو مات اً السکىن يف أداء الدین ما دام املدیون حیّ  ا ال تباع دار إّن  :997مسألة 

 .سکناه تباع وتصرف يف الدین دار   یتر  غیر وم
کااون الاادار  :998ســألة م  جيباار  ه الحنوهااا ماان مسااتثنیات الاادین أّنااو املقصااود ماان 

 قضای باه دیناه جاااز ا لاو ريض هاو باذلك وأّماجياب علیاه ذلاكت و عایل بیعهاا ألدائاه وال

 .یرىض ببیع داره ال نللدائن أخذه و إن کان ینبغي له أ
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ا لکهّنالادین وزائدة عایل مساتثنیات ا عقار لو کانت عنده بضاعة أو  :999مسألة 
کاان جب علیه بیعها باألقّل ألداء دیناهة ومن قیمهتا السوقیّ   بأقّل تباع إاّل  ال ت نعام إذا 
 . يف حال الضرورة م جيبیقبل به العقالء إاّل  فاحش ال اوت بنی القیمتنی  قدار التف

م عاایل الاادائن إعساااره األداء حياار کمااا ال جيااب عاایل املاادین املعساار  :1000مســألة 
 .ة إع املیسرةرَّ ظ  والّنَّ  بل علیه الصبر  تالبة واالقتضاءباملط

ة القضااء ماع ت بال جياب نّیالدائن مع القدرة عیل األداء حرامماطلة ا :1001مسألة 
 .ن منهیکون من قصده األداء عند التمکّ  بأن عدم القدرة علیه أیضاً 

 أحكام القرض
ًات بقیمته إن کان قیمیّ ان مثلّیًا ون يف الذّمة  ثله إن کبالضما متلیك مال آلخر  : وهو

 ك )املقترض( و)املستقرض(.ّل  مَّ تَّ وللمأ  (املقرض) كّل  مَّ لمأ ل :یقالو
مااا کلّ کراهتااه مااع احلاجااة و یکااره االقتااراض مااع عاادم احلاجااة وختااّف  :1002مســألة 

ملن لزومًا األحوط تزولت و ت إع أنت خفّ ما اشتّد کلّ ت الکراهةت وّد ت احلاجة اشتخفّ 
لضرورة أو مع  عند اب حصوله عدم االستدانة إاّل م یترقّ نده ما یويف به دینه ویکن ع م

 .علم املستدان حباله
کیدة سیّ إقراض املؤمن من املستح ّ  :1003مسألة  احلاجاة ملاا فیاه  ما لذوملات األ

مان أقارض مؤمناًا ): (آله)صیّل اهلل علیه و عن النّ  شف کربتهت وکمن قضاء حاجته و
ت (یاه یؤّد کان هو يف صالة مان املالئکاة حایّت ه میسوره کان ماله يف زکاة وب ظر قرضًا ین

اهلل له  ر یّس   هو معسرس عن مؤمن کربة وا مؤمن نفّ أمّي ): (علیه السالم)عن الصادق و
اهلل يف عاون املاؤمن ماا )و: ه قاالأّنا (علیاه الساالم)عناه و ت(اآلخارةحواهه يف الادنیا و



 339/  أحکام القرض -کتاب الدین والقرض 

ما من مؤمن أقرض مؤمناًا یلاتمس ): (علیه السالم)ه وعن ت(کان املؤمن يف عون أخیه
 . یرجع ماله إلیه(حبساب الصدقة حیّت  حسب اهلل له أجره به وجه اهلل إاّل 

: حيتاااج إع إجياااب کقولااهّنااه فإالقاارض عقااد ماان العقااود  ّن إحیااث  :1004مســألة 
عقااده يف  یعتباار  عاایل الرضااا باإلجيااابت وال قبااول داّل مل معناااهت ومااا یااؤّد تك( وأقرضاا)

بقصد القارض  دفع مااًل إع أحد   الصیغة فیه فلو  ال تعتبرت بل لغة ة بل یقع بکّل العربیّ 
 .قرضاً  هبذا القصد صهّي  إلیهأخذه املدفوع و

العقاود  ساائر  يف املتعاقادین يف قترض ماا یعتبار امليف املقرض و یعتبر  :1005مسألة 
الفَّ  عادم احلجار  یعتبر کذا ت وشدالرو من البلو  والعقل والقصد واالختیار  ةاملالیّ  س يف لَّ

 .املقرض
 یصهّي  یکون املال عینًات فلو کان دینًا أو منفعة م يف القرض أن بر یعت :1006مسألة 
کااإقراض درهاام ماان درمهاانی معیّ يف املعاانّی  إقااراض الکااّ ّ  ت نعاام یصااهّي القاارض ت ناانی 

 .إقراض املهيم کأحد هذین املالنی یصهّي  الو
إقاراض  یصاهّي  ت فاالکاهمتلّ  ا یصاهّي یکون املال ّما يف القرض أن یعتبر  :1007مسألة 

یرت وال اخلمر  ة اته الاّ ختتلاف املالّیاأوصافه وخصوصیّ فیه تعینی مقداره و یعتبر  واخلنز
کااان مثلّیاا کااان قیمّیاا ًا والباختالفهااا إذا  ت نعاام عاایل املقتاارض حتصاایل العلاام اً قیمتااه إذا 

 .ة القرضاعتباره يف صّح  عن هذا أجنّ  مة ألدائهت وبذلك مقّد 
 ض إاّل ميلااك املسااتقرض املااال املقتاارَّ  فااالت يف القاارض القاابض یعتباار  :1008مســألة 

 .فف عیل التصرّ یتوقّ  بعد قبضهت وال
ااقْ ال ا أ القاارض عقااد الزم لاایس للمقاارض و :1009مســألة   ترجااع ض فسااخه حاایّت ر  تَّ

یکان القارض  ا إذا منعام للمقارض فیما تت موجاودةالعنی املقترضة إع املقرض لو کان
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ااًل ملصلحة املقتارض عادم إنظااره ومطالبتاه بااألداء ولاو قبال قضااء وَّ مؤّج  ره بال ولاو طَّ
اًل یکاان القاارض مااؤّج  للمقتاارض فیمااا إذا م ت کمااا أّن زمااان ميکاان فیااه ذلااك قباال مضااّي 

 .االمتناع من قبوله لیس له حّق یه إلیه ویؤّد  ملصلحة املقرض أن
کااان املااال  :1010مســألة  ة الفّضااوالااذهب و ًا کاحلنطااة والشااعیر ض مثلّیاااملقتاارَّ لااو 

کاان قیمّیااقتارضت و ة املقترض مثال مااحنوها ثبت يف ذمّ و کاالغمن ولاو  حنوهاا ثبات يف ًا 
 .ه قیمته وقت التسلمی إع املقترضتذمّ 

یاادة عایل املقتارض باأن یقرضاه ماااًل عایل  :1011مسألة  یاه یؤّد  أنحيرم اشاتراط الز
ید مّ  حيًا أو أضماارطاه صااواء اشتاس تاقترضه ابأز  هاااعلی اً رض مبنّیااااث وقع القااراه حبیاار

با القريّض و ت- (232 املسألة )مت يفتستثىن من ذلك موارد تقّد و -  ماملحرّ  هذا هو الر
 .اآلخذاملعطي و حرمته تعّم و - الذمل وعدنا ذکره يف کتاب البیع -

ی الالقرض  ّنَّ إ :1012مسألة   ت فیملكادةت بل یبطل الشرط فقطیبطل باشتراط الز
یادةیأخذه قرضًا و املقترض ما فلو أخذ احلنطة مثاًل  تال ميلك املقرض ما یأخذه من الز

باومّل  کااذا احلاال فیمااا إذا أخاذ مااااًل ف يف حاصالهت ولااه التصارّ  فزرعهااا جااز  باالقرض الر
بااومّل  َّّ  بااالقرض الر کااالثوب مثأ ض شاایئًا بعاانی اشااترى املقاار ا لااوأّمااوت اشااترى بعینااه شاایئًا 

یادة الّ أخذها يف القرض  کاان املعطاي ف فیاهله التصرّ  جيز  وم ميلکه فالالز ت نعام إذا 
یادة حیّت راضیًا بتصرّ  ّیا ه م لاو فارض أّنافه فیما أخذه من الز بو ة یکان بیهنماا معاملاة ر

 .ف فیهله التصرّ  جاز 
یا :1013مسألة  یادة بنی أن تکون الز کماا إذا ة دة عینّیاال فرق يف حرمة اشتراط الز

ت أو منفعاة أو مل اثين عشرت أو عماًل کخیاطاة ثاوب لاهیؤّد  أقرضه عشرة دراهم عیل أن
ة مکساورة یّ یقرضه دراهم فّض  کاالنتفاع بالعنی املرهونة عندهت أو صفة مثل أن انتفاعاً 
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یاادة راجعاة إع فرق فوا بانی أن ها صحیحةت کما الیؤّد  عیل أن  املقارض أو تکاون الز
یادً  أو تصارف يف املساجد أو املاأمت  أقرضاتك دیناارً  بشارط أن): هت فلو قاالغیر هتاب ز

املسااجد أم یقاامی املااأمت أو حنااو ذلااك  یعماار  جياازت وکااذا إذا اشااترط علیااه أن م (درمهاااً 
 .ه حراملوحا فیه املال فإنّ  امّ 

ثال باأس باه م قترض فالیلحا فیه املال أو ما هو واجب عیل امل ا اشتراط ما مأمّ و
یاد أو تصاّ   )أقرضاتك بشارط أن: یقول أن  أو تصاوم لنفساكت أو تادعو ل أو تادعو لز

کلّ ا کان مااًل الزم األداءمّ  (مل زکاتك أو دینكتؤّد  بشرط أن يف  املدار  ألّن  ز ئه جات فهذا 
 .القرض یکن ثابتًا بغیر  لوحا فیه املال وم املنع ما

ماان قیمتااه أو  یبیااع منااه شاایئًا بأقااّل ن ًا وشاارط علیااه أإذا أقرضااه شاایئ :1014مســألة 
یادة فیحرمت ومن أجرته  یؤاجره بأقّل  یبیاع  ص منه بأنقد یتخلّ کان داخاًل يف شرط الز

کثر ماان قیمتااه أو ی املقتاارض ماان املقاارض مااااًل بأقااّل  ماان قیمتااه  شااترمل منااه شاایئًا بااأ
یشااترط علیااه أن حتیاااط یتاار  اال إشااکال فااال لکاان هااذا حمااّل نااًات ویقرضااه مبلغااًا معیّ  و
 .باالجتناب عنه

یادة مع الشرطت وإّن  :1015مسألة   ت بال یساتحّب اا بدوناه فاال باأس هباأمّ ا حترم الز
 ت بال جياوز النااس أحساهنم قضااًء  ه من حسن القضاء وخیر ت حیث أنّ ذلك للمقترض

یراه املقرض حسن القضاء فیقرضه  لو کان اإلعطاء ألجل أن - أخذ ً إعطاءً  و - ذلك
ع من املقترض لکوناه حسان ینتف إع االقتراضت أو کان اإلقراض ألجل أن ما احتاجکلّ 

ت نعام یکاره یقرضاه ه بأحسن اجلازاء حبیاث لاوال ذلاك میکائف من أحسن إلیالقضاء و
ه إذا أعطااه لاه أّنا ت بال یساتحّب خصوصًا إذا کان إقراضه ألجال ذلاك أخذه للمقرض

 .ه یسقط منه  قدارهطلبه  عىن أنّ حنوها حيسبه عوض ة واملقترض شیئًا بعنوان اهلدیّ 
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یااادة للمقاارض عاایل املقتاارضت و ا حياارمإّناا :1016مســألة  ا إذا شاارطها أّمااشاارط الز
تساعة دناانیرت کماا  ملیاؤّد  عایل أن ما إذا أقرضه عشرة دناانیر ت کبأس به للمقترض فال

 ه.نفسیشترط املقترض عیل املقرض شیئًا ل بأس أن ال
لاه إع صااحبه يف بلاد يف بلاد لیحّو  إع تااجر  د قرضااً دفاع النقا جيوز  :1017مسألة 

 .ا دفعهمّ  بأقّل  آخر 
ید منه يف بلد آخر  ال جيوز  :1018مسألة  کاان  دفع مال إع أحد يف بلد ألخذ أز إذا 
بااة ألنّ الفّض یباع بالکیل أو الوزن کاحلنطة والذهب و ااملدفوع مّ  لاو أعطای وت ه مان الر

یاااادة جاااازإل باااقاااام بعمااا الااادافع متاعاااًا أو یاااادة يف املعااادود ال جياااوز ت وزاء الز              أخاااذ الز
اد يف اجلانس  يف البیع نسیئة مع االحّت ذلك بیعًا إاّل  جيوز قرضًات و - ةکاألوراق النقدیّ  -
 .هيف حملّ  األحوط لزومًا ترکه کما مّر  فإّن 

کااان مثلّیاا :1019مســألة  کالاادراهم واملااال املقتاارض إن   واحلنطااة والشااعیر  نانیر الاادًا 

بق عیل ساعره الاذمل سواء أ تأدااه بإعطاء ما مياثله يف الصفات من جنسهکان وفااه و
 .لن ّ  أم تَّ رىّق له وقت االقتراض أم تَّ کان 
ف عایل التارايضت فللمقارض أن یطالاب املقتارض باه یتوّقا هذا هو الوفاء الاذمل الو

ىّق  ولیس له االمتناع و أعطاه للمقارض  املقترض لو ّن أکما  تبکثیرا أخذه سعره عمّ  لو تر
 . ل بکثیرلو تن ّ لیس له االمتناع و
ميکاان أن ماااثاًل أو  الاادراهم دناااانیر  یعطاااي بااادل جنساااه بااأن ى بالقیمااة أو بغیااار یاااؤّد  و
 ت فلو أعطی بدل الادراهم دناانیر ف عیل الترايضلکن هذا النحو من األداء یتوقّ بالعکست و

یا يف القیمةت بل ولو کانت الادنانیر ولو تسفللمقرض االمتناع من أخذها  ه ت کماا أّناأغایل او
إنلو أراده ا یا يف القیمة أو کانت الدنانیر  ملقرض کان للمقترض االمتناع و  .قیمة أقّل  تساو
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کااان املااال املقتاارض مثلّیاا کااان قیمّیااأّمااو تاً هااذا إذا  ة ه تشااتغل ذّمااأّناا  ًا فقااد ماارّ ا إذا 
ف عاایل التاارايض یتوّقاا ااه الااذمل الت فااأدود الراهااةالنقا تکااون بااإّناااملقتاارض بالقیمااةت و

ميکان أن ف ه یتوّقاالنقاود بالقیماة لکّنا مان غیار  ى جبانس آخار یاؤّد  یکون بإعطاهئاات و
 .عیل الترايض

لااو کاناات العااانی املقترضااة موجاااودة فااأراد املقااارض أداء الاادین بإعطاهئاااا أو أراد و
 . خخرالمتناع لا از جاملقترض ذلك 

یه مان یؤّد  یشترط املقرض عیل املقترض أن أن يف قرض املثّ   ز جيو :1020مسألة 
یلاازم علیااه ذلااك  دنااانیر  مل عااوض الاادراهم مااثالً ت بااأن یااؤّد جنسااه غیاار  وبااالعکست و

ینی يف القیماة  بشرط أن کاان ماا شارط علیاه أقاّل عناد األداء یکونا متساو ا قیماة ّما أو 
 .اقترضه

الدیون  کان کسائر ولزم العمل به و لو شرط التأجیل يف القرض صهّي  :1021مسألة 
 .(985حمكها يف املسألة )  قد مرّ لة واملؤّج 

ت فلاو ولازم العمال باه  صهّي لو اشترط يف القرض أدااه يف مکان معنّی  :1022مسألة 
اه ه لاو أّد ت کماا أّناکاان م یلازم عایل املقتارض القباولذلاك امل طالب املقرض به يف غیار 

کاان الشارط حّقااملقارض القباول یلازم عایل رض يف غیره متاملق ًا هلماا معاًات أو ت هاذا إذا 
   .یشترطت وسیأ  حمكه م ا إذا أسقطه کان کأنأمّ یسقطه و ألحدمها وم
یناة حالّیا :1023مسألة  مکاان ة عایل تعیانی ة أو مقالّیايف حکم االشتراط وجود قر

ینة صارفة عن بعالتسلمی کبلد القرض أو غیرهت و ض األمکنة مع فقدها فإن وجدت قر
کاان  - ناة يف احلمال إلیاهواالحتیااج إع املؤو ولو کانت هي لازوم الضارر  - باخلصول

لبااه األداء عاایل املقتاارض لااو طا جياابحینئااذ  ذلااك يف حکاام تعیاانی غیااره ولااو إلااااًلت و
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جي املقرض يف أمّل  مکاان  اه املقتارض يف أمّل ب القباول عایل املقارض لاو أّد مکان غیره و
إن کان األحوت کذلك  هلما الترايض. ط استحباباً و

 کّل إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفیلت ویشترط يف القرض  أن جيوز  :1024مسألة 
 .یکون فیه النفع املال للمقرض ولو کان مصلحة له شرط سائغ ال

َّّ  ة مااثالً ذهبّیاا إذا اقتاارض دنااانیر  :1025مســألة   أسااقطهتا احلکومااة عاان االعتبااار  مثأ

  هاا کاناات علیااه الاادنانیر غیر جااءت بنقااد آخاار و
أ
لاو اقتاارض شاایئًا ماان األوراق وعت واأل

َّّ  ()إسکناس ة املسماة باالنقدیّ  ه بال ة املقتارض بأدائاتفار  ذّما م أسقط عن االعتبار  مثأ
 بسابب التضاّخم کبیار إع حاّد  لات قیمتاه ولاو تن ّ  تقیمته قبل زمن اإلسقاطأداء علیه 

 أدائه.بشأن  املصاحلةوحنوه فاألحوط لزومًا 
کان جهله بااحلکم أم سواء أ - کان جاهالً إذا أخذ الربا يف القرض و :1026مسألة 
َّّ  - باملوضوع

یترکه فیما  أخذه حال اجلهل وعلیه أن له ما علم باحلال فإن تاب حّل  مثأ
 .عاملًا باحلال وجاهاًل به کون الطرف اآلخر ال فرق يف ذلك بنی بعدت و

طًا باملال احلاالل فلایس علیاه ت فإن کان خملویه الرباإذا ورث مااًل ف :1027مسألة 
املاه معاملاة یعارف ع م إنو ته إلیاهمعروفًا وعرف صااحبه رّد ًا وإن کان معلوميءت واش

 .املال املجهول مالکه



 

 کتاب الرهن





 

 کتاب الرهن

 .ونةة للتأمنی عیل دین أو عنی مضمجعل وثیق : الرهن هو
هن وقبااول ماان املاارهتنت لااراب ماان إجياااب ماان االاارهن عقااد مرّکاا :1028مســألة 

دیون ماااًل للادائن بقصاد ت فلو دفاع املاقان بالفعل أیضاً فوما اللفا بل یتحقّ  یعتبر  وال
 .الرهن وأخذه الدائن هبذا القصد کيف

وعاادم  يف الااراهن واملاارهتن البلااو  والعقاال والقصااد واالختیااار  یعتباار  :1029مســألة 
ااال حمجااورً  علیااه لفَّ کااون الااراهن ساافوًا و ن العاانی املرهونااة ملکااًا لااه أو  إذا م تکااس إاّل لَّ

 .علوا تکن من أمواله الّ حجر  م
الطفل واملجنون رهن ماهلما واالرهتاان هلماا ماع املصالحة  لوّل  جيوز  :1030مسألة 
 .والغبطة

کااان هااو األحااوطة الاارهن القاابض ويف صااّح  یعتباار  ال :1031مســألة  ت اسااتحباباً  إن 
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کوهناا بیاد ثالاث أو  یشاترط  أنالعنی املرهونة بید املارهتن إاّل  نعم مقتضی إطالقه کون
 .التأمنی املقّوم له یناف   م بید الراهن ما
بیعهاااا  ة ملوکاااة جياااوز يف املرهاااون أن یکاااون عیناااًا خارجّیااا یعتبااار  :1032مســـألة 

اا املنفعااة وال الرهاان الاادین قباال قبضااه و یصااهّي  فااال تشاارااهاو یاار و اخلماار  وال ّر احلأ  اخلنز

لو معتاد العود وال الوقف و هلواء إذا کان غیر اململو  يف ا ال الطیر ة واألرض اخلراجیّ  وال
 .غات بیعه مع وجود أحد مسّو ًا إاّل کان خاّص 

ت ف الراهن فوا ولاو باالرهن فقاطتصرّ  يف العنی املرهونة جواز  یعتبر  :1033مسألة 
وکه فرههنماا ه إع مللو ضمّ الكت وته موقوفة عیل إجازة املفصّح  فإذا رهن ملو  الغیر 
 .توقف يف الضمیمة عیل إجازة مالکهالزم الرهن يف ملکه و

کااان لااه غاارس أو بناااء   :1034مســألة  رهاان مااا فوااا  ة صااهّي يف األرض اخلراجّیاا لااو 
ت و  .یصهّي  فالة لو بعنوان التبعیّ ا رهن أرضها وأمّ مستقاّلً

لشااخص  ن علیااه الاادینت فیجااوز ن ملکااًا ملاایکااون الااره أن یعتباار  ال :1035مســألة 
بال ولاو ماع هنیاهت وکاذا  تإذناه عًا ولو مان غیار تبرّ  یرهن ماله عیل دین شخص آخر  أن

یاةت وشیئًا لیرهنه عیل دیناه عایل ماا تقاّد  یستعیر  للمدیون أن جيوز  لاو م يف کتااب العار
أو أو احللاول أو األجال  خمصاول مان حیاث القادر  یرهناه عایل حاّق  أن  له املعیار عنّی 

لااه اجلمیااع  يف الاارهن مطلقااًا جاااز لااو أذن لااه لااه خمالفتااهت و جيااز   معنااد شااخص معاانّی 
 . روختیّ 

إلیاه الفسااد قبال ا یسارع کاان ّمال ولو کان الرهن عیل الدین املؤّجا :1036مسألة 
یطارأ  فاإن شارط بیعاه قبال أن -  کتجفیف الثمار - ميکن دفعه عنه األجل من دون أن

ل یبیعاه الاراهن أو یوّکاالارهن و مکانه يف استیفاء الدین صاهّي  جعل مثنهو علیه الفساد
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کم املرهتن يف بیعهت و کم أو وکیله و ر فإن تعّذ  الشرعّي إن امتنع أجبره احلا ماع باعه احلا
ا لاو شارط عادم أّماجعال مثناه مکاناه يف اساتیفاء الادینت وفإذا بیع  تفقده باعه املرهتن

 ال عدمه.یشترط البیع و لو أطلق ومکذا و ت بعد األجل بطل الرهنالبیع إاّل 
 -کاحلنطاة تبتاّل  - ره عرضاة للفساادیتسارع إلیه الفساد فعرض ما صیّ  لو رهن ما الو
 .الرهن خکن دفع الفساد عنه انفسمي وم

ت رهان املاهيم کأحاد هاذین یصاهّي  ت فاالناً يف املرهون کونه معیّ  یعتبر  :1037مسألة 
رهن  یصهّي ت کما اع من صبرة وشاة من هذا القطیعلکّ ّ يف املعنّی کصرهن ا نعم یصهّي 

 ة حباّد املالّیاإذا کان معلومًا من حیاث القیماة والنوع املجهول حیّت من حیث اجلنس و
 .م للرهنق معه التأمنی املقّو یتحقّ 

ــألة  ق ة لتحّقاايف الذّماا ثابتاااً  یکااون دیناااً  یشااترط فیمااا یاارهن علیااه أن :1038مس
ذلاك  غیر ة وعنی بالذمّ  أو شراء نسیئة أو استئجار موجبه من اقتراض أو إسالف مال 

یه  یقتارض أو عایل مثان ماا الارهن عایل ماا یصاهّي  الت فاالً  کان الدین أو ماؤّج حااّلً  یشاتر
َّّ  یقترض فیما بعدت فلو رهن شیئًا عیل ما ال عایل الدیاة بذلك رهناًات و یصر  اقترض م مثأ

عایل ماال اجلعالاة  المل إلیاهت وتاؤّد اجلنایاة  إن علام أّن ق املاوت وقبل استقرارها بتحّقا
 .قبل متام العمل

ة الارهن عایل األجارة الاّ يف ذّما يف اإلجاارة أن یأخاذ املاؤجر  کما یصاهّي  :1039مسألة 
 . ة األجیرالرهن عیل العمل الثابت يف ذمّ  أن یأخذ املستأجر  ت کذلك یصهّي املستأجر

بالارهن عا یصهّي  :1040مسألة  یاة املضامونة یل األعیاان املضامونة کاملغصاو ة والعار
غیرهااا لااو خرجاات وا عهاادة الااثمن أو املبیااع أو األجاارة أو عااوض الصاالهي أّمااوحنومهااات و
 .االحتیاط فیهمقتضی یتر  مراعاة  فال ة الرهن علوا إشکالفه صّح  ة للغیر مستحقّ 
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 .جعل املبیع رهنًا عیل الثمن جاز  ةلو اشترى شیئًا بثمن يف الذمّ  :1041مسألة 
َّّ  لو رهن عیل دینه رهناً  :1042مسألة  جعال  مان املارهتن جااز  اساتدان ماااًل آخار  مثأ

یًا رهناًا علوماا معااً   فیصیرت عیل الثاين أیضاً  ذلك الرهن رهناً  کاان الثااين مسااو ت ساواء 
جيعله عیل دین ثالث ورابع إع ما شاءت  أو خمالفًات وکذا له أن ل يف اجلنس والقدر للوّ 
لك الدین وکانا لیعًا رهناًا عیل ذ یرهن شیئًا آخر  أن عیل دین جاز ذا إذا رهن شیئًا کو

 .علیه
ید :1043مسألة  َّّ  لو رهن شیئًا عند ز فااق مان املارهتننی أیضاًا باتّ  رهنه عند آخار  مثأ

ونه رهنًا عیل خصول کل و إذا قصدا بذلك فسخ الرهن األوّ إاّل  تنیکان رهنًا عیل احلقّ 
 .الدین الثاين

َّّ  مهنما دیناً  لو استدان اثنان من واحد کّل  :1044مسألة   رهنا عنده ماااًل مشاترکاً  مثأ
َّّ  لااو بعقااد واحاادبیهنمااا و ته عاان الرهانااة وصااارت ت حّصااقضاای أحاادمها دینااه انفّکاا مثأ

بأن کان علیه دین الثنانی فارهن شایئًا  - د ً املرهتن متعّد طلقًات ولو کان الراهن واحدً  و
مااع التفاااوت ا ماارهتن للنصاف مااع تساااومل الادینت وهنماام فکاّل  - عنادمها بعقااد واحااد

یع بنسبة حقّ التقسیط وب یکون عان الرهاناة  ت فاإن قضای دیان أحادمها انفاّك همااالتوز
 .هیقابل حقّ  ما

کلّ  ت فلو ماات الاراهن ال عبرة به فهو ّماد الطار  ا التعّد أمّ د ابتداًءت وه يف التعّد هذا 
ه لاو ماات املارهتن ت کما أّناه من الدینتنصیب أحدمها بأداء حّص  عن ولدین م ینفّك 

 .من الرهن قداره  ینفّك  فأعطي أحدمها نصیبه من الدین م عن ولدین
واللاانب يف  والااوبر  توابااع العاانی املرهونااة کاحلماال والصااوف والشااعر  :1045مســألة 

 تکاون رهناًا بتباع األصال إاّل  ال احلیوانت والثمرة واألوراق واألغصان الیابساة يف الشاجر 
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حيًا أو ک ینة علیه من تعارف أو غیرهت بالإذا اشترط ذلك صر فرق يف ذلاك بانی  انت قر
 .د مهنا بعدهاملتجّد ود مهنا حنی العقد واملوج

فلایس للاراهن  تمن طارف املارهتن الرهن الزم من جهة الراهن جائز  :1046مسألة 
اهن ة الارفاراا ذّماالارهن ب ه من االرهتان أو ینفاّك یسقط حقّ   أنانتزاعه بدون رضاه إاّل 

ع رهناًا عایل اجلمیا بقته من بعض الدین لو برئت ذمّ ذلكت و من الدین باألداء أو غیر 
یع فینفّك ت إاّل ما بق یابیق رهناًا عایل مقادار  منه عیل مقدار   إذا اشترطا التوز  ما برأ منه و

راءة اجلمیاع باالب ت أو شرطا کوناه رهناًا عایل املجماوع مان حیاث املجماوع فینفاّك بق ما
 .عن بعض الدین

ف یتصرّ  ره أنکان هو الراهن أم غیملالك العنی املرهونة سواء أ وز جي :1047مسألة 
هتااا أو یکااون متلفااًا هلااا أو موجبااًا للاانقص يف مالیّ  ال بااأن تالرهانااة ینااايف حااّق  ال فوااا  ااا

هبا ومن الکتااب  طالعله االنتفاع من الدابّ  ت فیجوز خمرجًا هلا عن ملکه مان تاه وة برکو
ف املتلاف أو ا التصارّ أّمان غیاره فواا وحناو ذلاكت وک  ْس یأ  له أن بل جيوز  تبسکناها الدار 

عایل حناو تکاون  الادار  تنقص قیمته باالستعمال أو إجيار  هتا کاستعمال مااملنقص ملالیّ 
بة املنفعة عیل تقدیر   إاّل  جاائز  احلاجة إع بیعها الساتیفاء الادین مان مثهناا فغیار  مسلو

 إاّل  جيااوز  ه الو حنومهااا فااإنّّ ف الناقاال فوااا ببیااع أو هبااة أکااذلك التصاارّ إذن املاارهتنت وباا
إن بطال الارهنت ولاو أذن يف بیعهاا  ه عیل إجازتاه فاإن أجااز تفت صّح وقع توقّ  بإذنهت و
 .جيیزه  أنیفعل بطل البیع إاّل  مثنه مکانه يف استیفاء الدین فلمجيعل  عیل أن

مان  - العنی املرهونة بدون إذن مالکها ف يفمرهتن التصرّ لل ال جيوز  :1048مسألة 
ف فوا برکوب أو سکىن أو حنومهاا ضامن العانی لاو تلفات أو فلو تصرّ  - الراهن أو غیره

ا استوفاه من املنفعةت ولو کان ببیاع وحناوه لزمه أجرة املثل ململ وبت حتت یده للتعّد تعیّ 
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 .کان فاسد ً  جيز  م إنو الك صهّي ًا فإن أجازه املحنوها وقع فضولیّ أو بإجارة و
لااو باااع املاارهتن العاانی املرهونااة قباال حلااول األجاال بااإذن مالکهااا  :1049مســألة 

  .ت وکذلك لو باعها فأجازه املالكهنا کاألصل يف استیفاء الدین منهمث یکون ال
 منافع الرهن کالسکىن واخلدمة وکذا ناءاته املنفصالة کالنتااج والثمار  :1050مسألة 

ااواملتّ  والااوبر  صااوف والشااعر وال یااادة يف الطااول ومَّ صاالة کالّس         هااا ملالکااهالعاارض کلّ ن والز
 مااا کاناات فاارق فوااا باانی دون املاارهتن ماان غیاار  - کااان هااو الااراهن أو غیاارهسااواء أ -

 .موجودة حال االرهتان وما وجدت بعده
ة الارهن ّد لو شرط املرهتن يف عقاد الارهن اساتیفاء مناافع العانی يف ما :1051مسألة 

ت وکذلك القرض أو يف تأجیل أداء الدین صهّي یرجع ذلك إع االشتراط يف  م انًا فإنمّ 
ة الشارط لازم العمال باه إع هنایاة املاّد  إذا صاهّي ت وةلو شارط اساتیفاءها بااألجرة ماّد  ما
 .ة الراهن من الدینإن برئت ذمّ و

اًل لو کان الدین ماؤّج ت فالثمرة أو الثمرة منفردة صهّي لو رهن األصل و :1052مسألة 
ال إشاک تکن يف معرض الفساد إع حینه فال م ت فإنوأدرکت الثمرة قبل حلول األجل

کااان حمكهااا حکاام ماااإاّل و م يف املسااألة قااد تقااّد ع إلیااه الفساااد قباال األجاال ویتساا ّ   
(1036). 

لاه بیاع  ه جااز یاؤّد  إذا حاان زماان قضااء الادین وطالباه الادائن فلام :1053مسألة 
کاان وکایاًل عان مالکهاا يف البیاع واساتیفاء دیناه مناهت استیفاء دیناه إذا ملرهونة والعنی ا

کم الشرعّي  ن من الوصول إلیه استجاز یتمکّ  تجازته فومات فإن م لزم اسإاّل و عیل  احلا
کم لیلزماه بالوفااء أو البیاع إذا امتنع من اإلجازة رفع أمره إعت ولزوماً األحوط  ت فاإن احلا

کم إلزامه باعر عیل احلتعّذ  کاان هاو املارهتن نفساه ها علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر ا ت ولو 
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کم أو عدم و عایل البیاع علیاه لعادم بساط الیاد  عیل اإللزام باالبیع وال قدرتهمع فقد احلا
کم عیل األحوط  کاّل إن أمکنت ولزومًا باعها املرهتن بنفسه مع االستئذان من احلا  عایل 

کااان الزائااد عنااده أمانااة شاارعیّ  زاد الااثمن عاایلحااال لااو باعهااا و ة یوصااله إع الاادین 
 .صاحبه

ت علیه وبق البا  أمانة عنده لرهن بالدین اقتصر لو ویف بیع بعض ا :1054مسألة 
عایل املالاك فیبااع  لو من جهة عدم الراغب أو کان فیه ضرر ميکن التبعیض و  إذا مإاّل 

 .الکّل 
باه جااز داّباساکناه و دین کادار من مستثنیات ال إذا کان الرهن :1055مسألة   ة رکو

 .الرهون للمرهتن بیعه واستیفاء طلبه منه کسائر 
دام  ینعزل ما الة املرهتن أو غیره يف البیع ملو شرط يف عقد الرهن وک :1056مسألة 

 .اً حیّ 
یسااتويف ملارهتن أن یبیااع العاانی املرهونااة وأوىص إع الااو رهاان مالااه و :1057مسـألة 

  . العنی واستیفاء دینه من مال آخر لیس للوارث إلزامه برّد و تةوصیّ ه مهنا لزمت الحقّ 
جيحاده  دیناه وخااف أن نة مقبولة إلثباتیکن عند املرهتن بیّ  إذا م :1058مسألة 

نة عیل یطالب بالبیّ فیؤخذ منه  وجب اعترافه و قايضالراهن لو اعترف بالرهن عند ال
کم الشرعّي له بیع الرهن مع االستئذان من  ه جاز حقّ  ت وکاذا لاو لزومااً عیل األحوط  احلا

 .مات الراهن وخاف املرهتن جحود الوارث
ساًا ل  فْ الراهن مأ  إذا صار  بالعنی املرهونة من با  الغرماء املرهتن أحّق  :1059مسألة 

 لااويء شااارکهم يف الفاضاالت واماان الاادین شاا لفضاا لااوأو مااات وعلیااه دیااون الناااست و
 .رهن تساوى الغرماء فیه  دین بغیر لهمن الرهن و لفض
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 عاّد  ب مان دون تَّ الرهن أمانة يف ید املرهتن ال یضمنه لو تلاف أو تعّیا :1060مسألة 
یط یااة مضاامونة مااثالً وال تفاار بًا أو عار کااان يف یااده مضاامونًا لکونااه مغصااو َّّ  ت نعاام لااو   مثأ

ضامان  إذا أذن لاه املالاك يف بقائاه حتات یاده فیرتفاع الت إاّل ارهتن عنده م یزل الضمان
ة يف ذلاك یابیق أماناة مالکّیاا الادین بسابب األداء أو اإلباراء أو غیار  إذا انفاّك ت وعندئاذ  

 م يف کتاب الودیعة.یده عیل تفصیل تقّد 
ال  ااوت املاارهتن فینتقاال الاارهن إع ال تبطاال الرهانااة  ااوت الااراهن و :1061مســألة 

ت فاإن امتناع الرهاناة ن حاّق ینتقل إع ورثة املرهتو هثمورثة الراهن مرهونًا عیل دین مو ّ 
کمإاّل فقاوا عایل أمانی والراهن من استئماهنم کان له ذلاك فاإن اتّ   الشارعّي   ساّلمه احلاا

کم إع من یرتضیهت و  .فعدول املؤمننیإن فقد احلا
قاد ظهارت لاه أماارات املاوت نت العنی املرهوناة بیاد املارهتن وإذا کا :1062مسألة 

مالکهاا ولاو بالوصاّیة هباا وتعیانی املرهاون  ستیثاق من عادم ضایاع حاّق وجب علیه اال
 . طًا وعلیه ضماهنایفعل کان مفرّ  والراهن واالستشهاد عیل ذلكت ولو م

َّّ  لو کان عنده الارهن قبال موتاه :1063مسألة  ماات وعلام بعادم بقائاه يف ترکتاه  مثأ
 ده بتقصایر تلف عنه استویف مثنه أو أنّ ه باعه وه إع مالکه أو أنّ ه قد رّد لکن احتمل أنّ و

 ته بل حيکم بکون لیاع ترکتاه للورثاة مان دون حاّق حيکم بکونه يف ذمّ  منه أو بغیره م
تفصیاًل  یعلم ذلك ال فیما لو احتمل بقاءه يف ترکته وم هکذا احلالملالك الرهن فوات و

 حيکم ببقائه فوا مطلقًا. ه الال إلااًل فإنّ و
 مناه باال رهان دیناارً  آخار اًل برهن وترض من شخص دینارً  مثلو اق :1064مسألة 

 َّّ  انفااّك الوفاااءت فااإن نااوى کونااه عاان ذمل الاارهن سااقط وة األداء وبنّیاا دفاع إلیااه دینااار ً  مثأ
إن ناوى کوناه عان اآلخار  إن ینفاّك  ساقط وم رهنهت و   أداء دیناار یقصاد إاّل  م الارهنت و
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ین من دون تعینی کونه عن ذمل الارهن أو غیاره حسا  ه أداًء لغیار ب ماا دفعامن الدینار

 . بأدائهینفّك رهنه إاّل  بتمامه ال یبیق ذو الرهنذمل الرهن و
یط و وال یضامن مان دون تعاد ّ  املارهتن أمانی ال م أّن تقاّد  :1065مسـألة  یضامن تفار

عادم  فلقیمته یوم التلفت والقول قوله ماع ميیناه يف قیمتاه وإاّل ًا ومعه ملثله إن کان مثلیّ 
یط والتعّد   ت بشارط عادم خمالتفهماا للظااهر الادین ن مع ميینه يف قدر ول الراهقمل والتفر

 .يف نظائره  کما مرّ 
کاان ودیعاة و عی املالاك أّن إذا اختلفا فااّد  :1066مسألة  ه عای القاابض أّنااّد املاال 
إاّل فالقول قول املالكت فإن کان الدین ثاکان رهناً   . بتًا فالقول قول القابض بیمینه و
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 کتاب احلجر

ف يف مالاه بسابب مان يف الشارع عان التصارّ  کاون الشاخص منوعااً  :هواملقصاود با
 هي کثیرة أمهّ األسبابت و

أ
 : مورها أ

 الصغر .1
ــألة  علیااه شاارعًا  حمجااور  - البلااو  یبلااغ حااّد  هااو الااذمل مو -  الصااغیر :1067مس

إیااداع فاته االسااتقاللیّ تنفااذ تصاارّ  ال إجااارة و إقااراض و ة يف أموالااه ببیااع وصاالهي وهبااة و
إعااارة وغی کااان يف کمااال التمییااز و إن  ف يف غایااة الغبطااة کااان التصاارّ والرشااد و رهااا و

ت جتاادمل إجازتااه الحقاااً  ابقًا کمااا الساا ة إذن الااوّل جياادمل يف الصااّح  والصااالوت باال ال
یستثىن من ذلك موارد:   و

م ملعاملهتاا کماا تقاّد  ز املمیّ  مل الصّ  : األشیاء الیسیرة الّ جرت العادة بتصّد مهنا
 .(62يف املسألة )
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ة کماا سایأ  يف املساألة اخلیارات العاّماو تارّ بته لذومل أرحامه ويف امل: وصیّ ومهنا
(1354.) 

بالنسبة  اله کذلك حمجور علیه بالنسبة إع م حمجور  الصّ   کما أّن  :1068مسألة 
االشاراء يف الذّمامناه االقتاراض وال البیاع و یصاهّي  تهت فالإع ذمّ  إن م والنسایئة ولَّ ة بالّسَّ
یج ینفذ م األداء مصادفًا لزمان البلو ت وکذلك بالنسبة إع نفسه فال وقتکان  نه التزو
کاااالم يف طاااالق الباااالغ عشااارً  یاااأ  يف حمّلااا - ال الطاااالقو إجاااارة نفساااه  وال - هعااایل 
بة أو املزارعة أو املساقاة وغیر جعل نفسه عاماًل يف امل وال حیازته  وز ت نعم جيذلك ضار

ميلکهاا بالنّیااملباحات باالحتطاب واالح ل يف ْعاکاذا ميلاك اجلأ ةت بال وتشا  وحنومها و
إنا  فوما. یأذن له الوّل  م جلعالة بعمله و

  :1069مسألة 
أ
کماال تساع ساننی هاللّیاعالمة البلو  يف األ أحاد  ةت ويف الاذکر ن  إ

 
أ
 :الثالثة مور األ

ب غَّ بالّ َّ   عتبارا ت والأو الشارب أو عیل اخلّد اخلشن عیل العانة  : نبات الشعر لاألّو 
 الضعیف. الشعر و

 ت سواء خرا یقظة أو نومًا جبماع أو احتالم أو غیرمها.خروج امليّن  :الثاين
 ة.: إکمال مخس عشرة سنة هاللیّ الثالث

ط وکاذا غلظاة الصااوت وحتات اإلْبا اخلشان يف الصادر  نباات الشاعر  :1070مسـألة 
 .للبلو  ةحنومها لیست عالمو

ا ت بل العن الصّ   لبلو  يف زوال احلجر یکه ا ال :1071مسألة  معاه مان الرشاد  ّدَّ بأ
 عدم السفه باملعىن اآل .و

يف مصاااحله وشااؤونه ألبیااه  ف يف مااال الطفاال والنظاار والیااة التصاارّ  :1072مســألة 
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یکون ناظرً    من أحدمهات وهو الذمل أوىص أحدمها بأنه ألبیهت ومع فقدمها للقمّی وجّد 
کم الشارعّيت و تکون الوالیاة والنظار  مع فقد الوّص يف أمرهت و  أّماللحاا

أ
  اجلاّد و ّم ا األ

أ
 ّم لال

لعادول  تثبت الوالیةت نعم ال والیة هلم علیه حبالاألخوال فواأل  فضاًل عن األعمام و
کم و  املؤمننی مع فقدهم. لسائر املؤمننی مع فقد احلا

کم ماااع والیااة ل ت فااالتشااترط العدالااة يف والیااة األب واجلاااّد  ال :1073مســألة  لحااا
 علیاه يف هما عایل حقاوق املاوّع لاو بقارائن األحاوال تعاّد لاه و فسقهمات لکن میت ظهر 

ع تتّ اااجياااب علیاااه الفحاااص عااان عملهماااا و مالاااه منعهماااا مااان التصاااّرفت والنفساااه أو 
 سلوکهما.

