
 

 وثحب

 يف الفقه الزراعي
 مشي الشاهروديألحباث آية اهلل العظمى السيد حممود اهلاتقريرًا 

 

 

 بقلم حيدر حب اهلل



 



 تقريظ

 سيدنا الرسل أعّزو اخللق أشرف على السالمو الصالةو العاملني، رب هلل احلمد

 يوم قيام إىل املصّلني صلوات أفضل عليهم األكرمني، الطيبني آله علىو حممد حبيبناو

 .الدين

 بعد و

 على املقّدسة، قم مدينة يف الفقهية البحوث من مجلًة ألقيت عّدة سنني قبل كنت فقد

 املعامالت، فقه من املساقاةو املزارعة مباحث ـ تناولت فيما ـ تناولت الوثقى، العروة منت

 من اليوم بات أنهو سيما البحث، بهذا للوفاء ـ الكثرية االنشغاالت رغم ـ سعيت قدو

 استداللي فقهي تناول إىل حباجة أنه رأيتو اإلسالمية، الدولة اقتصاد يف اهلاّمة املباحث

 املنهج مع يتناسب مباو األعالم، العلماء وضعه الذي العلمي املنهج وفق على جديد،

 .العلمّية احلوزات يف السائد الدراسي

 اللغةو املنهجة يف الفقهي البحث على أساسية تطويرات إجراء بلزوم اقتناعي رغم و

 الظروف، توّفره ما ضمن املوضوع هذا يف فقهي حبث ملمارسة سعيت أنين إال الصياغة،و

 .املوضوع هذا حول البحوثو الدراسات من للكثري مفتوحًا يزال ما اجملال بأن إمياني مع

 تعاىل اهلل حفظه ـ اهلل حب حيدر الشيخ العالمة العزيز ولدنا هذه دروسنا مجع قد و

 مما آنذاك، الدرس احتواه ما جممل عن يعّبر وجدُته قدو الكتاب، هذا يف ـ رعاهو

 واضحة بعبارات تقريرهاو االجتهادية الفقهية البحوث باستيعا من متّكنه عن يكشف

 .أجره عليهو دّره فلله ممتع، أسلوبو

 العلم خيدم مبا اإلسالمي الفقه لتطوير اجلهد ملضاعفة يوفقنا ان تعاىل اهلل أسال

 .جميب قريب إنه اإلسالمية، األّمة صاحلو الدينو

 املقّدسة قم

  الشاهرودي اهلامشي حممود السيد

  ق. هـ 6241
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 الناشر كلمة

 من باقًة مّرة كل الفقهاء يقّدمو اإلسالمي، الفقه دراسات الدوام على تتجّدد

 الفقيه فيها يطوي أدّلته،و التشريع مصادر مع معاناٍة بعد تنجز الفقهّية، نتاجاتهم

 األفضل الفهم إىل يصل حّتى التشريحو النقدو التنقيبو البحث من مراحل

 حتّلو العصر تواكب فقهّية نتائج تقديم خالله من فيتمكن السّنة،و للكتاب

 التشريعو اإلهلي بالقانون اتصال على دومًا تبقيه كما اإلنسان، مشاكل

 .الرّباني

 حيث ـ اإلمامي الشيعي املذهب يف سيما ال ـ الفقهي االجتهاد معاناة إّنها

 البحث عملية نزهًة تعد فلم االستنباط، آلّيات تعّقدتو داالجتها مناهج تطّورت

 قبل ذي من أكثر تتطّلب صارت بل فقهية، بنتائج اخلروجو التشريع مصادر يف

 الرتاثو الفقه أصول علم على اليوم تقتصر ال كبرية معرفية بُعّدة التجّهز

 بالرجال مرورًا األدبو اللغة من بدءًا أخرى علوم إىل ذلك تتعّدى بل الفقهي،

 .الكالمو املنطقو الفلسفة إىل وصواًل التاريخ،و الدرايةو احلديثو

 مبفرداتها يلّم أن الفقيه على يلزم املعارفو العلوم من متشابكة خارطة إّنها

 بنتائج اخلروجو الفهم، تصحيحو اآلراء تصويب من يتمّكن لكي مفاصلها،و

 .صّحةو سالمًة أكثر

 االجتهادّي مظهره منهاو املختلفة، مبظاهره اإلمامي الفقه كان هنا، من

 اإلسالمي الفقه معارف دائرة مؤسسة افرتضتها اليت الرصد دائرة يف العميق،

 املذهب هذا إىل ميت ما لكّل خدمًة ،عليهم السالم البيت أهل ملذهب طبقًا

 اهلامشي حممود السّيد اهلل آية لسماحة وهاّمًا كبريًا نتاجًا وجدنا وقد بصلٍة،

  الشاهرودي



 

 

 املرتبطة املعامالتو الزراعي، الفقه حول املّرة هذه يدور بركاته دامت

 من ماهلا على الزراعية، احلياة بشؤون أي األشجار،و البساتنيو األراضي بشؤون

 .عمومًا اإلنساني اجملتمع يف فائقة أهمّية

 البيت أهل ملذهب طبقًا اإلسالمي الفقه معارف دائرة مؤسسة قّدرت هنا، من

 منها الفقهية خصوصًاو اإلسالمية، املكتبة تتحف أن مساحته عليها يشرف اليتو

 سابقة، فقهّية بدراسات أمّدتها قد كانت أن بعد القّيم، العمل بهذا القانونية،و

 اإلسالمي الفقه لطالب مرجعًاو معينًا الكتاب، هذا يكون أن املؤسسة ترجوو

 على إطاللًة أكثر جيعلهم لكي القانونية،و الفقهية الدراسات يف املتخّصصنيو

 .املوضوعات هذه حول حبوث من اإلمامي الفقه إليه توّصل ما

 يف ثغرًة يسّدو مكانته،و موقعه القارئ عند الكتاب ينال أن املؤسسة تأمل و

 .تعاىل اهلل شاء إن الثقافيةو الفكرية حياتنا

 

 



 

 

 

 التقرير مقّدمة

 صّلى اهلل عليه وآله النيب مع اإلسالم والدة منذ يومًا اإلسالمي الفقه يهدأ مل

 شهدت اليت األخرى الدينّية العلوم من الكثري خالف على هذا، يومنا إىلو

 قباتاحل بعض يف أصاًل وجود من هلا يكن مل بل آخر، حينًا محاسًاو حينًا فتورًا

 .اإلسالم عمر من الزمنية

 تارًة ببعضهاو تارًة، مدارسه جبميع الدوام، على حّيًا اإلسالمّي الفقه كان

 بل واقعّيًا، الفقه غدا لقد الفقه، حيوّية يفرض الذي هو الواقع كانو أخرى،

 اكهن طاملا أبدًا تهدأ ال اليت الواقع لتداعيات الطبيعّية االستجابة ألّنه واقعّيًا، ولد

 الدوام على يستدعي مادي مناخ يف أهدافهم تتعارضو مصاحلهم ختتلف بشر

 .تعارضًاو تزامحًا

 الواقع، على بصماته اإلسالمي الفقه فيها يرتك اليت العالقة هذه كانت

 ال جدلّية عالقة الفقه، هذا على جلّية بصمات -املقابل يف هـنفس الواقع يرتكو

 نشأته ظروف يف كذلك هوو واقعيًا هًافق اإلسالمي الفقه دام ما تنتهي

 الواقع جيايف حبتًا، فرضيًا فقهًا يغدو ال أن الفقه من يتطّلب ما هذاو ازدهاره،و

 .الواقع بنيو بينه قطيعًة بذلك حمدثًا عنه، يتغافى أو هذه، فرضّيته يف أحيانًا

 ء تهيو الواقع، عن عزله يف تساهم اإلسالمي الفقه يف الفرضّية النزعة هذه

 اجملامالت، الو الرمحة يعرف ال الواقع ألّن عنه، بدياًل ليحّل آخر لفقٍه الفرصة

 عزلتهو فرضيته من اإلسالمي الفقه خيرج مل فما باملخاطر، مليئة حتديات إّنه

 ما هذاو آخر، نظامًا به سيستبدل بل كثريًا، الواقع ينتظره فلن املتعالي تنظريهو

 .إسالمي بلدو وقعم من أكثر يف -األسف مع -حصل

 



 

 

 هذا على كان هنا من اإلسالمي، للفقه مالزمة خصوصّيٌة الواقعّية مسة إّن

 ُيصدر أن قبل الواقع َيِعَي أن له ضرورّيًا كانو مالزماته، عن ينسلخ ال أن الفقه

 قابلة غري أو للواقع خمارجة أحكامًا الفقه هذا أصدر إاّلو حّقه، يف حكمه

 .نفسها حبّد قائمة مستقّلة مشكلة مريناأل كالو فيه، للتطبيق

 تداعيات هو ما بقدر يطرح، شعار جمّرد ليس واقعّيًا، الفقه يكون وأن

 متّرو األصول،و املبادئ من تبدأ تداعيات مبراعاتها، الفقه تلزم عديدة

 .التنظيمو العرضو اخلطابو اللغة إىل لتصل الداخلية، الُبنيةو باملضمون

 مرجعّية هي عتيدة، مرجعّية قيام املعاصر الفقه اريخت يف الالفت ء والشي

 ثّم منو الواقع، أرض على الفقه باستباق ،(م 6191)ه س سّرقّد اخلميين اإلمام

 من تنطلق ملقّدس سّره  اإلمام جتربة أّن أي كاهله، على جديٍد محل وضع

 هذه أّن املهم بل فحسب، األحداثو الواقع بذلك لتبلغ الداخل من الفقه تطوير

 املّرة هذه اإلجبارو بالقّوة الفقه يالحق ضاغط واقع تكوين من انطلقت التجربة

 .الواقع حنو احلركة على حبّثه تكتفي أن بدل واقعيًا، ليكون

 الفقه على هـعلي تقوم فيما -تقوم دينية دولٍة إقامة كانت التجربة هذه

 دام ماو ،...و تصاداالقو االجتماعو السياسة يف جمال، من أكثر يف اإلسالمي

 اختيار على قادرًا يعد مل أّنه يعين فهذا عنها مسئواًلو الدولة بهذه معنّيًا الفقه

 جيامل ال االجتماعو الدولة فواقع الساحقة، باهلزمية حينئٍذ سُيمنى ألّنه العزلة،

 لنو مواقعه، سيخسر فإنه اجلديد، الواقع هذا ملواكبة الفقه يهّب مل فما أحدًا،

 .االجتماعو االقتصادو السياسة عامل يف السريعة اليومية احلركة رهتنتظ

 للواقع، للتصّدي الفقهاءو الفقه بدعوة قّدس ّسره اخلميين اإلمام يكتِف مل

 من مزيٍد حنو مساره يف التحّول على الفقه جيرب مبا نفسه الواقع صياغة أعاد بل

 .املواكبةو الواقعّية

 التفكري إعادة علينا يفرض اخلميين اإلمام دهقا الذي التحّول -احلدث هذا

 تستجيب جديدة، ؤىر يستدعيو األصولية،و الفقهّية منهاجّياتنا كل يف

 احلياة طبيعة حتّدياتو جهة، من دينية دولة إقامة حتّديات املعاصرة، للتحديات



  

 .أخرى جهٍة من العامل يف اجلديدة

 إبداع صار بل فحسب، صياغته إعادةو الرتاث تثوير فقط املهم يعد مل

 املسلمني املفّكرينو الفقهاء على تنادي مساسًا، أكثر حاجًة اجلديدة النظريات

 .إليها لإلصغاء تستصرخهمو لسماعها،

 فريقًا أّن لوجدنا األخرية، العقود يف الفقهي البحث تطّور رصد أردنا إذا و

 فكانت مام،األ إىل اإلسالمي الفقه لدفع إخالص،و جدٍّ بكّل سعى الفقهاء من

 (ـه 6211) الصدر باقر حممد السيد الشهيد أمثال أطلقها اليت الفكرية املشاريع

 هذا على مفصلّيةو ضرورية بدايات... و (ـه 6211) مغنية جواد حممد الشيخو

 .الصعيد

 اإلمام مدرسةو الصدر السيد مدرسة ُجماع بأّن القول، ميكن هنا من

 كانت هنا منو جديدة، معطيات يقّدم أن ميكنه اهلل رمحهما اخلميين

 أولئك سيما الَعَلمني، هذين على الالحق الفقهائي اجليل على أكرب وليةاملسؤ

 .مدرستهما على احملسوبني

 اهلامشي حممود السّيد اهلل آية مساحة أستاذنا أعالمه، منو اجليل، هذا ومن

 باقر حممد هيدالش العالمة يد على ختّرج فقد رعاه،و اهلل حفظه الشاهرودي

 اخلميين اإلمام أطلقها اليت التجربة مناخ يف ثقافيًاو فكريًا منا كما الصدر،

 .شخصّيته بها تكاملت هناك،و هنا من خصااًل مجع أن فكان ،قّدس سّره

 قم مدينة يف أصولهو الفقه يف درسه جملس يف باحلضور تشّرفت كنت وقد

 موجزة صورة تكوين استطعت أنين أظّنو متواصلة، أعوام مخسة ملّدة املقّدسة

 حماورو جتديد معامل فيه أّن أعتقد األصولي،و الفقهي البحث يف منهجه عن

 .حتديث

 جتديد من اليوم اإلسالمي الفقه حيتاجه ما بعض إىل اإلشارة هنا، وأحاول

 هذه حجم يناسب مبا وأوجز األستاذ، السيد عند به مهتّمًا أمرًا الحظناه مما

 .التالي الشكل على وجزةامل املقّدمة



 

 

  الترتيبو التنظيم -1

 األستاذ السيد دراسات أبرزها من اليت الفقهّية الدراسات بعض يف يالحظ

 خصلٌة هيو املوضوعات،و للمباحث منطقّيني ترتيبو تنظيم على تشتمل أّنها

 .الصدر باقر حممد الشهيد رائع بشكل بها امتاز

 القيامو اآلخر، بعد واحدًا األدّلةو وجوهال تنظيمو البحث، فقرات ترتيب إّن

 ربطو مرّتب،و منّظم بشكل وجٍه، كّل على الواردة املناقشات باستعراض

 بدل انتظامًا،و وضوحًا أكثر اإلمجالّية الصورة جيعل مبا ببعضها املوضوعات

 الفكرة، وعي على الذهن يساعد كّله ذلك...  التشطريو ةبالتجزء متنى أن

 .بها املتكّلم قبل من فهمهاو وعيها مدى عن أيضًا يكشف كما

 معاصرة فقهية قراءات كتابو اإلجارة كتابو اخلمس كتاب مراجعة إّن

 حّددتو بعضها، عن األحباث فصلت فقد األمر، هذا يؤّكد األستاذ للسيد

 قول حّد على ـ مثاًل اخلمس كتاب عن فيه يعّبر أن يصّح مبا حمور، لكّل املعامل

 .رائعة فنية لوحة بأّنه ـ العلماء األخوة أحد

 عن األحيان بعض يف يكشف لألفكار متابعته عملية يف الذهن اضطراب إن

 يقع منّظمًا، العرض يكون عندما أّما عنها، جلّيًةو واضحًة صورًة تكوينه عدم

 على - شك بال - يساعد الصورة وضوح فإن السليم، موقعه يف فيه ء شي كّل

 .أنضج اجتهاٍد مبمارسة للباحث يسمحو املفاهيم، وعي

 إليها، املشار الثالثة الكتب يف الرتتيبو املنهجة بأّن القول باإلمكان لعّل

 منهج بتبّني مطالب اليوم الفقهو املعاصرة، الفقهّية املصنفات يف وجوده يقّل

 الذي االضطرابو التداخل بدل البيان،و العرض يف أكثر علميو منظّمو واضح

 .األخرىو الفينة بني الفقهّية ّوناتاملد يصيب قد

 النصوص تعقيدو املنهجة،و الرتتيبو التنظيم افتقادو املضطربة اللغة إّن

 الشيعي الفقه تغييب إىل أّدى.. و معنوّيًاو لفظّيًا تعقيدًا الفقهّيةو األصولّية

 هذا حّق يف اجرتح ُظلٌم هوو املعاصرة، الثقافّيةو الفكرّية الساحات عن أصولهو

 بعطاءاته الفكرّية الساحة إثراءو نشرو جهة، من تنميتهو تطويره حّق يفو الفقه،

 



  

 .أخرى جهٍة من

 التخّصصي العلمّي الُبعد بني جتمع لغةو منهجٍة استخدام الضروري من كان

 بنيو متحيص، الو فيها دّقة ال أدبّية كلمات جمّرد املضمون يغدو فال جهة، من

 أن للفقه ميكن بهذاو أخرى، جهٍة من السليم يانيالب الوضوحو املنهجي البعد

 .معًا اآلخرين يفو ذاته يف تقّدمًا حيّقق

  املسائل مستحدثات حتّديو اإلسالمي الفقه -2

 الظواهر من اجلديدو املستحدثة بالوقائع معيّن الفقه أّن يف ريب ال

 ُيرجع امم احلادثة الوقائع كانت هنا من النوازل، فقه يسّمى فيما األحداث،و

الرواية يف جاء كما الفقيه إىل فيه

(6)

 األخرية العقود يف الفقه أّن يالحظ الذيو ،

 مّطلع غري الحظناه جهٍة فمن عالية، جبّدية املسائل مستحدثات مع يتعاط مل

 مستحدثات من الكثري هايإل تنتمي اليت املوضوعات خصوصّيات على بالدّقة

 وجود لعدم املوضوعات على منطبقة غري الصادرة األحكام فغدت املسائل،

 من ـ الحظنا كما املوضوعات، هذه حتديد يف الفقهاء بعض عند كافية خربة

 نتائج استخالص يف االستعجال حالة عنه عّبرت استخفافًا ـ أخرى جهٍة

 مبا العموم، ذاك أو اإلطالق بهذا سريعًا التمّسك عرب املستحدثة املوضوعات

 يف يؤّصل ما غري حبث مزيد إىل حتتاج ال ستحدثةامل املسائل أّنو يوحي

 ظاهرة انعدام يف واضحًا االستخفاف هذا برز قدو املتعارفة، الفقهية الدراسات

 .الحظنا كما جّدًا متأخرًاو نادرًا إاّل املستحدثات هذه تعاجل اليت اخلارج دروس

 أّنهاب الزعم ميكن بل أبدًا، البساطة بهذه ليست املسائل مستحدثات إّن

 ألّنها الفقهية، القواعد يف تضّلعه مدىو اجملتهد اجتهاد الختبار اليوم احملّك

 االتكال بدل الوجوه بابتكار ملزمًا الفقيه جيعل مما التارخيي، االمتداد تفتقد

 .عليها بالتعليق االكتفاءو سبقه من حبوث على
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 جهة، من نفسها املستحدثة الظاهرة فهم يف الفقيه تعّمق ضرورة تبدو هنا، من

 .معاجلتها يف تأّنيه ضرورةو

 الزعم ميكن ظاهرة خبرية معّمقة متأّنية دراسة املستحدثة املسائل دراسة إّن

 حقيقية، مشكلة هذهو أوساطنا، يف نفسه الوقت يف قليلةو جديدة بأنها

 احلوزة تبادر أن كاالستنساخ العامل يف مستحدث موضوع يثار عندما فاملفرتض

 املوضوع حتديد على الفقهاء ملساعدة حوله، بسرعةو املؤمترات لعقد العلمّية

 أو الفقيه هذا يكتب لكي سنوات االنتظار ال به، خبري هو من لسان منو بدّقة

 .بكثري ذلك من أكرب هو ما إىل حيتاج األمر فيما كتابًا، أو مقالًة ذاك

 النوازل فقه أو اتاملستحدث حول املتأّخرة الدراسات أهمّية لنا تبدو هنا، من

 حبثه مثاًل نالحظ فعندما اجملال، هذا يف األستاذ السّيد دراسات منها سيما ال

 العديدة الوجوهو الكثرية احملاوالت هي كم نعرف النقد قيمة اخنفاض حول

 هذا يف البحث من كاملة صفحة اخلمسني فاق مبا اهلل حفظه أبداها اليت

 أو القصاص مسائل بعض يف معاجلاته نرى ما عند هكذاو اليتيم، املوضوع

 .الديات

 للموضوعات متحيصو نقٌد إليها، نكون ما أحوج اليوم حنن الروح هذه إن

 تزول، أو به تنتهي املشكلة أّن لظّن عموم أو بإطالٍق استعجااًل ليسو اجلديدة،

 يعد مل أّنه تعي طالبه، أوساط يف جديدة حبثية روح خبلق مطالب اليوم فالفقه

 فيما أهمّيتها، على الثالثة الدماء أو التخّلي مباحث يف العمر صرف املنطقي من

 .نادرًا إاّل الفقهاء يقربها ال ـ أكثرها ماو ـ املستحدثة املوضوعات

 البارز لالهتمام ـ األستاذ سيدنا خصوصًاو ـ الفريق هذا دفع الذي أّن أعتقد و

 سيما الفقهي، التحّدي رغما خوضهم هو الفقهية دراساتهم يف اجلانب بهذا

 كان الذي الواقع إّن الدستور، صيانة جملس يف األستاذ أمثال كان عندما

 فهل املوضوعات، هذه خطورة مبدى واعيًا جعله الذي هو األستاذ سيدنا يعيشه

 التعليقو الغرب، بالد من.. و التجاريةو املدنية القوانني استرياد اليوم بعد يصّح

  مشاكل حيّل أن اإلمامي الفقه بإمكان أن نزعم حننو ،خجواًل تعليقًا عليها



  

 علميًا جوابًا مستجّد كل عن اجلواب إىل الفقهاء يبادر مل فما!! برّمتها؟ احلياة

 .دوره احنسارو الفقه عزلة من املزيد سوى النتيجة تكون فلن واضحًا، تفصياًل

  املعامالت حقائق حتليل -3

 فقد حتليلها،و املعامالت بنية اكتشاف اتالتجارو العقود فقه مهّمات من

 بقّية يف هلم أقّل مساهمة وجدنا أّننا إاّل البيع، حقيقة حتليل يف الفقهاء أفاض

 .املعامالتو العقود

 املضاربةو املزارعةو املعّوضة اإلباحةو كاإلجارة معاملة كل ُبنية حتليل إّن

 كانت إذا ما معرفةو ..و اجلعالةو احلوالةو الوكالةو الشركةو املساقاةو

 الشرعية األحكام ترتيب يف كثريًا يفيد مما البعض، إىل بعضها لوو تؤول

 العقالء، عند بنيتها يف املعامالت دراسة للفقه الضروري من أّن يعين هذاو عليها،

 لوو البنية مالحظة بل القدمية، األّولية بأشكاهلا البنية تلك على اجلمود عدمو

 .خمتلفة أشكال يف

 باب يف ترد اليت الروايات ببعض أحيانًا االستعانة على التحليل هذا ويساعد

 أو املساقاة أو املزارعة باب إىل يرجع حكٍم يف منها نستفيد لكي ،مثال اإلجارة

 الرواياتو النصوص جماري حتديد شأنه من املعامالت بنى حتليل فإّن غريهما،

 تسمح ألّنها أكرب، فقهّية بنتائج روجاخل يف هام دوٌر له يكون ثّم منو الشريفة،

 دائرة على فيه اجلمود من نوٌع هناك كان أن بعد أوسع جمال يف النص بتوظيف

 .حمّددة

 يف الحظ كما الكتاب، هذا ثنايا يف الكريم القارئ يالحظ وسوف

 حاضرة حقائقهاو املعامالت بنى حتليل ظاهرة أّن األستاذ، للسيد اإلجارة كتاب

 على فقط ليس باملتابعة، جديرة نقطة هذهو باملعامالت، املّتصل جتهاداال يف بقّوة

 ملعرفة األصولي،و النظري املستوى على أيضًاو بل التطبيقيو الفقهي املستوى

 .اهلاّمة الطريقة هذه توظيف إمكانية مدى



 

 

 فيه ما بكّل الفقهي فاملوروث دفع،و تطويٍر إىل ماّسة حباجة اليوم، الفقه إّن

 جيب بل املرحلة، بتحّديات للوفاء ـ عليه هو ما على ـ قادرًا يعد مل غزارةو ءثرا من

 ما هو األفكارو النظريات تضاربو األفكار،و بالنظريات جمّددًا إغراقه

 .املواكبةو املعاصرة على قادرًا غنّيًا، الفقه هذا جيعل

 سّيدنا بها أحتفنا اليت األفكار عصارة تقديم هنا حاولنا فقد حال، أّية على و

 يف مكتبه يف درسه جملس حضرت عندما املوىل، رعاه اهلامشي اهلل آية األستاذ

 شهر من عشر الثاني يف املزارعة يف دروسه شرعت قدو املقّدسة، قم مدينة

 من التاسع األحد يوم انتهتو للهجرة، عشر ستةو أربعمائةو ألٍف عام من شّوال

 دروس شرعت ثّم للهجرة، عشر بعةسو أربعمائةو ألف عام من األصّب رجب

 للهجرة عشر سبعةو أربعمائةو ألف عام شعبان من السابع الثالثاء، يوم املساقاة

 ألف عام من احلرام القعدة ذي شهر من العشرينو احلادي االثنني، يوم لتنتهي

 اهلل من مبنٍّ الثناء،و التحّية آالف هاجرها على للهجرة، عشر سبعةو أربعمائةو

 انقدح أن إىل عندي، بقيتو حينها يف الدروس هذه كتبت كنت قدو فضل،و

 هذه تبقى أن من حذرًا القّيم، الكتاب بهذا الفقهّية املكتبة إحتاف البال يف

 كنت قدو اإلسالمي، الفقه طالب استفادة مورد جيعلها ما دون الدروس

 أن عاىلت اهلل فأرجو مشكورًا، بذلك فأذن طبعها يف األستاذ سيدنا استأذنت

 عملي على مثابًا حيشرني أنو منه، مقّربًا الكتاب هذا يف املتواضع جهدي جيعل

 .النصري نعمو املوىل، نعم إّنه مأجورًا،و هذا

 التعديالت بعض فأجريت كتبت كنت ما على ثانيًة مّرًة عّرجت هنا من

 فهارس مع ةالفرعيو األصلّية بالعناوين نّظمتهو باملصادر، وثقته ثّم عليه، الطفيفة

 .تعاىل اهلل شاء إن املطلوب املستوى ضمن ليكون املصادر،و للموضوعات

 يكن مل مّلاو فصول، على املساقاةو املزارعة كتابي يف البحث جعلت وقد

 ضمن مسألة إلدراج قليلة أحيانًا مضطرًا كنت الفصول، وفق منظمًا العروة منت

 .ذلك فليلحظ فيه تندرج ال فصل

 كما لي، فليغفرها هفوًة القارئ الحظ فإذا وقع، قد تقصريًا أّن أخفي وال



  

 يف األستاذ السّيد نّص تدوين ألّن مّني، سقط قد املطالب بعض أّن أخفي ال

 أو اهلل حفظه ذكرها فكرٌة الكاتب تفوت أن دون ميضي ال الدرس جملس

 اهلل منو العزيز، أستاذنا مين يتقّبله أن أرجو مما إضايف، دور هلا كان مجلة

 .املعنيو امللجأ إنه العون، أستمد

 

  اخلتام ويف

 على صياغتهو التقرير هذا تنظيم جمّرد يف قليل، جهد مّني صدر قد كان إن

 إمام إىل متواضعًة تقدمًة هذا جهدي أقّدم فإنين القارئ، يراه الذي الشكل

 له مسحت مّلا اإلسالمي، الفقه أغرق الذي ذاك إىل الفقهاء، أستاذ إىلو الفقه،

 .األحكامو احلقائقو األفكار من له نهاية ال مبا قصرية، فرتًة الظروف

 عليه السالم. الصادق حممد بن جعفر اإلمام إىل

  اهلل حّب كامل حممد حيدر 

 ـه 1221 ـ األّول ربيع ـ 22 الثالثاء
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 األول الفصل

  احلكمو املشروعّيةو ةاحلقيق املزارعة،

 ((:الوثقى العروة)) يفقّدس سّره  اليزدي كاظم حمّمد السّيد قال

 أيضًا، خمابرة تسّمىو حاصلها، من حبّصٍة بالزراعة األرض على املعاملة وهي

 يف إشكال الو البحرين، جممع من يظهر كما النصيب، مبعىن اخلربة، من لعّلهاو

 بدعوى الزراعة استحباب على دّل ملا اهبا،استحب دعوى ميكن بل مشروعّيتها،

 جعفر سألت: ))قال الواسطي خرب ففي ،[1] التسبيبو املباشرة من أعّم كوهنا

 همو اهلل، أخرجه طيبًا يزرعون األنام كنوز الزارعون)) عليهما السالم حممد بن

 إال نبيًا اهلل بعث ماو الزراعة، من اهلل إىل أحّب ء شي الناس أحسن القيامة يوم

  األعمال يف ماو أرضه، يف اهلل كنوز الزارعون هم: قال حني؟الفاّل عن زارعًا
 

 للمزارعة التكليفي احلكم

املزارعة استحباب على به االستدالل ميكن ما [1]

(6)

 :وجهني أحد 

                                                            

 من قبله جند مل إذ العروة، ماتن اليزدي السيد هو املزارعة استحباب مسألة أثار من أّول لعّل -6

 العروة مستمسك يف احلكيم كالسيد األعالم، بعض ذلك يف املاتن تبَع قدو ذلك، يف تكّلم
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: عليه السالم اهلل عبد أيب عن آخر يفو ،((خّياطًا كان فإّنه ،عليه السالم إدريس إال

 سأل: ))قال عليه السالم عنه خرب يفو ،((املباركني يدعون مزنلًة، مأقرهبو مقامًا

 صاحبه يزرعه زرٌع: قال خري؟ األعمال أّي: صّلى اهلل عليه وآله وسّلم النيّب

  رجل: قال الزرع؟ بعد األعمال فأّي: قال حصاده، يوم حّقه أّدىو أصلحهو
 

 
 بروايات التمّسك إمكان دعوى من قّدس سّره املاتن السّيد ذكره ما :األّول

 التسبيبو الزراعة ملباشرة العموم استظهار إىل بضّمها فإّنها الزراعة، استحباب

 .هلا التسبيب على يشتمل فإّنه املزارعة، لعقد شاملًة تكون إليها

 إنشائيًا، ال خارجيًا عماًل بوصفها الزراعة استحباب الروايات ظاهر إّن :ويرّده

 إذ خارجًا، الزراعة لوقوع سببًا ليس ـ إنشائيًا أمرًا باعتباره ـ املزارعة عقد أن كما

 ننكر حنن: أخرى بعبارٍةو اخلارجية، لألمور تسبيب فيها ليس اإلنشائيات

 مشول هيو أخرى، الكربى ننكر كما التسبيب، حتّقق أعين تارًة، الصغرى

 .املباشري الزراعي اخلارجي العمل لغري الروايات

 بكربى يتمّسك بالروايات الزراعة استحباب ثبوت بعد إنه يقال أن :الثاين

 للزراعة مقّدمة املزارعة عقد أن الواضح منو املستحب، مقّدمة استحباب

مستحّبًا يكون أنو فالبّد املستحّبة،

 (6)

. 

 ال ـ كذلكـ ألنها عقد، هي مبا املزارعة استحباب ُيثبت ال هذا إن :عليه ويرد

 اخلارجية، لألمور مقّدمًة اإلنشائّية األمور كون دملع للزراعة، مقّدمًة تعّد

 .كان لو آخر بعنوان بل عقدًا كونها بعنوان ال فاستحبابها عليهو

 رام كما املزارعة، لعقد النفسي االستحباُب بدليٍل يثبت مل أنه واملتحّصل

 .الثاني على هو كما الغريي الو األول، الوجه صاحب
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 بعد املال فأّي: قال الزكاة، يؤيتو الصالة يقيم طر،الق مواضع تبع قد له، غنم يف

 خري؟ البقر بعد املال فأّي: قال خبري يروحو خبري يغدو البقر: قال خري؟ الغنم

 مثنه فإمنا باعها من النخل، املال نعم احملل، يف املطعمات الوحل، يف الراسيات: قال

 خيلف أن إاّل عاصف يوم يف الريح به اشتّدت شاهق رأس على رماد مبزنلة

 خري؟ النخل بعد املال فأّي: صّلى اهلل عليه وآله وسّلم اهلل رسول يا قيل مكاهنا،

 ُبعدو العناءو الشقاء فيها: قال اإلبل؟ فأين: له فقال رجٌل إليه فقام فسكت،

 إهنا أما األشأم، جانبها من إال خريها يأيت ال مدبرة، تروحو مدبرة، تغدو الدار،

 عنهو ،((الزراعة األكرب الكيمياء: ))عليه السالم عنهو ،((الفجرة اءاألشقي تعدم ال

 شيئًا يكرهوا كيال الضرعو الزرع يف أنبيائه أرزاق جعل اهلل إّن: ))عليه السالم

  جعلت: له فقال رجٌل سأله أّنه)): [2] عليه السالم عنهو ،[1](( السماء قطر من
 .سماءال قطر كراهة مرجوحّية منها يستفاد قد [1]

 على الداّلة الروايات من وافرٌة مجلٌةقّدس سّره  املاتن السيد ذكره ما [2]

الزراعة استحباب

(6)

 كذلكو املتشّرعية، السرية إليها ُيضاف أن ميكنو ،

 العقالئية احلياة يف كونها يف إشكال ال فإنه العقالئي، العملي اجلري

 .جزمًا الراجحةو جّدًا املرغوبة األمور من املتشّرعيةو

 :الزراعة استحباب تثبت األدّلة من ثالثة أنواع وجود واملتحّصل

 .منها بعضًا املاتن السّيد ذكر اليت العديدة الروائية النصوص :األّول

 .شرعًا مرغوبّيتهاو الزراعة رجحان على املنعقدة املتشّرعية السرية :الثاين

 العقالء أّن يف رتابُي ال حيث العملي، اجلري مبعنى العقالئية، السرية :الثالث

 شأنها دومًا يتابعونو بشأنها يهتّمونو الزراعة أمر حيّبذون األّيام قديم منذو

 .االستحبابو الشرعي االمضاء يثبت عنها الشرعي الردع عدم بضّمو

                                                            

 .1 باب املساقاة،و املزارعة كتاب ،61 ج الشيعة، وسائل -6



 

 

 ما اهللو فال ازرعوا،: فقال مكروهة، املزارعة إّن: يقولون قومًا أمسع فداك،

 ذكرنا ما اخلرب هذا من يستفادو ،[1](( منه أطيب الو أحّل عماًل الناس عمل

 .التسبيبو املباشرة من أعّم الزراعة أن من

 هنى أنه: ))صّلى اهلل عليه وآله وسّلم النيب عن مرفوعًا الصدوق رواه ما أّما و

 محله من فالبّد ،((الربع أو الثلث أو بالنصف املزارعة هيو :قال املخابرة عن

 روي ما و)): البحرين جممع يفو ذكر، ملا مقاومته لعدم ،[2] احملامل بعض على

 فنهاهم تنازعوا حني ذلك كان املخابرة عن هنىصّلى اهلل وآله وسّلم  أّنه من

 ((.عنها
 :بنقطتني املذكورة الرواية على التعليق ميكن [1]

 قدو ،عليه السالم اإلمام ال السائل كالم يف ورد إمنا املزارعة لفظ إن ـ6

 خالل من ذلك بنفي املزارعة كراهة من مسعه عّماعليه السالم  اإلمام أجابه

 الزراعة عنوان طّبق عليه السالم اإلمام أن يعين ال هذاو الزراعة، نفس حمبوبّية

 استفادة بغية املزارعة لعقد الزراعة عنوان مشول يّدعى حّتى املزارعة على

 لذلك يشهدو ،قّدس سّره املاتن السّيد رامه كما استحبابها روايات من استحبابه

 أمرًا كونها يف ظاهر فإنه ،عماًل الزراعة اعتبار من الرواية ذيل يف جاء ما

 .إنشائّيًا ال تكوينّيًا خارجيًا

 هي إذ املذكورة، الرواية من املزارعة مكروهّية عدم استفادة ميكن إنه ـ4

 األمر إىل إفضائها مع بكراهتها احلكم ميكن كيف بل ذلك، يف ظاهرة

 !شرعًا؟ املستحّب

 إىل ترقى أن دون الكراهة، عدم إثبات ميكنها الرواية أّن ظهر وبهذا

 .املزارعة استحباب إثبات مستوى

 :بها العمل ميكن ال املذكورة الرواية إّن [2]



  

 :[1] أمور فيها يشترط و

 
 

 ّيةحج لعدم هلا، حجّية الو مرفوعة، إنها حيث السندي، ضعفها جهة من إّما ـأ

 الصدوق مراسيل

(6)

. 

 للروايات ملعارضتها أخرى، حمامل على محلها لزوم جهة من إّماو ـ ب

 تقدم، كما الكراهة عدم أوـ  بها قلنا لوـ  االستحباب على الداللة يف الواضحة

 اجملمع يف ذكره كما ـ النزاع رفع بنكتة احلكم على محلها ميكنو

(4)

 على 

 دون احلكوميت الوالييت القرار بنكتة أو ،هقّدس سّر املاتن السيد نقل ما

 .الشرعي

 على بالروايات االستشهادو الترّبك بعد قّدس سّره ـ املاتن السّيد ذكر [1]

 هو املنهجة مقتضى أّن إال املزارعة، عقد شروط ـ املزارعةو الزراعة استحباب

 ماو عقد؟ال بهذا امُلنشأ هو ماو املزارعة، عقد حقيقةو روح شرحو بيانو حتقيق

 بذلك يتحّددو املعامالت، سائر عن فرقه يظهر حبيث له؟ املعاملي املضمون هو

 لعّلو ...و الزمًا أو جائزًا، عهديًا أو متليكيًا، أو إذنيًا، إيقاعًا أو عقدًا، كونه

 .عمومًا الفقهي البحث إليها يفتقر هاّمة نقطة هذه

  

                                                            

 :هي ثالثة أقوال الصدوق مراسيل يف -6

عليه السالم  قال بلفظ كان أو شبهه،و روي بلفظ كان ما منها سواٌء مطلقًا، مراسيله حجّية -6

 .شبههو

 منهم األعالم من مجاعة إليه ذهب ما هوو املتقّدمني، بالوجهني مطلقًا مراسيله حجّية عدم -4

 .األستاذ السّيد من الظاهر هوو اخلوئي، السّيد

 (.املقّرر. )حّجة فهو قال بنحو كان ماو له، حجّية فال شبههو روي بنحو إرساله بني التفصيل -1

 .161: 6 البحرين جممع الطرحيي، الدين فخر -4



 

 

........................................................ 

 

 (1) املزارعة حقيقة يف التصويرات

 لعقد ثبوتّية تكييفاتو تصويرات ثالثة تقديم ميكن اإلطار هذا ويف

 :اجلمع ال اخللّو مانعة حنو على هيو املزارعة،

عهدي متليكي عقد املزارعة إن :األّول التصوير

 (4)

 العامل متليك إىل يرجع 

 هو هذا يكون أن يبعد الو الربح، من حلّصٍة لكاملا متليك مقابل الزراعة يف عمله

 يف عمله يقّدم فيها أنه غايته اإلجارة، وزان على فتكون هلا، عرفًا املرتكز املعنى

 بعض اشتملت هنا منو النماء، من حيصل مبا يقّدمه املزارعة يفو مقطوع، مقابٍل

  ذكرناه ملا يشهدو املزارعة،و اإلجارة عبارتي مجع على املزارعة روايات

  

                                                            

 املنري املصباح يف كما ،((منها خيرج ما ببعض األرض على معاملة: ))بأّنها لغًة املزارعة عّرفت  -6

 عامله: فالنًاو األرض، يف الزرع طرح: مزارعًة زارعو)) ،661: 4 البحرين جممعو ،434: 6

 حنوهو ،416: املنجد يف كما ،((مالكها من البذر يكونو منها، خيرج ما ببعض األرض على

 مع احلال هو كما أصاًل، لذكرها يتعّرض مل اللغويني بعض لكن ،29: 1 احمليط القاموس

 أن دون معروفة بأّنها العرب لسان يف منظور ابن عنها عّبرو العني، كتاب صاحب الفراهيدي

 .16: 1 العرب لسان: انظر يشرحها،

 املبسوطو ،226: 3 السرائر يف مراجعتها ميكن أيضًا، اللغوّية التعليقات بعض للفقهاء كان وقد

 جامعو ،166: 4 القواعدو ،23: 61 العروة مستمسكو ،313: 4 البارع املهّذبو ،431: 1

: 3 املسائل رياضو ،466: 46 الناضرة احلدائقو ،463: 2 البهّية الروضةو ،164: 6 املقاصد

 .غريهاو 4: 46 الكالم جواهرو ،211

 من مجلٍة من هذا ـ التمليك وصّياتخص عن النظر بقطع التمليك ـ باب من املزارعة كون يلوح -4

 جممعو 114: 2 الروضةو ،11 -14: 3 املسالكو ،111: 6 املقاصد جامع: يراجع الفقهاء،

 .ذلك غريو 142: 6 الكرامة مفتاحو ،19: 1 الشرائع مفاتيحو ،666: 61 الفائدة



  

........................................................ 

 

 

 يف للمزارعة املفهوم هذا ارتكاز يف لألرض القبالةو املزارعة روايات ظهور

 .السائلنيو املتشّرعة ذهن

 :ثالثة أموٌر للمزارعة املعاملي احملتوى حلقيقة التكييف هذا على يرتّتب و

 .املبادالت دعقو من املزارعة إن -6

 عهدّيًا، متليكّيًا عقدًا كونها جهة من ذلكو اللزوم، هو فيها األصل إن -4

 .مقّرر هو كما اللزوم، فيه األصلو

 احلّصة، جمهولّية جهة من إّما بالدليل، ثبت ما إال البطالن فيها األصل إن -1

 دعق صّحة إثبات حيتاج هنا منو مّت، لو املعدوم متليك إشكال جهة من أو

 عليها، دليل أوضح املزارعة روايات فإّن موجود، هوو خاص، دليل إىل املزارعة

 ما يتّم بهو البطالن، ألصالة مشمواًل حكمه كان إالو فهو اإلطالقات مشلته فما

 .املزارعة يف البطالن أصالة من احملّققني من مجلٍة كلمات عليه استقّرت

 نظري أّنها أو اجلعالة، نظري اإلذني لعقدا باب باُبها املزارعة إن :الثاين التصوير

 باألرض العامل تصّرف يف املالك إذن إىل ترجع بأن ذلكو املضاربة، يف حبثناه ما

 وجود غايته عمله، من املالك يستفيد بأن ـ املقابل يف ـ العامل من إذٍنو بالزراعة،

 املزارعة عقد فيكون لآلخر، النماء من حّصٍة بإخراج البذر مالك من التزاٍم

 يكون فيما جتارّيًا، اسرتباحًا هناك االسرتباح كون غايته املضاربة، كعقد

 .زراعّيًا اسرتباحًا هنا

 جعل إمكانّية من املضاربة باب يف حّققناه ما املقام يف جيري هنا، ومن

: املالك يقول كأن إليها، الروح حبسب إرجاعها عدم مع اجلعالة بصيغة املزارعة

 هذا أزرع أن لي أِذن من)): الزارع يقول أو ،...(( حّصة فله الزرع هذا زرع من))

 ...((. حّصة فله أرضه يف البذر

  



 

 

........................................................ 

 

 

 :أمور التكييف هذا على يرتّتب و

 مشول قبول إىل تصحيحها فيحتاج اإلذنية، العقود من املزارعة عقد كون -6

 يف قّدس سّره النائيين املريزا استشكل قدو اإلذنية، للعقود الصّحة ماتعمو

 .املضاربة يف حبثناه مّما ذلك

 .هلا العمومات مشول بعد الصّحة هو فيها األصل كون -4

 ساعة اآلذن رجوع إمكانّية بداهة اإلذنية، لنكتة املذكور العقد جواز -1

 .املضاربة يف ذلك عاجلنا قدو يشاء،

 املزارعة بني فّرقوا فإّنهم التصوير، هذا خيالف املشهوري الفهم لكنو هذا،

 خبالف الزمًا عقدًا املزارعة فجعلوا اجلواز،و اللزوم حيث من املضاربةو

 املضاربة

(6)

 مع ـ بكونهما يتعّلق فيما إليهما نظرتهم وحدة من بالرغم هذا ،

!! غريب فهم هذاو .البطالن هوو األصل مقتضى عن خارجني عقدين ـ املساقاة

 هذا لعّلو !املذكور؟ التفريقو لألصل املخالفة بني اجلمع هلم تسّنى كيف فإّنه

 العقود مضمون لتحقيق التصّدي عدم من إليه أشرنا ما جهة من كان التضارب

 .اإليقاعاتو

 عقد رجوع من العاّمة فقه كلمات من استفادته ميكن ما :الثالث التصوير

 العمل، مالكو األرض مالك بني شركة حنو أنه مبعنى ،الشركة إىل املزارعة

                                                            

 اجلامعو ،116: 4 الشرائعو ،221: 4 السرائرو ،414: النزوع غنيةو ،414: الوسيلة: راجع -6

 املختصرو ،611: اللمعةو ،431: 6 األحكام حتريرو ،166: 4 القواعدو ،419: للشرائع

 ،161 -164: 6 املقاصد جامعو ،414: املكاسبو ،613: 6 الكركي رسائلو ،629: النافع

 ،646: الفقه كفايةو ،13: 61 الربهانو الفائدة جممعو ،461: 2 الروضةو ،61 -9: 3 املسالكو

  و.. 494 -469: 46 الناضرة ئقاحلداو



  

........................................................ 