 یلغی  ف السابق مهنما وت فینفذ تصرّ مشترکان يف الوالیة اجلّد األب و :1074مسألة 
 .م عقد اجلّد  يف النکاو فیقّد إاّل  اقترنا بطال لوقت وف الالحتصرّ 

یااب و ال فاارق يف اجلااّد  :1075مســألة  کااان لااه أب والبعیااباانی القر أب و جااّد دت فلااو 
کلّ  اجلّد  جّد و اجلّد   هم يف الوالیة.اشترکوا 

ا غیرمهاا أّماعادم املفسادة فیاهت و اجلاّد ف األب ويف نفوذ تصارّ  یعتبر  :1076مسألة 
کم و من األولیااء مان الاوّص  فاهتم مشاروط عادول املاؤمننی فنفاوذ تصارّ و الشارعّي احلاا

 م يف کتاب البیع.الصالو کما تقّد بالغبطة و
إبضاااعه بشاارط وثاقااة العاماال  للااوّل  جيااوز  :1077مســألة  بة  ااال الطفاال و املضااار
 ت فإن دفعه إع غیره ضمن.وأمانته

 ماهنعة أو إع مان یعلّ لصامه ایعلّ  إع أمنی تسلمی الصّ   للوّل  جيوز  :1078مسألة 
یلااازم علیاااه أن القاااراءة واخلاااّط  یصاااونه  واحلسااااب والعلاااوم النافعاااة لدیناااه ودنیااااهت و

 بعقائده.  ا یضرّ یفسد أخالقه فضاًل عمّ  اعمّ 
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ع فیاااوزّ  حيسااابه کأحااادهم لطاااه بعائلتاااه و الیتااامی أن لاااوّل  جياااوز  :1079مســـألة 
ا أفاراد العائلاة یتشار  فوا هذا باملصارف الّ  تّص املصارف علوم عیل الرؤوست و

کال واملشارب  کاملواحاد مصارفًا مساتقاّلً  یفارد لصانف ماهنم أو لکاّل  الو الواحدة عادةً  أ
من إفاراده فیاه  ّدَّ بأ  یشهيها فال ماا غیرها کالکسوة وأمّ ت وةوکذا املسکن وشؤونه املتعارف

دین می املتعاّد هکاذا احلاال يف الیتاات ویصرف منه علیه مساتقاّلً   ماحيسب علیه إاّل  وال
کول واملشااروب    اإلنفاااق علااوم أنملاان یتااوّع  فیجااوز  لطهاام فیمااا هااو ماان قبیاال املااأ

یصارف  واحد ماا ه حيسب عیل کّل ع املصارف علوم عیل الرؤوس دون غیره فإنّ یوزّ و
 .علیه مستقاّلً 

یصااحله عناه ببعضاه  أن للاوّل  مال عیل غیاره جااز  إذا کان للصغیر  :1080مسألة 
 . إسقاطه حبال   لیس للوّل عیل املتصالهي با  املال و حيّل  صلحةت لکن المع امل

مالحظاًا  باالتقتیر  باإلساراف وال باالقتصاد ال عیل الصّ   ینفق الوّل  :1081مسألة 
أو عیل  اإلنفاق عیل الصّ   عی الوّل لو اّد غیرمها ما یلیق بشأنهت ووکسائه و يف طعامه
ته فاالقول کیفیّ البلو  أصل اإلنفاق أو مقداره و بعد أنکر لالئق وا ه باملقدار ماله أو دوابّ 
  نة.البیّ  یکون مع الصّ    أنإاّل  -  یکن خمالفًا للظاهر ما م - بیمینه قول الوّل 

 علیاااه کاااّل ماااا فیاااه ضااارر  ل عااانالطفااا حفاااا جياااب عااایل الاااوّل  :1082 مســـأله
کماا جياب   األحاوط لزومااً عیل نفساه أو ماا يف حمكاه عایل ر اخلط یصل إع حّد  م إنو

کالزنا واللواط  من الصّب  وصدوره ول مبغوضّیة من الشرعما علم  عن کّل علیه حفظه 
کال غیار  یاه منعاه مانعلجياب  ت والوحنوهااوالنمیماة   وشرب اخلمر وشاربه إذا  اهر الطا أ

یر إلباس ت کما جيوز لته إّیاهمناو بل جيوز لنی القسمنی األوّ يف أحد  مندرجاً یکن  م  ه احلر

   کتاب الصالة. ( من532) ألةسيف امل  ا هو منوع عیل البالغنی کما مرّ والذهب مّ 
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 اجلنون .2
 حمكاه حکام الصاغیر  يف أوقات إفاقتهت وف املجنون إاّل ینفذ تصرّ  ال :1083مسألة 

ت (1067ماا تقاّدم يف املساألة)فاته من عدم نفاوذ تصارّ  ال یستثىنت نعم ميف لیع ما تقّد 
رشده أو کوهناا د جنونه بعد بلوغه وما علیه إذا جتّد وصّو و يف والیة األب واجلّد أّن کما 

کم إشکاالً   االحتیاط بتوافقهما معًا.مراعاة مقتضی یتر   ت فالللحا

 السفه .3
صارفه يف باالعتنااء حبالاه یس له حالة باعثاة عایل حفاا مالاه والسفیه هو الذمل ل

ا عاان ة عاایل املکایسااة والااتحفّ یس معامالتااه مبنّیاالااهت وحمّلاا یتلفااه بغیاار عااه وموق غیاار 
هنم إذا وجاادوه العقااالء بوجاادایبااال باالخنااداع فوااات یعرفااه أهاال العاارف و ت الاملغابنااة

 صرفًا.هم بالنسبة إع أمواله حتصیاًل ومسلکخارجًا عن طورهم و
صاالهي فاته يف مالااه ببیااع ونفااذ تصاارّ تعلیااه شاارعًا ال  الساافیه حمجااور  :1084مســألة 

یة وغیرهات وإو کمیتوقّ  الجارة و إیداع وعار فارق  ت والالشرعّي  ف حجره عیل حکم احلا
َّّ  ت فلو کان سفواً د بعد البلو صاًل بزمان صغره أو جتّد متّ  ه أ فَّ سَّ  یکون بنی أن حصل  مثأ

لات فاّك حجارهت لو زاعلیهت و عاد إع حالته السابقة حجر  ت فإنله الرشد ارتفع حجره
 .إن طعن يف السّن مع فقد الرشد و یزول احلجر  الت وهکذاعلیه و ولو عاد عاد احلجر 

ا ماان طاارأ أّمااما إذا بلااغ ساافوًات ووصااّو والیااة الساافیه لاالب واجلااّد و :1085مســألة 
کااون الوالیاة علیااه للجااّد وعلیاه الساافه بعااد الب کم خاّصاالااو  فااه  ة األب أیضااًا أو للحااا

 یتر  االحتیاط بتوافقهما معًا. فال تإشکال
د یتعّ ا تاهت باأنعلیاه يف أموالاه کاذلك يف ذمّ  جور السفیه حم کما أّن  :1086لة مسأ
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إجااارة نفسااه  ة والشاارااه بالذّماابیعااه و الاقتراضااه وضاامانه و یصااهّي  ت فااالمااااًل أو عمااالً 
ب وال  ذلك. ة أو املزارعة أو املساقاة وغیر جعل نفسه عاماًل يف املضار

کاان باإذن یه عادم اساتقاللهفات السافمعاىن عادم نفاوذ تصارّ  :1087مسألة  ت فلاو 
ة یشااکل جياارمل فیااه الفضااولیّ  ا الحنااوه ّمااو بااراءنفااذت نعاام يف اإلو أو إجازتااه صااهّي  الااوّل 
لاو أوقاع ت ویتار  مراعااة مقتضای االحتیااط فیاه فال ته باإلجازة الالحقة من الوّل صّح 

َّّ  معاملة يف حال سفهه  . حصل له الرشد فأجازها کانت کإجازة الوّل  مثأ
أو إجازتااه عاایل األحااوط  زواج الساافیه باادون إذن الااوّل  ال یصااهّي  :1088ســألة م
أموالاه کتجهیازه  ته يف غیار وصایّ  ت کماا تصاهّي طالقاه وظهااره وخلعاه ت لکان یصاهّي لزوماً 

یوجب القصال وحنو  بالنسب أو  ا  أقرّ ق باملال کما لو یتعلّ  م یقبل إقراره إذاوحنوهت و
 دون املال. احلّد  يف بالسرقة یقبل  لو أقرّ ذلكت و

کاان و ع أو هباة أو إجاارة ماثاًل جااز يف بیا ل السافیه أجناّ  لو وّکا :1089مسألة  لاو 
 د إجراء الصیغة.وکیاًل يف أصل املعاملة ال يف مرّ 

ق  الاه یتعّلا ا اليء أو ترکاه ّمااعایل فعال شا إذا حلف السفیه أو ناذر  :1090مسألة 
الو حَّ حلفه ونذرهت و انعقد يف  ارة کقتال اخلطاأ واإلفطاار ماا أوجاب الکّفا کساائر   رکّفا ثَّ نَّ
ة الّیااملارة کّفاالبینه وبنی  ر ن منه أو یتخیّ  علیه الصوم لو متکّ هل یتعنّی رمضانت و شهر 
 يف غیارهت ی الاوّل مصالحتهالصاوم إاّل إذا رأ ار  تا واألحاوط لزوماًا أن توجهاان الکغیره
ة عیل التعینی ة املالیّ اریوجب الکفّ  إذا فعل مات کما  غیرهن من الصوم تعنّی یتمکّ  لو مو

کفّ  ر یکما يف کث  ارات اإلحرام.من 
کااان للساافیه حااّق  :1091مســألة  فااو عنااه سااالف الدیااة یع أن القصااال جاااز  لااو 

 أر  اجلنایة.و
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املصالحة يف   یارَّ  بیع أو شراء مثاًل من السافیه وم عیل لع الوّل إذا اّط  :1092مسألة 
إن وقع تسلمی و مرّ یقع إاّل  م ت فإنإجازته مه إع سالّ  ام للعوضنی مفتسلّ د العقد ألغاهت و

إن کان تالفاًا مه وکان موجودً  یرّد تسلّ  ماه وحيفظهت ویسترّد  الطرف اآلخر  ه إع مالکه و
و إن کان باإذن مناه  تإذن من مالکه ت فعلیه مثله أو قیمته لو قبضه بغیر ضمنه السفیه
الضامان يف صاورة التلاف أیضاًا لاو حيکام بت نعام ماع إتالفاه إّیااه یضمنه إاّل  وتسلیمه م

ذا احلااال فیمااا لااو اقتاارض کااحبالااهت و مه الااثمن أو املبیااع جاااهالً لّ کااان املالااك الااذمل ساا
  أتلف املال.السفیه و

واء علم املودع ت سودیعة عند السفیه فأتلفها ضمهنا لو أودع إنسان :1093مسألة 
کاان یضامهنا حایّت  فت عنده مت نعم لو تلحباله أو جهل هبا  ماع تقصایره يف حفظهاا إذا 
 املودع عاملًا حباله.

 سَّ ال یأ  :1094مسألة 
َّ
 ت و إذا اشاتبه حالاه  تبار رشاده إع السفیه مالاه ماا م حيارز  مأ ّل

  ة معتّد ض إلیه مّد یفّو  بأن
أ
کاالبیع وا یناساب شاأنّما مور هبا بعض األ اإلجاارة الشاراء وه 

 ملن ینا االستئجار و
أ
 والرتاق و تمورسبه مثل هذه األ

أ
مثال مباشارة  ماور الفتاق يف بعاض األ

ت فاإن أناس منااه وحناو ذلااك فایمن یناسابه ذلاك نفااق يف مصااحله أو مصاالهي الاوّل اإل
التاه وصایانة ا عان املغابناة يف معامالاتحفّ ة واملکایساة وبأن رأى مناه املداّقا - الرشد

یه مارملاملال من التضییع وصرفه يف موضعه و  . فالإاّل دفع إلیه ماله و - العقالء جر
لزومااًا إذا احتماال حصااول الرشااد لااه قباال البلااو  فاااألحوط  الصااّ   :1095مســألة 

کاّل إاّل د بلوغاه لاو أناس مناه الرشادت وم إلیه ماله  جرّ اختباره قبله لیسلّ  زماان   لازم يف 
احتملاه و شاد لاهعی حصول الرا غیره فإن اّد أمّ حتمل فیه ذلك عند البلو  أو بعدهت وا

 د االحتمال. جرّ  االختبار  جيب محصوله  ع  یّد  إن مجيب اختبارهت و الوّل 
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الرشاااد يف الرجاااال بشاااهادة أمثااااهلمت ويف النسااااء بشاااهادة  یثبااات :1096مســـألة 
یتار   فال امرأتنی أو بشهادة النساء منفردات إشکالالرجالت ويف ثبوته بشهادة رجل و

 .االحتیاط فیهمقتضی مراعاة 

 الفلس .4 
اافْ ا أ  لقصااوره عاان  - مالااهف يف أمل منااع ماان التصاارّ  - علیااه س هااو الااذمل حجاار ل 
 دیونه. 

ف له التصارّ  لو کانت أضعاف أمواله یصهّي من کثرت علیه الدیون و :1097مسألة 
ینفذ أمره فوا بأصانافه و اناًا أو بعاوض لاو بإخراجهاا لیعاًا عان ملکاه مّ فوا بأنواعه و

 .کم الشرعّي علیه احلا حيجر  م ما
ة من أداء الدیون تشکل الصّح  نعم لو کان صلحه عهنا أو هبهتا مثاًل ألجل الفرار 

لاه  حصاول ماال آخار  یراَّ  م خصوصًا فیما إذا تاالحتیاط فیهمقتضی یتر  مراعاة  فال
کتساب و  حنوه.با
 : بشروط أربعةس إاّل ل  فْ عیل ا أ  احلجر  ال جيوز  :1098مسألة 

 دیونه ثابتة شرعًا. أن تکون :لاألّو 
ماا عاادا  - دیاون عایل النااستکاون أموالاه مان عاروض ونقاود ومناافع و أن :الثـاين

 قاصرة عن دیونه. - مستثنیات الدین
إلة علیه ألجل الدیون املؤّج  حيجر  ت فالةتکون الدیون حالّ  أن :الثالث  ف  ی م نو

کاان بعضاها حاااّلً تت وماله هبا لو حّلا ة ّلامالاه عان احلا قصار  اًل فاإنبعضاها ماؤّج  ولاو 
 . فالإاّل علیه و حيجر 
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کلّ  أن :الرابع کم یرجاع الغرمااء   یطلباوا مناه احلجار و الشارعّي هام أو بعضاهم إع احلاا

کم أن کاان الادین علیه أو عناد طلباه نفساه ع باحلجر یتب ّ  علیهت فلیس للحا ت نعام إذا 
کم ولّو   ه مع مراعاة مصلحهتم.علی له احلجر  املجنون جاز م کالیتمی وملن یکون احلا

 ینااه  قاادار یکااون د علیااه بطلااب بعااض الغرماااء أن يف احلجاار  یعتباار  :1099مســألة 

لغیااره مان ذمل الاادین احلاال الااذمل حینئااذ  لاه و احلجار  إن عااّم بااه علیاه و احلجار  جياوز 
 املطالبة به. یستحّق 

کم عیل ا أ  إذا حجر  :1100مسألة  کانات  عینااً  الغرماء بأموالاه ق حّق س تعلّ ل  فْ احلا
کاالوقف واهلباة  ف فوا بعوض کالبیع واإلجارة وبغیر له التصرّ  ال جيوز أم دینًات و عوض 

  بإذهنم أو إجازهتم.اإلبراء إاّل و
َّّ  :1101مسألة   ا جاواز أمّ له إسقاط خیاره و علیه جاز  حجر  إذا اشترى شیئًا سیار مثأ

 .ط فیهاالحتیامقتضی فال یتر  مراعاة  تإشکال فسخه مفحّل 
 ف يف أموالااه املوجااودة يف زمااان احلجاار عاان التصاارّ  ا مينااع احلجاار إّناا :1102مســألة  

کااااإلرث أو باختیااااره  دة احلاصااالة لاااه بغیااار علیاااه دون األماااوال املتجاااّد   ثااال اختیااااره 
علواا  جتدیاد احلجار   جيوزت نعم ة واهلبة وحنو ذلكاالحتطاب واالصطیاد وقبول الوصیّ 

 .  بطل احلجرإاّل دیونه و ل السابقة قاصرة عنإذا کانت مع األموا
افْ لو اقترض ا أ  :1103مسألة  یشاار   ة معلیاه أو اشاترى يف الذّما س بعاد احلجار ل 

  کاذا لااو أقاارّ و تلغرماااءصااحبه ا  یشااار ملااو أتلاف مااال غیاره املقارض والبااائع الغرمااءت و
الغرماااء عاان  حااّق فلااو سااقط  تنفسااه يف حااّق  ت نعاام ینفااذ اإلقاارار باادین سااابق أو بعاانی

 له أخذً  بإقراره.  لزمه تسلیمها إع املقرّ  احلجر  انفّك والعنی 
کم  :1104مسألة  فاق ماع بیع أمواله باالتّ املفلس أمره ب حبجر  الشرعّي إذا حکم احلا
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فااق أىب باعهاا علیاه باالتّ  ت فاإنعایل نسابة دیاوهنمبیهنم باحلصص و قسمهتاغرمائه و
کااذلكقّساامعهاام و یاازول  تمها  تثىن ماان أموالااه یسااداءت واألعنااه بالتقساامی و احلجاار و

ان لااو یّ الااه املرهونااة عنااد الااّدأ کااذا أموو تت يف کتاااب الاادینمسااتثنیات الاادین وقااد ماارّ 
الغرماء  ه فوا سائر اّص حيأ  ه من العنی املرهونة والباستیفاء حقّ  املرهتن أحّق  ت فإّن کانت
 يف کتاب الرهن.  الزائد مهنا عیل دینه کما مرّ   يف املقدار إاّل 

کاان کان مثهناا يف ذمّ س عنی اشتراها ول  فْ ن للة مال ا أ إذا کان م :1105مسألة  تاه 
یأخذ عنی ماله وبنی الضرب مع الغرماء بالثمن و بنی أن البائع باخلیار  لو یفسخ البیع و

 م یکن له مال سواها.
بالفساخ والرجاوع يف   یبادر ال لیس عیل الفورت فله أن ا اخلیار هذ ّن إ :1106مسألة 

ت التقسمی عایل الغرمااء أمر ل یعّط یث حب االختیار  ت نعم لیس له اإلفراط يف تأخیر العنی
کم فإذا وقع منه ذلك خیّ  ین الشرعّي ره احلا أحادمها  ت فاإن امتناع عان اختیاار بنی األمر

 ضربه مع الغرماء بالثمن.
کاان  ل الادین فاالوع البائع بالعنی حلاورج يف جواز  یعتبر  :1107مسألة  رجاوع لاو 

 ا مع حلوله قبلها فله ذلك.أمّ قبل القسمة و اًل وم حيّل مؤّج 
إاّل لو کانت العنی من مستثنیات الادین لایس للباائع أن یرجاع إلواا  :1108مسألة 

 . والرجوع إع العنی مطلقاً  الفسخله عندئذ   ختّلف الشرط فإّنه جيوز  إذا کان له خیار 
 املقترضاة لاو وجادها عناد له الرجوع يف العانی رض کالبائع يف أّن املق :1109مسألة 
قباال اسااتیفاء  یل املسااتأجر عاا فهاال لااه فسااخ اإلجااارة إذا حجاار  ا املااؤجر أّماااملقتاارضت و

 مقتضی االحتیاط فیه.مراعاة یتر   فال تاملنفعةال فیه إشکال
یك األخذ بالشفعة وفلس امللو باع شقصًا و :1110مسألة  یضارب شترمل کان للشر

 البائع مع الغرماء يف الثمن.
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لو وجد البائع أو املقارض بعاض العانی املبیعاة أو املقترضاة کاان هلماا  :1111مسألة 
هلما الضارب  ّن ته من الدین والضرب بالبا  مع الغرماء کما أالرجوع إع املوجود حبّص 

 بتمام الدین معهم.
یااد لعانی املبیعااة أولاو حصالت ل :1112مسـألة  ة منفصالة کالولاد وحنااوه املقترضاة ز

ا لاااو أّمااا الرجاااوع إع األصااالت واملقااارض إاّل فهااي للمشاااترمل واملقتااارض ولااایس للباااائع و
یادة متّ  الطول فهاي تابعاة نفصال کالسمن وقابلة لال انت غیر صلة فإن کحصلت هلا ز

إن و ت إذا کانت کثیارة کماا سایأ للعنی فیرجع البائع أو املقترض إع العنی کما هي إاّل 
یااادة  م حنومهاااکالصااوف والثماارة و نفصاااللالقابلااة  کاناات تتبااع العاانی باال کاناات کالز

 . املنفصلة
رض الرجاوع أو اساتفرك البایض م یکان للباائع أو املقا إذا زرع احلاّب  :1113مسألة 

کااّل إع الاازرع أو الفااركت و املبیااع أو املااال املقتاارض حبیااث يف  ر مااورد حصاال تغّیاا کااذا يف 
کااان ذلااك بساابب حصااول ناااء متّ ه عاانی مالااه یصاادق أّناا ال قاباال  صاال فیااه غیاار و إن 

ذلاك ميناع  دجاجاًا فاإّن  ل خروجه من البیض فصاار لالنفصال کما لو باعه الفرك يف أوّ 
یاادة حبمكهاا فیاه و ع مناه حادوث صافة أو ماامينا من الرجوع فیاهت نعام ال إن أوجبات ز

 ة.قیمته السوقیّ 
بًا فقّص  :1114مسألة  ا لاو أّماالباائع يف العانیت و یبطل حّق  صبغه مره ولو اشترى ثو

 ه فوما.حقّ  فیبطلاشترى غزاًل فنسجه أو دقیقًا فخبزه 
ّیابت العنی عند املشترمل مثالً لو تعیّ  :1115مسألة  کاان بآفاة عاو ة أو بفعال ت فاإن 

کذا لو یضرب بالثمن مع الغرماءت و الثمن وأنیأخذها کما هي بدل  املشترمل فللبائع أن
 .ئع أو األجنّ  کان بفعل البا
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َّّ  أو غرساااً  ناااًء لااو اشااترى أرضااًا فأحاادث فوااا ب   :1116مســألة  کااان للبااا مثأ ئع فلااس 
انااًا أو فااإن تراضاایا عاایل البقاااء مّ  تالغاارس للمشااترملالرجااوع إع أرضااه لکاان البناااء و

املشاترمل عایل القلاع واهلادم  لاه إجباار  : إّن ء قیالالبائع بالبقا یرضَّ  م إنو بعوض جاز 
یتار   فاال  لاو عان إشاکال ه اللکّناباأجرةت ولاو شاترمل إجبااره عایل البقااء وولیس للم
عیل  لو أراد املشترمل القلع أو اهلدم فلیس للبائع إجبارهوت االحتیاط فیهمقتضی مراعاة 
 إشکال. انًا باللو مّ البقاء و

معااه تالفااًا أو  عاایل حنااو یعااّد  إذا خلااط املشااترمل مااا اشااتراه  ااال آخاار  :1117مســألة 
 البائع يف العنی فیضرب مع الغرماء يف الثمن. ط حّق سق بًا للشرکة يف اخللیطجمو

افْ ت کغارمي ا أ غرمي املّیا :1118مسألة  کاان سل  لاه ت فاإذا وجاد عانی مالاه يف ترکتاه 
 فلیس له ذلك بل إاّل کون ما ترکه وافیًا بدین الغرماءت وی ت لکن بشرط أنالرجوع إلیه

 علیه. ت قد حجر إن کان املیّ ه معهم والغرماء یضرب بدین کسائر هو 
ّیاا :1119مســألة  کااان يف الترکااة عاانی زکو مت الزکاااة عاایل الاادیون وکااذلك ة قااّد إذا 
 .علوما الدیون قّدمت ت ة املیّ إذا کانا يف ذمّ و تاخلمس

س إع یوم قسمة ماله نفقته وکساوته ونفقاة وکساوة ل  فْ  أ جيرمل عیل ا :1120مسألة 
 وساائر م کفنه بل لو مات قّد وته عیل ما جرت علیه عادتهت ومن جيب علیه نفقته وکس

 یقتصار وماء الغسل وحنو ذلاك عایل حقاوق الغرمااء و والکافور  جتهیزه من السدر مؤن 

یاده علیه باملقدارب نعم الت لزوماً عیل الواجب عیل األحوط  املتعاارف بالنسابة   أس بالز
 .إع أمثاله

کم لو قّس  :1121مسألة  َّّ  س بانی غرمائاهل  فْ مال ا أ  عّي الشرم احلا  غارمي آخار  ظهار  مثأ

 شارکهم.نقضت القسمة و
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 مرض املوت .5
ف يف مالاه صال مرضاه  وتاه فهاو کالصاحیهي یتصارّ یتّ  م یض إذا  املر :1122مسألة 

یصارف   فیماا أوىص باأنإاّل  تفاته يف لیع ما ميلکاهینفذ لیع تصرّ شاء وکیف شاء و  ا
الصحیهي أیضاًا کاذلك  ت کما أّن ینفذ فیما زاد عیل ثلث ما یترکه ه اليء بعد موته فإنّ اش
 ه.سیأ  تفصیل ذلك يف حملّ و

ه  ااا زاد عاایل الثلااث تصاال مرضااه  وتااه فااال إشااکال يف عاادم نفااوذ وصاایّ ا إذا اتّ أّمااو
کال والشارب واإلنفااق عایل نفساه  يف جواز  ه ال إشکالت کما أنّ کغیره انتفاعاه  الاه باأل

یلیااق بااه  اذلااك ّماا غیاار ف عاایل أضاایافه ويف حفااا شاأنه واعتباااره والصاارومان یعولااه و
ة فاته املعاوضاایّ إشااکال يف نفااوذ تصاارّ  کااانت وکااذا ال مقاادار  تبااذیرً  أمّل ساارفًا و یعااّد  وال
 .بثمن املثل واإلجارة بأجرة املثلیل املحاباة کالبیع تکن مشتملة ع م قة  اله إذااملتعلّ 
 ا اإلشکال يف تصرّ إّن و

أ
انیاة أو عایل حناو مهناا املّج املحاباة وة عیل خرى املبنیّ فاته األ
البیاع مان القیماة و عوض أو بعوض أقّل  الصلهي بغیر کالوقف والصدقة واإلبراء واهلبة و

یساتوجب نقصاًا يف  احناو ذلاك ّمامان أجارة املثال و اإلجاارة بأقاّل من مثن املثال و بأقّل 
اا عهنااا بااا ر هااي املعّ اامالااهت و ا هاال هااي نافااذة ماان قااع اإلشااکال يف أهّناا( فقااد وزات)املنّجَّ
إن زادت عاایل ثلااث مالااه باال وصااّح  عااىن نفوذهااا و - األصاال قاات إن تعلّ هتا مطلقااًا و

ف ت فإذا زادت یتوقّ الثلث أو هي نافذة  قدار  - يء للورثةاش یبقَّ  جبمیع ماله حبیث م
 ثاين.هو ال صحیهيالال فیه قوالنت ووذها يف الزائد عیل إمضاء الورثةنفهتا وصّح 

کاااخلمس ة الااّ یؤّد الواجبااات املالّیاا :1123مســألة  یض يف ماارض موتااه  هااا املاار
 ارات خترا من األصل.الکفّ والزکاة و

ااالصاادقة و :1124مســألة  لاایس مهنااا لکاان وم زات کمااا تقااّد إن کاناات ماان املنّجَّ
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یض ألجاال شاافائه ویتصااّد  مااا فإّنااه ینفااذ  ساارفاً  ال یعااّد ق بشااأنه ویلیاا اعافیتااه ّمااق املاار
 .قاً مطل

یض معااه يف صاال باااملوت عاایل مااا يف املاارض املتّ  یقتصاار  :1125مســألة  یکااون املاار
 خااالف مااارمل فااق املااوت بااه عاایلت مفثاال محاای یااوم خفیااف اتّ واهلااال  معاارض اخلطاار 

فیاه عایل املارض الاذمل  کاذا یقتصار زات من أصل الترکةت ومن نفوذ املنّجَّ  مينع العادة ال
قتال أو افتاراس  مان ذلك املرض بل بسبب آخر بسبب  ت فلو مات المل إع املوتیؤّد 
  ع   أ سَّ 

يف املارض  أیضاًا یقتصار مان األصالت وميناع مان نفوذهاا  ة وحنو ذلاك ما حیّ ْد أو لَّ
یباة مان املاوت فااملنّج  یلة عایل أواخاره القر زات الصاادرة الذمل یطول بصاحبه فترة طو

 منه قبل ذلك نافذة من األصل.
کاأن یکاون و سان يف معارض اخلطار رض کون اإلنیلحق بامل :1126مسألة  اهلاال  
 راماة يف احلرب أو يف حال إشراف السفینة عیل الغرق.يف حال ا أ 
ت فاإن بدین أو عنی من ماله يف مرض موتاه لاوارث أو أجناّ    لو أقرّ  :1127مسألة 

کاان زائادً  عایل ثلاث مالاه بالت وباه  م نفذ إقراره يف لیع ما أقرّ مهّت  کان مأمونًا غیر   إن 
إن استوعبهت و  ینفذ فیما زاد عیل ثلثه.  فالإاّل و

 ة أو يف مارض غیار ا إذا کان يف حال الصاّح أمّ و تيف مرض املوت هذا إذا کان اإلقرار 

 مًا.إن کان مهّت املوت نفذ يف اجلمیع ومرض 
کاأن معهاا بکذباه مًا وجود أمارات یظّن املراد بکونه مهّت و بانی الورثاة یکاون بیناه وت 

ید بذلك إضرارهممعها بأنّ  معاداة یظّن   لاه یظاّن   ة شادیدة ماع املقارّ ت أو کان له حمّ اه یر
ید بذلك نفعه.معها بأنّ   ه یر

مااًا أو مأمونااًا فااه احلکاام بنفااوذ کااان مهّت  هّنااأو  إذا م یعلاام حااال املقاارّ  :1128مســألة 
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  قارّ املالتصاالهي بانی الورثاة ولزوماًا ت فااألحوط عدمه إشاکال الزائد عیل الثلث وإقراره يف
 له.

اا إّن  :1129مسألة  بالنسابة إع مماوع  زات واإلقارار حيسب الثلث يف مسألّ املنّجَّ
زائاه املاال إًا یباذل بًا مالیّ یترکه يف زمان موته من األموال عینًا أو دینًا أو منفعة أو حقّ  ما

ة إع حيساب الثلاث بالنسابإلوا و تضّم ت وهل حتسب الدیة من الترکة والتحجیر کحّق 
 ل.هما األوّ صّح أ تال وجهانملجموع أم الا

يف ة وم مااان عااادم النفاااوذ فیماااا زاد عااایل الثلاااث يف الوصااایّ ماااا تقاااّد  :1130مســـألة 
إاّل  ا هو فیما إذا م جيز ّن زات إاملنّجَّ  بعضاهم نفاذ  أجااز  لاو نفاذتا باال إشاکالت والورثاة و
 لو أجازوا بعضًا من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.ت وحّصته  قدار 

 هال تصاهّي ت وثوارث بعاد ماوت املاو ّ ة إجاازة الاال إشاکال يف صاّح  :1131سـألة م
 هماأصاّح  تال قاوالنبعاد ذلاك أم ال الرّد  له ال جيوز ه يف حال حیاته حبیث تلزم علیه ومن
 تیلحقه اإلجازة بعاد ذلاك يف حال احلیاة ميکن أن إذا رّد ت وةل خصوصًا يف الوصیّ األوّ 
 إلجازة بعده.تنفع ا ه بعد املوت مإن رّد و
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 کتاب الضمان

   . د  ال آلخرتع ّ ال : الضمان هو
ین یقااع عاایل حنااو ة ة املضاامون عنااه إع ذّمااعاایل حنااو نقاال الاادین ماان ذّماا :تااارةً  :و
 و تالضامن للمضمون له

أ
 تعیل حنو التزام الضامن للمضمون له باأداء ماال إلیاه :خرىأ

  .ته سوى وجوب األداء علیه تکلیفاً فلیست نتیج
ینفالفر هو املقصاود بالضامان عناد و - لالضامن عیل النحو األوّ  : أّن ق بنی النحو
ت فلاو ماات قبال وفائاه ه للمضامون لاه بانفس املاال املضامونتاتشاتغل ذمّ  - اإلطالق

تاه ا الضامن عایل النحاو الثااين فاال تشاتغل ذمّ أمّ وت مًا عیل اإلرثأخرا من ترکته مقّد 
يء ا ارا مان ترکتاه شا فلو مات قبل ذلاك مبأدائه إلیه  للمضمون له بنفس املال بل

 ة منه. بوصیّ إاّل 
القباول مان املضامون لاه يف الضامان: اإلجيااب مان الضاامن و یعتبر  :1132مسألة 

 رضا الثاين بذلك.ل باملال ود األوّ عیل تع ّ  - لو بضمیمة القرائنو - بلفا أو فعل داّل 
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 والعقال والقصاد واالختیاار يف الضاامن واملضامون لاه: البلاو   یعتبر  :1133مسألة 

 یعتبار  ا يف املدیون فالأمّ أیضًا يف خصول املضمون لهت و سعدم الفلم السفهت وعدو

 .من الدین صهّي  يء من ذلك فلو ضمن شخص ما عیل املجنون أو الصغیر اش
بًا األحوط  :1134مسألة   قاه عایل أمار فلو علّ  تيف عقد الضمان التنجیز  اعتبار وجو

املادیون  ف  یا م أناا ضاامن إن)أو  (امن ملا عیل فاالن إن أذن ل أبا ضأن): یقول کأن
يف  التنجیاز  یعتبار  ت نعام اللزوماً عیل األحوط  یصهّي  م (أصالً  یف   م إع زمان کذا أو إن

کعادم  خااّل  یلتزم بأداء الدین مثاًل عایل تقادیر  أن الضمان عیل النحو الثاين فیصهّي 
 . للدائن مطالبته باألداء عیل ذلك التقدیرالعمل بالتزامه وبوفائه فیلزمه  قیام املدین
ة املضامون ن الاذمل یضامنه ثابتاًا يف ذّمایْ يف الضمان کون الّدَّ  یعتبر  :1135مسألة 

فیه أو متزلازاًل  خیار  الثمن أو املثمن يف البیع الذمل الً  کالقرض وسواء کان مستقرّ  تعنه
ت قبل الدخول وحنو ذلاك صف الثاين من املهر نأو کال کأحد العوضنی يف البیع اخلیارمّل 

ت نعم لاو قصاد الضامان عایل یصهّي  م (أقرض فالنًا أو بعه نسیئة وأنا ضامن) :قال فلو
ف املشترمل عان ف املقترض عن أداء القرض أو ختلّ ت فلو ختلّ م صهّي النحو الثاين املتقّد 
 ل وجب عیل الضامن أدااه.أداء الثمن املؤّج 

 تاملضااامون عناااهن واملضااامون لاااه ویْ  الاااّدَّ يف الضااامان تعااانّی   یعتبااار :1136مســـألة 
ضمان دین  الت و عیل شخص معنّی لو لشخص معنّی  ونْی نَّ یْ ضمان أحد الّدَّ  یصهّي  فال

لااو عاایل واحااد خصاانی وضاامان دیاان أحااد الش أحااد الشخصاانی ولااو لواحااد معاانّیت وال
 .معنّی 

کااان الاادین معیّ  :1137مســألة  کااان لااو یعلاام جننااًا يف الواقااع وإذا  سااه أو مقااداره أو 
 :لااو قااالت فیعلاام شخصااه صااهّي  نااًا يف الواقااع وماملضاامون لااه أو املضاامون عنااه متعیّ 
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ت أو دیناران صهّي  ه دینار نّ أو أ ینار ه درهم أو دیعلم أنّ  وم (ضمنت ما لفالن عیل فالن)
 یعلم بأّن ( ویطلبه من هؤالء العشرة ضمنت الدین الذمل عیل فالن ملن) :کذا لو قالو
َّّ  یعلم شخصه احدً  مهنم یطلبه ومو ت أو  الاذمل یطلباهعاد ذلاك الواحاد املعانّی قبال ب مثأ

 الضمان. یعلم شخصه صهّي  مو (ضمنت ما کان لفالن عیل املدیون من هؤالء) :قال
مان  - مکماا تقاّد  - ق الضمان اجلامع للشارائط انتقال احلاّق إذا حتقّ  :1138مسألة 

هااو و - املضاامون لااه ت فااإذا أباارأتااهبرئاات ذمّ و ة الضااامنعنااه إع ذّماا ة املضاامونذّماا
ة ذّما تان الضامن واملضامون عناهت و إذا أبارأة الضامن برئت الذمّ ذمّ  - صاحب الدین

  یبرئه.ته بشيء حیّت تشتغل ذمّ  ه ماملضمون عنه کان لغوً  ألنّ 
 ال املضمون له.للضامن فسخه و جيوز  فال تعقد الضمان الزم :1139مسألة 
املضاامون لاه باالشااتراط أو ماان الضاامن و ألمّل  یشاکل ثبااوت اخلیاار  :1140مسـألة 

 .ذلك االحتیاط يفمقتضی ت فال یتر  مراعاة بغیره
کااان الضااامن حاانی الضاامان قااادرً  عاایل أداء ا :1141مســألة   ملضاامون فلاایس إذا 

الضامن عن األداء بعد ذلكت  إن عجز ل ومطالبة املدیون األوّ للدائن فسخ الضمان و
ا إذا کان جاهاًل بذلك أمّ الضامن وريض بضمانهت و کان الدائن عاملًا بعجز ا کذلك إذو

 االحتیاط فیه.مقتضی فال یتر  مراعاة  تالفسخ له إشکال فه ثبوت حّق 
یکاان لااه الرجااوع  ذا ضاامن ماان دون إذن املضاامون عنااه وطلبااه مإ :1142مســألة 

ة املضاامون لااه ذّماا إذا أباارألااو قباال وفائااهت نعاام لرجااوع علیااه وفلااه ا إاّل علیااه بالاادین و
تاه عان بعضاه ذمّ  برأإذا أعیل املضمون عنه شیئًا و یستحّق  الضامن عن متام الدین م

 األقاااّل  لاااو صااالهي املضااامون لاااه الضاااامن باملقااادار علیاااه ذلاااك الااابعضت و یسااتحّق  م
کااذا احلااال لااو ئاادت ودون الزا  ذلااك املقاادار الضااامن عاایل املضاامون عنااه إاّل  یسااتحّق  م
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عاایل  یسااتحّق  الضااامن ال الضااابط أّن منااه برضااا املضاامون لااهت و ین بأقااّل ضاامن الااد
ه لایس لاه أّنا مناه یظهار ت وأدائاه الذمل یساقط مان الادین بغیار  ر املضمون عنه باملقدا

 ألداء الدین. ع أجنّ  يء يف صورة تب ّ اش
لو دفع املضمون عنه الدین إع املضمون له من دون إذن الضامن  :1143مسألة 
 لیس له الرجوع علیه.ته وبرئت ذمّ 

أو زکااة بإجاازة ة الضامن مخساًا إذا احتسب املضمون له ما عیل ذمّ  :1144مسألة 
کم الشرعّي  یطالاب املضامون عناه  للضاامن أن  جاازفقد ت صدقةاحتسبه ت أو من احلا

َّّ  کاذا احلاال إذا أخاذه مناهو تبذلك هکاذا إذا ماات ت وه إلیاه بعناوان اهلباة أو حنوهاارّد  مثأ
 ته.ورث الضامن ما يف ذمّ ضمون له وامل

ل کذا ضمان الدین املؤّجااًلت ومؤّج  وضمان الدین احلال حااّلً  جيوز  :1145مسألة 
ید من أجله ول مؤّج ضمان الدین املؤّج  کذا جيوز ت وحااّلً اًل ومؤّج   بأنقص منه.اًل بأز

کاان األجال للالً ضامنه الضاامن ماؤّج  وإذا کان الادین حاااّلً  :1146مسألة  ضامان  
کان   کمات فلو أسقط الضامن األجل سقط فیکون للمضمون له مطالبته حااّلً الدین ال

کااذلكت و هکااذا احلااال مااا لااو مااات الضااامن قباال انقضاااء لااه مطالبااة املضاامون عنااه 
 األجل.

 ضمنه شاخص باإذن املضامون عناه کاذلكاًل وإذا کان الدین مؤّج  :1147مسألة 

 َّّ کذا احلاال إذا ضمون عنه به قبل حلول األجلت وة املأسقط األجل فلیس له مطالب مثأ
لکان و ذ املاال املضامون مان ترکتاه حاااّلً املضمون له یأخ مات الضامن يف األثناء فإّن 

 لیس لورثته مطالبة املضمون عنه قبل حلول األجل.
کاان الادین ماؤّج  :1148مسألة   باإذن املضامون عناه ضامنه شاخص حاااّلً اًل وإذا 
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 من إذنه بذلك. ه املتفاهم العريّف کذلك ألنّ له الرجوع إلیه  جاز 
   مان أجلاه ضامنه باإذن املضامون عناه بأقاّل اًل وإذا کان الدین مؤّج  :1149مسألة 

 فلاه مطالباة املضامون عناه -  ة شاهرضامنه  اّد مثاًل و إذا کان أجله ثالثة أشهر کما  -
 هو أجل الضمان.بالدین عند حلول األجل الثاين و

کثر و َّّ  ماان أجلااه إذا ضاامنه بااأ  تأسااقط الزائااد فلااه مطالبااة املضاامون عنااه بااذلك مثأ
ة قباال انقضاااء املااّد ت الضااامن بعااد انقضاااء أجاال الاادین ومااا إذا مااايف کااذلك احلااال و

 الزائدة.
املضامون  جنساه م یکان لاه إجباار  ى الضامن الدین من غیر إذا أّد  :1150مسألة 

 عنه باألداء من خصول اجلنس الذمل دفعه إع الدائن.
ا الضمان بشرط الرهانة مان املضامون جيوز  :1151مسألة  ن هَّ رْ لاه عایل الضاامن فیَّ

 یتاار  مراعاااة فااال للمضاامون لااه إشااکال یفعاال فااه ثبااوت اخلیااار  بعااد الضاامانت ولااو م
 االحتیاط فیه. مقتضی

 ة املضامون عناه رهان فهاو ینفاّك إذا کان عیل الدین الثابات يف ذّما :1152مسألة  
. ینفّك  اشترط عدمه فال إذا بالضمان إاّل   حینئذ 
ید ضمان بأنالترامي يف ال جيوز  :1153مسألة  َّّ  تیضمن مثاًل عمرو عن ز یضمن  مثأ

َّّ  عن عمرو بکر  الادین عایل   یساتقرّ ة اجلمیاع وت فتبرأ ذمّ وهکذا یضمن خالد عن بکر  مثأ
احاد یرجاع و إذن مان املضامون عناه م انات بغیر ت فإن کان لیع الضمالضامن األخیر

هاو عایل عیل ساابقه و یرجع الضامن األخیر  إن کان لیعها باإلذنعیل سابقهت و مهنم
إن کان بعضها باإلذن و إع أنسابقه  بعضاها بدوناه فاإن ینهتي إع املدیون األصّ ت و

کاان بااإلذن یرجع واحد ماهنم عایل ساابقه و إ ل مبدون اإلذن کان کاألوّ  کان األخیر  ن 
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 انقطع الرجوع علیه.یرجع و  مإاّل سابقه لو ضمن بإذنه و و عیلهرجع هو عیل سابقه و
کاّل    جيوز :1154مسألة  مهنماا  ضمان اثننی عن واحاد باالشاترا  باأن یکاون عایل 
ناه ولاو بالتفااوتت منه عیل حسب ما عیّ  ا  قدار مهنم ة کّل  فتشتغل ذمّ  تبعض الدین

کاانوا ثالثاة فبالنصف ولو أطلقا یقسط علوما باو مهنماا أداء  لکاّل  کاذات وهلثلاث وإن 
کااّل  مااا علیااهت و ف عاایل أداء اآلخاار یتوّقاا تااه والتباارأ ذمّ مااا علیااه و  للمضاامون لااه مطالبااة 
لاو کاان ضامان أحادمها بااإلذن الباة أحادمها أو إبارااه دون اآلخارت ومطته ومهنما حبّصا
   . ضمنه دون اآلخررجع هو إع املضمون عنه  ا  دون اآلخر 

بأن ضمن أحدمها عان  - یکون ضماهنما بعقدین بنی أن ع ما ذکر ال فرق يف لیو
َّّ  نصف الدین  أو بعقاد واحاد کماا إذا ضامن عهنماا -  عن نصفه اآلخار ضمن اآلخر  مثأ

کّلاوکیلهما يف ذلك فقبل املضامون لاه يف ضامان اثنانی عان واحاد باالشاترا ت ه ت هاذا 
کااّل  بااأن - ا ضااماهنما عنااه باالسااتقاللأّمااو فهااو  - ضااامنًا لتمااام الاادینمهنمااا  یکااون 
 .یصهّي  ال

ء مان أن یضامن شاخص عناه بالوفاا إذا کان املدیون فقیرً  م یصاهّي  :1155مسألة 
ة الضاامن مشاغولة هباا تکاون ذّما فرق يف ذلاك بانی أن اخلمس أو الزکاة أو املظامت وال

 فعاًل أم ال.
کاااان الااادین الثابااات عااایل ذّمااا :1156مســـألة   ًة صاااهّي ة املااادین مخساااًا أو زکااااإذا 

کم الشرعّي  أن  أو وکیله. یضمن عنه شخص للحا
کااان بااإذن الضاامان إذا ضاامن شااخص يف ماارض موتااه صااهّي  :1157مســألة  ت فااإن 

  ارا مان إن م یکان بإذناه ت وال إشاکال يف خروجاه مان أصال الترکاةاملضمون عنه ف
 الثلث.

ا ضااامانه أّماااص للمااارأة نفقاهتاااا املاضااایةت ویضااامن شاااخ أن یصاااهّي  :1158مســـألة 



 383/  کتاب الضمان

ضاامان نفقااة  یصااهّي  کمااا ال تم عاایل النحااو الثاااين املتقااّد إاّل  یصااهّي  قاهتااا اآلتیااة فاااللنف
 .  عیل ذلك النحواألقارب إاّل 
الضامان عان  م جياوز مَّ الضمان عن األعیان الثابتاة يف الاّذ   کما جيوز  :1159مسألة 
علیاه  اما یضامن عان املساتأجر  أن ه جياوز فمكا أنّ  تة يف الذمماألعمال املستقرّ املنافع و

کان ماا علیاه  ت نعم لوما علیه من العمل ألجیر یضمن عن ا أن من األجرة کذلك جيوز 
 ضمانه. یصهّي  م - کما إذا کان علیه خیاطة ثوب مباشرة - فیه مباشرته یعتبر 

م أمل االلتزام ة عیل النحو الثاين املتقّد ضمان األعیان اخلارجیّ  یصهّي  :1160مسألة 
ماان هااذا قیمااة عنااد تلفهااات وباادهلا ماان املثاال أو ال ملضاامونة ورّد هااا مااع بقاااء العاانی ابرّد 

 أو ظهاار  ًا للغیاار املبیااع مسااتحقّ  القبیاال ضاامان شااخص عهاادة الااثمن للمشااترمل إذا ظهاار 

  بطالن البیع من جهة  
أ
 خرى.أ

أو  نااء  ضمان ما حيدثاه املشاترمل يف األرض املشاتراة مان ب   یصهّي  هل :1161مسألة 
فال یتر  مراعااة مقتضای إشکال فیه  الة للغیرکوهنا مستحقّ  غرس أو حنو ذلك إذا ظهر 

 م.عیل النحو الثاين املتقّد  ضمانه نعم یصهّي ت االحتیاط فیه
عاّ  ماا ) :عيعی شخص عیل شخص دیناًا فقاال ثالاث للماّد لو اّد  :1162مسألة 

 تثبوته ته عیل تقدیر ت  عىن انتقال الدین إع ذمّ الضمان عي صهّي فريض به املّد  (علیه
عي ت فإذا أقام املاّد الدعوىالضامن طرف  یصیر عن املضمون عنه و فیسقط الدعوى

املضاامون عنااه قباال  ر کااذا لااو ثباات إقااراعاایل ثبوتااه جيااب عاایل الضااامن أدااهت و نااةالبیّ 
يء عیل الضامن لکونه إقارارً  ایثبت به ش ا إقراره بعد الضمان فالأمّ الضمان بالدینت و

 . عیل الغیر
عااای ت کماااا إذا اّد اختلاااف الااادائن واملااادین يف أصااال الضااامان إذا :1163مســـألة 
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املدیون الضامان  عیهکذا إذا اّد الدائن فالقول قول الدائنت وأنکره املدیون الضمان و
 أنکره املضمون له يف بعضه.يف متام الدین و

إذا عی الدائن عیل أحد إذا اّد  :1164مسألة  الضمان فأنکره فالقول قاول املنکارت و
کااان الاادین مااؤّج اختلفااا يف مقااداره أو يف اشااترامان واعتاارف بالضاا اًل ط التعجیاال إذا 

أو يف وفائاه  إذا اختلفا يف اشتراط التأجیل مع کون الدین حااّلً و تفالقول قول الضامن
 م قول املضمون له.أو يف إبراء املضمون له قّد للدین 

 يف مقادار  إذا اختلاف الضاامن واملضامون عناه يف اإلذن وعدماهت أو :1165مسألة 

م قاول املضامون عناه ت قاّد يء عایل املضامون عناهاشا ت أو يف اشاتراطالدین املضامون
 مة.کذا احلال يف املوارد املتقّد و تیکن خمالفًا للظاهر م ما

 ملضامون لاه احلاّق لکان اساتویف اعی علیه الضامان فاأنکره  ومن اّد  :1166مسألة 
املضمون له أخاذ املاال  العترافه بأّن  تفلیس له مطالبة املضمون عنه نة منه بإقامة بیّ 
 منه ظلمًا.

اه باال ضامان عناه لو کان عیل أحد دین فطلب من غیره أداءه فاأّد  :1167مسألة 
 له الرجوع عیل املدین. للدائن جاز 
( فألقااه عّ  ضامانهو متاعك يف البحر  ق  لأ) : إذا قال شخص آلخر :1168مسألة 
کااان خلااوف غاارق الساافینة أو ملصاالحة سااواء أ -  عااىن اشااتغال ذّمتااه ببدلااه - ضاامنه

 
أ
 أو أماره بعمال آلخار  مثاًل لفقیر  هکذا لو أمره بإعطاء دینار أو حنوهات و هتاخرى من خفّ أ

 ة.انیّ املّج  یقصد املأمور  ه یضمن إذا مأو لنفسه فإنّ 



 

 کتاب احلوالة





 

 کتاب احلوالة

یاال املاادین مااا يف ذمّ احلوالاة هااي:  حالااة الاادائن ة غیااره بإإع ذّمااتااه ماان الاادین حتو
   .علیه

( وهااو الاادائن املحااال)( وهااو املاادیون و: )املحیاالمااة بأشااخال ثالثااةفهااي متقّو 
 .()املحال علیهو

ا أّمااو تيف احلوالااة اإلجياااب ماان املحیاال والقبااول ماان املحااال  یعتباار :1169مســألة 
س جن الة عیل املدین بغیر يف احلوو تقبوله يف احلوالة عیل البرملء املحال علیه فیعتبر 

کااان الاادین املحااال بااه معّجاافیمااا إالاادینت و تااه للمحیاال الاادین الااذمل عاایل ذمّ اًل وذا 
قبولاه يف  هال یعتبار أجال الثااين عان األّولت و ر لنی لیعاًا ماع تاأّخ ت أو کانا مؤّج الً مؤّج 
 الصحیهي اعتباره. الهذه املوارد أیضًا أم ال غیر 

کاّل القبول مان األطاراف الثیکه يف اإلجياب و :1170مسألة  علوماا  ماا یادّل  الثاة 
 .من لفا أو فعل أو کتابة
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ملحااال واملحااال علیااه: البلااو  والعقاال والقصااد ايف املحیاال و یعتباار  :1171مســألة 
االفَّ  لاانی عاادم احلجاار يف األوّ  یعتباار والرشااد واالختیااارت و  يف احلوالااة عاایل ت إاّل أیضاااً  س  لَّ

 .ساً ل  فْ یکون املحیل مأ  فوا أن جيوز ه البرملء فإنّ 
يف  تصاهّي  ة املحیلت فاليف احلوالة أن یکون الدین ثابتًا يف ذمّ  یعتبر  :1172ألة مس
یوجاد  ا إذا مإن وجد سببه کمال اجلعالة قبل العمل فضاًل عّماته والثابت يف ذمّ  غیر 

 .سببه کاحلوالة  ا سیقترضه
کاان النااً أن یکاون املاال املحاال باه معیّ  یعتبار  :1173مسألة   شاخص مادیناً ت فاإذا 

 .تعینی أن حيیله بأحدمها من غیر  هّي م یص دینار من احلنطة و  ّن   آلخر 
کاان املحاال علیاه مَّ  :1174مسألة  ماطال  ًا غیار ّیال  للدائن أن ال یقبل احلوالة و إن 

 .يف أداء احلوالة
لو قبل ملحیل باملحال به واملحال علیه البرملء أن یطالب ا یستحّق  :1175مسألة 

عنااد  اًل م یکاان لااه مطالبااة املحیاال بااه إاّل کااان الاادین املحااال بااه مااؤّج ت نعاام إذا أدائااه
 لو تصالهي املحال مع املحال علیه عایل أقاّل اه قبل ذلكت وإن کان قد أّد ل أجله وحلو

 . األقّل یأخذ من املحیل إاّل  له أن جيز  من الدین م
کاذلك و تاحلوالة عقد الزم فلیس للمحیل وال املحال علیاه فساخها :1176مسألة 
کاان موسارً  حانی احلوالاةاملحال علی إن أعسر املحال و فساخها  جياوز  ت بال اله بعد ما 

کااان املحااال عاملااًا بااهت نعاام لااو م یعلاام بااه  مااع إعسااار  املحااال علیااه حاانی احلوالااة إذا 
 تًا حنی اساتحقاق املحاال للادیناملحال علیه غنیّ   إذا صار حینذا  کان له الفسخ إاّل 

مقتضاای یتاار  مراعاااة  فااالالفسااخ لااه يف هااذه الصااورة إشااکااًل  يف ثبااوت حااّق  فااإّن 
الادین زائادً  یاويف باه  یکون عناده ماا ال املحال علیه أن ت واملراد بإعسار االحتیاط فیه

 .عیل مستثنیات الدین
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الفساااخ للمحیااال واملحاااال واملحاااال علیاااه أو  اشاااتراط حاااّق  جياااوز  :1177مســـألة 
 .ألحدهم

کااان ذلااك یاال الاادین باارأت ذّمااى املحإذا أّد  :1178مســألة  ة املحااال علیااهت فااإن 
إ أنکان مدیونًا للمحیل فله بطلبه و یکن مدیونًا  لبه أو مم یکن بط نیطالبه  ا أّداهت و

 .فلیس له ذلك
تااهت وکااذا إذا ضاامن عاان املحااال علیااه برئاات ذمّ  ع أجنااّ  إذا تباا ّ  :1179مســألة 

 .شخص عنه برضا املحال
ة املحیل وبنی کونه منفعة ملحال به بنی کونه عینًا يف ذمّ ال فرق يف ا :1180مسألة 
یاارة أو إحالاة مشاغول الذّما ت فتصاهّي فیاه املباشارة یعتبار  أو عماًل ال ة سیاطاة ثاوب أو ز

تاه لاه  ثال حنو ذلك عایل بارملء أو عایل مان اشاتغلت ذمّ أو قراءة قرآن و صالة أو حّج 
کاااحلیوانأو قیمّیاا لشااعیر اًا کاحلنطااة وفاارق باانی کونااه مثلّیاا ذلااكت وکااذلك ال ت فااإذا ًا 

ااشتغلت ذمّ  کاان لاه  م جااز لَّ ته بشاة موصاوفة ماثاًل بسابب کالّسَّ لاه إحالهتاا عایل مان 
یئاً عل  .یه شاة بذلك الوصف أو کان بر

مل عاایل اد الاادین املحااال بااه مااع الاادین الااذاحلوالااة مااع احّتاا تصااهّي  :1181مســألة 
دراهام فیحیال  له عیل آخر لرجل دراهم ونوعًات کما إذا کان علیه علیه جنسًا و املحال
کااان علیااه دراهاام و - ا مااع االخااتالفأّماال عاایل الثاااينت واألوّ   دنااانیر  لااه عاایل آخاار بااأن 

 ل عایل الثااين بالادنانیر حيیال األوّ  : فتاارةً فهو یقع عیل أحناء - ل عیل الثاينفیحیل األوّ 

  یستحّق  بأن
أ
علیه  یستحّق  الدراهم بأنخرى حيیله علیه بعلیه بدل الدراهم دنانیرت وأ

 یساتحّق  بدل ما علیه للمحیل من الادنانیرت وثالثاة حيیلاه علیاه بالادراهم باأن الدراهم
 .أیضاً  األحناء الثالثة صهّي تت وعیل حاهلا ه وتبیق الدنانیر علیه درامه



 (  2)ج مهناج الصاحلنی / 390 

ة املحیال عان الادین قت احلوالة جامعاة للشارائط برئات ذّماإذا حتقّ  :1182مسألة 
حاال علیاه للمحاال  اا أحیال علیاهت هاذا حاال املحیال ماع املحااالت ملة ااشاتغلت ذّماو

ا حال املحال علیه مع املحیل فإن کانت احلوالة  ثل ماا أمّ واملحال مع املحال علیهت و
ل أو وقعات عایل النحاو األوّ اجلانس و وکاذا إن کانات بغیار  تا علیاهتاه ّماعلیه برئات ذمّ 

أو کانات احلوالاة  ا إذا وقعت عیل النحاو األخیار مّ أمةت والثاين من األحناء الثالثة املتقّد 
ن لاه علیاه دیان إن کاحیل للمحال علیه  ا أحال علیه وة املعیل البرملء اشتغلت ذمّ 

 .یبیق عیل حاله
قبلهااا املشااترمل عاایل لبااائع دائنااه عاایل املشااترمل بدینااه وإذا أحااال ا :1183مســألة 

َّّ  أساس کونه مدینًا للباائع باالثمن کاذا إذا أحاال و تن البیاع بطلات احلوالاة بطاالتبانّی  مثأ
 َّّ  ته تبطل احلوالة أیضاً بطالن البیع فإنّ  ظهر  املشترمل البائع بالثمن عیل شخص آخر مثأ

 .ع البیع فیه َّ تْ تَّ  ه تبیق احلوالة ومأو باإلقالة فإنّ  سالف ما إذا انفسخ البیع سیار 
ل دائنه علیاه فأحا ارجّي إذا کان للمدین عند وکیله أو أمینه مال خ :1184مسألة 

ق یتحّقا لاو موالاةت وع مان دفعاه إلیاه ماع علماه باحللاه االمتناا جياز  فرجع إلیه ألخذه م
 .تهالدفع فله الرجوع عیل املحیل لبقاء شغل ذمّ 

ه ل عی املحیل أّن اّد له علیهت وملحال علیه املحیل  ا حّو إذا طالب ا :1185مسألة 
نة فیحلاف ت فالقول قوله مع عدم البیّ أنکره املحال علیهله علیه وعلیه مااًل مثل ما حّو 

 .عیل براءته
کاان حوالاة أو العقد ا املدین يف أّن إذا اختلف الدائن و :1186مسألة  لواقع بیهنماا 

کان هو الادائن أم املادینت احلوالة نة یقدم قول املنکر البیّ  ت مفع عدم قیاموکالة ت سواء أ
 .م کما مضی يف نظائرمهال فیما تقّد ا احلاهکذو تیکن خمالفًا للظاهر م ما
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 کتاب الكفالة

 .علیه عند طلباه ذلاك له حّق  آخر شخص  د لشخص بإحضار التع ّ : الکفالة هي
یسمّ   .(مکفوالً ) من علیه احلّق ( و)مکفواًل له صاحب احلّق و (کفیالً د )ی املتعّ   و

لااو و - ل مفهاامماان الکفیاال بلفااا أو بفعااالکفالااة باإلجياااب  تصااهّي  :1187مســألة 
رضاا  اعتباار  األحوط لزوماً ت وبالقبول من املکفول لهو املذکور د للتع ّ  - حبسب القرائن

قباولنی مان املکفاول بًا مان إجيااب ویکون عقدها مرکّ  للعقد بأناملکفول بل کونه طرفًا 
 .املکفولله و

 اعتباار   املکفاول بنااًء عایلکاذا يفو - املکفاول لاهيف الکفیال و یعتبر  :1188مسألة 

املکفاول  يف الکفیال القادرة عایل إحضاار  ت کما یعتبار البلو  والعقل واالختیار : - رضاه
ااعلیااه ماان التصاارّ  عاادم احلجاار و ااأو فَّ  ه  فَّ ف يف مالااه لسَّ کااان إحضاا س  لَّ املکفااول  ار إذا 

 .ف فیهف عیل التصرّ یتوقّ 
 یجااوز للمکفااول لااه بشخصااه ف یکااون احلااّق  يف الکفالااة أن تعتباار  ال :1189مســألة 
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 جااز  ر عیل الغی ت فلو کان هلما حّق املجنونو علیه شرعًا کالصّ   یکون ملن هو وّل  أن

 .یأخذ الکفیل علیه أن للوّل 
کااان علیااه حااّق  د بإحضااار الکفالااة بالتعّ اا تصااهّي  :1190مســألة   ماااّل  املکفااول إذا 

 .یشترط العلم  بلغ ذلك املال الو
کااان املااال ثابتااًا يف :1191مسـألة  ا إذا أّمااة الکفالااةت وة فااال شااهية يف صااّح  الذّمااإذا 

ل يف عقاد اجلعالاة وکاالعوض يف ْعاجاد ساببه کاجلأ لکان وو ة فعاالً یکن ثابتًا يف الذمّ  م
 ه املاوارد إشاکالة يف هذة الکفالة البدنیّ شاکل ذلك فه صّح  ماعقد السبق والرمایة و

ة  عاىن االلتازام فالاة املالّیافواا الک ت نعام یصاهّي االحتیااط فیاهمقتضی یتر  مراعاة  فال
ف مان علیاه ختّلا تقادیر يف السبق مثاًل للمکفول له عیل  ر ل أو العوض املق ّ عْ بدفع اجلأ 

 .الدفع عن ذلك
کااّل  :1192مســألة  إع ملااس الشاارعت  احلضااور  علیااه ماان یسااتحّق  تصااهي کفالااة 

إن بأن کفالاة مان  تصاهّي  الت وناة علیاه بااحلّق تقم البیّ  م تکون علیه دعوى مسموعة و
یر علیه حّد   . أو تعز

ماع اإلطاالق لةت وة ومؤّج إیقاع الکفالة حالّ   صهّي حااّلً  إذا کان احلّق  :1193مسألة 
کااان احلااّق ةت وتکااون حاّلاا لااة یلاازم يف املؤّج لااة فقااطت وإیقاعهااا مؤّج  اًل صااهّي مااؤّج  إذا 

یادة ونقصاً  تعینی األجل عیل وجه ال  . تلف ز
 باإلقالااة أو فسااخه ماان طاارف الکفیاال إاّل  جيااوز  ال الکفالااة عقااد الزم :1194مســألة 
 .له جبعل اخلیار 
ــألة  قاات الکفالااة جامعااة للشاارائط جااازت مطالبااة املکفااول لااه إذا حتقّ  :1195مس

ت فاإن لاةةت وبعاد األجال إن کانات مؤّج الّ الکفیل باملکفول عاجاًل إذا کانت الکفالة ح
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ًا مه تساالیمًا تاّمااساالّ حضااره وت فااإن أوجااب عاایل الکفیاال إحضاااره کااان املکفااول حاضاار ً 
کاان لاه رفاع أا علیه ون املکفول له منه فقد بر  مّ حبیث یتمکّ  ماره إن امتنع عان ذلاك 
کم    . حيضرهفیحبسه حیّت  الشرعّي إع احلا

اقااباًل لالداء مان ق   نعم إذا کان ما علیه مان احلاّق  اه الکفیال کالادین فاأّد   ل الغیار َّ
 
أ
 ن کاان موضاعه معلوماًا وغائبًا فاإ إن کانوت  سبیله   ْخ أ

أ
مهال ميکان الکفیال إحضااره أ

ا عاذر  یاأت باه مان غیار  مذلاك و ت فإذا مضای قادر به ومیئهذها بقدر  بس کماا ماّرت حأ
کااان غائبااًا غیباااة منقطو باااه  فاار یرجااای الظ الانقطااع خبااره ویعاارف موضاااعه و عااة الإن 
یط ما فیما إذإاّل  یلزم بأداء ما علیه والل ف الکفیل إحضارهت بیکلّ  م ن ا کان ذلك بتفار

 . هربحيضره حیّت  نًا منه فلمن متمکّ کاطالبه املکفول له و الکفیل بأن
تکان الکفالاة  م فیل املکفاول فأخاذ مناه املاالت فاإنالک ر حيض م إذا :1196مسألة 

کاان األدت واهم یکن له الرجاوع علیاه  اا أّد  األداء بطلب املکفول الو کاان إن  اء بطلباه 
منه ا إذا کان قد طلب أمّ کانت الکفالة بطلبه أیضًا أم الت وت سواء أعلیه له أن یرجع به

کاان غیار وباه یرجع علیه  الالکفالة دون األداء ف ن إحضااره عناد طلاب ن ماماتمکّ  إن 
 .املکفول له ذلك

جيااب علیااه   فااال الکفالااة مکااان التساالمی تعاانّی  الکفیاال يفإذا عاانّی  :1197مســألة 
 مه يف غیار ه لاو سالّ ت کماا أّناجتب إجابته لك املکفول له متسلیمه يف غیرهت ولو طلب ذ

یناة حالّیات ومهجيب عیل املکفول له تسلّ   معنّی ما  حيًا وجاود قر ة يف حکم التعینی صر
یناات وقیامهااا عاایل تعیاانی بلااد املکفااول لااهة علیااه کأو مقالّیاا ة مااع فقاادها فااإن وجاادت قر

ة عاادة مان إحضااره ارجّیاکوجاود املواناع اخل - صارفة عن بعض األمکناة باخلصاول
لاو إلاااًلت يف حکام تعیانی غیاره و کاان ذلاك - متعارفة فیه أو احتیاجه إع مؤونة  غیر 
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 .مکان غیره ب به املکفول له يف أمّل إحضاره عیل الکفیل لو طال جيبحینئذ و
ت املکفاول وسایلة مشاروعة إلحضاار  ل بکّل جيب عیل الکفیل التوّس  :1198مسألة 

ة وجبت االساتعانة ا مفسدة دینیّ تکن فو وم االستعانة بشخص قاهر  احتاج إعفإذا 
 .به

کاااان املکفاااول غائباااًا و :1199مســألة  عااایل  کاناااتاحتاااج إحضااااره إع مؤوناااة إذا 
 . إذا کان صرفها بطلب من املکفولالکفیل إاّل 

تسالمی نفساه تسالیمًا املکفاول أو حضاوره و لکفیل بإحضار ة اتبرأ ذمّ  :1200مسألة 
ن من اساتیفاء ته لو أخذ املکفول له املکفول طوعًا أو کرهًا حبیث متکّ کذا تبرأ ذمّ ًات وتامّ 
علیه أو أبرأ الکفیل من  الذمل ت أو أبرأ املکفول عن احلّق ه أو إحضاره ملس احلکمحقّ 

 .الکفالة
یااع أو الااذمل لااه عاایل املکفااول إع غیااره بب لااو نقاال املکفااول لااه احلااّق  :1201مســألة 
 .ة بطلت الکفالةصلهي أو حوال

ت سااالف مااا لااو مااات الکفیاال أو املکفااول بطلاات الکفالااة إذا مااات :1202مســألة 
 .املکفول له مهنا إع ورثته قل حّق ینته تکون الکفالة باقیة وول له فإنّ املکف

ميًا من ید صاحبه قهارً  أو حیلاة ضامن إحضااره أو أداء من خیّل  :1203مسألة   غر
کاان قاا ما علیه من احلاّق   ً  مان یاد وّل  القاتال عمادلاو خایّل باًل لالداء کالادینت وإن 

ملاوت أو غیاره دفاع  ضاار اإلح ر ت فإن تعّذ الدم لزمه إحضاره وحيبس لو امتنع عن ذلك
 .إلیه الدیة

: (علیاااه الساااالم)ض للکفااااالت فعااان موالناااا الصاااادق یکاااره التعااارّ  :1204مســـألة 
 .(ت ندامةالکفالة خسارةت غرامة)
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التسام بنی شخصنی عیل متلیك عنی أو منفعة أو عیل إسقاط دین أو  : صلهي هوال
  .اناً أو مّ  مّل بعوض ماّد  حّق 
کاّل  جياوز باالنزاعت و یشترط کونه مسبوقاً  وال کاّل و أمار  إیقاعاه عایل   إذا مقاام إاّل  يف 
ن کتااب ( ما172املقصاود هبماا يف املساألة )  قاد مارّ حلارامت و الً حلاالل أو حمّلا ماً کان حمرّ 
 .التجارة

إن أفاااد العقااود و  سااائر ال یرجااع إعبنفسااه و الصاالهي عقااد مسااتقّل  :1205مســألة 
کاان عایل عانی فائادة و تدة البیع إذا کان عیل عنی بعاوضت فیفید فائفائدهتا اهلباة إذا 

کاان عایل منفعاة بعاوضفائادة او تبال عوض کاان عایل  فائادة اإلباراء إذاو تإلجاارة إذا 
رمل فیاه جيا الالعقاود و یلحقاه أحکاام ساائر  الت فعیل ذلك فوهکذاأو دین  إسقاط حّق 
جيارمل  فاال تشاروطهیلحقاه أحکاماه و د فائادة البیاع الت مفا أفااإن أفاد فائدهتاشروطها و

یشااترط فیااه قاابض  اللااس واحلیااوانت وة بااالبیع کخیااارمل املجفیااه اخلیااارات املختّصاا
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ة اهلبة من متلیاك عانی أفاد فائد ماق  عاوضة النقدینت واملجلس إذا تعلّ العوضنی يف 
 .يف اهلبة وهکذا قبض العنی کما اعتبر  فیه یعتبر  عوض ال بال

القباول حيتااج إع اإلجيااب وفإّناه ا کان الصالهي عقادا مان العقاود  ّ  :1206مسألة 
إساقاط ن ویْ ت فإبراء املدیون مان الاّدَّ إسقاط احلّق براء و فیما أفاد فائدة اإلمطلقًا حیّت 

إن ن علیه احلّق عمّ  احلّق  لکان إذا وقعاا  علیه الدین أو احلّق  ْن فا عیل قبول مَّ یتوقّ  م و
 .عیل القبول فابعنوان الصلهي توقّ 

یاه مان لفاا أو فعال أو حناو ذلاكت عل ماا یادّل  ق الصالهي بکاّل یتحقّ  :1207مسألة 
یهي يف إفاادة هاذا املعاىنعام لفاا )صااحلتت نةفیه صیغة خاّص  تعتبر  الو  مان ( کالصار

ا بکاذا أو عایل کاذا( فیقاول أو منفعهت لدار صاحلتك عن ا) : ملوجب فیقول مثالً طرف ا
 .هي: )قبلت املصاحلة(ال  املتص

کااان بااال عااوض وعقااد الصاالهي الزم يف نفسااه حاایّت  :1208مســألة  کاناات  فیمااا إذا 
اینفسخ إاّل  وال تفائدته فائدة اهلبة جعال لاه  ْن  بترايض املتصاحلنی بالفسخ أو بفسخ مَّ

 .مهنما يف ضمن الصلهي الفسخ حّق 
ت احلیاااوان يف الصااالهي کماااا مااارّ  ال خیاااار و املجلاااس ال جيااارمل خیاااار  :1209مســـألة 

یاناه يف  تاخلصاوماتلهي الواقع يف ماوارد قطاع النازاع والغنب يف الص خیار  جيرمل وال وجر
 جياارمل فیااه خیااار  ت وکااذا الاالحتیاااط فیااهمقتضاای یتاار  مراعاااة  إشااکال فااالغیااره حمااّل 

 املتعاارف می املصالهي به عن احلاّد تسل ر ت نعم لو أّخ م يف البیعالنحو املتقّد  عیل التأخیر 
ة اخلیاارات ا بقّیاأّمایفسخ املصاحلةت و أن یعمل به فلخخر  أو اشترط تسلیمه نقدً  فلم

 . البیع فهي جترمل يف الصلهي أیضاً الّ سبق ذکرها يف
أخاذ التفااوت بانی  اأّماوالفساخت  العیب يف املصالهي باه جااز  ر لو ظه :1210مسألة 
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 .االحتیاط فیهمقتضی یتر  مراعاة  فالاملعیب ففیه إشکال قیمّ الصحیهي و
ا ّماإ عایل التقاادیر ت وا عنی أو منفعة أو دیان أو حاّق مّ إهي ق الصلمتعلّ  :1211مسألة 

عینًا أو منفعة أو دیناًا ا أن یکون العوض مّ ل إعیل األوّ ت ویکون مع العوض أو بدونه أن
کلّ اً أو حقّ  الصالهي عان عانی بعانی ومنفعاة  ت فیصاهّي هاا صاحیحةت فهاذه عشارون صاورة 

 وبال عوض وهکذا. حّق وبال عوض وعن منفعة  نفعة وعنی ودین و ودین وحّق 
انتقاهلماا إع املتصاالهيت ساواء ق الصالهي بعانی أو منفعاة أفااد إذا تعلّ  :1212مسألة 

کااان مااع العااوض أم بدونااهت و قاباال  لهي عاایل ثالااث أو حااّق ق باادین للمصاااکااذا إذا تعّلااأ
یّ  حّق واالختصال و  التحجیر لالنتقال کحّق  إذا األرض اخلراجّیةت وة ملن بیده األولو

قاباال لإلسااقاط  ق حباّق کااذا احلاال إذا تعّلااق باادین عایل املتصااالهي أفااد سااقوطهت وتعّلا
إلساقاط یقبال االنتقاال وال ا ال ا مااالشفعة وحنوهت وأمّ  االنتقال کحّق قابل للنقل و وغیر 
 .یصهّي الصلهي علیه فال

یصااالهي شخصااًا عاایل  د االنتفاااع بعاانیت کااأنالصاالهي عاایل ماارّ  یصااهّي  :1213مســألة 
یکاون جاذوع ساقفه عایل حائطاهت أو  عایل أنت أو ةیسکن داره أو یلبس ثوبه يف ماّد  أن

 املخاراو  ت أو یکون لاه املمارّ جيرمل ماءه عیل سطهي دارهت أو یکون میزابه عیل عرصة داره
أغصاان یکاون   ارا جناحاًا يف فضااء ملکاهت أو عایل أن ت أو عایل أنره أو بستانهمن دا

 .یکون بال عوض أو معه فرق فیه بنی أن ذلكت وال وغیر  أشجاره يف فضاء أرضه
 ت کما یعتبار : البلو ت والعقلت واالختیارت والقصديف املتصاحلنی یعتبر  :1214مسألة 

حمجاورً  علیاه مان یکون  ال اله من الطرفنی أنف يف میتصرّ  صاحلة أنفیمن تقتضي امل
 .ذلك لسفه أو فلس

 فیماا إذا حایّت  - حناوهکماا جيارمل يف البیاع و - يف الصالهي جيرمل الفضوّل  :1215مسألة 
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 وأفاد فائدة اإلبراء و ق بإسقاط دین أو حّق تعلّ 
َّ
 .ةجترمل فوما الفضولیّ  ن الیْ ذَّ ااإلسقاط الّل

لواحاد قبال ظهورهاا مان زرع العاام او وخضار  ار الصلهي عیل مث وز جي :1216مسألة 
إن کان ال  . ذلك يف البیع عیل ما مرّ  جيوز  دون ضمیمة و

 يف الصااالهي العلااام باملصاااالهي باااه فاااإذا اخاااتلط ماااال أحاااد یعتبااار  ال :1217مســـألة 
ف  لشاارکة بالتساااومل أو باااالختالیتصاااحلا عاایل ا هلمااا أن جاااز  الشخصاانی  ااال اآلخاار 

یفارق يف ذلاك بانی ماا إذا  ت والمعانّی   ال خاارجّي  یصالهي اآلخر  أنألحدمها  ز جيو کما
 .ر ً یکن متعّذ  رً  وما إذا مبنی املالنی متعّذ  کان التمییز 
ا ّما صااحله بأقاّل یعلم باه الادائن و الدین وم لو علم املدیون  قدار  :1218مسألة 
 ا الاادائن باملصاااحلة حاایّت یعلاام رضاا  أنت إاّل الزائااد تااه عاان املقاادار تباارأ ذمّ  ه میسااتحقّ 

ه علام إلاااًل لکّناالادین حتدیادً  و یعلام  قادار  الدین أیضًات وهکذا لو م علم  قدار  لو
یادتااه عاایل املقاادار   يف احلالااة الزائااد إاّل  تااه عاان املقاادار تباارأ ذمّ  ه الاملصااالهي بااه فإّناا ز

 .هذا الکالم يف العنی أیضاً  نظیر  جيرملاملذکورةت و
ته وعلمات أو عیل ذمّ  مهنما مال يف ید اآلخر  إذا کان شخصان لکّل   :1219مسألة 

یادة أحدمها عیل اآلخرت فإن کان املاالن حبیث ال الساتلزامه  حدمها باآلخر بیع أ جيوز  ز
باا تعاّم  ت ألّن تصالهي عایل املبادلاة بیهنماا أیضااً ال جيز  الربا م الصالهي عایل هاذا  حرماة الر
یاادة واحهکذا احلکام يف صاورة النحوت و ت لزومااً عادم العلام هباا عایل األحاوط تماال الز

یقاول  باأن املالنی بالصلهي عیل حنو آخر  ميکن االستغناء عن الصلهي عیل املبادلة بنیو
 ما يف یادمل وأهاب لاك هتب ل : )صاحلتك عیل أنلأحدمها لصاحبه يف الفرض األوّ 

یقول يف الفرض الثااين: )( فیقبل اآلخرما يف ید  ا لاك تبارأين ّما  أنتك عایلصااحلت و
 . تك( فیقبل اآلخرا ل يف ذمّ أبرأ  مّ ّ ويف ذمّ 
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بااأس باملصاااحلة عاایل مبادلااة دیناانی عاایل شااخص واحااد أو عاایل  ال :1220مســألة 
کاان أحاد  : ت ماثالً يف املساألة الساابقة  شخصنی فیما إذا م یستلزم الربا عایل ماا مارّ  إذا 

ینی يف ماان احلنطااة الردیئااة و خاار اآلو دةنی ماان احلنطااة اجلّیاا احلااالّ نْی نَّ یْ الااّدَّ  کانااا متساااو
یاادة أحادمهالتصالهي عیل مبادلة أحدمها باآلخرت وا جاز  املقدار   - يف املثاال - مع فارض ز

 .املصاحلة عیل املبادلة بیهنما وز جت ال
کاان الغارض إباراء ذّما ل بأقّل الصلهي يف الدین املؤّج  یصهّي  :1221مسألة  ة منه إذا 

کاان الادین مان جانس الدین وأخذ البا  منه نقاد ً  املدیون من بعض ت هاذا فیماا إذا 
الصالهي  ذلاك فیجاوز  ا يف غیار أّماأو غیرمها مان املکیال أو املاوزونت و ةالذهب أو الفّض 

ْ  نقاادً  ماان املاادیون وغیاارهت وعلیااه فیجااوز  البیااع باألقااّل و یاال )المكَّ یالااة( يف ب  للاادائن تنز
 .(234املسألة ) يف  ما مرّ عیل  غیره يف عصرنا احلاضر املصرف و

للمتناازعنی يف دیان أو عانی أو منفعاة أن یتصااحلا بشايء مان  جيوز  :1222مسألة 
 یسااقط هبااذا الصاالهي حااّق عی علیااهت واملااّد   مااع إنکااار حاایّت  عی بااه أو بشاايء آخاار املااّد 

عي بعد ت فلیس للمّد عي عیل املنکرالیمنی الذمل کان للمّد  کذا یسقط حّق الدعوىت و
ماا یأخاذه  املحاّق  باه لغیار  حياّل  ولکن هاذا قطاع للنازاع ظااهرً  والت املرافعةذلك جتدید 
َّّ  دینااًا فااأنکره عاای شااخص عاایل آخاار ذلااك مثاال مااا إذا اّد بالصاالهيت و تصاااحلا عاایل  مثأ

إن أّثاااالنصاااف فهاااذا الصااالهي  کاااان حمّقااالکااان املاااّد يف ساااقوط الااادعوىت و  رو ًا عي لاااو 
ه إمث إن یکان علیا م إنو ة املنکر ذمّ  يف یبیق نصفه اآلخر ه ووصل إلیه نصف حقّ  فقد

  .کان معذورً  يف اعتقاده
هت عي باطنًا بالصلهي عن لیع ماله يف الواقع فقد ساقط حّقانعم لو فرض رضا املّد 

 ماع فارض طیاب إاّل  عي مابطاًل يف الواقاع حارم علیاه ماا أخاذه مان املنکار لو کان املاّد و
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 .دعواه الکاذبةصًا من ه ريض به ختلّ أنّ عي ما صالهي به ال یکون للمّد  نفسه واقعًا بأن
یکان ذلاك مناه إقارارً   ( م)صااحلين :عيعی علیاه للماّد لو قال املاّد  :1223مسألة 
: )بعااين( أو ا لااو قااالأّمااواإلنکااارت و مااع اإلقاارار  الصاالهي یصااهّي  ت ملااا عرفاات ماان أّن باااحلّق 

 .( کان إقرار ً ينکْ ّل  مَّ )
یکان بعاااد أن جيااوز  :1224مســألة  انهتاااء الشاارکة عاایل أن یکاااون  یصااطلهي الشاار

 .واخلسران علیه ال والربهي لخخر ألحدمها رأس امل
یرعاهاا سانة ماثاًل باإزاء م نعاجه إلیه لبأن یسلّ  لو تصالهي مع الراعّي  :1225مسألة 

 ت بل لاو آجار ت املصاحلةنًا من الدهن صّح یعطي له مقدارً  معیّ  واشترط علیه أن لبهنا

  مان الادهن غیار معانّی  یستفید من لبهنا بعوض مقادار  أنسنة عیل  نعاجه من الراعّي 

 .ت اإلجارة أیضاً د بالدهن املأخوذ مهنا صّح املقیّ 
کااان لو :1226مســألة  ین درمهااًا وآلخاار إذا  ثااوب اشااتراه  احااد  ثااوب اشااتراه بعشاار

أحادمها صااحبه  ر ت فاإن خّیامهنما ماله عن مال صاحبه کّل  ز ميیّ  مبثالثنی واشتهيات و
ماه فاإن توافقاا ا ماع عدأّمالصااحبهت و اآلخار  حيّل له و ما اختاره حيّل  ت فکّل الإشک فال

ین يف م الثمن بیهنما بنسبة رأس ماهلما فیعطاي صااحب القّس عیل بیعهما بیعا و عشار
لاو مان جهاة ثالثاة أساهم مهناات ولاو تعاسارا يف البیاع و املثال سهمنی من مخسة واآلخر 

 .عةمن القر ّدَّ بأ  ملال ال مثنه فالکون مقصود أحدمها أو کلوما نفس ا
 ة  خاّصا لو اشترط يف عقد الصلهي وقف املال املصالهي به عایل جهاة   :1227مسألة 

   حیاة املصالهي أو بعد وفاته صاهّي يف ة  عامّ  ترجع إع املصالهي نفسه أو إع غیره أو جهة  
 .ولزم الوفاء بالشرط

کااان شخصااان لکااّل   :1228مســألة  َّّ  امهنمااا مااال فاختلطاا إذا  تلااف الاابعض ماان  مثأ
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کااان االخااتالط عاایل حنااو یوجااب الشاارکة بیهنمااا يف اخللاایط املجمااوع حسااب ت فااإن 
إن نی أو کاناا مثلّیاساواء أ - یکن یوجب الشرکة فیاه م التالف علوما بنسبة املالنیت و

م الباا  بیهنماا قّساحساب التاالف علوماا و يف املقادار  فإن تسااوى املااالن - نیقیمیّ 
  .نصفنی
ضاعیفًا یوثاق  ن مالاه أقاّل ا مع االختالف فیه فإن کان احتماال وقاوع التلاف ّمامّ أو

إذا کان املجموع عشرة آالف درهمت ألحادمها  کما تسالفه حکم بوقوعه يف مال اآلخر
احتماال کاون  وکان التالف درمهًا أو درمهنی أیضاًا فاإّن  ة لخخر البقیّ درهم أو درمهان و

ضااعیف  هااو احتمااالد ماان عشاارة آالف أو مخسااة آالف واحااو ن مالااه أقااّل التااالف ّماا
 .یعبأ به العقالء ال

کاان ا تب التاالف علوماا بنسابة مالوماافیحسیکن کذلك  ا إذا مأمّ و ملجماوع فلاو 
 تساعة دراهام و عشرة ألحادمها درهام واحاد ولخخار 

أ
عطاي کاان التاالف درمهاًا واحادً  أ

الادرهمت  ر ْشامثانیة دراهم وعأ  الدرهم ولصاحب التسعة صاحب الواحد تسعة أعشار ل
کااان التااالف يف املثااال مخو سااة أعطاای لصاااحب الاادرهم نصااف درهاام ولصاااحب لااو 

 .التسعة أربعة دراهم ونصف وهکذا





 

قرار  کتاب اإل





 

قرار  کتاب اإل

کاان مان لاه ساواء أ ثابات علیاه أو ناه حاّق  الشخص عان حاّق  إخبار  : هو اإلقرار 
 .أم من حقوق الناس حقوق اهلل تعاع

کاّل  لفا خااّل  يف اإلقرار  ال یعتبر  :1229مسألة  لفاا مفهام لاه عرفاًات بال  فایکه 
 .فتکه اإلشارة املفهمة له أیضاً  أن یکون باللفا یعتبر  ال

 اجلاازم  عااىن عاادم اشااتمال الکااالم عاایل الشااّك  يف اإلقاارار  یعتباار  :1230مســألة 
 . ً یکن إقرار م (ك تطلبين کذاأو احتمل أنّ  أظّن ) :ت فلو قالوالتردید

یکاون  بلحام نفساه أو لوازماه إقارارً  أن الذمل یعّد  يف اإلخبار  یعتبر  :1231مسألة 
إن کان ا عیل حنو الصراحة أو الظهورت فال عبرة بالکالم املجمل ومّ واضحًا يف مدلوله إ

له عند  عقاد الظهور ات الّ متنع من انإلاله طارئًا ناشئًا من اقترانه ببعض اخلصوصیّ 
 .رةأهل املحاو

علیااه بأحااد طاارق الداللااة داللااة الکااالم  ق اإلقاارار يف حتّقاا ال یعتباار  :1232مســألة 
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م باالزم فیؤخذ املاتکلّ  تال کونه مقصودً  باإلفادةاللفظّیة )املطابقة والتضمن وااللتزام( و
إن  مع جهال حیّت بل و - کان ظاهرً  يف ملزومه بعد أن - فیه ینعقد له ظهور  م کالمه و

ة النتقال ماال إلیاه واحادً  بعاد ت فإذا نيف األسباب الشرعیّ الزمة أو غفلته عهنابامل  املقرّ 
 .ته له فیلزم بهواحد کان ذلك إقرارً  منه بعدم مالکیّ 

إخبااره ألمکان  صادقًا يف  ا لو کان املقرّ به أن یکون مّ   يف املقرّ  یعتبر  :1233مسألة 
ة أو عمااًل أو تاه أو عیناًا خارجّیااًل يف ذمّ باه ماا  ذلاك باأن یکاون املقارّ و تإلزامه به شارعاً 

االساتطراق يف ملکاه أو إجاراء املااء يف هناره أو نصاب  حاّق والشفعة و اخلیار  ًا کحّق حقّ 
 شاارعًا کالزنااا وشاارب اخلماار  أو یکااون فعاااًل مسااتوجبًا للحااّد  تمیاازاب عاایل سااطهي داره

علیاه  باأّن   ت فاإذا أقارّ لاه  أثار ميکن إلزامه به شرعًا فاال  ا ال  ا إذا أقرّ أمّ شاکل ذلكت و وما
ید شیئًا من مثن خنز  .ینفذ إقراره وحنو ذلك م یر لز

ميضاي علیااه فیماا یکااون ضااررً  و  بالنسابة إع املقاارّ  ا ینفاذ اإلقاارار إّناا :1234مسـألة 
ت الغیارقه یصاّد  إذا م  ال فیماا یکاون فیاه نفاع املقارّ فیما یکون ضررً  عیل غیاره و ال تعلیه

  زواجاهقه نفاذ إقاراره بالنسابة إع حرماة تصاّد  مة امارأة وبزوجّیا  فإذا أقرّ 
أ
هاا ماثاًل مّ مان أ

 .بالنسبة إع وجوب متکیهنا منه ال
یلزماه  لاه أن  للمقارّ ت ویقبل من املقارّ باملجهول واملهيم و  اإلقرار یصهّي  :1235مسألة 
ماع  التفسایر  طاابقیلازم باه لاو ره باه ویقبل منه ما فّساوالبیان ورفع اإلهبامت و بالتفسیر 

مناهت فلاو قاال: )لاك عاّ   یکون مراد ً  أن أمکن حبسهيمااملهيم حبسب العرف واللغة و
له   للمقرّ   ة املقرّ یکون يف ذمّ  أن يء یصهّي اش ره بأمّل ت فإذا فّس يء( فله إلزامه بالتفسیراش

إن یار و ة من حنطة ومثلها اخلمر اًل کح ّ یکن متمّو  م یقبل منه و الطرفاان  إذا کاان اخلنز
کاان ماا فّسایقبال مناه إاّل  ا لو قال: )لك عّ  ماال( مأمّ نیت ویّ ذمّ  ره باه مان األماوال  إذا 
 .من التراب حفنة ته قلیلة ال مثلإن کانت مالیّ و
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ن أو کیل یرجع يف تعیینه إع القرائن إن وجدت  إذا أقرّ  :1236مسألة   تبنقد أو وز
لاه محال عایل   املقارّ و  واملقارّ  د بلاد اإلقارار ذا احّتافإ تتعیینهومع اإلهبام یرجع إع تفسیره و

یناة عایل  د املتعارف يف البلد الواحاد ومد البلد أو تعّد إن تعّد و تاملتعارف فیه توجاد قر
 . املقرّ  التعینی یرجع إع تفسیر 

  ة املقارّ باه دیناًا عایل ذّما  ت فإن کان املقارّ له  أنکره املقرّ بشيء و  لو أقرّ  :1237مسألة 
کااان عینااًا خارجّیاابشاايءت و  ال یطالااب املقاارّ و لإلقاارار  ثاار  أفااال کم ّن إة قیاال إن   للحااا

 .كذللیس له  الصحیهي أّنهلکن انتزاعها من یده و الشرعّي 
یاغ ذمّ  تعااع بانی اهللبینه و  ا حبسب الواقع فعیل املقرّ أمّ و هذا حبسب الظاهر  تاه تفر

کاان بدّساالاك وامل ختلیص نفسه من العانی باإلیصاال إعمن الدین و ت ه يف أموالاهإن 
 .فع إلیه لو کان باقیا عیل إقرارهبالد  له عن إنکاره فله إلزام املقرّ   لو رجع املقرّ و

  قه املقارّ نه فإن صاّد  یعیّ عی عدم معرفته به حیّت اّد به و  لو أهبم املقرّ  :1238مسألة 
ت  فالقرعاةإاّل ن وعان الصالهي إن أمکا فال حمایص (أنا أیضًا ال أدرمل) :قالله يف ذلك و

نااةت ومااع یطالبااه بالبیّ   فلااه أنإاّل فااذا  و  قه املقاارّ نااه فااإن صااّد عیّ عاای املعرفااة وإن اّد و
اانَّ  إنت وحيلفااه عاادمها فلااه أن  ميکاان إحالفااه یکااون احلااال کمااا لااو جهااال معاااً  ل أو مکَّ

 .ميکن فالقرعة م إنص عن الصلهي وحمی فال
: و قاالت فلله  ان يف املقرّ به ال یضرّ    املقرّ يفاجلهالة اإلهبام و  کما ال یضرّ  :1239مسألة 
یکاون ن عیّ ت مفالّ بیدمل ألحد هذین( یقبل وهلما إلزامه بالتعینی )هذه الدار  نه یقبال و
لاو ت وناه املقارّ خاصامة بیناه وبانی مان عیّ  تقع املإاّل فذا  و قه اآلخر ت فإن صّد له  هو املقرّ 

 - أو أحادمها - عیاالاو اّد ت وه لازوم التعیانیقاه يف ذلك سقط عنصّد عی عدم املعرفة واّد 
 .يف نظائره  کما مرّ  یکن خمالفًا للظاهر  م العلم کان القول قوله بیمینه ما علیه
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 .باملظروف م یدخل الظرف  لو أقرّ  :1240مسألة 
لاه املطالباة باه   املقارّ  یساتحّق  ل ومل ثبت املؤّج بالدین املؤّج   لو أقرّ  :1241مسألة 
کثر و د بنی األقّل باملرّد   لو أقرّ ت وقبل األجل  .ثبت األقّل  األ

ــألة   ینفااذ إقاارار  البلااو  والعقاال والقصااد واالختیااارت فااال  يف املقاارّ  یعتباار  :1242مس

یبعااد  نااون والسااکران وکااذا اهلااازل والساااهي والغافاال وکااذا املکاارهت نعاام الاملجو الصااّ  
يف   لااه کبیااع األشاایاء الیساایرة کمااا ماارّ یفع لااه أن ق  ااا حيااّق إذا تعّلاا الصااّ   ة إقاارار صااّح 

 .(62املسألة )
یقبال فیماا عادا  تاه أو حتات یاده م ال يف ذمّ   السفیه إن أقرّ  :1243مسألة  یقبال و

یقبال  مشتمل عیل مال وغیره کالسارقة م بأمر   إن أقرّ املال کالطالق واخللع وحنومهات و
 .یلزم بأداء املال بالسرقة وال  رّ ذا أقإ ت فیحّد بالنسبة إع املال وقبل بالنسبة إع غیره

ینفاذ فیماا  ق  اله الذمل حجر املفلس فیما یتعلّ  ال ینفذ إقرار  :1244مسألة  علیه و
ا ینفذ إقراره يف الدین سابقًا والحقاًا ولکان کذته وحنومهات وأثاث بیسکناه و عداه کدار 

 . يف کتاب احلجر  له الغرماء کما مرّ   یشار  املقرّ  ال
یض کالصاااحیهي إاّل  ینفاااذ إقااارار  :1245لة مســـأ کاااان يف مااارض املاااوت ماااع  املااار إذا 

کتااب  يف  کما مارّ  لوارث أو أجنّ    ینفذ إقراره فیما زاد عیل الثلث سواء أقرّ  مةت فالالهّت 
 . احلجر

د یثبت  جارّ  وال بات اختبر نعاه باإلت فإن اّد البلو  عی الصّ  إذا اّد  :1246مسألة 
 عااه بااالحتالم يف احلاّد ا لاو اّد أّماه یطالاب بالبّیناةت وفإّنا عاه بالساّن اّد کذا إن دعواهت و

یتار  مراعااة  فاال إشاکال مينی بال ماع الیمانی حماّل  لذمل ميکن وقوعه فثبوته بقوله بالا
 .االحتیاط فیهمقتضی 
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باادین   ت فلااو أقاارّ ة االسااتحقاقیکااون لااه أهلّیاا لااه أن  يف املقاارّ  یعتباار  :1247مســألة 
بااط أو مدرساة وحنوهاا  اال   ت نعم لو أقارّ ا لغمثالً ة لدابّ  ملساجد أو مشاهد أو مقبارة أو ر

ق هبا ته ببعض ما یتعلّ املقصود من ذلك يف املتعارف اشتغال ذمّ  ت حیث أّن صهّي وقبل
 .أو املوىص به ملصاحلها وحنوها املنذور ة موقوفاهتا أو من غلّ 

َّّ  بشاايء  إذا أقاارّ  :1248مســألة  یلغاای ه وعقبااه  ااا یضاااّد  مثأ ینافیااه یؤخااذ بااإقراره و
 عشرة ال بل تسعة یلزم بالعشرة(ت ولاو قاال: )لاه عاّ  کاذا له عّ  ینافیهت فلو قال: ) ما
قاال: کاذا لو یسامع مناه ماا عقباهت والیلازم باملاال و (أو بسبب القماار  هو من مثن اخلمرو

قولاه: )لاه  هالکهاا یناايفإخبااره بتلاف الودیعاة و )له عندمل ودیعاة وقاد هلکات(ت فاإّن 
( )کانات لاه عنادمل ودیعاة وقاد هلکات :يف وجودها عندهت نعم لو قال عندمل( الظاهر 
ت اهلاال  علواا بانی طاروّ وال تنايف بیناه و باإلیداع عنده سابقاً  إقرار  اهر فهو حبسب الظ

ین الشرعیّ  ّدَّ بأ  لکن هذا دعوى منه ال  . ةمن فصلها عیل املواز
به ماا باق بعاد   ت بل یکون املقرّ لتعقیب باملنايفس االستثناء من الی :1249مسألة 
کاان االساتثناء مان املانهنفس املساتاء إن کان االستثناء من املثبت واالستثن ت ثىن إن 
یاد إاّل  هذه الدار )أو  ( درمهاً له عّ  عشرة إاّل ) :فلو قال  (ة الغرفاة الفالنّیاالّ بیدمل لز

أو  ( درهاميء إاّل اماا لاه عاّ  شا) :لاو قاالت وةماا عادا الغرفا کان إقرارً  بالتساعة وبالادار 
 .الغرفةکان إقرارً  بدرهم و (ة الغرفة الفالنیّ إاّل  لیس له من هذه الدار )

کاان متعلّ أّماهت وعلیا الغیار  قًا حبّق باإلثبات أو النه متعلّ  هذا إذا کان اإلخبار  قاًا ا لاو 
ل هاذه )أو  ( درمهااً عشارة إاّل  ل علیك) :ت فلو قالبالعکس کان األمر  ه عیل الغیر حبقّ 

ه عاان الاادرهم الزائااد عاایل کااان إقاارارً  بالنساابة إع نااه حّقاا (ة الغرفااة الفالنّیااإاّل  الاادار 
 عای بعاد ذلاك اساتحقاقه متاام العشارة أو متاام الادار ت فلاو اّد ة الغرفاةنه ملکّیاالتسعة و
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لایس ل مان هاذه )أو  ( درهاملایس ل علیاك إاّل ) :لو قالت ویسمع منه  الغرفة محیّت 
 .نه بنه استحقاق ما عدا الدرهم وما عدا الغرفةکان إقرارً  م (ة الغرفة الفالنیّ إاّل  الدار 

َّّ  بعنی لشخص  لو أقرّ  :1250مسألة  هاذه ) :کماا إذا قاال -  هبا لشاخص آخار  أقرّ  مثأ
ید الدار  َّّ  لز  .قیمهتال وأعطیت له وأغرم للثاين حکم بکوهنا للوّ  - (قال بل لعمرو مثأ

کاان مواطاأة لإلشاهاد علیاه  عای الباائع إّن لو اّد  :1251مسألة  إقاراره بقابض الاثمن 
کم  یقابض الاثمن يف الواقاع  ه ملغرض تصدیقه وثیقة البیاع ماثاًل وأّنا الشرعّي عند احلا

 .املشترمل عیل إقباض الثمننة عیل دعواه أو إحالف کان علیه إقامة البیّ 
 بولااد أ  إذا أقاارّ  :1252مســألة 

أ
ذلااك نفااذ إقااراره مااع احتمااال  خاات أو غیاار و أ  أو أ

ا أّماأو حرمة نکاو أو مشارکة يف إرث وحنو ذلكت وصدقه فیما علیه من وجوب إنفاق 
ثبات بالولد  ت فإن کان اإلقرار فصیلا علیه من األحکام ففیه تذلك مّ  بالنسبة إع غیر 

إذا کان الولد صاغیرً  وکاان  املنازع عدمب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعًا والنس
یثبات  یشترط فیاه تصادیق الصاغیرت وال حتت یدهت وال یلتفات إع إنکااره بعاد بلوغاه و

یتاار  معااه  الطبقااات عاایل إشااکال ال بااذلك النسااب بیهنمااا وکااذا باانی أوالدمهااا وسااائر 
 .االحتیاطمقتضی مراعاة 
 قه اآلخار یصّد  م فإن اآلخر   مع تصدیقإاّل  لإلقرار  أثر  فال الولد الصغیر  ا يف غیر أمّ و

ت التاااوارث ماااع يف ثباااوتوارثاااات و - ال وارث غیرمهااااو - قهصاااّد  إنیثبااات النساااب و م
مل التاوارث کاذلك يف تعاّد و تیتار  االحتیااط الً  إشاکال ویکان مقارّ  م إن الوارث اآلخر 
َّّ  بولد أو غیره  یتر  االحتیاط أیضًا فیما لو أقرّ  إع غیرمهات وال  .د ذلكنفاه بع مثأ

کاان مبأوع منه دفاع ماا يف یاده إلیاه و الوارث  لو أقرّ  :1253مسألة  یًا دفاع لاو  سااو
کرا م  لاو أقارّ بنسبة نصیبه من األصالت و کرمهاا فیعمال یل بااثننی دفعاة فتناا تفات إع تنا
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َّّ  بأوع منه يف املیراث  لو أقرّ قامئة بیهنمات و یت ولکن تبیق الدعوباإلقرار  بأوع من  أقرّ  مثأ
َّّ  بااأل  العاّم   کما إذا أقرّ  - الً له أوّ   املقرّ  اًل دفاع إع لاه أوّ   املقارّ قه فاإن صاّد  - بالولاد  أقارّ  مثأ

إاّل   .لثاينلم ّرَّ غَّ یأ ل و فإع األوّ الثاين و
َّّ   لااو أقاارّ  :1254مســألة  کااان للثالااث  أنکاار بثالااث و  أقاارّ  الولااد بااآخر مثأ الثالااث الثاااين 
نکااره فیکاون املاال یلتفات إع إ ناا معلاومي النساب مت ولو کاوللثاين السدس النصف

 .بیهنم أثالثاً 
یثبات  م اآلخار  أحدمها لاه بثالاث وأنکار   أقرّ ت ولدان وإذا کان للمیّ  :1255مسألة 
هاذا نصایبه  حیاث أّن  - الثلاث  یأخاذ املقارّ نصف الترکاة و به فیأخذ املنکر   نسب املقرّ 

نقاص بسابب قاد و  هو تمكلة نصایب املقارّ ست وسدبه ال  یأخذ املقرّ و -  قتضی إقراره
 إقراره.