 

 

 الشركة لتقع ـ نفسه العامل منفعةو األرض منفعة هوو ـ مملوكهما فيقّدمان

 هذا حال حّققنا قدو املنافع، يف الشركة إىل مرجعه التكييف هذاو بينهما،

 .الشركة كتاب يف لشركةا من النوع

 :أمور التكييف هذا على يرتّتب و

 الشركة حبث يف ذكرناه ملا اإلذنية، العقود من املزارعة عقد يكون أن -6

 .املعروف على كذلك كونها من

 كذلك اإلذنية العقود كون مبقتضى الزمًا ال جائزًا عقدًا يكون أن -4

 .ةالشركو املضاربة يف حّقق قدو املعروف، هو كما

 دغدغ إنو هلا، اإلطالقاتو العمومات لشمول الصّحة، فيها األصل كون -1

 .النائيين املريزا لإلذنّي الشمول يف

 ظاهر أّن إال املزارعة، لعقد ثالثة تكييفات هذه كانت حال، كّل وعلى

 منو األّول، التكييف هو األخبارو االرتكاز عليه يساعد ماو املشهور كلمات

 التكييف هذا تبّني عن يكشف الذي األمر املزارعة، عقد زومل على أمجعوا هنا

 .غريه دون

 احلاصل يف بل األصول يف ال لكن الشركة حنو على املزارعة اعتبار نعم،

 املسألة حول البحث عند لذلك حتقيٍق مزيد سيأتيو مقبول،و صحيح أمر

 .فانتظر عشرة، اخلامسة

 





 

 الثاين الفصل

 املزارعة عقد شروط

 كان سواء داّل، لفظ كّل فيهما يكفيو القبول،و اإلجياب :أحدها
 على األرض إليك سّلمت أو زارعتك)): ـك القرينة مع جمازًا أو حقيقًة

 فيكفي املاضوية، الو العربية، فيهما يعترب الو ،...(( كذا على تزرع أن
 أو ،((كذا على األرض هذه ازرع)): كقوله األمرو غريه،و بالفارسي
 تقدمي يعترب ال كذاو هبا، اإلنشاء قصد مع االمسّية اجلملة أو املستقبل،
  املالك من كلٍّ من اإلجياب يصّحو ،[1] القبول على اإلجياب

 أحكامهماو القبولو اإلجياب شرطّية [1]

 بالتفصيل البيع كتاب يف حمّقق واضح املسألة حكم

(6)

 السيد ذكره ماو ،

 اإلجياب شرطّية إن: هيو نكتة ناه أن إال الصحيح، هوقّدس سّره  املاتن

 نظرًا املزارعة، حلقيقة املتقّدمة الثالثة التصويرات على بناًء ثابتة القبولو

 لو أنه إال األمرين، كال من فيه فالبد إذنيًا، لوو عقدًا اجلميع على لكونها

 ة،الشرطّي هلذا وجه فال عقدًا، ال إيقاعًا بكونها قلناو مثاًل جعالًة املزارعة جعلت

 الصحيح هو عقدًا اجلعالة كون أن إال حينئٍذ، اآلخر الطرف دخالة عدم بداهة

 .حبثناه ما على

                                                            

 ،31 -29: 61 املستمسكو ،116: 4 التذكرة: يراجع املزارعة، عقد يف القبولو اإلجياب حول -6

 ،9: 3 املسالكو ،166: 4 القواعدو ،392: 6 الوسيلة حتريرو ،612: 4 الصاحلني منهاجو

 و.. 11: 61 الربهانو الفائدة جممعو ،26: 3 الرياضو ،1: 46 الكالم جواهرو



 

 

 على القويل اإلجياب بعد الفعلي القبول يكفي بل ،[1]والزارع
 يف بالشروع إال تلزم ال كانت إنو املعاطاة فيها جتريو ،[2]األقوى
 .[3]العمل

 فلس، أو لسفه احلجر عدمو االختيار،و العقل،و البلوغ،: الثاين
 حينئٍذ يقدح ال نعم الزارع،و املالك من كلٍّ يف التصّرف مالكّيةو

 
 
 عقد ألّن ذلكو ،...(( زارعتك)): يقول أن منهما لكّل أّن مبعنى [1]

 إجياد يف مشاركًا يعّد منهما واحد فكّل جعلهما، مبجموع يقوم فعٌل املزارعة

 يضرب الذي ألن كاملضاربة، األمر ليسو للمزارعة، املعاملي احملتوى حقيقة

 ـ حقيقًة ـ تنتسب فاملضاربة به، للمالك عالقة الو فحسب، التاجر هو األرض يف

 .املزارعة خبالف التاجر العامل خصوص إىل

 ملو املزارعة، إجياد يف إجيابية دخالة له منهما واحد كل كان فلّما وعليه،

 .اإلجياب هلما كان خراآل لتحقيق القابل دور أحدهما دور يكن

 انعكس لو هنا منو القبول، يف الو اإلجياب يف ال التلّفظ، شرطّية لعدم [2]

 كّله ذلك أيضًا، صّح ثانيًا القولي القبول ثّم أواًل الفعلي اإلجياب وقع بأن األمر

 .البيع أحباث يف حتقيقه تقّدم ملا

 الوجهو اللزوم، وجه على املعاطاتي العقد صّحة املتأّخرين بني املشهور [3]

 ألّنه ذلك، حنوو بها التلّفظ ال حمتواهاو املعاملة حقيقة آثار من أثٌر اللزوم أن: فيه

 املعاملي، باجملعول مربوطة نكتة من ناشئ معاملي عقدي أو شرعي لزوم إّما

 .اإلبراز شكلو األلفاظ خبصوصّيات اللزوم لربط أساس الو

 املعاطاة كون تبّنيه كالمه ذيل يف س سّرهقّد املاتن السّيد من يظهرو هذا،

 .ذلك بطالن عرفت قدو املقام، يف العمل حتّقق بعد إال فيه لزوم ال جائزًا عقدًا



  

 .[1] مالّيًا تصّرفًا ليس ألنه مال، منه يكن مل إذا الزارع فلس

  الكّل جعل فلو بينهما، مشتركًا النماء يكون أن: الثالث
 

 ملزارعةا يف املتعاقدين شروط [1]

 الشروط من جمموعٌة الفرع هذا يف قّدس سّره املاتن السّيد ذكره ما إّن

 من ذكر قّدس سّره أنه إال البيع، أحباث يف حتقيقها تقّدم قدو للعقود، العاّمة

 .التصّرف مالكّية شرط مجلتها

 آجر قد العامل يكون ال بأن قّدس سّره األعالم بعُض الشرَط هذا فّسر وقد

 باعتبار منافعه يف للتصّرف مالكّيته عدم توجب اإلجارة هذه ألن ،للغري نفسه

 مالك طرف يف احلال كذاو لغريه، ملكًا صارت بل له مملوكًة تعد مل أّنها

 فيها، للتصّرف مالكًا الو قادرًا يعد مل للغري أرضه آجر لو فإّنه أيضًا، األرض

 هذه مثل إلخراج مستقٍل كشرٍط التصّرف مالكّية شرط إبراز من فالبّد

 املذكورة، اإلجارة مع حتى املعاملة بصّحة احلكم ميكن فبدونه إاّلو احلاالت،

 البطالن واضح هوو

(6)

. 

 السّيد عبارة ظاهر خالف هوو امللك، عدم إىل مرجعه التفسري هذا أّن إال

 آجر من كذاو ملنفعتها، مالكًا يعد مل نفسه آجر من فإّن ،قّدس سّره املاتن

 .واضح هو اكم أرضه

 احلجر، عدم شرطّية على تفسرٍي عطف جمّرد الشرط هذا كون فالصحيح

 إمناو اجلهة، هذه من ليس املكَره عقد بطالن نعم زائد، لشرٍط بياٌن أنه ال

 .البيع أحباث يف حمّققة أخرى لنكتة

  

                                                            

 .496: 1 العروة مباني اخلوئي، السّيدو ،33: 61 العروة مستمسك احلكيم، السيد: راجع -6



 

 

 .[1] مزارعًة يصّح مل ألحدمها
 

 النماء يف االشتراك شرطّية [1]

 ال فقط ألحدهما النماء كان لو أنه: قّدس سّره املاتن السّيد عبارة ظاهر

 آخر بعنواٍن يصّح قد نعم املزارعة، بعنوان العقد يصّح مل بينهما مشرتكًا

 مطلقًا بالبطالن هنا حكموا احملّققني من مجلًة لكنو هذا، غريها،

(6)

. 

 النماء كون شرطية على به يستدّل أن ميكن أو استدل فما حال، كّل وعلى

 أربعة وجوه بينهما شرتكًام

(4)

. 

 أو بالنصف تكون املزارعة أن على الداّلة بالروايات التمّسك :األول الوجه

 ال)): قال عليه السالم اهلل عبد أبي عن احلليب صحيحة قبيل من...  أو الثلث

 به؛ بأس ال اخلمسو الربعو الثلثو بالنصف لكنو مسّماة، حبنطٍة األرض تقبل

(( اخلمسو الربعو بالثلث املزارعةب بأس ال: قالو

(1)

. 

 يف باالشرتاك املزارعة تقّوم منها يستفاد أّنها أمثاهلاو بها االستدالل وتقريب

 .النماء

                                                            

 .499: 1 العروة مباني يف اخلوئي السّيد ظاهر هو -6

 احملّقق: منهم كثريين، كلمات ظاهر بعنوانه املزارعة عقد يف النماء يف االشرتاك لزوم -4

 يف احلّلي العالمةو ،419: للشرائع اجلامع يف احللي دسعي ابنو ،116: 4 الشرائع يف احلّلي

 األردبيلي املقدسو ،66: 3 املسالك يف الثاني الشهيدو ،119: 4 التذكرةو ،161: 4 القواعد

 الفيضو ،493: 46 احلدائق يف البحراني احملّدثو ،611: 61 الربهانو الفائدة جممع يف

 ،166: 6 الكرامة مفتاح يف لعامليا السيدو ،11: 1 الشرائع مفاتيح يف الكاشاني

 اإلمامو ،9: 46 الكالم جواهر يف النجفي احملققو ،646: الفقه كفاية يف السبزواريو

  و.. 392: 6 الوسيلة حترير يف اخلميين

 .1 ح ،9 ب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الشيعة، وسائل -1



  

........................................................ 

 

 

 على تشتمل ال فإّنها احلصر، على فيها داللة ال الروايات أن: اإلنصاف أّن إال

 الوارد الصدر مع املقابلة جهة من فهو احلصر منها فهم لئنو ،أصاًل احلصر اةأد

 االلتزام من مانع الو حقيقيًا، ال إضافيًا حصرًا يعين هذا أن الواضح منو فيها،

 .به

 املزارعة يف األصل أّن من قّدس سّره األعالم بعض ذكره ما :الثاين الوجه

 فيما واردة املزارعة صّحة أدّلةو ذلك، حنوو املعدوم متليك من فيها ملا البطالن،

 يكون أن فالبدَّ فيه، حنن ملا فيها إطالق الو النماء، يف اشرتاك هناك كان إذا

 ذكرنا كما البطالن هوو األصل ضمن يف مندرجًا املورد

(6)

. 

 املضاربة أحباث يف ذكرنا فقد املبنى، حيث من فاسٌد الكالم هذا أن إال

 .مفّصاًل املفرتضة النالبط أصالة مناقشة

 ما هوو للعوضني، فيها معلومّية ال املعاوضة هذه إّن: يقال أن :الثالث الوجه

 باب يف الداّلة األدّلة فتشملها إجارة، سنخ ألنها املزارعة، باب يف منه البّد

 باخلصوص النحو هذا بل بالدليل؛ خرج ما إال العوضني معرفة لزوم على اإلجارة

 .منه يظهر كما إجارٍة سنخ

 الثالثة التكييفات من األّول التكييف على مبيّن الوجه هذا أّن الواضح ومن

 واضح هو كما معاوضة،و مبادلة سنخ يفرتضها ألنه املزارعة، حلقيقة املتقّدمة

 هذه خصوص إىل النظر من أقل ال أو اإلجارات سنخ يف إدراجها خالل من

 .كذلك املعاملة

 ينفيان اللذين اآلخرين التكييفني أساس على يرهتقر ميكنو :الرابع الوجه

  إىل مرجعه ألحدهما النماء متام جعل إن: يقال بأن ذلكو املعاوضة، فكرة

                                                            

 .499: زارعةامل كتاب الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السيد -6



 

 

 أحدمها اختصاص شرط فلو بينهما، مشاعًا يكون أن: الرابع
 ما يكون أن شرط أو آخر، بنوع اآلخرو ،أواًل حصل كالذي بنوٍع

 القطعة من حصل ماو األحدمه األرض من القطعة هذه من حصل
 .[1] يصّح مل لآلخر األخرى

 جّماني متليك يوجد غايته احلقيقة، حبسب معاوضة توجد فال اجمّلاني، التمليك

 عمومات تشمله بل بطالنه، على دليل ال التمليك هذا مثلو آلخر، طرٍف من

 املزارعة مفهوم يف أخذ قد إذ حينئٍذ، مزارعًة تقع ال املعاملة هذه أّن إال الصّحة،

 املفهوم النعدام هلا، وجود ال اخلصوصّية هذه عدم فمع النماء يف التساهم

 .أركانهو مقّوماته أحد بانعدام

 تصحيحها ميكن ال املعاملة هذه إن: هيو التالية بالنتيجة خنرج هنا ومن

 مراد هو هذا لعّلو آخر، باب من بصّحتها احلكم من مانع ال نعم مزارعًة،

 .آنفًا استظهرناه كما قّدس سّره ناملات السّيد

 (1)احلاصل يف اإلشاعة شرطّية [1]

 حمّدد غري بالنسبة بينهما مشاعًا الناتج كون دّيةبالُب احلكم هذا

                                                            

 ،1: 4 املهّذبو ،363: 1 اخلالف: منها عديدة، فقهّية مصادر يف الشرطية هذه بأصل ُصّرح -6

: 4 الشرائعو ،221 -226: 4 السرائرو ،431: 1 املبسوطو ،41: النزوع غنيةو ،461: الوسيلةو

: 4 التذكرةو ،431: 6 األحكام حتريرو ،161: 4 القواعدو ،419: للشرائع اجلامعو ،116

: 6 املقاصد جامعو ،311: 4 البارع املهذبو ،611: اللمعةو ،629: املختصرو ،122 -119

 ،646: الكفايةو ،611 -11: 61 الفائدة جممعو ،66: 3 املسالكو ،466: 2 الروضةو ،142

 مفتاحو ،266: 3 املسائل رياضو ،11: 1 الشرائع مفاتيحو ،411 -492: 46 احلدائقو

 حتريرو ،161 -113: 1 الشتات جامعو ،9: 46 الكالم جواهرو ،166 -116: 6 الكرامة

 و.. العلماء بني فيه اخلالف بعدم 119: 4 التذكرة يف صّرح بل ،392: 6 الوسيلة



  

........................................................ 

 

 

 ،هقّدس سّر املاتن السيد ذكره كالذي التحديد أحناء من بنحو أو معّين برقٍم

املزارعة عقد يف البطالن بأصالة له استدّل

(6)

 مفّصاًل األصالة هذه ناقشنا قدو ،

 :آخرين بوجهني الشرطية هلذه االستدالل ميكن نعم نعيد، فال املضاربة باب يف

 على دّلت فإنها املزارعة، باب يف الواردة بالروايات التمّسك :األول الوجه

 :قبيل من مشاعًا الناتج كون لزوم

 لكنو مسّماة، حبنطة األرض تقبل ال: قال)): املتقّدمة احلليب صحيحة -أ

 بالثلث باملزارعة بأس ال: قالو به، بأس ال اخلمسو الربعو الثلثو بالنصف

((اخلمسو الربعو

 (4)

. 

 املنع دائرة وّسعت ذيلها يفو املقدار، تعيني عن املنع على دّلت الرواية هذه فإّن

 .شاعًامو بنسبة ليس ما كّل إىل

 عن عليه السالم اهلل عبد أبو سئل: قال)): األخرى احلليب صحيحة -ب

 يسّمي أن ينبغي ال: قال ثلثًا؟ للبقرو ثلثًا للبذر فيشرتط األرض، يزرع الرجل

...(( شيئًا

(1)

 .غريها حنوهاو .

 .صحيح غري النسيب التحديد غري أّن على تدل فإّنها

 :بيانني بأحد ذلكو الغرر بقاعدة التمّسك :الثاين الوجه

 النهي هذا أّنو العموم، الغرري البيع عن النهي من يستفاد إنه :األول البيان

 .املزارعة منهاو املعامالت،و املعاوضات ملطلق شامل بل بالبيع، خمتّصًا ليس

                                                            

 ،266: 3 املسائل رياضو ،11: 1 الشرائع مفاتيح: راجعو ،491: سابق مصدر العروة، مباني -6

 .166: 6 الكرامة مفتاحو

 .1 ح ،9 ب املساقاة،و املزارعة ابكت الشيعة، وسائل -4

 .2 ح ،9 ب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الشيعة، وسائل -1



 

 

 حنو أو الربع أو الثلث أو النصف مبثل احلّصة تعيني: اخلامس
 من شيئًا يل أو لك يكون أن على األرض هذه ازرع: قال فلو ذلك،

 .[1] بطل حاصلها
 
 اإلجارة باب يف العوضني معلومّية شرطّية روايات من يستفاد إنه :الثاين البيان

 جيعله مبا املزارعة عقد ختريج دعوى إىل ذلك بضّمو الغرر، بنكتة كونها

 إنه: يقال معهو أيضًا، للمزارعة املذكور احلكم يثبت اإلجارة سنخ من معاوضًة

 القطعة هذه يف ء شي خروج عدم الحتمال املقام، يف ثابت الغرر أن الواضح من

 .فيها كّله احملصول خروج أو مثاًل األرض من

 النسبة حتديدو احلّصة تعيني [1]

يلي ما الشرطّية هذه إلثبات به يستدل أن ميكن أو استدّل ما

(6)

. 

 لو أنه على تدّل فإنها بة،النس تعيني لزوم على الداّلة الروايات من تقّدم ما -6

 قدو بطل، ـ معني مقدارو رقم تعيني جهة من ال ذلك كان لوو ـ النسبة يعّين مل

 .آنفًا الروايات تقّدمت

 من إذ السابق، الشرط يف املتقّدمني البيانني بعني الغرر بقاعدة التمّسك -4

 يف ـ يقبل كما هوو حمّددًا، ليس ء الشي عنوان إذ املقام، يف الغرر ثبوت الواضح

 .أيضًا القليل على يقبله الكثري على الصدق ـ الدفعو الوفاء مرحلة

 مشكلًة تواجه املعاوضة هذه أن من قّدس سّره األعالم بعض ذكره ما -1

                                                            

 ،419: للشرائع اجلامع: منها عّدة مصادر يف إهماهلا جواز عدمو احلّصة تعيني بلزوم ُصّرح -6

 ،224 -226: 4 السرائرو ،411: النزوع غنيةو ،166: 6 الكرامة مفتاحو ،161: 4 القواعدو

 -121: 1 الشتات جامعو ،431: 6 األحكام حتريرو ،119: 4 التذكرةو ،461: الوسيلةو

 .غريهاو 411: العروة مبانيو ،392: 6 الوسيلة حتريرو ،211: 3 الرياضو ،161



  

 لو نعم بطل، أطلق فلو السنني،و باألشهر املّدة تعيني: السادس
 يستلزم مل إذا صّحته يبعد ال الزرع يف الشروع مبدأ أو املزروع عّين

 ال مّما األرض كانت إذا أيضًا الشروع ابتداء تعينِي عدم مع بل غررًا،
 الو فيه، الغرر لعدم السنة، تعيني مع لكن مّرة، إاّل السنة يف ُيزرع
 تعيينها على اإلمجاع من املسّلم القدرو تعّبدًا، التعيني اعتبار على دليل

 
 

 ال له َتَحدَُّد ال الذي ء الشي إن: ذلك يف جهالوو معقولة، غري بنفسها إنها إذ ثبوتيًة،

 بغري التمليك يتعّلق أن ميكن كيف معهو الواقع، يف حمّددًا يكون أن ميكن

 التمليك، تعّلق دون حيول الواقعي التعّين فعدم الواقع؟ مرتبة يف حّتى احملّدد

للمتعّلق حتّقق ال دام ما حيصالن سوف متليكو معاوضة أّي معهو

(6)

 !؟

 بل الواقعي، بالوجود تعّلقه التمليك حتّقق يف يشرتط ال أنه :عليه يرد أّنه إال

 يعّد العنوان هذا فإّن ،((ء شي)) عنوان كان لوو العام بالعنوان تعّلقه فيه يكفي

 أّيو اجلامع، هذا ميّلكه فهو القليل،و الكثري على يصدق جامعّيًا عنوانًا

 التمليك فإّن زائد، ء شي على التمليك اءابتن على دليل يقم ملو !ذلك؟ يف حمذور

 خارجي، مشّخص معروٍض إىل حيتاج حتى حقيقيًا وصفًا ليسو اعتباري وصف

 .اخلارج بلحاظ اجلامع هذا من متّكنه من البّد غايته نعم

 هذه معقولّية عدم لدعوى صّحة الو املقام، يف ثبوتّية مشكلة ال إذن،

 .يتقّبلها الذهن فإّن املعاوضة،

 مبعنى الغرر، ناحية من لوو إثباتية مشكلة إثارةقّدس سّره  مراده لعل م،نع

 .عقليًا ال عقالئيًا املعاملة هذه معقولّية عدم

 .األّولني الوجهني من إليه أشرنا ما هو االستدالل يف فالصحيح وعليه،

                                                            

 .411: املزارعة كتاب العروة، مباني اخلوئي، السّيد -6



 

 

 يبلغ مبقداٍر تكون أنو البد املّدة تعيني صورة يفو الصورة، هذه غري
 .[1]النماء إدراك عن تقصر اليت القليلة املّدة تكفي فال الزرع، فيه

 الزمنّية املّدة حتديد شرطّية [1]

رضي اهلل  الفقهاء بني املشهور هو املزارعة يف املّدة تعيني بلزوم احلكم

عنهم

(6)

 :وجوه ذلك على به يستدّل أن ميكن أو استدّل ماو ،

 السّيد من ذلك يظهر كما قامامل يف املّدعى باإلمجاع التمّسك :األول الوجه

نفسه قّدس سّره املاتن

(4)

. 

 إىل اجملمعني استناد الحتمال املدركية، حمتمل اإلمجاع هذا إن :عليه ويرد

 .اآلتية الوجوه

 املزارعة كانت إذا أنه من قّدس سّره األعالم بعض ذكره ما :الثاين الوجه

 كيف أنه هوو ثبوتي، إشكال منه فيلزم واقعًا، حتى الزمان حيث من مبهمًة

 هذه دفع فرض لو بل له، واقع ال مبجهول القصدو االلتزام يتعّلق أن ميكن

 مشمواًل العقد هذا مثل كون لعدم بالصّحة، للحكم وجه فال الثبوتّية املشكلة

 .البطالن هوو فيها، األصل إىل الرجوع من فالبّد إطالقها،و املزارعة لروايات

                                                            

 ،63: 3 املسالكو ،436: 6 ألحكاما حتريرو ،111: 4 التذكرةو ،164: 4 القواعد انظر -6

 ،624: 4 احلكيم للسيد الصاحلني منهاجو ،112: 1 الشتات جامعو ،11: 1 املفاتيحو

: الوسيلةو ،66: 4 املهذبو ،612: املراسمو ،226: النهايةو ،129: الكايفو ،111: املقنعةو

: املختصرو ،114: 4 الشرائعو ،221 -226: 4 السرائرو ،414 -411: النزوع غنيةو ،461

 ،463: 2 الروضةو ،146: 6 املقاصد جامعو ،611: اللمعةو ،419: للشرائع اجلامعو ،629

 الكالم جواهرو ،116: 6 الكرامة مفتاحو ،646: الكفايةو ،649 -11: 61 الفائدة جممعو

  و.. 63 -62: 16

 التذكرةو ،62: 46 اجلواهرو ،112: 46 احلدائق من اإلمجاع انعقادو اخلالف عدم اّدعاء يظهر -4

 و.. 111: 4
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إثباتي اآلخرو ثبوتي أحدهما: إشكالني املقام يف إّن واخلالصة

(6)

. 

 :فاسدان اإلثباتيو الثبوتي اإلشكال من كاًل إن :عليه ويرد

 عدم بيانو دفعه من السابق الشرط يف آنفًا تقّدم فلما :الثبويت اإلشكال أّما -أ

 .أصاًل ثبوتّية مشكلة وجود

 :مناقشته فتمكن :اإلثبايت اإلشكال أّماو -ب

 أحباث يف مفّصاًل ذلك تقّدم ما على البطالن، أصالة من املبنى بفساد تارًة -أ

 .املضاربة

 فمثل للمقام، بإطالقها شاملٌة املزارعة باب روايات بأن بالقول أخرىو -ب

 الثلثو صفبالن لكنو مسّماة، حبنطة األرض تقبل ال)): املتقّدم احلليب صحيح

 الربعو بالثلث باملزارعة بأس ال: قالو به، بأس ال اخلمسو الربعو

((اخلمسو

(4)

 املّدة؟ معلومّية قيد فيه يذكر مل إذ بإطالقه األخذ من املانع ما ..

 يف عليه السالم ـ اهلل عبد أبي عن)): شعيب بن يعقوب صحيح منه وأوضح

 إىل فيدفعها اخلراج أرض نم األرض له تكون الرجل عن سألته: قال ـ حديث

 بينهما؟ فهو فضل من كان ماو خراجها يؤّديو يصلحهاو يعمرها أن على الرجل

 األرضو منك، النفقة: فقال املزارعة؟ عن سألتهو ـ قال أن إىل ـ بأس ال: قال

 اهلل رسول أعطى كذلكو الشطر، على قّسم ء شي من اهلل أخرج فما لصاحبها،

...(( خيربّلم صّلى اهلل عليه وآله وس

(1)

. 

 حدودهاو املزارعة عن الواقع يف هو إّنما الصحيحة هذه يف السؤال فإّن
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 فيها عّدة خصوصيات عليه السالم اإلمام بّين هلذاو ذلك، شابه ماو وشروطها

 داللٍة عدم يّدعى أو القهإط يف يناقش كيف مثلهاو ،..و احلاصلو كالنفقة

 !فيه؟ مشولّيٍة

الغرر بقاعدة التمّسك :الثالث الوجه

(6)

 من املورد كون يف شك ال إذ ،

 .القاعدة هذه مصاديق

 حبديث التمّسك قصد إن بأنه املقام يف بالقاعدة التمّسك على أشكلو هذا،

 مشمواًل ليس فيه حنن فما الغرري البيع عنصّلى اهلل عليه وآله وسّلم  النيب نهي

 عن النهي منرمحه اهلل  الصدوق ينقله ما أريد إنو بيعًا، كونه لعدم النهي هلذا

مطلقًا الغرر

(4)

السند ضعيف نبوّي فهو 

(1)

. 

 املقام يف الغرر مانعّية نستفيد بأّننا اإلشكال هذا عن اإلجابة ميكنو هذا،

 :اإلجارةو املزارعة روايات من

 من سابقًا تقّدم ما ضّم مع اخلصوصّية فبإلغاء :اإلجارة باب روايات أّما -أ

 على فهي مقطوع، أجٍر قبال يف ال غايته املنافع، بني معاوضة سنخ املزارعة كون

 اإلجارة بروايات التمّسك ميكن هنا منو اإلجارات، سنخ من األساس هذا

 ومّيةمعل حتتها من ُنْخرج للمقام بتسريتها فإنه املعلومّية، شرطّية على الداّلة

 عليها، املسّلط املنفعة معلومّية قبيل من للروايات مشمواًل غريها يبقىو العوض

 بل تعبدّية، ليست اإلجارة باب يف الشرطية تلك بأن قلنا لو خصوصًا هذا

 معلومة - بطبعها زمانية هي اليتو - املنفعة كون لزوم إىل راجعة ارتكازية

 .الزمان
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 كما رضي اهلل عنهم الفقهاء بعض كلمات من يظهر الذي هو ذكرناه وما

استئجار: بأنها املزارعة وصف حيث املهّذب يف

(6)

 حيث املسالكو اجلواهرو ،

((كاإلجارة)): بأنها عنها عّبر

(4)

 على هذه قياس ذلك من مرادهم ليس فإنه ،

 .اإلجارة روايات من للمزارعة الشمولو العموم تفادةاس بل ممنوعًا، قياسًا تلك

 فيها النكات من جمموعة إبراز فيمكن :املزارعة باب روايات أّماو -ب

 الصّحة، من مانعة النماء مقطوعية عدم ناحية غري من الغررية أن منها يستفاد

 :الروايات هذه منو

 بالنصف لكنو اة،مسّم حبنطة األرض تقبل ال)): املتقّدمة احلليب صحيحة -أ

 الربعو بالثلث باملزارعة بأس ال: قالو به، بأس ال اخلمسو الربعو الثلثو

((اخلمسو

(1)

. 

 عنعليه السالم  اهلل عبد أبا سألت: قال)): خالد بن سليمان صحيحة -ب

 يسّمي أن ينبغي ال: قال ثلثًا؟ للبقرو ثلثًا للبذر فيشرتط آخر أرض يزرع الرجل

((الكالم حيّرم إمناف بقرًا، الو بذرًا

(2)

. 

 غريه، أرض فيزرع يزارع الرجل يف: قال أنه)): سنان بن اهلل عبد صحيحة -ج

 البقرو احلّب من شيئًا يسّمي ال: قال لألرض ثلٌثو للبذر ثلٌثو للبقر ثلٌث: فيقول

((ثلثًا شئت إنو نصفًا شئت إن كذا،و كذا فيها ازرع: يقول لكنو

(3)

. 
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 عن ُسئل أنه عليه السالم اهلل عبد أبي عن)): الشامي الربيع أبي رواية -د

 ينبغي ال: فقال للبقر؟ ثلثًاو للبذر ثلثًا عليه فيشرتط آخر رجل أرض يزرع الرجل

 لكو أرضك يف ازرع: األرض لصاحب يقول لكنو بقرًا، الو بذرًا يسّمي أن

 بقرًا، الو بذرًا يسّمي الو شرط، من كان ما أو ثلث أو نصٌف كذاو ذاك منها

((الكالم حيّرم فإمنا

(6)

. 

 هذه أن مبعنى بل التلّفظ،و اللفظ حتريم مبعنى ليس الكالم حتريم فإن

 ُيدفع الذي الثلث هذا ألن ذلكو الغرر، ناحية من املعاملة حتريم توجب الشروط

 احلال هكذاو أقل، يكون قدو قيمته من ثرأك يكون قد مثاًل البقر بإزاء

 .القادمة الربيع أبي رواية يف سيأتي كما العلوج، إدخال يف أيضًا

 أّي إن: هيو جامعة نكتة يستظهر الروايات هذه جمموع فمن حال، أية وعلى

 من املستثناة السهام جانب الحظ بعضها الروايات فإن ممنوع، غرر أو خطر

 تعيني جانب بعضهاو سيأتي، كما العلوج جانب حظال بعضهاو البقر،و البذر

 اجلامعة النكتة تلك عرفًا منها يفهم احليثّيات فهذه..  هكذاو املسّماة احلنطة

 نقّيد الروايات هذه جمموع من املستفادة النكتة بتلكو اخلصوصية، ترتفعو

 .املزارعة باب يف الواردة املتقّدمة الروايات إطالق

 املّدة تسمية لزوم على الشامي الربيع أبي خرب يف دّل امب يستدل قد إنه ثّم

 أرض عن سألته: قال عليه السالم اهلل عبد أبي عن)): فيه جاء فقد بصراحة،

 ء بشي أربابها من األرض يتقّبل: قال أحّل؟ القبالة وجوه فأّي يتقّبلها أن رجل يريد

 فال علوج يهاف كان فإن اخلراج، يؤّديو فيعمر مسّماة، سنني إىل معلوم
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العلوج يدخل

(6)

((حيّل ال ذلك فإّن قبالته، يف 

(4)

. 

 اإلجارة من أعم عنواٌن القبالةو التقبل أّن بتقريب ذلك البعض منها استفاد وقد

 من يظهر ماك الناتج من حبّصة أو بأجرة األرض أخَذ تعين فإنها املزارعة،و

 مّماو مزارعّية، أخرىو إجارية، قبالة تارًة فإنها التقّبل،و القبالة روايات مراجعة

 ،((اخلراج ويؤّدي)): عليه السالم قوله الرواية مورد يف مزارعيًة كونها يعزز

 يتمّسك معهو ألربابها، مملوكة غري خراجّية األرض كون يف ظاهر هذا فإن

 .فيه حنن ما إلثبات السنني تسمية منم عليه السال اإلمام ذكره مبا

 :ذلكو الرواية، من ذلك استفادة ميكن ال أنه اإلنصاف لكّنو هذا،

 كّنا إنو لتوثيقه، صحيح وجه ال الشامي الربيع أبا فإن سندًا، لضعفها :أّواًل

عنه البزنطي لرواية سابقًا وثقناه قد

(1)

. 

 عن التعبري لعدم القطعّية، األجرة يف ظاهٌر(( معلوم ء بشي)): قوله إن :وثانيًا

 من املورد كون يستفاد القرينة فبهذه ذلك، مبثل الثلثو كالنصف النسبة

 إىل الرواية يف مباشر نظر فال اإلمجال، من أقّل الو اإلجارية، القبالة موارد

 باب روايات من االستفادة إىل رجوعًا إال املزارعة يف املّدة معلومّية شرطّية

 .ذكرنا كما منها ّنهاأل اإلجارة

 ترفع بصورة املّدة تعيني من البّد أّنه قّدمناه مّما ظهر فقد حال، أية وعلى

  يقع الغرر رفع فإّن سنوّيًا، إال يكون ال زرٍع يف احلال هو كما عرفًا، الغرر
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 كانت فلو بالعالج، لوو للزرع، قابلًة األرض تكون أن: السابع
 إدراك أوان قبل املاء عليها يستويل كان وأ هبا االنتفاع ميكن ال سبخًة

 لوو حتصيله ميكن ملو للزراعة ماٌء هناك يكن مل أو ذلك، حنو أو احلاصل
 .[1]بطل بالغيث االكتفاء ميكن ملو ذلك، حنو أو بئر حفر مبثل

 يستفاد مقامي أو حالي إطالق وجود فرض لو كذاو السنة، تعيني مبجّرد حينئٍذ

 بعض يفو .. اإلجارة يف قيل كما العقد حني من ةاملزارع مبدأ كون منه

 مّدة إىل حتديده من بأكثر الزمانية بالدّقة املّدة حتديد إىل حيتاج ال قد األحيان

 .أصاًل غررّيًة بذلك املعاملة تكون الو الزرع انتهاء

 أقل يف املّدة جعل يصّح ال أنه ذكرقّدس سّره  املاتن السّيد أن هوو :ء شي بقي

 عدمو العقد، هذا للغوية واضح، وجههو الزرع، يستغرقه الذي قتالو من

 .عقالئيًا حمّصل معنى إىل رجوعه

 للزراعة األرض صالحّية شرطّية [1]

واضح الشرطية هذه وجه

(6)

 منفعة بني مبادلة حمتواه املزارعة عقد أن هوو ،

 ملضمون موضوٌع يكون ال لألرض منفعة هناك يكن مل فما العمل،و األرض

 تكاد فال العوضني، بدون البيع حال العقد هذا حال فيكون املزارعة، قدع

 .حينئٍذ املزارعة ُتعَقل

 احلال كان كما شرعيًا، ليسو عقلّي شرٌط الشرط هذا أن ظهر هنا ومن

 .املتقّدمة الشروط يف
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 اختالف مع غريمها،و الشعريو احلنطة من املزروع تعيني: الثامن
 يوجب انصراٌف هناك يكون أن إال بطل،ي عدمه فمع فيه، األغراض

 .[1] أنواعه بني الزارع فيتخّير حينئٍذو التعميم، مرادمها كان أو التعيني،

  املزروع تعيني [1]

 من املراد ليسو املزروع، تعيني من املزارعة يف البد أنه: الشرط هذا حمّصل

 بشكٍل أنهو هامن نوع أّي فيها لوحظ املنفعة أن تعيني بل خاص، نوع تعيني ذلك

معّين زرٍع خصوص أو مطلق

(6)

. 

 :وجهني أحد يكون فقد الشرط هذا مدرك هو ما أّما

 الشرط هذا يف الوجه أّن من قّدس سّره األعالم بعض ذكره ما :األّول الوجه

 :بتقريب ثبوتًا معقولة غري له الفاقدة املعاملة هذه أّن دعوى

 مل فما العمل،و األرض منفعة يأ املنافع، يف مساهمة تستدعي املزارعة أن

 القصد ميكن كيف معهو مرّدد، أمٍر على املعاملة تقع فسوف الطرفان حيّدد

 بواقعّية املعاملة حتظى تكاد فال ميكن مل ماو واقعًا؟ حتى احملّدد لغري

حتّققو

(4)

. 

 أنه إال عقليًا، شرطًا الشرط هذا يصبح ـ الكالم هذا على بناًء ـ أنه خيفى وال

 العقالئية، الصّحة بشروط مرتبطة نكتة أو الغرر إىل يرجع مل ما له عنىم ال

 إمنا الرتّددو اإلبهام أن غايته منه، مانع ال إمجالي بعنوان القصد تعّلق ألن ذلكو

  هذه إنشاء يف ثبوتيٍّ حمذوٍر فأّي معهو دونه، حمكّيه يف كان
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 القطعة هذه بأّنها يعّينها مل فلو مقدارها،و األرض تعيني: التاسع
 بطل مقدارها يعّين مل أو تلك، أو املزرعة هذه من أو القطعة تلك أو
 كأن الصّحة يبعد ال لزومه عدم مع نعم الغرر، يلزم حبيث اختالفها مع

 بني اختالف ال اليت األرض من القطعة هذه من جريٍب مقدار)): يقول
 فلو صيًة،شخ كوهنا يعترب الو ،((منها شئت مقداٍر أّي أو أجزائها،

 فالظاهر الغرر يرتفع وجه على موصوفًا كلّيًا عّين
 

 

 !املعاملة؟

 التمّسك هوو الشرط، هذا على االستدالل يف الصحيح هو ما :الثاين الوجه

 ختتلف األرباحو النتائج أّن الواضح من إذ املتقّدمة، بالبيانات الغرر بقاعدة

 ال الغرر يقع التعيني عدم معف األغراض،و احلاجات تعّددو املزروعات باختالف

 .حمالة

 ال عقالئيًا شرعيًا الشرط هذا يكون االستدالل يف الوجه هذا على وبناًء

 .عقليًا

 :نوعني على الشروط أن ظهر وبهذا

 بدونها، ثبوتًا املعاملة معقولّية عدم إىل تعود شروط هيو :العقلّية الشروط -1

 .فيها احلاكم هو العقل جيعل مما

 إاّل بدونها، املعاملة تصّور ميكن اليت هيو :الشرعيةو العقالئّية طالشرو -2

 معاملي عنوان يوجد فال متحّققة، غري ـ العقالئي بالنظر ـ املعاملة هذه روح أّن

 .العقلية بالدّقة متحّققًا العنوان هذا كان إنو بنظرهم

 .املزارعة عقد يف املزروع تعيني اشرتاط صّحة :والنتيجة

  



  

 .[1] تعيينه يف املالك يتخّير حينئٍذو صّحته،
 

 حدودهاو األرض تعيني [1]

 ِقَطع بني األمر ترّدد فلو مقدارها،و األرض تعيني لزوم الشرط هذا حمصَّل

 مقدار إىل االختالف هذا يرجع حبيث بينها فيما خمتلفة األرض من متعّددة

 من فالبّد أزيد أو املقدار بهذا قطعة بني األمر ترّدد أو النتاج، يف مساهمتها

التعيني

(6)

. 

 :بوجهني ذلك على يستدّل أن ميكن و

 فإّن ،قّدس سّره املاتن السّيد فعله كما الغرر بقاعدة التمّسك :األّول الوجه

 يكن مل لو نعم حمالة، ال االختالف مع الغرر يف للوقوع موجب التعيني عدم

 .بأس فال غرٌر

 الو صغرويًا ال تاّم، غري بأنه ذلك علىقّدس سّره  األعالم بعض أورد وقد

 :كربويًا

 حمّدد غري فيه الربح إذ الغرر، على مبيّن عقد املزارعة فألّن :صغرويًا أّما -أ

 حمذور رفع إىل ورائها من ُيهدف شرطّيٍة لفرض معنى فال معهو واضح، هو كما

 صغرى ننكر أخرى، بعبارةو بطبيعتها، عنه تنفّك املعاملة تكاد ال مفرتض

 .مطلوب هو بل للمعاملة، بالنسبة مرفوضًا غررًا كونه

                                                            

 :للفقهاء أقوال ثالثة األرض تعيني مسألة يف -6

 حتريرو ،613: 4 اخلوئي منهاجو ،624: 4 احلكيم منهاج يف قاله التعيني، لزوم: لاألّو القول

 .393: 6 الوسيلة

 .411 -412: 1 العروة مباني يف قاله اللزوم، عدم: الثاني القول

 السّيد إليه ذهب ما هوو يلزم، فال إاّلو التعيني فيلزم الغرر لزم لو ما بني التفصيل: الثالث القول

  .املاتن



 

 

........................................................ 

 

 
 خمصوصة القاعدة أن من مرارًا قّدس سّره منه تقّدم فبما :كربويًا أّماو -ب

 .السند ضعيفة الغرر مطلق عن الناهية الروايةو البيع، بباب

 ـ املزارعة عقد يف البطالن بأصالة متمّسكًا قّدس سّره ـ قام ذلك، على وبناًء

 املعاملة، هذه لتصحيح بإطالقها تصلح املزارعة باب روايات أن باّدعاء

الشرط بهذا تقّيد مل حيث املتقّدمة، احلليب كصحيحة

(6)

. 

 :جهتني من اإليراد هذا يف املناقشة وميكن

 حمّله، غري يف الكربىو رىالصغ إنكار من قّدس سّره ذكره ما إّن :األوىل

 :ذلكو

 أن تفرض اليت املشاركة بروح مطّعم املزارعة عقد فألن :الصغرى أّما -أ

 يف الغررية بل بالنسبة، التحديد يف حينئٍذ غررية ال حيث نسبّيًا الربح يكون

 الغرر، على مبنّية املعاملة هذه أّن لدعوى وجه ال معهو املعّينة، باألرقام التحديد

 .أصاًل فيه غررّية ال بالنسبة التحديد بل مطلوب، الغرر هذا أن غايته

 على احلال هو كما ،فعاًل مشاركٍة حنو بكونها نقل مل لو كّله هذا

 اليت الروايات عبائر بعض مقتضى هو كما أو هلا، املتقّدم الثالث التكييف

 .للكلمة اللغوي املعنى على حتمل مل لو باملشاركة عّبرت

 هذه يف الغرر مانعّية استفادة ميكن أنه من سابقًا تقّدم فبما :ربىالك أماو -ب

 خطر أّي أن بدعوى أخرى، املزارعة بابو تارًة، اإلجارة باب روايات من املعاملة

 .مبطاًل يكون الدخل تعيني عدم ناحية غري من

 إمكان من ـ الغرر بقاعدة التمّسك إبطاله بعد قّدس سّره ـ فرضه ما إّن :الثانية

  الروايات فإّن وجيه، غري املعاملة لتصحيح الروايات بإطالق التمّسك

                                                            

 .413 -412: املزارعة الوثقى، العروة مباني اخلوئي -6
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 ما بيان مقام يف ـ احلليب كصحيحة ـ ألّنها اجلهة، هذه من البيان مقام يف ليست

 .غري ال منهما لكلٍّ

 يف املتكّلم كون منهاو مقّدماته، متامية فرع اإلطالق إّن أخرى، وبعبارة

 كانت فإذا فيها، باإلطالق التمّسك نريد اليت الناحية نفس من البيان مقام

 التمّسك يصّحح مّما النواحي، بعض من البيان مقام يف املزارعة روايات

 بإطالقها لألخذ جمال فال فيه، حنن فيما كذلك ليست لكّنها فيها، باإلطالق

 .قيل كما هنا

 :أنه بتقريب املزارعة لعقد اآلخرين التكييفني على مبيّن هوو :الثاين هالوج

 يكون فال مبادلة، عقد إىل املزارعة بإرجاع أي األّول، بالتكييف قلنا إذا -أ

 أو املعّين، يف الكّلي بنحو أو شخصيًا، العوضني أحد جعل من حينئٍذ مانع

 .الشخصيك منهما مانع ال بيعهو الكّلي إجارة فإن الذّمة،

 إال تصّح أن ميكن فال إذني، عقد أو شركٍة حنو بكونها قلنا إذا أما -ب

 ذلكو املعّين، يف الكّلي بنحو خارجيًا أقل ال أو شخصيًا مااًل العوضني كون مع

 األرض كون من فالبد معهو فيه، الشركة أو الكّلي إعارة إمكان لعدم

 عدم من الغرر حصل سواء الذّمة، يف كّليًا كونها عن ُيْخِرجها حتديدًا حمّددًة

 .حيصل مل أو التحديد

 املاتن السّيد فيها بّين اليت املسألة بذيل مرتبط الدليل هذا: أخرى وبعبارة

 مع بالصّحة حكم حيث موصوفًا، كّليًا األرض كانت لو ما حكمقّدس سّره 

 الكّلي دائرة يف بالبطالن احلكم ميكن ـ بّيناه ما على بناًء ـ أّنه إال الغرر، عدم

 .البني يف غرر يكن مل لو حّتى الذّمة يف

  



 

 

 إذا اللوازمو املصارف سائر كذاو منهما، أّي على البذر كون تعيني: العاشر
 .[1] التعارف بسبب لوو عنه مغٍن انصراف هناك يكن مل

  النفقاتو للمصارف القانوين الوضع تعيني [1]

 يف تدفع اليت ـ البذر منهاو ـ املصارف أن تعيني من البّد أنه الشرط هذا حمّصل

 يقتضي انصراٌف هناك يكن مل إذا فإّنه الطرفني، من أّي على الزراعة عملية

حينئٍذ املعاملة ببطالن حيكم حمالة فال اإلطالق، عند التعيني

(6)

. 