ت الزوجااة بولااد لااه فااإن أقاارّ و خااوة مااثالً إت زوجااة وإذا کاناات للمّیاا :1256مسـألة 
 خاوةقها أخاذت اإلتصاّد  م إنت وخوة کان مثان الترکاة للزوجاة والباا  للولاداإل قهتاصّد 

باع الترکة و  .له  لمقرّ هو الثمن لجة مثهنا والبا  وأخذت الزوثالثة أر
تاه قیال ثبات باذلك نساان ببنّو إ  مهول النساب فاأقرّ  إذا مات صّ   :1257مسألة 
مقتضای فال یتر  مراعاة  إشکال ه حمّل لکنّ إذا کان له مال و  یکون میراثه للمقرّ نسبه و

 .االحتیاط فیه
اماارأتنی ال یثباات بشااهادة رجاال ویثباات النسااب بشااهادة عاادلنی و :1258مســألة 

مينی بشهادة رجل الو  .و
کاان أوع مهنماا وت ولو شهد األخوان بابن للمیّ  :1259مسألة  یثبات کانا عادلنی 
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یثبات املیاراث إذا مالنسبت و  إاّل یکان هلماا ثالاث و لو کانا فاساقنی م یثبات النساب و
 .هما دون غیرمهاکان إقرارمها نافذً  يف حقّ 

کاان  يء من ماله للغیار ت أو بشالورثة بأسرهم بدین عیل املیّ   لو أقرّ  :1260مسألة 
کانا عدلنی ثبت اثنان و  البعض فإن أقرّ  أنکر بعضهم و  لو أقرّ تت واملیّ  ه کإقرار مقبواًل ألنّ 

إن م  کذا العنی للمقرّ تت والدین عیل املیّ  کاان املقارّ  لاه بشاهادهتمات و   یکوناا عادلنی أو 
بااه مااثاًل   ین الااذمل أقاارّ یؤخاذ منااه للاادخاّصااةت و نفسااه يف حااّق   املقاارّ  واحادً  نفااذ إقاارار 

کّل  بنسبة نصیبه من الترکةت فإذا کانت الترکة مائة و   من الاوارثنی مخسانی فاأقرّ  نصیب 
ینت   له من نصیب املقارّ   أخذ املقرّ  به اآلخر کّذ سمسنی و أحدمها ألجنّ   مخساة وعشار

 .البعض  بشيء وأنکر ت أوىص ألجنّ  املیّ  بعض الورثة بأّن   کذا احلال فیما إذا أقرّ و
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ا هااو ماان شااؤوهنما اع أو ماعاایل معاملااة مان عقااد أو إیقاا تساالیط الغیار الوکالاة هااي: 
  .کالقبض واإلقباض

ام بعماال یااقاليف  ر الااذمل هااو إنشاااء التاارخیص للغیاا - دتفتاارق عاان اإلذن املجاارّ و
یيّن  کل أو اعتبارمّل  تکو   - کالبیع کاأل

أ
 : موريف للة أ

 .ف اإلذن علیهعدم توقّ عیل القبول و ف الوکالة: توقّ مهنا
ع اإلذن برفضاه مان قبال املاأذون عادم ارتفاا: انفسا  الوکالة بفسخ الوکیل وومهنا

 .له
زلااه عاان الوکالااة حاانی صاادوره منااه ع  مااع ظهااور ف الوکیاال حاایّت : نفااوذ تصاارّ ومهنــا

 ذن عان إذناه قبالآلف املاأذون لاه إذا ثبات رجاوع اعادم نفاوذ تصارّ یبلغه العزل و م ما
 .وقوعه
املعنااون بعنااوان  الاّ هااي اإلتیاان بالعماال اخلاارجّي  - ختتلاف الوکالااة عان النیابااةو
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  - بداًل عنه الذمل ینبغي صدوره عن الغیر  قصدمّل  اعتبارمّل 
أ
 : موريف للة أ

کااالبیع ینسااب إع املوّکاا العماال الصااادر  : إّن مهنــا عماااًل لااه  یعااّد ل وعاان الوکیاال 
ید دار) :فیقال کاان  (هباع ز إن  مان النائاب  لعمال الصاادر ا اأّماللبیاع وکیلاهت و املباشار و

یاد) :یقاال ینساب إلیاه فاال عماًل للمناوب عناه وال یعّد  فال احلّج کالصالة و لاو  (حاّج ز
 .کان احلاّج نائبه

ا أّمااعّیااةت وتکااون تبرّ  ماااعاان اسااتنابة وتکااون  : ماااالنیابااة عاایل قساامنی : إّن ومهنــا
 .لتبّ عتقع عیل وجه ا الوکالة فال

ا الوکالة من العقاود فاال :1261سألة م  یادّل  ماا القباول بکاّل فواا مان اإلجيااب و ّدَّ بأ
الوکیال هباذا العناوان قبضه علوما من لفا أو فعلت فلو دفع ماله إع شخص لیبیعه و

 .صّحت الوکالة
کاان ت الوکالاة وت فاإذا قبال الوکیال صاّح التوکیل بالکتابة یصهّي  :1262مسألة  إن 
 .وصول الکتاب إلیه ر تأّخ و بلد آخر الوکیل يف 

کاأناتعلیقهاا عایل شا يف الوکالاةت فیجاوز  التنجیز  ال یعتبر  :1263مسألة  یقاول  يء 
یااد أو جاااء رأس الشااهر ) : ماثالً  تعلیااق   جيااوز کمااات (کااذا فأناات وکاای  يف أماار  إذا قاادم ز
ارمل إذا تبیع د أنت وکی  يف أن) کأن یقول:طه علیه ف الذمل سلّ التصرّ ق الوکالة ومتعلّ 

ید أو وکّ   .(لتك يف شراء کذا يف وقت کذاقدم ز
ل يف املوکّ  یعتبر : العقل والقصد واالختیارت والوکیلل ويف املوکّ  یعتبر  :1264مسألة 
صهّي البلو  يف الوکیل فی یعتبر  تصهّي مباشرته من الصّ  املمّیزت وال فیما إاّل  البلو  أیضاً 

 .دون إذن ولّیهب لوو وکیالً  یکون الصّ  املمّیز  أن
توکیل  یصهّي  فال تل فیهف فیما وکّ التصرّ  ل کونه جائز يف املوکّ  یعتبر  :1265مسألة 



 421/  کتاب الوکالة

کاالطالق و ر فیما حجا س  لَّ ه أو فَّ فَّ علیه لسَّ  املحجور  کماا  تحناوهعلوماا فیاه دون غیاره 
ة وکالاا جيااوز  وّکاال فیااه فااال شاارعًا ماان مباشاارة مااانااًا عقاااًل ويف الوکیاال کونااه متمکّ  یعتباار 
إیقاع عقد النکاو. م فیما حيرم علیه کابتیاع الصیدر  ْح ا أ   وقبضه و
الوکالااة يف  فاال تصاهّيّ  تیکاون يف نفساه أمارً  ساائغًا شارعاً  ل فیاه أنفیماا وّکا یعتبار و

باا کااالبیع الر لفاقااد الطااالق اومّل وبیااع الوقااف ماان دون مسااّو  لااه واملعااامالت الفاساادة 
 .للشرائط الشرعّیة وحنو ذلك

 إنو - املرتااّد باال و وکالااة الکااافر  رط يف الوکیاال اإلسااالمت فتصااهّي ال یشاات :1266مســألة 
مناه  ّق يف اساتیفاء حا مسالم  حیّت إذا کانت عایل ت الکافرعن املسلم و - کان عن فطرة

 أو خماصمة معه.
 حجار  ن العان غیرمهاا ّما س  لَّ علیه لسفه أو فَّ  وکالة املحجور  تصهّي  :1267مسألة 

 ف يف أمواهلما.ا بالتصرّ هتعلیه الختصال منوعیّ 
ــألة  ف يف یکااون حااال التوکیاال مالکااًا للتصاارّ  ل أنال یشااترط يف املوّکاا :1268مس

ن شارعًا أو عقااًل مان ل غیاره فیماا ال یاتمکّ للشخص أن یوکّ  ت فیجوز العمل املوّکل فیه
جها أو بیاع حاصال حانی التوکیال کطاالق امارأة سایتزوّ  غیار   بعد حصول أمر إیقاعه إاّل 

ها أو أداء  دار  تکااون  فاارق يف ذلااك باانی أن الوت دیاان سیسااتدینه وحنااو ذلااكسیشااتر
َّّ  لااه يف إیقاااع املوقااوف علیااهیوکّ  ن منااه حاانی الوکالااة بااأنالوکالااة شاااملة ملااا یااتمکّ   مثأ

یج امرأةیوکّ  ف علیه کأنیتوقّ  ما َّّ  له يف تزو َّّ  طالقهاا أو شاراء ماال مثأ حناو ذلاكت بیعاه و مثأ
کان املوقوف علیه غیر ة باتکون خمتّص  بنی أنو قابل للتوکیال کانقضااء  ملوقوف سواء أ

 .منیة أو قاباًل له کالزواج والشراء يف املثالنی املتقّد العّد 
یعرف ذلك ببناء العرف  لوکالة فیما یعتبر ا ال تصهّي  :1269مسألة  إیقاعه مباشرةت و
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 مقاااام فصااال ذا کانااات يفما إسااایّ  عةت ومناااه الیمااانی والالرجاااوع إع مرتکااازات املتشااارّ و
  . واإلقراروالشهادة  الظهار والعهد واللعان واإلیالء و نه أیضًا النذر مت واخلصومة

ذلاك بنفساه  : إّن ة إلیاه قیالقته الرجعّیال غیره يف إرجاع مطلّ إذا وکّ  :1270مسألة 
یاد ماثاًل  اال قیال إلقارار له يف الو وکّ رجوع إلوات و بنفساه إقارارً  مناه  یعاّد  هّناإ: علیاه لز
ید بهت و  .یتر  مراعاة مقتضی االحتیاط فوما فالإشکال  ما حمّل لکهّن لز

کاااالبیع و یصاااهّي  :1271مســـألة  لصااالهي واإلجاااارة واهلباااة االتوکیااال يف لیاااع العقاااود 
بة واملزارعااة واملساااقاة والقاارض والاارهن والشاارکة والضاامان  یااة والودیعااة واملضااار والعار

ة والوقاف وقباواًل يف اجلمیاعت وکاذا يف الوصایّ  إجيابااً النکااو واحلوالة والکفالة والوکالاة و
إساقاطها و  ساخ العقاد يف ماوارد ثباوت اخلیاار فويف الطاالق واإلباراء واألخاذ بالشافعة و

إسقاطه  .و
ت ساواء يف ماوارد يف القابض واإلقبااض - مکما تقّد  - التوکیل یصهّي  :1272مسألة 

م بالنسبة لَّ ع العوضنی والّسَّ الصرف بالنسبة إو هقلزومهما کما يف القرض بالنسبة ملتعلّ 
یااد ويف مااوارد عاادم لزو تإع الااثمن ل عماارً  يف قاابض وّکااومهمااا کمااا إذا باااع داره ماان ز
ل وکاذلك احلاال يف قابض الوکیال يف لیاع هاذه املاوارد  نزلاة قابض املوّکا فاإّن  تالثمن

 یجاوز ل عایل القابض خارجاًا فة التوکیل حینئاذ  قادرة املوّکايف صّح  یعتبر  اإلقباضت وال

نااه عایل أخااذه م ماان یقاادر  لّکاوی عاایل أخااذ الاثمن ماان املشااترمل أن ادر القا للباائع غیاار 
 .لفیکون أخذه  نزلة أخذ املوکّ 

کااان الاازوج أم حاضاار ً التوکیاال يف ال جيااوز  :1273مســألة   ت باال جيااوز طااالق غائبااًا 

 .عن نفسها وج أوعن الز ل الغیر توکّ  ق نفسها بنفسهات أو بأنتطلّ  الزوجة يف أن توکیل
یکاون مهاواًل أو مهيماًات فلاو  ال ل فیاه التعیانیت باأنیشترط يف املوّکا :1274مسألة 
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  تعینی )أو يف أمر  ( من غیر لتكقال: )وکّ 
أ
ق ب( وحناو ا یتعّلايء ّماايف شا) أو ( مورمن األ

 .ًا کما سیأ لو کان بدلیّ بأس بالتعممی أو اإلطالق و ت نعم الیصهّي  ذلك م
 :ا مطلقةمّ إت وةا عامّ إمّ ت وةا خاّص : إمّ الوکالة :1275مسألة 

ىلفــاألُ  لااه يف شااراء کتاااب ت کمااا إذا وکّ  يف مااورد معاانّی ف معاانّی قاات بتصاارّ مااا تعلّ  :و
 .تهشکال يف صّح ا ال إهذا مّ ت ومعنّی  شخصّي 

لاه ت کماا إذا وکّ قاهة مان جهاة متعلّ خاّص ف وة من جهة التصرّ ا عامّ مّ فإ :ا الثانيةأّم و
إجارهتاااا  ناااة مااان بیعهاااافات املمکناااة املشاااروعة يف داره املعیّ رّ يف لیاااع التصااا وهبهتاااا و

ت ة يف کلتاا اجلهتانیا عامّ مّ إميلکهت و له يف بیع لیع ماا بالعکس کما إذا وکّ مّ إوغیرهات و
کاه أو يف إیقااع لیاع ميل فات املمکنة املشاروعة يف لیاع مااله يف لیع التصرّ کما إذا وکّ 

یج له وطالق زوجتها له حبیث یشمل حيّق  ما  .لتزو
ت کماا هقاة مان جهاة متعلّ خاّصاوف فقد تکون مطلقة من جهاة التصارّ  :ا الثالثةوأّم 
ّیایبیع داره املعیّ  له يف أنإذا وکّ  اهَّ رْ ًا أو یَّ ناة بیعاًا الزماًا أو خیار ذلاك ا أو یؤجرهاا أو حناو هنَّ

أمالکاه مان قد تکون بالعکس کما إذا احتااج إع بیاع أحاد وأوکل التعینی إع نظرهت و
يف  ض األماار فااّو یبیااع أحاادها و أنل شخصااًا يف ه أو غیرهااا فوّکااداره أو عقاااره أو دواّباا

لاه يف إیقااع ت کماا إذا وکّ تعیینه بنظره ومصالحتهت وقاد تکاون مطلقاة مان کلتاا اجلهتانی
ة من البیع أو الصلهي أو اإلجارة مثاًل عیل أحد أمالکه من داره أو أحد العقود املعاوضیّ 

 .ة اجلمیعصّح  الظاهر التعینی من اجلهتنی إع نظرهت و أوکلنه مثاًل وو خمزانه أدکّ 
 :يف معاملة یکون عیل ثالثة أقسام الوکیل :1276مسألة 

 .یکون وکیاًل يف مّرد إجراء العقد: أن لاألّو 
بةعأ  َّ تْ ومااا یَّ  املعاملااة ضااًا إلیااه أماار یکااون وکاایاًل مفّو  أن :الثــاين ت هااا کعاماال املضااار
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یاادفع إلیااه للعقاادت فیرجااع علیااه البااائع بااالثمن و ئااذ  حبکاام املالااك املباشاار نحییکااون و
یدفع إلیه الاثمنت و تاملبیع یرجع علیه املشترمل باملثمن و ق عناد حتّقا یثبات لاه اخلیاار و
 .علیه العنی وأخذ منه العوض لعیب أو غیره رّد  للطرف اآلخر  لو ثبت اخلیار و تموجبه

احلال فیه کما يف يف املعاملة فقط دون ما یتبعهات و ضاً : أن یکون وکیاًل مفّو الثالث
 ه إذا فساخ رجاع إع املالاك يف الارّد فإّنا للطارف اآلخار   فیماا إذا ثبات اخلیاار إاّل  تسابقه

 .واالسترداد ال إع الوکیل
حيًا أو  ف عاایل مااا مشلااهالوکیاال يف التصاارّ  یقتصاار  :1277مســألة  عقااد الوکالااة صاار
یاة عایل أّن ةة أو املقالیّ ائن احلالیّ لو  عونة القرظاهرً  و مان  ت ولو کانت هي العاادة اجلار
ید ما یشمل کذا ل يف أمر یوکّ  له يف بیعاه أو الشاراء وکّ ت کما لو أعطی املال بیده وکذا یر

تساالمی الااثمن حااال قاابض املبیااع حااال قاابض الااثمن يف البیااع وه یشاامل تساالمی بااه فإّناا
 إذا شااهدت قاارائن عیااب أو غاانب أو غیرمهااا إاّل ب املااثمن يف الشااراء دون إعمااال اخلیااار 

 .له فیه أیضاً ه قد وکّ األحوال عیل أنّ 
 بااثمن املثاال بنقااد ع حااااّلً اإلطااالق يف الوکالااة يف البیااع یقتضااي البیاا :1278مســألة 

 .بالعیب الرّد ويف الشراء یقتضي ابتیاع الصحیهي و تالبلد
یشامله عقاد  مال عایل حناو معأب باللاه و نی ّ عأ ما إذا خالف الوکیل  :1279مسألة 
کاان ّماالوکالة کاالعقود توقّ ا جيارمل فیاه الفضاولیّ ت فإن  ل ته عایل إجاازة املوّکافات صاّح ة 

لاه يف بیاع داره ت کماا إذا وکّ یکون التخالف باملباینة فرق يف ذلك بنی أن  بطلت والإاّل و
 أویبیاااع نقااادً  فبااااع نسااایئة  لاااه يف أنات کماااا إذا وکّ ت أو بااابعض اخلصوصااایّ فآجرهاااا
و یبیعاه مان فاالن فباعاه مان غیاره ت أفبااع بدوناه أو باالعکس یبیع سیار ت أو بالعکس
لاه يف ة أیضاًا کماا إذا وکّ لیس منه ما لو علام مشاول التوکیال لفاقاد اخلصوصایّ وهکذات و
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کااان الظاااهر  یبیااع الساالعة باادینار  أن ین إذا  حتدیااد الااثمن  منااه عرفااًا أّن  فباعهااا باادینار
یادة معًا فکأنّ من طرف النقیصة و النقیصة فقط ال ن طرفا هو مإّن  بدینار   له: ه قال الز

  .( عن دینار یقّل  بعها  ا ال)
یاادة و احتمل أننعم لو م یکن کذلك و کاان یکون مقصاوده التحدیاد باه ز نقیصاة 

یادة کبیعها بالنقیصة فضولیّ  لاه من هذا القبیل ما إذا وکّ ًا حيتاج إع اإلجازةت وبیعها بالز
ّ ات فإّنا فباعهاا يف غیرهاا باذلك الاثمنیبیعها يف سوق خمصوصة بثمن معنّی  أنيف  ا ه ر

السوق املخصول  ت فیکون ذکر د حتصیل الثمن املحّد ه لیس الغرض إاّل یفهم عرفًا أنّ 
ّ  الّ حيصل فوا الغرضت و فراداألحد ه أمن جهة أنّ   حيتمالا حيصل اإللاال عرفاًا ور

مل التعاّد  جياوز  سصاول الساوق الاّ ذکرهاا فاال ق غرضاهعّلات - باه  ً احتمااًل معتاّد  -
 .عنه

ل غیااره فیمااا یوّکاا أن ماان جهتااه للصااغیر  اجلااّد کاااألب و للااوّل  جيااوز  :1280مســألة 
 .ا له الوالیة فیه علیه مّ ق باملوّع یتعلّ 

ااوأ ل غیااره يف إیقاااع مااا یوّکاا للوکیاال أن ال جيااوز  :1281مســألة  ال عاان نفسااه  فیااه لَّ ّک 
جيوز ّک  وَّ  بإذن ا أ إاّل ل ّک  وَّ  أ اعن  الو ین لت و يف إذنه  لّک  وَّ ا أ  ت فإن عنّی بإذنه بکال النحو

حيًا بأن قال مثالً أحدمها أو اجل باعت  أو عناك( فهاو املّتَّ غیر  عيّن  ْل وکّ ) : امع بیهنما صر
ینااة حالّیاالکّنااح بااالتعینی ویصاا ّ  وکااذا لااو م ا مااع أّمااةت وة أو مقالّیااه فهاام ماان کالمااه لقر

 .اً الحق التعینیو یر ف عیل التفساإلهبام فیتوقّ لال واإل
لت ل کاان يف عارض الوکیال األوّ لو کان الوکیل الثاين وکیاًل عان املوّکا :1282مسألة  

ا لاو أّماوکالتاهت ول یابیق الثااين عایل ت بل لو مات األوّ فلیس له أن یعزله وال ینعزل بانعزاله
نعزل بانعزاله أو موتاهت کانت وکالته تبعًا لوکالته فییعزله و اًل عن الوکیل کان له أنکان وکی
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 .له ذلك أّن  الصحیهيال لیعزل الوکیل األوّ  یعزله حینئذ  من دون أن ل أنهل للموکّ و
ت فاإن فهام واحاد ناان فصااعدً  عان واحاد يف أمار ل اثیتوکّ  أن جيوز  :1283مسألة 
ف مان دون ساتقالل يف التصارّ مهنما اال لکّل   إرادته انفرادمها فیه جاز  لاملوکّ  من کالم
ح ساواء صا ّ  تلو مع غیبة صاحبه أو عجزهاالنفراد ألحدمها و جيز   مإاّل اآلخرت و مراجعة

أنتما وکیالمل( وحنو ذلاكت )وّکلتمكا( أو ) : جتماع أو أطلق بأن قال مثالً االباالنضمام و
بق و ل منزلتهلو مات أحدمها بطلت وکالة اجلمیع مع شرط االجتماع أو اإلطالق املن ّ و

 .فیما لو فهم منه إرادة االنفراد وکالة البا 
 - شارطًا يف عقاد الزم لماا م جيعا - مان الطارفنی الوکالة عقد جائز  :1284مسألة 

انعزالاه ت لکان یعزلاه ل أنکذا للموّکال وغیبتهت واملوکّ  فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور 
ینعاازلت فلااو  ه الوکیاال ملااع علیاایّط  لکاان مبعزلاه مشااروط ببلوغااه إّیاااهت فلااو أنشااأ عزلاه و

ی أمضی أمرً  قبل أن  .شرعًا کان ماضیًا نافذ ً  ق معتبر یبلغه العزل بطر
کاذا و لاملوّکا وت الوکیال أو  - حیّت يف مورد لزومها - تبطل الوکالة :1285مسألة 

یّ أمّ أحدمها أو إغمائه إن کان مطبقًات و جبنون زمان اجلنون  ًا فبطالهنا يفا إن کان أدوار
ت یتر  مراعااة مقتضای االحتیااط فیاه فالإشکال  حمّل  - ا بعدهفضاًل عمّ  - أو اإلغماء

کاااحلیوان الااذمل وأ و ااتبطاال الوکالااة أیضااًا بتلااف موردهااا  اابفعاال املوَّ و تل يف بیعااهّک  ل ّک 
َّّ  له يف بیع سلعةقت به الوکالة کما لو وکّ تعلّ  ما لاو  ینافیاه کماا ل مابفعل املوّک  و تباعها مثأ
َّّ وکّ   .أوقفه له يف بیع دار مثأ

فیه کان ذلاك موجباًا لعادم  لَّ ّکَّ ل فیما وَّ ّک  وَّ عیل ا أ  ر ْج احلَّ  ضَّ رَّ إذا عَّ  :1286مسألة 
مابطاًل للوکالاة حبیاث  یکون اللکن و تل حمجورً  علیهف الوکیل ما دام املوکّ ة تصرّ صّح 
 أیضًا. فه بعد زوال احلجر تصرّ  یصهّي  ال
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ــألة  عي ماان املااّد  لکااّل   ت فیجااوز توکیاال يف اخلصااومة واملرافعااةال جيااوز  :1287مس
ا شخصًا عن نفسهت بل یکره لذومل لیوکّ  عی علیه أناملّد و وا املنازعاة یتوّلا أن اتوّ  أ ا أ

کاان الطارف ت واملرافعة بأنفسهم  ترضاا صااحبه یعتبار  اللساانت وال ملءباذخصوصًا إذا 
 .لیس له االمتناع عن خصومة الوکیلف

کم  وز جياا :1288مســألة  التوکیاال ملاان لااه الوالیااة علیااه ماان ساافیه أو  الشاارعّي للحااا
کم فیتّ  ذ له وکایاًل خغیره إذا حصل بینه و بنی غیره منازعة استدعت املرافعة عند احلا

 .ه أمامهلیدافع عن حقّ 
کااان وکاایاًل عاان املااّد  :1289مســألة   عي کاناات وظیفتااه بااّث الوکیاال يف املرافعااة إن 

کم و عی علیهالدعوى عیل املّد   حتلیاف املنکار  طلابناة وتعادیلها وإقاماة البیّ عناد احلاا

ا أّماوسایلة إع اإلثبااتت وماا یقاع  کاّل  :باجلملاةواحلکم عیل اخلصام والقضااء علیاهت و
ناة اجلاارح إقامااة بیّ والطعان عاایل الشاهود و عی علیاه فوظیفتااه اإلنکاار الوکیال عان املااّد 

کم بسماعها واحلکم هبات و  .یه السعي يف الدفع ما أمکنعل :ملةباجلومطالبة احلا
مدافعتاه عناه األداء أو ن مثاًل يف أثناء مرافعاة وکیلاه ویْ الّدَّ  عی منکر لو اّد  :1290مسألة 

ناة عایل هاذه الادعوى وطلاب احلکام صارت وظیفة وکیله إقامة البیّ عیًات واإلبراء انقلب مّد 
 .ذلك د وغیر والطعن يف الشهو هبا من احلاکمت وصارت وظیفة وکیل خصمه اإلنکار 

عي وکیال املاّد   ت فإذا أقرّ الوکیل يف اخلصومة عیل موّکله رار ال یقبل إق :1291مسألة 
الشهود فسقة  ل أو أّن مؤّج  احلّق  بالقبض أو اإلبراء أو قبول احلوالة أو املصاحلة أو بأّن 

اء ت ساوومة عایل حاهلاایقبل وبقیات اخلصا م يعللمّد  عی علیه باحلّق وکیل املّد   أو أقرّ 
د ه بعالیس لاه املرافعاة ألّنازل وتبطل وکالته وت لکن ینعيف ملس احلکم أو يف غیره  أقرّ 

 .ظام يف اخلصومة بزعمه اإلقرار 
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 ال اإلبااراء منااه إاّل و الوکیاال يف املرافعااة ال ميلااك الصاالهي عاان احلااّق  :1292مســألة 
 .یکون وکیاًل يف ذلك أیضاً  أن

  اعدً  يف املرافعة کسائر صل اثننی فیوکّ  أن جيوز  :1293مسألة 
أ
یفهام  م فإن مورتاأل

یعضاد ل یتشاوران وت بهبا أحدمها یستقّل  واحد مهنما فوا م من کالمه استقالل کّل 
یعینه عیل ما فّو  کّل   .ض إلوماواحد مهنما صاحبه و

ـــألة  کم  ل الرجااال وکااایاًل حبضاااور إذا وّکااا :1294مس يف خصاااوماته  الشااارعّي احلاااا
َّّ  ةقااًا أو يف خصااومة شخصاایّ اسااتیفاء حقوقااه مطلو  نشاار لااه وم الوکیاال خصاامًا ملوکّ قااّد  مثأ

کم دعااواه علیااهت والااد کم أّنااکااذا إذا اّد عوى علیااه یساامع احلااا ه وکیاال يف عاای عنااد احلااا
نااة علوااا عاای الوکالااة ماان دون بیّ ا إذا اّد أّماانااة عنااده عاایل وکالتااهت وأقااام البیّ الاادعوى و

قه إذا صّد یسمع دعواهت و م قه يف وکالتهّد  یصمو خصمًا عنده أو أحضر  حيضر  م فإن
ت ة علیاهلاه حبیاث یکاون حّجایثبات باذلك وکالتاه عان موکّ  دعواه لکن لان یسمعفوا 

ین القضااء حبقّ  ا إذا قضات أّماعی علیاه بااحلّقت وعي یلازم املاّد ة املاّد ّیافإذا قضت مواز
 .دعواه عیل حاهلاالوکالة تبیق  کر ت فإذا أنتهعي عیل حّج عی علیه فاملّد ة املّد یّ حبقّ 

یکاان لااه  تااه مث ّ ه عاایل خصاامه وتثبیاات حّقاالااه يف الاادعوى وإذا وکّ  :1295مســألة 
 .عن تسلمی ما ثبت علیه إع الوکیلميتنع  فللمحکوم علیه أن تقبض احلّق 
 عاایل غیااره فجحااده ماان علیااه احلااّق  لااه لااه يف اسااتیفاء حااّق لااو وکّ  :1296مســألة 

یکااان وکااایاًل يف  م علیاااه ماااا تثبیااات احلاااّق ه ویکااان للوکیااال خماصااامته واملرافعاااة معااا م
 .اخلصومة

ْعا ا یساتحّق ه إّنالکنّ للوکیل و ل  عْ جأ  علأ جَّ  جيوز  :1297مسألة  می العمال ل بتسالاجلأ
عْ ت فلو وکّ ل فیهاملوّکَّ  کاان للوکیال له يف البیع أو الشراء وجعل له جأ ااًل  باه  لمطالباة املوّک 
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إن جاارّ  لااه يف املرافعااة کااذا لااو وکّ ت ول الااثمن أو املااثمنوّکاام املیتساالّ  م د إمتااام املعاملااة و
ت لمه املوّکایتسالّ  م و إن د إمتام املرافعة وثبوت احلاّق ل  جرّ عْ اجلأ  ه استحّق تثبیت حقّ و

ْعل له عیل أصل قبول الوکالة استحقّ ولو   . جّرد قبوهلا هجعل اجلأ
طلات الوکالاة مفاات قبال األداء ب نه من شخصیْ له يف قبض دَّ لو وکّ  :1298مسألة 

ن ولااو ماان الورثااة یْ کاناات الوکالااة شاااملة ألخااذ الااّدَّ ت نعاام لااو یکاان لااه مطالبااة وارثااه وم
 .طالبة الورثة بذلكکان حینئذ  للوکیل متبطل الوکالة و م

یاد یْ له يف استیفاء دَّ لو وکّ  :1299مسألة  ید للمطالباة فقاال ز ید فجاء إع ز نه من ز
الوکیال   لاه فأخاذها صااریعاين موکّ  (دیان فاالناقاض هباا خذ هاذه الادراهم و) :للوکیل

ید يف قضاء دینه و یاد مااکاوکیل ز یقبضاها صااحب  م نات الادراهم باقیاة عایل ملاك ز
ید استردادها ماکیله أو ولیّ لو بوالدین و دامت يف ید الوکیلت ولو تلفت عنده بق  هت فلز

فأخذها کان قابضًا  (نن الذمل تطالبين به لفالیْ خذها عن الّدَّ ) :لو قالالدین حبالهت و
ید ولیس له االستردادل وبرئت ذمّ للموکّ   . ة ز

ــألة   مااع ل ال یضاامنه إاّل الوکیاال أماانی بالنساابة إع مااا دفعااه إلیااه املوّکاا :1300مس
یطالتعّد   ف فیاه بغیار يف حفظاه أو یتصارّ  ر فاقًا من دون أن یقّصات فلو تلف اتّ مل أو التفر

ف فیاه تصارّ ى ويف حفظه أو تعّد  ر ا لو قّص أمّ يءت وال فیه م یکن علیه شما أجازه املوّک  
تلف حینذا  بیعه ول يف ّک  ت فلو لبس الثوب الذمل وأ ل وتلف ضمنهما أجازه املوکّ  بغیر 

َّّ  یها لو رجع عن تعّد أمّ ت ولزمه عوضه  .براءته عن الضمان صحیهيتلف فال مثأ
مااا أجااازه  بغیاار  ل إلیااهف الوکیاال يف املااال الااذمل دفعااه املوّکاالااو تصاارّ  :1301مســألة 

َّّ  بیاع ثاوب فلبساه يف لتوّکات فلاو منه اإلتیان  ا هو وکیال فیاه ت فیصهّي التهتبطل وک م مثأ
 .البیع باعه صهّي 
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ل أو وکیلاه ماع القادرة جياب عایل الوکیال تسالمی ماا يف یاده إع املوّکا :1302مسألة 
 .ف عنه کان ضامناً ت فلو ختلّ واملطالبة

یضامنه  فأودعه بال إشاهاد فجحاد الاودعي ممال  له يف إیداعلو وکّ  :1303مسألة 
 - لااو النصااراف إطالقااه إلیااهو - عااه عنااده مااع اإلشااهادیوّد  لااه يف أن إذا وکّ الوکیاال إاّل 
 اه بااال إشااهاد وأنکاار نااه فااأّد یْ لااه يف قضاااء دَّ کااذا احلااال فیمااا لااو وکّ وت بااال إشااهاد فااأودع

 . الدائن
ح بکون البیاع أو الشاراء اع فإن ص ّ له يف بیع سلعة أو شراء متإذا وکّ  :1304مسألة 

تبیاع هاذه  أنات وکای  يف أن) :قاالإن أطلاق ونفسه فال إشکالت و من غیره أو  ا یعّم 
یبیاع السالعة مان  له أن فیجوز  تنفس الوکیل عّم ( السلعة أو تشترمل ل املتاع الفاليّن 
  . مع انصراف اإلطالق إع غیرهإاّل نفسه أو یشترمل له املتاع من نفسه 

 .عند االختالف إاّل بشاهدین عدلنی ال تثبت الوکالة :1305مسألة 
هلاا  وعایل الوکیال نصاف املهار  حلافل الوکالاة املوّکا جه فاأنکر لو زوّ  :1306مسألة 

قاد علمات الزوجاة یفعال و ة طالقهات ولو مل إن کان کاذبًا يف إنکاره الزوجیّ عیل املوکّ و
کم  .قهاطلّ لی الشرعّي  بکذبه رفعت أمرها إع احلا

لو اختلفا يف التلاف لوکالة فالقول قول منکرها بیمینهت وإذا اختلفا يف ا :1307مسألة 
ف فاالقول قاول الوکیال بیمیناهت الوکیل أو يف العازل أو العلام باه أو يف التصارّ  أو يف تقصیر 

بیمینااه فااإن ل فااالقول قولااه أنکااره املوّکاا وعاای الوکیاال اإلذن يف البیااع بااثمن معاانّی إذا اّد و
 .تکن مثلّیة م رت فاملثلت أو القیمة إنإن فقدت أو تعّذ دت العنی استعیدت ووج

کاذا بیمیناهت ول ل فاالقول قاول املوّکااملال إع املوّکا إذا اختلفا يف رّد  :1308مسألة 
ت أو اختلاف لاه يف دفاع املاال املاوىص باه إلیاه املاوىصو احلال فیماا إذا اختلاف الاوّص 
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ت ل الوالیة علیه يف دفع مالاه إلیاهعلیه بعد زوا مع املوّع   - اجلّد  األب وحیّت  - األولیاء
 علااوم يف ت نعاام لااو اختلااف األولیاااء مااع املااوّع يف لیااع ذلااك القااول قااول املنکاار  إّن فاا

 .کان القول قول األولیاء بیمیهنم ق هبم يف زمان والیهتمیتعلّ  اإلنفاق علوم أو عیل ما
ة مناوط بعادم مامع الیمنی يف املوارد املتقّد  قبول قول الوکیل أو غیره :1309مسألة 

یق أصابه وحده ل عی الوکیل تلف ما دفعه إلیه املوکّ ت مثاًل لو اّد کونه خمالفًا للظاهر حبر
 .نة بالبیّ یقبل قوله إاّل   أمواله مقد کان بنیو
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 کتاب اهلبة

  .اهلبة هي: متلیك عنی من دون عوض عهنا
 .ة والنحلة واجلائزة والصدقةعن بعض أقسامها بالعطیّ  ر یع ّ و

 دّل  ماا یکاه يف اإلجيااب کاّل ف عایل إجيااب وقباولت واهلبة عقد یتوقّ  :1310مسألة 
 تةال العربّیاة وفیه صیغة خاّصا ال یعتبر و تمن لفا أو فعل أو إشارة عیل التملیك املذکور 

 .كإلجياب من لفا أو فعل أو حنو ذلعیل الرضا با ما دّل  یکه يف القبول کّل و
 عاادم احلجاار و يف الواهااب: البلااو  والعقاال والقصااد واالختیااار  یعتباار  :1311مســألة 

یض  ارض املاوت  تصهّي ست ولَّ ه أو فَّ فَّ ف يف املوهوب لسَّ علیه من التصرّ  اهلبة من املار
 . م يف کتاب احلجرعیل تفصیل تقّد 

هباة  تصاهّي  املوهاوب شارعًا فاال كلتمّلاته يف املوهوب له قابلیّ  یعتبر  :1312مسألة 
یر   إاّل  االختیاار ل والقصاد والعقافیه البلو  و رت وال یعتبر لو من قبل الکافللمسلم و اخلنز

 .هل ولیّ بکان القا إذا کان هو القابل بنفسه أو بوکیله دون ما إذا
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ا الادین أّمات وهبة املناافع تصهّي  یکون عینًا فال يف املوهوب أن یعتبر  :1313مسألة 
یکون قبضه بقبض مصداقهت و من هو هبته لغیر  فتصهّي  هاو علیاه ا هبته ملان أمّ علیه و

 .بقصد إسقاطه فهو إبراء وال حيتاج إع القبول
اا الو تة اهلبااة القاابضیشااترط يف صااّح  :1314مســألة   فیااه ماان إذن الواهااب إاّل  ّدَّ بأ

کاان األحاوط لزوفال حاجة حینئذ  إع قابض جدیاد و هب ما يف یده أن  ماًا اعتباار إن 

 .قبض بقاًء اإلذن يف ال
واملجناون  من جهته والیة القبول والقبض عن الصغیر  اجلّد للب و :1315مسألة 
ات أمّ إذا بلغ منوناً  القابض هلماا أو کاون والیاة القباول و الرشاد فاهبعاد البلاو  و ّن ا لاو جأ

کم الشرعّي  أحادمها  لاو وهاب الاوّل یتار  االحتیااط بتوافقهماا معاًات و إشکال فاال للحا
بة بید الوّل کانت العنی و  . یدحيتج إع قبض جد م املوهو

ستیالء املوهاوب لاه عایل املنقول با غیر ق القبض يف املنقول ویتحقّ  :1316مسألة 
 .صدق ذلك حبسب اختالف املوارد فت و تلته حتت یده وسلطانهصیروراملوهوب و

ميکن قبضه و تهبة املشاع تصهّي  :1317مسألة  یك و لو بقبض املجموع بإذن الشر
باة عناهاه يف قبض احلّصاأو بتوکیل املوهوب له إیّ  ق القابض الاذمل تحّقایبال  تة املوهو

یك أیضااً ة يف املشاع باستیالء املوهوب له علیاه مان دهو شرط للصّح  ت ون إذن الشار
 .ًا بالنسبة إلیهإن فرض کونه تعدیّ علیه و األثر  بترتّ یو

یّ  ال تعتبر  :1318مسألة  فیاه  فیجاوز  تملاس العقاد ال کوناه يفة يف القابض والفور
کاان  تت اهلباة مان حیناهق القبض صّح میت حتقّ عن العقد بزمان کثیرت و التراخي فاإذا 

 .اهلبة کان للواهب دون املوهوب لهللموهوب ناء سابق عیل القبض قد حصل بعد 
لااو مااات الواهااب بعااد العقااد وقباال القاابض بطاال العقااد وانفسااخت  :1319مســألة 



 437/  ةاهلبکتاب 

تاااج إع إیقاااع هبااة فیح ال یقومااون مقامااه يف اإلقباااضتتااه ورثانتقاال املوهااوب إع وو
یقاوم ورثتاه مقاماه يف  ه لو مات املوهاوب لاه الت کما أنّ جدیدة بیهنم وبنی املوهوب له

 .اهمبل حيتاج إع هبة جدیدة من الواهب إیّ  تالقبض
 إذا تّ  :1320مسألة 

أ
أو  اً ّمات اهلبة حبصول القبض فإن کانت لاذمل رحام أباًا کاان أو أ

بعد التلاف أو  له الرجوع فوا حيّق  ت کما الهم م یکن للواهب الرجوع يف هبتهولدً  أو غیر
ع العااوض ألجاال فاارق باانی مااا کااان دفاا ت ماان غیاار مااع التعااویض عهنااا ولااو بشاايء یساایر

قد لکن املوهوب لاه أثااب الواهاب وأعطااه أطلق يف الع اشتراطه يف اهلبة وبنی غیره بأن
 .بته القربة وأراد هبا وجه اهلل تعاعرجوع فوا لو قصد هبله ال حيّق  العوضت وکذا ال

إن کان األحوط ت وم اهلبةالزوجة بذمل الرحم يف لزوالزوج و ال یلحق :1321مسألة 
 .لو قبل القبضعدم الرجوع فوا واستحبابًا 

ف الناقل کالبیع الرجوع يف اهلبة التصرّ  یلحق بالتلف يف عدم جواز  :1322مسألة 
وهاوب قامئاًا بعیناه کطحان یصدق معه کاون امل للعنی حبیث ال ر ف املغیّ التصرّ و تبةاهلو

بًا وحنو ذلكت وخیاطته الدقیق وصبغ القما  أو تقطیعه و  خبزاحلنطة و ف ا التصرّ أمّ ثو
مينااع ماان  ة وأمثااال ذلااك فااالرکااوب الداّبااادة والسااّج  کلاابس الثااوب وفاار  ر املغّیاا غیاار 

 .من الثاين قصارة الثوب اج املوجب للشرکة کما أّن ل االمتزمن األوّ الرجوعت و
فلاو  تالابعضو يف هبته ال فرق بانی الکاّل للواهب الرجوع  فیما جاز  :1323مسألة 

ت بل لو وهب شیئًا واحادً  له الرجوع يف أحدمها د واحد جيوز بعق وهب شیئنی ألجنّ  
 .نًا ومفروز ً له الرجوع يف بعضه مشاعًا أو معیّ  جيوز 

 ضااةت ومعّو  ضااة أو غیاار ا معّو ّماااهلبااة إ :1324 مســألة
أ
شاارط فوااا  وع مااااملااراد باااأل

 . یشترط فوا العوض م إنض عهنا وعّو  مایعط العوض و م إنالثواب والعوض و
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م عیل املوهوب لاه إعطااء الثاواب والعاوضت أطلق م یلزإذا وهب و :1325مسألة 
کاان األوع و ساومل للمسااوملاملو العکس أو من کانت من األديف للعیل أسواء أ إن 

 اسااتحبابًا باال األحااوط 
أ
جيااب عاایل  لااو أعطاای العااوض مت ووع إعطااااهيف الصااورة األ

إن قبال وأخاذه لزمات اهلباة وم یکان  یکان لاه الرجاوع فیماا وهباه وم الواهب قبولاهت و
 .وهوب له أیضًا الرجوع فیما أعطاهللم

کاأن یعّو وب لاه أن إذا شرط الواهب يف هبتاه عایل املوها :1326مسألة  ضاه علواا 
ض للموهاوب وجاب کاذا القابیل ما اشترط ووقع منه القبول عهبه شیئًا مکافأة هلبته و
الرجاوع يف اهلباة للواهاب  أو امتنع من العمال باه جااز  ر ت فإذا تعّذ علیه العمل بالشرط

ماال املشااروطة قباال العالرجااوع يف اهلبااة   جيااوز باال تیکاان املوهااوب قامئااًا بعینااه ولااو م
جيیّ بالشرط أیضاً   یکان للواهاب الرجاوع إاّل  له م ًا وشرع فیه املوهوبت نعم إذا کان تدر

 . ة املضروبة أو املتعارفةمع عدم اإلکمال يف املّد 
یلازم عایل  العاوض يف اهلباة املشاروط فواا العاوض تعانّی لاو عانّی  :1327مسألة   و

 -  العاوضیعانّی  ض ومعاّو ی شرط علیاه أن بأن - لو أطلقاملوهوب له بذل ما عنّیت و
من مثل أو قیمة  باملساوملض یعّو  أنلزومًا  فاألحوط إاّل يء فذا ت وافقا عیل شفإن اتّ 
ینة من عادإاّل   . ة أو غیرها عیل االجتزاء بالیسیر إذا کانت قر

یض وفااًء بالشارط أم سواء أ - ضةيف اهلبة املعّو  ال یعتبر  :1328مسألة  کان التعو
یکاون غیرهاا مان  أن وهوب له عینًا للواهب بل جيوز العوض هبة امل یکون أن - عاً تبرّ 

ة ماثاًل أو إباراء مان قیمتاه الساوقیّ  يء عایل الواهاب بأقاّل االعقود أو اإلیقاعات کبیع شا
لاو يف العانی و - اً یکاون عمااًل خارجّیا أن ته من دین له علیه وحنو ذلكت بال جياوز ذمّ 

بة یباين يف األرض  شترط عایل املوهاوب لاه أنی ق به غرض الواهب کأنیتعلّ  - املوهو
بة مدرسة أو مسجدً  أو غیرمهاامل  .وهو
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 وهاوب نااء  کاان للملاه الرجاوع و هب يف هبته فیماا جااز لو رجع الوا :1329مسألة 
کااان ماان مااال املوهااوب لااه وال القاابضمنفصاال حاادث بعااد العقااد و یرجااع إع  کالولااد 

اقابال لالنفصاال  ر صاًل فإن کان غیاإن کان النماء متّ الواهبت و فهاو  ن والطاولمَّ کالّس 
کاان النمااء کثیارً  کماا سایأ  تابع للعنی فیرجع الواهب إع العنی کما هي إاّل  إن ت وإذا 

یاادة املنفصالة أمل تکاونفحنومهاا کان قاباًل لالنفصال کالصوف والثمرة و  هاو حبکام الز
یادة ل  .لموهوب له بعد رجوع الواهب أیضاً الز

دق معاه یصا القابل لالنفصال حبیاث ال صل غیر کان النماء املتّ إذا  :1330مسألة 
دجاجاًا  خروجه من البیضاة فصاار  ليف أوّ  فرخاً  ت کما لو وهبهکون املوهوب قامئًا بعینه

 .یکن للواهب الرجوع م
إن کاناات و - لااو مااات الواهااب بعااد إقباااض املوهااوب لزماات اهلبااة :1331مســألة 
ت فینتقل کذلك لو مات املوهوب لهلورثته الرجوعت وولیس  - ضةتکن معّو  وم ألجنّ  

 .وهوب إع ورثته انتقااًل الزماً امل
بااة فااإن کاناات اهلبااة الزمااة بااأنلااو باااع الواهااب العاانی امل :1332مســألة  کاناات  وهو

 املوهوب لاه صاهّي  ت فإن أجاز هبا القربة یقع البیع فضولّیاً ضة أو قصد لذمل رحم أو معّو 
کاان رجوعاًا يف اهلباةت مان الواهاب و صاهّي البیاع ووقاعالزماة  ر إن کانت غی بطلت وإاّل و

یّ ًا أو غافاًل وا لو کان ناسیأمّ هذا إذا کان ملتفتًا إع هبتهت و ًا ذاهاًل فه کونه رجوعًا قهر
 .فیه االحتیاطمقتضی  مراعاة یتر  فال تإشکال

ا ّمااإ: )رجعاات( ومااا یفیااد معناااهت ویقااول کااأن ا بااالقولالرجااوع إّماا :1333مســألة 
مان ذلاك بیعهاا ها من یاد املوهاوب لاه بقصاد الرجاوعت وأخذبالفعل کاسترداد العنی و

إجارهتا ورههنا إذ کان ذلك بقصد الرجوع  .بل و
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 ت فلو أنشأ الرجوع من غیار هالع املوهوب لال یشترط يف الرجوع اّط  :1334مسألة 

 .علمه صهّي 
کیدً  بصلهتم وهنی  تعاعاهلل  ة للرحام الذین أمر العطیّ  یستحّب  :1335مسألة  أ

: (علیااه السااالم) يف کتاااب عااّ  : (علیااه السااالم)ت فعاان الباااقر شاادیدً  عاان قطیعااهتم
الیماانی ت و: البغاايت وقطیعااة الاارحم یاارى وباااهلّن أباادً  حاایّت  ميااوت صاااحهيّن  ثالثااة ال)

القاااوم  إّن ت ون أعجااال الطاعاااة ثواباااًا لصااالة الااارحمإهباااات و تعااااعاهلل  الکاذباااة یباااارز 
یأ  ی  متنْ فَّ  ارً  فیتواصلونّج ون فلیکون إّن رونثْ أمواهلم و  حمقطیعة الرالیمنی الکاذبة و ت و
 بالقع من أهلها( و الدیار  رانذَّ تَّ لَّ 

َّ
ت فعان مهااببرّ  اهلل تعااع ن أمار یْ ذَّ خصوصًا الوالدین اّل

وقال: أوصين قال:  اهلل علیه وآله( صیّل )رجاًل أب النّ   ّن إ: )(یه السالمعل)الصادق 
 باهلل شیئًا وتشر   ال

أ
او حرقات بالناار إن أ باإلمياانت ووالادیك  قلباك مطماّ   وبت إاّل ّذ عأ

 مالك فافعل فإّن خترا من أهلك و إن أمرا  أنتنیت ونی کانا أو میّ مها حیّ برّ فأطعهما و
 .ذلك من اإلميان(

 سیّ  الو
أ
کّ  ّم ما األ ید من األب فعن الصادق ها ود برّ الّ یتأ (: معلیه الساال)صلهتا أز

 ال قاال : یاا رساول اهلل مان أبارّ ( فقاالآله اهلل علیه وصیّل ) جاء رجل إع النّ  )
أ
ت كّما: أ

َّّ  :قال  ال قالمن مثأ
أ
َّّ  :ت قالكمّ : أ   :ال قالمن مثأ

أ
َّّ  :ت قالكمّ أ  . ال قال: أبا (من مثأ

ّ اةة عیل کراهیّ تفضیل بعض الولد عیل بعض يف العطیّ  جيوز  :1336مسألة  ا ت ور
ّ ات کماا أّناة إع الفساادیاالبغضااء املؤّد ببًا إلثاارة الفتناة والشاحناء وم إذا کان سحير ا ه ر

ّیااکاان لبعضاهم خصوصاایّ لتفضایل فیمااا إذا أمان مان الفساااد ویفضال ا ة ة موجباة ألولو
 .رعایته
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 ةکتاب الوصیّ 

 :وهي قسمان
لغیاره  ا له من مال أو حّق جيعل الشخص شیئًا مّ  هي أنو ة:ة التمليكیّ الوصیّ  . 1

ید أو للفقراء بعاد ماتاهمن  جيعل شیئاً  بعد وفاتهت کأن ة بامللاك أو ت فهاي وصایّ ترکته لز
 .االختصال

ق باه  أحد بعد وفاته أمرً  یتعلّ الشخص بتوّل  د َّ عْ یَّ  هي أنو ة:ة العهدّي الوصیّ  . 2
ماله ألحاد  أو وقفاه  يء منا أو متلیك ش أو يف زمان معنّی أو بغیره کدفنه يف مکان معنّی 

أو القیمومااة عاایل صااغاره وحنااو  ت أو االسااتنابة عنااه يف صااالة أو صااوم أو حااّج بیعااه أو
 .ة بالتولیةت فهي وصیّ ذلك

ن ماان ف بااالتمکّ املکّلاا عة إذا م یطمااّ  ق الواجبااات املوّسااتتضاایّ  :1337مســألة 
حنوهااا ماان و  النااذورارات وأداء الکّفااکقضاااء الصااالة والصاایام و متثااال مااع التااأخیر اال

 .ة وغیرها فتجب املبادرة إع أداهئالبدنیّ الواجبات ا
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تیثاق مان أداهئاا عناه بعاد إن ضاق الوقت عن أداهئا فإن کان له ماال لزماه االساو
إن م یکن له مال و هاا یؤّد  أن - ً  باهاحتماااًل معتاّد  - احتمالوفاته ولو بالوصّیة بهت و

ّ  ة به أیضًات وعًا وجبت علیه الوصیّ عنه تبرّ  شخص آخر  ة عن الوصایّ  اإلخبار  ا یغينر
کبار  کما لو کان له من یطمّ   ئاذ  إخبااره  اا فایکه حین بأدائه ملا وجب علیه کالولد األ

 .علیه من الواجبات
بة وأمّ و یة ومال املضار ا یکون حتت یاده حنوها مّ ا أمانات الناس من الودیعة والعار

 علیاه ذلاك عایل ذلك تعنّی ه أو إعالمه بفإن أمکنه إیصاله إع صاحبه أو وکیله أو ولیّ 
إن تلزوماااً األحااوط  ماان وصااوله إع صاااحبه بعااد وفاتااه ولااو  ميکنااه لزمااه االسااتیثاق م و

إعااااالم الااااوّص  والشاااااهد باساااام صاااااحبه  باإلیصاااااء بااااه واالستشااااهاد عاااایل ذلااااك و
 .هحملّ اته ووخصوصیّ 

وصاوهلا إع أصاحاهبا بعاد  ا دیون الناس فإن کان لاه ترکاة لزماه االساتیثاق مانأمّ و
أجلهاا بعااد أو  حياّل  ة هبااا واالستشاهاد علواات هاذا يف الاادیون الاّ ملاو بالوصایّ ماتاه و
تجااب  فإاّل ت ویکاان قااادرً  عاایل وفاهئااا وطااالبوا وم ان أو حااّل یّ یطالبااه هبااا الااّدأ  وم حااّل 

إن  . ف املوت م املبادرة إع وفاهئا فورً  و
اهئا فعااًل نًا من أدفإن کان متمکّ املظام ة مثل الزکاة واخلمس وا احلقوق الشرعیّ أمّ و

إن عجااز و إن علاام ببقائااه حّیاا التااأخیر  ال جيااوز وجباات املبااادرة إلیااه و عاان األداء  ًات و
إع ثقاة ة باه لاو بالوصایّ االساتیثاق مان أداهئاا بعاد وفاتاه وکانت له ترکاة وجاب علیاه و

إحساانًا عًا ومل ما علیه بعض املؤمننی تبرّ یؤّد  أناحتمل یکن له ترکة و م إنمأمونت و
 . یکن له ترکة وحنوه يف دیون الناس إذا م تة به أیضاً وجبت الوصیّ 

یهي أو غیار  - علواا مان لفاا ما دّل  ة کّل ق الوصیّ یکه يف حتقّ  :1338مسألة   صار



 445/  العهدّیةو الوصّیة التملیکّیة -ة کتاب الوصیّ 

یهي ت هعدماو ال فرق فیه بنی صور  االختیاار ت بإن کان کتابة أو إشارةأو فعل و - صر
األحاوال إرادة العمال من قارائن  بإمضائه حبیث یظهر ه أو بل یکه وجود مکتوب سّط 

 .به بعد موته
ه نة عیل أنّ فقامت البیّ  (ال): هل أوصیتال فقال :إذا قیل للشخص :1339مسألة 
کاان العمال عایل البیّ قد أوىص کاان قاد قصاد مان إنکااره سباره م یعتاّد ناة وت  ت نعام إذا 

 .العدول منه ة صهّي إنشاء العدول عن الوصیّ 
ه إن قصااد ة منااه فإّناانااة عاایل عاادم الوصاایّ قاماات البیّ و (نعاام): کاام لااو قااالوکااذا احل
قاات حتقّ اإلنشاااء و ة صااهّي إن قصااد إنشاااء الوصاایّ نااةت وکااان العماال عاایل البیّ  اإلخبااار 
 .ةالوصیّ 

ة هلا أرکان ثالثاة: املاوصت واملاوىص باهت واملاوىص ة التملیکیّ الوصیّ  :1340مسألة 
ین: املاوصت واملاوىص باه ة فیکاونة العهدیّ ا الوصیّ أمّ ت وله  ت نعام إذا عانّی قوامهاا باأمر

هاو الاذمل یطلاق و (املوىص إلیاه)املوص شخصًا لتنفیذها کانت أطرافها ثالثة بإضافة 
یاد ماثاًل کانات  قًا باالغیر إذا کان املوىص به أمرً  متعلّ ت و(الوّص )علیه  کتملیاك ماال لز
 .أربعة بإضافة املوىص له أطرافها

 ت تاااوّع ًا لتنفیاااذهاة وصااایّ ة العهدّیااايف الوصااایّ  املاااوص م یعااانّی  إذا :1341مســـألة 
کم کم  لاو م من یتاواّلهت وأمرها أو عنّی  الشرعّي  احلا به تاواّل  والیکان احلاا ه بعاض منصاو

 .عدول املؤمننی
کاان املاوىص باه أمارً  ة ال حتتاج إع القبولة العهدیّ الوصیّ  :1342مسألة  ت نعام إذا 

ّ   قًا بالغیر متعلّ  ا ًا لتنفیاذها فاال وصیّ ه إذا عنّی ت کما أنّ ا احتاج إع قبولهفر مان عادم  ّدَّ بأ
 . ةيف وصایته ال يف أصل الوصیّ  لکن هذا معتبر و - کما سیأ  - ها من قبلهرّد 
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ة للفقااراء والسااادة کالوصاایّ  ة فااإن کاناات متلیکااًا لعنااوان عاااّم ة التملیکّیااا الوصاایّ وأّماا
فواا  عتبار کانات متلیکاًا للشاخص اإن و تا القباولواف ة ال یعتبار الطلبة فهاي کالعهدّیاو

 .وال یکه عدم رّدهالقبول من املوىص له 
عیل الرضا قاواًل أو فعااًلت کأخاذ املاوىص  ما دّل  یکه يف القبول کّل  :1343مسألة 

 .به بقصد القبول
ه ت کماا أّنا أو بعد موتهال فرق يف القبول بنی وقوعه يف حیاة املوص :1344مسألة 

 .ةرً  عنه مّد صاًل به أو متأّخ یکون متّ  فرق يف الواقع بعد املوت بنی أن ال
کاان ة التملیکّیاة يف الوصایّ املوىص لاه الوصایّ  رّد  ّن إ :1345مسألة  ة مبطال هلاا إذا 

بعاد املاوت أو يف حاال احلیااة  ا إذا سابقه القباولت أّمابعاد املاوت وم یسابق بقبولاه الرّد 
 .حلیاةحال ا کذا الرّد له و  أثر فال

ت فیمااا قباال صااّح  اآلخاار  رّد لااو أوىص لااه بشاایئنی فقباال أحاادمها و :1346مســألة 
وىص لاه بشايء کاذا لاو أذا أوىص باملجموع من حیث املجماوعت و إإاّل  بطلت فیما رّد و

 . يف البعض اآلخر رّد واحد فقبل يف بعضه و
 املاوىص  تاار  املوىص هبا قبال أن ف يف العنیللورثة التصرّ  ال جيوز  :1347مسألة 

ین من الرّد  کاان اًل إاّل معّجا لیس هلم إجبااره عایل االختیاار والقبولت و له أحد األمر  إذا 
کم  تأخیره موجبًا للضرر   .أحدمها حینئذ  عیل اختیار  الشرعّي علوم فیجبره احلا

منه  یصدر  حیاة املوص أو بعد موته قبل أن لو مات املوىص له يف :1348مسألة 
هثم لاو ت فیملکون املوىص باه بقباوهلم کماو ّ والقبول قام ورثته مقامه يف الرّد  أو قبول رّد 
 .ته قبل موتهعن وصیّ  املوص یرجع م

ة فاایمن قباال ت الوصاایّ بعضااهم صااّح  رّد إذا قباال بعااض الورثااة و :1349مســألة 
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 .طلقاً  إذا أوىص باملجموع من حیث املجموع فتبطل مبالنسبة إاّل  بطلت فیمن رّد و
ه ینتقال املاال املاوىص باه مان املاوص ابتاداًء ال أّنا یاتلیّق  الوارث ّن إ :1350مسألة 

َّّ  الً إع املوىص لاه أوّ  د عایل إن کانات القسامة بانی الورثاة يف صاورة التعاّد إع وارثاه و مثأ
یثت فعیل هذا ال تنفاذ  ا مان املاوىص باه دیاون املاوىص لاه وال ر حسب قسمة املوار

 .فیه وصایاه
د موتااه ال الااوارث عنااد مااوت عاایل الااوارث للمااوىص لااه عناا  املاادار :1351مســألة 
 .املوص

ل املاوىص باه إع ورثتاه انتق إذا مات الوارث يف حیاة املوص أیضاً  :1352مسألة 
 أیضًا.

 جااری یعطااي بعااض ترکتااه لشااخص مااثالً  إذا أوىص إع أحااد أن :1353مســألة 
بعد موته قبل مات أو  وصث لو مات يف حیاة املمن االنتقال إع الوار احلکم املذکور 

 یعطیه إّیاه.  أن
  :1354مسألة 

أ
 : موریشترط يف املوص أ

ته يف وصاایّ  ه تصااهّي  إذا بلااغ عشاارً  فإّنااإاّل  ة الصااّ  وصاایّ  : البلااو  فااال تصااهّي لاألّو 
بائااهت واخلیاارات العاّماااملبااّرات و باااء فااه نفااوذ وصاایّ أّمااة وکااذا ألرحامااه وأقر ته هلاام ا الغر
 یتاار  مراعاااة فااال لغ ساابع سااننی يف الشاايء الیساایر ة الباااذ وصاایّ کااذا يف نفااوإشااکالت و

 .مقتضی االحتیاط فوما
ة املجناااون واملغمااای علیاااه والساااکران حاااال جنوناااه وصااایّ  تصاااهّي  العقااالت فاااال :الثـــاين

إغمائه وسکره َّّ  ت و إذا أوىص حال عقلهو  .  تهتبطل وصیّ  أو أغمي علیه م أو سکر  ّن جأ  مثأ
 .  يف غیرها کتجهیزه وحنوه تصهّي ة السفیه يف أمواله ووصیّ  ت فال تصهّي الرشد :الثالث
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 .ة املکرهوصیّ  ت فال تصهّي االختیار :الرابع
ّیةت عیل تفصیل مذکور : ااخلامس  .يف حمّله حلّ 
یوجاب  إذا أوىص بعد ما أحدث يف نفساه ماات فأن ال یکون قاتل نفسه :السادس

ا إذا ت أّماته إذا کانات يف مالاهوصایّ  تصاهّي  أو حناو ذلاك م هالکه من جرح أو شرب سّم 
غیاره إذا فعال ة يف مالاه والوصایّ  کاذا تصاهّي تت وحناوه صاّح و کانت يف غیاره مان جتهیاز 

 أو سهوً  أو کان ال ذلك ال عن عمد
ً
ت أو عایل بقصد املوت بل لغرض آخر بل کان خطأ

َّّ  کذا إذا عويفت وتعاع العصیان مثل اجلهاد يف سبیل اهللوجه  غیر   یصهّي ل ت بأوىص مثأ
َّّ  أیضًا إذا أوىص بعد ما فعل السبب َّّ  عويف مثأ  .مات مثأ

َّّ  إذا أوىص قباال أن حياادث يف نفسااه ذلااك :1355مســألة  ت أحاادث فوااا صااّح  مثأ
 .حيدث ذلك بعدها ة بانیًا عیل أنیّ إن کان حنی الوصته ووصیّ 

 لوالیة عیل الطفال ماع فقادبا اجلّد من األب و ة من کّل الوصیّ  تصهّي  :1356مسألة 
 .مع وجوده تصهّي  وال اآلخر 

کم  ال جيوز  :1357مسألة  ت بل ة بالوالیة عیل الطفل بعد موتهالوصیّ  الشرعّي للحا
کم آخر  ته یرجع األمر بعد مو  .غیره إع حا

ماان أرحامااه أو ماان غیاارهم  ااال  یر ة لصااغة متلیکّیاالااو أوىص وصاایّ  :1358مســألة 
کم  غیار و اجلاّد األب و ه جعل أمره إع غیر لکنّ و عال بال هاذا اجل یصاهّي  م الشارعّي احلاا

کم مااع فقاادمهات نعاام لااو  اجلااّد ذلااك املااال لاالب و یکااون أماار  مااع وجااود أحاادمها وللحااا
 یصارف ت وکذا إذا أوىص أناه صهّي إیّ  کهّل  مَّ فیأ  یبلغ حیّت  یبیق ماله بید الوّص  أوىص أن

 .والوالیة  احلضانةاه بشرط عدم منافاته حلّق إیّ  کهميلّ  ماله علیه من دون أن
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القیمومة عیل األطفال الثنانی أو الوالیة و اجلّد جيعل األب و أن جيوز  :1359مسألة 
کثر عملاه أو  عاىن  عاىن کوناه مشارفًا عایل   املاذکور عیل القمّی  جعل الناظر  کما جيوز  تأ

یبه کما یأ  يف الوصیّ کون العمل بنظره و  .ة باملالتصو
ین قامّی و أنات وّل ): إذا قال املاوص لشاخص :1360مسألة   عایل أوالدمل القاصار

قاة ف يف لیاع الشاؤون املتعلّ لاه التصارّ  بعیهنا جااز  د الوالیة جبهة  م یقیّ و (أوالد ولدملو
هباام ماان حفااا نفوسااهم وتااربیهتم وحفااا أمااواهلم واإلنفاااق علااوم واسااتیفاء دیااوهنم 

ة أو مستح ّ ة واجبة کاخلمس وفاء ما علوم من نفقات أو ضمانات أو حقوق شرعیّ و
کااالم ذلااك ماان اجلهااات وغیاار  املااواردبعااض  کالزکاااة يف ت نعاام يف والیتااه عاایل تاازوجيهم 

 .تعاع سیأ  إن شاء اهلل
 االقتصاار  وجاب عایل الاوّل  دون جهاة   الوالیة جبهة   املوصد إذا قیّ  :1361مسألة 

 و تاإلذن دون غیااره ماان اجلهااات عاایل حمااّل 
أ
کم خاارى احلااکااان املرجااع يف اجلهااات األ ا

 .أو املنصوب من قبله الشرعّي 
تقتیارت فیطعماه  إساراف وال مان غیار   عایل الصاّ  القمّی و ینفق الوّل  :1362مسألة 

یلبسه عادة أمثاله ونظرائهت فإن أسرف یادةت و و أصل اإلنفااق أو  لو بلغ فأنکر ضمن الز
عای کاذا لاو اّد و یکن خمالفاًا للظااهرت م  بیمینه ماعی علیه اإلسراف فالقول قول القمّی اّد 

ت نعاام لااو اختلفااا يف دفااع مالااه إلیااه بعااد غبطااة حاجااة وال غیاار ه باااع مالااه ماان علیااه أّناا
 . یکن خمالفًا للظاهر م بیمینه ما م قول الصّ  قّد  أنکره الصّ   وعاه القمّی البلو  فاّد 

جرة مثال عملاه إذا کانات یأخذ من ماله أ  عیل الیتمی أنللقمّی  جيوز  :1363مسألة 
 .التر لزومًا األحوط ه إشکال وًا ففیا إذا کان غنیّ أمّ  تکان فقیر ً أجرة وله 
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  ّول األالفصل 
 يف املوصى به

ًا ة أن یکاون ماااًل أو حّقاة التملیکّیایشترط يف املوىص به يف الوصایّ  :1364مسألة 
فرق  من غیر  - حنوهالقذف و ال مثل حّق  - االختصالو  التحجیر قاباًل للنقل کحّق 

يف العنی کوهنا موجودة فعاًل أو أو منفعةت و ة الغیر ملال بنی کونه عینًا أو دینًا يف ذمّ يف ا
 .الشجرة يف املستقبل ة أو تثمر ة  ا حتمله الدابّ الوصیّ  ت فتصهّي ا سیوجدمّ 

اا ال :1365مســألة  ت هبااا لااة معتااّد أن تکااون العاانی املااوىص هبااا ذات منفعااة حملّ  ّدَّ بأ
یر   ة باخلمرالوصیّ  تصهّي  فال ت نعم لاو أوىص لشاخص م والقمارآالت اللهو املحرّ و واخلنز

لاة أو أوىص القابلة للتخلیل أو الّ ینتفع هبا فیما عدا الشرب من املناافع املحلّ  باخلمر 
 .ً  به صهّي انتفاعًا معتّد  ا ینتفع هبا بعد الکسر مع کوهنا مّ  القمار م وبآالت اللهو املحرّ 

 تصاهّي  فاال تلاة مقصاودةنفعاة املاوىص هباا أن تکاون حملّ يف امل یعتبر  :1366مسألة 
 .م مثالً آالت اللهو املحرّ ة ویة  نفعة املغنّ الوصیّ 

 تة أن یکاون مااا أوىص باه عماااًل سااائغاً ة العهدّیاایشااترط يف الوصایّ  :1367مسـألة 
الکنااائس  اع الطاارق وتعمیاار قّطااة بصاارف مالااه يف معونااة الظاااملنی والوصاایّ  تصااهّي  فااال

 إاّل وسافهًا وعبثاًا مان املاوص  تعاّد  ال فواا أن ضالل وحنوهاات کماا یعتبار ونسخ کتب ال
 .تصهّي  م

لایس عند املوص باجهتااده أو تقلیاده وإذا کان ما أوىص به جائزً   :1368مسألة 
باالعکس وجاب  إذا کان األمر ةت وتنفیذ الوصیّ  للوّص  کذلك م جيز  عند الوّص  جبائز 

 .العمل هبا عیل الوّص 
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الصااالة علیااه مااع  باشاارة جتهیاازه کتغساایله و الااوّل  لااو أوىص لغیاار  :1369لة مســأ
یقااّدم وجااود الااوّل  کااان األحااوط و عاایل الااوّل  صااهّي و یکااون ذلااك  نأ اسااتحباباً إن 

یأذن الوّل للوّص بتوافقهما بأن یستأذن ال  .وّص من الوّل و
 ة بغیاار ذا العهدّیااکااة وة التملیکّیاايف الوصاایّ  - یشااترط يف املااوىص بااه :1370مســألة 

فاإذا أوىص  اا زاد  تال یکون زائدً  عایل الثلاث أن - ةحنوها من احلقوق املالیّ الدیون و
  مع إجازة الوارث. علیه بطل اإلیصاء يف الزائد إاّل 

إذا أجااازوا يف دون اآلخاارت و ة املجیااز بعضااهم دون بعااض نفااذ يف حّصاا إذا أجاااز و
 .ما أجازوه وبطل يف غیرهفی وا يف غیره صهّي رّد بعض املوىص به و

االجتزاء هبا حال  االجتزاء باإلجازة بعد الوفاة واألصهّي  ال إشکال يف :1371مسألة 
 .أیضاً احلیاة 

بعاد وفاتاه  جوع عن إجازته حال حیاة املوص والالر لیس للمجیز  :1372مسألة 
 أثار  بعاد وفاتاه فاال ا إذا رّد أّمااته إذا حلقته اإلجاازة بعاد وفاتاهت وحال حی للرّد  کما ال أثر 

 .لإلجازة بعده
تهت ة حااال ماارض املااوص وحااال صااّح ال فاارق باانی وقااوع الوصاایّ  :1373مســألة 

 .بنی کون الوارث غنّیًا وفقیر ً  وال
ة قصاد املااوص کوهناا ماان الثلاث الااذمل ال یشااترط يف نفاوذ الوصاایّ  :1374مسـألة 

 کانات بقادره أو أقاّل و ملتفات إع ذلاك بعانی ماثاًل غیار  فاإذا أوىص تجعله الشاارع لاه
 .صهّي 

َّّ  إذا أوىص بثلااث مااا ترکااه :1375مســألة  قصااد کونااه ماان ثلاايث أوىص بشاايء و مثأ
 . بطلتإاّل ت الثانیة أیضًا والورثة فإن أجازوا صّح 



 (  2مهناج الصاحلنی )ج / 452 

ة يف أوىص بالثلث فیما عداها أیضًا نفذت الوصیّ إذا أوىص بعنی و :1376مسألة 
یاد و فات يف ثلثواا عایل إجاازة الورثاةتتوقّ ثلهثا و ثلايث مان باا  کماا إذا قاال: )فاريس لز

یاد فتصاهّي ا وصایّ أّماو تته لعمارووصیّ  ه تصهّي فإنّ  ( الترکة لعمرو  إاّل إذا ريض الورثاة و ته لز
 .ت يف ثلث الفرس وکان الثلثان للورثةصّح 

ة زائادة عایل م یاول بالثلاث فاإن م تکان الوصایّ إذا أوىص بعنی و :1377مسألة 
 .وذها يف الزائد عیل إجازة الورثةف نف الثلث توقّ إن زادت عیلالثلث نفذتت و

ت یالحاا من املال کألف دیناار کّ ّ  نة أو  قدار إذا أوىص بعنی معیّ  :1378مسألة 
کثر  الثلث أو أقّل  يف کونه  قدار  حانی  ة إع أماوال املاوص حانی املاوت الباإلضاف أو أ

 .الوصّیة
ید بعنی کا صارت حانی املاوت ة وله حنی الوصیّ نصف أموا نت بقدر فإذا أوىص لز

یکن حانی  ع قیمة غیرها أو حلدوث مال له ما لنزول قیمهتا أو الرتفاإمّ  - الثلث  قدار 
 .ة يف متامهات الوصیّ صّح  - ةالوصیّ 

کثاار  ة  قاادار إذا کاناات العاانی حاانی الوصاایّ  :1379مســألة  ماان  الثلااث فصااارت أ
یادة قیمهتاا أو إمّ  - الثلث حال املوت لنقصاان قیماة غیرهاا أو خلاروج بعاض أموالاه ا لز

 .الورثة  إذا أجاز بطلت يف الزائد إاّل فیما یساومل الثلث وة نفذت الوصیّ  - عن ملکه
یًا لااه  مشاااع    ر  إذا أوىص بکساا :1380مســألة  کااان حاانی الوفاااة مساااو کالثلااث فااإن 
کااان أقااّل ة بتمامااهت وة الوصاایّ ة فااال إشااکال يف صااّح حاانی الوصاایّ  فیااه  فتصااهّي  کااذا إذا 

 .بتمامه حنی الوفاة
کثار أّما کاان حانی الوفاااة أ د لااه ماال فهال جيااب ة کماا لاو جتاّد مناه حانی الوصاایّ  ا إذا 

یادة املتجّد  ال ةاملوجود حانی الوصایّ  عیل ثلث املقدار  دة أیضًا أو یقتصر إخراج ثلث الز
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ینة عیل إرادة الوصیّ   أنت إاّل لاألوّ  اموجهان أصّحه ملوجاودة ة بثلاث األعیاان اتقوم القر
یناة عایل  تيءاجياب إخاراج شا لت أعیاهناا مفاإذا تباّد  غیار  ة الحنی الوصیّ  أو تقاوم القر
 .جيب إخراج الزائد لت أعیاهنا فالإن تبّد ثلث املوجود حیهنا و ة  قدار إرادة الوصیّ 

 حینئاذ  عایل القادر  ه یقتصار یوجاب إلاال املاراد فإّنا وکذا إذا کان کالمه حمفوفاًا  اا

 .هو األقّل و ناملتیقّ 
ت بعااد املااوت کالدیااة يف املّیاا مااال يف حکااممااا حيسااب ماان الترکااة  :1381مســألة 

 حیاتاه کماا إذا نصاب شابکة يفو تتکذا يف العمد إذا صالهي علواا أولیااء املّیاوطأت اخل
 .یع ذلك الثلث إذا کان قد أوىص بهت فیخرا من ليء بعد وفاتهافوقع فوا ش
یااد عاایل ثلثااه يف حیاتااه وبضااّم  بعاانی تإذا أوىص :1382مســألة  حنوهااا الدیااة و ز

 .امهاته فوا بتمتساومل الثلث نفذت وصیّ 
تثناء مااا  اارا ماان األصاال کالاادین سااب الثلااث بعااد اسااحيا إّناا :1383مســألة 

 . لث البا  هو مورد العمل بالوصّیةيء کان ثافإن بق بعد ذلك ش تةاحلقوق الشرعیّ و
ع يف أدائاه ع متبا ّ أه الادائن بعاد وفاتاه أو تبا ّ إذا کان علیه دین فأبر :1384مسألة 
 .لترکة وکان  نزلة عدمهیکن مستثىن من ا بعد وفاته م
اا ال :1385مســألة  ئاادة عاایل الثلااث ماان إمضاااء ة الزايف إجااازة الااوارث الوصاایّ  ّدَّ بأ

 .د الرضا وطیب النفسیکه فوا مرّ  الوصّیة وتنفیذها وال
 . کوهنا عیل الفور يف اإلجازة ال یعتبر  :1386مسألة 
ض التعیانی إذا فاّو و ت املوص ثلثه يف عنی خمصوصة تعنّی إذا عنّی  :1387مسألة 
 .حاجة إع رضا الوارث  أیضًا بالنه يف عنی خمصوصة تعنّی فعیّ  إع الوّص 

کاان ثلثاه مشااعاً اإذا م حيصل منه شو  يف ال یتعانّی الترکاة ومالّیاة يف  يء مان ذلاك 
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 بل إّن هلم دفاع قیمتاه مان غیرهاا ولایس ت مع رضا الورثةإاّل  وّص عنی بعیهنا بتعینی ال
 للوّص الرفض. 

ینة عیل إرادة املوص إخراج الثلث إذا کانتنعم  إخاراج  جياز  من أعیان الترکه م قر
 القیمة.

باه  نًا یسااومل الثلاث أو دوناه اخاتّص إذا کان ما أوىص به مااًل معیّ  :1388مسألة 
ة املاوىص ملکّیا  ستقرّ تا لکن إّن مت وال اعتراض فیه للورثة کما تقّد ت أو املوىص له واملیّ 

کاان أوىص باه ضعف ماا ت يف متام املوىص به إذا کان یصل إع الورثةله أو املیّ  ت فاإذا 
  فللموىص له أو الاوّص ة متام املال املعنّی ت ملکیّ استقرّ  له مال بید الورثة هبذا املقدار 

رکاة یبلاغ یکن ما بأیادمل الورثاة مان الت ا إذا مأمّ لهت و ر  ا ق ّ  ف فیه  ا یشاء أویتصرّ  أن
إلااوم  عاادم وصااول هااذا املقاادار  - ً  بااهاحتمااااًل معتااّد  - احتماالضااعف املااوىص بااه و

ت مفااع انتفاااء عاایل إجااازهتم أو وصااول ضااعفه إلااوم ف يف متااام املااوىص بااهف التصاارّ توّقاا
ین یشارکون املوىص له أو املیّ  املوىص  ت فلو کان ما عدابالنسبة املعنّی ت يف املال األمر

 .ت وثلثاه للورثةموىص له أو املیّ به بتمامه خارجًا عن أیدهم کان ثلث املوىص به لل
إن ماملالّیا قوقاحل :1389مسألة  هاي یاول هباا املاوصت و ة ختارا مان األصال و

ه سالفًا ومثان ته مثل املال الذمل اقترضه واملبیاع الاذمل باعااألموال الّ اشتغلت هبا ذمّ 
اجلنایاات وحنوهاا ومهناا اخلماس والزکااة  أرو ما اشتراه نسیئة وعاوض املضامونات و

 . خترا من األصل الحنوها فو ات والنذور ارا الکفّ أمّ واملظامت و
 قاوقيء بعاد ماوت املاوص وجاب إخاراج احلاإذا تلف من الترکة ش :1390مسألة 

إن استوعبهت وکذا إذا املالیّ   .غصب بعض الترکةة من البا  و
 وفاااء د بعااض الورثااة عاان وفاااء الاادین م جيااب عاایل غیااره إاّل إذا متاارّ  :1391مســألة 
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 .ته بالنسبة ال وفاء اجلمیعحّص   ّص  ما
ا أّماو تالواجب باالستطاعة من قبیل الدین  را مان األصال احلّج  :1392مسألة 

 فیخرا من الثلث. النذرمّل  احلّج 
کاان العمال عایل الثانیاة ودة متضاّد متعّد إذا أوىص بوصایا  :1393مسألة  تکاون ة 
 
أ
یاادت فااإذا أوىص بعاانی شخصاایّ وعناساخة لاال َّّ  ة لز أوىص هبااا لعماارو أعطیاات لعمااروت  مثأ

یدو َّّ  کذا إذا أوىص بثلثه لز  . أوىص به لعمرو مثأ
ید :1394مسألة  َّّ  إذا أوىص بثلثه لز أوىص بنصف ثلثه لعمرو کان الثلاث بیهنماا  مثأ
یّ   .ةعیل السو
یدإذا أوىص بعنی شخصیّ  :1395مسألة  َّّ  ة لز أوىص بنصفها لعمرو کانت الثانیاة  مثأ
 
أ
 .دارهاوع  قناسخة لل
کلّ ة ومتضااّد  دة غیار إذا أوىص بوصاایا متعاّد  :1396مسألة  مان ا  ارا هاا ّماکانات 

إن زادت عیل الثلث  .األصل وجب إخراجها من األصل و
کلّ  :1397مســألة  ختاارا ماان األصاال کالواجبااات  اجبااات الهااا وإذا کاناات الوصااایا 

  الناذور ارات والکفّ ة والبدنیّ 
أ
الورثاة  ث وأجااز لثلامان الثلاث فاإن زادت عایل اخرجات أ

 
أ
إن خرجتأ یناة  م الانقص عایل اجلمیاع بالنسابة ماا الورثاة ورد جيز  م لیعها و تکان قر

بااة مرتّ  کانااتدمي بعضااها عاایل الاابعض عنااد التاازاحمت سااواء أة عاایل تقااة أو مقالّیااحالّیاا
 ذکرت يف کالم امل بأن

أ
ین أعطوا عيّن خرى کما إذا قال: )وص واحدة بعد أ  صوم عشار

ین سنةصالشهرً  و باأن ذکارت للاة واحادة کماا إذا قاال: باة مرتّ  ( أم کانت غیر ة عشر
 . ة عمرمل صال  وصومي( عبادا  مّد اقضوا عيّن )

فاااذت يف اجلمیاااع الورثاااة ن ز فاااإذا کانااات تسااااومل قیمهتاااا نصاااف الترکاااة فاااإن أجاااا
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إن  .ة الصوم الثلثمن وصیّ ة الصالة الثلث والورثة ینقص من وصیّ  جيز  م و
کلّ و  ا إن زادت عایل الثلاث وأجااز فإهّنا تواجباة ة غیار عّیاهاا تبرّ کذا احلکم إذا کانات 

إن  .النقص عیل اجلمیع بالنسبة الورثة ورد جيز  م الورثة وجب إخراج اجلمیع و
تلفة بعضها واجاب  ارا مان األصال وبعضاها الوصایا خمإذا کانت  :1398مسألة 
ین دیناارً   نی دیناار ً  ساتّ أعطاوا عايّن  را مان األصالت کماا إذا قاال: ) واجب ال : عشار

ین دینارً  صاومًا( فاإن ین دینارً  صالة وعشر  ارا  املخارا یبادأ  اا یاذکر  م زکاة وعشر
 إذا الصاومللصاالة و ساتئجار ثلثاه يف اال فرَّ ْصايء یأ امن األصل فیخرا منه فإن بق شا

جاب العمال هباا الزائاد و ة يف املقادار  فإن أجازت الورثة الوصایّ إاّل و تالثلث بذلك ویف  
إن   . جتزها ورد النقص علوما عیل ما مرّ  م و
 املخرا بأن أوىص بأن خترا مان الثلا إن ذکر و

أ
خارا اجلمیاع ث فاإن وساعها الثلاث أ

 ارا ماان  الورثاة بادأ  اا ا إذا م یسااعها وم جياز أّماو تالورثاة أجااز یساعها و م وکاذلك إن
للصالة والصوم  يف االستئجار  فرَّ ْص یأ  يءااًل فإن بق منه شاألصل فیخرا من الثلث أوّ 

إن  .ة يف غیره را من األصل بطلت الوصیّ    ایف  الثلث إاّل  م و
بعضاها ألصل و را من ا دت الوصایا وکان بعضها واجبًا الإذا تعّد  :1399مسألة 

تقدمي الواجاب عایل  لزم الورثة ما زاد عیل الثلث جيز  یف الثلث باجلمیع وم ة ومعیّ تبرّ 
 غیره.