 العاّمة، القواعد بلحاظ يعاجل فتارًة البحث، من جنبتان له املوضوع وهذا

 .اخلاّصة اياتالرو بلحاظ أخرىو

 العاّمة القواعد ضوء على املسألة

 :بوجهني الشرطّية تقريب فيمكن: القاعدة بلحاظ أّما

 املصارف أّن حتديد عدم أّن بدعوى الغرر، بقاعدة التمّسك :األّول الوجه

 السّيد يكون أن يبعد الو حمالة، ال للغرر موجب منهما أيٍّ على البذرو

  

                                                            

 هناك البذر ففي النفقات،و املصارف مصاديق على موّزعة املوضوع هذا يف الفقهاء كلمات -6

: 4 الفوائد إيضاح يف ولدهو ،121: 4 التذكرة يف العالمة إليه ذهب التعيني، بوجوب قول

 ،419 -416: العروة مباني يف وئياخلو ،112: 6 املقاصد جامع يف الكركيو ،499

 يف العالمة قاله لزومه بعدم آخر قولو.. و 396 -393: 6 الوسيلة حترير يف اخلميينو

 بعدم فقيل األرض مؤونة أماو ،.. 619 ،16: 61 املستمسك يف احلكيمو ،162: 4 القواعد
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 .ذلك على الشرطّية هذه يف مستندًا قّدس سّره املاتن

 معاوضة حنو إىل ُيرجعها تكييف هلا ـ تقّدم كما ـ املزارعة إّن :الثاين الوجه

 :الشركة إىل يرجعها آخر تكييفو مبادلة،و

 َمن تعيني عدم وردم يف أنه يعين ذلك فإّن مبادلة، حنو بكونها التزمنا فإذا -6

 التكييف هذا على بناًء ألنه ذلكو ،أصاًل املزارعة حتّقق ميكن ال البذر عليه

 العقد، ضمن يف بعد حيّدد مل األصل صاحب دام ماو لألصل، تابعًا النماء يبقى

 فال معهو منه، حّصة على املعاوضة يوقع حتى للنماء املالك يعلم مل أّنه معناه فهذا

 حتّقق ميكن فكيف باخلصوص، أحدهما من للتمليك ءإنشا هناك يكون

 !املعاوضة؟

 مالك من كالًّ أّن هذا فمعنى شركٍة، حنو بكونها التزمنا إذا أّماو -4

 اليت النفقات كسائر البذر فيكون مباليهما، باملساهمة يقومان العاملو األرض

 .بها يساهمو تقّدم

 طرف خصوص يف لألصل النماء تبعّية املقام يف تتحّقق ال ذلك، على وبناًء

 التعيني عدم فمع لآلخر، اخلاّص أحدهما من متليك يوجد ال ألّنه البذر، صاحب

 مّثة تكون فال عليهما،و هلما هو فيما التساوي من القاعدة مبقتضى ُيعمل

 .التعيني عدم يف مشكلة

 :الوجه وهذا

 .النفقات سائر إىل يتعّداه الو بالبذر خمتّص: أّواًل

 كون مببنى بااللتزام خمصوص الشرطّية إلثبات به التمّسك إّن: وثانيًا

 .املشهورو األظهر هو كما مبادلة، املزارعة

 .القاعدة بلحاظ كّله هذا



 

 

........................................................ 

 اخلاّصة النصوص ضوء على املسألة

 ـ البذر منهاو ـ النفقة أّن منها مجلة ذكرت فقد: اخلاّصة الروايات بلحاظ وأما

 ملن معّينًاو حمّددًا تعّد بنفسها الروايات هذه فكأن العامل، على إال تكون ال

 بن يعقوب معتربة يف جاء فقد النزاع، ملاّدة ـ َثّم من ـ حامسًاو النفقة،و البذر عليه

((لصاحبها األرضو منك النفقة)): املتقّدمة شعيب

(6)

 كون يف ظاهرة هيو ،

 .العامل على البذر، منهاو مجيعًا، النفقات

 :ثالثة لوجوه ذلك على بها االستدالل ميكن ال الروايات هذه أّن إال

 على كونه شرطّية عدمو املالك على البذر كون إمكان مسألة إّن :األّول

 العملي،و الفتوائي اإلمجاع عليها انعقد اليت املسّلمات من تعّد باخلصوص العامل

 كانت فلو مستحدثًا، عقدًا ليسو األزمنة، تلك يف موجودًا كان ارعةاملز عقدو

 أنه يعين هذاو خالفها، الواضح أّن مع ظهرت،و الّتضحت فعاًل شرطّية هناك

 إن قريبًا إليه سنشري كما آخر ء شي بل الشرطّية، بيان الرواية من املقصود ليس

 .تعاىل اهلل شاء

 على البذر كون إمكانية تذكر ـ معترب بعضها ـ أخرى روايات ورود :الثاين

 شعيب بن يعقوب صحيحة مثل لتقييد صاحلًة الروايات تلك تكون عليهو املالك،

 .فيها املطلقة للشرطّية رافعًةو

 تذكر مل فإّنها الشرطّية، على الرواية يف الداللة أصل يف التشكيك :الثالث

 الذي العمل نفس هو فقةبالن املراد أن فالظاهر معهو النفقة، جنب إىل العمل

 العمل فإّن ذلك يف حمذور الو نفقات، من العمل هذا يستتبع ماو العامل، يقّدمه

 .أيضًا ُيْنَفُق أنه عليه يصدق

 اإلمام فيكون وعليه،
عليه السالم

  بني االشرتاك املزارعة حقيقة أّن بيان بصدد 

                                                            

 .4 ح ،61 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الشيعة، وسائل -6
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 داللة الو ء، شي تقديم منهما واحٍد كّل على أّن مبعنى العمل،و األرض منفعة

 إمكانية يف إشكال فال معه،و .العمل من أعّم املذكورة النفقة كون على فيها

 .باخلصوص أحدهما على أو معًا املالكو العامل على البذر جعل

 الروايات يف داللة الو القواعد، مبقتضى ثابتة الشرطية إّن: واحلاصل

 .معّين ء شي على اخلاّصة

 معاصرة جتارّيات

 وجود هلما اقتصادّيتان ظاهرتانو جتارّيتان حالتان املقام يف توجدو هذا،

 .املعامالت عامل يف اليوم

 كاجملال الزراعي اجملال لغري معّممة املزارعة معاملة إّن :األوىل احلالة

 اجلهات إلحدى أو األشخاص ألحد يكون أن ميكن إذ الصناعي،و اإلنتاجي

 اململوك املال املالك هذا فيقّدم...  أو شباك أو صيد سفينة أو معمل أو مصنع

 املساقاةو املزارعة تعميم ميكن فهل عمله، العامل ذاك يقّدمو عامل، لشخٍص

 كان كما اليوم، معقولًة باتت اليتو االستثمارات من النوع هذا ملثل املضاربةو

 إىل حيتاج األمر هذا فإّن أوال؟ الصيد شباك يف كما ملاضي،ا يف مظاهر هلا

 .املعاش الواقع على واسعة فقهّية آثارًا يرتكو حتقيق،و حبث

 اليت كتلك املعامالت بعض يف متداولة ظاهرة اليوم توجد :الثانية احلالة

 من حّصة له جتعل كما أجرة للعامل جيعل حيث املعامل،و املصانع بعمل ترتبط

 عقود يف ـ احلّصةو األجرة أعين ـ األمرين بني التلفيق هذا يصّح فهل أيضًا، الربح

 إذا ما دون الشرط بنحو كان إذا يصّح أو مطلقًا يصّح ال أّنه أو غريهاو املزارعة

 العقد؟ بنحو كان

 .حبثها من البّد وجوٌه



 

 

 للمزارع، ملكًا األرض كون املزارعة يف ُيشترط ال :[1 مسألة]  
 ملنفعتها مالكًا يكون كأن الوجوه، من بوجٍه عليها مسّلطًا كونه يكفي بل

 كمتويل بالتولية عليها مسّلطًا أو عليه، الوقف أو الوصّية أو باإلجارة
 مبثل هبا اختصاص حّق له كان أو الوصي،و اخلاص أو العام الوقف

 أخذها إذا كما هبا، لالنتفاع مالكًا كان أو ذلك، حنوو السبقو التحجري
 األرض يستعري أن جيوز بل غريه، شارك أو غريه فزارع املزارعة عنوانب

 جيوز فال مزارعتها، يصّح مل أصال حّق فيها له يكن مل لو نعم للمزارعة،
 فإّن ذلك، حنو أو سبق أو حتجري عدم مع املوات األرض يف املزارعة
 البذر كاشترا مع زراعتها يف الشركة يصّح نعم سواء، فيها العاملو املزارع

 ليس لكّنه ذلك، حنو أو البذر مقابل يف لآلخر نفَسه أحدمها بإجارة أو
 عدم من املسالك يف الشهيد مراد هذا لعّلو املصطلحة، املزارعة من حينئٍذ
 إال قاطبًة للمسلمني ملٌك هي اليت اخلراجّية األراضي يف املزارعة جواز

 للمزارع يكن مل إذا فيما وه فمراده آخر، بعنواٍن أو البذر يف االشتراك مع
 من اإلجازة بعد جوازها يف إشكال فال إالو هبا، اختصاٍص جهة

 .[1] األخبار من مجلة عليه يدّل كما السلطان،

  األرض ملكّية شرطّية

 يف األرض ملكّية شرطّية حول األوىل املسألة هذه يف احلديث يدور [1]

عدمهاو املزارعة

(6)

 :تعميقو امّن بتوضيح فيها ما حاصلو ،

                                                            

 :األفهام مسالك ظاهر هوو ألحدهما، مملوكًة األرض كون اشرتاط أحدهما: قوالن املسألة يف -6
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 :الشرطية هذه يف وجهني هناك أن

 يف الصحيح هوو ـ آخرونو قّدس سّره املاتن السّيد إليه ذهب ما :األول الوجه

 ففي أخرى، بشرطية استبداهلاو الدائرة بهذه الشرطية هذه نفي من ـ اجلملة

 :ياندعو هناك احلقيقة

 يف األرض ملكية شرطية نفي تفيد سلبية دعوى هيو :األوىل الدعوى

 .مطلقًا املزارعة

 بشرطية الشرطية تلك استبدال تفيد إجيابية دعوى هيو :الثانية الدعوى

 .االختصاصو احلّق شرطّية هيو دائرًة، أوسع أخرى

 :بوجهني عليها الربهنة فيمكن :األوىل بالدعوى يتعّلق فيما أّما -أ

 .بها لاللتزام موجب فال الشرطّية، هذه على دليل ال إنه :األّول الوجه

 هذه بعكس تشهد قبالتهاو اخلراجية األراضي روايات إن :الثاين الوجه

 عليها يده وضع اليت األراضي بتلك ُيزارع املزارع أّن فيها ورد إذ الشرطية،

 هي اليتو خلراجية،ا األراضي أّن الواضح منو ذلك، حنوو اإلقطاعو بالقبالة

 .ذلك مبثل املسلمون ميلكها ال اإلسالمية، الدولة ملك

 أوسع شرطيًة ـ قلنا كما ـ تثبت اليتو :الثانية بالدعوى يتعّلق فيما أّماو -2

 :املزارع كون إمكان تفيد إذ دائرًة،

 .منه املزارعة تصّححو االنتفاع،و للمنفعة بالتاليو للرقبة، مالكًا -6

                                                             

 بينهم، املعروف هوو الشرط، هذا عدم ثانيهماو كالمه، تفسري يف خالٍف على ،1 -9 :3 

 ،646: األحكام كفايةو ،12 -11: 61 الفائدة جممعو ،114: 6املقاصد  جامع يف إليه ذهب

 اجلواهرو ،262: 3 الرياضو ،141 -149: 6 الكرامة مفتاحو ،494 -496: 46 احلدائقو

 و.. 496: العراقي تعليقةو ،112: 1 الشتات جامعو ،1 -2: 46

 



 

 

........................................................ 

 

 :إما ذلكو السلطنة وجوه من بوجٍه األرض على سلطنة لديه أو -4

 .عليه الوقف أو اإلجارة موارد يف كما للمنفعة، مبلكه -أ

 .الوصاية أو اخلاص أو العام الوقف كوالية بالتولية التسّلط مبلكه أو -ب

 السبق أو كالتحجري له املوجبة املالكات أحدب بها اختصاص حّق لديه أو -ج

 .ذلك حنو أو ـ به قلنا لو ـ

 للمنفعة، الو للرقبة مالكًا يكون أن بدون لالنتفاع مالكًا يكون أو -د

 .. عاريًة أو مزارعًة أخذها إذا كما

 متّسكًا املزارعة ميكن الدعوى هذه يف املتصّورة املوارد تلك كّل ففي

 .نفسها املزارعة أدلةو بل الصّحة، بعمومات

 الو للمنفعة الو للرقبة ال مالكًا يكن مل املزارع هذا أّن فرضنا إذا هنا، ومن

 زارع أّنه فرضنا لو كما املزارعة، ميكنه ال غريهاو لالنتفاع الو لالختصاص

 العاملو هو إذ حنوهما،و السبقو التحجري لعدم فيها له حّق ال مواٍت أرٍض على

 أمكن إنو املزارعة، بنحو معاملتهما تصّح فال هنا منو إليها، النسبة متساويا

 من اإلجارة أو البذر، يف معًا ساهما لو الشركة أساس على بتخرجيها تصحيحها

 .ذلك شابه ما أو اآلخر من املقّدم البذر مقابل لنفسه العامل قبل

 لزوم من رمحه اهلل املسالك صاحب عبارات ظاهر من ُيستفاد ما :الثاين الوجه

برّمتها األرض ملكّية

(6)

. 

 ُبعد ألجلو ـ هنا منو آنفًا، تقّدم ملا البطالن واضح ظاهره على الكالم وهذا

 األراضي باب روايات على اّطالعه مع الشرطّية هذه إىل رمحه اهلل ذهابه احتمال

قّدس  فإنه األّول، الوجهو ينسجم مبارمحه اهلل  كالمه تأويل ميكن ـ اخلراجّية

  كان سّره

                                                            

 .1 -9: 3 األفهام مسالك الثاني، الشهيد -6
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 أن املمكن فمن اخلراجية، األراضي يف املزارعة جواز عدم عن احلديث بصدد

 األرض يف حقٍّ أو اختصاٍص أّي بعُد للمزارع يكن مل إذا ما صورة مراده يكون

 بدونو عليها يده ضعو قبل اخلراجية باألراضي املزارعة أراد لو كما ،أصاًل

 عدمو استئجارهاو تقّبلها عدم مع السلطان الو الشرعي احلاكم من استئذاٍن

 هو كما املزارعة له ليس احلالة هذه يف فإّنه ذلك، غري الو السلطان إقطاع

 .واضح

 من اإلذن بأّن قلنا لو تتأّكد الثاني الشهيد كالم تفسري يف الفرضّية وهذه

 ملكّيتهاو عمومّيتها على باقيٌة فاألرض معهو شرعًا، بالعدم حمكوٌم السلطان

عليه  اإلمام هوو ـ الشرعي الولّي من اإلذن حيصل مل فما اإلسالمية، للدولة

 مبا ختّرج بل مزارعًة تصّح فال فيها، حّق هناك يكون ال ـ نائبه أوالسالم 

 .آنفًا به خّرجناها

 .استداللو تعميقو نبيا زيادة مع املسألة هذه يف ما جممل كّله هذا

 مخسة تعليقات

 املالحظات ببعض عليها التعليق ميكن أنه إال واضحة، ـ ظهر كما ـ املسألة و

 :أبرزها من اليت اجلانبية

 األرض يف حّق له من مجلة من عّد قد ّرهس قّدس املاتن السّيد إّن :األّول التعليق

 أن الصحيح أّن إال ارعة،املز بعقد قيامهما إمكان عليه رّتبو الوصي،و الوليَّ

 يعّد احلقيقة يف الوصي أو الولي تصّرف ألّن ذلكو حمّله، غري يف َحْشٌر هذا

 من تصّرفهما أّن ال الوكالة، يف كالوكيل املوصيو عليه املوّلى لنفس تصّرفًا

 ال املوصيو عليه للموّلى مزارعان فهما هلما، االنتفاعو السلطنة حّق ثبوت باب
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 ُعد لنفسيهما زارعا لو هنا منو لنفسه، ُيزارع فإّنه احلّق له من خبالف لنفسيهما،

 .باطاًل تصّرفهما

 االنتفاع حّق له ملن املزارعة جبواز حكم قدقّدس سّره  إنه :الثاين التعليق

 شرطّية بعدم التقييد هو األنسب أن إال تقييد، دون من أخرى مبزارعٍة أو بإعارٍة

 التصّرفات حدود يف إذنه حّدد قد املالك إذ املزارعة، تصّح فال إالو املباشرة،

 .املباشرية

 املوات األرض على املزارعة ختريج إىل عمد قّدس سّره إنه :الثالث التعليق

 قد أنه إال...  اإلجارةو الشركة مثل أساس على فيها حّق للمزارع يسبق مل اليت

 :حاصله مبنائي ختريج ضمن أيضًا مزارعًة تصّحح

 :الزراعية للمعاملة صورتني هناك إن

 العامل قبال يف وحيدًا طرفًا األرض مالك كون صورة هيو :األوىل الصورة

 شّك ال الصورة هذهو فيها، اآلخر ليعمل بدونه أو البذر مع أرضه فيقّدم الزارع،

 .حباالصطال حتى مزارعة كونها يف

 كأن األطراف، ثالثّي زراعي اّتفاق وجود صورة هيو :الثانية الصورة

 شخصان هناك يكون حني يف فحسب، بأرضه مساهمًا لألرض املالك يكون

: اآلخرو فحسب، البذر تقديم يف يساهم هوو البذر، مالك: أحدهما آخران

 ثالٍث بطرٍف مرتبطًة األرض جتعل الصورة هذهو نفسه، الزارع هوو العمل مالك

 مل مّمن األرض تقديم ضرورة فكرة تستبعدو العامل، غريو البذر صاحب غري

 .العمل يقّدم

 :بيانني بأحد مزارعًة تصحيحه على ُيبنى قد املعاملة من النحو وهذا

 هذه مثل تصحيح إمكان على بناًء الصّحة، بعمومات التمّسك :األول البيان

 .بها العقود
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 منها يستفاد أنه بدعوى نفسه، املزارعة باب بروايات التمّسك :الثاين البيان

 عدمه مع أماو خاّصة، األرض كانت لو فيما باألرض مرتبٍط حقٍّ شرطّية

 مالك يكون قدو األرض مالك يكون قد فاملزارع عليهو البذر، صاحب فاملزارع

 .لكليهما املالك يكون قدو البذر

 اآلخرو للبذر أحدهما تقديم إن: املقام يف يقال ذلك، تصحيح على وبناًء

 أيضًا مصطلحًة مزارعًة جعله يصّح فيها هلما حّق ال اليت املوات األرض يف للعمل

 معهو حنوهما، أو اإلجارة أو الشركة مبثل ذلك ختريج إىل حاجٍة دون من

 غري ـ املقام يف املصطلحة املزارعة صدق عدم نم ـ املاتن السّيد ذكره ما فيكون

 املزارعة فمفهوم إالو الفقهائي، االصطالح إرادة على حممواًل يكون أو صحيح،

 حتقيق يف الكالم أّن إال املتقدم، البناء على صدقهما من مانع ال حقيقتهاو

 اكهن له نتعّرضو عشرة، الثانية املسألة يف له املصّنف قبول سيأتيو املبنى،

 .تعاىل اهلل شاء إن بالتفصيل

 :حاصلهو للثالث توسيعو تعميق هوو :الرابع التعليق

 العمل،و البذرو األرض: هيو ثالثة بعناصر ـ تكوينًا ـ تتقّوم املزارعة إّن

 لنوعّية تبعًا ـ املزارعة لعقد خمتلفة أشكالو صور بتشّكل تسمح الثالثّية هذهو

 تلك استعراض من فالبّد الثبوتية، الناحية من ـ الزراعية العملية يف املساهمة

 .اإلثبات مرحلة أدّلة ضوء على حماكمتها ثّم ثبوتًا، األشكال

 :شكلني على املزارعة عقد يقع :الثبوتّية الناحية

 آخر من العملو واحد من البذر يكون بأن األطراف، ثالثي عقد :األول

 .ثالٍث من األرضو

 :صور عّدة لهو األطراف، ثنائي عقد :الثاين
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 .اآلخر من العملو أحدهما، من األرضو البذر يكون أن :األوىل الصورة -أ

 .اآلخر من األرضو أحدهما، من العملو البذر يكون أن :الثانية الصورة -ب

 .اآلخر من البذرو ما،أحده من األرضو العمل يكون أن :الثالثة الصورة -ج

 العمل أّما اآلخر، من األرضو أحدهما من البذر يكون أن :الرابعة الصورة -د

 .أجري ثالث شخص من فيكون

 أّما اآلخر، من العملو أحدهما من البذر يكون أن :اخلامسة الصورة هـ

 :األرض

 .التحصيل نفقات مجلة من أجرتها تكونو ُتستأجر أن فإّما -6

 كان سواء املوات، كاألرض جّمانية بصورة عليها احلصول يتّم أن أو -4

 يف الواردعليهم السالم  إذنهم يف كما عام، بإذٍن أو املالك من خاٍص بإذٍن ذلك

 .التحليل روايات

 أّما اآلخر، من العملو أحدهما من األرض تكون أن :السادسة الصورة -و

 الثالث الصور يف الثالث العنصر أّن الظاهر منو النفقات، يف فُيجعل البذر

 .واضح هذاو كليهما، على يكون األخرية

 تسميتها صّحت سواء ثبوتًا، معقولّيتها يف شّك ال بأكملها الصور وهذه

 املضمون روح يف إمناو التسمية، صدق يف الكالم فليس تصح، مل أم مزارعًة

 .التشّكالت بهذه املتشّكل املعاملي

 الثالثة بالوجوه الشقوقو الصور هذه متام حتصحي ميكنو :اإلثباتية الناحية

 .التالية
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 فيه مما املقام مثل مشوهلا على بناًء الصّحة، بعمومات التمّسك :األّول الوجه

 مجيعها املتقّدمة الصور فتكون عليهو الصحيح، هو كما املعدوم متليك

 .بالدليل خرج ما إاّل صحيحًة

 العقالئية احلياة يف شائعًا عقدًا كانت املزارعة أّن دعوى :الثاين الوجه

 احلياتني، هاتني يف موجودًة املتقّدمة الصور أغلب أو متام كانتو املتشّرعية،و

 غريو عاّمة كانت عندهم املزارعة بتصحيح املرتبط االرتكاز نكتة أقل ال أو

 إنه: يقال هنا منو ذلك، شابه ما أو أحدهما من رضاأل كون بصورة خمتّصة

 صّحة ـ اإلمضاء بطريق ـ ُيستكشف السريتني هاتني عن الشارع يردع مل حيث

 .بالدليل خرج ما إال مجيعها الصور هذه

 قلنا لو حتى نفسه املزارعة باب روايات من جبملٍة التمّسك :الثالث الوجه

 هذا يفو املضاربة،و املساقاةو املزارعة يأ الثالثة، العقود يف البطالن بأصالة

 األصالة عن به للخروج الروايات مدلول من املتيّقن باملقدار األخذ من البّد اإلطار

 .املذكورة

 مسألة خصوص على أقل ال أو ذلك، على روايتني إبراز املقام يف وميكن

 :هما وايتانالر هاتانو ،سّره ـ املاتن السيد على تعليقنا حمّل ـ املوات األرض

 املشرك املسلم مزارعة عن سألته)): قال: مساعة معتربة :األوىل الرواية

 العملو اخَلراجو املاءو األرض تكونو البقر،و البذر املسلم عند من فيكون

...(( به بأس ال: قال العلج؟ على

(6)
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 بنينا قدو فيها، إضماٌر يوجد غايته معتربة، السندية الناحية من والرواية

  

                                                            

 .6 ح ،64 باب املساقاة،و املزارعة كتاب الوسائل، -6
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السند يف للخدشة استلزامه عدم على

(6)

. 

 فتحت اليت األراضي على كانوا الذين الكتابّيون العلوج من املراد أّن كما

 حبيث ذلك، أشباهو حنيفاّلو عّمااًل بوصفهم بها مربوطني بالعبيد أشبه عنوًة

 الشديد الرجل: لغًة العلجو آخر، إىل مالٍك من األرض نتقالا مع ينتقلون كانوا

الضخم القوّي

(4)

. 

 تفرض حيث واضح، اجلمعي مدلوهلاو الرواية فمضمون حال، أّية وعلى

 اآلخران، العنصران أماو البقر،و البذر يقّدم أحدهما طرفني بني مزارعة وقوع

 الرواية أّن ذكره ديراجلو العلج، هوو الثاني على فهما العمل،و األرض هماو

 صّحة على بها يستدّل أن ميكن بهذاو باملزارعة، املعاملة هذه عن عّبرت نفسها

 اآلخرين العنصرين يتقاسمو كاملوات، مباحًة فيها األرض تكون اليت املزارعة

 :بتقريبني ذلكو املعاملة، طرفا فيها

 البذرو العامل نم العملو األرض جتعل كانت إنو الرواية إّن :األّول التقريب

 الطرفّية باملقابلة يتقّوم ال املزارعة عقد أن على بوضوح تدّل أّنها إال املالك، من

 األرض، مع متقابل غري العمل يكون أن ميكن بل العمل،و األرض بني

                                                            

 :زهاأبر أقوال املسئول، اإلمام باسم فيها التصريح عدم هوو النصوص، إضمار يف -6

 .مطلقًا املضمر احلديث حجية عدم: األّول القول 

 .مطلقًا املضمر حجّية: الثاني القول 

 ال أّنه معه حنرز مبا األصحاب أجالء من املضمر الراوي كان إذا ما بني التفصيل: الثالث القول 

 روايته حترز فال ذلك غري كان إذا ماو املضمرة، بروايته عليهم السالم فيؤخذ عنهم إال يروي

  (.املقّرر) حّجة املضمرة روايته تكون فال عليه السالم حينئذ، اإلمام عن

 .فلرياجع اللغة، مصادر من سابقًا املعنى هذا توثيق تقّدم -4



  

........................................................ 

 

 

 العمل جنب إىل األرض تكون أن بني هذه املقابلة عدم يف فرق ال عليه، وبناًء

 أّي من متوّفرًة كانت أّنها غايته منه، كونها عدم بنيو العامل، من فكالهما

 أن ُيعلم الرواية يف الواردة العملو األرض بني االجتماع خصوصّية فبإلغاء طريق،

 أن اخلصوصية هذه إلغاء وجهو عليها، املزارعة أمكنت مباحًة كانت لو األرض

 الرواية تدّل حني أماو باملقابلة، املزارعة تقّوم هو عقالئيًا احملتمل ء الشي

 كون شرطّية حول تساؤل العقالئي الذهن يف يثار فال ذلك إلغاء على بصراحة

 هو كما فحوائي تقريب التقريب هذاو العامل، من العمل إىل منضّمًة األرض

 .واضح

 كون إطالق مقتضى: يقال يثح الرواية، مبنطوق يتمّسك أن :الثاين التقريب

 متامًا كذلك، مباحًة أو له مملوكًة كانت إذا ملا الشمول العلج على األرض

 مسئولية إّن: الرواية معنى يكون هذا علىو نفسها، الرواية يف الوارد كاملاء

 كان سواء العلج، عاتق على ملقى التهيئة أشكال من شكٍل بأّي األرض تهيئة

 .كاملوات عاّمًا كان لوو معّيٍن إذٍن خالل من عليها حلصوله أو هلا ِلمْلِكه ذلك

 ليس اخلراج ألّن ذكرنا، ملا منافيًا ليس الرواية يف الوارد باخلراج والتعبري

 يتوّهم حّتى األرض مستخدمي من شبهها أو كأجرة السلطان يأخذه مبا خمتّصًا

 اخلراج بل منفعًة، لوو لألرض ملكه عن كاشف العلج على اخلراج جعل أن

 يف نسميه ما أو املقامسات قبيل من كان لوو حّتى السلطان يأخذه ما لكّل شامل

 تعبري يكون فال العقارات،و األراضي على اجملعولة بالضرائب احلاضر العصر

 لوو امللك حنو على كان مبا العلج على الالزمة التهيئة حلصر موجبًا اخلراج

 .للمنفعة

 غايته الرواية، إلطالق املزارعة صّحت أرضًا علجال غصب لو فحّتى هنا، ومن

 .املثل أجرة للمالك يكون



 

 

........................................................ 

 

 

 مع لوو املزارعة صّحة ـ منطوقًاو مفهومًا ـ الشريفة الرواية مفاد من واملتحّصل

 .مواتًا كونهاو األرض إباحة

 الرجل: قلت املزارعة عن سألته: قال)): أيضًا مساعة معتربة :الثانية الرواية

: فيقول رجل فيأتيه غريه، أو طعامًا أكثر أو أقل أو جريب مائة األرض يف يبذر

 علّي نفقتك نصفو األرض، يف زرعته الذي البذر هذا مثن نصف مّني خذ

...(( بأس ال: قال فيه؟ أشركينو

(6)
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 فيها يوجد غايته سندًا، معتربة هيو مساعة، إىل عديدة طرٌق هلا والرواية

 الروايةو كونها جّدًا حيتمل نعم بالطريق، إخالله عدم تقّدم قدو إضمار،

 فيهما، واحد السند إذ مساعة، لكتاب جتميع عملّية أو واحدة روايًة املتقّدمة

 .العامل اهللو

 منه كانت شخص وجود فرض السائل إّن: يقال أن بها االستدالل وتقريب

 بدفع عرضًا قّدمو آخر شخٌص لفتدّخ البذر،و العملو األرض الثالثة صرالعنا

 أصبح أنه يعين هذاو الزراعية، العملّية يف املصروفة النفقاتو البذر نصف مقابل

 البذر يف ساهم اآلخرو جهة، من العملو األرض متام قّدم أحدهما: طرفان هناك

 فتكون األوىل، مضمون مع ـ بًاتقري ـ الرواية فتّتحد أخرى، جهٍة من األّول مع

 فرق ال إذ املباحة، األرض يف املزارعة صّحة على ـ املتقّدمني التقريبني بعني ـ دالًة

 األوىل الرواية يف األرض يف البذر قبل املزارعة حتّقق ناحية من إال الروايتني بني

 .جزمًا فارق غري فرٌق هوو الثانية، يف َبْعَدهو

 يف واردٌة إنها: يقال حيث أّولي، تساؤل حوهلا يثار دق الرواية هذه أن إال

 أرضًا شخٌص زرع لو عّما حتكي فإّنها املزارعة، بباب أصاًل هلا ربط الو الشركة،

                                                            

 .6 ح ،61 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -6
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 أّن الواضح منو املزروع، البذر نصف بشراء عرضًا آخر شخص قّدم ثّم لنفسه

 باب عن بالكّلية أجنبّية الرواية فتكون مشاركة، حنو يعّد املعاملة هذه ثلم

 .املزارعة

 :عليه يالحظ أنه إال

 التحصيل، نفقاتو البذر من حلّصٍة مقاِباًل قّدم العرض صاحب إّن :أواًل

 املاءو العواملو كالبقر العامل قّدمها اليت التكاليف تلك النفقات من الظاهرو

 آخر جانب ذكر ينبغي لكان املشاركة إىل الرواية نظر كان وفل عليهو ...و

 ماليًة قيمًة هلما فإّن العامل عمل أجرة نصفو األرض مثل أجرة تقديم هوو أيضًا،

 .أيضًا

 أّن من بالّرغم املعاملة هذه عن البأسعليه السالم  اإلمام نفي أن ُيفهم هنا ومن

 إالو مشاركة، تكن مل اأنه عن يكشف األمرين هذين يقّدم العرض صاحب

 هذين إضافة بلزوم العرض هذا على عليه السالم اإلمام تعليق ينبغي لكان

 يف املشاركة ال املزارعُة العرض صاحب مراد أن يستكشف منهو األمرين،

 .احملصول

 هذاو املزارعة، عن كان السؤال أّن الرواية بداية يف فرض قد إّنه :وثانيًا

 ال املزارعة هو مفادهو املذكور العرض ىمقتض أّن على واضح شاهد

 حبيث ـ إالو العرض، لصيغة املقدِّم نفسه السائل فهمه ما هو هذا فإّن املشاركة،

 عنها يعّبر قد املزارعة فإن باملزارعة، عليها السائل يصطلح مل ـ مشاركة كانت

 .صحيح غري العكس لكن باملشاركة

 على تصويرات بثالثة املزارعة صويرت سابقًا مّنا تقّدم قد :اخلامس التعليق

 أمر املعاملي احملتوى حقيقة حتديد أّن مرارًا ذكرناو اجلمع، ال اخللو مانعة حنو

 مسألةو االجتهادّية، الفروعو الفقهية النتائج على بظالله ُيْلقي ما كثريًا
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 املذكورة، التصويرات ضوء يف تعاَلج اليت الفروع تلك أحد امللكّية شرطّية

 :يقال عليهو

 تبادلي، متليكي عهدي عقد إىل مرجعه املزارعة عقد بأن قلنا إذا -6

 النقل مقتضى فإنه للمنفعة، لوو امللكّية بشرطّية االلتزام هو فاملناسب

 يكن مل افإذ األرض،و املزارع بني وضعّية علقة وجود يفرض إذ االنتقال،و

 !التبادلية؟ العملية يف طرفًا يقع الذي هو ماو ميلك؟ فماذا الُعلقة لتلك مالكًا

 االنتقال،و للنقل القابلة العلقة تلك خصوص الوضعية الُعلقة تلك من مقصودناو

 إحياء أحباث يف مفّصال بّيناه ما على احلق، حّتى بل املنفعة، أو العني كملكية

 .املوات

 الذي هو ما ألنه املستعارة، باألرض املزارعة تصّح لن سوف ،ذلك على وبناًء

 هذه يف له اختصاص حّق وجود عدم فرض بعد فيها التبادل يف طرفًا يقع

 آخر موضوع هذاو ،فضواًل أو وكالًة املالك عن العقد إيقاع له نعم،! األرض؟

 .فيه حنن ما عن خارج

 أيضًا املتقّدم بالشكل لكيةامل فشرطية شركٍة، َنْحُو بأّنها قلنا إذاو -4

 .واضح هو كما الناتج من شيئًا ميلكه مبا استحّق قد يكون إذ ثابتًة، تكون

 إذ هلا، موجب ال الشرطية فهذه إذني، عقد سنخ بأنها قلنا إذا أماو -1

 يف مأذونًا كونه من أزيد على موقوفًا يكون ال العقد هذا يف الدخول

 أن له األرض يف حّق له فمن باملباشرة، اإلذن قييدت عدم من البّد غايته التصّرف،

 ـ له ثابتًا احلق هذا يكن مل لوو ـ الغري ذلك يستطيعو فيها، بالتصّرف لغريه يأذن

 .لنفسه اجلعل أخذو عليها املزارعة

 :يالحظ اجملال هذا يف و

 املساقاةو املزارعة بابي يف كلماتهم اختلفترضي اهلل عنهم  الفقهاء أن -أ

  يف عنها
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باللزوم فيهما حكموا إذ املضاربة، باب

(6)

 تكاد ال غريه أخرى آثارًا رّتبواو 

 العهدية العقود من جعلها هوو املزارعة، حلقيقة األول التفسري مع إال تنسجم

 .التبادلية

 ال عهديًا عقدًا كونها املزارعة باب روايات من فهموا قد املشهور إّن -ب

 اإلذنية، املزارعة صّحة يف ناقش هاهنا البطالن بأصالة قال من بعض فإّن إذنيًا،

 املزارعة بصّحة حلكم إالو العهدّية، غري رواياتها من يفهم مل أّنه يعين هذاو

 .بالروايات املذكورة األصالة عن خلروجها اإلذنية

 التزموا كيف ،رضي اهلل عنهم الفقهاء عند السائدين املذهبني هذين ومع

 ال اإلذنية العقود من املزارعة كون مع ينسجم نفيها فإّن! امللكّية؟ شرطّية بنفي

 .ذكرنا كما به يقولوا مل الذي األمر العهدية،

 

 

                                                            

 .فلرياجع عنه، احلديث عند اللزوم، يف أقواهلم وّثقنا -6





 

 

 الثالث الفصل

 أحكامهاو املزارعة أنواع

 لاحلاص يكون أن على أرضه زرع يف الشخص أذن إذا :[2 مسألة]
 من يكن مل إنو صّحته، فالظاهر حنومها أو الثلث أو بالنصف بينهما

 من لكّل أذن لو كذاو أيضًا، منها كونه يبعد ال بل املصطلحة، املزارعة
 أرضي زرع من كّل)): قال لو كذاو شخصًا، يعّين مل إنو للزرع يتصّدى

(( ـ ثاًلم ـ ثلثه أو حاصله نصف فلي الفالنّية املزرعة من مقدارًا أو هذه
 من كّل)): قال لو كما فهو اجلعالة، نظري فيكون ذلك على واحد فأقدم
 دخل من كّل)) أو ،((درهم ليلٍة كّل يف فعليه داري أو خاين يف بات

 هو إذ للعمومات، صّحته الظاهر فإّن ،((ورقة مرة كّل يف فعليه مّحامي
 حاجة الو هودات،املع يف احنصارها نسّلم الو العقالئية، املعامالت من نوع
 ما إال صحيحة، عقالئية معاملة كل بل ملشروعّيتها، اخلاّص الدليل إىل

 .[1] العمومات مقتضى هو كما اخلاّص بالدليل خرج
 

 اإلذنّية املزارعة [1]

 املزارعة فإّن اإلذنية، باملزارعة يسّمى ما حول املسألة هذه تتمحور
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 :حنوين على

 تعاقد وجود أساس على قائمة مزارعة هيو :العهدية العقدية املزارعة: أحدمها

 يف للمساهمة ميلكه مّما شيئًا املتعاملني من واحد كّل بتقديم يقضي حقيقي

 .الزراعي احملصول من حّصة قبال يف الزراعية العملية

 األرض صاحب من حمٍض بإذٍن تتقّوم عةمزار هيو :اإلذنية املزارعة: ثانيهما

 احملصول، من حّصته مقابل استخدامهاو أرضه، يف العامل قبل من بالتصّرف

 .مقّيدو مشروط غايته جمّردًا، إذنًا فتكون

 حكمو ،قّدس سّره املاتن السّيد املزارعة من النحوين بهذين اعرتف وقد

بالعمومات مستعينًا معًا، بصّحتهما

(6)

. 

 من أخرىو املوضوعية الناحية من تارًة تعاجل اإلذنية املزارعة هذه إّن :والتحقيق

 :احلكمية الناحية

 املزارعة؟ عنوان يف موضوعًا داخلة أنها هل أي :املوضوعية الناحية من أما -أ

 فصرف هذه أماو بالعهدية، اختصاصها بدعوى مزارعة كونها يف يناقش فقد

 !االتفاقات؟و ملعاملةا من هي أينو األرض، باستخدام إذٍن

 يرجع مبا تصويره ميكن املزارعة عقد أّن ـ البحث بداية يف ـ بّينا لكناو هذا،

 .فاسدة االصطالحية املزارعة عن خروجها فدعوى إذني، عقد إىل

                                                            

 مشروعّية يف وافقه قدو العروة، صاحب قبل أجده مل املفهوم بهذا اإلذنية املزارعة حول حثالب -6

 حبسب الَكلبيَكانيو الصدر، السّيدو اخلميين اإلمام: منهم مجاعة املزارعة من النوع هذا

 السيد ذلك يف خالفو ،496: تعليقته يف العراقي احملقق من إليه امليل يظهرو العروة، منت ظاهر

 .613: 4 الصاحلني منهاج يف باجلواز بالقول أخذه رغم ،111 -114: 1 العروة مباني يف خلوئيا



 

........................................................ 

 

 
رضي  األعالم بعض أفاده كما ـ يناقش فقد :احلكمية الناحية من أّماو -ب

 من ذلكو جتعل، مل أو موضوعًا املزارعة من جعلت سواء صّحتها يف اهلل عنهم ـ

 كما عليها قياسهاو اجلعالة، بصورة حّتى تصّح فال املعدوم، متليك فيها أن جهة

 هنا، خبالفه متحّقق فعلّي ملك اجلعالة درهم فإّن الفارق، مع قياس احلّمامي يف

 احملصول خروج على لتوّقفه اآلن حتى له واقع ال استقبالّي مٌرأ اجُلعل فإن

الزراعي

(6)
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 مشكلة فأّية املشروط اإلذن إىل املعاملة هذه مرجع دام ما إنه :أواًل: واجلواب

 معهو بقيد، إذنه تقييد إنسان لكّل فإن! مستقبلي؟ بشرٍط اإلذن هذا تعليق يف

 .األّول من ال حينه نم متحّققًا التمليك يكون القيد حصل فإذا

 فإن رواية، أو آية من عليها دليل ال املعدوم متليك بطالن فكرة إّن :ثانيًا

 كان لو ـ عليها اإلمجاع يكن مل هنا منو العقالئي، االرتكاز إال ليس مدركها

 هذا ضوء يف املعدوم لتمليك الرفضو القبول يتحّدد أن فالبّد معهو تعّبديًا، ـ

 املزارعةو املضاربة مثل يف له وجود ال االرتكاز هذا أّن اضحالو منو االرتكاز،

 إن يقال، أن يصّح كيف معهو جزمًا، هلا ثابتة العقالئية املعهودّية فإن املساقاة،و

 هذا بطالن على أصاًل دليل يكون فال عليهو !هلا؟ شامل املذكور االرتكاز

 .هناكو هنا التمليك

 املزارعة لصورة إطالٌق هلا املزارعة باب يف اردةالو اخلاّصة الروايات إّن :ثالثًا

 روايات فتكون معهو منها، العقدي على يقتصر ال املزارعة إطالق إذ اإلذنية،

 يف البطالن بأصالة قلنا لو حّتى اإلذني عقدها لتصحيح بنفسها قابلًة املزارعة

 .الثالثة العقود

                                                            

 .111 -114: املزارعة الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السيد -6



 

 

  بالتقايل إال طلتب ال ،[1] الالزمة العقود من املزارعة :[3 مسألة]
 
 

 اإلذنية، املزارعة دون اإلذنية املضاربة َقِبَل قد فإنه املناِقش، هذا من والعجب

 مجع فكيف باخلصوص، تصّححها املضاربة باب يف خاّصة رواية ترد مل أّنه مع

 !اإلذنية؟ املزارعة بطالنو اإلذنية املضاربة بصّحة القول بنيقّدس سّره 

 بالعمومات الثابتة اإلذنية املزارعة صّحة يف للمناقشة جهو ال أّنه يتضح بذلك و

 .اخلاّصة الرواياتو

 :فّني إشكال

 مبا هلا مّثل لكنه باجلعالة، اإلذنية املزارعة نّظر قد قّدس سّره املاتن السّيد إّن

 أو هذه أرضي زرع من كّل)): الشخص قول جعل إذ التنظري، هذا يصّحح ال

 من جبعالة شبيهًة مزارعًة(( ثلثه أو حاصله نصف فلي نيةالفال املزرعة من مقدارًا

 صحيح، غري هذاو ،((َوِرَقة مّرة كّل يف فعليه مّحامي دخل من كّل)): يقول

 الو العامل، لآلخر املستفيد الشخص قبل من يكون اجلعالة يف اجُلعل فإّن

 قّدس املاتن السّيد مثال ظاهر هو كما اجلاعل، لنفس اجُلعل جبعل تكون

 .ذلك ملثل اجُلعالة بشمول ملتزمًاقّدس سّره  يكون أن إال اللهم ،سّره

 اجلوازو اللزوم بني املزارعة [1]

 يف إليه املاتن السّيد ذهب قدو املزارعة، عقد لزوم هو املسألة هذه حمور

 البداية يف يهّمنا ماو ذلك، على األحكام من مجلًة فّرع ثّم العهدية، املزارعة

اجلائزة؟ أو الالزمة العقود من املزارعة تعّد هل أّنهو ساس،األ هذا حتقيق

(6)

 

                                                            

 :4 السرائرو ،414: النزوع غنيةو ،414: الوسيلة ظاهر هو كما املشهور، لزومها إىل ذهب -6



 

 الشروط بعض ختّلف أي االشتراط، خبيار أو الشرط خبيار الفسخ أو
 االنتفاع قابلّية عن األرض خبروج أيضًا تبطلو أحدمها، على املشترطة

 وارث فيقوم أحدمها، مبوت تبطل الو ذلك، حنو أو استيالئه أو املاء لفقد
 للعمل مباشرته اشتراط مع العامل مبوت تبطل نعم مقامه، منهما ملّيتا

 .بعده أو الثمرة خروج قبل كان سواء
 

 :العامة األدّلة

 :بوجوه املزارعة للزوم استدل وقد

اللزوم على املقام يف املنعقد باالمجاع التمّسك :األّول الوجه

(6)

. 