علیاه يف حیاتاه  یکون واجباً  ال ة  اة الوصیّ عیّ ة التبرّ املراد من الوصیّ  :1400مسألة 
یااد بعااد وفااا کاناات متلیکّیااسااواء أ قااال:  ة کمااا إذا( أم عهدّیااة کمااا إذا قااال: )فااريس لز

 .قوا بفريس بعد وفا (تصّد )
ة یکاون مان دون تعییناه يف عانی شخصایّ  لشاخص إذا أوىص بثلثاه :1401مسألة 
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یکًا مع الورثة کاان ات فاإن تلاف مان الترکاة شافله الثلاث وهلام الثلثاان املوىص له شر يء 
کااان املااوىصناااء  هلااا و إن حصاال تالتلااف عاایل اجلمیااع یکًا يف العاانی  فااإن  کااان لااه شاار

یکًا يف املالیّ ت مشترکًا بنی اجلمیع النماء إن کان شر  .من النماء يءایکن له ش م ةو
بااات یکااون ات وإذا أوىص بصاارف ثلثااه يف مصاالحته ماان طاعاا :1402مســألة  قر

کاان التلاف موزّ االثلث باقیًا عیل ملکه فإن تلف من الترکاة شا ة عایل بقّیاعلیاه و عااً يء 
کااان لااه منااه الثلااث الورثااة و یکًا يف العاانی وأّمااإذإن حصاال النماااء  کااان شاار کااان ا  ا إذا 

یکًا يف املالّیة  .يء من النماءافلیس له ش شر
ل هلاا نااء ت فاإذا حصاکماا عرفات نة تعانّی  ثلثه يف عنی معیّ إذا عنّی  :1403مسألة 

ة فیاه بقّیام یشاارکه التلاف باه و إن تلف بعضها أو متامها اختّص کان النماء له وحده و
 .الورثة

َّّ  أوىص بثلثااه مشاااعاً إذا  :1404مســألة  نااًا کمااا إذا قااال: معیّ  أوىص بشاايء آخاار  مثأ
یااد )أنفقااوا عااّ   س يف نفقتااه الفاار ( وجااب إخااراج ثلثااه ماان غیاار ثلاايث وأعطااوا فااريس لز

یدوصیّ  وتصهّي    .ته بثلث الفرس لز
یاد فصاّح ا وصیّ أمّ و ین من الفرس لز رثاة هتا موقوفاة عایل إجاازة الوته بالثلثنی اآلخر
 .طلت کما تقّدمجيیزوا ب م فإن
یادً  مائاة ثليث و  کما إذا قال: )أنفقوا عّ  معنّی  غیر  إذا کان الشيء اآلخر و أعطوا ز
ت يف صااّح  ة باملائااة عاایل إجااازة الورثااة فااإن أجازوهااا يف الکااّل فاات الوصاایّ توقّ  ( دینااار

إنإن أجازوها يف الابعض صاّح متامهات و یازوا مهناا شایئًا بطلات يف جي م ت يف بعضاها و
ید وأ): ت وحنوه إذا قاللیعها  ه تصاهّي فإّنا ( من مال لعمرو عطوا ثلثًا آخر أعطوا ثليث لز
ید ووصیّ   .رثة بإجازة الوته لعمرو إاّل وصیّ  تصهّي  الته لز
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یدأا إذا قال: )أمّ  َّّ  (عطوا ثليث لز کانات الثانیاة ناساخة  ( عطاوا ثلايث لعماروأقاال: ) مثأ
 
أ
 .الکالم یفهم من عیل ما وع کما عرفتت واملدار لل

ذلاك الابعض  جياز  رماان بعاض الورثاة مان املیاراث فلامإذا أوىص حب :1405مسألة 
 . یصهّي  م

ة بالنسابة إع أوىص بذلك وجب العمل بالوصیّ نعم إذا م یکن قد أوىص بالثلث و
کاان لاه ولادان الثلث بصرف سهم ذلك ال بعض من الثلاث إع غیاره مان الورثاةت فاإذا 

ید اثننی وأعطي اآلخر حبرمان ولده  ة فأوىصکانت الترکة ستّ و ید من املیراث أعطي ز  ز

 .أربعة
إذا أوىص بسدس ماله ألخیه و ید مان املیارو أخاوه  يأعطا اثأوىص حبرمان ولده ز

ید الثلث و  النصف. أعطي ولده اآلخر السدس وأعطي ز
یاد ب :1406مسألة  یاد إذا أوىص بشايء مان ماال ز عاد وفااة نفساه لکان يف حیااة ز

إ یصهّي  م یدت وو یاد  يفإذا أوىص بشيء ن أجازها ز یاد فأجازهاا ز یاد بعاد وفااة ز ماال ز
 .صهّي 

یاادقااد عرفاات أّناا :1407مســألة  َّّ  ه إذا أوىص بعاانی ماان ترکتااه لز هبااا لعماارو  أوىص مثأ
تصاحلا  فإن ر م واملتأّخ ت فإذا اشتبه املتقّد کانت الثانیة ناسخة ووجب دفع العنی لعمرو

 .قرعة يف تعینی املوىص لهع إع ال الرجو تعنّی إاّل فهو و
یعلام   ومفأنفقاه عايّن  قاال لاه إذا ماّت مااًل و إذا دفع إنسان إع آخر  :1408مسألة 

کثر أنّ  کثر أو مساو  له أو علم أنّ  من الثلث أو أقّل  ه أ ه ماأذون مان الورثاة احتمل أّناو ه أ
کااانمااأذون ماان الورثااة لکاان احتماال أّناا ه غیاار ت أو علاام أّنااةيف هااذه الوصاایّ  لااه ملاازم  ه 

 تثبات ة حایّت العمل بالوصیّ  یقتضي إخراجه من األصل فهل جيب عیل الوّص  شرعّي 
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یادتاااه عااایل الثلاااث وبطالهناااا يف الزائاااد علیاااه ما يف الفرضااانی سااایّ  ه إشاااکال والال فیاااز
ین  .كاالحتیاط يف ذلمقتضی یتر  مراعاة  فال األخیر

ید و :1409مسألة  کو د بانی األقاّل ترّد إذا أوىص بشيء لز  تعایل األقاّل  اقتصار  ثار األ
َّ م یتصاحلا عأ د بنی املتبایننی وإذا ترّد و  .بالقرعة نّی 

میاااع مالاااه جب)علیاااه الساااالم(  اإلماااام إذا أوىص مااان ال وارث لاااه إاّل  :1410مســـألة 
ته يف لیااع املااال کمااا ذهااب إلیااه اباان الساابیل فااه نفااوذ وصاایّ للمساالمنی واملساااکنی و

أو عدم نفوذها يف الزائاد عایل الثلاث کماا هاو لوم( )رضوان اهلل تعاع عء الفقهابعض 
میع ماله کما هو احلال فیما لو أوىص جب تالثاين واألصهّي الوجه تبیهنم وجهان املشهور 
  يف غیر 
أ
 .املذکورة مور األ

  الفصل الثاين
 يف املوصى له

د ة أو عناة وجود املاوىص لاه حاال الوصایّ ة العهدیّ يف الوصیّ  ال یعتبر  :1411مسألة 
ت فلاو أوىص ع الوجود يف املستقبلذا کان متوقّ ة للمعدوم إالوصیّ  ت فتصهّي موت املوص
حنی موت املوص ة والیولدوا حال الوصیّ  يء من ماله ألوالد ولده الذین مابإعطاء ش

تکاان  کااان میراثااًا لورثااة املااوص إن م إاّل و تفااإن وجاادوا يف ظاارف اإلعطاااء أعطااي هلاام
ینة عیل کوهنا م  قارب إع نظار  صارف فیماا هاو األإاّل و تد املطلاوبن باب تعاّد هنا  قر

 . املوص من وجوه البرّ 
ت کماا لاو ة للمعدوم إع زمان موت املوصة التملیکیّ الوصیّ  ال تصهّي  :1412مسألة 
 تصااهّي سااتقبل أو ملاان یوجااد ماان أوالد فااالنت وت أو ملااا حتملااه املاارأة يف املأوىص للمّیاا
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ًا ملك املوىص به د حیّ فإن تولّ  تتلجه الروو م إنة وللحمل بشرط وجوده حنی الوصیّ 
 . ة ورجع املال إع ورثة املوص بطلت الوصیّ إاّل ه وبقبول ولیّ 

  عن فطرة.حیّت  للمرتّد و األصّ   ة للکافر الوصیّ  تصهّي  :1413مسألة 
عیل  ال اشترکوا فیه  ناثاً إناثًا أو ذکورً  وإذکورً  أو عة إذا أوىص جلما :1414مسألة 

یّ  ینة عیل التفضیل  أنة إاّل السو  .تکون قر
اتااه أو أخوالااه وخاالتااه أو عمّ إذا أوىص ألبنائااه وبناتااه أو ألعمامااه و :1415مســألة 
یة إاّل أعمامه و یناة عایل   أنأخواله أو حنو ذلك کاان احلکام يف اجلمیاع التساو تقاوم القر

ینة  .التفضیل فیکون العمل عیل القر

 الفصل الثالث
 يف الوصّي 

یقاال لاه وص أنللم جيوز :1416سألة م ( الاوّص ): یعنّی شخصًا لتنفیذ وصایاهت و
 و تکما مرّ 

أ
 : موریشترط فیه أ

ف يف حاال منفاردً  إذا أراد مناه التصارّ  الوصایة إع الصاّ   تصهّي  البلو ت فال :لاألّو 
 لاو  ه اللکّناو )رضاوان اهلل تعااع علاوم(بانی الفقهاء هذا هو املشاهور  تمستقاّلً  باهص  

وافق ف باالتّ التصارّ یکاون  أنلزومًا کذلك فاألحوط  ت فلو أوىص إع الصّب عن إشکال
کم الشرعّي بنی بینه و ت و  أو ماع إذن الاوّل فه بعاد البلایکون تصرّ  ا لو أراد أنأمّ ت واحلا
 . یةاالوص فتصهّي 

 ل إاّل ف الکامایتصارّ  ال الکامال ساواء أراد أن ًا إعمنضامّ  الوصایة إع الصاّ   وجتوز 
 ف منفاردً  قبال بلاو  الصاّ  یتصارّ  أم أراد أن بعد بلو  الصّ  

أ
وع ت لکان يف الصاورة األ
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یّ إذا کان علیه تصرّ  کم الشرعّي حنوه یتوّع ة کوفاء دین علیه وفات فور يف ت و ذلك احلا
لیس له االعتراض فیماا أمضااه شار  الکامل من حینه و الصورة الثانیة إذا بلغ الصّ  

 .ه إلیهت فیرّد  به املیّ  ما کان عیل خالف ما أوىصقًا إاّل الکامل ساب
کاان مطبقاًا أم إع املجنون يف حال جنوناه ساواء أة الوصیّ  تصهّي  العقل فال :الثاين
یّ  َّّ  إذا أوىص إلیه يف حال العقلًات وأدوار لیاهت فاإن کاان مطبقاًا بطلات الوصاایة إ ّن جأ  مثأ
یّ و  .ه حال إفاقتهفاتفذ تصرّ ت فتنتبطل ًا مإن کان أدوار

 .لزوماً  عیل األحوط - إذا کان املوص مسلماً  - : اإلسالمالثالث
وثااوق واالطمئنااان بتنفیااذه باال یکااه ال تالعدالااة يف الااوّص   یعتباار ال :1417مســألة 
 . للوصّیة

وحناو  ف يف مال األیتاامتصرّ ق بالما یتعلّ داء احلقوق الواجبة عیل املوص وهذا يف أ
بااات فااه القررف ثلثااه يف اخلیاارات ویصاا کمااا إذا أوىص إلیااه يف أن يف غیاارها أّمااوت ذلااك
إن کان هو اعتبار   األحوط لزومًا. الوثوق به إشکال و

 تاإلسالم يف الاوّص  عیل اعتبار  ًء بطلت وصایته بنا الوّص  إذا ارتّد  :1418مسألة 
 .ااملوص عیل عوده  إذا نّص تعود إلیه إذا أسلم إاّل  وال

یناة أوىص إع عادل ففساق فاإن ظهار  إذا :1419مسألة  التقییاد بالعدالاة  مان القر
إن متعود بعود العدالة إاّل  ة والبطلت الوصیّ    یظهار  إذا فهام مان کاالم املاوص ذلاكت و

ینة التقیید بالعدالة م  .تبطلت وکذا احلکم إذا أوىص إع الثقة من القر
 .رثإع املرأة واألعمی والواالوصایة  جتوز  :1420مسألة 
قبل بلوغه أو بلاغ منوناًا فاه  بالغ مفات الصّ  و إذا أوىص إع صّ   :1421مسألة 

کم الشارعّي لزوماًا ة قاوالن أحوطهماا انفراد البالغ بالوصایّ  جواز   فیضاّم  الرجاوع إع احلاا
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ینة عیل إرادة املاوص انفاراد الباالغ بالت إاّل إلیه آخر  اتنییة يف هاوصاا إذا کانت هنا  قر
 .الصورتنی

کثر جعل الوصایة إع ا جيوز  :1422مسألة  عیل حنو االنضامام وعایل حناو  ثننی أو أ
 .االستقالل

أوىص باه   لیاع مااف ال يفل فلیس ألحدمها االستقالل بالتصارّ عیل األوّ  فإن نّص 
حناوه مان ماوت وإذا عرض ألحدمها ماا یوجاب ساقوطه عان الوصاایة وال يف بعضهت و

یناة عایل إرادة   ضاّم إاّل بالوصاایة عندئاذ  فهاو و راد اآلخار املاوص انفا فإن کان هناا  قر
کم آخر  یکه إقاماة ما أقام احلاکم شخصنی مکاهنما وإن عرض ذلك علوإلیهت و احلا

  ة.کان کافیًا للقیام بشؤون الوصیّ شخص واحد أیضًا إذا 
ت فهبق نفاااذ تصااارّ ماااا سااامهنماااا االساااتقالل فأّه  لکاااّل   عااایل الثااااين جااااز  إن ناااّص و
إن ید وف مع تنايف التصرّ ترنا يف التصرّ اق و  عمارو عایل اآلخر فنی بأن باع أحدمها عیل ز

یّ  يف زمان واحد بطال معًا وهلما أن یّ  بغیار ة ویقتساما الثلاث بالساو إذا ساقط و تةالساو
کم آخر یضّم  وم أحدمها عن الوصایة انفرد اآلخر   . إلیه احلا

االساتقالل جارى علیاه حکام ام وعایل االنضام ینّص  مإذا أطلق الوصایة إلوما وو
یناة عایل االساتقالل کماا إذا قاال إذا کانت االنضمام إاّل  فاالن فاإذا وصايّي فاالن و: )قر

إلیاه  یضاّم  حيتج إع أن وم اآلخر  ه إذا مات أحدمها استقّل ( فإنّ فالناً  ماتا کان الوّص 
کم آخرت وکذا احلکم يف والیة الوقف  .احلا

یااد إذا قااال: ) :1423مســألة  یکونااان و ( صااهّي  فااإن مااات فعماارو وصاايّي وصاايّي ز
ید فإن بلغ ولدمل فهو الوّص(وصيّي إذا قال: ) کذا یصهّي بنیت ونی مترتّ وصیّ   . ز

کثر أن یوص إع وصیّ  جيوز  :1424مسألة  کاّل و نی أو أ واحاد  جيعال الوصاایة إع 
 . یشارکه فیه اآلخر بعینه وال يف أمر 
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کاان  ا ومط االنضمام فتشاّح إذا أوىص إع اثننی بشر :1425مسألة  جيتمعا حبیاث 
 ة فاإن م یکان السابب فیاه وجاود ماانع شارعّي مل ذلاك إع تعطیال العمال بالوصایّ یاؤّد 

کّل   کم  نظر  باعاتّ مهنما عن  لدى   ر إن تعّذ عیل االجتماعت و الشرعّي غیره أجبرمها احلا
کم إعاحل ضّم ذلك أو کان السبب فیه وجود املانع عنه لدى کلوما  أحدمها شخصًا  ا

 . فهماینفذ تصرّ یراه من املصلحة و حسب ما آخر 
عایل   فالناًا إن اساتمرّ  جعلات الاوّص أوصیت بکذا وکذا و) :إذا قال :1426مسألة 

فإن انصرف عناه  تعیل طلب العلم  ًا إذا استمرّ کان فالن وصیّ و صهّي  (طلب العلم مثالً 
کم الشرعّي  ته تنفیذ وصیّ توّع بطلت وصایته و  .احلا

لاو عایل جهااة و - حنااوهو ة لکبار عاان تنفیاذ الوصایّ  الاوّص  إذا عجاز  :1427مسـألة 
کم  ضااّم  -  التوکیاال أو االسااتئجار إذا ظهاارت منااه ماان یساااعدهت و الشاارعّي إلیااه احلااا

کم آخار ة مقّیااخلیانة فإن کانت الوصیّ    ضاّم إاّل مکاناه و دة بأمانتاه انعازل ونصاب احلاا
 .عزله ونصب غیرهميکن ذلك  م إناخلیانة فإلیه أمینًا مينعه عن 

کم  قباال تنجیاز  إذا مااات الاوّص  :1428مسـألة  متااام ماا أوص إلیااه باه نصااب احلااا
 .ًا لتنفیذهوصیّ  الشرعّي 

یکان  وکذا إذا مات يف حیاة املوص وم یعلم هو بذلك أو علم وم ینصاب غیاره وم
 .ةعیل عدوله عن أصل الوصیّ  ما یدّل 

ــألة   أن یااوص إع أحااد يف تنفیااذ مااا أوص إلیااه بااه إاّل  لاایس للااوّص  :1429مس
 .من املوص يف اإلیصاء إع غیره یکون مأذوناً  أن

یطت و بالتعّد أمنی ال یضمن ما يف یده إاّل  الوّص  :1430مسألة  یکه يف مل أو التفر
الضاامان  یوجااب والت  مااورد باإلضااافة إع ضاامان موردهاااالضاامان حصااول اخلیانااة يف

 بالنسبة إع املو
أ
 ق فوا اخلیانة.یتحقّ  ا ممّ  خر ارد األ
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يف  خلیانة أو فسق أو حنومها ضمن ما عن الوصایة إذا خرا الوّص  :1431مسألة 
یکه يف   أن یدفعااه إع ماان یعااود إلیااه أماار یااده ماان مااال الوصااایة إاّل  تنفیااذها ماان شاار

کم الشرعّي الوصیّ   .ة أو احلا
ة ًا أو کیفّیااًا أو قاادرً  خاّصااخاّصااعماااًل   املااوص للااوّص إذا عاانّی  :1432مســألة 

ت و إذا ى کاان خائنااً مل فاإن تعاّد لاه التعاّد  م جياز  وعیل ما عنّی  ة وجب االقتصار خاّص 
 قال له: )أخارا ثلايث  ف بأنأطلق له التصرّ 

َّ
ا الو تنفساه عمال بنظار  ه(ْقاف  نْ وأ لاه مان  ّدَّ بأ

إنف کیف یتصرّ  أن جيوز  فال تتمالحظة مصلحة املیّ  ت صاالحًا للمّیایکن  م شاء و
کااان غیااره أصاالهي مااع تیّساا فعلااه عاایل النحااو املتعااارفت و تلااف ذلااك باااختالف  ر أو 

ّ اااألمااوات ّ ااة عنااهت وا یکااون األصاالهي أداء العبااادات االحتیاطّیاات فر ا یکااون األصاالهي ر
ّ اةت وة االحتیاطّیاأداء احلقوق املالیّ  دون  احتیااطّي  بعیناه ا یکاون األصالهي أداء حاّق ر

ّ  الصالة عنه دون الصومت و ره أو أداءغی األصالهي فعال القرباات والصادقات ا یکاون ر
 .املرىض وحنو ذلكمداواة راة ووکسوة العأ 

ینااة عاایل تعیاانی مصاارف بعینااه وتعااارف یکاا وجاادهااذا إذا م ی کااان علیااه إاّل ون قر  
 . العمل

  شیئًا وترّد یعنّی  وم (وصيّي أنت ) :إذا قال :1433مسألة 
أ
یزه کثیرة کتجه مور د بنی أ

 وصاارف ثلثااه و
أ
کااان لغااوً  إاّل شااؤون أ ینااة عاایل تعیاانی  مااع وجااود خاارى  تعااارف یکااون قر

یادون باه أّنامن بلدان العراق من أهّن  کما یتعارف يف کثیر  تاملراد يف إخاراج  وّص  هم یر
 الثلث وصرفه يف مصلحة املوص وأداء احلقوق الّ علیه وأخاذ احلقاوق الاّ لاه ورّد 

 .أهلها وأخذهااألمانات والبضائع إع 
ین مااان أوالده إشاااکالت ونعااام يف مشولاااه للقیمو لزوماااًا األحاااوط ماااة عااایل القاصااار
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 یتصّد  ال أن
أ
کم الشارعّي مورهم إاّل ى أل کم غیاره إاّل و  بعد مراجعاة احلاا  عادم نصاب احلاا

 . وافقته
هاا يف حیااة املاوص یرّد  ولاه أن تقبول الوصایة ال جيب عیل الوّص  :1434مسألة 
 نااه ماان اإلیصاااء إع شااخص آخاار متکّ  اعتبااار لزومااًا ت باال األحااوط الاارّد  یبلغااه بشاارط أن

أو   مااتیبلغاه حایّت  م لکان الارّد بعاد ماوت املاوص أو قبال موتاه و ت فلو کان الرّد أیضاً 
کاناات و أثاار  یکاان للاارّد  ة املاارض مااثاًل مّد ن ماان اإلیصاااء إع غیااره لشاام یااتمکّ بلغااه و

 .هاله رّد  جاز  ًا عیل الوّص ة حرجیّ الوصیّ ت نعم إذا کان العمل بالوصایة الزمة
یاد لعمارو ة ال أثار السابق عیل الوصایّ  الرّد  :1435مسألة  )ال أقبال  : لاهت فلاو قاال ز

 . معیل ما تقّد  ها بعد ذلك أن یرّد ة إاّل مته الوصیّ فأوىص عمرو إلیه لز (إّل  توص أن
هااا ثانیااًا م یرّد و نیاااً ة فااأوىص إلیااه ثاالوصاایّ  لااو أوىص إع أحااد فاارّد  :1436مســألة 
 .ةه الوصیّ مْ  َّ لْ م تَّ جلهله هبا 

إع غیاره  -  أو بعضاً کاّلً  - ةتنفیذ الوصیّ  أن یوکل أمر  للوّص  جيوز  :1437مسألة 
کاأنیکن غرض املوص مباشرته له بشخصه م ن یوثق به مامّ  العباادات  یوکال أمار  ت 

العماارات الاّ  ل أمار یوّکالعباادات وخبارة يف االساتنابة يف االّ أوىص هبا إع من لاه 
ارات الاّ أوىص هباا إع مان لاه خبارة الکّفا یوکل أمر له خبرة فوا وأوىص هبا إع من 

ّ ااوهکااذات ة القساامة علااوم وکیفّیاااء وبااالفقر يف لیااع ذلااك إع شااخص  ا یوکاال األماار ر
 .واحد إذا کانت له خبرة يف لیعها

  اّ  رو
أ
ة بال أوىص بصارف ثلثاه يف مصااحله نامعیّ  ور مال یکون املاوص قاد أوىص باأ

کّما أوکلو مان هاو أعارف مناه يف  فیارى الاوّص  الاوّص  کیفاًا إع نظار ًا وتعینی املصرف 
یدفع له الثلث  هتا فیوکل األمر کیفیّ صرف وتعینی جهات امل ض إلیاه یفاّو بتماماه وإلیه و
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صایاء حیاث یادفعون مان األو کماا یتعاارف ذلاك عناد کثیار  تکیفااً ًا وتعینی اجلهات کمّ 
ت فالوصااایة إع شااخص والیااة يف همالثلااث املااوىص بااه إع املجهتااد املوثااوق بااه عنااد

ة إع غیره الوصیّ  أمر  یوکل الوّص  بأس أن فالإع الغیرت  اإلیکاللو بواسطة و فالتصرّ 
ین  أنإاّل   .له حینئذ  ذلك جيوز  ة عیل إرادة املوص منه املباشرةت فالتقوم القر

یض الوصاایة إع غیاره  عاىن عازل نفساه عان  للاوّص  ال جيوز  :1438مسألة  تفاو
 .ت جبعل منهًا عن املیّ جعلها له فیکون غیره وصیّ الوصایة و

کم الشاارعّي  إذا بطلاات وصااایة الااوّص  :1439مســألة   لفااوات شاارطها نصااب احلااا
أصااًل کماا ًا  وصایّ یعانّی  مة بنفساهت وکاذا إذا أوىص و تنفیذ الوصایّ ًا مکانه أو توّع وصیّ 
 .متقّد 

إذا اشااتبه مصاارف املااال املااوىص بااه لنساایان أو غیااره فااإن کاناات  :1440مســألة 
ولکااان األحاااوط لزوماااًا  تصااارفه يف وجاااه مااان وجاااوه البااارّ   جاااازحمصاااورة  الشاااهية غیااار 

احتمااال کونااه مصاارفًا یکااون  صاارف خارجااًا عاان أطااراف الشااهية باال والیکااون امل ال أن
ین متصاادقة ا إذا کانت اأمّ أضعف من غیرهت و لشهية حمصورة فإن کانت أطرافها عنااو
بیهنا أو کون املاوىص لاه  ا مع التباین الکّ ّ أمّ ف املال يف املجمعت و صريف اجلملة تعنّی 

 الاااة االحتمااااام درجاادد السهااراعی يف عایالرجوع إع القرعةت و تعنّی دً  بنی أفراد مرّد 
  .يف لیع األطراف - ضعفاً ة وقّو  -

ا دة بانی أفاراد فاالة مارّد ة متلیکّیاإذا کانت الوصایّ نعم  مان إعالمهام باحلاال فاإن  ّدَّ بأ
ا إذا أّماحلال فیما إذا قبلها بعض دون بعاضت وا وهکذارفض اجلمیع قبوهلا رجع میراثًا 

 رجعاوا إع إاّل م فاإن تراضاوا بصالهي أو غیاره فهاو ودً  بیاهناملاال مارّد  قبلهاا اجلمیاع صاار 
کم الشرعّي   .النزاع بیهنم لفصل احلا
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لااهت مشاارفًا عاایل عمو للمااوص أن جيعاال ناااظرً  عاایل الااوّص  جيااوز  :1441مســألة 
 :وظیفته تابعة جلعل املوصت وهو عیل قسمنیو

مان جهاة االساتیثاق  عایل الاوّص  رقیبااً  جيعال النااظر  أن - ه الغالابلعلّ و - :لاألّو 
ره املاوص قا ّ  ى مناه خاالف مااه لاو رأ أّناملا أوىص به حیّت  ة مطابقاً عیل عمله بالوصیّ 
  العترض علیه.

فاته ومتابعااة رأیااه ونظااره اسااتئذانه يف تصاارّ  جيااب عاایل الااوّص  ال ومثاال هااذا الناااظر 
 یصاّ   فلو أوىص باساتنابة مان تإشرافهالعه وتکون أعماله باّط  ا جيب أنت بل إّن فوا

ك فقااد عماال بااذل م الناااظر أعلااهلااا شخصااًا واجاادً  للشاارائط و عنااه فاسااتناب الااوّص 
یقاادو يف  غیااره مااا دام ال االعتااراض علیااه ومطالبتااه باختیااار  لاایس للناااظر بوظیفتااه و
کااان  یعلاام الناااظر  شخصااًا وم وّص ا لااو اسااتناب الااأّماالالسااتنابةت و لة األوّ صااالحیّ  بااه 

 .مأذون فیه فًا غیر تصرّ ة وذلك خیانة منه للوصیّ 
ت  بااإذن منااه وموافقتااهال یعماال إاّل حبیااث  مشاااورً  للااوّص  : أن جيعاال الناااظر الثــاين
 يف الرأمل والنظار  مستقّل  ه غیر التنفیذ لکنّ ف و يف التصرّ ًا مستقاّلً إن کان ولیّ و فالوّص 

یل نظاره بالعمل ع ت فلو استبّد وکان بإذنه الناظر  وافق نظر   ماميضی من أعماله إاّل  فال
عایل مان  یوافاق النااظر  م لو مقّد ت فه املثال املتفهینفذ تصرّ  م من دون موافقة الناظر 

 اساتنابة مان استنابته بال یتعانّی  تصهّي  يف الصالة م للنیابة عن املوص اختاره الوّص 
 .یتوافقان علیه

مدافعتاه  -   اا هاو نااظر -  م جياب عایل النااظر ويف کال القسامنی إذا خاان الاوّص 
 .یکن ضامناً  یدافع م م فلو

کم الشااارعّي  لااازم الاااوّص   إذا ماااات النااااظر :1442مســـألة  لیقااامی  الرجاااوع إع احلاااا
 .شخصًا مکانه
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مااع  - ة جااائزة ماان طاارف املااوصت فلااه مااا دام فیااه الاارووالوصاایّ  :1443مســألة 
لها مان تبادیته وأن یرجاع عان وصایّ  - غیرمهااو مة من العقال واالختیاار الشرائط املتقّد 

کااّلً ت فلاه تباقاهتاامتعلّ اهتا وأصلها أو من بعض جهاهتا وکیفیّ   أو بعضاًا دیل املاوىص باه 
ت یبیق غیرهاا حباهلاا لو رجع عن بعض اجلهاتذلكت و واملوىص له وغیر  الوّص  ر یتغیو

یادوىص بصرف ثلثه يف مصارف خمصوصة وفلو أ َّّ  جعال الوصاایة لز بعاد ذلاك عادل  مثأ
یاد و کااذلك إذا أوىص ة حباهلااات ویة لعماارو تابیق أصاال الوصایّ جعاال الوصااعان وصااایة ز

یدلثه يف مصارف معیّ بصرف ث َّّ  نة عیل ید ز  عنّی بعد ذلك عدل عن تلك املصارف و مثأ
 
أ
قاة باملاال کاذلك لاه الرجاوع يف ة املتعلّ ت وکما له الرجوع يف الوصایّ وهکذا خر مصارف أ
ینالوصیّ   .ة بالوالیة عیل القاصر

ـــألة  َّّ  إذا أوىص إع شاااخص :1444مس ل األوّ  الاااوّص  م  بااار و أوىص إع آخااار  مثأ
َّّ  ةل بالوصایّ األوّ  لعدول عنه إع غیره مفات فعمال الاوّص با علام کانات الغراماة عایل  مثأ
َّّ  ت فتخرا من أصل الترکةاملیّ   .الثاين  را الثلث للوّص  مثأ

کاان أمّ  ت يف عیل مثله عادةً  ال ل لسبب ظاهر هذا إذا م یکن العدول عن األوّ  ا إذا 
إع بالد بعیدة أو حدثت بینه وبنی املاوص ل األوّ  الوّص  لسبب کذلك کما إذا هاجر 

 .ل من مال نفسهاألوّ  مقاطعة فعدل عنه کان ما صرفه الوّص عداوة و
رجعاات عاان : )یقااول ة بااالقول مثاال أنق الرجااوع عاان الوصاایّ یتحّقاا :1445مســألة 

ید( ووصیّ  َّّ  یوص بصرف ثلثه بالفعل مثل أنّ إع ز یوص  ومثل أن تیوص بوقفه مثأ
َّّ  بصارفها بوقف عانی أو کاذا إذا أوکال غیاره يف بیعهاا ماثاًل ماع و تیبیعهاا أو ههياا ماثالً  مثأ
 .تهالتفاته إع وصیّ 

یلاة علواا ماّد  ة عادم مارور يف وجاوب العمال بالوصایّ  ال یعتبار  :1446مسـألة  ة طو
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َّّ  فإذا أوىص عدم الرجاوع  تهت نعم یعتبر سننی وجب العمل بوصیّ  لو بعد مرور مات و مثأ
ة مطلقاة باأن ت هاذا فیماا إذا کانات الوصایّ يف الرجوع باىن عایل عدماه شّك  إذاعهنات و

 اه اهللزمان توفّ  العمل هبا بعد موته يف أمّل ة وکان مقصود املوص وقوع مضمون الوصیّ 
فاق موتاه يف یتّ  کاذا أو عان مارض کاذا ماثاًل وم  سافر دة  وتاه يفت فلو کانت مقّیاتعاع

 .ة جدیدةاحتاج إع وصیّ ة وتلك الوصیّ أو عن ذلك املرض بطلت  ذلك السفر 
کااان الااداعي لااه عاایل إنشاااء الوصاایّ  :1447مســألة   ة خااوف املااوت يف الساافر إذا 

ألجال ذلاك جياب ميت يف ذلاك السافرت و م إنته والذمل عزم علیه وجب العمل بوصیّ 
( معلیاه الساال)اإلماام الرضاا  ار ماثلهم زوّ و اج عند العزم عیل احلّج ّج العمل بوصایا احلأ 

ة بااملوت يف دوا الوصایّ یقّیا هاؤالء وأمثااهلم م أّن  الظاهر  ت فإّن واملسافرون أسفارً  بعیدة
فیجب العمال  لك السفر ة خوف املوت يف ذا کان الداعي عیل الوصیّ إّن و ذلك السفر 
 .ق الرجوع عهنایتحقّ  م بوصایاهم ما

 إذا إاّل  تلاه أجارة یأخاذ أجارة مثال عملاه إذا کانات أن للاوّص  جيوز  :1448مسألة 
یناة علیاهکما لو صا ّ  -انًا یعمل مّ  کان أوىص إلیه بأن  - ح املاوص باذلك أو کانات قر

کاان قاد قبالجيب علیاه العمال بالوصایّ له أخذ األجرة حینئذ  و جيوز  فال ا إذا ت أّماة إن 
 .كجيب علیه ذل فالیقبل  م

حناو شاراء وأداء الادیون وکاالبیع وال هلایاه لّ بتولعمال الاذمل أوىص هذا بالنسبة إع ا
 .من األعمال الّ هي موضوع والیتهذلك 
عنااه أو  حيااّج  أن جيّ اازه بنفسااه أو مثاال اإلتیااان بعماال أن یباشاار باالااو أوىص إلیااه ا أّماا
إن مجياب علیاه القباول   عنه أو حنو ذلك میصّ   یکان عایل وجاه املّجانّیاةت بال لاه  و
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 ب  قَّ  ولويف حیاة املوصت  بهیعلم  م لویرّده و أن
بلغه قبوله فاألحوط لزوماًا و يف حیاته لَّ

 .عدم التخّلف عن القیام به
ید أن حيّج  طلب منإذا  :1449مسألة  نة باأن جعل له أجرة معیّ و بعد وفاتهعنه  ز
ااقااال لااه: ) هبااا کااان إجااارة فااإن قباال يف حیاتااه وجااب العماال  ( ة دینااارائاا  عاايّن  ّجَّ حأ
یستحّق   .جيب  مإاّل األجرةت و و
تکان األجارة   بأجرة املثال( ومعيّن  ّجَّ حأ نة عندمها بأن قال له: )معیّ  بأجرة غیر  ولو کان

 .حکم اإلجارة الفاسدة وجری علیه جيب علیه العمل ممعلومة عندمها فقبل يف حیاته 
یق اجلعالاة م العمال  األجارة عایل تقادیر  ه یساتحّق ت لکّناجياب العمال ولو کان بطر

 .ة حینئذ  لصدق الوصیّ 

 لرابعالفصل ا
ق إثبات الوصّیة  يف طر

ة مسالم بشاهاد ونْی لَّ  عااد  نْی مَّ ل  ْساة بشاهادة مأ ة التملیکیّ تثبت الوصیّ  :1450مسألة 
 کغیرهاا مان نْی  عاادلتَّ نْی تَّ مَّ ل  ْسابشاهادة مسالم عاادل ماع مأ عادل ماع ميانی املاوىص لاه و

 .ةالدعاومل املالیّ 
النساااء منفااردات  ا تثباات بشااهادةة بأهّنااة التملیکّیااالوصاایّ  ختااتّص  :1451مســألة 

بعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتنی عادلتنی وف بایثبت ر عهاا ثالثة أر
ا بشهادة أربع مسلمات عادالت بالحاجة إع متامهبشهادة ثالث مسلمات عادالت و

 .الیمنی يف شهادهتّن 
 تثبات بشاهادة عادلنی - هاي الوصاایة بالوالیاةو - ةة العهدیّ الوصیّ  :1452مسألة 
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 .ات إع الرجالال منضمّ قبل فوا شهادة النساء منفردات وت الو تمن الرجال
نی عادلنی ّیابشاهادة ذمّ  - ةعهدیّ أو کانت ة متلیکیّ  - ةتثبت الوصیّ  :1453مسألة 

 . ارال تثبت بشهادة غیرمها من الکفّ دیهنما عند عدم عدول املسلمنی و يف
کااانوا عقااالء الورثااة  ة بااإقرار ة التملیکّیااتثباات الوصاایّ  :1454مســألة  لاایعهم إذا 
إن م  .یکونوا عدوالً  بالغنی و

  ت نعام إذا أقارّ دون املنکر  ة املقرّ بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إع حّص   إذا أقرّ و
ً  تثبات أیضاًا ماع إذا کان عداًل واحادت وة بتمامهاکانا عدلنی تثبت الوصیّ مهنم اثنان و

 .مينی املوىص له
بعضاهم ثبات   إذا أقرّ الورثة لیعهمت و ة بإقرار ة العهدیّ لوصیّ تثبت ا :1455مسألة 

اثناان عادالن   ت نعام إذا أقارّ هیانقص مان حّقاو  ة املقرّ بعض املوىص به عیل نسبة حّص 
 .ة بتمامهامهنم ثبتت الوصیّ 

ــألة  کاااألجنّ  الااوارث بأصاال الوصاایّ   إذا أقاارّ  :1456مس کااان   ت فلاایس لااه إنکااار ة 

ة ت نعام لاو کانات الوصایّ کغیاره ایةت وال یسامع مناه هاذا اإلنکاار لوصاعي اوصایة من یّد 
ین العاّماا ر قااة بالقّصاامتعلّ  کاااأو العناااو املشاااهد أو لفقراء أو وجااوه القاارب کاملساااجد وة 
یارات له و ت نفسه کاستئجار املیّ  کاان لکاّل العبادات والز مان یعلام بکاذب  حنو ذلاك 

الترافاع معاه عناد علیاه و اإلنکاار  - انةخصوصًا إذا رأى منه اخلی - عي الوصایةمن یّد 
کم  ت نعم فیماا إذا يف ذلك سّیان األجنّ  من باب احلسبةت لکن الوارث و الشرعّي احلا
 تعلّ 

أ
مًا عیل الدعوى به مقّد  حّق  ّص أوع من غیره و تالوارث  یکونت املیّ  مور قت بأ
 .غیره



 (  2مهناج الصاحلنی )ج / 472 

 الفصل اخلامس
 يف أحكام الوصّیة

کماا  - قًا عیل موتهت فإن کان معلّ نسان يف مرض موتهف اإلإذا تصرّ  :1457مسألة 
 أو ثلث مال أو ربعه أو نصفه ت أو هذا املال املعنّی أعطوا فالنًا بعد مو  کذا)إذا قال: 
ا نافااذة مااع اجتماااع م أهّنااقااد تقااّد و تةفهااو وصاایّ  - حنااو ذلااكو (لفااالن بعااد مااو  مااثالً 

عیل إجاازة الورثاة کالواقعاة يف مارض  يف الزائد موقوفتزد عیل الثلثت و م الشرائط ما
کاان منّجاالصاّحة مرض املاوت أو يف حاال غیر   آخر ق معّلا  عاىن کوناه غیار  - ز ً ت و إن 

ة واملحاباة انیّ یکن مشتماًل عیل املّج  م فإن -  آخر قًا عیل أمر إن کان معلّ عیل املوت و
  إشکال. رة عنی بأجرة املثل فهو نافذ بالإجايء بثمن املثل واکبیع ش

إن کان مشتماًل عیل املحاباة  اناًا یساومل ماله إلیه سواء کان مّ  ل مایص م بأن -و
کااالوقف والعتااق واإلبااراء و کااالبیع بأقااّل املعّو  اهلبااة غیاار حمضااًا  ماان مثاان املثاال  ضااة أم ال 

فاه نفاوذه  - ذلاك غیار ضاة  اا دون القیماة واهلبة املعّو من أجرة املثل و اإلجارة بأقّل و
 تقااوالن لااث عاایل إمضاااء الورثااةف مااا زاد عاایل الثة يف توّقااأو کونااه مثاال الوصاایّ  مطلقاااً 
 . م يف کتاب احلجرالثاين کما تقّد  یهي هوصحوال

َّّ  أوىص ببعض آخاراملالك يف مرض موته بعض أمواله وإذا وهب  :1458مسألة   مثأ
ةت لورثاالکاان أمضااامها اهبمااا و فااذا لیعااًا إذا ویف الثلااث هبمااا وکااذا إذا م یااف  مااات ن
إن ْ  م و   ضومها أ

أ
يء اباق شا فاإن زةاًل بااملنّج یبادأ أوّ و -  کما مارّ  - معًا من الثلث خرجاأ

 .صرف فیما أوىص به
 ن تعلیااقا یتضاامّ ( أو حنااو ذلااك ّمااإذا قااال: )هااذا وقااف بعااد وفااا  :1459مســألة 
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إن أجاز  یصهّي  اإلیقاع عیل الوفاة فهو باطل ال ا الوفاة إّن  ق عیلت فاإلنشاء املعلّ الورثة و
 يف مقامنی:  یصهّي 

إنشاااء الوالیااة کمااا يف مااوارد و - ةة التملیکّیاهااي الوصاایّ و - إنشاااء امللااك :أحـداا
  .ةة العهدیّ الوصیّ 

ت فااإذا يف غیرمهااا مان أنااواع اإلنشاااء یصااهّي  إنشاااء العتااق وهاو التاادبیرت وال ثانهيمـا:
جياارمل علیااه حکاام  بطاالت وال (أو صاااحلت أو وقفاات بعااد وفااا  بعاات أو آجاارت) :قااال
 تیبیعاوا أو یوقفاوا بعاد وفاتاه ف مثاًلت حبیث جيب عایل الورثاة أنة بالبیع أو الوقالوصیّ 

ید الوصیّ ذا فهم من کالمه أنّ  إاّل إ ته صحیحة و الوقف فحینئذ  کانت وصیّ ة بالبیع أه یر
 ق شرائطها.ووجب العمل هبا مع حتقّ 

جازه الوارث بعد موته وفا ( وأتك بعد ذا قال للمدین: )أبرأت ذمّ إ :1460مسألة 
إباراء بنفساها تناازل مان قبال الورثاة عان حقّ ة املدینت فإّن إجازة اإلبرئت ذمّ  باراء هام و

 ة املدین.لذمّ 
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 کتاب الوقف
 تسبیل املنفعة.حتبیس األصل و: وهو 

  ّول األالفصل 
 أقسام الوقف وأحكامها يف

ین مهااا الواقااف والعاانی ا یتقااّو ّمااه إفإّناا :الوقااف عاایل قساامنی :1461مســألة  م بااأمر
إ  م بثالثة ا یتقّو مّ املوقوفةت و

أ
 ل بوقاف املسااجداألوّ   اتّص ثالهثا املوقوف علیاهت و مور أ

حقیقاة و تاملسااجد ومهناا أبنیاةیکون الثاين يف غیرها من األوقااف و - أرضًا وفضاًء  -
یاار الوقااف يف القساام األوّ  هااو  فحقیقتااه ا يف القساام الثاااينأّماات وامللااك فااّك و ل هااو التحر

 . طلق یر متلیك العنی املوقوفة للموقوف علیه ملکًا غ
 ینتفعون به يف  املسلمنی لینتفعوا منه ببعض ماإذا وقف مکانًا عیل :1462مسألة 

یس وغیر  املساجد أو جبمیعها من الصالة والذکر  مسجدً   یصر  ذلك م والدعاء والتدر
وقفااًا عاایل  ا یصاایر إّنااتنجاایس وحنوهااات وأحکااام املساااجد ماان حرمااة العلیااه  جتاار  وم

  م الذمل مرّ یکون من القسم الثاين املتقّد ا الحظه الواقف من املنافع وغیرها مّ الصالة و
 .الواقف والعنی املوقوفة وهو املوقوف علیه ثالث غیر  م بأمر ه یتقّو أنّ 
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 :املوقوف علیه إع أقسام باعتبار  ینقسم الوقف :1463مسألة 
کاناات إنسااانًا أم غیااره ةت سااواء أا یکااون وقفااًا عاایل عاانی أو أعیااان خاّصاا: ماالاألّو 

ید فة أو عیل مسجد أو مشهد معنّی أو البستان عیل الکعبة املشرّ  کوقف الدار   أو عیل ز
 .ته وحنو ذلكیّ ذ ّ و

 تةقابل لالنطباق عایل عانی أو أعیاان خاّصا : ما یکون وقفًا عیل عنوان عاّم الثاين
يف  (علاوم الساالم)ة ة کأوقااف الشایعة عایل األّما مصاادیق طولّیایکن له إاّل  سواء م

کاااان لااه مصااادیق طولّیاااعاایل املرجاااع األعاایل يف زماان الغیبااةأو  زمااان احلضااور  ة ت أو 
 اء البلد أو الطلبة أو األیتام وحنو ذلك. ة کالوقف عیل الفقراء أو علمعرضیّ و

ت عناه باجلهاة ر یعّ اعیاان ومنطباق عایل األ  عناوان غیار : ما یکون وقفًا عیلالثالث
کانت جهاة خاّصا ة کوقاف البساتان لیصارف وارده عایل عازاء احلسانی ة أو عاّماسواء أ

ة فاالن أو عایل معاجلاة املارىض أو ّیاة أو عیل إطعاام ذ ّ الفالنیّ  يف الدار  (علیه السالم)
 لك.ة أو حنو ذعامّ  تعلمی القرآن أو تبلیغ املذهب أو تعبید الطرق أو عیل سبل اخلیر 

م تکون ملکًا للموقاوف ل املتقّد العنی املوقوفة يف القسم األوّ  کما أّن  :1464مسألة 
 ت فالبستان املوقوف عیل املساجد أو املشاهد املعانّی علیه کذلك منافعها تکون ملکًا له

یاد و ت نعاام قاد یشااترط الواقااف تاه ملکااًا للموقااوف علیاهءاتااه یکاون بنفسااه ونایّ ذ ّ أو ز
یاد و ه يف االنتفاع بالعنی املوقوفةت کما لو وقاف الادار لیمباشرة املوقوف ع أوالده عایل ز

یصاطلهي عایل هاذا  ت أو وقفنوا فوا بأنفسهملیسک کلوا مان مثاارهت و البستان علوم لیأ
واالنتفاااع بأجرهتااات  الاادار  یکااون للموقااوف علیااه إجيااار فااال  حینئااذ  بوقااف االنتفاااعت و

 .ه فیه وحنوههلم إجارة البستان للتن ّ  إن جاز نه واالستفادة من مثالبستان و بیع مثار  وال
کل من مثار  ميکهنم السکىن يف الدار  نعم إذا م البستان هلجرهتم عان  املوقوفة أو األ
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کاان قیاد املباشارة ملحوظاًا عایل حناو تعاّد  أو احلرا أو لغیر  املکان أو للضرر  د ذلك فاإن 
 بطال الوقاف إاّل و تآخار منافعهاا بوجاه   هلم االستفادة من املطلوب کما هو الغالب جاز 

 .رجع إع الواقف أو إع ورثتهو
کااان املوقااوف علیااه عنوانااًا عاّماا :1465مســألة  م ًا کمااا يف القساام الثاااين املتقااّد إذا 
هلاا إحادى احلااالت ا منافعهاا فتکاون أّماملوقوفة تکون ملکًا للموقوف علیاهت وفالعنی ا

 :الثالث التالیة
وقاف املادارس  تادخل يف ملاك األفاراد أصااًل کماا يفال عناوان وتکون ملکًا لل أن أ.