 النكات معرض يف كونت اليت املسائل هذه مثل يف اإلمجاعات إّن: وفيه

 بكونها اجلزم ميكن ال لفظي، دليل يكن مل لو العقالئية، االرتكازاتو

 .فيها جدًا املدركّية الحتمال كاشفة، تعّبدية

 للفسخ أحدهما إجراء بعد العقد آثار بقاء باستصحاب التمّسك :الثاين الوجه

 جريان كربى على حجّيته ُتْبَنى حكمي استصحاب هوو اللزوم، ينتج مّما

احلكمّية الشبهات يف االستصحاب

(4)

. 

 إذ املزارعة، باب خصوص يف مبشكلة مبتلى االستصحاب هذا إّن: وفيه

  

                                                             

: اللمعةو ،166: 4 األحكام قواعدو ،419: للشرائع اجلامعو ،116: 4 اإلسالم شرائعو ،221 

 البيع كتابو ،414: لألنصاري املكاسب كتابو ،613: 6 الكركي احملقق رسائلو ،611

 و.. 16: 2و ،36: 1 اخلميين لإلمام

 .13: 61 الربهانو الفائدة جممع األردبيلي، -6

 .111 -113: رعةاملزا الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد: انظر -4



 

 

........................................................ 

 

 

 :منه يراد ذا ما

 الربح، من حّصته يف املتعاملني من واحد كل حّق استصحاب أريد فإن -أ

 صورة يف أقّل الو بعد، اململوك حيصل مل إذ له، سابقة حالة ال حباملستص فهذا

 للزرع امللك عدم استصحاب جيري املقام يف بل الثمار، ظهور قبل الفسخ كون

 .ظهوره قبل الثابت القادم

 العمل،و األرض يف املتعاملني من واحٍد كل حّق استصحاب به أريد إنو -ب

 إنها: قلنا إذا فإنه متّلك،و متليك سنخ نهمابي املنعقدة املزارعة كون فرع فهذا

 هذا مثل إجراء ميكن يعد مل املضاربة، يف احلال هو كما مأذونية، حمض

 .جزمًا اإلذن رفع بعد االستصحاب

 املعاملي املضمونو احملتوى هو ما حتقيق من السابقة املرتبة يف فالبّد وعليه،

 .واضح فين خلل فيه املقدار بهذا الوجه فهذا. نستصحب ء شي أّي ُيعرف لكي

بالعمومات التمّسك :الثالث الوجه

(6)

 إشكال ال مما اللزوم على داللتها فإّن ،

 األّولي املدلول فإن واضح، هذاو الصّحة، على داللتها يف اإلشكال إمناو فيه،

 .اللزوم هو اجلميع عند هلا

 قانون على داللتها عن عندهم مفروغ العاّمة اللزوم أدّلة أخرى، وبعبارٍة

 العمومات هذه داللة هو إمنا بينهم، خالف فيه وقع ما نعم املعامالت، يف اللزوم

 بها نريد ال إذ هنا، يضّرنا ال أمٌر هوو اللزوم، على داللتها على زائدًا الصّحة على

  عن فرغنا أن بعد لزومها، إثبات نريد ما بقدر املزارعة صّحة إثبات

  

                                                            

 السّيدو ،494: 46 احلدائق البحراني، احملدثو ،461: 2 البهية الروضة الثاني، الشهيد -6
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 .تقّدم فيما تصحيحها

 :قسمني على العمومات إّن: وفيه

(البيع اهلل أحل): قبيل من كان ما -6

(6)

(تراض عن جتارةو) 

(4)

 هذاو ،

 الو البيع صدق عدم لوضوح املقام، يف به التمّسك ميكن ال العمومات من النحو

 .املزارعة عقد على تراض عن التجارة

(ِباْلُعُقوِد َأْوُفوا): قبيل من كان ما -4

(1)

 :العمومات من النحو هذاو ،

 من كان ما يشمل يكاد الو التزامًا، حيتوي عهدي عقد كّل موضوعه :أواًل

 بني فيها التوافق حدوث جملّرد كان بالعقود تسميتها ألّن اإلذنية، العقود قبيل

 ختصيصًا، ال ختّصصًا عمومال عن خارجًة فتكون هنا منو أكثر، ال الطرفني

 .قّد سّره النائيين املريزا إليه أشار ما هذاو

 املصداقّية، الشبهة يف بالعام متّسكًا يعّد املقام يف به التمّسك فإن عليه، وبناًء

 سنخ من املزارعة عقد أّن هلو بعد، املعاملي املضمون حيّدد مل أنه املفروض إذ

 يف ذلك يصّح إّنماو العام، بهذا التمّسك يصّح فال معهو اإلذنية؟ أو العهدية العقود

 .العقدي املنشأ حتديد طول

 :معنيني حيتمل (ِباْلُعُقوِد َأْوُفوا): دليل مثل إّن :وثانيًا

 نفس من صّحته استفيدت عقد كّل للزوم مثبتًا دلياًل يكون أن :األّول

 الثالثة، العقود يف النالبط بأدّلة قلنا إذا فهنا الدليل، هذا يفيدها اليت القاعدة

 (ِباْلُعُقوِد َأْوُفوا) ـب التمّسك املمكن من يعود فال املساقاة،و املزارعةو املضاربة

  إلثبات

                                                            

 .463: البقرة -6

 .41: النساء -4

 .6: املائدة -1



 

 

........................................................ 

 

 

 يثبت (َأْوُفوا) دليلو اخلاّصة، بالروايات كانت صّحتها أن املفروض ألّن اللزوم،

 :هذا على فيلزم القاعدة، على صحيحًا كان ما لزوم

 هذاو صّحًة،و لزومًا العام للدليل الثالثة العقود هذه مبشمولّية االلتزام إّما -6

 .فيها البطالن أصالة مبنى خالف

 يعود فال العام، الدليل عمل دائرة عن كليًة خبروجها االلتزام إّماو -ب

 .الصّحة إثبات ميكن يكن مل كما اللزوم، إلثبات بها التمّسك ممكنًا

 طريق، بأّي صّحته عن فرغ عقد كّل للزوم مثبتًا دلياًل يكون أن :الثاين

 الروايات من صّحته كانت لو حتى مطلقًا الصحيح العقد هو اللزوم فموضوع

 مبنى على لوو اللزوم إلثبات به التمّسك حينئٍذ ميكن كان إذا فهنا اخلاّصة،

 جمراه، جيري ألنه املضاربة عقد يف اللزوم إثبات نم فالبد البطالن، أصالة

 .الثالثة العقود يف البطالن بأصالة القائلون به يلتزم مل ما هذاو

 .األصالة بهذه القائلني خصوص على متوّجه النقض هذا و

 كانت لوو ـ اإلمضاء أدّلة أن: بتقريب اإلمضاء بدليل التمّسك :الرابع الوجه

 الواضح منو املتعامالن، أنشأها كما املزارعة مضاءإ على تدّل ـ السرية هي

 ال مطلقًة يوقعانها حنوهاو اإلجارة أو البيع أو املزارعة عقد مثل يوقعان حني أّنهما

 الثابتة للمعاملة ممضيًا اإلمضاء دليل فيكون عليهو الفسخ، حصل إذا مبا مقيدًة

 .اللزوم يساوق مّما باإلطالق

 :اإلمضاء دليلب املراد هو ما أنه: وفيه

 بل رابعًا، وجهًا الوجه هذا يكون فال نفسها العمومات به املراد كان فإن -أ

 .آنفًا عليه أورد ما عليه فريد السابق، الوجه إىل رجوٌع هو

 إحراز من البد السرية فهذه العقالئية، السرية به املراد كان إنو -ب

  



 

........................................................ 

 

 

 عند بها التمّسك ميكن يكاد الو اللزوم، على ـ املزارعة عقد مثل يف ـ انعقادها

 .ذلك صّح اإلحراز مّت لو نعم لبّيًا، دلياًل كونها لبداهة ذلك، يف الشك

 هوو املقام، يف اجلاري السّيال اإلشكال عليه يرد أّنه إىل مضافًا كّله، هذا

 املزارعة لعقد املعاملي احملتوى حبقيقة الدراية بعدم ّثلاملتم الفينو املنهجي اخللل

 .احملتوى هلذا ممضيًا اإلمضاء دليل يكون حّتى

 هذا إّن: قلناو املزارعة، عقد حقيقة تصوير سابقًا تقّدم قد أّنه :والتحقيق

 :العقد

 مشمواًل عهديًا فيكون الطرفني، بني ملكي تبادلي عقد إىل يرجع تارًة -أ

 اإلمضاء، أدّلة ذلك عند ستتم بل منها، لزومه حينئٍذ ُيستفادف للعمومات

 .واضح وجههو املتقّدم، االستصحاب سيجريو

 العمومات عن خارجًا إذنيًا عقدًا فيكون اإلذن، جمّرد إىل يرجع أخرىو -ب

 الو ماله، على مسّلطًا الطرفني من كٌل يكون حمالة فال حينئٍذو ختّصصًا،

 العكس، على داللة لبعضها بل املتقّدمة، األربعة األدلة من دليل أّي يتّم يكاد

 الفسخ حتّقق لو أنه قوله ميكن ما غاية هناو االستصحاب، يف أشرنا كما

 السّيد هلا سيتعرض اليتو اآلثار،و النتائج بعض ترّتب أوجب اإلذن عن الرجوعو

 .الحقًا قّدس سّره املاتن

 فاجلواز، إالو اللزوم يثبت لعهديا العقد إىل املعاملي املضمون رجوع فإذن

 سبيل على ليسا ألنهما تقّدم، كما حتّققه ميكن املضمونني من كاًل إّن حيثو

 املضمون هذا يكون الذي احلكم ثبت الثاني أو األّول حتّقق فإذا اجلمع، مانعة

 .ملوضوعه احلكم تبعّية لقانون تطبيقًا له، موضوعًا

  



 

 

........................................................ 

 

 :اخلاّصة األدّلة

 بأصالة القائلني أّن ـ العاّمة اللزوم أدّلة مناقشة مطاوي يف ـ آنفًا ذكرنا

 البّد كان هنا منو بالعمومات، اللزوم إثبات ميكنهم ال املزارعة يف البطالن

 الروايات نفس من اللزوم استفادة إمكانية حول حبٍث استئناف من هلم

 .ذلك على السابقة الرتبة يف للصّحة مفيدًة بعينها كانت اليتو اّصة،اخل

 قوله ميكن الذي أن إاّل قبلهم، من املوضوع هذا حيّقق مل أّنه يظهر والذي

 :هو الصدد بهذا

 :قسمني على اخلاّصة الروايات إن

 الواردة الروايات هيو منها، اللزوم استفادة ميكن ال روايات :األول القسم

 ميكن اليتو أشكاهلا، بعض أو مشروعّيتهاو املزارعة صّحة أصل بيان قامم يف

 :قبيل من البأس نفي بروايات عنها التعبري

 باملزارعة بأس ال: قالعليه السالم  اهلل عبد أبي عن)): احلليب صحيح -أ

((اخلمس أو الربع أو بالثلث

(6)

. 

 عن ُسئل أنه ـ حديث يف عليه السالم ـ اهلل عبد أبي عن)): اآلخر صحيحهو -ب

 اهلل رسول قبل قد به، بأس ال: قال الثلثو النصفو بالربع اخلراج أهل مزارعة

 اخُلْبرو باخُلْبر، عليه فتحت حني اليهود أعطاها خيرب، صّلى اهلل عليه وآله وسّلم

((النصف هو

(4)

. 

 السنني؟ بيعو املزارعة عن سألته: قال)): مسلم بن حمّمد صحيحةو -ج

  

                                                            

 .6 ح ،9 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -6

 .9 ح ،9 باب املساقاة،و املزارعة كتاب بق،سا مصدر الوسائل، -4



 

........................................................ 

 

 

((بأس ال: قال

(6)

. 

 الحقة أحكام بيان بصدد كونها عدم يف ظاهرة هيو غريها، وحنوها

 البأس، نفيو املشروعيةو الصّحة أصل بيان مقام يف إمناو كاللزوم، للمزارعة

 .املقام يف بها لالستدالل قابلًة تكن مل هلذاو

 من طوائف جمموعة هوو منه، اللزوم استفادة ميكن ما :اينالث القسم

 :الروايات

 :قبيل من القبالة روايات :األوىل الطائفة

 تأتي أن القبالة إن: قال عليه السالم اهلل عبد أبي عن)): احلليب صحيحة -أ

...(( سنة عشرين أهلها من فتقبلها اخلربة األرض

(4)

. 

 األرض تقبل ال: قالعليه السالم  هللا عبد أبي عن)): األخرى صحيحته -ب

...(( به بأس ال اخلمسو الربعو الثلثو بالنصف لكنو مسّماة، حبنطٍة

(1)

. 

 عقد سنخ القبالة أن الواضح منو قبالٍة، حنو املزارعة جعل يف ظاهرة فإنها

 ُذِكَر الروايات بعض يفو اآلخر، من ء لشي قبول فيها إذ إذني، ال الزم، عهدي

 مساقًا سيق قد أّنه يعين مما املقطوعة، األجرةو احلّصة من أعم ِعَلفُج التقّبل

 .جزمًا الزم عهدي عقد سنخ اإلجارية القبالة أّن املعلوم منو واحدًا،

 :قبيل من اإلجارةو الكراء روايات :الثانية الطائفة

 تقول ما فداك، جعلت اهلل عبد ألبي قلت: قال)): املختار بن الفيض رواية -أ

  اهلل أخرج ما على َأَكَرِتي أؤاجرها ثّم السلطان من أتقّبلها رضأ يف

                                                            

 .1 ح ،9 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -6

 .4 ح ،66 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -4

 .1 ح ،61 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -1



 

 

........................................................ 

 

 بأس ال: قال السلطان؟ حّق بعد الثلث أو النصف ذلك من لي كان ء شي من منها

((َأَكَرِتي أعامل كذلك به،

(6)

. 

عليه  احلسن ألبي قلت: قال)): ابهأصح بعض عن عيسى بن حمّمد رواية -ب

 كذاو بكذا الزرع هذا حزرنا قد: فيقولون فنزارعهم أكرة لنا إن: السالم

))...

(4)

. 

 الشامل األعّم املعنى يف استعمل قد(( أؤاجرها)) ـب الفيض رواية تعبري فإّن

 االصطالحية، اإلجارة حيتمل يعود فال احلّصة أخذ فيها فرض ألنه للمزارعة،

 يف املزارعة درج أن يالحظ هنا منو باألكرة، عيسى ابن رواية تعبري كذاو

 كونها على يدّل احلكم إعطاء مقام يف واحٍد سقٍف حتت إّياهاو جعلهاو اإلجارة

 .اللزومو العهدية يف مثلها

: يقال بأن الطائفتني هاتني من اللزوم استفادة إمكانّية يف يدغدغ قد أّنه إال

 حنو املزارعة أن على لبّية قرينةو عريف ارتكاز وجود يّدعى مل لو تام إّنه

 املزارعة جعل يف ظاهرًة الروايات تعود ال االّدعاء هذا مع إذ شركة،

 .كاإلجارة

 فإنه دقيق، غري السّني الفقه يّدعيه الذي االرتكاز هذا أّن الصحيح أّن إال

 نتيجتها إن :يقال أن بنيو عقدية، شركة حنو املزارعة إن: يقال أن بني فرق

 كان املزارعة حقيقة تصوير يف سابقًا ذكرناه ماو العقدية، الشركة كنتيجة

 استفادة من مانع هناك يكون فال معهو للقبول، القابل غري األّول ال الثاني هو

 .املتقّدمة بالطريقة اللزوم

 :قبيل من الكالم حتريم روايات :الثالثة الطائفة

                                                            

 .1 ح ،63 باب املساقاة،و رعةاملزا كتاب سابق، مصدر الوسائل، -6

 .2 ح ،62 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -4



 

........................................................ 

 

 

 يزرع الرجل عن عليه السالم اهلل عبد أبو سئل: قال)): احلليب صحيحة -أ

 حيّرم فإّنما شيئًا، يسّمي أن ينبغي ال: قال ثلثًا؟ للبقرو ثلثًا للبذر فيشرتط األرض

((الكالم

(6)

. 

 الرجل نع عليه السالم اهلل عبد أبا سألت قال)): خالد بن سليمان معتربة -ب

 الو بذرًا يسّمي أن ينبغي ال: قال ثلثًا؟ للبقرو ثلثًا للبذر فيشرتط آخر أرض يزرع

((الكالم حيرم فإّنما بقرًا،

(4)

. 

 عن سئل أنه عليه السالم اهلل عبد أبي عن)): الشامي الربيع أبي رواية -ج

 ينبغي ال: فقال للبقر؟ ثلثًاو للبذر ثلثًا عليه فيشرتط آخر رجل أرض يزرع الرجل

 لكو أرضك، يف أزرع: األرض لصاحب يقول لكنو بقرًا، الو بذرًا يسّمي أن

 بقرًا، الو بذرًا يسّمي الو شرط، من كان ما أو ثلث أو نصف كذاو كذا منها

((الكالم حيّرم فإّنما

(1)

. 

 لو إذ الالزمة، العهدية العقود من املزارعة كون على الداللة واضحة وهي

 أو للبذر ء شي تسمية بعدم إذنه لتقييد معنى كان ملا جائزًا إذنيًا عقدًا كانت

 من ليست اجلائزة فالعقود مقّيدًا، أو مطلقًا إذنًا يأذن أن إنساٍن لكل فإّن البقر،

 إمنا التحريمو التحليل ألّن الكالم، حيرم إمنا: لسان ملثل موردًا األساس

 .اللزوم موارد يف يكونان

 ملن ـ عليها باالعتماد بأس ال الروايات من الثالث فالطوائ هذه أّن ظهر وبهذا

 ـ فإنها اللزوم، على شاهدًا بوصفها ـ املقام يف البطالن بأصالة يقول

                                                            

 .2 ح ،9 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -6

 .1 ح ،9 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -4

 .61 ح ،9 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -1



 

 

........................................................ 

 

 

 الزمًا عهدّيًا عقدًا املزارعة كون إىل تشري ـ بعض إىل بعضها بضّمو مبجموعها

 .ةكاإلجار

 املزارعة بعقد امللَتَزم تصوير

 ملزمني نغدو عهدي، عقد املزارعة أّن هيو بها، خرجنا اليت النتيجة بهذه

 :أنهو تصويرهو العقد بهذا امللتزم بتحديد

 االنتقالو النقل حيصل حبيث العمل،و األرض ملنفعة متليكًا يكون هل -6

 فباحلّصة؟ هنا أما مقطوعٍة بأجرة يكون فيها أّنه غايته كاإلجارة، فيهما

 حقٌّ حيدث غايته مالكيهما، ملك على العملو األرض منفعة تبقى أنه أو -4

 لتعّلق ثالث لطرف املنفعة هذه إعطاء لآلخر حيّق ال حبيث االنتفاع يف منهما لكّل

 بها؟ االنتفاع حق

 يف إشكال فال املنفعة، متليك قبيل من امللتزم كان إذا فإّنه: احتماالن

 لعّلو ،رضي اهلل عنهم الفقهاء كلمات أّن إال اللزوم، بالتاليو لعهدّية،ا وضوح

 لو هنا منو القبيل، هذا من املزارعة عقد بكون تسمح ال عليها، يساعد العرف

 بشكل احلّق هذا تصوير من حينئٍذ فالبّد االنتفاع حّق قبيل من بكونه قلنا

 االنتفاع يف احلق فإّن اللزوم، اليبالتو العهدّية، على املزارعة عقد بقاء مع ينسجم

 !اللزوم؟و االلتزام أتى أين فمن العارية، يف كما اإلذن مبجّرد حيصل قد

 نكات عن عادًة ينبثقان اجلوازو اللزوم أن هو التساؤل هلذا واملرّبر

 بني تناسبو تناغم حدوث من فالبّد نفسه، املعاملي املضمون يف خصوصّياتو

 املستدعي هو ـ قلنا كما ـ املنشأ هذا ألّن اجلواز،و للزوما بنيو املعاملة ُمنشأ

  فيكون خاص دليل من ناشئ شرعي تعّبدي املقام يف اللزوم أن احتماُلو هلما،



 

 اإلذنّية أّماو التصّرف، بعد إال تلزم فال املعاطاتّية املزارعة وأما
 من البذر كانو الزرع بعد كان إذا لكن دائمًا، الرجوع فيها فيجوز
 يف اإلذن ألّن احلاصل، حصول إىل إبقائه لزوم دعوى ميكن العامل
 حينئٍذ منه األرض أجرة أخذ الرجوع فائدةو لوازمه، يف إذٌن ء الشي

 
 

 بعيد احتماٌل..  اهلبة عقد يف حكمي جواٌز هناك كان كما عقديًا ال حكميًا

 .الشكل بهذا املقام يف عليه خاّص دليل وجود لعدم

 ـ تقّدم كما ـ املزارعة إّن: هو الصدد بهذا قوله ميكن فالذي حال، أّية وعلى

 الزراعي اإلنتاج عناصر بني مشاركة حنو إىل الروح حبسب رجعت إنو

 كونها من بالرغم ـ الشركة باب يف ميكن أّنه إال العمل،و األراضي كمنفعة

 لكي،م انتقاٍلو نقٍل بتصوير اللزوم تصوير ـ إذن جمّرد هي إذ جائزًا، عقدًا

 اإلنتاجي العنصر نتاج ميلك منهما واحد كّل بل باملنافع، مرتبطًا يكون ال غايته

 تكون هناو حّصته، مبقدار األرضو املنفعة ربع فيملك اآلخر، بيد الذي

 عملية يف الدخيلني العنصرين كال يف له حّق لثبوت مصّححة الناتج هلذا ملكّيته

 .عليهما متوّقف الناتج ألّن اإلنتاج،

 يف للطرفني حقٍّ لثبوت موجبًا للناتج التعليقي التمليك هذا فيكون وعليه،

 بهذاو للمنفعة، مللكه املستأجرة العني يف املستأجر حّق نظري اآلخر، منفعة

 .املذكور التمليك مثرات من مثرًة االنتفاع حّق يكون

 عدم نم املركوز مع منسجم معقولّيته،و عقالئّيته إىل مضافًا التفسري، وهذا

 .أيضًا فقهّيًا املعروف معو املنفعة ملكّية

 باألدّلة الزم ـ اإلذنية دون ـ العهدية املزارعة عقد أن يظهر تقّدم، ما متام ومن

 .اخلاّصةو العاّمة

  



 

 

 .[1] للعامل كّله احلاصل ويكون
 

 
 املزارعة، عقد لزوم موضوع هوو املسألة، هذه أساس عن الفراغ بعد [1]

 فيها متعّرضًا التشقيقاتو التفريعات من جمموعًة قّدس سّره اتنامل السيد ذكر

 .معًا اإلذنيةو العهدية للمزارعة

 مرتبطة لفروع قّدس سّره املاتن السيد تعّرض فقد :العهدية املزارعة أّما

 .أخرى املعاطاتيةو تارًة منها باللفظية

 تقّدم، ما على الصحيح هو كما باللزوم، فيها حكم فقد :اللفظية أّما -1

 :أمور عّدة ذلك على فّرعو

 عهدي عقد كأي الصحيح، هو هذاو بالتقايل، يبطل املزارعة عقد إّن -أ

 على البيع غري يف ثابت أمٌر املقايلة أن من الصحيح املبنى هو كما آخر،

 .اإلقالة لبحث موكول ذلك حتقيقو القاعدة،

 :يف كما الفسخ حّق له فمن بالفسخ، يبطل املزارعة عقد إّن -ب

 ضمن يف كشرط الفسخ ألحدهما أو هلما يكون بأن الشرط، خيار -6

 .العقد

 فتتخّلف شروط جمموعة العقد يف تؤخذو تذكر بأن االشرتاط، خيارو -4

 الشرط، ختّلف خبيار أيضًا املعروف اخليار هذا حينئٍذ فيثبت بعضها أو مجيعها

 املعّينني العّمال ستخداما عدم أو الفالني ء الشي زرع عدم عليه يشرتط كأن

 .ذلك حنوو

 حتليل نتائج من ألنه غريه،و البيع يف أيضًا القاعدة على اخليار هذا وثبوت

 اليت األفكار من ذلك أشباهو احلّقي اللزوم فكرةو العقدي املضمون نفس

 مطابق فيها رائع دقيٌق كالمقّدس سّره  للمريزا كان اليتو باملسألة، ترتبط

 .اخليارات كتاب أحباث حملهو قالئية،الع للمرتكزات



 

........................................................ 

 

 

 احلّقني هذين ذكر على اقتصر قد قّدس سّره املاتن السّيد أّن امللحوظ ومن

 على اخليارات فإّن ثبوتها، من بالرغم اخليارات لبقية يتعّرض ملو اخليارين،و

 :قسمني

 يف الواردين احليوانو اجمللس كخيار: شرعية تعّبدية خيارات :األول القسم

 ساعدت ملا فيهما اخلاّص الشرعي الدليل لوال فإّنهما البيع، خصوص

 املقام يف جيري ال النوع هذا مثلو إثباتهما، على العقالئية السريو املرتكزات

 .فيه أدّلته الختصاص تبعًا، بالبيع الختصاصه

 الغنب،و االشرتاط،و الشرط، كخيار عقالئية، خيارات :الثاين القسم

 ترد مل اخليارات هذه فإّن ذلك، أشباهو التسليم عدمو الصفقة، تبّعضو العيب،و

 من ثابتة مالية فيها تكون اليت املعامالت مطلق يف ثبتت إمناو خاّصة، رواية فيها

 لةاحملّل السرية تلك نكات أو بنفسها السرية إما: مدركها كانو الطرفني،

 .البيع غري أخرى عقود يف مقتضيات بوصفها وجودها يالحظ اليتو

 .املقام يف ثابتًة اخليارات هذه مثل كانت هنا ومن

 هلا، قّدس سّره املاتن السّيد ذكر عدم وجه حول املتقّدم السؤال يعود وعليه،

 !فيهما؟ خصوصّية ال أّنه مع االشرتاط،و الشرط خياري على اقتصارهو

 بقّية لرجوع عليهما اقتصاره يكون أن جدًا املمكن من أنه يبدو والذي

 :قسمني على الشرط فإّن االشرتاط، خيار إىل اخليارات

 .العقد ضمن يف به مصّرح شرط -6

 .أساسه على املعاملة قامت مستور ضمين شرط -4

 أّنها إاّل به، مصّرح شرط إىل راجعًة تكن مل إنو األخرى، اخليارات وهذه

 .ضمين شرط إىل ترجع حالرو حبسب

  



 

 

........................................................ 

 

 كبري فارقو غنب وجود عدم شرط على املتعامالن ُيْقِدم الغنب، خيار ففي -أ

 .السوقّية القيمةو املسّماة القيمة بني

 السالمة، شرط على املعاملة على العقالء ُيقِدم العيب، خيار يفو -ب

 .األخرى العقالئية اخليارات بقّية ذاهكو

 خصوصّية عدم من عليه أورد ما قّدس سّره املاتن السّيد على يرد فال وعليه،

ذكر فيما

(6)

 .له تعّرض ما إىل راجعة اخليارات بقّية فإن ،

 ال عدمها مع ألنه االنتفاع، قابلّية عن األرض خبروج يبطل املزارعة عقد إّن -ج

 ال األرض كون مع االنتفاع أو املنفعة ميّلكه كيف ذإ للعقد، موضوع يكون

 !بها؟ االنتفاع ميكن الو هلا منفعة

 ال قد فإّنه حمّله، يف قّدس سّره املاتن السّيد كالم يف الوارد بالقابلية والتعبري

 إعادة ميكن العالجو باالستصالح أّنه إال بها، منتفعًا بالفعل األرض تكون

 تكون غايته عليها، املزارعة بصّحة احلكم يبعد ال حينئٍذو إليها، احلياة

 أحدهما أو حتّملهما الطرفان حيّدد اليت النفقات مجلة من االستصالح تكاليف

 .هلا

 احلكم احنصار يعين ال فقط األرض لطرفقّدس سّره  املاتن السّيد وذكر

 ملالعا أّن انكشف لو فإّنه أيضًا، اآلخر الطرف تشمل البطالن نكتة بل فيها،

 بالتسبيب عليه قادرًا كان أو بالتسبيب، الو باملباشرة العمل على ال أصاًل قادر غري

 .املوضوع النعدام املزارعة، بطلت املباشرة قيد املعاملة يف أخذ أنه إال فقط

 التصّرف، بعد إال اللزوم بعدم املاتن السّيد فيها حكم فقد :املعاطاتّية أماو -2

 لزومها على بنينا فإن املعاطاتية، العقود حبث من النهائي للموقف تابع فيها احلقو

 أوفوا لعمومات مشمولًة كونهاو الصحيح، هو كما خرج ما إال مطلقًا

                                                            

 .11: 61 الوثقى العروة مستمسك احلكيم، السّيد -6



 

 عقدها أجرى مّث للمزارعة، أرضًا استعار إذا: [2 مسألة]
 ألرضه املثل أجرة فيستحّق إعارته يف الرجوع للمعري لكن لزمت،

 هو ما على بناًء فآجرها، لإلجارة رهااستعا إذا كما املستعري، على
 .[1] املعوَّض مالك لغري العوض كون جواز من األقوى

 
 

 كما الزمان، ذلك يف املعامالت من املعهود باملتعارف احنصارها لعدم بالعقود

 أحكام عليها جتريو هنا، الزمًة كانت العروة، يف نفسه املاتن السّيد به اعرتف

 .اللزوم

 ـ تقّدم ما على ـ أمره إذٌن هي إذ الرجوع، فيها فيجوز :اإلذنية املزارعة أّما و

 ما هوو األرض، يف للعامل كان ما إبقاء لزوم يف كالم مّثة نعم صاحبه، بيد

 .تعاىل اهلل شاء إن الحقًا مفّصل مبحث يف سيأتي

كة غري أرٍض على املزارعة [1]   للمتعاقدين مملو

 ال أرٍض على املزارعة حلالة املسألة هذه يف قّدس سّره املاتن السّيد يتعّرض

 بالعارية، لذلك ميّثلو أجنيب، لطرٍف مملوكة هي بل الطرفني أحد ميلكها

 على فّرعو األرض، على الواقعة املزارعة صّحح كما العارية هذه صّحح قدو

 أّن غايته الرجوع، منه صّح عاريته يف املعري رجع فإذا لزوَمها، املزارعة تصحيح

 جمّردو بها، الالزمة املزارعة عقد تعّلق لفرض املنفعة مسلوبة عليه ترجع األرض

 املثل، أجرة املستعري على له يكون غايته بل املزارعة، عقد فسخ يرّبر ال رجوعه

 .مالكها على املنفعَة ـ بعقده ـ أتلف قد ألنه

 من غري يف العوض دخول جواز على مبيّن ـ األساس حيث من ـ الفرض وهذا

 األرض زارع قد املستعري أّن الفرضو املعري، ملك هنا املنفعة إذ املعوض، عنه جخر

 كإعارة متامًا هذاو إذني، ال متليكي عقٌد العارية عقدو للمعري، ال لنفسه



 

 

........................................................ 

 

 

 السّيد أفاده ما صلحا هذا فرق، بال لنفسه يؤّجرها ملن السكن وحدةو العقار

قّدس سّره املاتن

(6)

. 

 :تعليقاتو نكات عّدة أمامنا توجد و

 حيث اإلذنية، ال العقدية املزارعة يف يقع إمنا البحث هذا إّن :األّول التعليق

 إذا الثاني، للعقد موضوٌع ينعقد ال املعري رجوع فمع إذن، جمّرد أنها فيها تقّدم

 إذن إّن حيث واضح، ذلك يف الوجهو لك،كذ إذنيني عقدين صّحة على بنينا

 يف له حّق ال مّمن إذنه يصبح رجوعه بعد إذ املالك، رجوع بعدم مرتبط املستعري

 .فيها البحث ينفتح حّتى الزمة املزارعة هذه تكون ال معهو األرض،

 فال الالزمة، للمزارعة االستعارة صّحة أصل تصّورنا إذا إننا :الثاين التعليق

 الزم ألّن اإلعارة، يف رجوعه بعد املنفعة على للمعري الصالحّية ءإلعطا معنى

 سلطنة عن خروجهاو آخر شخٍص إىل املنفعة انتقال هو املذكور التصحيح

 له سلطنة ال اليت املنفعة تلك إرجاع اإلعارة عن برجوعه له يكون فكيف املالك،

 إنو املنفعة، طرف يف األثر معدوم يكون رجوعه أّن معناه هذاو !عليها؟ فعاًل

 .إليه الرقبة رجوع إىل أّدى

 يف أذن قد ـ املالك أي ـ أنه تعين اإلجارةو للمزارعة عاريته أّن: ذلك يف والوجه

 إذنه مع الرجوع له يكون كيف معهو املستعري، لنفس الغري إىل املنفعة نقل

 فهل ر،اآلخ فباعه لنفسه ال للبائع ماله بيع يف أذن إذا ما نظري هذاو !بذلك؟

 قد بيعه أّن مع البيع يف له املأذون تضمني نقبل اإلذن هذا عن برجوعه

                                                            

 ظاهر هو كما الصحة عدم أحدهما: قوالن مشروعّيتها يف املستعارة األرض على املزارعة -6

 املاتن، السيد ظاهر هو كما الصحة ثانيهماو ،6: 46 الكالم جواهر يف النجفي احملقق

 .393: 6 الوسيلة حترير يف اخلميين السيدو ،114: العروة مباني يف اخلوئي السيدو



 

........................................................ 

 

 

 أي ـ ماله إتالف يف املالك إذن إىل مرجعه فيكون! نفسه؟ املالك إذن عن صدر

 .نفسه على ـ املنفعة

 قيمتها، ضامنًا ِبعها: مثاًل يقول بأن املنفعة، أو للعني بالضمان التقييد له نعم،

 :حرمتان له املال ألّن ذلكو الضمان يثبت فهنا

 عن املانعة هيو العني، نفس حرمة أي العينية، احلرمة هي :األوىل احلرمة

 التصّرفات هذه متام جيّوز اإلذنو وضعًا،و تكليفًا كاّفة التكوينية التصّرفات

 .اجلنبة هذه بلحاظ

 فال ملالكها، حمرتمة املال مالّية أّن مبعنى املالية، احلرمة هيو :الثانية احلرمة

 يف كما جائزًا، إتالفًا أحٌد املالية هذه أتلف قد أنه فرضنا لو هلذاو عليه، تفوت

 .التصّرف جاز إنو الضمان، يثبت فهنا نومه، أو اضطراره أو غفلته مورد

 الضمان، هذا ينفى باإلذنو يقة،احلق يف الضمان ميزان هي الثانية واحلرمة

 العينية احلرمة بطالن مبعنى احلرمتني، انفكاك هو املهّم ء الشي أّن إال

 كما أو املضطر يف كما املالّية، احلرمة بقاء مع التصّرفات حلرمة املستدعية

 نفي يقبل اإلذن أّن يعين هذاو الضمان، وجه على التصّرف يف املأذون يف

 احلرمتان تسقط حيثو األخرى، بقاءو إحداهما نفي يقبل كما معًا احلرمتني

 الضمان لثبوت البّد كان اإلطالق، هذا مبقتضى اإلذن إطالق مورد يف معًا

 .فال إالو الضمان ثبت أبرزه فإذا قيد، من املالّية احلرمة إبقاءو

 صورة املستعري بتضمني قّدس سّره املاتن السّيد قصد فإن عليه، وبناًء

 على قرينٍة نصب مورد يف كالمه يصّح إمناو صحيح، غري هذاف اإلطالق

 .الرجوع بعد ما خصوص يف أو املّدة متام يف إّما التضمني،

  يف له املأذون املستعري على الضمان إلثبات الفّني الوجه أّن ظهر وبهذا

  



 

 

........................................................ 

 

 

األعالم بعض أفاده ما ال التفصيل، من ناهذكر ما هو املسألة

(6)

 التمّسك من 

 كانت رجل: عليه السالم حمّمد أبي إىل كتبت: قال)) احلسني بن حممد برواية

 قريته إىل يسوق أن القرية صاحب فأراد لرجل، القريةو قرية، نهر على رحى له

: عليه السالم فوقع ال؟ أم ذلك أله الرحى، هذه يعّطلو النهر، هذا غري يف املاء

((املؤمن أخاه يضّر الو باملعروف، ذلك يف يعملو اهلل، يّتقي

(4)

 أّنها بتقريب ،

 تضّرر استلزم إذا فيما العارية فسخو اإلذن عن الرجوع للمالك ليس أّنه على داّلة

 مثل أجرة باستحقاقه بأس فال للمالك الرجوع جواز على ُبين لو نعم العامل،

 األعالم بعض ذكره ملا وجه عدم ـ ذلكو املستعري، على الزرع بقاء فرتة أرضه

 .أصاًل فيه حنن ما مثل على داللتها لعدم ـ سرهم قدس

ال أم معقولة مقبولة هي هلو العارية، هذه أصل يف هوو :الثالث التعليق

(1)

 ؟

 هذه هل: نسأل تارًة ألّننا نقطتني، يف فرزه ميكن األمر هذا حول والبحث

 ملو عارية ليست أّنها فرضنا لو: نسأل أخرىو ال؟ أو عارية التجارية العملية

 أنه أو مستقاًل إذنيًا عقدًا بوصفها تصحيحها ميكن فهل أحكامها، عليها ترتّتب

 :النقطتني هاتني يف يقع فالكالم صحيح؟ غري عقد نفسه يف

 حقيقة ألن ذلكو عاريًة، صّحتها عدم فيها الصحيحو :األوىل النقطة
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 كل كون السابقة الرتبة يف يستدعي هذاو االنتفاع، يف اإلذن هي إمنا العارية

 التصّرف يف اإلذن من بأكثر ليست ألنها املالك، ملك على املنفعةو الرقبة من

 .ذلك ربزامُل كان لو حّتى انتقالو نقٍل عملية املعاملي حمتواها يف ختتزن الو

 إىل البعض ذهاب من التقريرات بعض يف رد ما مالكه ليس نقوله وما

 الذي باللحاف له ميّثلو باألعمّية، عليه ُيْنقض حتى فيها املباشري االنتفاع شرطّية

لضيوفه أو لنفسه يستخدمه أن للمستعري ميكن

(6)

 العارية تقّوم باب من بل..  

 باملزارعة حصل قد مسألتنا مفروض يفو وضعًا، حاهلما على املنفعةو الرقبة ببقاء

 العارية بعنوان يكون لن حمالة فال ذلك صّح فلو للمنفعة، نقل عملية اإلجارة أو

 .مثاًل اخلاّصة أحكامها عليه ترتّتب حّتى

 كربويًا إشكااًل فيها قّدس سّره املاتن السّيد أفاد قدو :الثانية النقطة

 املعاوضات يف العام القانونو املعاوضات، من ةاملزارعو اإلجارة إّن: حمّصلهو

 يفو العوض، كيسه يف يدخل أنو البّد املعّوض كيسه من خرج من بأّن يقضي

 املزارعة أو فباإلجارة للمعري ملٌك حمالة ال املنفعة فإّن كذلك، ليس األمر املقام

 كذلك، آجرو لنفسه زارع قد املستعري أن املفروضو كيسه، من خرجت قد

 املعري أّن معناه هذاو املعري، كيس يف ال كيسه، يف سيدخل العوض أّن يعين مما

 أي العوض، كيسه يف يدخل مل املنفعة، أي املعوض، كيسه من خرج الذي

 املعاوضات لقانون واضحة خمالفة هوو املستعري، كيس يف دخل بل األجرة،

 .العام

األعالم بعض اإلشكال هذا َقِبل قد و

(4)

 عقد ببطالن احلكم عليه رّتبو ،

 :جبوابني عنه أجيب أّنه إال املزارعة،
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 إّن: حمّصلهو نفسه املاتن السّيد به التزم كربوي جواب هوو :األّول اجلواب

 لزوم أماو املعوض،و العوض بني التقابل هو يقتضيه ما غاية املعاوضة قانون

 املقابلة أصلو صحيح، غري فهو املعّوض منه خرج فيمن داخاًل العوض نكو

 .صحيحة ـ كاإلعارة ـ املزارعة تكون حمالة فال املقام، يف متحّقق

 ليست العارية حقيقة أّن من قّدس سّره األعالم بعض أفاده ما :الثاين اجلواب

 الغري فعلو ستعري،امل هنا هوو الغري، فعل هو االنتفاع أّن بداهة االنتفاع، ملك

 أن غايته كاإلجارة املنفعة متليك هي بل التمليك، يقبل الو طبعيًا، للغري مملوك

 من العارية تصري بهذاو فبدونه، العارية يف أما بثمن ذلك يكون اإلجارة يف

 .اإلذنية ال التمليكية العقود

 ذلك معو ،مقبواًل يكونو املّدعى العام املعاوضات بقانون يلتزم عليه، وبناًء

 فإذا للمنفعة، مالكًا بها املستعري فيصري املنفعة متليك تفيد ألّنها العارية تبطل ال

 داخاًل العوض فيكون كيسه، من خارجًا ـ املنفعة ـ املعّوض كان زارع أو آجر

 هذه بصّحة حيكمو املعاوضات قانون مفاد بذلك يتحّققو كيسه، يف

العارية

(6)

. 

 عاريًة يصّححه بل جمّردة بصورةو فقط العقد يصّحح ال الثاني اجلواب وهذا

 ال فإنها للعارية، العقالئي التحليل خيالف ألنه به، القبول ميكن ال أّنه إاّل أيضًا،

 عّبر من لعّلو التصّرف، يف اإلذن من أكثر تقتضي ال بل املنفعة ملك إىل ترجع

 حّق هناك يصبح هذا التصّرف بإذن أنه أي ذلك، قصد االنتفاع ملك بإفادتها

 يف شرحناه كما له وجه ال عاريًة العقد فتصحيح عليهو االنتفاع، يف للمستعري

 ذلكو عارية، ال عقدًا صّحته حول الكالم تركيز من البّدو األوىل، النقطة

  باب يف املذكور الكربوي اإلشكال حّل على القدرة ضوء على يتحّدد
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 :دفعه ميكنو عمومًا املعاوضات

 فالعقد عليها، الدليل لعدم الكربى إنكار من املاتن السّيد فعله مبا :أواًل

 إذٍن، حمض لكونه بالعارية له املاتن السّيد تسمية لعلو إذن، بل عاريًة ال صحيح

 أو اإلجارةك العني على الزم عقد بوقوع اإلذن هذا موضوع ينعدم أنه غايته

 .نفسه اإلذن حبسب البيع أو املزارعة

 هذا بصّحة نقول ذلك مع املعاوضات، يف املذكورة الشرطية قبلنا لو :ثانيًا

 حنوهماو اإلجارةو البيع يف تثبت فإّنما ثبتت لو الشرطية هذه ألّن ذلكو العقد،

 .العقد شئون من ليست أّنها إال املعاوضة شئون من فهي املعاوضات، من

 عدم على بناًء إطالقاتها،و العقود صّحة بعمومات التمّسك ميكن وعليه،

 العقد، هذا صّحة إلثبات ـ الصحيح هو كما ـ املتعارفة العقود على فيها االقتصار

 خرج فيمن العوض دخول عدم فإّن...  أو إجارًة أو عاريًة أو بيعًا يسّم مل لوو

 اإلطالقات خيّصص شرعي دليل جديو الو العقد، مفهوم ينايف ال عنه املعّوض

 .أيضًا املالك إذن ينايف الو املقام، مثل يف

 العقد هذا مثل يف يضايق ال العقالئيو العريف االرتكاز أّن ذلك يعّزز ومما

 .به يقبلونو

 اسم إطالق بدون املعاملة هذه بصّحة احلكم هو الصحيح أّن ظهر وبهذا

 املستعري حتصيل إحداها معاملتني رضف تكّلف إىل حاجة بدونو عليها، العارية

 هلذه جّماني نقل وقوع ثانيهماو املعري من خترج اليت املنفعة مقابل األجرة للمعري

 .لالرتكاز خمالف واضح تكّلف هذا فإّن املستعري، إىل املعري من األجرة

  



 

 

 يف أو ذّمته يف شيئًا اآلخر على أحدمها شرط إذا: [1 مسألة]
 من حّصته إىل مضافًا ـ غريمها أو فّضة أو ذهب من ـ اخلارج
 األقوى بل احلاصل، بسالمة مشروطًا قراره ليسو صّح، احلاصل

 مقدار ببقاء العلم مع ألحدمها احلاصل من معّين مقدار استثناء صّحة
 على بينهما احلاصل مجيع إشاعة يعترب فال بينهما، مشاعًا ليكون آخر

 مقدار استثناء أو منه، كان ملن ذرالب مقدار استثناء جيوز كما األقوى،
 هلو القسمة، مّث األرض تعمري يف يصرف ما أو السلطان خراج
 يف األرطال كاستثناء بالسالمة مشروطًا الصورة هذه يف قراره يكون

 [1] وجهان ال؟ أو الثمار بيع

 قرارًاو صّحًة املزارعة يف الشرط [1]

 قدو قرارًا،و صّحًة ارعةاملز عقد ضمن يف الشرط حول املسألة هذه تدور

 :هيو الشروط من جمموعٍة ذكر على اشتملت

  خارجي ماٍل أو الذّمة يف ما شرط -1

 ضمنها يف اآلخر على أحدهما شرطو املزارعة عقد أوقعا لو ما :األّول الشرط

 .خارجي مال يف أو ذمته يف ما شيئًا

 :مبحثان هنا و

 الشرط هذا صّحة أصل يف: األّول املبحث

 :ثالث وجه إضافة ميكنو وجهان لذلك ذكر قد و

 عقد كون على بناًء بالشروط، الوفاء لزوم أدّلة بعموم التمّسك :األّول الوجه

 أّنهاو خالفها، على صّحته بكون قلنا لو أما القاعدة، على صحيحًا املزارعة

 



 

........................................................ 

 

 

 إّنما اخلاّصة األدلة إذ حمّله، غري يف بالعمومات فالتمّسك ةاخلاّص لألدّلة

 عن العمومات عزلت ثّم منو ضمنه، يف املذكور الشرط ال العقد نفس صّححت

 .العمل

 عقد يف الشرط صّحة على الداّلة اخلاّصة بالروايات التمّسك :الثاين الوجه

عليه السالم  احلسن أبا سألت: قال)): فيها جاء حيث اليسع كرواية املزارعة،

 جريب كل يف يعطيه أن على له يضمنو الزعفران، احلّراث له يزرع الرجل عن

 استفضل رمباو غرمو نقص فرمبا درهمًا، كذاو كذا وزن عليه ميسح أرٍض

((تراضيا إذا به بأس ال: قال زادو

(6)

. 

 درهمًا، كذاو كذا جريب كّل يف يعطيه أن اشرتط أّنه على دّلت أّنها وذلك

عليه السالم  اإلمام صّحح قدو األوزان، من بنفسه ألنه الوزن عن كناية الدرهمو

 .الشرط هذا

 :جهات من مناقشته وميكن

 سندها، يف اليسع بن سهل بن حممد لورود السند، ضعيفة الرواية إّن :األوىل

 أّن إال وّثق أبوه نعم، عنه، البعض كرواية املباني بعض على إال موّثق غري هوو

هنا تنفع ال وثاقته دجمر

(4)

. 

 أّن تفيد ألنها اإلجارة، باب بابها بل فيه، حنن عّما أجنبية الرواية إّن :الثانية

 أنه غايته بينهما، إشاعة الو للمالك كّله الزرع أّن يعين هذاو له، يزرع العامل

 كان الدينار يقابل مبا الدرهم فّسرنا فإن عليهو درهمًا، كذاو كذا يعطيه

  نفس من إما أجرًة يعطيه أّنه معناه كان بالوزن فّسرناه إنو اضحًا،و األمر
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 الرواية يف فرض ألنه األقرب، هوو الزعفران، كّلي من أو األرض زعفران

 رانالزعف من مقدارًا إعطائه إىل ناظرٌة الرواية أن فرُضو النقصان، إمكان

 .واضح هو كما احلاصل على لزيادٍة تعّرضها لعدم جدًا، بعيد حّصته على زائدًا

 الواضحةو املزارعة، يف الواردة الروايات ببعض التمّسك :الثالث الوجه

 اشرتاط يف ورد ما أوضحها لعلو املزارعة، أصل عن زائد هو ما على الداللة

 كثرية، الروايات هذهو عليه، السلطان خراج يكون أن اآلخر على أحدهما

 أن ميكنه السلطان خراج عن ولاملسؤ املالك أّن على تدّل هيو معترب، أكثرهاو

 الشرط صّحة على الداللة يف كافية هيو اخلراج، هذا دفع العامل على يشرتط

 ما ال النوع هذا قصد األخبار بداللة األصحاب من عّبر من لعّلو املزارعة، عقد يف

 .نيالثا الوجه يف ذكر

 الشرط هذا قرار يف: الثاين املبحث

 له قراٌر حيصل هل ـ صّحته عن الفراغ بعد ـ الشرط هذا أن يف حبث وقد

 خرج أو رأسًا احلاصل خيرج مل فلو باحلاصل؟ مشروطًا قراره يكون أو مطلقًا

 جتاه الشرط استقاللّية حتديد إىل مرجعه هذاو ملغّيًا، باطاًل الشرط يقع معيبًا

 ـ مرادهو االستقالل، إىلقّدس سّره  املاتن السّيد مال قدو عدمها،و احلاصل

 إشكال فال اشرتطاه لو أما احلاصل، اشرتاط عدم صورة ـ الظاهر حسب

احملّشني بعض ذكره فما احلاصل، بعدم الشرط موضوع انعدام يف حينئٍذ

(6)

 

 أصاًل نزاع ال ألّنه ه،حمّل غري يف(( اشرتطاه إذا إال)) ـب تقّيد أن البّد املسألة أّن من

 .الصورة تلك يف
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 شرطية أي الشرطية، هذه إىل ـ العاّمة من لوو ـ قوم ذهب فقد حال، أّية وعلى

 هذه لتوجيه يذكر أن ميكنو قرارًا، الشرط صّحة يف بقائهو احلاصل سالمة

 :أمران الشرطّية

 من مقداٍر استثناء هوو له، التعّرض سيأتي نظري هلا املسألة هذه إّن :لاألّو

 ذاك يفو بينهما، الباقي يوّزع فيما واحٍد َكَمنٍّ مقطوعًا ألحدهما احلاصل

 فلو احلاصل، بسالمة الصّحة ربطوا ثّم الشرط، هذا صّحة حول تكّلموا البحث

 البّد ألنه يصّح، فال بهشا ما أو بنقٍص تعّيب لكنهو كان أو حمصول يكن مل

 .عليه فلُيَقس مثله، فيه حنن ماو زيادةو امَلّن وجود من

 بنفسه الشرط املسألة تلك ففي املسألتني، بني فارقًا هناك أّن :عليه ويرد

 خبالف أحدهما، لصاحل منه مقطوع مقدار استثناء هو إذ باحلاصل، مربوٌط

 تربز قد هنا منو احلاصل، نع أجنيب خارجي بأمر مربوط الشرط فإن املقام،

 يف مأخوذًا يكون حمالة فال باحلاصل مربوطًا ذاك كان مّلا أنه هوو نكتة

 املقام، خبالف الشرط، موضوع يذهب فبانعدامه نفسه، احلاصل موضوعه

 .وجه له يظهر مل مّما املسألتني بني فاالرتباط

 مع إذ الفاسد، قدالع ضمن يف بالشرط أشبه احلاصل عدم مع املورد إّن :الثاين

 أّن غايته أجرة، بال اإلجارة نظري فهو العقد، ملقتضى حتّقق ال احلاصل عدم

 .الحقًا ظهر قد الفساد

 غايته بل العهدي، العقد بطالن يعين ال الثمرة حصول عدم أّن :عليه ويرد

 .نفعًا ينتج مل تعّهد فهناك اخلسارة، حتّقق

 إىل مؤّد غري الشرط يكون أن البّد نعم الشرطية، هلذه وجه عدم ظهر وبهذا

  أن العامل على لألرض املالك اشرتط لو كما املزارعة، عقد عن اخلروج

  



 

 

........................................................ 

 

 

 يف نصيبه جيعلو املزارعة، مّدة يف األرض أجرة يساوق املال من مبلغًا يدفع

 جهالة مع الشرط بصيغة أجرًة فيحّقق املعاملة، يف حيتال بذلكو ،قلياًل احلاصل

 كانت إنو إجارة صارت واقعها يف ألنها مزارعًة، تصّح ال فهنا ذلك، حنوو املّدة

 .فسادًاو صّحًة اإلجارة معاملة معها التعامل من البّد بالتاليو مزارعًة، بصورتها

 احلاصل خروج فيه يشرتط الو صحيح، الشرط هذا أّن تقّدم مّما حتّصل وقد

 .أيضًا الرواياتو القاعدة مبقتضى سالمتهو

  احلاصل من معّيٍن مقداٍر شرط -2

 من معّينًا مقدارًا ألحدهما شرطاو املزارعة، عقد أوقعا لو ما :الثاين الشرط

 .بينهما مشاعًا الباقي يكون فيما احلاصل

 املشهور إىل ُنسب فيما أيضًا، بالصّحة هنا قّدس سّره املاتن السّيد حكم وقد

بالبطالن القول

(6)

 :وجوه بثالثة للصّحة استدّل قدو ،

بالشروط الوفاء لزوم بعمومات التمّسك :األّول الوجه

(4)

 شاملة فإّنها ،

                                                            

 يف البعد عنه نفىو ،633: 1 الشيعة تلفخم يف به قال اجلواز،: أحدهما الفقهاء عند قوالن هنا -6

 العروة مستمسك يف تبّناهو ،1: 46 الكالم جواهر من إليه امليل يظهرو ،646: األحكام كفاية

 اجلامعو ،114: 4 الشرائع يف جاء حيث املشهور، هوو اجلواز عدم ثانيهماو ،61 -64: 61

: 1 الشرائع مفاتيحو ،496 :4 الفوائد إيضاحو ،119: 4 الفقهاء تذكرةو ،419: للشرائع

 ،64 -66: 3 األفهام مسالكو ،143: 6 املقاصد جامعو ،611: 61 الربهانو الفائدة جممعو ،11

 املشهور إىل نسب قدو ،113: 1 الشتات جامعو ،266: 3 املسائل رياضو ،491: 46 احلدائقو

 .غريهو املسالك يف

 61: 61 الوثقى العروة مستمسك احلكيم، -4



 

........................................................ 

 

 

 كما احلاصل يف اإلشاعة شرطية الشرط هذا ينايف الو القاعدة، على للمورد

 الشرطية، هذه حتقيق يف كاٍف هذاو مشاعًا، سيكون الباقي أّن لفرض تقّدم،

 .فسيأتي نقٌص حصل لو نعم

 على املزارعة عقد صّحة يرى الذي املبنى على خيتّص إّنما الربهان وهذا

 .عنده به التمّسك إىل مصري فال غريه على أماو القاعدة،

داللتها يف املتقّدم بالتقريب مةاملتقّد اليسع برواية التمّسك :الثاين الوجه

(6)

، 

 .متنًاو سندًا مناقشتها تقّدمت قدو

 كيف املزارعة، يف الفساد بأصالة لقوله بالعمومات يأخذ مل من أّن والغريب

 كما ـ بوضوح تدّل فإّنها املقام، يف الصّحة إلثبات اخلاّصة بالروايات متّسك

 مشاعًا احلاصل كون ملزو على ـ املزارعة شروط عن احلديث عند تقّدم

 هلا، مصداقًا كونه عدم مع للمورد مشوهلا ُيحرز فكيف بينهما، بأكمله

 !بينهما؟ بتمامه مشاعًا احلاصل كون عدم لوضوح

 القادمة الصورةو الصورة هذه بني فرق ال أنه من به يستدّل قد ما :الثالث الوجه

 فدليل واحدة، نكتةال أّنو ألحدهما، البذر مقدار استثناء فيها يشرتط اليت

 على يشتمالن املوردين ألّن هنا، للصّحة دلياًل يكون أن ميكن هناك الصّحة

 عند قّدس سّره املاتن السّيد كالم به ُيْشِعر قد الوجه هذاو احلاصل، من استثناٍء

 ..((. البذر مقدار استثناء جيوز كما)): قال حيث الثالثة الصورة يف شروعه

 مطلقًا، ُتْثبتها ال القادمة الصورة يف الصّحة أدّلة ألّن ،أيضًا باطل الوجه وهذا

 مشاركة عن عبارة املزارعة حقيقة أّن فيه الوجهو فقط، البذر صورة يف بل

 البذر مقدار فاستثناء مشاعًا، يكون النفقات على يزيد فما العوامل،

                                                            

 .نفسه املصدر -6



 

 

........................................................ 

 

 

 واضح، هو كما صورتنا خبالف هذاو فيه، إشكال ال القاعدة لىع يكون

 .حمّله غري يف النفقة يف اخلصوصّية احتمال مع تلك على املسألة فقياس

 :لوجهني ذلكو باطل، الشرط هذا أّن :والتحقيق

 يف بينهما االشرتاك ألّنه املزارعة، عقد ملقتضى خمالف إّنه :األول الوجه

 .يبطل البعض يف لوو اإلشاعة معد فمع مشاعًا، احلاصل

 كون لزوم على املزارعة روايات دّلت حيث للشرع، خمالف إّنه :الثاين الوجه

 .تقّدم كما مشاعًا احلاصل

 استثناءو املستقّل، الشرط صورة من كلٍّ بني املشهور تفرقة وجه ظهر وبهذا

 .أخرى جهة من فيه حنن ماو جهة من البذر مقدار

  حنوهو (1)البذر ارمقد استثناء شرط -3

 استثناء اآلخر على أحدهما شرطو املزارعة عقد أوقعا لو ما :الثالث الشرط

 اإلصالح مصارف أو السلطان، خراج مقدار أو منه، كان ملن البذر مقدار

 .األرض يف التعمريو

 .أيضًا بالصّحة املورد هذا يف قّدس سّره املاتن السّيد حكم وقد

                                                            

: 4 املهذبو ،221: النهاية يف به صّرح اجلواز،: األول: ثالثة أقوال البذور استثناء اشرتاط يف -6

 اجلامع يف ذكره اجلواز، عدم: الثانيو..  61: 61 املستمسكو ،226: 4 السرائرو ،64

 ،11: 1 الشرائع مفاتيحو ،143: 6 املقاصد جامعو ،496: 4 الفوائد إيضاحو ،419: للشرائع

: الثالثو..  166: العروة مبانيو ،113 -112: 1 الشتات جامعو ،161: 6 الكرامة مفتاحو

 اإلمام قاله يصّح، فال عدمهو فيصّح بينهما يكون احلاصل من مقدار ببقاء العلم بني التفصيل

  .391: 6 الوسيلة حترير يف اخلميين



 

........................................................ 

 

 عن يبحث أخرىو االشرتاط، هذا صّحة أصل عن يبحث تارة أنه :احلال وحتقيق

 :مبحثان فهنا الشرط هذا قرار

 الشرط هذا صّحة أصل يف: األّول املبحث

 الروايات خالل من أخرىو القاعدة، مقتضى على تارًة تصحيحه كنمي و

 :اخلاّصة

 هذا مرجع أّن ذلك يف الوجهو لبطالنه، موجب فلعدم :اعدةالق مقتضى أّما -1

 يف املشاركة عن حنوهو البذر عزل معناه هذاو النفقات، استثناء إىل الشرط

 األرض بني املشاركة هو املزارعة عقد يف املأخوذ متام ألّن الزراعية، العملّية

 الزراعي اجاإلنت عوامل متام يف االشرتاك وقوع فيها مأخوذًا ليسو العمل،و

 قدو أحدهما على تكون قدو عليهما النفقات تكون قد هلذاو عناصره،و

 العوامل هذه إخراج إىل املذكور االستثناء فمرجع خارجي، طرف من تكون

 هذاو رأسًا، العقد يف داخلٍة غري لصاحبها مضمونًة جعلهاو املال، رأس عن

 من حنٌو إّنماو النفقات من ء لشي إخراجًا ليس فإّنه املتقّدم، الشرط خبالف

 .الربح تقسيم أحناء

 أو العقد ملقتضى منافاته لعدم الشرط، هذا صّحة القاعدة فمقتضى وعليه،

 .الشرعي للدليل

 إىل بالنسبة الصّحة يف ريب الو إشكال فال :اخلاّص الدليل مقتضى أّماو -2

 منها كثريو كثرية، روايات فيهما وردت فقد األرض، تعمريو السلطان خراج

 .البذر استثناء يف اإلشكالو الكالم إّنماو سندًا، معترب

 اخلراجو التعمري الستثناء املصّححة النكتة أن قبلنا إذا إنه: يقال وقد

 الروايات بتلك التمّسك ميكن النكتة فبعموم النفقات، مجلة من كونهما

 الواردة



 

 

........................................................ 

 

 هذه نستظهر مل إذا أّماو أيضًا، البذر بلحاظ الشرط صّحة على للربهنة فيهما

 بروايتني التمّسك فيمكن اخلراج، بروايات التمّسك جمال انسّدو النكتة

 :هماو البذر مقدار استثناء إمكانية على تدالن صحيحتني

 لسالمعليه ا اهلل عبد أبي عن)): شعيب بن يعقوب صحيحة :األوىل الرواية -أ

 الرجل إىل فيدفعها اخلراج، أرض من األرض له تكون الرجل عن سألته: قال

: قال بينهما؟ فهو فضٍل من كان ماو خراجها، يؤّديو يصلحهاو يعمرها أن على

..(( بأس ال

(6)

. 

: قوله ظاهر أّن إال بالبذر، فيها يصّرح مل إنو أنه: بها االستدالل وتقريب

 الزيادة،و الفضل هو بينهما هو الذي بأّن ييقض...((  فضل من كان وما))

 ال كذا األرض، تعمريو السلطان خراج دفع بعد إال يتحّقق ال كما العنوان هذاو

 .البذر نفقات دفع بعد إال يصدق

 ألّن ،((يعمرها)): قوله من الزرع إرادة املمكن من بأّنه يّدعى أن ميكن بل

 استثناء على بوضوح ظاهرًة نفتكو املزروعة، هو العامرة األرض معاني أحد

 .منها البذر كون الواضح منو أيضًا، الزرع نفقات

 :ناحيتني من املذكور االستدالل يف قّدس سّره األعالم بعض ناقش وقد

 بل للبذر، أصاًل ذكٌر فيها َيرد مل فإنه فيه، حنن عّما أجنبية الرواية إّن :األوىل

 .غري ال السلطان خراجو اإلصالحو التعمري بنفقات خمصوصة هي

 االستثناء هذا كون للزم البذر مقدار استثناء على داللتها سّلم لو إنه :الثانية

 باطل هوو حيصل، مل أم اشرتاط حصل سواء مطلقًا، املزارعة عقد يف مأخوذًا

أحد به يلتزم الو جزمًا

(4)

. 

                                                            

 .4 ح ،61 ابب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الشيعة، وسائل -6

 .169: املزارعة الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد -4



 

........................................................ 

 

 :هعلي يرد و

 كما عليه داّلة ذلك مع أّنها إاّل البذر، ذكر فيها يرد مل إنو الرواية إّن :أواًل

 .آنفًا املذكور التقريب يف تقّدم

 بعد أي ـ الشكل بهذا كانت الطرفني بني املزارعة أّن على داّلة إنها :وثانيًا

 زامااللت الزمه بأّن يقال فكيف االشرتاط، يف ظاهر هوو املذكور ـ االستثناء

 مشمواًل يكون ال االشرتاط عدم مع فإنه! االشرتاط؟ عدم مع حّتى بذلك

 هذه فيه املأخوذة االتفاق صور من صورًة فيها يفرض السائل ألّن للرواية،

 .املطلوب على الداللة تاّمة فالصحيحة عليهو الشروط،

: معليه السال اهلل عبد ألبي قلت: قال)): الكرخي صحيحة :الثانية الرواية -ب

 القيام العلج على يكونو البقر،و البذرو األرض عندي من فيكون العلج، أشارك

 القسمة، تكونو شعريًا، أو حنطًة يصري حتى الزرع يف العملو (والسعي) السقيو

 بأس ال: قال الباقي، ولي الثلث منه للعلج أّن على بقي ما يبقىو حّقه السلطان فيأخذ

: قال بقي؟ ما يقّسمو البذر األرض أخرجت مّما لّيع يرّد أن عليه فلي: قلت بذلك،

((القيامو السقي عليهو عندك من البذر أّن على شاركته إمنا

(6)

. 

 علىعليه السالم  اإلمامو السائل كالم يف شاهدًا تصلح اليت ـ الرواية وهذه

 تصلح ـ األحباث هذه مقّدمات يف بّيناه ما على شركة حنو املزارعة روح أّن

 املشاركة يف البذر يدخل مل لو أّنه على شاهدًا عليه السالم جوابه يف مبفهومها

 على مّت االتفاق أّن سؤاله بداية يف فرض السائل أّن ذلكو االستثناء، جيوز كان

 اإلمام أجابه العقد، يف مأخوذًا االشرتاط هذا كان مّلاو عنده، من البذر كون

 هذاو احلاصل، من البذر مقدار ذأخ صّحة بعدم الرواية خامتة يف عليه السالم

  على واضح دليل

                                                            

 .6 ح ،61 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الشيعة، وسائل -6



 

 

........................................................ 

 

 البقر يف احلال هو كما عدمه،و شرطًا البذر دخول هو االستثناء ميزان أّن

 مقدار اشرتاط صّحة على بها لالستدالل صاحلًة الرواية تكون معهو غريه،و

 .تثناءًااس البذرو النفقة

 :حمّصله مبا الرواية هذه يف األعالم بعض ناقش وقد

 .توثيق فيه يرد مل فإّنه نفسه، بالكرخي السند ضعيفة إنها :أواًل

 فيها اإلمام لتصريح اجلواز، يف ظهورها من أكثر املنع يف ظاهرة إّنها :وثانيًا

البذر مقابل أخذ جواز بعدم

(6)

. 

 :عليه ويرد

 ابنو صفوان عنه روى قد أّنه إال باخلصوص، يوّثق مل نإو الكرخي إّن :أّواًل

ثقًة يكون معهو صحيح، بسند عمري أبي

(4)

. 

 صدر يف املفاد االشرتاط بلحاظ كانعليه السالم  اإلمام منع إّن :وثانيًا

 .التقريب يف ذكرناه ما على خدشًة ذلك يصلح ال معهو الرواية،

 الشرط هذا قرار يف: الثاين املبحث

 بسالمة مشروط قراره أّن هل يبحث الشرط، هذا صّحة عن فراغال بعد

 هذا يبقى فهل احلاصل، على عيب أو نقص طرأ لو أّنه مبعنى ال؟ أو احلاصل

 ال؟ أو نافذًا الشرط

 بيع من أرطاٍل استثناء مبسألة املسألة قّدس سّره املاتن السّيد نّظر وقد

 .حمتملني وجهني هناك أّن ذكر ثّم الثمار،

                                                            

 .161 -169: املزارعة الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد -6

 أحباثه يف اخلوئي السيد هرفض مبنى هوو الثالثة، أحد عنه يروي من وثاقة مببنى األخذ املراد -4

 (.املقّرر) الرجالّية



 

 فمضت غالبًا فيها احلاصل يبلغ معينًة مّدًة شرط إذا :[6 ألةمس]
 أو ،[1] أرش بال بإزالته األمر للمالك أّن فالظاهر يبلغ، مل باٍق الزرعو

 عليه جيب الو بإعطائها، العامل رضي إن األجرة مطالبةو إبقاءه
  حّق لعدم اإلزالة، إرادة مع األرش عليه جيب ال كما أجرة، بال اإلبقاء
 

 

 :حنوين على االستثناء فهذا احلقيقة ويف

 أو تاّمًا بصّحته يضّر ال معهو املعني، يف الكّلي حنو على استثناٌء :األّول

 .ناقصًا

 التلف يكون معهو األرطال، كمسألة اإلشاعة، حنو على استثناٌء :الثاين

 .موّزعًا

 هنا أماو املعني، يف الكّلي دون اإلشاعة األرطال مسألة يف اسُتظهرت وقد

 على أخذ هل لُيرى ظاهره إىل فريجع الشرط، لكيفّية األمر تبعية فالصحيح

 نعم تعيينًا، النحوين أحد تفرض نكتة من هناك ليسو الثاني؟ أو األّول النحو

 اإلشاعة، ال املعني يف الكّلي بنحو هو إّنما مسألتنا يف اإلخراج أّن يستظهر قد

 يستدعي هذاو املشاركة، يف إدخاله عدمو قيمًة بذره ضمان إىل مرجعه ألّن

 .كّليًا انعدم لو حّتى بل احلاصل، نقص لوو ماله ضمان

  بالغ غري الزرع بقاءو املّدة مضّي [1]

 املزارعة كانت إذا ملا املسألة هذه يف قّدس سّره املاتن السّيد يتعّرض

 األرض الكمل يثبت فهل بعُد، يبلغ مل الزرعو املّدة فمضت معينة مبّدة مشروطًة

 وجوه األجرة؟ مع إبقاؤه أو األرش مع قلعه أو أرش بال الزرع قلع حّق

 .احتماالتو

 األجرة مع الزرع إبقاء بني باخليار املالك أّنقّدس سّره  املاتن السّيد اختار



 

 

........................................................ 

 

أيضًا املشهور هو هذا لعّلو األرش، دفعو الضمان بدون لوو وإزالته

(6)

 خالفو ،

 األجرة مع اإلبقاء بني املالك بتخيري القول إىل ذهب إذ حكي، ما على البعض فيه

 .بدونه ال األرش مع اإلزالةو

 إذ اإلجارة، كتاب يف واسعة بصورة طرحها يصّح الواقع يف املسألة وهذه

 املزارعة يف أّماو املستأجر،و املالك غرض بني األمر يدور هناك املّدة انتهاء بعد

 له كان إذا إال خارجًا، الصورة هذه تصّح فال الزرع يف نصيبًا للمالك إن فحيث

 .األرض ختلية وراء من أهّم غرض

                                                            

 :هي مخسة أقوال املسألة هذه يف -6

: 4 الفوائد إيضاحو ،111: 4 الفقهاء تذكرة يف قاله القلع، للمالك ليس أنه: األّول القول 

 يف القول هذا جعلو الرتجيح، عدم 161: 6 الكرامة مفتاح يف األخري إىل نسب لكن ،491

 .األحوط هو 261: 3 املسائل رياض

 الشيعة خمتلفو ،114: 4 اإلسالم شرائع يف إليه ذهب مطلقًا، اإلزالة للمالك إّن: الثاني القول 

 ،469: 2 البهية الروضةو ،169: 6 املقاصد جامعو ،436: 6 األحكام حتريرو ،633: 1

: األحكام يةكفاو ،611: 61 الفائدة جممعو ،61: 3 األفهام مسالكو ،611: الدمشقية اللمعةو

 .261: 3 األشهر هو الرياض يف جعلهو.. و ،61: 46 الكالم جواهرو ،646

 كان أو اإلزالة، فللمالك الزارع على ضرر القلع يف يكن مل لو ما بني التفصيل: الثالث القول 

 التفريط بني فرق بال القلع، جيز مل فقط الزارع على كان لو أما معًا، الطرفني على ضرر فيه

 .66 -63: 61 العروة مستمسك يف احلكيم إليه ذهب ،عدمهو

 يف قّواه ذلك، له فليس عدمهو اإلزالة فللمالك الزارع تفريط صورة بني التفصيل: الرابع القول 

 .161: 6 الكرامة مفتاح

 الفقراء حّصة املالك ضمنو الزكاة به تعّلقت قد كان إذا ما بني التفصيل: اخلامس القول 

  .األسكايف اجلنيد ابن عن 633: 1 الشيعة خمتلف يف العالمة نقله فال، اإّلو القلع فيجوز
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 ما قّدس سّره املاتن السّيد قول على للربهنة ذكر فقد حال، أّية وعلى

 املدة انتهاء بعد أرضه يف احلّق للمالك أّن السلطنة قاعدة مقتضى أّن: حاصله

 له مملوكة منفعتهاو فربقتها فرق، أّي بال املزارعة قبل فيها احلّق له كان كما

 يف احلق له أّن كما الزرع، إزالة يف احلّق له فيكون معهو حينئٍذ، طلقًا ملكًا

 من له البّد بل مباشرة، بنفسه الزرع إزالة على قدري ال أنه غايته األجرة، مع إبقائه

 أزاله إالو فأزاله، احلاكم إىل األمر رفع الزارع يزله مل فإن باإلزالة، األمر

 .أكثر ال ـ ثبوته عن الفراغ بعد ـ احلق أخذ كيفية يف تسلسل هذاو بنفسه،

 ـ بالزارع اراإلضر بعدم مقّيدًة للمالك السلطنة يثبت الذي ـ اآلخر القول وأّما

 ذلكو ضرر، ال بقاعدة التمّسك خالل من نظره وجهة على يربهن أن فيمكن

 حدوث أصل كان حيث أنه إال األرض، يف حّق له كان إنو املالك أّن: بتقريب

 يكون فسوف املزارعة عقد مبقتضى َقْبل من للزارع ُمنح حبقٍّ فيها الزرع

 مل إذا ما خصوص يف ـ السلطنة ـ عدةالقا هذه إعمال من فالبّد بقائيًا، التزاحم

 إال الزرع إزالة له نعم الضرر، نفي بقاعدة منفية ألنها الزارع، على ضرٍر إىل تؤّد

 .األرش خالل من احلاصل الضرر تدارك من له البد أّنه

 ألحد املقام يف جتري ال الضرر نفي قاعدة أّن ذلك على يورد أن ميكن أّنه إال

 :وجوه

 فيها أخذ قد الضرر نفي قاعدة أّن منقّدس سّره  األعالم بعض دهأفا ما :األّول

 اليت املوارد يف بها التمّسك يصّح ال معهو بعضها، ال كلها األّمة على االمتنان

 ذلك لكون اآلخر، البعض على يعرض ضرر مقابل يف األّمة لبعض نفعًا جتّر

 امتنانيًة كانت إنو ((ضرر ال)) فإّن القبيل، هذا من مقامناو االمتنان، خالف

  تلزمهو األرش تغرمه ألّنها املالك، بلحاظ كذلك ليست أّنها إال الزارع بلحاظ
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بالضمان

(6)

. 

 األّمة، بلحاظ فيها االمتنان كون ضرر ال قاعدة يف يشرتط ال بأّنه :ويناقش

 علم من حمّله يف قّرر كما احلكم، حّقه يف يرفع من بلحاظ كونه يكفي بل

 .عليه لالعتماد يصلح ال الوجه هذا فمبنى معهو األصول،

 موارد من لكونه املقام، يف(( ضرر ال)) قاعدة تطبيق ميكن ال إّنه :الثاين

 عنه دفعت لألرض املالك طرف يف جرت لو القاعدة فإّن الضررين، تعارض

 أنتجت الزارع حّق يف جرت لوو أرش، بال الزرع بإزالة باألمر له مسحتو األرش

 فال الداخلي، لتعارضها موجب املوردين يف إجراءها أّن معناه هذاو العكس،

 .هلا معارض ال حيث السلطنة قاعدة إىل ُيرجع معهو ،أصاًل للمورد شاملًة تكون

 ال ةلقاعد ميكن ال حيث عليه، الدليل عدم بعد باألصل فمنفي الضمان وأّما

 تدارك بيان مقام يف ليستو الضرر، نفي تفيد أّنها املفروض إذ إثباته، ضرر

احلديث به فّسر كما الضرر

(4)

. 

 بني تعارضًا هناك إّن: حمّصلها أخرى بعبارة اإلشكال هذا صياغة وميكن

 هذانو زرعه، على سلطنتهو الزارع حّقو أرضه، على سلطنتهو املالك حّق: حّقني

 السلطنة، دليل يف التهافت الستلزامه معًا، جعلهما ميكن ال نتانالسلطو احلّقان

 من البّد احلّقني بني التعارض هذاو معّين، الو مرّجح لعدم ألحدهما كذلكو

 الرجوع توّقف إن ألّنه ضرر، ال قاعدة عن احلديث مرتبة من أسبق مرتبة يف عالجه

 يتسّنى ال ضرر ال قاعدة رجت مل لو فحّتى املذكور التهافت ألجل السلطنة لقاعدة

  فلن املشكلة هذه عاجلنا إذاو كان، كيفما اإلزالة يف املالك حبّق احلكم

                                                            

 .146: املزارعة الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد -6

 .66 -63: 61 الوثقى العروة مستمسك احلكيم، السّيد -4



 

 أن بني فرق الو أمواهلم، على مسّلطون الناسو املّدة، بعد للمزارع
 اهلواء، تغّير أو املياه كتأخري اهلل قبل من أو الزارع بتفريط ذلك يكون

 ما فيهو األجرة، مع البقاءو األرش مع القلع بني بتخيريه [1] قيلو
 
 

 ((.ضرر ال)) إىل النوبة تصل

 الغري، ملك يف املال وقوع مورد يشمل ال السلطنة دليل إن: يقال أن يبعد وال

 بعد يكون فال للزارع، ال املالك خلصوص ثابتًا احلق يكون ذلك أساس علىو

 يتعّلق استثناٌء ةاملسأل ختام يف يأتي سوف نعم ضرر، بال للمناقشة جمال ذلك

 .باملقام

 خصوصّييت عن النظر بقطع هنا نفسها حّد يف جتري ال القاعدة إّن :الثالث

 فهو القلع أّماو املالك، سلطنة رفع هو إّنما الضرر ألّن ذلكو التعارض،و االمتنان

 عن ناشئ هو بل بها، ينفى حتى الشرعي احلكم من ناشئًا ليس أّنه َبْيَد ضرر

 من إال ينشأ مل مورده يف الضرر إّن حيث الغاصب، نظري األرض، يف له حّق عدم

 .الشرعي احلكم من ال فيه، حّق ال الذي التصّرف

 ألّن املقام، يف أصاًل الضمان تصّور ميكن ال أخرى جهة منو جهة، من هذا

 فكيف معهو بنفسه، يزيل الذي هو أّنه ال باإلزالة يأمر إّنما املالك أّن املفروض

 !نفسه؟ الزارع أجراها إزالًة الزرع إزالة يف بالتعويض وه يلزم

 املقام يف السلطنة قاعدة على ضرر ال قاعدة لتقديم وجه ال أّنه ظهر وبهذا

 .أصاًل

 بقاعدةقّدس سّره  املصّنف عليه أورد قدو املسألة، يف آخر قول هذا [1]

 أّن فهم قدس سّره قّد املاتن السّيد أّن إاًل الزارع، تفريط مع خصوصًا السلطنة،

 األجرة مع اإلبقاء لهو األرش مع باإلزالة األمر فله املالك، إىل يعود التخيري حّق

  وجه ال بأنه عليه فأورد املالك، خيتاره ملا مضطر قابل جمرد فإّنه الزارع، دون



 

 

 إللزامه وجه ال أّنه مع الزارع، بتفريط كان إذا خصوصًا عرفت،
 إىل إبقاءه املالك على الزارع شرط لو نعم ه،رضا بال باألجرة العامَل
 صّحته يبعد ال قبله املّدة مضت إن ـ معها أو أجرة بال ـ البلوغ

 .عليه اإلبقاء وجوبو
 
 

 .األجرة مع اإلبقاء املالك اختار لو فيما رضاه عدم مع باألجرة العامل إللزام

 أن يستفاد ما قصىأ فإّن ذلك، يفهم ال إذ حمّله، غري يف اإليراد هذا أّن إال

 أبقى لوو له أرش فال قلع فلو القلع، أو األجرة مع اإلبقاء بني العامل خيّير املالك

 يصري ال القلع اختياره عدم صورة يف األجرة دفع إرادته عدم فمع باألجرة، ألزم

 بنفسه الزرع يزيل أن شاء إن املالك يتمّكن غايته بل للمالك، األجرة بدفع ملزمًا

 اختاره مبا العامل إلزام املراد يكون ال معهو تقّدم، ما على احلاكم ةبواسط أو

 .طرف أّي يف املالك

 االشتراط صورة

 لو أّنه فيها ذكر صورة املسألة ذيل يفقّدس سّره  املاتن السّيد أفاد قد و

 إىل معها أو أجرة بال ـ يبلغ مل لو ـ املّدة بعد الزرع إبقاء املالك على العامل اشرتط

 .نفذو صّح الزرع بلوغ إىل بعنوان معنونة جمهولة أو معّينة ةمّد

 :بإشكالني عليه يشكل رمبا أّنه إال

 .باطاًل فيكون التعليق حنو على مسوق املقام يف الشرط إّن :األول

 املّدة بني مرّددة بذلك تقع إّنما بل تتعّين، مل املزارعة مّدة أّن معناه إّن :الثاني

 معلومّية لشرطية املزارعة، أصل فساد يوجب أمٌر هوو رع،الز بلوغو احملّددة

 .فيها املّدة
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 :بأنه اإلشكالني كال عن جياب أن ميكن أّنه إاّل

 .اجلهالة عن فضاًل بالتعليق التوابعو الشروط بطالن على دليل ال :أواًل

 مّدة لعدم الزمنية، املّدة جهالة على مبيّن باخلصوص املزارعة عقد إّن :وثانيًا

 .شروطها يف تقّدم ما على اجملهولّية هذه يف غرر ال بل فيه، مشروطةو حمّددة

 هو الشرط هذا تصحيح منقّدس سّره  املاتن السّيد أفاده ما أّن فظهر

 .الصحيح

  تعليقان

 :هماو عمومًا ملسألةبا يرتبطان اثنني لتعليقني التعّرض من والبّد

 باشرتاط املزارعة عقد ضمن يف يصّرح مل لو حّتى أّنه يّدعى قد :األّول التعليق

 الضمين الشرط إن: يقال أن ميكن أّنه إال املسألة، ذيل يف جاء ما على املّدة،

 الزرع، بلوغ هو املزارعة عقد من الرئيسي اهلدف أّن بتقريب ذلك، على منعقد

 االعتقاد باب من يكون إّنما الشهرينو كالشهر أحيانًا ةمعين مّدة حتديدو

 بأّن ضمين ارتكاز بوجود يقال قد معهو الزرع، لبلوغ الكافية املّدة بكونها

 كبرية أضرار القلع يف كان لو خاّصة البلوغ، زمان إىل اإلبقاء يف احلّق للعامل

 العقد منت يف به املصّرح كالشرط االرتكازي الضمين الشرطو عليه، ترد

 هذا على ـ عقالئيًاو عرفًا ـ املزارعات بناء دعوى يبعد فال واضح، هو كما

 قاعدة مبقتضى املسألة يف أخذناه الذي األّولي احلكم لتبّدل املوجب الشرط

 .السلطنة

 تتجّمد قد السلطنة قاعدة صّحة أّن إىل مرجعه كربوي تعليق هوو :الثاين التعليق

  يف يكون بينما جدًا، كبريًا العامل على الضرر افيه يكون اليت املوارد يف
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 الذوق على القائمة السرية بأّن القول يبعد ال فهنا بال، ذي غري املالك طرف

 الزرع، إزالة إىل يفضي مبا املورد هذا يف السلطنة حّق تنفي العقالئيو العريف

 هذا على حينئٍذ االنطباق تقبل قد ضرر ال قاعدة إّن: يقال أن ميكن كما

 عن املوقف ليختلف التفريطو التعّدي عدم مع خصوصًا ذاك، دون اجلانب

 أرض يف العامل تصّرف لو إّنه: املضاربة باب يف قلنا هنا منو الغصب، موارد

 كبريًا كان لو حّتى العامل عمل إزالة للمالك حيّق فهل غفلًة،و جهاًل شخٍص

 قاضية العقالئية السرية أن دعوى هناك استقربناو شاكل؟ ما أو كمصنع

 .بالعدم

 على أقدم ألّنه كذلك، األمر يكون ال الغصبو التعّدي مورد يف نعم

 .فيه حنن مبا يقاس فال بغصبه، للتلف ماله تعريض

 



 

 

 الرابع الفصل

  وظائفه العامل إجناز عدم

 له األرض تسليمو العقد بعد الزرع زارعال ترك لو :[7 مسألة]
 يستقّر أّنه كما ـ لألرض املثل أجرة ضمانه ففي املّدة، انقضت حّتى
 آمثًا كونه األمر غاية ،أصاًل ضمانه عدم أو ـ اإلجارة يف املسّمى عليه
 أو فيضمن اختيارًا تركه إذا ما بني التفصيل أو احلاصل حتصيل بترك

 النصف أو الثلث من املسّماة احلّصة يعادل ما ضمانه أو فال، معذورًا
 احلّصة تلك مبقدار ضمانه أو السنة تلك يف التخمني حبسب غريمها أو

 الفرق أو الزارع، عمل قيمة منو ثلث أو نصف من األرض منفعة من
 لتدارك املعاملة يفسخ فلم للزرع تركه على املالك اّطلع إذا ما بني

 فات أن إىل اّطالعه عدم صورة بنيو يضمن فال أرضه منفعة استيفاء
 مجاعة صريح بل فظاهر أقوال، بعضهاو وجوه، فيضمن، الزرع وقت

 إذا الزرع ترك بسبب احلاصل النقص يضمن: بعضهم قال بل األّول،
 ميكنو الثالث، يستقرب رمباو الثاين، بعضهم استظهرو نقص، حصل
 .السادس أضعفهاو اخلامس، األوجهو بالرابع، القول

 فيكشف إالو عام، عذٍر بسبب الترك يكن مل إذا كّله هذا إّن مّث
 .املعاملة بطالن عن

  



 

 

 بعد األرض تسليم من املالك امتنع بأن املطلب انعكس ولو
 حّصته يعادل ما املالك ضمان ففي عدمه معو الفسخ، فللعامل العقد
 التخمني، حبسب احلاصل من حّصته يعادل ما أو األرض، منفعة من
 به قلنا لو حّتى الضمان عدم أو عدمه،و العذر صورة بني فصيلالت أو
 .[1] وجوه بينهما الفرق بدعوى األول الفرض يف

 

  العمل الزارع ترك حكم [1]

 ملو الزرع الزارع ترك إذا ملا املسألة هذه يف قّدس سّره املاتن السيد يتعّرض

 :فرعنيقّدس سّره  ذكر قدو يتحّقق،

 بالعملية قيامه بعدم العامل هو الزرع دمع سبب يكون أن: أحدهما

 .الزراعية

 يبدي فيما للعمل استعداده يبدي حبيث العامل سببه يكون ال أن: وثانيهما

 :فرعان فهنا للعمل نفسه الزارع بذل مع أرضه لتقديم املالك استعداد عدم املالك

  الترك يف سببًا الزارع كون -1

 إّياها أقبضه أو له هاخاّل أّنه مبعنى ـ ألرضا سّلمه لو أّنه قّدس سّره أفاد وقد

 ذكر مثانية احتماالت هناك كانت يعمل مل العامل لكّنو ـ احملتمل لعّله كما

 :هيو ستة قّدس سّره املاتن السّيد منها

 احلال فيكون لألرض، املثل ألجرة ضامنًا العامل يكون أن :األّول االحتمال

 ال، أو املنفعة استوفى سواء املستأجر لىع املسّمى أجرة تثبت حيث كاإلجارة،

 لفرض املثل، فألجرة هنا أما املسّمى ألجرة ضامنًا يكون اإلجارة يف أّنه غايته

 .املقام يف مسّماة أجرٍة حتّقق عدم
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الفقهاء من مجاعة إليه ذهب االحتمال وهذا

(6)

املشهور هلعّلو ،

(4)

 بل ،

 عدم عن النامجة الطولّية اخلسائر لكاّفة ضامنًا يكون أّنه بعضهم أضاف

 شابه ما أو املّدة هذه طيلة زرعها بعدم األرض تضّرر فرض لو كما الزرع،

 .ذلك

 ال املزارعة باب ألّن ذلكو مطلقًا، بضامن ليس الزارع إّن :الثاين االحتمال

 صار غايته املالك، ملك على ـ األرض كرقبة ـ فهي للمنفعة، متليكًا يستبطن

 االلتزام هذا خمالفةو الوفاء، أدّلة مبقتضى شرعًا ملِزم عهدي التزام بينهما

 باب على فيه حنن ما قياس ميكن الو غري، ال اإلثم يف الوقوع توجب

 بعدم ـ يأخذ مل أّنه فاملفروض هنا أّما للمنفعة، متليك اإلجارة يف إذ اإلجارة،

 ينقل كما آخرون مجاعة استظهره االحتمال هذاو يضمنه، حتى شيئًا ـ لهعم

قّدس سّره املاتن السّيد

(1)

. 

 اختيار عن للزرع تركه كون بني بالتفصيل ُيقال أن :الثالث االحتمال

 العذر موارد يف كما ـ الثاني على أّماو ضامنًا، يكون األّول فعلى عدمه،و

 هذا استقراب قّدس سّره املاتن السّيد احتمل دقو عليه، ضمان فال ـ االضطراري
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يتبّناه أن دون الوجه

(6)

. 

 حسب املسّماة احلّصة يعادل ما للمالك الزارع يضمن أن :الرابع االحتمال

 قّدم املالك أّن إال متليك، على املزارعة تشتمل مل إنو أّنه املفروض ألّن التخمني،

 تلك يف احلّق لنفسه ُيْثِبت لألرض بتقدميه فهو الناتج، من حّصة مقابل أرضه

 جعل قدو له، الزارع يضمنهو هلا املعادل املقدار خيّمن الزرع عدم بعدو احلّصة،

ممكنًا االحتمال هذا املاتن السّيد

(4)

. 

 معناه هذاو ارع،الزو املالك بني شركة هناك تكون أن :اخلامس االحتمال

 كونهما إىل املؤّدي األمر العملو األرض منفعة بني حكمي اختالط وقوع

 منفعة نصف املالك على فّوت قد الزارع يكون معهو مشاعًا، بالنسبة مشرتكني

هلما ضامنًا فيكون العمل، منفعة نصفو األرض

(1)

. 

 يبين كان لعلهو استوجهه،و االحتمال بهذا قّدس سّره املاتن السّيد التزم وقد

 .النصوص من جبملة سابقًا أّيدناه كما مشاركة، حنو املزارعة أّن على

 فإن الزارع، إهمال على املالك اّطالع صورة بني يفّصل أن :السادس االحتمال

فيضمن إالو ضمان، فال يفسخ مل إنو ستأتي،و الفسخ آثار ترّتبت فسخ

(2)

. 
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 االّطالع عدم جمّرد ألّن لعلهو الوجه، هذا قّدس سّره املاتن السيد ضّعف وقد

 على يدّلل ال الفسخ عدم مع االّطالع جمّرد أّن كما املوقف، يف تغّيرًا يوجب ال

 .واضح هذاو ماله، بتفويت الرضا

 :هماو املاتن السّيد هلما يتعّرض مل آخران وجهان وهناك

 إّن: حمّصلهو مستمسكه يف احلكيم السّيد ذكره ما :السابع تمالاالح

 عن خرجت اليت األرض منفعة بني متّت معاوضة عقد إىل مرجعها املزارعة

 العامل يكون عليهو املالك، ملك يف دخلت اليت العمل منفعةو الزارع إىل مالكها

 هلذا املصّححو ،كاماًل له فيضمنه العمل قيمة ـ برتكه ـ املالك على فّوت قد

 إال رٍرمّب الو نكتٍة من لذلك ليسو العمل، على إجباره ميكنه املالك أّن الفهم

العكس طرف يف كذاو له، ملكّيته

(6)

. 