ین والب وعیل الط یاارة عایل وقف اخلانات عیل املسافر الغرباء ووقف کتب العلم والز
 . ارالزوّ أهل العلم و

 تدخل يف ملك األفاراد بتملیکهاا هلام مان قبال املتاوّل أن تکون ملکًا للعنوان و ب.
 .ان عیل الفقراءکما يف وقف البست اهاقبضهم إیّ و

کاّل  .ج  زماان عایل سابیل اإلشااعة مان دون  أن تکون ملکًا للفراد املوجاودین يف 
البساتان عایل  کماا يف وقاف عمال الوالیة من قبل املتوّل هتم هلا عیل إف ملکیّ قّ تتو أن

 .ل ظهورهن یکون نااه ملکًا للموجودین مهنم من أوّ علماء البلد عیل أ
کااان امل :1466مســألة  کمااا يف  - ةة أو اخلاّصااوقااوف علیااه ماان اجلهااات العاّمااإذا 

لاو اشاترط الواقاف صارف تکون العنی واملنافع ملکاًا للجهاةت و - مالقسم الثالث املتقّد 
 .تبدیلها واملعاوضة علوا جيز  اهنا عیل اجلهة املوقوف علوا ماملنافع بأعی
یار عادا ماا یکاون مان - غصب الوقف جبمیع أقسامه ّن إ :1467مسألة   -  قبیال التحر

باطاًا أو دارً  موقوفاة عایل الفقاراء یستتبع الضمان عینًا ومنفعة ت فلو غصب مدرسة أو ر
کاان أو بنایة موقوفة لیصارف واردهاا يف عاالج املارىض أو حناو ذلاك  فتلفات حتات یاده 
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َّّ  ةلو استوع علوا ماّد ضامنًا لعیهنات و ال يف هاا کاان علیاه أجارة مثلهاا کماا هاو احلارّد  مثأ
 .املوقوفة صب األعیان غیر غ

ّیا :1468مسألة  کاالغمن والبقار إذا کانت العنی املوقوفاة مان األعیاان الزکو واإلبال  ة 
إن اجتمعت فوا شرائط ثبوهتات و م ّیاأّماجتب الزکاة فوا و کاان نااهاا زکو ًا کماا إذا ا إذا 

ًا شخصاایّ  النماااء ملکاااً  العنااب فااإن صااار النخیاال و انًا مشااتماًل عاایل أشااجار وقااف بساات
قت يف ملکه وجبت علیه الزکاة إذا کان بالغاًا ق الزکاة حبیث تعلّ ف قبل وقت تعلّ للمکلّ 
( ماان کتاااب 1086املسااألة )م توضاایهي ذلااك يف قااد تقااّد جتاابت و  مإاّل النصاااب و حااّد 
 .الزکاة

کا ّدَّ بأ  ت بل الةد النیّ ق الوقف  جرّ ال یتحقّ  :1469مسألة  )وقفت(  من إنشائه بلفا 
کاان  ت أو فعالة علیاه ولاو  عوناة القارائنحنومها مان األلفاام الداّلاو )حبست(و ساواء أ

یکان  املساجد أو املشاهدت أو م یعطي آالت اإلسراج أو الفار  إع قامّی  مثل أن معاطاةً 
باة مان ا اجلادار  یعمار  کذلك مثل أن  ملساجد أو یباين بنااًء عایل طاراز أو االساطوانة اخلر

 .ه یکون وقفًا بذلكحنو ذلك فإنّ ه مسجدً  و به املساجد بقصد کونتبىن ما
کاان أحاوط جبمیع أنواعاه و القبول يف الوقف  ال یعتبر :1470مسألة   تاساتحباباً إن 

کااانوا ة فیقبلااه املوقااوف علااوم وّیااکااالوقف عاایل الذ ّ  ما يف الوقااف اخلاااّل ساایّ  الو إن 
یکاه قباول املوجاودین وصغارً  قام به ولاّو  ن سایوجد ماهنم ع قباول ماحيتااج إ المت و

 .بعد وجوده
 ما يف الوقاف اخلااّل سایّ  الوقاف وال ةالقرباة يف صاّح  قصاد یعتبر  ال :1471مسألة 

 .ةیّ مثل الوقف عیل الذ ّ 
قبض املوقوف علیه أو قابض وکیلاه  ة الوقف اخلاّل يف صّح  یعتبر  :1472مسألة 
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ت ن میراثااً فاإذا ماات قبال القابض بطال وکاا - قابض املتاوّل وال یکاه  - هأو قبض ولیّ 
بل یکه قابض املوجاود مان  تنعم یکه قبض الطبقة املوجودة عن الطبقات الالحقة

 
أ
لو کان املوجاودون لاعاة فقابض بعضاهم یوجد مهنا بعد ذلكت و نوع عمّ الطبقة األ

 .یقبض بطل بالنسبة إع من مبالنسبة إع من قبض و دون بعض صهّي 
یشاااترط ه ّناااأاهلل تعااااع علاااوم(  )رضاااوانبااانی الفقهااااء  املشاااهور  :1473مســـألة 

ه لکّناو یکاف   وقاوف علیاه بادون اإلذن مت فلو قابض املیکون القبض بإذن الواقف أن
 یتر  مراعاة مقتضی االحتیاط فیه. فال لو عن إشکال  ال

کانت العانی يف یاده کايف وأوالد أوالده و إذا وقف عیل أوالده الصغار  :1474مسألة 
ا إذا کانات العانی يف یاد غیاره فاالحيتج إع قبض آخارت و ق القبض ومذلك يف حتقّ   ّدَّ بأ

 .مق قبض ولّو من أخذها منه لیتحقّ 
حيتج إع  املوقوف علیه کيف ذلك يف قبضها ومإذا کانت العنی بید  :1475مسألة 
عایل  ة بإذن الواقف بناًء یکون بقااها يف یده بعنوان الوقفیّ  أن ّدَّ بأ  ت نعم القبض جدید
 .مالقبض بإذنه کما تقّد اشتراط کون 

وقاوف علیااه املنقاول باساتیالء امل غیاار ق القابض يف املنقاول ویتحّقا :1476مسـألة 
صاادق ذلااك حبسااب   تلاافوت عاایل العاانی املوقوفااة وصاایرورهتا حتاات یااده وساالطانه

 .اختالف املوارد
ّیا ال یعتبار  :1477مسألة  َّّ  ة فلاو وقاف عیناًا يف زماانيف القابض الفور أقبضاها يف  مثأ

 .الوقف من حینه متّ کيف و ر مان متأّخ ز
ین والقابض يف صاّح   ال یعتبار :1478مسألة  ة اجلهاات العاّماة الوقاف عایل العنااو

یعمال هباا عایل حساب ماا تابیق يف یاده ة الواقاف أنما إذا کان مان نّیاسیّ  وال وقافت  و
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إذا بين کم الشارعّي یکاون القابض  یلازم أن ماعتبااره  عیل و ال احلاا ف ت فاإذا وقامان ق  َّ
الصاالة فیاهت إذا وقاف مکاناًا للصاالة تکاه ق القبض الادفن فواات ومقبرة کيف يف حتقّ 

 مثاال وقااف اخلااان عاایل کااذا احلکاام يفة تکااه إقامااة العاازاء فوااات وإذا وقااف حسااینیّ و
ین والدار   .ه یکه يف قبضها السکىن فواالفقراء فإنّ عیل سکىن العلماء و املسافر

 - اعتبااره عایل تقادیر  - للمساجد کايف يف قبضاهإذا وقاف حصایرً   :1479مسـألة 
ات احلساینیّ اساتعمالهت وکاذا احلاال يف مثال آالت املشااهد ووضعه يف املسجد بقصد 

 .واملساجد وحنوها
 ره عاامر املسجد أو املشهد أو حنومها فعمّ  إذا خرب جانب من جدار  :1480مسألة 

 .یرجع میراثًا لوارثه ات مإذا مإن م یقبضه قابضت وة الوقف وذلك يف متامیّ  کيف
مال  وقفأ فإذا ةالفضولیّ  وجترمل فیهت  إیقاع الوقفالتوکیل يف جيوز  :1481مسألة 

 .غیره فأجازه صهّي 
یکاون  بأن یقفوا شااة عایل أن - الوقوف الّ تتعارف عند األعراب :1482مسألة 

  الذکر 
َّ
 یؤکل ود مهنا )ذبیحة( أمل یذبهي واملتوّل

أ
بصاوفها ینتفاع بیق وأمل تا (منیحة)ن  األ

 ( و)ذبیحاةکاان  إذا ولدت ذکر ً ت وولبهنا
أ
إذا  - هکاذا( ونا  کانات )منیحاةإذا ولادت أ

یض أو ورود مسااافر کااان وقفهاام معلّ  و أو أو سااالمة غاانمهم ماان الغااز قااًا عاایل شاافاء ماار
 .املرض أو حنو ذلك فهي باطلة

یااد هباا هتاصااّح قااة فاایحکم بمعلّ  زة غیاار ذا کاناات منّجااا إأّمااو ا وقااف الشاااة عاایل إذا أر
تابیق ف عایل اجلهاة املوقوفاة علواات وتصارنتاجهاا ونتااج من نتاجهاا و تذبهي الذکور  أن
 شؤون الشاة والنتااج مان من یتوّع ناث لإلنتاج مع استثناء صوفها ولبهنا للواقف واإل

 .بعده
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دارمل وقاف عایل أوالدمل ): ت فإذا قالةيف الوقف توقیته  ّد  جيوز  ال :1483مسألة 
یصهّي بطل وقفاً  (سننی أو عشر  سنة  .حبسًا إذا قصد کونه کذلك ت و

أوالد أوالده ینقاارض کمااا إذا وقااف عاایل أوالده و إذا وقااف عاایل ماان :1484مســألة 
ورثته حنی ( فإذا انقرضوا رجع إع الواقف أو ی: )الوقف املنقطع اآلخریسمّ وقفًا و صهّي 

یاد وأوقاف دارً  عایل ت فاإذا حانی االنقاراض املوت ال َّّ  والده ماثالً ز ماات الواقاف عان  مثأ
َّّ  تر  ولد ً ات أحدمها قبل االنقراض ومولدین و انقرض املوقوف علوم کانت العانی  مثأ

 .وابن أخیه املوقوفة مشترکة بنی العّم 
رجوعاه إع الواقااف أو إع ة الوقاف وال فارق فیمااا ذکرنااه مان صااّح  :1485مسـألة 

فق ینقارض غالباًا فااتّ  ا البانی کوناه ّماغالباًا وا ینقرض ورثته بنی کون املوقوف علیه مّ 
 .انقراضه

د ة املوقااوف علیااه ملحوظااة بنحااو تعااّد خصوصاایّ  یفهاام ماان القاارائن أّن  هااذا إذا م
ینقاارض  ه الغالااب يف الوقااف عاایل ماان الکمااا لعّلاا - ا إذا فهاام مهنااا ذلااكأّماااملطلااوبت و

 ًا کوناه عایل حناو خااّل أنشاأ أیضاق باالعنی وبأن کان الواقف قد أنشاأ التصاّد  - غالباً 
ه إذا انقرض املوقوف ق فال إشکال يف أنّ ة بق أصل التصّد حبیث إذا بطلت اخلصوصیّ 

  تصرف منافعهاا يف جهاة  الواقف أو ورثته بل تبیق وقفًا وترجع العنی إع  علیه م
أ
ى خارأ

 .الواقف األقرب فاألقرب إع نظر 
ًا عایل الادوام لکان الوقف مبنّیا ما إذا کان من الوقف املنقطع اآلخر  :1486مسألة 

یاد وأوالده  لهالوقف علیه يف أوّ  کان وقفًا عیل من یصهّي  دون آخره کما إذا وقاف عایل ز
ف الوقا وقفاًا بالنسابة إع مان یصاهّي  مثاًل فیصاهّي  ع  یَّ الب  وبعد انقراضهم عیل الکنائس و

 .یصهّي  یبطل بالنسبة إع ما العلیه و
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کان جبعل الواقاف کماا إذا أوقفاه باطل سواء أ لالوقف املنقطع األوّ  :1487مسألة 
َّّ  الوقاف علیاه یصاهّي  ال ماااًل عایل وقاف أوّ  القادم أو حبکام الشارع باأن الشهر  لمن أوّ   مثأ

 .ين جتدید الوقف عند انقراض األّوليف الثااألوع إن کان األحوط عیل غیرهت و
 .م یصهّي  اجةشرط عودها إلیه عند احلإذا وقف عینًا عیل غیره و :1488مسألة 

 مسااتقبّ   قااه عاایل أماار ت فلااو علّ ة الوقااف التنجیاازیشااترط يف صااّح  :1489مســألة 
ا حمتماال احلصااول مااع عاادم کونااه ّماا حاااّل  ع احلصااول أو أماار معلااوم احلصااول أو متوّقاا

أو إذا  وقفات دارمل إذا جااء رأس الشاهر ): ة العقاد بطالت فاإذا قاالف علیاه صاّح تتوقّ 
معلاوم  حااّل  قاه عایل أمار إذا علّ بطالت و (الیوم یوم اجلمعاة أو إن کان هذا ولد ل ذکر 

کاان لکّنامهاول احلصاول و قه عیل أمر احلصول أو علّ  ة العقاد ف علیاه صاّح تتوّقا ّمااه 
ید ید ً ): کما إذا قال ز  .صهّي  (وقفت دارمل إن کانت ل)أو  (وقفت دارمل إن کنت ز

ه أراد یفهام مناه عرفاًا أّنا أن بطال إاّل  (هذا وقف بعد وفا ) :إذا قال :1490مسألة 
 .ق شرائطها فیوقف بعدهة بالوقف فیجب العمل هبا عند حتقّ الوصیّ 

قاف ة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا ویشترط يف صّح  :1491مسألة 
یك ال ( ماثاًل عایل حناوعایل أخايإذا قاال: )دارمل وقاف عاّ  وعیل نفسه بطالت و تشار

َّّ  ف عیل نفسهوققصد ال کان عیل حنو الترتیب بأنإذا بطل الوقف يف نصف الدارت و  مثأ
َّّ  إن قصاد الوقاف عایل غیارهل فیبطل مطلقًات وعیل غیره کان الوقف من املنقطع األوّ   مثأ

: إن قاالت وقاف املنقطاع اآلخارکاان مان الونفساه بطال بالنسابة إع نفساه فقاط وعیل 
َّّ  أخي هي وقف عیل) َّّ  عیل نفسي مثأ ید مثأ یدت بالنسبة إع نفسه و طل الوقف( بعیل ز ز
 .وسطکان من الوقف املنقطع الو

إذا اسااتثىن يف ضاامن إجااراء الوقااف بعااض منااافع العاانی املوقوفااة  :1492مســألة 
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 ت فیصااهّي لوقااف ال ماان الوقااف عاایل نفسااه لیبطاالخارجااًا عاان ا ه یعااّد ألّناا صااهّي لنفسااه 
یساااتثين الساااعف وغصاااون األشاااجار  أن أو ت وأوراقهاااا عناااد الیااابس یوقااف البساااتان و

یع عیل السننی کّل أداء دیونه سواء أ یستثين مقدار  کاذا أو بنحاو  کان بنحو التوز سانة 
 .الدیون عیل الصرف من مصارف الوقفتقدمي أداء 
بااأداء دیونااه  - مااثالً  - ع ماان أوالدهإذا وقااف بسااتانًا عاایل ماان یتباا ّ  :1493مســألة 

کال جیراناه ماثاًل باالتب ّ  کذا إذا أوقفها عیل من یقوم منت وة صهّي ة أو الشرعیّ العرفیّ  ع بأ
 ه یصااهّي النفقااة الواجبااة علیااه هلاام فإّناا  يف مقاادار أوالده حاایّت ه ونااة أهلااوضاایوفه أو مؤ

 .الوقف يف مثل ذلك
ــألة  ة بعااد املااوت ة أو العرفّیااإذا وقااف عینااًا عاایل وفاااء دیونااه الشاارعیّ  :1494مس

 .یل أداء العبادات عنه بعد الوفاةکذا لو وقفها عو تیصهّي  م
 ميکن الاتخلّ  :1495لة مسأ

أ
 خارى غیار ص مان إشاکال الوقاف عایل الانفس بطارق أ

 :من منافع العنی املوقوفة لنفسه ر استثناء مقدا
َّّ  ك العنی لغیرهميّل   أن :مهنا یاد مان  یقفها الغیر  مثأ نتاه ومؤتاأمنی عیل الهنج الذمل یر

 . تملیكیه يف ضمن عقد الیشترط ذلك عل له أن ووفاء دیونه وحنو ذلكت وجيوز 
بعاد الوقاف یفساخ اإلجاارة الفساخ و ة وجيعال لنفساه خیاار رهاا ماّد : أن یؤّج مهناو

 .نفعة إلیه ال إع املوقوف علومفترجع امل
الوقاف  املوقوفة يف مثل وقف املساجد وانتفاع الواقف بالعنی جيوز  :1496مسألة 

ین الکلّ ةت وعاایل اجلهااات العاّماا کااان اّیااکااذا الوقااف عاایل العناااو لواقااف داخاااًل يف ة إذا 
ل ماان کااان الوقااف علیااه ماان قبیاال القساام األوّ داخاااًل فیااه فیمااا بعااد و ان أو صااار العنااو

ناافع يف ملاك املوقاوف تادخل امل ( حیاث ال1465الثاة املاذکورة يف املساألة )األقسام الث
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وقاوف ا إذا کان من قبیل القسم الثالث حیث تکون املناافع ملکاًا للمأمّ علوم أصاًلت و
ة مهنااات باال یلاازم أخااذه حّصاا إشااکال يف عاادم جااواز  یل ساابیل اإلشاااعة فااالعلااوم عاا

یقصد خروجه عنهحنی ا یقصد من العنوان املذکور  أن  .لعقد من عدا نفسه و
 ا يف القسم الثاين حیث تدخل املنافع يف ملك املوقاوف علاوم بتملیاك املتاوّل أمّ و
 تة من املنافع إشاکالأخذه حّص دخول الواقف يف العنوان و  جواز اها فهإقباضهم إیّ و
یاااع املناااافع عااایل املوقاااوف علاااوم عااایل حناااو سااایّ  ال - کاااان مقتضااای الوقاااف توز ما إذا 

 .كذل االحتیاط يفمقتضی یتر  مراعاة  فال  - االستیعاب
کاان الزمااًا ال إذا متّ  :1497مسـألة  إن وقااع يف للواقااف الرجاوع فیااهت و جياوز  الوقااف 

 . احلجرم يف کتاب  فیما زاد عیل الثلث کما تقّد إاّل  هللورثة رّد  مرض املوت م جيز 

 الفصل الثاين
 يف شرائط الواقف

 عاادم احلجاار والقصااد و : البلااو  والعقاال واالختیااار يف الواقااف یعتباار  :1498مســألة 

أو أذن إن بلغ عشرً  و وقف الصّ   یصهّي  ست فاللَّ ف يف املوقوف لسفه أو فَّ عن التصرّ 
ت نعم إذا علیه املحجور  النون وال املکره وال الغافل والساهي وت وال وقف املجفیه الوّل 

بائاه أو ة أو املبرّ  یوقف ملکه بعد وفاته عیل وجوه اخلیر  بأن أوىص الصّ   ألرحاماه وأقر
 .مته کما تقّد عقل نفذت وصیّ وکان قد بلغ عشرً  و

کاان  وقاف الکاافر  ت فیصاهّي ال یشترط يف الواقف اإلسالم :1499مسألة  واجادً  إذا 
 الشرائط. لسائر 
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 الفصل الثالث
ّل فيما یتعلّ   الناظر وق باملتو

نظارتاه جيعال تولیاة الوقاف واملساجد أن  للواقف يف وقف غیار  جيوز  :1500مسألة 
 جعلهاا للغیار  أو مشاترکًا ماع غیارهت وکاذا جياوز  ة مساتقاّلً لنفسه ماا دام احلیااة أو إع ماّد 

کاّل یکاون املتاوّل  یة لنفساه أو لشاخص آخارت باأنالتول ل أمر جيع أن کذلكت بل جيوز    
 جيعال أمار جيعال التولیاة لشاخص و أن ناه نفساه أو ذلاك الشاخصت بال جياوز مان یعیّ 

 . بعده املتوّل یعنّی  متول ّ  هکذا کّل  بعده بیدهت وتعینی املتوّل 
نفساه أو لغیاره حانی إنشااء الوقاف ا یکون للواقف جعال التولیاة لإّن  :1501مسألة 

عزل مان جعلاه  عن الوقفت فلیس له جعل التولیة ألحد وال بعد متامه فهو أجنّ   اأمّ و
ه شارط أّناجعال التولیاة لشاخص و ط لنفساه ذلاكت باأن إذا اشتریًا عن التولیة إاّل متولّ 

 شاارط الواقااف کمااا إذا جعاال الوالیااة للعاادل لااو فقااد املتااوّل یعزلااه عزلااهت و ماایت أراد أن
حاجااة إع  أرشااد أو حناو ذلااك انعاازل باذلك بااال یاارهغ ففساق أو جعلهااا للرشااد فصاار 

 .عزل
دارة شاااؤونه ولاااو تکاااون لاااه الکفایاااة إل  الوقاااف أنيف متاااوّل  یعتبااار  :1502مســـألة 

یقتضاایه  موثوقااًا بااه يف العماال عاایل وفااق مااا أن یکااون ت کمااا یعتباار باالسااتعانة بااالغیر
ئن أو للخاا - ةاّمااملصاالهي العخصوصاًا يف اجلهاات و - جعل التولیة جيوز  الوقفت فال

إن کان بالغًا عاقاًل غیر  البالغ واجادً   لو کان غیر سفیهت و ملن لیس له الکفایة لذلك و
ین جاز   یًا.جعله متولّ  للشرطنی املذکور
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 کاان حاضار ً جيب علیاه القباولت ساواء أ لو جعل التولیة لشخص م :1503مسألة 
َّّ  يف ملس إیقاع الوقف أم م یکن حاضرً  فیه ولاو بعاد وفااة الواقافت  لاغ إلیاه اخلبار ب مثأ

نی جياب القباول عایل املتاولّ  عل التولیة ألشخال عایل الترتیاب وقبال بعضاهم ملو جو
لاه عازل   جاازلاو قبال التولیاة منصاوبت و ت مفع عدم القبول کان الوقاف باال متاوّل  بعده

کاان األحاوط و - کالوکیال - نفسه بعد ذلاك عازل  لاوو یعازل نفساه ال أناساتحبابًا إن 
کم   .الشرعّي یقوم بوظائفه مع املراجعة إع احلا

 للوقاف کعادم صارفه مناافع الوقاف يف إذا ظهرت خیاناة مان املتاوّل  :1504مسألة 
کم املوارد املق ّ  إن تإلیه من مينعاه عهناا أن یضّم  الشرعّي رة من الواقف فللحا ميکان  م و
 .یًا لهمتولّ  نصب شخصًا آخر ذلك عزله و
کااّل  شاارط التولیااة الثناانیلااو  :1505مســألة  مهنمااا  ت فااإن فهاام ماان کالمااه اسااتقالل 
ة انفاارد إذا مااات أحاادمها أو خاارا عاان األهلّیاات ویلاازم علیااه مراجعااة اآلخاار وال اسااتقّل 
تکن  االجتماع لیس ألحدمها االستقاللت وکذا لو أطلق وم إن فهم من کالمهت واآلخر

یناة عایل إرادة االساتقاللت و نی لاو ماات أحادمها أو خارا عاان يف الصاورتنی األخیاارتقر
کم  ة یضّم األهلیّ   . شخصًا آخر إع اآلخر  الشرعّي احلا

لاو أطلاق کانات ت وباعاملّتَّ   وشاغله فهاو الواقف وظیفة املتاوّل لو عنّی  :1506مسألة 
بابه  ما هو املتعارف من تعمیر وظیفته  إجارته وحتصیل أجرته وقسمهتا عیل أر الوقف و

لایس ألحاد ذلك عیل وجه االحتیاط ومراعاة الصالوت و ّل ت کوأداء خراجه وحنو ذلك
 ینصب الواقف متولّ  أن جيوز ت و املوقوف علوممزامحته يف ذلك حیّت 

أ
 مور یًا يف بعض األ

حفظهااا  وحتصاایل املنااافع إع أحااد وأماار  التعمیاار  يف اآلخاارت کمااا إذا جعاال أماار  وآخاار 
باهبا إع آخرت أو جعل لواحد أن  ون الوقاف بیاده وحيفظاه ولخخار یکا وقسمهتا عیل أر
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بااا  اجلهااات ماان  أمهاالوحتصاایل الفائاادة و ض إع واحااد التعمیاار فت ولااو فااّو التصاارّ 
منصوب  متوّل   ض إلیه بالفّو  ما ا کان الوقف بالنسبة إع غیر غیرمهاحلفا والقسمة و

 .فیجرمل علیه حمكه وسیأ 
 من مثارة العانی املوقوفاة ناً یّ مع  مقدار ً جيعل الواقف للمتوّل  أن جيوز  :1507مسألة 

کثااار  کاااان أقاااّل أو منفعهتاااا أو مااان غیرمهاااا ساااواء أ یًات أم  مااان أجااارة املثااال أم أ مسااااو
من القرائن  یظهر   أنجيعل له شیئًا کانت له أجرة املثل إن کانت لعمله أجرة إاّل  م فإن
 .ةانیّ الواقف قصد املّج  أّن 

یض التولیاااة إعلااایس للمتاااوّل  :1508مســـألة   ماااع عجااازه عااان غیاااره حااایّت   تفاااو
فیما  له توکیل الغیر  ت نعم جيوز یاً  إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولّ مل إاّل التصّد 

 .یشترط علیه املباشرة يف تنفیذه یه من وظیفته إذا مکان تصّد 
املقصااود  أّن  ت فااإن أحاارز للواقااف أن جيعاال ناااظرً  عاایل املتااوّل  جيااوز  :1509مســألة 

فاته يف تصاارّ  إشاارافه علواا ألجاال االساتیثاق فهااو مساتقّل عاایل أعمالاه والعاه د اّط مارّ 
 أّن  إن أحاارز العااهت وا الااالزم علیااه اّط إّنااهتا ونفوذهااا ويف صااّح  إذن الناااظر  یعتباار  وال

یبه عمل املتوّل املقصود إعمال نظره و یبهت ولو ف إاّل له التصرّ  جيز   متصو  بإذنه وتصو
ینمراده فالالزم مراع رز حي م  .اة األمر

ت  مع الشارط من عدم إمکان عزله بعد النصب إاّل م يف املتوّل ما تقّد  :1510مسألة 
حنو ذلك  هلا وعدم وجوب قبول التولیة عیل املعنّی زاء عملهت وإيء له اجعل ش جواز و

 .أیضاً  ام جيرمل نظیرها عیل الناظر من األحک
نصاابه لنفسااه أو  جيعاال حااّق  میااًا للوقااف وإذا م جيعاال الواقااف متولّ  :1511مســألة 

کاأوالد الواقاف عیل أفراد معیّ  لغیره فاملال املوقوف إن کان موقوفاً  نة عیل حناو التملیاك 
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ف علیه انتفاعهم مهنا فعااًل مان دون  ا یتوقّ  املوقوفةف يف العنی هلم التصرّ  مثاًل جاز 
إن تأخذ إجازة أحد فیما إذا کانوا بالغنی عاقلنی رشیدین کاان زماام  یکونوا م و کذلك 

مراعاااة مصاالحة فوااا  ااا یرجااع إع مصاالحة الوقااف وف ا التصاارّ أّماامت وذلااك بیااد ولااّو 
کم الشرعّي  إجارهتا عیل الطبقات الالحقة فاألمر بطون من تعمیرها وال أو  فیه بید احلا

 .املنصوب من قبله
املوقوفاة  ة أو عنوان کذلك کااألموالة أو خاّص عامّ  إن کان املال موقوفًا عیل جهة  و

عادم عادم نصاب الواقاف أحادً  للتولیاة و  لاه يف حاالعیل الفقراء أو اخلیرات فاملتوّل 
کم الشرعّي حّق جعل   .أو املنصوب من قبله النصب لنفسه أو لغیره هو احلا

کم  :1512مسألة  بهو الشارعّي األوقااف الاّ تکاون تولیهتاا للحاا إذا فقادا أو  منصاو
 .لیهتا لعدول املؤمننیما تکون توميکن الوصول إلو م

کم  ال فااارق يف رجااوع األمااار  :1513مســألة   یعااانّی  باانی ماااا إذا م الشااارعّي إع احلااا
جعاال  ت فااإذاةیکاان أهاااًل هلااا أو خاارا عاان األهلّیاا  ومباانی مااا إذا عاانّی یااًا والواقااف متولّ 

 .اً ینصب ولیّ  هنم عادل أو کان ففسق کان کأن میکن بی التولیة للعادل من أوالده وم
 عاادل م یکاان فااوم إاّل لتولیااة لعاادلنی ماان أوالده مااثاًل ولااو جعاال ا :1514ســألة م

کم  واحد ضّم  فاوم عادل أصااًل نصاب یوجاد  ا لاو مأّمات وإلیه عداًل آخر ً  الشرعّي احلا
کم عدلنی  .بشؤون الوقفنصب عدل واحد أیضًا إذا کان کافیًا للقیام  یکهوت احلا
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  الفصل الرابع
 قوفةيف شرائط العني املو

وقااف الاادین  ة فااال یصاهّي یکااون عینااًا خارجّیا يف املوقاوف أن یعتباار  :1515مسـألة 
ید من فر  وقفت ما هو ل يف ذمّ ةت فإذا قال: )العینیّ  وقف املنفعة غیر  وال أو إنااء ة ز

کوقاف  - يف املعانّی یصهّيت وأّما وقف الکّ ّ  أو حنومها( أو قال: )وقفت منفعة دارمل( م
بّ  مائة متر   . فهو صحیهي - نة من أرضمثاًل من القطعة املعیّ  عمر

  وقاااف احلااارّ  یصاااهّي  ت فاااالتکاااون العااانی ملوکاااة أو حبمكهاااا أن  یعتبااار :1516مســـألة 
بقرهاا مان ساهم وقاف إبال الصادقة وغنمهاا و ة قبل حیازهتات وجيوز املباحات األصلیّ و

کمو ةإذا اقتضااته املصاالحة العاّماا تعاااعساابیل اهلل  أو  الشاارعّي  کااان الواقااف هااو احلااا
 .املأذون من قبله

حبیاث ميناع  الغیار  قاة حلاّق تکاون متعلّ  ال يف العانی املوقوفاة أن یعتبر  :1517مسألة 
 ها. وقف العنی املرهونة قبل فکّ  ت فال یصهّي ف الناقل أو ما حبمكه فوامن التصرّ 

ً  معتاّد  ةا ميکان االنتفااع هباا ماّد تکون ّما يف العنی املوقوفة أن یعتبر  :1518مسألة 
کااه و وقااف األطعمااة واخلضاار  ت فااال یصااهّي هبااا مااع بقاهئااا  نفااع فیااه إاّل  ا الحنوهااا ّمااوالفوا
حياان و البإتالف عینه و  لفتارة قصایرةت کماا یابیق إاّل  ا الّما حنومهاا للشاّم وقف الاورد والر

الم وت اللهااو املحاارّ الآ وقااف یصااهّي  اًلت فاالیکااون االنتفاااع هبااا حمّلاا أن یعتبار   ت القمااار آ

یعتبر حنوها مّ بان ولْ والّصأ  لة تکون املنفعة املقصودة بالوقف حملّ  أن ا حيرم االنتفاع بهت و
 .ان حلرزها أو بیعهاأو الدکّ  ة حلمل اخلمر وقف الدابّ  یصهّي  فال

ا ميکاان قبضااها حااال ة الوقااف أن تکااون العاانی ّماايف صااّح  ال یعتباار  :1519مســألة 
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 ق القابض بعاده صاهّي حتقّ اململو  يف اهلواء و یر رد أو الطت فإذا وقف اجلمل الشاالوقف
 .الوقف

والبساتنی  لدور اة وقف الثیاب واألواين والفر  وال إشکال يف صّح  :1520مسألة 
احلیوانات إذا کان ینتفاع هباا يف الرکاوب أو احلمال  كکذلالسالو ووالکتب و واألرايض

ا لاه کاذا غیرهاا ّماذلاك و أو غیار أو الصاوف  أو الشاعر   أو کان هلا ناء من اللانب أو الاوبر
ینی و  الادنانیروقف الدراهم و لةت وجيوز منفعة حملّ  کاان ینتفاع هباا يف التاز ا أّماوهت وحناإذا 

 یتر  مراعاة مقتضی االحتیاط فیه. الوففیه إشکال  وقفها حلفا االعتبار 
 وحنومهاا واللانب ة مثال الثمار من املنفعة العینّیا املراد من املنفعة أعّم  :1521مسألة 

 .ة مثل الرکوب واحلرث والسکىن وغیرهااملنفعة الفعلیّ و
لالنتفااع حاال الوقاف  ال یشاترط يف العانی املوقوفاة أن تکاون حمااّلً  :1522مسألة 

ووقاف  تثمار  وقف الشجرة قبل أن ة فیصهّي لو بعد مّد بل یکه کوهنا معرضًا لالنتفاع و
 .حلمل علواتقوى عیل الرکوب أو ا ة الصغیرة قبل أنالدابّ 

 الفصل اخلامس
 يف شرائط املوقوف عليه

  :1523مسألة 
أ
 : موریشترط يف املوقوف علیه أ

د بنی شیئنی أو أشیاء مثال أحاد املساجدین أو ت فإذا وقف عیل املرّد التعینی :لاألّو 
ین أو یصهّي  ملشهدین أو أحد الولدین مثاًل مأحد ا ت نعم إذا وقف عیل اجلامع بانی أمار

 
أ
 .صهّي  مور أ

الوقف عیل املعدوم حالاه  حال الوقف فال یصهّي  : وجوده يف الوقف اخلاّل الثاين



 493/ شرائط املوقوف علیه  - الوقفکتاب 

کان موجودً  قبل ذلك ید السواء أ ذمل مات أو یوجد بعد الوقاف ت کما إذا وقف عیل ز
ینفصال حانی الوقاف فاه  ا إذا کاان محااًل مأّمایقف عیل ولده الذمل سایولدت و مثل أن
ت نعاام إذا وقااف عاایل قتضاای االحتیاااط فیااهفااال یتاار  مراعاااة م إشااکالالوقااف  صااّحة

یًا للموجاود يف  ملعدوم تبعًا للموجود بالفعل باأناحلمل أو ا جيعال طبقاة ثانیاة أو مسااو
َّّ  کماا إذا وقاف عایل أوالده الطبقة حبیث لو وجاد لشاارکه صاهّي  َّّ  عایل أوالدهام مثأ عایل  مثأ

 .أوالد أوالدهم وهکذا
َّّ  نإذا وقف عیل أوالده املوجودی :1524مسألة  یکاون  عیل مان سایوجد عایل أن مثأ

 .صهّي مًا عیل املوجودین بعد وجوده مقّد 
ین أو احلّجاا :1525مســألة  اج أو عااام البلااد أو حنااو ذلااك ماان إذا وقااف عاایل الزائاار

ین العامّ  إن صاهّي  توجد يف وقت آخار  الة الّ توجد هلا أفراد يف وقت والعناو یکان  م و
یکان يف زماان الوقاف  ماثاًل عایل فقاراء البلاد وم بساتاناً ت فإذا وقف له فرد حنی الوقف

َّّ  ه لاو کاان موجاود ً کماا أّنا تالوقاف يف البلد لکن سیوجد صهّي  فقیر  َّّ  یوجاد م مثأ وجاد  مثأ
يف زمااان  هتااه فاایحفا مثااریبطاال الوقااف يف فتاارة عاادم وجااوده باال هااو باااق عاایل وقفیّ  م
إن إع أن ود الفقیر اادم وجااع ه بیاع وحفاا مثناه إع ذلاك ميکن حفظه بعینا م یوجد و

 .الزمان
إعاناة عایل املعصایة کفعال الزناا  ماا فیاهمة ویکون من اجلهات املحرّ  ال أن :الثالث

یساها و مر شرب اخلو م وحناو شاراء آالت اللهاو املحارّ ونسخ کتب الضاالل ونشارها وتدر
 .ذلك

 .لةيف اجلهات املحلّ  وقف املسلم عیل الکافر  جيوز  :1526مسألة 
یك  ما یصهّي الوقف علیه و یصهّي  ال إذا وقف عیل ما :1527مسألة  عیل حناو التشار
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إنة ابالنساابة إع حّصاا صااهّي ل وة األوّ بطاال بالنساابة إع حّصاا کااان عاایل حنااو  لثاااينت و
 فیصهّي  رً  کان من املنقطع اآلخر إن کان مؤّخ و رأساً  بطل ماً ل مقّد الترتیب فإن کان األوّ 

 .مده کما تقّد یبطل فیما بعالوقف علیه و فیما یصهّي 
َّّ  الوقف علیه یصهّي  إذا وقف عیل ما :1528مسألة   الوقاف علیاه یصهّي  ال ماعیل  مثأ

 َّّ کاان مان املنقطاع الوساط فیصاهّي  یصاهّي  عیل ما مثأ یبطال فیماا ل ويف األوّ  الوقاف علیاه 
 .  يف األخیرعده مطلقًا حیّت ب

 الفصل السادس
 نييف بیان املراد من بعض عبارات الواقف

تاه وحنلتاه لاو بفقاراء ملّ  إذا وقف عایل الفقاراء أو فقاراء البلاد اخاتّص  :1529مسألة 
کاان ّما ینة عیل االختصال کما لو  أهال  یعطاف عایل الفقاراء مان غیار  ن الوجدت قر

ه الساائد يف أتبااع مان أهال حنلتاهت کماا لعّلا ا مطلقًا أو مع وجاود فقیار حنلته ومذهبه إمّ 
کااان الواقااف ماان خمتلااف األدیااان واملااذاهب يف غالااب األزم نااة واألمکنااةت وعلیااه فلااو 

کااان ماان الوااود أو النصااارى اخااتّص  املساالمنی اخااتّص   الوقااف بفقااراء املساالمنی ولااو 
إن کان الواقف من بعض الف    .بأهل فرقته ومذهبه ق واملذاهب اختّص  َّ بفقراهئم و

یة أو فقراء املحلّ  :1530مسألة  منه  هر ة فالظاإذا وقف عیل فقراء البلد أو فقراء القر
جيااب  اصااهم لیلاازم االسااتیعابت وعلیااه فااالا ملااك ألشخم مصاارف ملنافعااه ال أهّنااأهّناا

یعها عیل لاعة معتّد  هبا مهنم فضاًل عان اساتیعاهبم لیعاًات نعام لاو کانات هناا   توز
ینة عیل ذلك لزم  کثیرة واملوقاوف علاوم قلیلاون ت کما لو کانت منافع الوقف باعهااتّ قر

کااّل ة مصااما مااع قّلااساایّ  ال اا ه الواحااد مااهنمت فإّناا رف  ع يف املصاارف ماان التوّساا حینئااذ   ّدَّ بأ
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ینة عیل إرادته االستیعاب والصرف عایل اجلمیاع  ینةت ولو کانت قر حسبما تقتضیه القر
قهم عازل ميکان لغیباة بعضاهم أو لتفارّ  م فاإن ت العمل  وجهياا الغائبنی مهنم تعنّی حیّت 
إذا شاّك ع زماان الاتمکّ ته إلیاه إن من إیصال حّص یتمکّ  ة من محّص  يف عاددهم  نت و

 .التفتیش والفحص استحباباً  األحوطو عیل األقّل  اقتصر 
ّ أو أصهارمل أو أرحاامي أو یّ عیل أوالدمل أو ذ ّ هذا وقف إذا قال: ) :1531مسألة 

 .منه العموم فیجب فیه االستیعاب ر فالظاه (تالمذ  أو مشا ي أو جیراين
یدخل  ان ملن یعتقد الواقف إسالمهت فالملسلمنی کإذا وقف عیل ا :1532مسألة 

إن أقرّ  یعّم   يف املوقوف علوم من یعتقد الواقف کفره و  املسلمنی الوقف بالشهادتنیت و
 .اقجاننی والسفهاء والعدول والفّس وامل والصغار  ناث والکبار واإل لیعًا الذکور 

کااا إذا وقااف عاایل املااؤمننی اخااتّص  :1533مســألة  ن مؤمنااًا يف اعتقاااد الوقااف  اان 
یّ إالواقفت فإذا کان الواقاف  یّ  ثينبااإلالوقاف  ًا اخاتّص ثاين عشار ةت ة مان اإلمامّیاعشار

اقت وکاذا إذا فرق بنی الرجاال والنسااء واألطفاال واملجااننی وال بانی العادول والفّسا وال
کاان الواقاف عایل الشایعة مان بعاضعیل الشایعةت وأّما عشرمّل  وقف االثنا ا ا إذا  ق  َّ الف 

 
أ
ن یعتقاد فرقتاه وغیارهم ّما تبااعألمناه العماوم  الظااهر  ّن إ :من الشیعة فقاد یقاال خر األ

 . ة لهیّ کلّ   ( بال فصلت ولکن العلیه السالم) اخلالفة لعّ  
یکاون  فااملراد مناه ماا  إذا وقف يف سبیل اهلل تعاع أو يف وجاوه البارّ  :1534مسألة 
 .قربة وطاعة
به فااملرجع فیاه العارفت وکاذا إذا وقاف  إذا وقف عیل أرحامه :1535مسألة  أو أقار

إاّل  ینة عیل إرادته الترتیاب وفاق طبقاات اإلرث و  لازم عیل األقرب فاألقرب ما م تقم قر
 .باعهااتّ 
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  إذا وقااف عاایل أوالده اشااتر  الااذکر  :1536مســألة 
أ
کااان واأل ناا  واخلناا ت نعاام إذا 

  خاتّص ا لبعض البالد خصول الذکر  املفهوم يف العرف اخلاّل 
أ
نا ت وکاذا باه دون األ

 .ذا وقف عیل أوالده وأوالد أوالدهاحلال إ
ین واإل وةخااإل اشاتر  خوتاهإ إذا وقف عیل :1537مسألة  خاوة لالب فقاط للباو

 واإل
أ
یّ  ّم خاااوة لااال ةت وکاااذا إذا وقاااف عااایل أجاااداده اشاااتر  األجاااداد ألبیاااه فقاااط بالساااو
 
أ
ین  وال فإنااه یعااّم هت وکااذا إذا وقااف عاایل األعمااام أو األخااّمااواألجااداد أل األعمااام للبااو
 
أ
خااوة أوالدهاام وال األخااوات یشاامل الوقااف عاایل اإل وکااذلك األخااوال وال ّم ولاالب ولاال

  وال
أ
ات مطلقاااًا وأخواهلماااا والعّمااا ّم الوقاااف عااایل األعماااام واألخاااوال أعماااام األب واأل

 .واخلاالت کذلك
إذا وقف عیل ذ إذا وقف عیل أبنائه م :1538مسألة  دخال ته یّ  ّ تدخل البناتت و

  الذکر 
أ
 .وغیره ّ  لْ والصأ  ن واأل

مناه  فالظااهر  (اتعااقبوا وتناسالو مااأوالدمل إذا قال: )هذا وقف عیل  :1539مسألة 
إذا قال: ) یكت و ت مناه الترتیاب ( فالظااهر األعایل فااألعیل أوالدمل ا وقف عایلهذالتشر

إذا قااال قااةت أو طبقااة أو طبقااة بعااد طبهااذا وقااف عاایل أوالدمل نساااًل بعااد نساالت ): و
یك قوالن( فه کوفطبقة  . الصحیهي هو األّولو تنه للترتیب أو للتشر

کااان الوقااف ترتیبّیاا :1540مســألة   ة تابعااة جلعاال الواقاافت فتااارةً ًا کاناات الکیفّیااإذا 
یراعاای األقاارب فاااألقرب إع الواقاافت  جيعاال الترتیااب باانی الطبقااة السااابقة والالحقااة و

 ه وعمّ   عمّ یشار  الولد أباه وال ابن األ فال
أ
 ته وال ابان األ

أ
خارى خات خالاه وخالتاهت وأ

کااّل   اآلباااء شااار  طبقااة وأبناااهئمت فااإذا تااويّف  جيعاال الترتیااب باانی خصااول اآلباااء ماان 
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ميکن أن جيعل الترتیب عیل حنو آخر  یأ  األوالد أعمامهم مثاًلت و الوقوف عیل  ّن ت فإع َّ ّتَّ و
 .حسب ما یقفها أهلها

إذا مااات أحاادهم  طبقااة بعااد أوالدمل طبقااة یلعاا توقفاالااو قااال: ) :1541 مســألة و
د وکان له ولد فنصیبه لولده( فلو مات أحدهم ولاه ولاد یکاون نصایبه لولادهت ولاو تعاّد 

إذا مات من ال  م النصیب بیهنم عیل الرؤوستالولد یقّس  کاان يف و ولد له فنصیبه ملن 
 . م فیه الولد الذمل أخذ نصیب والدهیشارکه طبقته وال

د املوقااوف علیااه باانی عنااواننی أو شخصاانی فااإن تصااادق ا تاارّد إذ :1542مســألة 
إاّل االعنوانان يف مورد أو أمکن التصالهي بنی الشخصنی عیل ش  أقارع بیهنماات يء فهاو و

إذا شّك  یکّي  ه تارتیّ  يف الوقاف أّنا و کاان هناا  إطاالق يف عباارة الواقا أو تشار ف فاإن 
إن یك و م املرتبااة املحتملااة التقااّد  یکاان فوااا إطااالق أعطااي أهاال م کااان مقتضاااه التشاار

أمکن التصالهي بیاهنم وبانی مان بعادهم بشاأهنا فهاو  دة فإنة املرّد ا احلّص هتمت وأمّ حّص 
إاّل   و
أ
 .هنما فتعطی من خرجت القرعة باعهبی عَّ ر  قْ  أ

علماااء  - حبسااب الغالااب - منااه إذا وقااف عاایل العلماااء فالظاااهر  :1543مســألة 
یعة فال  .م واهلندسة واجلغرافیا وحنوهمنجووال یشمل علماء الطّب  الشر

ین مهنم وال إذا وقف عیل أهل بلد اختّص و ین  باملواطننی واملجاور یشمل املسافر
إن  .ة فیهنووا إقامة مّد  و

 إذا وقف عیل مساجد أو مشاهد صارف ناااه يف مصااحله مان تعمیار  :1544مسألة 

إنارة وکنس وحنو ذلك من مصاحلهت ويف جواز  النمااء إلماام يء من اإعطاء ش وفر  و
یناة   أنإاّل  - االحتیااطمقتضای مراعااة معه یتر   ال - اجلماعة إشکال تکاون هناا  قر
 .یشمل ذلك فیعطی منه حینئذ   عیل إرادة ما
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صارف يف إقاماة عزائاه مان  (علیاه الساالم)إذا وقاف عایل احلسانی  :1545مسـألة 
یارهت واألحاوط أجرة القار  وما یتعارف صرفه يف املجلاس للمساتمعنی مان طعاام أو غ

 فاارق باانی إقامااة ملااس للعاازاء ت وال(علیااه السااالم)األوع إهااداء ثااواب ذلااك إلیااه 
إن کر  و ذلاكت  يف املسجد أو احلرم أو الصاحن أو غیار  (علیه السالم)لعزائه  یعطی الذا

إاّل  (علیااه السااالم)هااذا مااع انصااراف الوقااف علیااه  علیااه   جاارىإع إقامااة عزائااهت و
 .(علوم السالم)ة واألمّ  ( اهلل علیه وآلهصیّل ) النّ   سیأ  يف الوقف عیل ما

ا ت أو أماواتیصرف عایل مّیا إذا وقف عیل أن :1546مسألة   ر  صأ
يف مصااحلهم  فَّ

 
أ
ّیاااأل إذا احتماال اشااتغال ذّماااخرو هتم ة ماان الصاادقات عاااهنم وفعاال اخلیاارات هلااامت و

 .هتمأیضًا يف إفراا ذمّ  صرفة ة أو الشرعیّ بالدیون العرفیّ 
 (علاوم الساالم)ة واألّما ( اهلل علیه وآلاهصیّل ) إذا وقف عیل النّ   :1547مسألة 
إعااالءيف إحیاااء ذکاارهم  صاارف فضااائلهم ومناااقهيم  شااأهنم کإقامااة املجااالس لااذکر  و