 التمّلك،و التمليك باب باُبها املزارعة كون على قائم االحتمال هذا أّن إاّل

 عّهداتالت بل امللكّية نكتتهما ليست اإلجبارو اإللزامو صحيح، غري هوو

 .اإللزام ال امللكية فرع الضمانو حنوها،و

: حمّصلهو العروة على احملّشني من مجلة إليه ذهب ما :الثامن االحتمال

 تكن مل إذا ما بنيو فيضمن، العامل يد حتت األرض كانت إذا ما بني التفصيل

 كان بأن ـ إالو ضمان، فال الزارع حبال عاملًا املالك كان إن هناو يده، حتت

ضمان ففيه ـ غرورًام

(4)

. 

 أدّلتها عرض من البّد لتمحيصهاو املسألة، احتماالت يف احملصل هو هذا
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 :يقال بأن ذلكو البحث بساط على

 :مقّدمتني من مؤّلف وجهه أّن فالظاهر :األّول االحتمال أّما -1

 بعدم تبطل اليت كاإلجارة متامًا العمل، قوامها ألّن باطلة، عةاملزار هذه إّن -أ

 .املشهور على األجري عمل

 هذه ألّن بفاسده، يضمن بصحيحه يضمن ما لقاعدة موضوٌع بطالنها إّن -ب

 يف فتكون األرض لصاحب للحّصة ضمان فيها كان صّحتها فرض يف املزارعة

 .كذلك فسادها فرض

 نهاية إىل نؤّجلها أّننا إال التعليقات، بعض يواجه ـ وجهه مع ـ االحتمال وهذا

 .بينهو الثامن بني يدور سوف األمر لّب ألّن االحتماالت، متحيص

 يف قّدس سّره اجلواهر صاحب أفاده ما وجهه فلعّل :الثاين االحتمال أّماو -2

 أّن هغايت املزارعة، بطالن إىل للذهاب مرّبر ال إّنه: حمّصلهو املسالك على تعليقه

 العقد أّن املفروضو لعارض، احملصول خيرج ملو عمل إذا ما قبيل من املورد

 نعم الذمة، يف باحلّصة ال معدومة، اآلن هيو وجودها، تقدير على باحلّصة تعّلق

 الرتكاب موجب التكليف عن ختّلف فعله فما بالعمل، شرعًا ملزم هو

 ما قاعدة تطّبق حّتى زارعةامل بطالن لعدم له وجه فال الضمان أّما املعصية،

 تطّبق ال كما العقد، صّحة لفرض اليد على قاعدة تطبيق ميكن الو يضمن،

 .املزارعة صّحة بعد الغري مال إتالف صدق لعدم اإلتالف قاعدة

 املثل أجرة وجوب بعدم القول أمكن إمجاع يكن مل إن بل)) :اجلواهر يف قال

 يقتضي إمنا هوو بذلك، العقد بطالن عدم ضرورة التفريط، صورة يف حّتى

 اإلجارة مسألة يف مسعته كما الذمة، يف مبضمونة ليست اليت املعدومة احلّصة

 يقّصر، ملو زرع لو حّتى حصوهلا عدم املمكن منو حاصلها، من معّين ء بشي
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 عدم ضرورة قاعدة، إىل يرجع ال مّما املثل أجرة إىل حينئٍذ منهما فالرجوع

 مال إتالف صدق عدمو ،((اليد على)) عموم يف يندرج حتى يده يف العدوان

 عليه جيب إّنما نعم الغري، مال ال ماله حبكم جعله املزارعة عقد ألّن الغري،

..(( الضمان ال اإلثم عليه يرتّتب إّنما ذلكو احلّصة، تسليمو االستنماء

(6)

. 

 :عليه دوير

 ال عدمه معو أركانه من ركن الزرع فإّن له، وجه ال العقد تصحيح إّن :أواًل

 ـ اإلجارة باب يف ـ حكم نفسه اجلواهر صاحبو بصّحته، احلكم ميكن

 ألّن ثبوتًا، هناك معقولة الصّحة أّن مع للمشهور، وفاقًا العمل عدم عند بالبطالن

! تبطل؟ فلماذا اآلخر، ملكه ملا إتالفه غايته فيكون التمّلك،و التمليك باب بابه

 ألّن هنا، بالبطالن حيكم أوىل فبطريق هناك بالبطالن ـ ذلك مع ـ حكم فإذا

 حيث األرض كركنّية متامًا هناك، العمل ركنّية من أقوى هنا الزرع ركنّية

 .حنوهو بزلزال تلفها مع أو بدونها مزارعة عقد يتصّور ال

 حنو املزارعة أّن يرى الذي املبنى على كدآ بصورٍة جيري الكالم وهذا

 بالبطالن بعضهم حكم الركنية وضوح ألجلو اخلارجيني، املالني بني شركة

 .هناك اإلجارة تصحيحهم من بالرغم هنا

 األرض أّن الفرض إذ العدوان، مبالك موجوٌد الضمان لكّن سّلمنا، :ثانيًا

 مع اليد حتت ببقائها املالك رضىي فال معهو مطلقًا، ال بالزرع فيها للعمل سّلمت

 .عدوانية يدًا اليد فتكون األمر، أّول من الزرع عدم

 ـ التفويت أي ـ هوو التفويت، قاعدة مدركه فلعّل :الثالث االحتمال أماو -3

 .االختيار مع إال يصدق ال
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 االختيار صورتي يف صادق التفويت فإّن لصغرى،ا مبنع :أواًل ويناقش

 باب بابه بل االختيار، مبورد خيتّص حتى عقوبًة ليس الضمانو العذر،و

 .اخلصوصيات بهذه يتأّثر املالي احلّقو املدنّية، ولّيةؤاملس

 بعنوان مستقّلة قاعدة توجد ال بأّنه مرارًا تقّدم حيث الكربى، مبنع :وثانيًا

 .اليد أو اإلتالف قاعدتي إىل ترجع مل ما التفويت قاعدة

 ـ العقد مبقتضى ـ يستحّق كان املالك أّن فوجهه :الرابع االحتمال أّماو -2

 من العمل عدم معو إليه، دفعها من فالبّد أرضه، منفعة عوض احلاصل من حّصًة

 .معادهلاو قيمتها ضمان من له فالبّد عليه، أتلفها أّنه يصدق الزارع

 بنحو احلّصة ميلك األرض صاحب كان لو فيما يصّح إّنما هذا ّنإ :عليه ويرد

 أي اخلارجّية، احلّصة هو ميلكه الذي إمناو صحيح، غري لكّنهو الذّمي، املال

 فال عدمها معو ملكها ـ احلّصة أي ـ حتّققت فلو اخلارجّيني الثلث أو النصف

 االحتمال فهذا بسببه،و العمل عدم مع عليه أتلفه أّنه يصدق حّتى أصاًل له مملوك

 .املزارعة يف له مرّبر ال الذي األمر الذمّية احلّصة مملوكّية فكرة على قائم

 إن: يقال أن ـ السابق املدرك بطالن بعد ـ فمدركه :اخلامس االحتمال أّماو -1

 رأس من هلما فيكون منافع، شركة هيو املالني، بني شركة حنو املزارعة

 ـ العمل برتك ـ العامل فّوت فقد معهو احملصول، من هلما ما بنسبة املشرتك املال

 .قيمتهما له فيضمن العمل، منفعة نصفو األرض منفعة نصف املالك على

 ما أّن يف شك الو االحتمال، هذا قّدس سّره املاتن السّيد استوجه وقد

 القادمة عشرة اخلامسة املسألة يفرمحه اهلل  صرح قدو مدركه، هو ذكرناه

 األرض ملنفعة العامل ملكّية املزارعة وضع مقتضى من الظاهر)): هنّص مبا

 له، املقّررة احلّصة مبقدار
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 أشرنا فيما ظاهر هوو ،...(( حّصته مبقدار العامل على للعمل املالك وملكّية

 :عليه يرد ذلك مع أنه إال آنفًا، إليه

 حنو إىل املزارعة عقد رجوع كان إنو الصحيح ألّن املبنى، فساد :أواًل

 ما قبيل من املزارعة فليست املال، رأس يف ال الناتج يف شركة لكنها شركة،

 عمله نصف اآلخر مّلكه فيما مشاعًا آلخر أرضه نصف مّلكو شخص جاء إذا

 له مساعد ال كما روايات،ال يف عليه دليل ال املزارعة يف املعنى هذا فإّن مشاعًا،

 .أخرى فاسدة آثار املبنى هذا على ترّتبت رمباو .. للعقد العقالئي التحليل يف

 التفويت عنوان نعم واضح، غري هوو اإلتالف صدق على موقوف إّنه :ثانيًا

قّدس  املاتن السّيد نعم للضمان، موجب غري بنفسه أنه عرفت لكّنك متحّقق،

 على الربهان هذا صّح مستقلًة قاعدًة التفويت قاعدة يرى مّمن كان مّلا سّره

 .املبنى مّت لو مسلكه

 التلف إسناد يصّح ال املالك علم مع أّنه فمدركه :السادس االحتمال أّماو -6

 .إليه بل العامل إىل

 تلف عن مسؤواًل يصّيره ال املالك من العلم فإّن الصغرى، منع :أواًل: عليه ويرد

 .العامل إىل مستندًا فويتالت يبقى بل ماله،

 على دليل الو التفويت، هو املقام يف يتحّقق ما غاية إذ الكربى، منع :ثانيًا

 .تقّدم كما بعنوانه فيه الضمان ثبوت

 على املالك قدرة ـ شرحه يف بّيناه ما على ـ فمصّححه :السابع االحتمال أّماو -7

 .عدمه مع عليه قيمته فيستحّق للعمل، ملكه عن كاشف هذاو العامل، إجبار

 العمل، ميلك املالك كان لو يصّح إّنما االحتمال هذا إّن :أّواًل: عليه ويرد
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 الثاني، االحتمال مناقشة يف ذكرنا ما على املزارعة، ألّن كذلك، ليس أنه إال

 !ميلكه؟ كيف معهو باطلة،

 فمالك األرضو العمل بني معاوضة حنو بأنه املزارعة عقد تفسري إّن :ًاثاني

 ليس عقالئيًا املزارعة عقد إذ فاسٌد، بالعكسو الثاني إىل ينقلها األول منفعة

 يف الشركة دامت ما املالكية يف موقعه منهما كّل لتغيري قيمٍة أّية بل معاوضًة،

 !حاهلا؟ على احلاصل

 على ـ املتقّدمة الوجوه فساد بعد ـ متوّقفة فصّحته :امنالث االحتمال أّماو -2

 غاية فإن للضمان،(( يضمن ما)) قاعدة إثبات بهدم لوو األّول، االحتمال بطالن

 :هو ـ الثامن أي ـ االحتمال هذا تعّين يف يقال أن ميكن ما

 فيه يضمن ما قاعدة جريان لعدم الضمان، بنفسه يقتضي ال املزارعة عقد إّن

 استيالئهو يده حتت صارتو األرض العامل استلم إذا بل التفويت، قاعدة الو

 على يده بوضع قطعًا يرضى ال املالك ألّن اليد، على بقاعدة الضمان عليه ثبت

 خّلى بل الغالب، هو كما األرض، العامل يستلم مل إذا أّماو عمل، بال األرض

 يف كحاهلا هنا حاهلا ليس يةالتخل ألّن جتري، ال اليد على فقاعدة بينها،و بينه

 كان املالك أّن هل ينظر إّنماو التجارية، احملالو كالدور املقفولة األراضي

 مستندًا يكون اإلتالف بل أتلف الزارع أّن يصدق فال العامل، حال على مّطلعًا

 مل أنه أم منفعتها، فوات أرضه جتنيب على يقدر كان ألّنه نفسه، املالك إىل

 املالك، ال العامل إىل مستندًا اإلتالف يكون حمالة فال حاله ىعل مطلعًا يكن

 ((.أتلف من)) بقاعدة فيضمن

 يف اإلتالف بقاعدةو الصور، إحدى يف اليد بقاعدة يتمّسك أّنه يظهر وبهذا

 .ثالثًة يف الضمان ينفىو الثانية،
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 يفّند أن ينقصه أنه إال االحتمال، هذا توجيه يف قوله ميكن ما حمّصل هو هذا

 أّن: حمّصله األول االحتمال إىل إشكال وّجه الصدد بهذاو األّول، االحتمال وجه

 ال األمر، أّول من فاسدًة تقع اليت العقود يف جتري إّنما بصحيحه يضمن ما قاعدة

 النحو من فيه حنن ماو البطالن،و الفساد عليها عرض ثّم صحيحًة وقعت إذا ما

املذكورة القاعدة تشمله ال الذي الثاني

(6)

. 

 البقائي، للبطالن القاعدة مشول عدم نكتة بيان إىل يفتقر اإلشكال وهذا

 :حمّصلها لذلك حماولة إبراز ميكنو

 مال على ال الغري مال على يده تكون األمر أّول من الفسخ صورة يف إّنه

 جتري معهو بالصّحة، اإلذن تقّيد لفرض هلا، مأذوٍن غري يدًا فتكون نفسه،

 وقع العقد أّن املفروض فإّن البقائي الفساد صورة يف أّماو يضمن، ما قاعدة

 معهو ماله، على يدًا كانت بل عدوانيًة، يدًا تكن مل يده أّن معناه هذاو صحيحًا،

 .القاعدة إجراء ميكن فال

 مع املشرتكة األحكام من جمموعًة يستدعي الصورة بهذه التفصيل وهذا

 .أخرى أبواب

 األجرة أتلَفو العمل ترك ثّم األجرة سّلمهو العقد أوقعا لو اإلجارة باب ففي -أ

 ألّن السابقة، النكتة لنفس ،((يضمن ما)) قاعدة جلريان وجه يكن مل

 .نفسها مال على يٌد بل معتدية يدًا تكن مل األجرة على يده أّن املفروض

 املثمن تلف ثّم املثمن يسّلم مل أّنه إال الثمن استلمو باعه لو البيع باب يفو -ب

 مبقتضى بقاءًا البيع يبطل مّما أيضًا الثمن أتلف قد كان وقت يف البائع يد يف

  إتالفه يكون عليهو ،((بايعه مال من قبضه قبل املبيع تلف أّن)) قانون
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 !؟((يضمن ما)) قاعدة جتري فكيف غريه، ملال ال نفسه ملال إتالفًا املسّمى للمال

 األّول، الوجه على اإلشكال نكتة على ترتّتب اليت النتائج هذه وألجل

 املعاوضة بقاعدة عنها عّبر أخرى بقاعدٍة(( يضمن ما)) قاعدة املستشكل استبدل

 معتربًا اإلجارة،و البيع مثاَلي يف الضمان تصحيح أجل من املعاوضة، ضمان أو

 ((اليد))و ((اإلتالف))و ((يضمن ما)) قاعدة عرض يف مستقّلة قاعدة أّنها

حنوهاو

(6)

. 

 قباله يف مبسّمى مضمونًا كان مال كّل أّن املعاوضة ضمان قاعدة وجممل

 يرجع نم هو حينه مالكه أّن صدق لو حّتى الضمان بهذا له ضامنًا مالكه يكون

 الصّحة مورد يف املسّمى ضمان تستدعي املقابلةو املعاوضة ألّن إليه، التلف

 أو كان قهرّيًا البقاء، بلحاظ كان لوو الفساد مورد يف السوقية القيمة ضمانو

 احلّصة،و األرض بني موجودة املزارعة يف املعاوضةو حنوه،و باخليار اختياريًا

 ما على اجلواهر صاحب تعبري هو كما له،ملا تلفًا يده يف التلف يكون معهو

 .عنه تقّدم

 قلنا كما معاوضة يعّد ال املزارعة عقد فإّن الصغرى، مبنع :أواًل: ويناقش

 بينهما املعاوضة حنو على العمل منفعة قبال يف تكون ال األرض منفعة إذ سابقًا،

 معهو اإلنتاج، رعناص يف املزارعة بعقد إدخاهلا يتّم غايته املالك، ملك يف لبقائها

 .املقام يشمل ال ـ مّت لو ـ املعاوضة فضمان

 قبيل من كان فيما الضمان وجود جمّردو ثبوتها، لعدم الكربى، مبنع :ثانيًا

 ألّن ذلكو املعاوضة، ضمان كربى يصّحح ال املتقّدمني اإلجارةو البيع مثاَلي

 املذكورة املوارد يف نالضماو املثل، ال املسّمى ضمان إاّل يفيد ال املعاوضة ضمان
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 تلفًا فيكون تلفه املفروضو صاحبه، إىل املال رجوَع الفسخ إلجياب يكون إمنا

 .فيضمنه الغري ملك يف

 الضمان صورة إّن: مفاده الثامن االحتمال على حتّفظ أيضًا يسّجل ذلك وبإزاء

 أّن غري صناعّيًا، صحيحة األرض على الزارع استيالء فرض يف دالي بقاعدة

 حبيث مقفلًة كالدور ليست الزراعية األراضي فإّن جدًا، نادٌر نفسه الفرض

 الصورة إىل ينتقل معهو بها، التصّرف عن املالك منعو عليها، االستيالء يصّح

 جهل مع كنل االستيالء عدم مورد يف اإلتالف بقاعدة الضمان هيو الثانية

 حّقه، يف اإلتالف صدق لعدم الضمان، هلذا وجه عدم فيهاو الزارع، حبال املالك

 يف يصدق قد نعم اإلتالف، يوجب إجيابي فعل بأّي يقم ملو األرض يستلم مل إذ

 عليه أضاعو غّرره فهو بأرضه النتفع حباله عارفًا املالك كان لو إذ التغرير، حّقه

 روايات مدركها إمناو بالكّلية، ليست الغرور قاعدة ّنأ إال ماله، من االستفادة

 يف إال أصاًل للضمان موجب فال معهو مواردها، عن التعّدي ميكن ال خاّصة

 .حمّله غري يف الثامن فالوجه املتقّدم، النادر الفرض

 هو ـ األّول الوجه عليه كما ـ الضمان من املشهور أفاده ما إّن :والتحقيق

 مال حرمة قاعدة مبالك إمناو يضمن، ما قاعدة الكمب ال لكن الصحيح،

 اإلتالفو اليد قاعدة أّن املضاربةو اإلجارة مباحث يف ذكرنا قد فإّنا املسلم،

 فاردة، حقيقةو واحدة روح إىل ـ التحليل حبسب ـ مرجعها حنوهاو األمر ضمانو

 اهلدر،ب رضاه مع إال بأمره أو الغري بفعل هدرها عدمو املسلم مال حرمة هيو

 أمره، موارد يف ثبوتها وزان على الغري فعل موارد يف القاعدة هذه تثبت هنا منو

 إّما هوو ء، بشي األمر إىل القانونية الناحية من مآله ألّن العقد، األمر موارد منو

  عن يده برفع أمره فلو عليهو معه، املال عن يده رفع أو مبقابل له ماله متليك
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 يف ماله بإلقاء أمره لو كما َضِمَنه، متليكو معاوضة دون من حّتى مبقابٍل ماله

 حنوه،و الوجه ذلك على عنه اإلعراض أو به التصّدق أو الضمان وجه على البحر

 اله،م أتلف أّنه لفرض عليه، املعاوضة الو اليد الو اإلتالف صدق عدم من بالرغم

 حلرمة إال ذلك ماو البني، يف متليك يقع مل كما املال على يده يضع مل اآلمر أّنو

 .باجمّلانية يرض مل ما مقابل بالو عليه هدرًا ماله ذهاب لعدم املوجبة املسلم مال

 كانقّدس سّره  األعالم بعض إليها أشار اليت املعاوضة ضمان قاعدة ولعّل

 املثل، ال املسّمى ضمان إال يقتضي ال العقد أّن من نابّي ملا أفدناه، ما إىل مرجعها

 اآلخر الطرف أمر نتيجة ذهب حيث ماله، حرمة مبالك الضمان يثبت إمناو

 .ء شي قبال يف بذلك

 كان ال، أو العامل يد حتت املال كان مطلقًا، الضمان ثبوت ظهر وبهذا

 املشهور أفاده الذي للمبنى ال ن،املتعّي هو األّول فاالحتمال ال، أم حباله عاملًا املالك

 ُينتج مّما أفدناه ملا بل يضمن، ال ما قاعدة من عليه أورد ما عليه يرد حّتى فيه،

 .القاعدة إىل الو املزارعة بطالن إثبات إىل ال حاجة بال مطلقة بصورة الضمان

 :أمران بقي

 املزارعة مّدة انقضاء دون العمل ترك

 بصورة األّول الفرع يف الكالم خّصص ّدس سّرهق املاتن السّيد إّن :األّول

 الفرع يف أّنه من بالرغم االنقضاء عدم لصورة يتعّرض ملو املزارعة، مّدة انقضاء

  لنفس املساقاة مبحث يف قّدس سّره تعّرض كما الصورتني، عن حتّدث القادم

  



  

........................................................ 

 

 

 على إجبارهو الساقي إلزام للمالك أّن أفادو معًا، الصورتني فيه عاجلو املسألة

 له يكون ـ احلاكم بواسطة الو مباشرًة ال ـ اإلجبار عدم معو العقد، للزوم العمل

 احلاصل يكونو ليسقيها شخصًا ذّمته أو الساقي مال من يستأجر أو الفسخ

 .املساقاةو ارعةاملز بني احلكم هذا يف فرق الو .. هكذاو بينهما،

  عام لعذٍر العمل ترك

 أّماو عام، لعذر العمل عدم يكن مل إذا فيما يتّم إّنما السابق الكالم إّن :الثاين

...  أو شديدة حرٍب أو العمل معه ميكن ال قارص كربٍد عام لعذر كان لو

 عدم أّن الصحيح أّن إال الضمان، عدم بالتاليو املعاملة، بطالن أفاد املاتن فالسّيد

 العام العذر ألّن ذلكو بطالنها،و املعاملة صّحة عن النظر بقطع ثابت الضمان

 عن التخّلف العامل حّق يف يصدق ال معهو الزرع، إمكان عدم عن كاشف

 رفع العامل من مطلوبًا ليسو قطعًا، أحدهما إىل مستندًا ليس التفويتو العمل،

 !هنا؟ للضمان مرّبر فأّي العام، العذر

 العامل عمل عدم إىل الزرع عدم استند إذا ما هوو األّول، الفرع يف ّلهك هذا

 .األرض املالك تسليم عدم إىل ال

  املالك من السبب كون -2

 املالك تسليم عدم إىل راجعًا الزرع عدم كان إذا ما هوو الثاني، الفرع وأّما

 :صورتان فهنا للزراعة األرض

 ألّن الفسخ، نفوذ يف هنا إشكال الو ة،املزارع العامل فسُخ :األوىل الصورة

 ختّلف موارد يف اخليار بنكتة الفسخ له فيكون املزارعة، شرائط من التسليم

 .واضح هذاو الضمنّية، الشرائط
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 .املزارعة العامل فسخ عدم :الثانية الصورة

 :عّدة احتماالت توجد هنا و

األرض منفعة من العامل حّصة املالك ضمان :األّول االحتمال

(6)

 هو هذاو ،

 قّدس سّره املاتن السّيد اختاره الذيو األّول، الفرع وجوه من اخلامس الوجه

 العملو األرض منفعة من املالك حّصة يف الضمان جعل هناك أنه إال هناك،

 مبيّن هذاو العمل، دون األرض منفعة من العامل حبّصة حصره حيث هنا، خبالفه

 إالو نفسه، منفعة نصف ميلك الو األرض منفعة نصف ميلك إمنا العامل أّن على

 امللكّيات إّن: قيل هنا منو عمله، مللك كثرية ألموال إنسان كّل ملك للزم

 خبالف الذاتو النفس ال ذممهمو الغري أعمال باب يف جعلُت إّنما االعتبارّية

 .متامًا ينّيةالتكو امللكّيات

 له يضمنها حتى نفسه عمل من حّصة األساس من ميلك مل فالعامل وعليه،

 االحتمال خبالف هذاو األرض، منفعة من حّصته يف الضمان فينحصر املالك،

 نصفو األرض منفعة نصف ميلك هناك املالك فإّن األّول، الفرع يف اخلامس

 .حمذور بال العامل منفعة

التخمني حبسب احلاصل من حّصته يضمن أن :الثاين االحتمال

(4)

 هو هذاو ،

 .السابق الفرع وجوه من الرابع الوجه

عدمهو العذر صورتي بني التفصيل :الثالث االحتمال

(1)

 االحتمال هو هذاو ،

 .السابق الفرع احتماالت من الثالث

                                                            

 .العامل اهللو الوجه، هذا ذكر من العروة صاحب قبل أجد مل -6

 .فلرياجع العروة، صاحب ذلك أثار من أّول لعّل -4

 .العروة صاحب ذلك أثار من أّول أّن يظهر -1
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مطلقًا الضمان عدم :الرابع االحتمال

(6)

 الفرع يف الثاني االحتمال هو هذاو ،

 .اجلواهر صاحب هناك إليه مال الذيو السابق،

 االحتمال ـ الفرع هذا احتماالت بني من قّدس سّره ـ املاتن السّيد استبعد وقد

املثل أجرة ضمان هوو السابق، الفرع من األّول

(4)

 يف له قبوهلم عدم فيه الوجهو ،

 لعدم العمل يتحّقق ملو وقعت لو اإلجارة إّن: قالوا إذ املزارعة، عن فضاًل اإلجارة

 مبعنى خاّصًا أجريًا يكون أن إّما األجري إذ ضمان، فال مثاًل للثوب املالك تسليم

 األجراء من النوع هذاو حضوره، بنفس للمالك مملوكًة كافًة منافعه كون

 يكون أن إّماو العمل، منه يتحّقق مل لوو حضوره مبجّرد املسّمى أجرة له تثبت

 حتى الفرض حسب عماًل يقّدم مل هذاو عمل، على األجري هوو عاّمًا، أجريًا

 .يعمل مل ذلك مع لكنه له، جهوزّيةو للعمل استعداد منه بدر نعم له، يضمن

املقام يف التفويت يّدعى قد نعم،

(1)

 ضمان ال إذ ممنوعة، القاعدة لكن ،

 صغرى املقام يف التفويت قبل لو نعم. املشهور على ّراحل منافع تفويت على

 .ذلك على مرارًا أشكلنا سابقًا لكّننا الضمان، ثبت كربىو

 من قدمناه مبا إّنماو غريها، الو التفويت لنكتة ال الضمان، هو: والصحيح

 بالعقد منافعه عن يده رفعو نفسه بذل العامل فإّن املسلم، مال حرمة قاعدة روح

 أجرة يوجب ـ أقّل ال ـ هوو األمر، ضمان لنكتة يكون فالضمان ء، شي قبال يفو

 احلّر مثل خبالف به قيامه لعدم العمل، ِمْثِل أجرة نعطه مل لوو للعامل الوقوف
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 ملو غاصب املزارعة عقد بعد األرض غصب إذا: [2 مسألة]
 العامل إىل األرض تسليم قبل ذلك كان فإن منه، االسترداد ميكن
 يضمن هلو الفسخ، له يكن مل بعده كان إنو عدمه،و الفسخ نيب ختّير

 يضمن أو فقط، للمالك املّدة تلك يف األرض منفعة متام الغاصب
 له يضمنو األرض منفعة من ـ الثلث أو النصف من ـ حّصته مبقدار
 ـ عليه فّوته حيث ـ العامل عمل من حّصته قيمة مقدار أيضًا

 .وجهان األرض؟ منفعة من تهحّص مقدار أيضًا للعامل يضمنو
 حبسب احلاصل من حّصته يعادل ما منهما لكّل ضمانه حيتملو

 .[1] التخمني
 

 .فيه املذكورة النكتة حتّقق لعدم الكسوب

 الرتّدد الفرع هذا يف قّدس سّره املاتن السّيد كلمات من يظهر الذيو هذا،

 .القاطعّية عدمو

  األرض غصب [1]

 العقد بعد األرض غصب لو أّنه قّدس سّره املاتن السّيد أفاده ما حمّصل

 :صورتان فهنا غاصب

قّدس سّره  حكم قدو األرض، تسليم قبل الغصب يكون أن :األوىل الصورة

 عليه رّتبت إالو كليًا، عالقته انتهت فسخ فإن حينئٍذ، للعامل الفسخ خبيار هنا

 عدم عند ياراخل بثبوت له استدّل قدو ضمان، له كان لو القادمة األحكام

التسليم

(6)

. 
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 هناقّدس سّره  حكم قدو التسليم، بعد الغصب يكون أن :الثانية الصورة

قّدس  األعالم بعض له استدّل قدو ألحد، الفسخ حّق ثبوت عدمو املزارعة بلزوم

به العقد بتماميةسّره 

(6)

. 

 هنا؟ الغصب على املتعّين الضمان هو ما حال، أية وعلى

 :ثالثة وجوهًاقّدس سّره  ذكر

فقط للمالك األرض مثل أجرة ضمان :األّول

(4)

 من األول الوجه هو هذاو ،

 .هناك املاتن السّيد رفضه قدو السابقة، املسألة وجوه

األرض من العامل حّصةو العملو األرض من املالك حّصة ضمانه :الثاين

(1)

، 

 معهو ،قّدس سّره اختاره الذي السابقة املسألة وجوه من اخلامس الوجه هو هذاو

 .سابقًا الوجه هذا استوجاهه مع هنا لتوّقفه وجه ال

التخمني حبسب احلاصل من منهما كل حّصة معادل ضمانه :الثالث

(2)

 هذاو ،

 .السابقة املسألة يف الرابع القول هو

 :هما املقام يف تعليقني ذكر ميكنوقّدس سّره  ذكره ما حمّصل هذا

 الفسخ حكم يف أي املسألة، من األّول بالشّق يرتبط هوو :األّول التعليق -1

 :مبالحظتني تسجيله ميكنو

 بعد الغصب كان لو الفسخ حّق من العامل منع إّن :األوىل املالحظة
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 الوجهو بقاًء، شرط حدوثًا شرط هو كما التسليم ألّن ذلكو له، جهو ال التسليم

 تقتضيها اليت االرتكازية الضمنّية الشروط من هي إمنا التسليم شرطّية أن فيه

 تابعًة ـ ضيقًاو سعًة ـ دائرتها تكون هنا منو لفظي، دليل عليها يوجد الو العقود،

 فيها معنى ال كالبيع التمليكّية العقود أّن الواضح منو االرتكاز، هذا المتداد

 من البّد املزارعةو كاإلجارة غريها يف أّنه إال حدوثًا، إال التسليم لشرطية

 للمزارعة األرض تسليم كفاية يعقل ال إذ احلدوثي، عن فضاًل البقائي التسليم

 بالنسبة هنا املزارعة لزوم عدم فالصحيح عليه، بناًءو ذلك، بعد رفعهاو ساعًة

 .للعامل

 بل بالفسخ، للقول كاّفًة املسألة فروع يف أساسًا وجه ال إّنه :الثانية املالحظة

 املزارعة يف ركٌن األرض منفعة أّن فيه الوجهو االنفساخ،و البطالن هو الصحيح

 فإنهم كاإلجارة متامًا رأسًا، للمزارعة صّحة ال أحدهما عدم فمع العمل، كذاو

 ذلك عّللواو اإلجارة، بطلت العمل من منعهف ظامل األجري حبس لو إّنه: قالوا

 املزارعة يف العمل ركنّية املقام يفو العمل، هوو املعاملة، أركان أحد بفوات

 .هنا البطالن يثبت القطعّية فباألولوية اإلجارة يف ركنيته من أوضح

 إال يضمن ال الغاصب أّن من قريب عّما سيأتي ما له يشهدو ذكرناه ما ويعّزز

 فسخ ـ العامل أّن يعين هذاو عنده، للعامل حّق الو فقط للمالك األرض عةمنف قيمة

 بني الزارع ختيريو العقد لبقاء معنى أي معهو أثٌر، بلحاظه يكون لن ـ يفسخ مل أو

 .ذلك على أثر ترّتب عدم مع عدمهو الفسخ

 حكم يف أي املسألة، من الثاني بالشّق يرتبط هوو :الثاين التعليق -2

 املاتن السّيد ذكرها اليت الثالثة الوجوه من األّول الوجه هو الصحيحو الضمان،

 :ذلكوقّدس سّره 

  



  

 أو حنطٍة من ـ الزرع من نوعًا املالك عّين إذا :[9 مسألة]
 إىل تعّدى لوو عنه، التعّدي للزارع جيز ملو تعّين، ـ غريمها أو شعرٍي
 كان املالك ّينهع مّما أضّر زرع ما كان إن أنه إىل بعضهم ذهب غريه
 أخذو اإلمضاءو لألرض، املثل أجرة أخذو الفسخ بني خمّيرًا املالك
 أقّل كان إنو األضّر، من احلاصل النقص أرش مع املزروع من احلّصة
  املثل أجرة أخذ يتعّين: بعضهم قالو منه، احلّصة أخذو لزم ضررًا

 
 :ناحيتني من فاسد الثاني الوجه ألّن -أ

 رأسي بني اإلشاعة فكرة على ـ تقّدم ما وفق ـ مبيّن هو إذ ،مبنائيًة :األوىل

 الصحيح إن: قلناو سبق، فيما الفكرة هذه ناقشنا قدو العمل،و األرض املالني

 .املال رأس ال احلاصل بلحاظ تكون أن اإلشاعة يف

 يتحّقق مل العمل إذ! نفهمه نكاد ال أمٌر العمل ملنفعة الغاصب ضمان إّن :الثانية

 هذاو هلا، املتلف ال هذه العمل ملنفعة املفّوت دور إال دوره ليس الغاصبو ًا،خارج

 عدم مرارًا تقّدم قدو التفويت، قاعدة إال له مدرك ال العمل منفعة ضمان أّن معناه

 .سالمتها

 مبدرك(( عليه فّوته حيث)): بقوله صّرح قدقّدس سّره  املاتن والسّيد

 .التفويت قاعدة ـ بذلك ـ اعتربهو الضمان،

 مملوكّية على مبين ألّنه ذلكو اآلخر، هو فاسد الثالث الوجه ألّنو -ب

 اخلارجي الوجود فرع امللكية ألّن باطل، هوو الذّمة، يف منهما لكّل احلّصة

 مع هلما يضمنها كيف معهو ملكّية، ال وجوده عدم فمع مطلقًا، ال للحاصل

 !وجودها؟ فرع الضمان فإّن عدمها،

 األرض منفعة الغاصب ضمان هوو األّول، الوجه هو الصحيح أّن ظهر وبهذا

 .ضّيعهو املال هذا عليه أتلف إذ املسلم، مال حرمة بقاعدة للمالك



 

 

 احلّصة أخذ جيوز فال العقد، عليه وقع ما غري زرع ما ألّن مطلقًا، لألرض
 .مطلقًا منه

 من الغرض أّنو الزرع مطلق املقصود أن علم إن أنه واألقوى
 أن ميكن فيها، ضررًا يوجب ما تركو األرض مصلحة مالحظة تعينيال

 املزروع كون صورة يف األمرين بني التخيري من ذكر كما األمر إّن: يقال
 ذلك مع التحقيق لكّن ضررًا، أقّل كونه صورة يف الشركة تعّينو أضّر

 رالضر قّلة ألجل ال اخلاص بالنوع متعّلٍق لغرٍض التعيني كان إنو خالفه،
 على يكون أو العنوانيةو التقييد وجه على التعيني يكون أن فإّما كثرته،و

 فبالنسبة عّين ما خالف إذا األّول فعلى الشرطّية،و املطلوب تعّدد وجه
 الوجوه فيه فيجري املّدة، انقضت حىت أصاًل الزرع ترك لو كما يكون إليه

 كان فإن املوجود، الزرع إىل بالنسبة أّماو املسألة، تلك يف املتقّدمة السّتة
 يف إشكال على عمله، أجرة العامل يستحّقو له، فهو املالك من البذر

 حرمة هتك على حينئٍذ إلقدامه اخلالف، تعّمدهو بالتعيني علمه صورة
 أجرة عليه املالك يستحّقو له الزرع كان للعامل البذر كان إنو عمله،

 يضّر الو املتقّدمة، هالوجو بعض من استحّقه ما إىل مضافًا األرض،
 ألّنه حمّله يف بّيناه ما على مّرتني أرضه قبل من للمالك الضمان استلزامه

 يكون الثاين علىو أيضًا، اإلجارة يف ذلك نظري ذكرنا قدو جهتني، من
 املثل أجرة فيأخذ شرطه لتخّلف املعاملة يفسخ أن بني خمّيرًا املالك

 بنيو البذر، له ملن كونه من ذكرنا ام حينئٍذ املوجود الزرع حالو لألرض،
 بإسقاط املوجود الزرع من حّصته يأخذو يفسخ ال أن



  

 بل أيضًا شرطه حّق يسقط ال لكنو يفسخ ال أن بنيو شرطه، حّق
 الزرع حال يكونو املتقّدمة، السّتة الوجوه بعض على العامل يغرم

 .[1] البذر ملالك كونه من مّر كما املوجود

  عليه االتفاق مّت ما غري العامل عمل [1]

 يرتك ملو العامل عمل إذا ملا املسألة هذه يف قّدس سّره املاتن السّيد تعّرض

 أو شعريًا فزرع حنطًة الزرع له عّين كأن املالك، عّينه ما غري عمل لكّنه عمله،

 :ثالث صورًا طرحقّدس سّره  كأنه احلالة هذه مثل ففي العكس،

 الو القيدية حنو على ال الزرع، من معّينًا ًانوع شرط لو :األوىل الصورة

 األرض، على ضررًا أقّل اخلاّص الزرع هذا أّن مبالك إمناو اخلاّصة، الشرطّية

 اإلضرار عدم شرطّية إىل اخلاّص النوع شرط مرجع يكون الصورة هذه ففي

 .غري ال باألرض الزائد

 يف لكّنه القادم بالتفصيل الصورة هذه يف حكم قّدس سّره املاتن والسّيد

 إىل يرجع مبا األوىل النظر وجهة ختريج حاولو نظر، وجهيت طرح املسألة أصل

 :أنه النظر وجهيت حمّصلو املسألة متام ال فقط الصورة هذه على برهانه

 خمّيرًا يكون املالك فإن عّين، مّما ضررًا أكثر العامل زرعه ما كان إن -6

 له أّن إال الناتج، من احلّصة أخذو مضاءاإلو األرض مثل أجرة أخذو الفسخ بني

 لزمت ضررًا أقّل زرعه ما كان إنو الزرع، هذا بسبب الطارئ النقصان أرش

 تساوي صورة قّدس سّره املاتن السّيد يذكر ملو الفسخ، له يكن ملو املزارعة

 .ذلك يعّزز القادم برهانهو الثانية، باحلالة ملحقة أّنها إال الضررين

 ما أّن ذلك وجهو مطلقًا، غري ال األرض مثل أجرة إال يستحّق ال لكاملا إّن -4

 .منه شيئًا ألخذه وجه فال للعقد متعّلقًا يكن مل ُزِرع

 شرط إىل الشرط أليلولة األوىل النظر وجهة بأقوائّيةقّدس سّره  حكم وقد

  عدم
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 كون مع أّماو الشرط، لتخّلف اخليار له كان ذلك حتّقق فمع الزائد، اإلضرار

 .الزمة حمالة ال املعاملة فتكون الشرط يتخّلف فلم مساويًا أو أقل الضرر

 الذي الوجه هذا خالف التحقيق بأّن ذلك بعد حكمقّدس سّره  لكنهو هذا

واضح تناقض فيه كالَمه بأّن عليه البعض أورد قدو قّواه،

(6)

 سيأتي لكنو ،

 .قّدس سّره كالمه يف تناقض ال أّنه الحقًا

 باألرش اإللزام هوو األوىل، النظر وجهة ذيل يف الوارد احلكم نوقش وقد

 تصحيح اإلمضاء معنى بأّن ـ العروة حواشي بعض يف كما ـ اإلمضاء صورة يف

 األرش أخذ له يكون كيف معهو حصل، فيما للمأذونية مساوق هوو املزارعة،

 !بذلك؟ إذنه بعد

 منت يف عقالئيًا املأخوذ النقص ضمان شرط على مبيّن ضمانه بأّن :وجياب

 إذا فيما املضاربة حبث يف الشرط هذا صّورنا قدو ارتكازية، بصورة العقد

 العقد بأّن عقالئيًا ذلك خّرجنا قدو العامل، على اخلسرانو بينهما الربح جعال

 يتحّقق إحداهما حّصتان توجد كّنهلو الضمان، حنو على مضاربٍة على كان

 موجب احلّصة هلذه العامل حتقيق فإّن الثانية، دون ضمنها يف الضمان موضوع

 معهو مضّمنًا، العقد مطلق يكن مل إنو الضمان، هوو اخلاّص الزمها حلدوث

 .الضمان مع املأذونية جتتمع

 هو كما نية،العنواو القيدّية بنحو للزرع التعيني يكون أن :الثانية الصورة

 تشييد أو ثوب خياطة على آجره لو إذ اإلجارة، يف كما عرفًا، الشرط ظاهر

 .يقصد مل وقع ماو يقع مل ُقصد ما أّن يصدق فإّنه كتابًا نسخ أو أرضًا فسقى بناٍء

 .زرعه عّما أخرىو الزارع يزرعه مل عّما احلديث يقع تارة وهنا
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 فُيرجع ،أصاًل الزرع ترك الذي الزارع حكم فحكمه يزرعه مل ما فأّما -أ

 .املتقدمة السابقة املسألة تفصيالت إىل حكمه يف

 يتحّمل الو واضح هنا الضمان ألّن باطلة، الصورة بهذه الدعوى هذه أّن إاّل

 فيها، تصّرفو األرض يف لعِم قد الزارع ألّن ذلكو املتقّدمة، السّتة الوجوه متام

 فإّن السّتة الوجوه مورد خبالف قواعده،و أدّلته لتمامّية الضمان يف إشكال الو

 صاحب أفاده ما حيتمل ما هوو رأسًا، األرض يف التصّرف عدم فيه املفروض

 على فيه االقتصار ميكن ال املقام أن إال التكليفية، احلرمة جمّرد من اجلواهر

 .حمكمة حنوهاو اإلتالف قاعدة من الضمان قواعد امتد ما احلرمة تلك

 املنفعة ضمان أصل أّن إال عليه، املثل أجرة وجوب يف آخر حبٌث هناك نعم،

 باملسألة املسألة هذه تقاس فال فيه، إشكال ال مّما بتصّرفه أتلفها اليتو الفائتة

 .كاّفة الوجوهو الفروع يف السابقة

 لنفس أخرىو األرض، ملالك ملكًا البذر يكون فتارًة زرعه ما أماو -ب

 :حالتان فهنا الزارع،

 هناقّدس سّره  حكم قدو .األرض ملالك البذر يكون أن :األوىل احلالة

 ثّم امللكية، يف لألصل تابع النماء ألّن األجرة، للعاملو للمالك الزرع بكون

 من له األجرة ثبوت بعدم يقال قد إذ باحلال، الزارع علم حاالت يف استشكل

 .عمله حرمة هتك على أقدم أّنه باب

 بينهما، الضمان يف الشركة ثبوت على مبيّن األجرة حبّق احلكم وهذا

 .للعقالء خمالف لكّنه شركًة، عليهما اخلسارات فتكون

 :تعليقان لنا احلالة هذه ويف

  فإّن جهله،و الزارع علم صورة بني للتفرقة وجه ال إنه :األول التعليق

 



 

 

........................................................ 