 قااامهم الرفیااعت واألحااوط  ر ا یوجااب التبّصااوحنااو ذلااك ّماا الماااهتموبیااان ظَّ ووفیاااهتم 
ل اهلل عّجا)فارق بانی إماام العصار  (ت والمعلاوم الساال)األوع إهداء ثواب ذلك إلوم

یفتعاع  ین. (فرجه الشر  وآبائه الطاهر
والد أوالدهت وأوالدهاااام العمااااوم أل إذا وقااااف عاااایل أوالده فالظاااااهر  :1548مســــألة 

إن  . سفلوا و
 مل وأوالد أوالدملهذا وقف عیل أوالدمل فاإذا انقارض أوالد)إذا قال:  :1549مسألة 

یكت وکاذا إذا قاال: نی وبیّ لْ عیل أوالده الصأ  اً وقف کان( فهو عیل الفقراء غیرهم عیل التشر
 . رض أوالد أوالدمل فهو عیل الفقراء(هذا وقف عیل أوالدمل فإذا انقرضوا وانق)

 هلام االنتفااع مهناا بغیار  جااز  (أوالدمل وقف عیل إذا قال: )هذه الدار  :1550مسألة 
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یقّسا کاأن یؤجروهاا و إن قاال: )ن موا بیاهنم ماا حيصالوالسکن فوا  هاذه مان األجارةت و
یقتساموا األجارةت بال  هلام أن جياز  لیساکنوا فواا( م أوالدملوقف عیل  دار ال یؤجروهاا و

إن اشا یارد الساکىن فاال نتفاع مهناا بالساکىن فقاطت مفان ماال مهنم حّق  لکّل   يء لاهت و
إنفااإن اتّ أراده اجلمیااع   وا يف تعیاانی املسااکن لکااّل تشاااّح  سااعت لااذلك سااکنوا لیعااًا و

 .هي فاملرجع القرعةفه لفقدان املرّج  ومع عدمه أو توقّ املتوّل  واحد فاملرجع نظر 
إن امتنع بعضهم عن السکىن حینئذ   واا ولایس علاوم للبااقنی االساتقالل ف جاز  و

إناشاا شااهرً   سااع لسااکىن اجلمیااع اقتسااموها بیااهنم یومااًا فیومااًا أوتتّ  م يء لصاااحهيمت و
إن وا فاحلکم کما سبق ولیس لبعضهم ا يف ذلك وتشاّح اختلفو فشهرً  أو سنة فسنةت و

 .تهبالنسبة إع حّص  تر  السکىن واملطالبة باألجرة حینئذ  
نسااًل أوالدمل  مان أوالدملت أو ذکاور  هذا وقف عیل الذکور إذا قال: ) :1551مسألة 

ماان  وال یشاامل الااذکور  لااذکور ماان ا بالااذکور  ( اخااتّص بعااد نساالت أو طبقااة بعااد طبقااة
 . ناثاإل

العماوم   ( فالظااهرنسااًل بعاد نسال خاو إ إذا قال: )هذا وقف عیل :1552مسألة 
 .ناثواإل ألوالدهم الذکور 

َّّ  هذا وقف عیل أوالدملإذا قال: ) :1553مسألة  ( کان الترتیاب بانی أوالد أوالدمل مثأ
م یکون بنی أوالد أوالده وأوالدهم ترتیاب بال احلکام بیاهن وأوالدهم وال نیبیّ لْ أوالده الصأ 
یكعیل حنو   .التشر

ید والفقراء فالظااهر  :1554مسألة  هاذا وکاذا إذا قاال: ) تالتنصایف إذا وقف عیل ز
یاد وأوالد عماروو یاد وأوالد عمارو هاذا وقاف عایلأو قاال: ) (قف عیل ز أو قاال:  (أوالد ز

 .)هذا وقف عیل العلماء والفقراء(
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ن أهاال املشااهد ّماا غیاار االختصاال ب فالظاااهر  ار إذا وقااف عاایل الاازوّ  :1555مسـألة 
یارةت ويف کونه کذلك إذا قاال: )هاذا وقاف عایل مان یازور  یأ  من اخلارا ( املشاهد للز

 االحتیاط.مقتضی فال یتر  مراعاة  إشکال
 ماان أهاال بلااد آخاار  - مااثالً  - لااو وقااف عاایل املشااتغلنی يف النجااف :1556مســألة  

أوالد  شااتغال بااال یعاااّم ماان ذلاااك البلااد إع النجاااف لال  اان هااااجر   اااتّص  کلبنااان م
ین ّماا املشااتغل الااذمل  ن ولاادوا يف النجااف وصاااروا مشااتغلنی فوااات وهاال یعااّم املهاااجر

الشامول ماع صادق نسابته إلیاه  ال األصاهّي  ل أم الضاًا عان بلاده األوّ جعله وطناًا لاه معر
 .عرفاً 

 السابعالفصل 
 أحكام الوقفبقّیة يف 

يف املوقاوف  لغیره التبدیل والتغییر  للواقف وال جيوز  الوقف ال إذا متّ  :1557مسألة 
إدخااال أجنااّ   إخااراج بعضااهم منااه و عااهنم معهاام إذا  علیااه بنقلااه مااهنم إع غیاارهم و

إذا أدخاال  وحینئااذ   تفیصااهّي ا إذا اشااترط إدخااال ماان شاااء معهاام یشااترط ذلااكت وأّماا م
إذا م   إع أن یدخل أحد ً  غیرهم معهم نفذ و

أ
إذامات بق الوقاف عایل حالاه األ  وعت و

 .أیضاً  صهّي اشترط إخراج بعضهم 
إذا اشاترط الواقااف شارطًا يف املوقااوف علیاه کمااا إذا وقاف املدرسااة  :1558مسـألة 

إذا اشاترط علیاه  عیل الطلبة العدول أو املجهتادین ففقاد الشارط خارا عان الوقافت و
مرجعاه إع ذلاك  کااند يف اللیال شرطًا کما إذا وقف عیل الطلبة واشترط علوم الهتّج 
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د تکلیفًا حبیث لاو ترکاه ه جيب علیه الهتّج د خرا عن الوقف ال أنّ فلو تر  الهتّج  أیضًات
إن کان عاصیاً ب  .یق مشمواًل للوقف و

أو التاارممی ألجاال بقاهئااا  إذا احتاجاات األمااال  املوقوفااة إع التعمیاار  :1559مســألة 
إاّل  مالعأ  یصارف فواا  الواقاف هلاا مااوحصول النماء مهنا فإن عنّی  مان   صارفعلیاه و

بًا مقّد  إذا احتاج إع ا مًا عیل حّق ناهئا وجو أو الترممی حبیاث  لتعمیر املوقوف علومت و
إن أّد  كوجب کذلیبق للبطون الالحقة  لواله م  .ى إع حرمان البطن السابقو

ف فیاه رَّ ْصاأو التارممی وم یکان وجاه یأ  إذا احتااج الوقاف إع التعمیار  :1560مسألة 
یکون مادینًا بشخصاه بال  الاه مان  علیه فال رض له  ا هو متوّل یقت  أنللمتوّل  جيوز 

قاف کمنافعاه أو مناافع موقوفاتاه ا یرجع إع الومّ  مل دینه هذا الوالیة عیل الوقفت فیؤّد 
لاه  جااز  ا ذکار ةت ولو صرف من ماله يف تعمیاره بقصاد االساتیفاء ّمامن أمواله اخلاّص  ال

 .ممرجعه إع ما تقّد  ذلك فإّن 
عایل  حانی إجاراء الوقاف بااق   املوجود عایل النخال أو الشاجر  الثمر  :1561مسألة 

ة واللانب ملك مالکها وال یکون للموقوف علیهت وکذا احلمال املوجاود حانی وقاف الداّبا
أو احلمال أو اللانب أو  د مان الثمار والصوف املوجودان حنی وقف الشاةت وکذا ما یتجاّد 

تهت نعام إذا القبض يف صّح  یعتبر  قبض فیمابعد إنشاء الوقف وقبل الالصوف وحنوها 
کتمل نّو  وف علوم الواقف فوا بالنسبة املوق  شارق الوقف الثمرة أو حنوها بعد حتقّ  ا

ینة عیل استث م ما  .ناء ذلك عن منافع العنی املوقوفةتکن قر
صارفه   جاازحمصاورة  إذا جهل املوقوف علیه فإن کانت الشهية غیر  :1562مسألة 
خارجااًا عاان أطااراف  ن ال یکااون املصاارفت واألحااوط لزومااًا أماان وجااوه الباارّ  يف وجااه  

ا إذا کانت الشهية یکون احتمال کونه مصرفًا أضعف من غیرهت وأمّ  ال الشهيةت بل وأن
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ین متصادقة يف اجلملاة تعانّی  صارف املاال يف املجماع  حمصورة فإن کانت أطرافها عناو
أو عایل خصاول العادول ماهنم أو  علمااء مطلقااً الوقاف وقاف عایل ال أّن   یدر   کما إذا م

 ه وقااف عاایل العلماااء أو الفقااراء فإّنااأّناا  یاادر   م
أ
وع عاایل العلماااء ه یصاارف يف الصااورة األ

 . الفقراءالعدول ويف الصورة الثانیة عیل العلماء 
 الوقف وقف عیل املسجد الفااليّن  أّن   إن کانت املحتمالت متباینة کما إذا م یدر  و

ید وأوالده الذکور أو أنّ  ملسجد اآلخر أو عیل ا نساًل بعد نسل أو لعمرو کاذلك  ه وقف لز
یراعی يف عدد السهام درجاة االحتماال عنّیَّ تَّ  يف  - ة وضاعفاً قاّو  - الرجوع إع القرعة و

 .لیع األطراف
کّلاا إاّل  یعتباار  ه فیمااا إذا مهااذا  یااع عاایل حنااو االسااتیعاب و  اختلااف يف املصاارف التوز

ین املتصاادقة ال ا ذکار احلال فیه عّما ا يف اجلملاةت فاه ماوارد العنااو مان الرجاوع إع  ّدَّ بأ
کاان الوقاف عایل حناو یوجاب ملکّیا القرعة يف غیر  ة املناافع مورد االجتمااعت وأیضاًا لاو 

املحصاورة یعامال ماع  د يف الشهية املحصورة هو القرعة ويف غیار فاملرجع فیه عند الترّد 
ا ق باهت والفیتصاّد النماء معاملة مهول املالك  نی ق عایل املساتحقّ یکاون التصاّد  أن ّدَّ بأ

 .ق علومالتصّد  ر ق عیل اخلارا عهنم مع تیّس التصّد  جيوز  من أطراف الشهية وال
ل من املوقاوف علاوم العانی املوقوفاة يف الوقاف البطن األوّ  جر إذا آ :1563مسألة 
 تةة املاّد جاارة بالنسابة إع بقّیااإل تصاهّي  ة اإلجاارة موانقرضوا قبال انقضااء ماّد  الترتیّ  

یکي إذا ولااد يف أثناااء املااّد  ة ماان یشااار  املوقااوف علیااه وکااذا احلکاام يف الوقااف التشاار
باإلجازة من الابطن الثااين يف  تصهّي وتهت اإلجارة بالنسبة إع حّص  تصهّي  ه الفإنّ  املؤجر 

 
أ
یك يف الصااورة الثانیااةالصااورة األ ن األجاارة ته مااحّصاا فیکااون للمجیااز  توع وماان الشاار

إن کان أحوط وال  . استحباباً  حيتاج إع جتدید اإلجارة و
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ت ونفاذت وکاذا إذا کانات ملصالحة الوقاف صاّح  نعم إذا کانات اإلجاارة مان الاوّل 
یکاون للبطااون  ا تصااهّي ملصالحة البطاون الالحقااة إذا کانات لااه والیاة عایل ذلااك فإهّنا و

 هتم من األجرة.الالحقة حّص 
کاان اجلمیاع املوقوفاة مناافع خمتلفاة ومثارات متنّو  إذا کانت للعنی :1564مسألة  عاة 

أو النخال کانات مثرهتماا ومنفعاة  للموقوف علیاه ماع إطاالق الوقاف فاإذا وقاف الشاجر 
کماام االستظالل هبما والسعف واألغصان واألوراق الیابساة سایل وحنوهاا الطلاع والفَّ  وأ

 ف فواا إاّل وال لغیاره التصارّ للمالاك  جياوز  عیل االنفصال للموقوف علیه وال ا هو مبيّن مّ 
 .عیل الوجه الذمل اشترطه الواقف

أو قلاع  خناالً   صاار سیل اخلارا بعد الوقف إذا نا واستطال حایّت الفَّ  :1565مسألة 
یکون وقفاًا بال هاو مان نااء  مثمرً  ال  صار فنما حیّت  من موضعه وغرس يف موضع آخر 

إذا قطاع بعاض األغصاان الزائادة  بیعاه وصارفه يف املوقاوف علیاهت وکاذا الوقف فیجاوز 
یکون وقفًا بل جيرمل علیه حکم ناء الوقف مان  ه الشجرة فإنّ  لإلصالو وغرس فصار 

 .بیعه وصرف مثنه يف مصرف الوقف از جو
إن  ة فال جيوز إذا خرب املسجد م خترا العرصة عن الوقفیّ  :1566مسألة  بیعهاا و

یة الّ ه ر تعّذ   . األبد بطل االنتفاع به إع و فوا حیّت تعمیرهت وکذا إذا خربت القر
إجارهتاات  جياوز  ملسجد بعد خراباه کاذلك البیع عرصة ا جيوز  کما ال :1567مسألة 

 
أ
 - کمااا إذا جعلهااا مسااکنًا أو حماارز ً  - خاارىولااو غصااهيا غاصااب واسااتویف مهنااا منااافع أ

إن کان آمثًات نعم لو تلف بعاض موقوفاتاه حتات یا م ده أو أتلفاه یکن علیه أجرة املثل و
یصرف عیل مسجد آخرفیؤخذ منه البدل من امل ضمنهشخص   . ثل أو القیمة و
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ا مان آالت وحنوها اتواحلساینیّ  ما یوقاف عایل املسااجد واملشااهد :1568مسألة 
 جيااوز  االنتفاااع هبااا باقیااة عاایل حاهلااا الاإلناارة والتکییااف والفاار  وشااهيها مااا دام ميکاان 

  الذمل  املحّل بیعهات فإن أمکن االنتفاع هبا يف
أ
ذلاك االنتفااع الاذمل  له ولو بغیار  تعّد أ

 
أ
أو ق  سااجد أو مشااهد ت فااالفر  املتعّلاالااه بقیاات عاایل حاهلااا يف ذلااك املحااّل  تعااّد أ

  .بق عیل حاله فیه إذا أمکن االنتفاع به يف ذلك املحّل  ةحسینیّ 
ه مان یاق أهلا ة لکان حيتااج إع ساتر عان االفتارا  بااملرّ  ولو فرض استغناء املحاّل 

ة حبیااث عنااه باااملرّ  ت ولااو فاارض اسااتغناء املحااّل أو الباارد جيعاال سااترً  لااذلك املحااّل   احلاارّ 
إبقائه فیه إاّل یترتّ  ال که و ماثل لهت بأن  آخر   الضیاع والتلف جيعل يف حمّل ب عیل إمسا

یکن املماثل أو استغىن  وما للمشهد ملشهد آخرت فإن م خر جيعل ما للمسجد ملسجد آ
 . ةة جعل يف املصالهي العامّ عنه باملرّ 

 ه ال ميکن االنتفااع باه إاّل ا لو فرض أنّ عیل حالهت وأمّ  هذا إذا أمکن االنتفاع به باقیاً 
إن  ببیعه وکان حبیث لاو باق عایل حالاه ضااع وتلاف بیاع وصارف مثناه يف ذلاك املحاّل 

عایل هناج  وقفااً یکون بشراء ما مياثله وجعله  أنمع اإلمکان لزومًا واألحوط احتاج إلیه 
إاّل  وقف األصل َّّ   فه املماثلو  . ة حسبما مرّ املصالهي العامّ  مثأ

ختارا عان  ال ل البستان والدار املسجد من األعیان املوقوفة مث غیر  :1569مسألة 
ة قامئاة بعناوان د اخلراب املوجب لزوال العنوانت نعم إذا کانات الوقفّیاوصفها وقفًا  جرّ 
ملکًا للواقاف ومناه وترجع  ة بذهاب العنوانلت الوقفیّ دام کذلك بط کوقف البستان ما

کاّل  مان العانی والعناوان  إع ورثته حانی موتاهت وهاذا ساالف ماا إذا لاوحا يف الوقاف 
إعاادة العناوان مان دون حاجاة  ه إذا زال العنوان فإن أمکن تعمیر فإنّ  العنی املوقوفاة و

کاأن تاؤّج  یلاةة معیّ ملاّد  ر إع بیع بعضها  یأ ًا بیّ ْسان   ناة ولاو کانات طو  بادل اإلجياار  فرَّ ْصاو
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تکاون لاه منافعهاا لفتارة  لهي شاخص عایل إعاادة تعمیرهاا عایل أنعیل تعمیرهاا أو یصاا
إننة لازم وتعانّی معیّ  حوط الباا  فااأل عایل بیاع بعضاها لیعمار  ف إعاادة عنواهنااتوّقا ت و
 .نه أیضاً تعیّ لزومًا 
إ تعاانّی  آخاار  عرصااهتا بوجااه   مکاان اسااتنماءاعااادة العنااوان إلوااا مطلقااًا وأ ر ن تعااّذ و
یوقاف  ا ملاك آخار بثمهنا ی  شاترن یأ حینئاذ  ألزوماًا حوط ميکن بیعت واأل ت وان مكذل و

یکون الوقف اجلدیاد معنوناًا بعناوان الوقاف  أنلزومًا حوط ل بل األوّ عیل هنج وقف األ
إاّل األوّ  إن تعااّذ ل مااع اإلمکااان و عاایل مثهنااا  صاارفهااذا أیضااًا  ر  األقاارب فاااألقرب إلیااهت و

 .اجلهة املوقوفة علوا
هبااا  تبطاال منفعتااه باال بقیاات لااه منفعااة معتااّد  إذا خاارب الوقااف وم :1570مســألة 

إن کان بإجارته مّد  - قلیلة أو کثیرة فإن أمکن جتدیده  - ة وصرف اإلجارة يف العمارةو
إن  .منافعه يف اجلهة املوقوف علوا فوتصرة حباهلا الوقفیّ  بقیتميکن  م وجب ذلك و

إذا وقااف عاایل مصاالحة فبطاال رعهااا کمااا إذا وقااف عاایل مسااجد أو  :1571لة مســأ
باات وصااارت شااارعًا أو حنااوه فااإن کاناات خصوصاایّ مدرسااة أو حسااینیّ  ة املوقااوف ة فخر

نااء الوقاف عایل  صارف - ه الغائابکماا لعّلا - د املطلاوبعلیه ملحوظة عیل حنو تعّد 
 مسجد أو حسینیّ 

أ
إاّل  خرى إنة أو مدرسة أ األقرب فااألقرب إع   وه البرّ  فه وجأمکن و

إن کانت اخلصوصیّ  نظر  قاف ة ملحوظاة عایل حناو وحادة املطلاوب بطال الوالواقفت و
 .ورجع إع الواقف أو إع ورثته
 ا مااع رجاااء إعادتااه يف املسااتقبل املنظااور وأّماا تإعادتااه هااذا إذا بطاال رعهااا وم تااراَّ 

انقطااع الرجاااء عماال يف هااذه لااذلكت نعاام إذا  خارهاااواّد  فااالالزم جتمیااع عوائااد الوقااف
 .م من الصورة السابقةالعوائد  ا تقّد 

ــألة  االنتفاااع بااالعنی املوقوفااة النتفاااء اجلهااة املوقااوف علوااا  ر إذا تعااّذ  :1572مس
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منافعهاا فیماا هاو األقارب  صرفتد املطلوب هتا ملحوظة عیل حنو تعّد وکانت خصوصیّ 
کااان الوقااف وقفااًا  فاااألقرب إع نظاار  علیااه )عاایل إقامااة عاازاء احلساانی الواقاافت فااإذا 

علیه )منافعه يف إقامة عزائه  صرفت ميکن ذلك  ومبنحو معنّی  يف بلد خاّل  (السالم
إنالسااالم منافعااه يف إقامااة  صاارفتميکاان ذلااك أیضااًا  م ( يف ذلااك البلااد بنحااو آخاارت و
 . ( بذلك النحو يف بلد آخرعلیه السالم)عزائه 

تااه الوقف النقااراض املوقااوف علیااه تبطاال وقفیّ االنتفاااع باا ر إذا تعااّذ  :1573مســألة 
یرجع ملکًا للواقف فإن  . (1484م يف املسألة )یکن موجودً  کان لورثته عیل ما تقّد  م و

جياوز  جيوز  :1574مسألة  لاه حینئاذ  الادخول  وقف البساتان واساتثناء خنلاة مناه و
إذا قااوف عانااًا ولاایس للمولااه إبقاءهااا مّ  ّن أاحلاجااة کمااا  إلوااا  قاادار  لااوم قلعهااات و
  جيوز  يف األرض فال له حّق  یبقَّ  انقلعت م

أ
يف  خرى مکاهنات وکذا جيوز له غرس خنلة أ

باات بقیاات لااه األرض ألّن  وقااف الاادار  األرض جاازء  اسااتثناء غرفااة مهنااا ولکاان إذا خر
 .الغرفة

إذا کانت العنی مشترکة بنی الوقاف وامللاك الطلاق جاازت قسامهتا  :1575مسألة 
یتوّع ا بتمییز    جتوز الوقفت بل  القسمة املالك للطلق ومتوّل لوقف عن امللك الطلق و

مشااترکة باانی شخصاانی  د الواقااف واملوقااوف علیااه کمااا إذا کاناات دار القساامة إذا تعااّد 
د املوقاوف د الواقاف ماع تعاّد مهنماا نصافه املشااع عایل أوالدهت وکاذا إذا احّتا فوقف کّل 

عایل مساجد آخارت  ا عایل مساجد ونصافها اآلخار نصافه علیه کما إذا وقف مالك الادار 
ل الواقف  َّ  مع اشتراطها من ق  إاّل  القسمة وز جت فال د الواقف واملوقوف علیها إذا احّت وأمّ 

  .بنی املوقوف علوم أو مطلقاً  عند وقوع التشاّو 
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کاّل  نعام جيااوز  قساام مناه باابعض املوقاوف علااوم  تقسایمه  عااىن ختصایص انتفاااع 
ة ماثاًل عایل أوالده وکاانوا فیًا لشرط الواقافت فاإذا وقاف أرضاًا زراعّیایکن ذلك منا مام

کاّل  أربعة جاز  باعًا لینتفاع  بطلات  لاه ولاد آخار  بقسام مهناات فاإذا صاار  هلم اقتسامها أر
اقتساامها  سامة وجااز اقتسامها أمخاسًات فإذا مات اثنان ماهنم بطلات الق القسمة وجاز 
 .أثالثًا وهکذا

الوقف إرادة بقااء  عنوان العنی املوقوفة إذا کان ظاهر  ر یتغی وز جي ال :1576مسألة 
تغییرهاا  جياوز  فاالته کما إذا وقف داره عیل الساکىن سواء فهم ذلك من کیفیّ  تعنواهنا

ینااة خارجّیاا یکاان إطااالق يف  ةت باال إذا احتماال ذلااك ومإع الاادکاکنی أم فهاام ماان قر
 ل الادار فیباّد  التغییار  للاوّل   فیاه فیجاوزق إذا کان إطاال اأمّ و ذلكت جيز  إنشاء الوقف م

ینة إرادة بقااء العناوان ماا دام  إع دکاکنی والدکاکنی إع دار  وهکذات وقد یعلم من القر
ت املنفعاة ما دام احلال کذلكت فإذا قلّ  التغییر  جيوز  اليف کثرة املنفعة فحینئذ  له دخل 
 . التغییر جاز 

لالنتفاع بثمرها إذا انقلعت لعاصفة أو حنوها بیعت النخلة املوقوفة  :1577مسألة 
  سااایلفَّ شاااترمل بثمهناااا وا

أ
 ف عااایل هناااج وقاااف وتوّقااا أمکااانإن خااارى أو خنلاااة أ

أ
ت وعاأل

إن   .مثهنا عیل اجلهة املوقوفة علوا صرفميکن  م و
حمكها حینئذ  حکام  یکوننعم إذا کانت النخلة املقلوعة يف ضمن بستان موقوف 

 مع حاجة عیل اجلهة املوقوفة علوا عینًا أو قیمة إاّل  لزائدة فتصرفاواألغصان  ب  رَّ الکَّ 
 .علیه فرَّ ْص البستان إع مثهنا فتباع وتأ 

مان صانف  (علیاه الساالم)األموال الّ جتمع لعازاء ساید الشاهداء  :1578مسألة 
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یاذهبون يف  الاذین إلقامة مأمتهم أو من أهل بلدة إلقاماة ماأمت فواا أو للنصاار  خاّل 
یار  ناةيف جهاة معیّ  صارفهامن قسام الصادقات املشاروط  تعّد ( ة األربعنی إع )کربالءز

إذا ماات قبال صارفها  جياوز  ولیست باقیة عیل ملك مالکهاا وال ملالکهاا الرجاوع فواات و
اااملطالبااة هبااات وکااذا إذا أفْ  لوارثااه جيااوز  ال إذا تعااّذ  جيااوز  س اللَّ  ر لغرمائااه املطالبااة هبااات و

صاارفها فیمااا هااو األقاارب فاااألقرب إع اجلهااة لزومااًا نااة فاااألحوط عیّ صاارفها يف اجلهااة امل
  .ةاخلاّص 

 ارا حینئاذ   للماال  نزلاة الوکیال عناه م آلخاذا نعم إذا کان الدافع للماال یارى أّن 
لاه ولورثتاه ولغرمائاه املطالباة باه بال جياب إرجاعاه إلیاه أو إع  عن ملك الادافع وجااز 

إع غرمائااه  إذا تعااّذ وارثااه مااع املطالبااة و ة صاارفه يف اجلهااة اخلاّصاا ر عنااد تفلیسااهت و
 .فه يف غیرها وجبت مراجعته يف ذلكواحتمل عدم رضاه بصر

يف   يف ماوارد ذکرناهاا يف کتااب البیاع بیع العانی املوقوفاة إاّل  ال جيوز  :1579مسألة 
 .(100) املسألة

ه يء فباان عادم حصاولالوقف حصاول شاإذا کان غرض الواقف من ا :1580مسألة 
ض الواقف مان الوقاف عایل أوالده غر یکون ذلك موجبًا لبطالن الوقفت فإذا علم أّن  ال
ب یترّتاا أو حنااو ذلااك فلاام یسااتعینوا بااه عاایل طلااب العلاام أو اإلقامااة باملشااهد الفاااليّن  أن

وهکاااذا احلاااال يف لیاااع  تیکاان ذلاااك موجباااًا لااابطالن الوقااف علیاااه م املاااذکور الغاارض 
فااإذا کااان غاارض  و إع إیقاااع املعااامالت أو اإلیقاعاااتتالااّ تاادع األغااراض والاادواعّي 
 .ط عیل الفسخیکن ذلك موجبًا لبطالن الشراء أو التسلّ  یربهي م املشترمل الربهي فلم

إذا کانات  وجيب العمال علواا الشرائط الّ یشترطها الواقف تصهّي  :1581مسألة 
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کثر  ر یؤّج  ال مشروعةت فإذا اشترط أن أهل العلام  عیل غیر  ر ّج یؤ من سنة أو ال الوقف أ
ک تصهّي  ال  .أهل العلم من سنة وال عیل غیر  ثر إجارته أل

 ةة بالعلم واالطمئناان احلاصالنی مان املنااع العقالئّیاتثبت الوقفیّ  :1582مسألة 
إن ة وبإقرار نة الشرعیّ وبالبیّ  - ومهنا الشیاع - کما إذا  تةتکن الید مستقلّ  م ذمل الید و

ة الااّ ة احلّصااه حيکاام بوقفّیااا وقااف فإّناابعضااهم بأهّناا اعااة فااأخبر يف یااد ل کاناات دار 
إن ته هلا لوال اإلقرار تقتضي الید ملکیّ   .یعترف غیره هبا م و

َّّ  بااالوقف  إذا أقاارّ  :1583مســألة  کااان ملصاالحة تساامع منااه لکاان  عاای أّن اّد  مثأ إقااراره 
َّّ  ع احلاجة إلیاهحيتاج إع اإلثباتت سالف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض يف موض  مثأ

يف لیااع العقااود تساامع منااه أصاااًلت کمااا هااو احلااال  ه الیکاان قاصاادً  فإّناا ه معاای أّناااّد 
 .واإلیقاعات
کاان کتااب أو مصاحف وقاد کتاب علیاه أّنا :1584مسألة   ه وقاف فاإن احتاّف إذا 

حکاام  ة الکتابااة کخاات مکتبااة معروفااة أو عااام مشااهور بقاارائن تااورث االطمئنااان بصااّح 
ه حيکام ه کان حتت یاد الکاتاب واساتیالئه حانی الکتاباة فإّناأنّ  ت وکذا إذا أحرز تهبوقفیّ 
 . ته أخذً  بإقراره عیل نفسهبوقفیّ 

 نااة إاّل تلااك الکتابااة کاناات ملصاالحة فعلیااه إثباهتااا بالبیّ  عاای بعااد ذلااك أّن ولااو اّد 
 .حيصل الوثوق بصدقه أن

بعاض ماا ترکاه  أّن  ت قاد کتاب علوااإذا وجدت ورقاة يف ترکاة املّیا :1585مسألة 
کااان عاایل حنااو یعااّد  اایّ ذَّ مأ کمااا إذا کاناات  - تااهمنااه بوقفیّ  فااً اعترا وقاف فااإن  بتوقیعااه أو  ةلَّ

حانی صادوره مناه  فقداناه لابعض شارائط نفاوذ اإلقارار  حيارز  وم - یده ةمَّ ْص بَّ  ختمه أو
إاّل حکم بوقفیّ  إن کانت الورقة سّط   مة ذلك الشيء و  .هحيکم هبا و
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ــألة  بأصاال  یکااون إخبااار ً  ذمل الیااد باانی أن ة إخبااار فاارق يف حجّیااال  :1586مس
یکیّ  اً ته من کونه ترتیبیّ بکیفیّ  یکون إخبار ً  الوقف وأن فقاط  یل الاذکور ًا وکوناه عاأو تشر

فارق  ه اله عیل حنو التساومل أو عیل حنو االخاتالفت کماا أّناناث وأنّ واإل أو عیل الذکور 
کاان یتصارّ ی یکون بالقول وأن بنی أن اإلخبار يف  ف فیاه عایل حناو کون بالفعل کماا إذا 

یکّي  ف فیااه عاایل حنااو الوقااف التاارتیّ  الوقااف أو یتصاارّ  ناااث أو واإل للااذکور أو  أو التشاار
کااان ظاااهرً  يف اإلخباا فهتصاارّ  ناااث وهکااذات فااإّن دون اإل للااذکور  کااان  ار إذا  عاان حالااه 
 .القوّل ة کخبره حّج 

ة لکان علام ف فیاه بعناوان امللکّیاإذا کان ملك بیاد شاخص یتصارّ  :1587مسألة 
ته فعااًلت وکاذا یثبت وقفیّ  م د ذلك ماینتزع من یده  جرّ  ه قد کان يف السابق وقفًا مأنّ 

یثبات  اًل بعد نسال وأثبات ذلاك مان دون أنه قد وقف عیل آبائه نسعی أحد أنّ لو اّد 
کااان ذو الیااد يف مقاباال خصاامه بأّناا  ت نعاام لااو أقاارّ کونااه وقفااًا فعااالً  ه  أّنااوقفااًا إاّل ه قااد 

ین  للبیع وقد اشتراه سقط حکم یده حصل املسّو  قد یلزم بإثبات األمار ینتزع منه و : و
 .للبیعت ووقوع الشراء  وجود املسّو 
املساّو   بیع العنی املوقوفة بادعوى وجاود - مثالً  - إذا أراد املتوّل  :1588مسألة 
َّّ  ا لاو بیعات العانی املوقوفاةوأّما ت مان وجاودهت بعاد التثّ االشاراء مناه إاّل  جيز  للبیع م  مثأ

البنااء عایل  جااز   للبیع يف حینه وجود املسّو للمشترمل أو لطرف ثالث يف  حدث شّك 
وعدمااه فرفعااوا    واملوقااوف علیااه مااثاًل يف وجااود املسااّو تهت نعاام إذا تنااازع املتااوّل صااّح 

کم الشرعّي   .ارهته وبطالن البیع لزم ترتیب آثفحکم بعدم ثبو أمرهم إع احلا
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 إحلاق فيه بابان 
 ّول األلباب ا

 يف احلبس وأخواته
الوقاف علواا  ناة جياوز حيبس ملکه عایل جهاة معیّ  للمالك أن جيوز  :1589مسألة 
طلقاًا ًا أو م را بذلك عن ملکهت فاإن کاان حبساه دامئّیا وال تیصرف نااه فوا عیل أن

 باه العانی باقیاة وهلاا نااء معتاّد ماا دامات لاه الرجاوع فیاه  جياز  منزاًل عیل الدوام لازم وم
إن کان مقیّ  لاه الرجاوع  جياز  ناة مة معیّ دً   ّد ميکن صرفه عیل اجلهة املحبوس علوات و

إذا انهتت املّد قبل انقضاء املّد  س عایل فاريس حما ّ : )الة انهتی التحبایست فاإذا قاةت و
عایل  - باقیة( لزم ما دامت العنی عبدمل حمّ س عیل خدمة العلماء)أو  اج(ّج نقل احلأ 
إذا جعل املّد  - مما تقّد   .وانهتی بانقضاهئا لزم يف العشر  سننی مثالً  ة عشر و

ة ساننی أو ماّد  ة کعشار  ماّد إذا حبس ملکاه عایل شاخص فاإن عانّی  :1590مسألة 
إذا حیاة ذلك الشخص مثاًل لزم احلبس يف تلاك املاّد  ةت وبعادها یرجاع إع احلاابس و

ة فیرجاع إع تنهتاي املاّد   أنبق احلبس عیل حاله إعة مات احلابس قبل انقضاء املّد 
إذا حبس علیه مّد  لاه الرجاوع ماا دام  جياز  م - یعين احلاابس - ة حیاة نفسهورثتهت و

إذا حبسه عیل شخص ومًا فإذا مات رجع إحیّ  ة ناة وال ماّد ة معیّ ماّد  یاذکر  ع ورثتهت و
حلابس وبعد موتاه یرجاع إع س علیه فه لزومه إع موت احیاة نفسه وال حیاة املح ّ 

 .لهما األوّ له الرجوع فیه میت شاء قوالن أصّح  ورثته وجوازه فیجوز 
يف  یعتبااران والالقبااول والقاابض يف احلاابس عاایل الشااخص   یعتباار :1591مســألة 

 .نةمعیّ  احلبس عیل الصرف يف جهة  
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 س قباال انهتاااء أجاال التحباایس فتنتقاال العاانی إعبیااع املحاا ّ   جيااوز :1592مســألة 
س علاوم االنتفااع املشترمل عیل النحاو الاذمل کانات علیاه عناد الباائع فیکاون للمحا ّ 

 جتوز  لمشترمل املصاحلة معهم عیل حنو الل یقتضیه التحبیست وجيوز  بالعنی حسب ما

ینتفعااوا  ال یعطااوم مااااًل عاایل أن ة التحباایس بااأنهلاام مزامحتااه يف االنتفاااع بااالعنی مااّد 
 االنتفاااع هبااا أو املعاوضااة عاایل حااّق  عاایل إسااقاط حااّق  ا املصاااحلة معهاامبااالعنیت أّماا

 االحتیاط فیه.مقتضی یتر  مراعاة  فال االنتفاع هبا ففیه إشکال
  تبقْ رى والّرأ مْ ىن والعأ کْ یلحق باحلبس الّسأ  :1593مسألة 

أ
باملسکن  وع ختتّص واأل

یان فیه ويف غیره من العقاار  ق یتحّقا ال اواحلیواناات واألثااث وحنوهاا ّما واألخیرتان جتر
افیه اإلسکانت فإن کان املجعول اإلسکان قی املالاك أو  مار بع هد( فاإن قّیاىنکْ ل لاه: )سأ

کن قیاال لااه أیضااًا: )عأ  إن قّیاارىْمااالسااا کااان بْقاانااة قیاال لااه: ) أ ة معیّ ده  ااّد ( و إذا  (ت و
یقااال لااه:  ق فیااه السااکىن الیتحّقاا ا الاإلسااکان کمااا يف األثاااث وحنااوه ّماا املجعااول غیاار 

 .نةة معیّ  ّد  هد( إن قیّ )رقبأحدمها و بعمر  هد( إن قیّ ىن( بل قیل: )عمرى)سک
یعتباار  تماان العقااود فتحتاااج إع إجياااب وقبااولاملااذکورات الثالثااة  :1594مســألة   و

يف املتعاقادین يف  یعتبار  يف املتعاقادین هناا ماا کما یعتبر  العقودت يف سائر  یعتبر  فوا ما
یعتبر  - کتاب البیع م ذلك يفوقد تقّد  - غیرها  ق حیّت یتحقّ  القبض فلو م فوا أیضاً  و

 .بطلت کالوقف مات املالك
 ة عمار املالاك أو ماّد  ة عمار سننی أو مّد  نة کعشر ة معیّ إذا أسکنه مّد  :1595مسألة 

رجاع  الاثالث ة يف الصاور ة فاإن انقضات املاّد الرجاوع قبال انقضااء املاّد  جيز  الساکن م
 .أو ورثتهاملسکن إع املالك 

له الرجوع يف هاذه  جيز  لك ولعقبك( م إذا قال له: )أسکنتك هذه الدار  :1596مسألة 
 .إع املالك هو وعقبه رجعت الدار  فإذا انقرض تالسکىن ما دام الساکن أو عقبه موجود ً 
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( مفااات الساااکن يف ة عماارملمااّد  أسااکنتك هااذه الاادار ): إذا قااال لااه :1597مســألة 
السکىن له بنفسه وتوابعه کماا یقتضایه  فإن کان املقصود جعل حّق حال حیاة املالك 

کاان املقصاود جعال ه إع املالك قبل وفاتاهإطالق السکىن انتقلت السکىن  وت إن  ت و
ًات فإذا مات انتقلت السکىن له مطلقًا انتقلت السکىن إع وارثه ما دام املالك حیّ  حّق 

ناة مفاات السااکن يف ة معیّ  ماّد کام لاو عانّی من ورثة الساکن إع ورثة املالكت وکاذا احل
 .أثناهئا

أساکنتك هاذه ة حیاتاه کماا إذا قاال لاه: )إذا جعال الساکىن لاه ماّد  :1598مسألة 
کن  جيز  ة حیاتك( مفات املالك قبل الساکن ممّد  الدار  بال تابیق لورثة املالك منع السا

 .ميوت الساکن السکىن عیل حاهلا إع أن
ولازم  أحادمها صاهّي  ة وال عمار لاه ماّد  لاه الساکىن وم یاذکر إذا جعل  :1599مسألة 

یکون اإلطالق منصارفًا عهناات  ك إسکانه ولو لفترة قصیرة البالقبضت ووجب عیل املال
جيااارمل ذلاااك يف الااارقب والعمااارى  وقااات شااااءت وال لاااه الرجاااوع بعاااد ذلاااك أمّل  وجااااز 

 
أ
 .ها واملفروض انتفاء ذلك کلّ أحدمه  ة عمرنة والثانیة  ّد ة املعیّ وع باملّد الختصال األ

توابعاه  یسکن هو وأهله وسائر  م یقتضي أنإطالق السکىن کما تقّد  :1600مسألة 
کااان فوااا موضااع معااّد ماان أوالده وخدمااه وضاایوفه باال ساایّ  لااذلك ولااه اقتناااء  ارته إن 

مان  جارت باه العاادة عایل ماا ة وأوان وأمتعاة واملادار جرت العادة فیه ملثلاه مان غّلا ما
ة اإلجاارة بإجاازة املالاك فلو آجره فه صاّح  تإعارهتا لغیره ت ولیس له إجارهتا والتوابعه

نعام إذا فهام مان املالاك جعال ت االحتیااط معاهیتار   ال وکون األجرة له حینئذ  إشکال
ه إع غیاره بصالهي أو حناوه کماا لاه نقال حّقا السکىن له الشاملة لسکىن غیره جاز  حّق 
 . له إعارهتا للغیر جتوز 
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 باب الثاينال
 يف الصدقة

ا دواء علوااا والترغیااب فوااا وقااد رومل أهّناا ا تااواترت الروایااات يف احلااّث ّماا :وهااي
یض هبا یدفع البالء وقد أبرم إبراماً  تاملر هباا یساتنزل الارزق تو  ا تقاع يف یاد الارّب وأهّنا تو
هباا یقضای الادین تا ختلف البرکاةوأهّن  تتقع يف ید العبد قبل أن یاد يف وأهّنا تو  تاملاالا تز
 والغارق واجلاذام واجلناون إع أن عاّد  واحلارق ا تادفع میتاة الساوء والاداء والداهیاةوأهّن 

یستحّب  تسبعنی بابًا من السوء ل اللیال ذلاك الیاوم ويف أوّ   ه یدفع شرّ هبا فإنّ  التبکیر  و
 اللیل.  ه یدفع شرّ فإنّ 

اإلجيااب  فواا یعتبار ل - العقاود مان حیث کوهنااالصدقة من  ختتلف :1601مسألة 
فإن کانت عیل حناو التملیاك احتااج إع إجيااب  تباختالف مواردها وعدمه - والقبول
کاايف اإلجياااب  ثال  توقباول إن کاناات بااإلبراء  إن ت(تااكأباارأت ذمّ )و کاايف کاان ب و البااذل 

 .اإلذن يف التصّرف وهکذا
کاااان العناااوان املنطباااق علواااا  يف الصااادقة إاّل  القااابض یعتبااار  ال :1602مســـألة  إذا 

کاان التصاّد یتوقّ  امّ   القابض اعتبار  ق باهلباة أو باالوقف اخلااّل ف عایل القابضت فاإذا 
 . ق باإلبراء أو البذل م یعتبرإذا کان التصّد و

 والقصاد وعادم احلجار  ق البلاو  والعقال واالختیاار يف املتصاّد  یعتبار  :1603مسألة 

االفَّ  االَّ ااهت نعاام يف صااّح فَّ س أو سَّ  لااو عاان  ه الولکّناا سااننی وجااه   بلااغ عشاار  ْن ة صاادقة مَّ
 االحتیاط فیه.مقتضی یتر  مراعاة  فال إشکال
یعتبر   و إبراًء أو وقف بال قصد القربة کان هبة أأ فوا قصد القربة فإذا وهب أو أبر و

 .یکون صدقة أو وقفًا وال
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ة  زکااة املاال وزکااوعایل غیاره حایّت  عیل اهلامشّي  صدقة اهلامشّي  حتّل  :1604مسألة 
فاإن کانات زکااة املاال أو زکااة الفطارة فهاي حارام عایل  اهلاامشّي  صدقة غیر ا الفطرةت وأمّ 
إنق ة املتصاّد تفار  ذّما ق علیاه والللمتصاّد  وال حتّل  اهلامشّي  کانات غیرمهاا  هباا عهناا و

کاارّد سااواء ألااه جوازهااا  فالصااحیهي ارات وفدیااة الصااوم أم املظااام والکّفاا کاناات واجبااة 
ارف من دفع املال القلیل لدفع البالء وحنو ذلاكت یتع  إذا کانت من قبیل مامندوبة إاّل 

کااان ماان مراساام الااذّل ّماا مقتضاای یتاار  مراعاااة  فااال يف جااوازه إشااکاالً  واهلااوان فااإّن  ا 
 االحتیاط فیه.

إن کانااات  جياااوز  ال :1605مســألة  الرجاااوع يف الصااادقة إذا کاناات هباااة مقبوضاااة و
 . ألجنّ  

ق باه علیاه بشاراء ماا تصاّد  لفقیر من ا كیتملّ  یکره کراهة شدیدة أن :1606مسألة 
 .یرجع إلیه منه باملیراث بأس بأن أو غیرمهات نعم ال اباهّت أو 

ّب  غیار  واملخاالف والکاافر  الصدقة املندوبة عایل الغايّن  جتوز  :1607مسألة  ت احلار
ّیاا مااانعاام   وحنااو ذلااك ةیدفعااه املؤمنااون ماان الصاادقات املندوبااة إع الصاانادیق اخلیر
 .ذلك قنی يفذن املتصّد إ  مع إحراز إاّل  املؤمن الفقیر  غیر  یعطی مهنا إع ال

کااان اإلجهااار ً  أفضاال إاّل الصاادقة املندوبااة ساارّ  :1608مســألة  هبااا بقصااد رفااع   إذا 
 ّن إ: فقیالا الصدقة الواجباة ف عیل اإلجهارت أمّ ا یتوقّ الهتمة أو الترغیب أو حنو ذلك مّ 

اخاتالف احلکام باااختالف  والصاحیهيات هبا : األفضال اإلساارار األفضال إظهارهاات وقیال
 . واإلجهار جلهات املقتضیة لإلسرار املوارد يف ا

التوسعة عیل العیال أفضل من الصدقة عیل غیرهمت والصدقة عیل  :1609مسألة 
یااب املحتاااج أفضاال ماان الصاادقة عاایل غیاارهت وأفضاال مهنااا الصاادقة عاایل الاارحم  القر
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یسااتحّب  لااو ) : إیصاااهلا إع املسااکنی فااه اخلباار ط يفالتوّساا الکاشااهي یعااين املعااادملت و
کّفاا   اً جاارى املعااروف عاایل مثاااننی 

أ
صاااحبه  یاانقص ماان أجاار  أن ماان غیاار هاام کلّ  جاارواأل

 .(يءاش
 .غناهت بل یعطیه ولو شیئًا یسیر ً  السائل ولو ظّن  یکره رّد  :1610مسألة 
ل مان ا الساؤااالضاطرارت وأّما یبلاغ حاّد  یکره السؤال مع احلاجاة ماا م :1611مسألة 

ّ اا غیاار   لتظاااهر کراهتااه کراهااة شاادیدةت نعاام ا الصااحیهيا یقااال حبرمتااهت ولکاان حاجااة فر

 .حاجة حرام باحلاجة من غیر 
( وقاد أضافت إلیاه مساائل ا ینهتي اجلزء الثاين من رسالة )مهناج الصاحلنیإع هن

 .(هس سرّ قّد ) صفهايّن د الفقیه اإلکثیرة معظمها من رسالة وسیلة النجاة للسیّ 
ااحلمااد هلل أوّ وا  اا الم عاایل خیاار اًل وآخاارً  والصااالة والّسَّ بااانی وآلااه الطیّ  د  خلقااه حمّمَّ

ین  .الطاهر