 

 

 اإلجارة، كتاب يف مفّصاًل حبثناه ما على الصورتني، كلتا يف تثبت األجرة

 .االستثناءات بعض منه استثنيناو

 حبثًا الفقهاء عند أّن ذلك باطل، للمالك الزرع كون إطالق إّن :الثاين التعليق

 هناك ذكروا قدو مناًء، صار حبيث فيه تصّرفو آلخر مااًل إنسان أخذ لو فيما

 :صورتني

 للمال إتالفًا ذلك يعّد بنحو آخر إىل ء شي من التحّول بفعل ذلك يكون أن -أ

 كما أّنه الصحيح احلالة هذه يفو الزرع،و البذر يف احلال هو كما األول،

 لعّلو اإلتالف، لقاعدة للبذر، السوقية القيمة أخذ له كذا احلاصل أخذ للمالك

 الزارع فيصبح القهرية املعاوضة تقع القيمة فبأخذه عليهو القيمة، بأخذ غرضًا له

 .املالك إىل البدل بدفعه للزرع مالكًا

 املواّد أو كبريًا يصبح الصغري كاحليوان القبيل هذا من يكون ال أن -ب

 بابًا يصبح احلديدو سريرًا يصبح كاخلشب جديدًا جسمًا تصبح املصّنعة اخلام

 .املقام يف اإلتالف حتّقق لعدم املوجود إال له ليس فهنا هكذا،و

 األرض مثل أجرة بدفع أواًل ُيلزم هناو للزارع، البذر يكون أن :الثانية احلالة

 املسألة يف للمثل بالضمان قلنا لو ثانيًة مثلها أجرةو له، الزرع لكون للمالك

 بقية على هكذاو أجرتان، ليهع فتجب يزرع مل أنه حّقه يف يتم ألنه السابقة،

 .املسألة تلك وجوه

 يف حكم قد فإنه نفسه، مع هذا حبكمه قّدس سّره املاتن السيد انسجم وقد

 فزرع معينة لتجارٍة الدّكان أو معّين لزرع األرض آجره لو بأنه أيضًا اإلجارة باب

 أو لألرض استخدامه أجرة: أجرتان لزمته أخرى جتارًة تاجر أو آخر زرعًا

 هذا أّن إال اإلجارة، بعقد الثابتة املسّمى أجرةو فيه، مأذونًا يكن مل فإّنه الدّكان
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 يف لوو املبنى أصل لرفض تارًة أيضًا، هنا نقبله فال اإلجارة يف نقبله مل الكالم

 .املقام يف تطبيقه لرفض أخرىو اإلجارة،

 فال املستوفاة أّما املسّمى، خصوص عليه الالزم أّن نرى فألّننا املبنى، أّما -أ

 البني يف يكون فال التفاوت، مقدار فيدفع املسّماة، عن زيادتها مع إال جتب

 هو ما على املسّماة، دون املستوفاة املنفعة ضمان إال هنا له يثبت ال بل أجرتني،

 .السابعة املسألة يف املختار

 إال العمل، عدم مع املزارعة عقد تصحيح على مبيّن فألّنه التطبيق، أّماو -ب

 على كاإلجارة العمل هوو ركنها النعدام املزارعة بطالن إىل سابقًا ذهبنا أننا

 يف ممكن اإلجارة يف فإنه املسّماة، لألجرة معنى ال البطالن معو األعمال،

 املزارعة، تصحيح مع إال لضمانني موضوع فال قلنا، كما فال، هنا أما األعيان،

 بصحيحه يضمن ما بقاعدة متّسكهم بشهادة املزارعة أبطلوا أنهم الظاهرو

 .حكموه مبا هنا حكموا هلذاو بفاسده، يضمن

 يف تبّناه ما مع انسجامًا ـ له البّد كان قّدس سّره املاتن السّيد لكّنو هذا،

 يف مّت العدوان ألن األرض، منفعة نصف بضمان احلكم من ـ السابعة املسألة

 .مطلقًا ال األول الزرع بعنوان يستحقه كان إمنا: يقال أن إال عنده، النصف

 للمالك فهنا الشرطية، بنحو للزرع التعيني يكون أن :الثالثة الصورة

 الشرط، حّق أسقط إن فقط حّصته فله إالو املثل، أجرة فله فسخ فإن اخليار،

 أّماو السابعة، املسألة يف املتقدمة الوجوه أحد لىع الضمان معها له كان إالو

 بيان له يظهر ال احلكم هذاو الثانية، الصورة يف تقدم كما فحكمه الزرع

 املاتن السّيد عبارة ظاهر هو كما املطلوب، تعّدد فكرة على بناًء إال واضح

 ثانيهماو احملّددة، بالصورة الزرع هوو األمّت أحدهما مطلوبني للمالك أّن بتقريب

  الناقص



 

 

 أمكن لكن ،فعاًل هلا ماء ال أرض على زارع لو :[10 مسألة]
 الزارع كان فإن ـ ذلك حنو أو بئر أو ساقيٍة حفر من ـ بعالج حتصيله

 لو كذاو الفسخ، خيار له كان جاهاًل كان إنو لزم،و صّح باحلال عاملًا
 التحصيل كنمي مل لو أماو عنها، قطعه أمكنو عليها مستوليًا املاء كان
 الزارع كان سواء ،باطاًل كان الثانية يف القطع أو األوىل الصورة يف

  ملو األثناء يف انقطع لو كذاو ،[1] جاهاًل أو عاملًا
 يفسخ مل إنو املثل، أجرة له ثبتتو العقد بطل املالك فسخ فإذا الزرع، مطلق وهو

 أن لهو املعاملة، ةصّح مقتضى ألنها حصته، فيأخذ الشرط يف حّقه يسقط أن فله

 هلذا ضامنًا العامل فيكون به األمّت املطلوب يثبتو الشرط يف احلق هذا يبقي

 .األمّت احلصة الزم هو إذ املطلوب،

 يقع مل إذ املقام، بنيو التكليف يف الثابت املطلوب تعّدد بني خلط هذا أّن إال

 ال الشرط ّلفختو طولّيان، عقدان: فقل أو التزام، ضمن يف التزام سوى هنا

 .حتّققو حصل ما غري عقديًا مطلوبًا يوجب

 حكم جعل إىل املسألة ذيل يف قّدس سّره ذهابه أّن إىل مضافًا كّله، هذا

 املاضية املسائل يف كحكمه الشرط حّق إسقاط عدمو الفسخ عدم مع الزرع

 يكون أن يلزم املقام يف تطبيقهاو املطلوب تعّدد فكرة على بناًء إذ غريب،

 إىل مرجعه يكون رمبا واضح، تناقض فهذا املتقّدمة بصوره ال بينهما لزرعا

 .تعّدده ال املطلوب وحدة مع إال الفتوى هذه انسجام لعدم استنساخي خطأ

 أن إما هلا ماء ال أرض على املزارعة مع فإّنه صحيح،قّدس سّره  أفاده ما [1]

 بالبطالن، للحكم وجبم الو ألدّلتها، الصّحة، يف إشكال فال حتصيله ميكن

 إما جهله، ملكان اخليار له كان إالو لزمت، باحلال عاملًا كان إن أّنه غايته

 إنو ضرر، بال فينفى حقه يف الضرر لزوم مبالك أو الضمين الشرط مبالك

 .يكفي األول املالك لكن بالضرر، اخليار إثبات إمكان يف حبث هناك كان



  

 بالصّحة يقال رمباو ،[1] قطعه ميكن ملو عليها استوىل أو حتصيله ميكن
 الزرع بغري هبا االنتفاع أمكن إنو ،[2] له وجه الو باحلال علمه مع

 للزراعة أرضًا استأجر لو نعم بالزرع، باالنتفاع املزارعة الختصاص
 لعدم الصّحة، أمكن ـ حتصيله إمكان عدمو املاء بعدم علمه مع ـ

 التقييد وجه على يكون أن إال بالزرع، باالنتفاع اإلجارة اختصاص
 .[3] أيضًا باطاًل فيكون

 

 هنا فاحلكم املاء، حتصيل ميكن مل إن أماو التحصيل، أمكن إذا كّله هذا

 شرائطو املزارعة أركان من الزرع على القدرة أّن تقّدم حيث البطالن، هو

 تكون ال التحصيل إمكان عدم فمع السابع، الشرط يف أسلفناه ما على صّحتها

 .فتبطل املزارعة أركان من ركن خيتل ثّم منو متحّققًة، املذكورة قدرةال

 .فرق بال احلدوثي كاملانع البقائي املانع ألن املتقّدم، السبب لنفس [1]

رمحه اهلل العالمة كتب بعض عن بالصّحة احلكم نقل قدو [2]

(6)

 لعلهو ،

 إلمكان تبطل، مل عيالزرا لالنتفاع أرضًا استأجر لو فيها إذ اإلجارة، على قاسه

 هو هنا الزراعي االنتفاع ألّن صحيح، غري منه القياس هذاو منها، اآلخر االنتفاع

 .هناك خبالفه تقّدم، كما املزارعة قوام

  حتصيل إمكان بعدم علمه مع للزراعة أرضًا استأجر لو أنه فرضه [3]

                                                            

 إذا غايته مطلقًا، بالصّحة القول احلّلي العالمة إىل 44: 3 األفهام مسالك يف الثاني الشهيد نسب -6

 العاملي قبل من نسبةال هذه يف نوقش قدو له، ثبت إاّلو خيار، يكن مل باحلال عاملًا الزارع كان

 يف العلم، مع الصحةو اجلهل مع بالبطالن حكم العالمة لكّن ،162: 6 الكرامة مفتاح يف

 جواز على بناًء 144: 6 املقاصد جامع يف الكركي احملقق ذلك قِبلو ،246: 6 األذهان إرشاد

 عني اإلرشاد يف قاله مما العالمة مراد يكون أن ،162: 6 الكرامة مفتاح يف احتملو التخّطي،

  .األفهام مسالك صاحب إليه نسبه الذي القول
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 من فالبّد اإلجارة، يف قيدًا أخذ قد الزرع عنوان كان إذا إال صّحت، منها ملاءا

 معقولّية على بناًء شرط، إذا ما دون القيد، بعدم املقّيد النتفاء بالبطالن احلكم

 .املوارد هذه مثل يف الشرطّية

 علمه بصورة الكالم تقييد أّن غري صحيح،قّدس سّره  منه الكالم وهذا

 القيدّية هو فسادهاو اإلجارة صّحة يف امليزان فإّن له، وجه ال مما باحلال

 .اجلهلو العلم ال الشرطّيةو

 

 



 

 

 

 اخلامس الفصل

كان  أطرافهاو املزارعة أر

  األحكامو األشكال

 البذر يكون أن بني املزارعة صّحة يف فرق ال :[11 مسألة]
  يكون أن إال ،ذلك تعيني من البّدو ،[1] منهما أو العامل أو املالك من

 

كان توزيع [1]  العقد أطراف على املزارعة أر

 بل املزارعة، يف للبذر املقدِّم عن للحديث هنا قّدس سّره املاتن السّيد يتعّرض

 قدو البذر،و العملو العواملو األرض هيو األربعة، املزارعة ألركان املقّدم

 أو أحدهما من البذر كون يف مشكلة ال أنه ـ للمشهور وفاقًا قّدس سّره ـ حكم

 بالتنصيف إّما األربعة األركان مقدِّم يف الفرق بعدم فحكم ترّقى ثّم كليهما،

 .ذلك حنوو اآلخر، على البقّيةو واحدة يف أو اجلميع يف الشركة أو بينهما

 :أمرين أحد ذلك يف والوجه

 مشوهلا على بناًء إطالقاتها،و العقود صّحة بعمومات التمّسك :األول

 .ارعةللمز

 ورد حيث البعض، بعضها إىل بضّمها نفسها املزارعة بروايات التمّسك :الثاين

 الثالث بعضها يفو املالك، على اآلخر بعضها يفو العامل، على البذر أّن بعضها يف

 مما ذلك، غري بعضها يفو العامل، من األرضو العمل الرابع يفو النفقات،
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 .القبيل هذا من شرطّية وجود عدم على يدّلل

احملّققني بعض أفاده ما على ـ اّدعي حديث يوجد ذلك قبال يف أّنه إال

(6)

 ـ 

 بكاّفة مطلقًا النفقةو املالك من األرض بكون املزارعة حصر يف ظهوره

 للمزارعة األخرى األشكال تعود ال احلديث هذا معو العامل، على أشكاهلا

 .آخر بعنوان تصّح قدو بعنوانها، صحيحًة

 عبد أبي عن)): فيها جاء حيث شعيب بن يعقوب صحيحة هو احلديث وهذا

 :قال أن إىل...  األرض له تكون الرجل عن سألته: قال عليه السالم اهلل

 اهلل أخرج فما لصاحبها، األرضو منك، النفقة: فقال املزارعة؟ عن سألتهو

صّلى اهلل عليه  اهلل رسول أعطى كذلكو الشطر، على قّسم ء يش من( منها)

 مّما النصف هلمو يعمروها أن على إّياها فأعطاهم أتوه حني خيربوآله وسّلم 

((أخرجت

(4)

 عن السؤال هو(( املزارعة؟ عن سألته)): قوله ظاهر فإن ،

 .عنه التعّدي ميكن فال شرعًا، هلا حتديدًا اجلواب فيكون ماهيتها،و حقيقتها

 :ذلك دفع وميكن

 حكمها، عن إّنماو املزارعة، حقيقة عن السؤال يف ظاهرة ليست إنها :أواًل

عليه  اإلمام فيكون معهو الربا، حكم أي الربا؟ عن سألته: يقال كما متامًا

 منها، املتعارف بذكر الترّبع على اجلري باب من املزارعة بّين قد السالم

صّلى اهلل  اهلل رسول بني املعاملة فيه وقعت يالذ الشكل بيانه ألجل خصوصًا

 .خيرب على اليهودو عليه وآله وسّلم

 الداّلة املنفصلة القرائن لكثرة به، األخذ ميكن فال ظهورها، سّلمنا لو :ثانيًا

 مساعةو الكرخي، كصحيحة عّدة، بأشكال وقوعهاو املزارعة صّحة على

                                                            

 .611 -19: 61 الوثقى العروة مستمسك احلكيم، السّيد -6

 .4 ح ،61 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -4



  

 تكون أن بني فرق ال كذاو ،[1] اإلطالق إليه ينصرف معتاد هناك
 أن يلزم ال كذاو العامل، بنيو بينه مشتركًة أو بالزارع خمتّصًة األرض

 يف احلال كذاو عليهما، كونه فيجوز العامل على العمل متام يكون
 .املصارف سائر

 فيصّح العوامل،و العملو البذرو األرض: أربعة أمور هنا وباجلملة
 يكون أن جيوزو البقية، اآلخر منو هذه أحد أحدمها من يكون أن
 أحدها بعض أحدمها من يكون أن جيوز بل منها، اثنان منهما كلٍّ من
  على فهي الكّل، يف االشتراك جيوز كما البقّية، اآلخر منو

 خالف العقدية ال التكوينية املزارعة على محلهاو ذكره، تقّدم مّما وغريها

 .الظاهر

 عقد املزارعة فإّن بظهورها، األخذ عن مينع اللّبي الدليل وجود إّن: ثالثًا
 اإلمضاء بدور جاء الشارع إّنماو ،صّلى اهلل عليه وآله وسّلم زمنه يف معاش

 األشكالو للصور شاملة هي بل حتديدها، على دليل ال املمضاة السريةو له،
 .كاّفة للمزارعة املذكورة

 قّدمةاملت الشروط من العاشر الشرط يف هذا عن احلديث تقّدم قدو [1]

 القائل املبنى على خصوصًا للبطالن، ـ التعيني عدم مع ـ وجه ال نعم املزارعة، لعقد

 كان كما معًا عليهما البذر يكون عليه إذ شركة، عقد إىل املزارعة برجوع

 .هناك القاعدة مبقتضى معًا، هلا احلاصل

الغررية لزومو اجلهالة ألجل البطالن ودعوى

(6)

 هذه يف حمّلها غري يف 

 .فيها الكربى سّلمنا لو العقود،
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 فيجوز عينه دفع البذر عليه من على يلزم الو ،[1]يشترطان ما حسب
 

 إذا االشرتاك فإّن للمناقشة، قابل الصورة هذه يف االشرتاك جواز [1]

 فال ذلك حنو أو البقية اآلخر منو العوامل أحد أحدهما من يكون بنحٍو كان

 ال إذ مزارعة يسّمى ال فهذا مثًلا األرض يف كاشرتا بينهما يكون أن أما بأس،

 إذ قّدمه، الذي النصف خصوص يف إمناو األرض، متام يف معه املزارعة تقع

 األخرى العوامل مع اآلخر من ـ الفرض حسب ـ يكون سوف اآلخر النصف

 باآلخر، خاّص متامه بل البّتة مزارعة النصف ذاك يف تقع فلم معهو كاّفة،

 .مطلقة بصورة ال النصف خصوص إىل املزارعة فمرجع

 العوامل أحد اختصاص شرطّية إضافة من البّد أنه أفدناه ما ومعنى

 مثاله آخر، أمٌر هذا لكن للشركة، املوجبة اإلشاعة حتصل قد نعم بأحدهما،

 يف فالشركة أجري، ثالث بواسطة أرض زرع يف شخصان اشرتك لو ما مثال

 عنوان لتحّقق مساوقًا حتّققها يكون أن دون الفرض يف تتحّقق احملصول

 فيها بل األصول، يف دونها احلاصل يف مشاركٌة املزارعة قوام ألّن املزارعة،

 .مشاركة ال فقط مساهمة توجد

... )): املتقّدمة مساعة موّثقة يف جاء مبا الكالم هذا يناقش قد أّنه إاّل

 أو أقل أو جريب ةمائ األرض يف يبذر الرجل: قلت املزارعة؟ عن سألته: قال

 الذي البذر هذا مثن نصف مّني خذ: فيقول رجل فيأتيه غريه أو طعامًا أكثر

((بأس ال: قال فيه؟ أشركينو علّي نفقتك نصفو األرض يف زرعته

(6)

، 

 واقعّية ال أبرزت اليت فالشرطّية معهو كّلها، العوامل يف شركة فيها أّن بتقريب

 ال إذ احلكم، يف تغيريًا يوجب ال البذر دبع وقعت املعاملة أّن جمّردو هلا،

 .لذلك خصوصية

  يف يرد ملو السائل، كالم يف ورد باملزارعة التعبري إّن :أواًل: عليه ويرد
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 مباشرة يلزم ال كما العوامل، إىل بالنسبة كذاو ،[1] قيمته دفع له
 .[2] الشرط مع إال العمل على األجري أخذ له فيجوز بنفسه العامل

 اثنني، من أزيد بني املزارعة عقد جواز األقوى: [12 مسألة]
 ثالث من العملو آخر من البذرو واحد من األرض تكون بأن

 يكون كأن ذلك من أزيد بني يكون أن جيوز بل رابع، من العواملو
 إىل بالنسبة هكذاو آخر، من اآلخر بعضهو واحد من البذر بعض
 يكفي بل القات،اإلط مشولو املزارعة لصدق العوامل،و العمل

 الصّحة عدم تقوية من املسالك يف ملا وجه فال العاّمة، العمومات
 الشارع من التوقيف على فتتوّقف األصل، خالف على أّنها بدعوى

 طرفني بني يكون أن البّد العقد أّن: دعوىو ذلك، عنه يثبت ملو
 تكون وجه على أزيد أو ثالثة من ترّكبه جيوز فال قابل،و موجب

 .[3] الدعوى أّول فإّنه باملنع، مدفوعٌة له ًاأركان
 .به ُيستشهد حّتىعليه السالم  كالمه

 من األرض تكون معهو األرض، هوو بأحدهما خيتّص ما فيها إّن :وثانيًا

 .واضح هو كما فرضنا عن خارج هذاو منهما، اشرتاك مورد البقيةو أحدهما

 .واضح هو كما العني يف خصوصّية لعدم [1]

 إالو القيدّية، حنو على تكن مل ما الشرطّية، على اخليار له كونفي [2]

 .سابقًا تقّدم كما املتعّين هو فالبطالن

 املزارعة يف العقد أطراف تعّدد [3]

 املزارعة عقد وقوع لصورة املسألة هذه يف قّدس سّره املاتن السّيد يتعّرض

 للبذر مالك آخرو مثاًل لألرض مالٌك هناك يكون بأن طرفني، من أكثر بني



 

 

........................................................ 

 

 الثاني البعضو أحدهما من هذه بعض أو العمل، منه رابعو للعوامل مالك وثالث

 .كثريًا املزارعة يف املشاركني عدد يزداد هكذاو اآلخر، من

 صاحب إىل فيها االشتباه ُنِسَب صورٍة استبعاد من البّد البداية، ويف

قّدس سّره احلدائق

(6)

 إذا كما الطرفني، أحد يف تعّدد هناك كان إذا ما هيو ،

 عّمااًل زارع واحٌد مالك أو واحدًا عاماًل فزارع متعّددًا األرض مالك كان

 حينئٍذ قائمة املزارعة لكون صّحته، يف شبهة ال هذا فإن ذلك، حنوو متعّددين

 ميلكه مال كبيع متامًا متعّددة، مزارعات ىلإ كاملنحّلة أّنها غايته بطرفني،

: املاتن السّيد عّبر هنا منو فيه، إشكال ال مما العقد هذا فإّن شخصان،

 من واحد كّل يكون ال اليت الصورة، هذه عن احرتازًا ،((له أركانًا تكون))

 .جمموعهم هو إّنما الواحد الركن بل املزارعة، يف ركنًا فيها األرض كماّل

صّحتهاو املعاملة جواز يرى اجتاه املسألة ففي حال، ّيةأ وعلى

(4)

 قدو ،

 إليه مال قدو البطالن، يرى آخر اجتاهو ،قّدس سّره املاتن السّيد إليه ذهب

مجاعةو مسالكه يف الثاني الشهيد

(1)

. 

  بالبطالن القول أدّلة

قّدس  املاتن السيد بعضها ذكر بوجوه، بالبطالن القول على برهن وقد

 :هيو هنا سّره
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 بني يكون أن البّد العقد إّن)): أخريًا بقولهقّدس سّره  له أشار ما :األّول

...(( قابلو موجب طرفني

(6)

 بني قيامه العقد وضع مقتضى إّن: حمّصلهو 

 على ذلك كان فصاعدًا الثةث بني املزارعة قيام فرض فإذا أزيد، ال اثنني طرفني

 .للبطالن موجب هوو العقود، طبيعة خالف

 أول فإّنه)): بقوله نفسهقّدس سّره  املاتن السّيد ذكره ما :واجلواب

 بلحاظ العقد يف االثنينية شرطية على ملزم دليل يقم مل إّنه: مفادهو ((الدعوى

 قائمة ودعق سنخ فبعضها ذلك، يف ختتلف نفسها العقود إّن بل أطرافه،

 عقود سنخ اآلخر بعضهاو اإلجارة،و البيع حنو التمليكّية كالعقود بطرفني

 تعّدد من فيه مانع ال حيث الشركة كعقد فيها طرفني من أكثر َتَسُع

 البقّية جمموع من القبولو أحدهم من اإلجياب لفرض موجب الو الشركاء،

 تقّدم كما ـ فإنها القبيل هذا من املزارعةو الطرف، اثنينّية املعاملة تغدو لكي

 قابلّيتها من مانع فال اإلنتاج، عوامل يف مساهمةو احملصول يف شركة حنو ـ

 .فيها العقد أطراف لتعّدد

قّدس سّره اجلواهر صاحب ذكره ما :الثاين

(4)

 للقول به منتصرًا ،

 ثلثًا للبذر القسمة عن النهي بروايات التمّسك هوو الثالثّية، املزارعة ببطالن

 .الكالم حيرم إمنا بأّنه ـ بعُضها ـ معّللًة..  ثلثًا للبقرو

 :هي الروايات وهذه

 عن عليه السالم اهلل عبد أبو سئل)): قال احلليب صحيحة :األوىل الرواية

  الرجل
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 شيئًا، يسّمي أن ينبغي ال: الق ثلثًا؟ للبقرو ثلثًا، للبذر فيشرتط األرض يزرع

((الكالم حيّرم فإّنما

(6)

. 

 فيزرع يزارع الرجل يف)): قال سنان بن اهلل عبد صحيحة :الثانية الرواية

 شيئًا يسّمي ال: قال لألرض، ثلثو للبذر، ثلثو للبقر، ثلث: فيقول غريه، أرض

 إنو نصفًا، شئت إن كذا،و كذا فيها أزرع: يقول لكنو البقر،و احلّب من

((ثلثًا شئت

(4)

. 

عليه  اهلل عبد أبا سألت)): قال خالد بن سليمان رواية :الثالثة الرواية

 ال: قال ثلثًا؟ للبقرو ثلثًا، للبذر فيشرتط آخر أرض يزرع الرجل عنالسالم 

((الكالم حيّرم فإّنما بقرًا، الو بذرًا يسّمي أن ينبغي

(1)

. 

 أّنه ،عليه السالم اهلل عبد أبي عن الشامي الربيع أبي خرب :الرابعة الرواية

 للبقر؟ ثلثًاو للبذر، ثلثًا عليه فيشرتط آخر، رجٍل أرض يزرع الرجل عن ُسئل))

 يف أزرع: األرض لصاحب يقول لكنو بقرًا، الو بذرًا يسّمي أن ينبغي ال: فقال

 يسّمي الو شرط، من كان ما أو ثلث أو نصف كذاو كذا منها لكو أرضك

((الكالم حيّرم فإّنما ًا،بقر الو بذرًا

(2)

. 

 ء شي جعل عن نهت الروايات أّن ـ يظهر ما على ـ االستدالل وتقريب

 فالنهي صاحبهما، ميلك إمناو متلك ال البقرو البذر أّن الواضح منو للعوامل،

  حتريم إىل الكالم حتريم فريجع املالك، دون العامل على احلّصة جعل عن نهي
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 إىل احلصص إرجاع يوجب املالك تعّدد أّن معناه هذاو بالعوامل، االشرتاك ربط

 .العوامل

 الكالم، بتحريم احلرمة عّللت الروايات فإّن ظاهر، غري املعنى هذا أّن إال

 ّددتع بل الكالم، حتريم النهي نكتة كانت ملا التقريب هذا صحيحًا كان لوو

 .أزيد ال طرفني وجود هو الروايات هذه مورد أّن على األطراف،

 !الكالم؟ حتريم من املراد هو ما لكن

 إىل علمها رّد من البّدو تعليلها، جنبة يف جمملة الروايات هذه أّن واحلّق

 تسمية أّن حمّصلهو به، بأس ال تفسريها يف احتمال إثارة ميكن أّنه إال أهلها،

 من حبّصة سيقابل البذر أّن بعنوان املعاملة دخل قد البذر صاحب أّن تعين البذر

 التوّرط إىل يؤّدي ما هوو املزارعة، ال البيع بعقلّية دخل أّنه معناه هذاو األرض،

 الدخول فإّن البقر يف احلال كذاو اجلنس، الحتاد نظرًا الربا حمذور يف

 أن البّد املقابل أّن مع ة،حّص مقابل إجارّية معاملة يف إدخاهلا معناه بتسميتها

 خارجيًا مااًل ليست هنا العقد حني احلّصةو معلومًا، ذّميًا أو خارجيًا مااًل يكون

 .هكذاو اإلجارة فتبطل ذّميًا الو

 عاكس هو مبا بل لفظ، هو مبا حترميه ال الكالم حتريم معنى فيكون

 حمذور فيه مما احنوهمو اإلجارةو البيع من املعاملة هذه يف املتعامل قصد عن

 يشهدو فحسب، املزارعة بروحّية املعاملة دخول من البّد أّنه ذلك نتيجةو شرعي،

 .الربا يف التعابري نفس ورود له

 على فتتوّقف)): بقولهقّدس سّره  املاتن السّيد إليه أشار ما :الثالث

 ما منها ء شي بصّحة احلكم ميكن ال توقيفّية العقود إّن: تقريبهو ،((التوقيف

 الصورة، هذه يف هلا مصّحح دليل املزارعة يف يرد ملو ذلك، على دليل يرد مل

 فيها فيحكم



 

 

........................................................ 

 

 بالبطالن

(6)

. 

 :العقود توقيفّية تعبري إّن :وجوابه

 ةموقوف عقد كّل صّحة جيعل الذي باملعنى التوقيف كربى به أريد إن -6

 جلعل وجه ال أنه إال فيه، شك الو مسّلم أمٌر فهذا الشرعي، اجمليز ورود على

 العام النّص يكفي بل املسألة، يف الوارد اخلاص النص هو اجمليزو املصّحح

 .الصّحة كعمومات

 عقود أن قّدس سّره ـ املاتن السّيد فهمه ما لعّله كما ـ به أريد إنو -4

 يف فالبّد العمومات، تشملها فال األصل خالف على املساقاةو املزارعةو املضاربة

 مل الباب يف الروايات بتتّبع حننو اخلاّص، الدليل التماس من تصحيحها مقام

 دون بطرفني قائمًة كانت إذا فيما سوى املزارعة عقد صّحة على يدّل ما جند

 .الزيادة صورة يف البطالن أصالة على فتبقى معهو األزيد،

 :له جوابني ذكر فيمكن عنىامل هذا أريد إن

 ـ نلتزمو الثالثة، العقود يف البطالن أصالة فيه ننكر مبنائي جواب :األّول

 .فيها العمومات بكفاية ـ سابقًا قّويناه كما

 الدليل ورود نّدعي أّننا إال املبنى، سّلمنا لو أّنه هوو بنائي جواب :الثاين

 :وجوه بأحد بهتقري ميكنو املزارعة، يف التصحيح على اخلاّص

 بالصّحة القول أدّلة

 املزارعة لصدق)): بقولهقّدس سّره  املاتن السّيد ذكره ما :األّول الوجه

  مشولو
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((اإلطالقات

(6)

 صدق يف شّك ال األطراف الثالثي العقد هذا إّن: تقريبهو ،

 اليتو املزارعة روايات يف الواردة اإلطالقات فتشمله معهو ه،علي املزارعة عنوان

 .بصحته فيحكم مطلق بقول العقد هذا بصّحة احلكم تضّمنت

 :قبيل من اإلطالقات وهذه

 السنني؟ بيعو املزارعة عن سألته: قال)): مسلم بن حممد صحيحة -6

((بأس ال: قال

(4)

. 

 باملزارعة بأس ال: قال المعليه الس اهلل عبد أبي عن)): احلليب صحيحة -4

((اخلمسو الربعو بالثلث

(1)

 .الطرف اثنينية بكونها املزارعة تقّيد مل فإنها ،

 البيان مقام يف كونها لعدم فيها، إطالق ال الروايات هذه إّن :عليه ويرد

 :احليثيات بعض من البيان مقام يف هي إمناو اجلهات، متام من

 أحناء من حنٍو إىل فيها نظره أّن فالظاهر مسلم، ابن صحيحة أّما -أ

 حيث سابقًا، املزارعات يف موجودًا كان حنٌو هوو السنني، بيع هوو املزارعة

 منها يستفيدو فيزرعها معدودة، سنني اآلخر فيأخذها األرض يقّدم املالك كان

 بل سؤالني على مشتملًة الرواية تكون فال عليهو مالكها، إىل عامرًة ُيرجعها ثّم

 قبول لعدم املنفعة، نقل بل الرقبة بيع منه يراد ال السنني بيع ألن واحد، سؤال

 .املزارعة غري شيئًا ليس السنني بيع أّن نعرف بهذاو للزمانية، البيع

 ال يقل ملو ،((بأس ال)): بقولهعليه السالم  اإلمام جواب :أواًل: له ويشهد

 .بهما بأس
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 األرض تقّبلو املزارعة يف الواردة األخرى الروايات بضميمة :وثانيًا

 من شكل إىل ناظرة الرواية فتكون معهو غريه،و اآلخر احلليب كصحيح

 .فيها إطالق الو املزارعة أشكال

 تقع ال حتى حبّصة األرض تقّبل إىل نظرها فألن احلليب، صحيحة أّماو -ب

 صحيح القبيل هذا منو بطعام، التقّبل عن النهي لورود مسّمى، امبطع املزارعة

 حبنطة األرض تقّبل ال: قال عليه السالم اهلل عبد أبي عن)): اآلخر احلليب

...(( به بأس ال اخلمسو الربعو الثلثو بالنصف لكنو مسّماة،

(6)

. 

 مقام يف تكون فال خبصوصها، الرواية يف امللحوظة هي النكتة فهذه

 يف اإلطالق لدعوى جمال فال معهو اجلهة، هذه غري كاّفة اجلهات من انالبي

 .املقام

 اخلصوصّية بإلغاء عنه املعّبر العريف باإلطالق يتمّسك أن :الثاين الوجه

 الباب روايات جمموع يف العقالئية املناسباتو العريف الفهم إعمال أّن بتقريب

 األرض أّن عن تتحّدث تارًة رواياتفال فيها، الطرفني خصوصّية إلغاء إىل يؤّدي

 فتلغى هكذا،و طرف من البذر مع األرض تارةو طرف، من البذرو طرف من

 .اإلنتاج عناصر يف املساهمة مطلق املالك يكونو اخلصوصّية

 بالنصوصية الداّلة املزارعة روايات ببعض يتمّسك أن :الثالث الوجه

 على دّل ما هي الروايات هذهو اإلطالق،و بالظهور ال املطلوب على الصراحةو

 دّلت قدو املسلمني، لعاّمة مملوكة األرض هذه فإن اخلراج، أرض يف املزارعة

 باعتباره األراضي هذه يف الناتج من قسط أخذ حّق له السلطان أّن على النصوص

 إالو تسهياًل كان اجلائر إىل بالدفع االجتزاء ألّن ،عاداًل كان لو حتى متوّليًا

 .أيضًا عادلال فيشمل

                                                            

 .6 ح ،61 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -6
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 :ثالثة أطراف عندنا فيكون وعليه

 .السلطان ولّيهمو املسلمون هوو األرض، مالك -6

 .البذر مالك -4

 .العامل -1

 متعّلقًا السلطان أخذ يكون أن على موقوف االستدالل هذا أّن إال

 ء شي استفادة ـ ذلك مع ـ ميكن يعد مل إالو شابه، ما أو بأجرة ال نفسه باحملصول

 حبيث املزارعة بنحو اآلخرو اإلجارة بنحو أحدهما: حنوين على القبالة فإّن منها،

 صّرحت لقد بل جزمًا، سائدًا كان الثاني النحوو األرض، ناتج من حّصًة يأخذ

 دةإفا يف صرحيتني فتكونان شعيب، بن يعقوبو الكرخي صحيحتا به

 .املطلوب

 يف كان حلّقه السلطان أخذ أّن ذكرت فإّنها الكرخي، صحيحة أما -أ

 حّقه السلطان فيأخذ القسمة وتكون)): فيها جاء حيث القسمة، طول

))...

(6)

 يف اخلارج يف حدوثًا األكثر األمر هوو القسمة، فرع السلطان فحّق ،

 .اإلجارة بنحو القبالة ال األزمنة، تلك

 يف كان فيها اخلراج أّن فلوضوح شعيب، بن يعقوب حةصحي أّماو -ب

 حيث الناتج، من حّصة هو إّنما السلطان حّق أن على شاهد هوو العمران، طول

..(( خراجها يؤّديو ُيصلحهاو يعمرها أن... )): فيها جاء

(4)

 أن فرض لوو ،

 هو كما بالعمارة السلطان حّق لربط معنى يكن مل إجاريًة كانت هنا القبالة

 .واضح

                                                            

 .6 ح ،61 باب املساقاة،و عةاملزار كتاب سابق، مصدر الوسائل، -6
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 يف واضحًة كانت إنو الروايات بأّن أيضًا الوجه هذا يف يناقش قد أّنه إال

 املزارعة ال الطوليتني املزارعتني إىل نظرها كون املمكن من أّنه إال املزارعة

 يأخذ الذي الرجلو لطانالس بني مزارعة تقع بأن ذلكو العرضية، الثالثية

 اخلراج على احلصول هّمه إمناو بالعامل له هّم ال السلطان إّن حيثو األرض،

 بإجراء السلطان مع املعاملة أوقع الذي املذكور الرجل يقوم اتفق، كيفما

 دام ماو طولّيتان، مزارعتان هناك فتكون الزارع، مع حّصته يف ثانية مزارعة

 يف الروايات بظهور اجلزم ميكن فال ـ معقولة ورةبص ـ واردًا االحتمال هذا

العرضّية الثالثّية املزارعة

(6)

. 

 :ذلكو اجلواب، معرض يف املناقشة هذه لكّن

 هلدم احتماهلا موجٌبو حمتملًة كانت إنو الطولية املزارعة إّن :أواًل

 هذا مثل عن ساملة الكرخي رواية أّن إال املذكورة، بالنصوص االستدالل

 .البقّيةو السلطان بني العرضية القسمة يف لظهورها ال،االحتم

 ترجع ال هلذاو فعلي، متّلكو متليك فيه ليس املزارعة باب إّن :وثانيًا

 إىل ـ القادمة املسألة يف سيأتي ما على تصحيحها على بناء ـ الطولّية املزارعة

 الطولية اإمنو الثالثة، األطراف بني الشركة وقوع يساوق حتّققها ألّن حمّصل،

 حيث فإنه اإلجارة، باب يف كما التمّلكو التمليك مثل خبالف ركنية، ال زمانّية

 قبل من الثانية اإلجارة وقوع معناه كان فيه ثالثة أطراف دخول ميكن ال

 تكون عليهو فحسب، زمانيًة ال ركنيًة طوليًة األوىل اإلجارة طول يف املستأجر

 العرضّية للمزارعة مفيدًة ـ الطولّية املزارعة على بداللتها ـ املزارعة روايات

 .إليها لرجوعها األطراف، الثالثية
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 أو مزارعته يف غريه يشارك أن للعامل جيوز :[13 مسألة]
 املالك، من أو منه البذر يكون أن بني فرق غري من حّصته، يف يزارعه

 إال الغري ذلك إىل األرض تسليم جيوز ال نعم، إذنه، فيه يشترط الو
 جواز الظاهرو أيضًا، اإلجارة يف كذلك هو كما ضامنًا، كان إالو بإذنه
 بصلٍح ـ للمالك الطرف هو كأّنه يكون حبيث ـ الغري إىل مزارعته نقل

 إىل حّصته نقل جيوز كما عوض، بال أو خارج من لوو بعوٍض حنوه،و
 عقد ألّن ذلك كّل بعده، أو احلاصل ظهور قبل ذلك كان سواء الغري
 ثلثًا أو نصفًا ـ األرض منفعة لنقل املوجبة الالزمة العقود من ارعةاملز
 السلطنة، قاعدة مبقتضى الغري إىل نقلها فله العامل إىل ـ حنومها أو
 العمل مباشرَة عليه َشَرَط املالك يكون أن بني ذكرنا فيما فرق الو

 ل،للعم مباشرته بنيو املذكورات صّحة بني منافاة ال إذ ال، أو بنفسه
 أو يشارك أن فيصّح العمل، مباشرة املزارعة صّحة يف يلزم ال إذ

 .[1] الغري ذلك دون املباشر هو يكونو غريه يزارع
 عن يزيد مبا األطراف تعّدد مع حتى املزارعة جواز الصحيح أّن فتحّصل

 .اثنني

 الطولّية املزارعة [1]

 تقع اليت الطولية عةللمزار املسألة هذه يفقّدس سّره  املاتن السّيد يتعّرض

آخر مزارٍعو العامل بني

(6)

 :أربع صورًا فيها فيذكر ،
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 معه، شريكًا فيجعله حّصته يف غريه العامل يشارك أن :األوىل الصورة

 فيقوم ،مثاًل النصف للعامل أّن على العاملو املالك بني مزارعة حصلت لو كما

قّدس  عنها عّبر قدو اخلاص، نصفه يف آخر مزارع مع مشاركة بإيقاع العامل

 .باملشاركةسّره 

 العاملو املالك بني املزارعة تقع بأن حّصته يف يزارعه أن :الثانية الصورة

 آخر مزارع مع حصته يف مزارعٍة عقد العامل فيوقع مثاًل النصف للعامل يكونو

 املالك حّصَتي من الباقي يكونو حّصته من الثلث اآلخر للمزارع أّن على

 .له اآلخر املزارعو

 بعض لدى لإلشكال حماًل وقعت الصورتني هاتني بني التفرقة أّن إال

 الصورة من قّدس سّره املاتن السّيد أراد إن أّنه ذكر حيث ،قّدس سّره األعالم

 الرابعة الصورة إىل وعرج فهذا العامل، حّصة من شيئًا اآلخر املزارع إعطاء األوىل

 إدخال أراد إنو فبعضها، هنا أّما احلصة متام إعطاؤه فيها ُفرض قد أّنه غايته

 أفاده ملا حمّصل يظهر فلم الثانية، الصورة إىل رجوع فهو العمل يف اآلخر املزارع

منفردًة األوىل الصورة من

(6)

. 

 :ألّننا ذلكو صحيح غري اإلشكال هذا أّن إاّل

 سيأتيو مضى فيما قّدس سّره املاتن السّيد إليه ذهب ما على بنينا إن -أ

  من
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 حّصته، بنسبة العامل إىل املنفعة ملكّية انتقال توجب معاملة سنخ املزارعة أّن

 اّص،اخل ملكه يف شركة عقد إيقاع إىل راجعًة هنا األوىل الصورة فتكون

 هنا فاملنفعة مزارعة، بعقد عنده عاماًل اآلخر املزارع كون الثانية تعدو ال بينما

 فتنتقل الثانية على أّماو التبعّية، بقانون اآلخر املزارع إىل تنتقل األوىل على

 .املزارعة عقد مبقتضى

 فالصورة املنفعة، يف التمليك عدم من املختار باملسلك التزمنا إن أّماو -ب

 كان لو البذرو العمل يف اآلخر املزارعو العامل بني مشاركة إىل مرّدها وىلاأل

 عمل استلم قد اآلخر املزارع إّن إال تفيد فال الثانية الصورة أّماو العامل، على

 اآلخر العامل يساهم حبيث بعضًا أو شيئًا العامل يعمل ال حبيث كالًّ إما األرض

 .املزارعة هذه تصحيح سيأتيو ء، بشي

 يعد مل العوامل يف الشركة يشمل معنى إىل املزارعة عقد أرجعنا لو نعم

 الشركة بلحاظ تارًة متحّققًة املزارعة تكون غايته الصورتني، بني فرٌق هناك

 .أيضًا بالتشقيق بأس فال معهو بدونها، أخرىو العوامل يف

 الظاهرو)): بقولهقّدس سّره  املاتن السّيد إليه أشار ما :الثالثة الصورة

 بوضع ـ مقطوع بعوضو جمانًا ـ العامل يقوم حيث ،((الغري إىل مزارعته نقل جواز

 له تعود فال املالك، مع املعاملة طرف يف عنه بدياًل بوصفه مكانه اآلخر املزارع

 .مطلقًا باآلخر عالقة

 حّصته نقل جيوز كما)): بقولهقّدس سّره  إليه أشار ما :الرابعة الصورة

 قبل الغري إىل ـ جمانًا أو بعوٍض ـ حّصته متام ينقل العامل أّن مبعنى ،.((. الغري إىل

 .بعده أو الّزرع ِوْدَب

 باجلواز مجيعًا األربع الصور هذه يفقّدس سّره  املاتن السّيد حكم وقد

 النفوذ،و



 

 

........................................................ 

 

 صورتي بني فرق بالو كما العامل، أو املالك من البذر كون بني فيها فرٍق بال

إذنه عدمو العامل من اخلطوات بهذه املالك إذن

(6)

 تسليم بأّن يستدرك أنه إال ،

 مع انسجامًا منه هوو األرض، مالك بإذن مشروط أمٌر اآلخر املزارع إىل األرض

 لفرض املنفعة تأجري للمستأجر بأن هناك أفاد حيث اإلجارة، كتاب يف مبانيه

 الو العني ملالك ملٌك الرقبة ألّن مشكل، العني تسليم أّن إال له، ملكًا كونها

 إنو العامل فإّن كذلك، األمر املقام يفو إذنه، بدون العني يف التصّرف جيوز

 صاحبها، برضا مرهون أمٌر األرض تسليم أّن إال اآلخر املزارع مع عقوده أجزنا

 بأّن اإلجارة حبث يفقّدس سّره  عليه أورد قدو ملكه، على رقبتها بقاء لفرض

 أفدناه كما ـ هناك يتحّقق فما املباشرة شرطية مع إال ذلك اإلجارة عقد لوازم من

 .بعينه هنا يأتي

 األربع الصور يف الصّحة علىقّدس سّره  املاتن استدل فقد حال، أّية وعلى

 قاعدة مورد قحتّق يستدعي هوو املنفعة، نقل إجيابهو املزارعة عقد بلزوم

العامل هذا لصاحل السلطنة

(4)

. 

 ماو منفرد، بشكل معاجلتهاو الصور فرض من بد ال أّنه :والتحقيق

 :هو قوله ميكن

  مببنى قبلنا لو حتى بأّنه فيها يستشكل فقد :األوىل الصورة أّما
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 املشاركة هذه تصحيح ميكن ال للمنفعة، العامل ملكية من قّدس سّره املاتن

 من الشركة هذه كون يوجب فإّنه املالك من كان إن البذر ألّن فيها، الواردة

 أرٍض يف يشرتكا مل اآلخر الزارعو العامل أّن املفروض ألّن األعمال، شركة

 اطلة،ب األعمال شركةو العمل، يف ـ تقدير أقصى على ـ تشاركا إّنماو بذر الو

 الشركة حبث يف حّققناه كما

(6)

. 

 أن إىل هنا الشركة عقد مرّد ألّن الصورة، هذه صّحة اإلنصاف أّن إال

 تقديم مقابل اآلخر للمزارع األرض يف التصّرف يف حّقه من قسطًا يقّدم العامل

 ـ األرض متام يف الطولية املزارعة صّحة على به يربهن فما عليهو لعمله، اآلخر

 بعض يف كذلك ألّنه أيضًا، هنا يأتي ـ الثانية الصورة يف له التعّرض أتيسي فيما

 .األرض

 أو بذر منه كان سواء صحتها، يف الرتّدد ينبغي فال :الثانية الصورة وأما

 :ثالثة ألموٍر ذلكو ال، أو شيئًا قدم ال،

 ـ الفراغ بعد الطولية املزارعة لصّحة املقتضية العامة العمومات :األول األمر

 حّق ثبوت كفايةو يقدمها ملن األرض ملكية شرطية عدم عن ـ حّققناه كما

 .بالحق لوو التصرف جواز حمض حّتى بل فيها، له التصرف

 بأصالة فيه التزمنا لو حتى نفسه املزارعة باب روايات :الثاين األمر

 :نوعني على الروايات هذهو الفساد،

 بن حممدو احلليب صحيحيت قبيل من سابقًا املتقّدمة املزارعة مطلقات -أ

مسلم

(4)

  من البيان مقام يف النصوص هذه كون فرع مبثلها التمّسك أن إال ،

                                                            

 حول حبثه قبل الوثقى العروة كتاب يف الشركة مباحث ظله دام األستاذ السيد دّرس حيث -6

 (.املقّرر. )مّنهو بفضله أيضًا البحوث تلك لنشر يوّفقنا هللا لعّلو املساقاة،و املزارعة

 .1 -6 ح ،9 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -4



 

 

........................................................ 

 

 .السابقة املسألة يف ذلك ناقشنا قدو املزارعة، جهات متام

 خصوص صّحة على اّلةالد اخلاّصة الروايات هوو االعتماد، عليه ما -ب

 :قسمني على هيو الطولية املزارعة

 الزراعية القبالية استظهار على بناءًا اخلراج، أرض يف ورد ما :األول القسم

 الكرخي رواييت قبيل من هلا، الشمول بالتاليو اإلطالق من أقل ال أو منها،

املتقدمتني شعيب بن يعقوبو

(6)

 كثرأ يعقوب روايةو السابقة، املسألة يف 

 .َقْبل من ذلك ذكرنا كما الطولية املزارعة يف ظهورًا

املختار بن الفيض رواية منهما وأصرح

(4)

: قال)): صراحة فيها جاء حيث 

 من أتقّبلها أرض يف تقول ما فداك جعلت: عليه السالم اهلل عبد ألبي قلت

 نم لي كان ء شي من منها اهلل أخرج ما أّن على أكرتي أؤاجرها ثّم السلطان

 أعامل كذلك به، بأس ال: قال السلطان؟ حّق بعد الثلث أو النصف ذلك

 الكراء خصوص منه يراد ال(( أكرتي أؤاجرها)) تعبري فإن ،((أكرتي

 األجر ال املعاوضة يف النسبة لظهور األعم، املعنى بل جزمًا، بعنوانهما اإلجارةو

 عنوانهما غري يف بالبا يف املصطلحني هذين استعمال على شاهد هذاو املقطوع،

 .اإلطالق من أقل الو املزارعة يستفاد السلطان حّق فبقرينة معهو اخلاص،

 املتقّبل،و السلطان بني مزارعٍة عقد وقوع يف ظاهرة النصوص فهذه

 يف الصّحةو باجلواز حكمت قدو اآلخر، املزارع بنيو بينه أخرى مزارعٍةو

 .ذلك

 :قبيل من املسألة يف صرحيًا اإلجارة كتاب يف ورد ما :الثاين القسم

  األرض أتقّبل: اهلل عبد ألبي قلت: قال)) :احلليب صحيحة -أ

                                                            

 .4 -6 ح ،61 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -6

 .1 ح ،63 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -4



  

........................................................ 

 درهم بألف فأتقّبلها: قلت به، بأس ال: قال بالنصف فأقّبلها الربع أو بالثلث

 غري ذلكو مضمون هذا ألن: قال مل؟: قلت جيوز، ال: قال بألفني أقّبلهاو

((مضمون

(6)

. 

 إذا: قالعليه السالم  اهلل عبد أبي عن)): عمار بن إسحاق موثقة -ب

 بالنصف تقّبلتها إنو به، تقبلتها مما بأكثر تقبلها فال فضة أو بذهب أرضًا تقّبلت

 الفضةو الذهب ألن به، تقّبلتها مما بأكثر تقّبلها أن فلك الثلثو

((مضمونان

(4)

. 

 مشاركة أدنى عدم مع حتى الطولية املزارعة صّحة يف صرحيتان ماوه

 بهذه رضي اهلل عنهم الفقهاء يتمّسك مل ملاذا أدري الو العمل، يف العامل من

 هذه من قوًة أخف أخرى وجوٍه ذكر على عّرجوا بل الواضحة، النصوص

 !النصوص؟

 السرية تّدعى قد بل الصّحة، على العمليو القولي اإلمجاع :الثالث األمر

 منهم كثرٌي الوجه بهذا أخذ قدو عليه، العملية

(1)

. 

 النقد ميزان يف الثانية الصورة لتصحيح أخرى وجوه

قّدس  املاتن السيد منهمو رضي اهلل عنهم ـ الفقهاء من مجلة لكنو هذا،

 :هي أخرى، بوجوه للصحة استدّلوا سّره ـ

 السلطنة قاعدة أن من هقّدس سّر املاتن السيد ذكره ما :األّول الوجه

 العقود سنخ من املزارعة عقد إن: كالمه تقريبو لذلك شاهدًا تصلح

  حيث التمليكية

                                                            

 .6 ح ،46 باب اإلجارة، كتاب سابق، مصدر ،الوسائل -6

 .4 ح نفسه، املصدر -4

 ،26: 46 الكالم جواهر يف كما إمجاعًا يكون كاد بل املشهور، أّنه ،644: الفقه كفاية يف -1

 .اإلمجاع 416: النزوع غنية من النجفي فهم قدو



 

 

........................................................ 

 

 

 معهو احلاصل، من حّصته بنسبة األرض منفعة من مشاعًا سهمًا العامل متّلك

السلطنة قاعدة مبقتضى يدير كما ملكه يف التصّرف له يكون

 (6)

. 

 متليكيًا عقدًا ليس املزارعة عقد فإّن املبنى، فساد :أواًل: عليه ويالحظ

 هذاو متليك، دون من عوامل يف مساهمةو مشاركة بل املال رأسو املنافع بلحاظ

 إذا جوازها صّورنا ما على إذنيًة، تكن مل ما الزمًا عقدًا كونها من مينع ال

 .كذلك كانت

 التمليكية خصوصّية على مبنيًة ليس الصّحة أن إال املبنى سلمنا لو أنه :نيًاثا

 .قريبًا ذلك سيظهرو املزارعة، يف اللزوم أو

 يف شك ال حق هوو اإللزام، حق للعامل تعطي املزارعة إّن :الثاين الوجه

 منتقاًل يكون حمالة ال كذلك القهري انتقاله معو باملوت، الورثة إىل انتقاله

 بالعقد اختيارّية صورةب

(4)

. 

 جواز يوجب ال القهري لالنتقال ما حّق قابلية جمرد بأّن :أواًل ويناقش

 باملوت ينتقل هوو اإللزام حقوق سنخ من القصاص فحّق فيه، االختياري االنتقال

 .حنوهاو باملعاملة اآلخرين إىل نقله إمكان عدم يف شك ال ذلك معو قهرًا،

 مسألة بني خلط وقع حيث االستحسانات،و باألقيسة أشبه هذا إن :وثانيًا

 وأما الصحة، أدلة هو الصحة فميزان ماله، على املالك سلطة مسألةو العقد صّحة

 قاعدة جعلت هنا منو املالكي، احلجر عدم من أزيد يثبت ال فهو السلطنة دليل

  ثلم صّحة إلثبات بها يتمّسكوا فلم الصحة، دليل ال الوالية دليل السلطنة

                                                            

 عند جاء ما وفق بذلك، يةالروا وردت قدو أمواهلم، على الناس تسّلط السلطنة بقاعدة املقصود -6

 .464: 4 األنوار حبار يف اجمللسي العالمة

 .122: املزارعة كتاب الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد -4
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 .حنوهو املعاطاة بيع

 :مسألتان هنا احلقيقة يف و

 متنحه مسألة هيو عليه، احلجر عدمو املالك سلطنة مسألة :األوىل املسألة

 .ماله على ولّيًا لتجعله السلطنة قاعدة إّياها

 العامة الصّحة أدلة متنحه ما هوو شرعًا، العقد صّحة مسألة :الثانية املسألة

 السلطنة فقاعدة الطولية، املزارعة عقد صّحة عن حديٌث فيه حنن ماو اخلاصة،و

 .أشرنا كما األعالم بعض عّمقهو املاتن السيد أفاده كما هلا وجه ال أشباههاو

 األعالم هؤالء منظور هو لعّلهو إثباتي، ال حتليلي ثبوتي حبث هنا نعم،

 يف ينظر املقام يف الصحة دليل قيام عن الفراغ بعد أنه هوو ،هلل عنهمرضي ا

 متليك عملية إىلقّدس سّره  املاتن السيد مثل فريجعه املعاملي، املضمون حتليل

 سيأتيو منه تقّدم كما متليكي عقد املزارعة أن على لبنائه متليك، طول يف

 جتعل باملساهمة التزام عملية إىل قّدس سّره الَعَلم هذا مثل يرجعه كما. أيضًا

 خصوصًا سابقًا، ذلك صحة صّورنا كما ملكيًة، تعط مل لوو التصّرف يف حّقًا

 التزامًا الطولية املزارعة فتكون عليه،و .املزارعة يف املأذونية عن احلديث عند

 .االلتزام طول يف

 :نكتتني املاتن السيد فيها ذكر فقد :الثالثة الصورة وأما

 يف طرفًا اآلخر الزارع جيعل ـ املقطوعة األجرة بأخذه ـ العامل إن :األوىل

 .مكانه املزارعة

 .السلطنة بقاعدة صحيحة املزارعة هذه إن :والثانية

 .كالم حمّل النكتتني وكلتا

  على بناًء ـ العامل أّن هو فيها كالمه تقريب ميكن ما فغاية األوىل، أما

 



 

 

........................................................ 

 

 اآلخر للمزارع ماله كل يعطيو املقطوع املقدار يأخذ ـ املزارعة عقد متليكية

 املزارعة لعقد اجلديد املزارع طرفية يستدعي ال هذا أن إال مكانه، فيجعله

 ميكن فكيف عاقده، منهما واحد كل طرفو طوليان عقدان هما إذ األول،

 فإن! فيه؟ يشارك مل أنه مع األول العقد يف طرفًا الثاني املزارع يكون أن

 هذاو املقام، يف املفقود األمر العقد، نفس يف دخالًة تقتضي العقدية الطرفية

 .الطولية اإلجارة يف ذكر كما متامًا

 كأنه يكون حبيث)): بقوله احملذور هذا عن تهّرب املاتن السّيد ولعل

 التنزيل هذاو منزلته، نّزله بل طرفًا جيعله مل حيث ،((للمالك الطرف هو

 ال املال يف اإلشاعة بلحاظ للمالك طرفيته تكون اآلخر الزارع ألن مقبول،

 إثبات إىل مال قد املاتن يكون أن البعيد فمن حال، أية علىو العقد، بلحاظ

 عن الوسطى احللقة خروج بعد امللكية بلحاظ اآلخر للمزارع العقدية الطرفية

 .باملّرة املزارعة

 الطرفية عدم إثبات بعد ـ املالك أّن هوو أثر له النكتة هذه يف لبحثوا

 مدرك ال به إلزامه ألن ء، بشي الثاني املزارع إلزام يف حقٍّ ذا يكون ال ـ العقدية

 للمزارع بالنسبة العكس كذاو األول، العامل إلزام حق له نعم له، عقدّي

 .الثاني

 فيها هنا جيري بتمامه الثانية لصورةا يف تقّدم الذي فالنقاش :الثانية وأما

 على اخلصوصيات بعض أضافوا الذين األعالم بعض مناقشة كذاو تفاوت، بال

 .آنفًا تقّدم ما

 عليه نربهن حتى مزارعة عقد ليس ألنه الثاني، العقد يصّحح ال هذا أن إال

 ء شي قبال يف ء شي نقل صرف فإنه املزارعة، يف اخلاصةو العامة بالروايات

 للمزارع املعدوم متليك فيه ألن األصل خالف على بكونه التزمنا ما إذاو طعي،ق

 .العامة بالعمومات فيه التمّسك أيضًا يشكل الثاني
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 ال هذا أن إال البيع،و الصلح بأدّلة التصحيح إىل بعضهم ذهب هنا، ومن

 أو احلق أو املنفعة ملكية نقل صّححت إنو األدلة هذه ألن ،املشكلة حيّل

 املنعقد غري للحاصل ملكيته أن إال فيه، حمذور لعدم اجلديد، للطرف غريهما

 تلك ميلك دليل بأّي إذ جدًا، مشكاًل فيكون املعدوم متليك حمذور فيه حاليًا

 !الناتج؟ من احلصة

 الفساد أصالة يرى كان االستدالل هذا إىل ذهب من أّن الغريب ومن

 مزارعة، العقد هذا كون لعدم جتر مل املزارعة أدلة أّنو املعدوم، متليك بلحاظ

 !هنا؟ التصحيح استفاد كّله هذا معو الثالثية، املزارعة بفساد أيضًا التزم كما

 :لوجهني متعّينة هنا الصحة أّن :والصحيح

 الفساد، أصالة بالتاليو املعدوم متليك حمذورية مبنى إنكار :األول الوجه

 .حنوهماو البيعو الصلح بأدّلةو العاّمة بالعمومات التمسك يصّح معهو

 اخلاّصة الروايات بعض بلحاظ التصحيح فيمكن تنّزلنا لو :الثاين الوجه

 :منها اخلراجية األراضي باب يف الواردة

 يف)) عليه السالم اهلل عبد أبي عن سرحان بن داود صحيحة أهّمها هيو -6

 إىل فيدفعها نقص، رمباو زاد رمباو معلوم خراج عليها األرض له تكون الرجل

((بأس ال: قال السنة يف درهم مائيت يعطيهو خراجها يكفيه أن على رجل

(6)

، 

 أجر مقابل اجلديد الطرف إىل السلطان مع مزارعته نقل يف واضحة فإّنها

 .درهم مائيت هوو مقطوع،

 عن عليه السالم اهلل عبد أبا سألت: قال)): رجاء بن بردة أبي خرب -4

 إذا به، بأس ال: قال خراجها، أدِّو كلها فيقولون رجل إىل أرضهم يدفعون القوم

 واشاؤ

                                                            

 .6 ح ،66 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -6



 

 

........................................................ 

 

((أخذوها يأخذوها أن

(6)

 حنوهماو باجملانية، عنها متتازو كسابقتها، هيو ،

ميمون بن إبراهيم ايةكرو غريهما

(4)

. 

 مورد غري يف مقطوعًا أجرًا منها العامل يستفيد اليتو :الرابعة الصورة وأما

 العامل نصيب يكون اللتني األولتني للصورتني خالفًا الثالثة، كالصورة اجملانية

 بالصحة، املاتن السيد فيها حكم فقد فيه، سهمهو باحلاصل فيهما مربوطًا

 .مناقشته تقّدمت دقو السلطنة لقاعدة

 :قّدس سّره املاتن السيد فرضهما صورتني هناك أن :والصحيح

 احلاصل، ظهور بعد حصال قد االنتقالو النقل يكون أن :األوىل الصورة

 احلاصل هذا من لنسبٍة مالك العامل أن املفروض ألن فيه، إشكال ال مّما هذاو

 وجود فرض بعد ذلك يف وريةحمذ الو لآلخر، حصته بيع إال ليس فنقله املتحّقق،

 .خارجًا احلّصة

 هذهو احلاصل، ظهور قبل االنتقالو النقل يكون أن :الثانية الصورة

 ذلكوقّدس سّره  األعالم بعض عند لإلشكال حماًل وقعت اليت هي الصورة

 :حملذورين

 ـ الزم العوضني وجودو املعدوم، متليك فيها املعاملة هذه إن :أحدمها

 .معاملة أي قلتحّق ـ كربويًا

 آخر خرق هوو العوضني، بأحد جهل ذات معاوضًة تستبطن إنها :ثانيهما

 !به؟ يعلم فكيف بعُد يظهر مل احلاصل أن هنا املفروض إذ املعاوضة، لشروط

 دّلت إذ الثمر، كبيع خاّصة موارد يف إال عنها خيرج ال ثابتة العلم وشرطّية

  كبيعو فيه، اجلهالة من بالرغم ةسن من أكثر كان إذا إمكانه على الروايات

                                                            

 .1 ح نفسه، املصدر -6

 .4 ح نفسه، املصدر -4
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 املوردين هذين غري يفو كذلك، الضرع يف اللنب يف كما الضميمة مع اجملهول

مشكاًل األمر يكون

(6)

. 

 :دفعه ميكن اإلشكال وهذا

 متليك املقام يف عدومامل متليك إّن: قلناو مبنييه، كال أنكرنا إذا أما -أ

 .فهو فيه حمذور ال استقبالي ألمر

 أنه غري اإلشكال، حتّتم احلّصة بنفس مرتبطًا البيع كان فإن إالو -ب

 هيو قّدس سّره املاتن السيد مقصود لعّلها ثانية بصورة النقل يصاغ أن ميكن

 :بيانني ذات

 األرض يف حّق ـ ةاملزارع عقد طول يف ـ له صار العامل هذا إن :األول البيان

 ميلك اآلن من فهو الزرع، حصول قبل لوو اآلن فعلّي احلق هذاو حمالة، ال

 ينقل أن له ميكن عليهو طولية، فامللكية الوجود، تقدير على املعدومة احلصة

 كان إنو فعلي، املنقولو الغري إىل ـ فعّبر شئت ما ـ الطولية امللكية أو احلق هذا

 القابلة احلقوق نقل موارد من املورد فيكون استقباليًا، أمرًا املنقول هذا متعلق

 .للنقل

 باملعدوم احلق تعّلق فتصّور واحد، باب من امللكو احلّق إن :الثاين البيان

 حق تعّلق على املقام يف املزارعة روايات دّلت قدو به، امللك تعّلق تصّور يوجب

 فهو تعليقي، بنحوو الستقباليل لوو ملكيًة ـ إذن ـ له تثبت فهي باملعدوم العامل

 بالنسبة كاألصل احلاصل إىل نسبتها تكونو الفعلية، الوضعية الُعلقة هذه ينقل

 .امللكية هذه مثرة احلاصل ألن للنماء،

 العلقة مورد غري يف تكون إمنا ـ مّتت لو ـ املعدوم بيع صحة عدم وأدّلة
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 فبيعهما حاالتهو احلاصل ظروف بلحاظ سوقية مالية هلما إذ املذكورين، واحلّق

 مورد يف املدين على الدائن حّق بيع نظري هذاو فيه، إشكال الو احلال بيع من

 .منه املال استحصاله صعوبة

 على بالصّحة أيضًا فيها حيكم الرابعة الصورة أن فالصحيح وعليه،

 .الفساد أصالة على حتى بل القاعدة،

 الطولّية املزارعة حكمو املباشرة شرط

 ال؟ أو الثانية املعاملة تصّح فهل املباشرة، عليه شرط لو

 هوو املنافاة، عدم بدعوى بالصّحة،قّدس سّره  املاتن السيد حكم

 الثانية املعاملة يفو املباشرة قيدّية األوىل املزارعة يف اشرتط لو نعم الصحيح،

 رأس، من البطالن ال اخليار فيثبت الشرط، خمالفة إىل أّدى العمل يف الشركة

 .تقّدم ما على القيدية مورد يف إال

 

 



 

 

 السادس الفصل

 اآلثارو الصور املزارعة، عقد اختالل

 الشروع قبل يكون أن فإّما العقد، بطالن تبّين إذا: [12 مسألة]
 قبلو بعده أو األرض، يف احلّب نثر مبعىن الزرع قبلو بعده أو العمل، يف

 إشكال، الو حبث فال الشروع قبل كان فإن بعده، أو احلاصل، حصول
 كريو النهر حفر من باملقّدمات اإلتيان مبعىن الزرع قبلو بعده كان إنو

 يف وصٌف حصل لو نعم فكذلك، ذلك حنوو اآلالت شراءو األرض
 املوانع إزالة أو هلا النهر حفر أو َكْريها جهة من بالعوض يقاَبل األرض

 لغوًا العمل كانو كذلك يكن مل إنو الوصف، ذلك قيمة للعامل كان عنها
 كان الزرع بعد كان إنو مثنها، أعطى ملن اآلالت أّن كما له، ء شي فال

 للعامل عليهو له الزرع كان للمالك كان فإن البذر، لصاحب الزرع
 األرض أجرة عليهو له كان للعامل كان إنو عوامله،و عمله أجرة

 منهما لكّلو ثلثًا، أو نصفًا النسبة على هلما كان منهما كان إنو للمالك،
 ثالث من كان إنو النسبة، تلك من خيّصه ما مثل أجرة اآلخر على

 .عواملهو عمله أجرة للعاملو األرض أجرة للمالك عليهو له، فالزرع

 ّينالتب كان إن احلاصل بلوغ إىل الزرع إبقاء املالك على جيب وال
  َرِضَي إذا باألجرة يبقي أن لهو بقلعه يأمر أن له بل قبله،



 

 

 اجلهل مع كّله هذاو األجرة، بدفع إلزامه له فليس إالو صاحبه،
 اآلخر على الرجوع منهما للعامل فليس العلم مع أماو بالبطالن،

 فكأنه عمله، أو ماله حلرمة اهلاتك هو ألّنه عمله، أو أرضه بعوض
 ما بعد العامل كان لوو بالبطالن، عاملًا أيضًا اآلخر انك إنو به مترّبع
 مع للمالك أجرهتا يضمن فكذلك زرع بال يده يف تركها األرض تسّلم
 املالك علم صورة يف إال يده، حتت منفعتها لفوات املعاملة بطالن

 .[1] مّر ملا بالبطالن

 التكليفّيةو الوضعّية آثارهو العقد بطالن [1]

 :صورتان فهنا العقد بطالن تبني لو أنه املسألة حمّصل

 إشكال، ال هناو العمل، يف الشروع قبل ذلك يكون أن :األوىل الصورة

 .بعد اآلخر على ألحدهما حقٍّ ثبوت لعدم

 :حالتان توجد هناو العمل، يف الشروع بعد يكون أن :الثانية الصورة

 بنثر الزرع قبل املقدمات تهيئة مبعنى الشروع بعد يكون أن :األوىل احلالة

 السيد يفرتض احلالة هذه يفو ذلك، حنوو األرض حرثو الرتبة تقليبو البذر

 حقًا ألحدهما جيعل فال املزارعة، حيز عن األعمال هذه خروجقّدس سّره  املاتن

 له وصفًا األرض إلعطاء موجبًة املقدمات هذه كون صورة يف إال اآلخر على

 .الوصف هذا قيمة له فإّن..  اعمارتهو األرض إحياء كحالة مالية،

 هلذه ضامن املالك إن: هيو صحيحة مبناقشة نوقش كالمه أن إال

 هذا، غري ال املزارعة عقد ألجل أقدم إمنا العامل ألن األمر، بضمان املقّدمات

 حيثيات األوصاف إذ مسلكهم، خالف بل غريب االستثناء يف أفاده ما أن على

 قيمة ازدياد فقط توجب إمناو ماليةو قيمة ئهابإزا يوجد فال غري ال تعليلية

  كون لعدم فيه معه شريكًا يصبح مل غريه ثوب خاط لو هنا منو موصوفها،



  

 العامل ملكّية املزارعة وضع مقتضى من الظاهر :[11 مسألة]
 على للعمل املالك ملكّيةو له، املقّررة احلّصة مبقدار األرض ملنفعة

 كان سواء النسبة، على بينهما البذر كاشتراو حّصته، مبقدار العامل
 مشتركًا صار الزرع خرج فإذا ثالث، من أو أحدمها من أو منهما
 ظهور حني إىل البذر لصاحب يكون أن ال النسبة، على بينهما

 من يستفاد رمبا كما احلني، ذلك يف مشتركًا احلاصل فيصري احلاصل
 احلاصل بلوغ حني إىل البذر لصاحب كونه أو الكلمات، بعض

 آخر، بعٍض من يستفاد كما الوقت ذلك يف مشتركًا فيصري إدراكهو
  التصريح مع الوجهني هذين أحد على العقد إيقاع جواز الظاهر نعم

 

 الوصف مبقتضى بينهما فالشركة به، املوصوفة الذات عن مستقاًل مااًل الوصف

باطل املوصوفو

(6)

. 

 :أيضًا صورتان هناو الزرع، بعدو الشروع بعد يكون أن :الثانية احلالة

 .احلاصل ظهور قبل ذلك يكون أن :األوىل

 كّلها صور يف املاتن السيد فّصل هناو ظهوره، بعد يكون أن :الثانية

 كاّفة هناك ذكرنا قدو السابعة، املسألة خاّصة السابقة املسائل يف تقّدمت

 البذر مالك كون مورد يف ملكّيتهو الزرع إبقاء مسألة من بدءًا حوهلا املناقشات

 العلم صورتي بني التفصيل كذلكو منهما، البذر كان أو العامل أو املالك هو

 فراجع، السابعة املسألة يف مفّصاًل فيها ناقشنا اليتو املتعاملني، قبل من اجلهلو

 أو ضمانه يف احلكم هو ما أنهو باألرض، للعمل الزارع ترك حالة إىل وصواًل

 .نعيد فال أيضًا، هناك صيلهتف تقدم مّما ضمانه عدم
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 .[1] العقد حني من به واالشتراط

 مشتركًا التنب كون: [منها]: مثرات الوجوه هذه على ويترّتب
 .البذر لصاحب فإّنه األخريين دون األّول على النسبة على بينهما

 .الزكاة مسألة يف: [منها و] 

 ظهور قبل األثناء يف الفسخ أو االنفساخ مسألة يف: [منها و] 
 .احلاصل

 .معه مزارعتهو غريه مع الزارع مشاركة مسألة يف: [منها و]

 غري إىل املّدة انقضت أن إىل الزرع ترك مسألة يف: [منها و]
 .ذلك

 املزارعة حقيقة يف االحتماالت [1]

 ذلك على املرتتبة الثمرةو املزارعة عقد حقيقة لشرح املسألة هذه تتعّرض

 بدايات يف هذا جيعل أن املناسب من كان قدو ر،اآلخ يأتيو بعضه تقّدم مما

 حقيقة أنقّدس سّره  املاتن السيد أفاد فقد حال أية علىو املزارعة، عن احلديث

 حنوين على تقع الشركة هذهو الطرفني، بني شركة حنو إىل ترجع املزارعة

 :فرضهما ميكن

 شركة هاأن من السادسة املسألة يفقّدس سّره  له أشار قد كان ما :األول

 يف ميلك ملا واحد كّل تقديم يوجب املزارعة عقد أن معناه هذاو األصول، بني

 يف اشرتاكهما عليه يرتتبو احلال يف الشركة لتقع شراكيت زراعي مشروع

 .التبعية لقانون وفقًا األصول، يف اشرتاكهما بنسبة النماء

 حنوين على تتصور هنا هيو األصول، ال احلاصل يف شركة إنها :الثاين

 :أيضًا



  

........................................................ 

 

 

 هذه قبل ماو الزراعي، احملصول ظهور حني من يكون زمانها أن :أحدمها

 بدء زمان هو الزمان هذا أّن معناه هذاو السابقة، احلالة على يكون املّدة

 .التحصيص

 حبيث إدراكهو الزرع بلوغ بعد يكون إذ ذلك، من أبعد زمانها أن :ثانيهما

 .ظهوره أّول من ال..  أو شعريًا أو حنطًة صار

 هذه بني من للمزارعة األول التفسري قّدس سّره املاتن السيد اختار وقد

 .التفاسري

 :ثالثة أحباثًا املقام يف أن :والتحقيق

 .التفاسري هذه بني من املزارعة حقيقة حتديد :األول

 مزارعًة تعّد مل لوو املتصورة األشكال هذه نفس ةصّح مدى حتديد :الثاين

 .بعضًا أو كاًل

 .اختالفهاو التفاسري هذه على املرتتبة العملية النتائج حتديد :الثالث

  االحتماالت من الصحيح حتديد: األول املبحث

 إشكال، بال شركة عقد املزارعة كون هو الصحيح أن مّنا تقدم وقد

 األصولي االشرتاك فإن احلاصل، يف بل صولاأل يف شركة ليست أنها إال

 أما تكوينية، فيها فالشركة املساهمة األصول إلفناء موجبو جزمًا هنا حاصل

 بل عقالئيًاو عرفًا املستظهر هو هذاو احلاصل، يف إال فليست املالية الشركة

 بادلةم فهي هنا أما العوضني فعلية فيها يشرتط ألنه هنا، بعيدة املبادلةو فقهائيًا،

 به يراد فال الروايات بعض يف الوارد البذل أماو الزرع، حصول تقدير على

 عن مرارًا النصوص تعبري يكفيو لالستخدام، التقديم حمض بل التمليك

 بالشركة املزارعة



 

 

........................................................ 

 

املتقدمة الكرخي صحيحة يف صرحيًا ورد كما

(6)

. 

 يف املال رأس شركة قّدس سّره املاتن السيد رفض فكيف وعليه،

 نوعية يف هو إّنما االختالف أنو واحدة روح من املقامني أن مع هنا قبلهو املضاربة

 !االستثمار؟

 كما كونها يعّززو الزرع، حصول حني من تقع الشركة أن والظاهر

 :املنّبهات من جمموعة أفدناه

 أرض هلما كانت بأن األصول يف اشرتكا أنهما فرض لو أنه :األول

 ليس فهذا ،مثاًل واحدًا عاماًل معًا استأجراو كذلك بذرو بينهما مشاعة واحدة

 قد إذ مزارعًة، يقع أن البّد املاتن السيد مبنى على أّنه مع مشاركة، بل مزارعة

 وردامل أن يرى أحد الو األصول، يف الشركة ال بالتقديم اإللزام املزارعة يف أخذ

 .مواردها من

 هذه البطالن ارتكازيةو املزارعة، تبطل العمل يتحّقق مل لو أنه :الثاين

 األصول يف شركًة كانت لو ألنه األصول، يف الشركة عدم على منّبهًا تصلح

 يعود حبيث الشركةو اإلشاعة ال العمل، عدم مبجّرد املال بتقديم اإللزام لبطل

 عدم أقل ال أو مشاعًة األصول بقاء دمع فمركوزية صاحبه، إىل ماٍل كّل

 .املزارعة يف دخيلٍة غري األصول شركة أن يعين ذلك إمكان

قّدس  املاتن السيد مبنى فعلى الزرع أو األرض غاصب غصب لو :الثالث

 لكونها ألحدهما مثاًل نصف كّل نصفني، األرض أجرة دفع من له البّد سّره

 نتيجة هذهو أيضًا، معًا أرضهما يف زرعو غصبه الذي الزرع من ينتج ما أو مشاعة

 .عقالئيًاو عرفًا غريبة

 املتقّدمة شعيب بن يعقوب كصحيحة الروايات بعض املنبِّهات هذه ويعّزز
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 من منها اهلل أخرج فما لصاحبها، األرضو منك النفقة)): فيها ورد اليت

...(( الشطر على قّسم ء شي

(6)

 عناصر من عنصٍر كل أن يف ظاهرة فإنها ،

 أو لصاحبها األرض كانت كيف إالو بينهما، شركة الو مستقل مالكه اإلنتاج

 أيضًا الرواية هذهو !هلما؟ كونهما ـ الشركة على ـ املفروضو للمزارع، النفقة

 إدراكه ال احملصول ظهور هو احلاصل شركة زمان أن على شاهدًا تصلح

 حنطًة صريورته قبل تعاىل أخرجه ملا شامل مطلق هوو ،((اهلل أخرج فما)): لقوله

 .الوجه هلذا مفيدًا املزارعة إطالق يكون معهو ذلك، غري أو شعريًا أو

 الثالثة االحتماالت حكم: الثاين املبحث

 ـ الثالثة التفاسري صّحة إلثبات قّدس سّره ـ األعالم بعض متّسك قد و

 التفسري يقتضي كان إنو املزارعة عقد إطالق أن فرض إذ املزارعة، طلقاتمب

 حني من الشركة زمان كون حتديد يف باخليار املتعاقدين أن إال هلا الثاني

 ختتلف غايته مزارعًة، اجلميع كون يفيد هذا بل اإلدراك، حني من أو احلصول

اشرتاطًاو إطالقًا

(4)

. 

 حتديد هلما أّنو الثالث التفسري بلحاظ مّت إنو الكالم هذا أن :عليه ويرد

 بأن اإلدراك أو السيقان، لهو الزرع نصف لك: يقوال كأن باحلصول الزمان

 الشرط وجود حلالة مطلقة املزارعة روايات فإن احلنطة، نصف لك: يقوال

 (( ..شرٍط من كان ما)) تعبري بعضها يف بل عدمهو املذكور

  أي النحو، هذا على فيه االشرتاط ألن ألول،ا التفسري يف يتّم ال أنه إال
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 لوو للعقد املعاملي املضمون انقالب معناه األصول، يف الشركة اشرتاط

 .مقابل بل مباين مضمون إىل الشرط بصياغة

 أّيو الشروط، جعل هافي يصّح اليت الالزمة العقود من املزارعة إن :يقال قد

 فيها أخذت لكن احلاصل يف الشركة ـ األصل حبسب ـ متعّلقها كون من مانع

 ثانوي؟ أجنيب أمر هوو النتيجة شرط بنحو األصول شركة

 تبديل، بال ملالكه مالك كل ملك بقاء املزارعة قوام بأن :عليه وجياب

 واحد كل ملك بقاء عدمو تبديل فعملية الشركة قوام أما بالبذل، القيام غايته

 هو كما معًا، تصّورهما ميكن ال متقابالن املفهومان هذانو حاله، على منهما

 هذاو فيه، النتيجة شرط بنحو العني نقل ميكن ال فإنه اإلجارة، عقد يف احلال

 شركٍة، إىل مزارعٍة من املعاملة عنوان انقالب توجب الصورة هذه أن يعين

 !الصّحة؟ إلثبات املزارعة طلقاتمب التمّسك ذلك بعد يصّح فكيف

 أفراده من لكونه الشركة، عقد صّحة على دل مبا التمّسك ميكن نعم،

 .بّينا كما

 املترتبة الثمرات: الثالث املبحث

 بعضهاو تقّدم، بعضها مثرات، مخس قّدس سّره املاتن السيد ذكر قد و

 :هيو سيظهر ما على يأتي

 األّول التفسري على يكون ـ السيقان عن ارةعب هوو ـ التنب إّن :األوىل الثمرة

 لعدم البذر، ملالك فإنه اآلخرين، التفسريين على خبالفه الطرفني بني شركًة

 .احلاصل يف إال البذر مالك لغري حق ال أن املفروضو احلاصل، من عّده

  خيرجو حيصل ما مطلق أرادا إن املتعاقدين ألن الثمرة، ببطالن :ويناقش

  



  

........................................................ 

 

 قلنا سواء شعريًا، أو حنطة يصبح مل لوو بينهما التنب كان مالّية له وتكون

 الزرع يف شركة له البذر له ليس من أّن قصدا إنو البقية، أو األول بالتفسري

 نيشرتكا األول على حتى ألنه املسالك، مجيع على كذلك فهو احلنطة حبصول

 .غري ال احلنطة نصف البذر له ليس ملن يكون أن على العواملو األصول يف

 يف قّدس سّره املاتن السيد هلا يتعّرض سوف الثمرة هذهو :الثانية الثمرة

 اجملموع كان لو أنه جمملها أن إال هناك، إىل فنؤجلها العشرينو احلادية املسألة

 منهما واحد أي على جيب مل لاألو بالتفسري قلنا فإن الزكاة، نصاب مبقدار

 هو مبا اجملموع خصوص بل النصاب مبقدار ليست احلصة أن لفرض الزكاة

 يكون الزرع بلوغ قبل إنه: يقال فقد الثالث، التفسري على بناء أماو جمموع،

 .الزكاة عليه جيب معهو البذر، مالك ملك يف بتمامه احلاصل

 جمملهاو عشرة، السابعة املسألة يف هلا التعّرض يأتي سوفو :الثالثة الثمرة

 بينهما مشرتكًا املال كان األول بالتفسري قلناو انفساخ أو فسخ حصل لو أنه

 .سيأتيو األخريين على خبالفه

 املسألة يف الطولية املزارعة عن احلديث عند تقّدمت قدو :الرابعة الثمرة

 هنا، األول التفسري على صّحتها قّدس سّره املاتن بنى حيث عشرة، الثالثة

 مبقتضى فيها التصّرفو نقلها فله األصول من حلّصة مالك املزارع أن بتقريب

 مالكًا ليس فإنه اآلخرين، التفسريين على خبالفه هذاو السلطنة، قاعدة

 هناك تقّدم قد لكنه مبناه، على هذا بناءه املاتن بنى قدو ينقل، حتى كذلك

 هلا وجه ال الثمرة فهذه املبنى، بهذا زامااللت عدم مع لوو الطولية املزارعة صّحة

 .أيضًا

 يف فّسرت قدو السابعة، املسألة يف مفّصاًل تقّدمت قدو :اخلامسة الثمرة

 بأن سابقًا، مذكورة غري مثرة أنها أساس على العروة على احملّشني كلمات

 :قيل



 

 

 قبل األثناء يف االنفساخ يوجب ما حصل إذا :[16 مسألة]
 أو حتصيله ميكن ملو عنه املاء انقطع إذا كما وغه،بل أو الثمر ظهور

 حلوق فالظاهر عام، آخر مانع حصل أو قطعه ميكن ملو عليه استوىل
 للزرع، قابلّيتها عدم عن يكشف ألّنه األّول، من البطالن تبّين حكم

 البذر، لصاحب املوجود الزرع فيكون ظاهريًة، كانت فالصّحة
 

 التفسريين على أما بينهما، مشرتكًا لبذرا يكون األول التفسري على إنه

غري ال البذر ملالك ملك فهو اآلخرين

(6)

. 

 :ألمرين له قّدس سّره املاتن السيد قصد يبعد التفسري وهذا

 .ذكره لعدم وجه الو البذر قيد يذكر أن عليه كان أنه :أحدمها

 بذر يكون ال قد إذ لالشرتاك، معنى فال انفساخ حصل لو أنه :ثانيهما

 يف باالشرتاك حيكم أفهل العامل، عمل لعدم البذَر يشرِت مل لو كما حينئٍذ،

 !له؟ وجود ال بذٍر

 السيد قّواه ما إىل نظرها يكون أن هو الثمرة هذه تفسري يف واألظهر

 الضمان، يف ستة وجوٍه إىل فيها أشار اليت السابعة املسألة يفرمحه اهلل  املاتن

 نصف قيمَة العامل ضمان لزوم يفيد الذيو اخلامس الوجه هناك قّوى حيث

 يف سيقّرره ما على مبيّن منه هذا إن: هناك قلنا قدو عمله، منفعةو األرض منفعة

 منفعة لنصف مالكًا املالك جيعل املزارعة عقد أن من عشرة اخلامسة املسألة

 ال النتيجة هذه فإّن اآلخرين، التفسريين على خبالفه هذاو األخرى، األرض

 .واضحًا صار كما معهما تتميمها ميكن
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 األثناء يف الفسخ حكم فيلحقه حينه من االنفساخ كون بعيدًا وحيتمل
 .[1] النسبة على بينهما مشتركًا فيكون ـ يأيت ما على ـ

 األثناء يف االنفساخ أسباب عروض [1]

 األرض لصالحية ـ املزارعة صّحة شروط عن احلديث عند ـ سابقًا تعّرضنا

 يف كما متامًا البطالن، ينكشف الزراعة عن عام مانع حصل لو أنهو للزراعة،

 احملّل انعدام موارد من ألنه فيها، العمل إمكان عدم انكشف لو اإلجارة

 أّن غايته العقد حني منو األول من ثابتًا اإلمكان عدم كان إذا هذا املتعّلق،و

 تصل ال مرتفعًة قدالع حني األرض كانت لو كما اإلمكان، تصّورا املتعاقدين

 واضح كّله هذاو ذلك، حنو أو سبخًة أو املستنقعاتو باملياه غارقًة أو املياه إليها

 .تقّدم مما

 بعد بل العقد حتّقق بعد العام املانع حصل إذا فيما يرتّكز الكالم أن إال

 املاتن السيد حكم قدو لطارئ، املاء انقطع كأن الزرع، خروج أو البذر نثر

 النكشاف بالبطالن، مفتيًا األوىل، بالصورة الصورة هذه بإحلاق قّدس سّره

 متحققًة القابلية كانت إنو الزراعي املوسم يف الواقع لوح يف القابلية عدم

 الشهر يف للعمل العّمال من جمموعًة استأجر كمن متامًا هذاو ما، مبقداٍر

 أوجب ما شهٍر بعد يهمعل طرأ قد أّنه إاّل قادرين اإلجارة عقد حني كانواو القادم

 عن يكشف الطارئ العجز هذا فإّن سلفًا، عليه املتفق العمل على قدرتهم عدم

 .متليكه له يتّم حتى زمانه يف للعامل مملوكًا عليه املستأجر العمل كون عدم

 صحٌة بدوًا هنا املتصّورة الصّحة أن قّدس سّره املاتن السيد اعترب هنا، ومن

 معهو ظاهريًا، حكمًا تعّد أنها مراده ليسو ختيلية، ميةزع صورية أي ظاهرّية،

 .عمله أجرة للعاملو الزرع ملالك الزرع يكون

 هنا عليها جيري أن بعيدًا احتمااًل قّدس سّره املاتن السيد احتمل وقد

  حكم
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 للزراعة أرضه أو داره آجر فيمن قيل كما األول، من ال حينه من االنفساخ

 على قدرة هناك يعد مل أنه الثانية يف انكشف ثّم األوىل السنة فمضت لسنتني،

 نعم األوىل، دون الثانية السنة يف اإلجارة تبطل فهنا زراعتها، أو فيها السكن

 أن اإلجارة باب يف حققنا كّنا إنو قيل، ما على الصفقة تبّعض خيار للمستأجر

املنافع يف جيري ال الصفقة تبّعض خيار

(6)
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 شركة يف قّدس سّره املاتن السيد رأي على معقول البعيد االحتمال وهذا

 بلحاظ كانت إمنا األصول يف الشركة أن باعتبار بعيدًا كان إنو األصول،

 هذاو ،أصاًل شركة ال عدمه فمع مطلقًا، ال أجله منو احلاصل إىل الوصول

 حبّد مطلوب هدٌفو املمّلك جزء زمان كل يف املنفعة فإن اإلجارة، خبالف

 متعّلقًا وقع ما يكون القادمة السنة يف اإلمكان عدم انكشاف فبعد نفسه،

 لو الصفقة تبّعض خيار فيجري املعوض جزء يكون حتقق ما أن غايته لإلجارة،

 .املوارد مثل يف مّت

 إحلاقًا حينه من يكون أنه سيأتي الذي بالفسخ االنفساخ املصنُف أحلَق وهلذا

 .بعيدًا احتماًلا جعله

 للحكم موجب فال املانع حتّقق ثّم للبذر زرع حصل إذا إنه :عليه ويعّلق

 إسهامهاو العوامل استخدام املزارعة مالك إذ االنفساخ، أو األول من بالبطالن

 احملصول خرج لو كما فيكون ذلك، حتّقق املفروضو الزراعية، العملية يف

 ثّم به يعتّد ال يسري بعمل قام أو أصاًل يزرع مل لو نعم خروجه، بعد تلف تهغاي

  حصل
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 يف الفسخ حصلو الشرائط جلميع واجدًا العقد كان إذا :[17 مسألة]
 ختّلف بسبب االشتراط خبيار أو ألحدمها الشرط خبيار أو بالتقايل إما األثناء

 الوجه هوو ـ زارعةامل مقتضى من ذكرنا ما فعلى أحدمها، على شرط ما
 النسبة، على بينهما مشترك املوجود فالزرع ـ املتقّدمة الوجوه من األّول

 عمله أجرة للعامل الو أرضه أجرة العامل على األرض لصاحب ليسو
 .الفسخ حني إىل بقاؤهاو املعاملة صّحة املفروض ألّن مضى، ما إىل بالنسبة

 أجرة بال البلوغ إىل البقاء ىعل التراضي فلهما اآليت إىل بالنسبة وأّما
 رضا بدون اإلبقاء للزارع ليسو ،قصياًل القطع على التراضي هلماو معها أو

  أمره إذا األرش مطالبة الو األرض أجرة بدفع لوو املالك
 

 األمر كان إمناو لفظي دليل ال إذ فال، غريه أما بالبطالن، يقال فقد املانع،

 تقع فيها املنفعة فإن اإلجارة نظري األمر ليسو ها،حدود بّينا قدو القابلية، بنكتة

 لوو للسكن الدار قابلية عدم ـ مثال ـ انكشف فإذا جزء، كل بلحاظ موضوعًا

 حتى احلني ذلك يف للمنفعة املنفعة صاحب مالكّية عدم انكشف حني بعد

 .اإلجارة بعقد ميّلكها

 ملكًا الزرع رةصريو االنفساخ أو البطالن نتيجة أن ذلك يؤّيد قد ومّما

 دفع عليه واجبًا صار األرض مالك نفسه هو البذر مالك أن فرض فلو البذر، ملالك

 أجرة دفع عليه صار العامل هو البذر مالك كان إذا أماو للعامل، املثل أجرة

 اإلجحافو الظلم إىل يؤّدي هذاو نسبيًا، له قيمة ال الزرع أن مع للمالك، األرض

 أو أرضه منفعة فوات مع شبهه أو التالف الزرع مقابل ةباألجر ألزم من حّق يف

 .املورد مثل يف العقالئيو العريف لالرتكاز خمالف أمر هوو عليه، عمله



 

 

 حني إىل أرضه يف حّصته إبقاءو القسمة مطالبة للمالكو بالقلع، املالك
 .صياًلق حّصته بقطع الزارع أمرو البلوغ

 لصاحب املوجود رعفالز اآلخرين الوجهني على أّماو هذا،
 العمل، أو األرض أجرة من عليه ء شي ثبوت عدم الظاهرو البذر،

 أو للمالك حيصل مل إنو احلني هذا إىل املعاملة صّحة املفروض ألن
 حيصل ملو اآلخر إىل الزرع بقي لو كما فهو احلاصل، من ء شي العامل
 عليه األجرة ثبوت حيتملو أرضّية، أو مساوّية آفٍة جهة من حاصٌل

 .[1] الفاسخ هو كان إذا

  الضمان حكمو املّدة أثناء يف الفسخ وقوع [1]

 فسخ حصل إذا أنه ـ قّدس سّره املاتن السيد قّرره ما على ـ املسألة هذه روح

 الصّحة، على باقيًا فيكون سبق ما أما فصاعدًا، اآلن من يتحّقق طرقه بأحد

 التفسري على فالزرع عشرة، مسةاخلا املسألة يف أّسسه ما مثرة تظهر حينئٍذو

 حال أية علىو البذر، ملالك فهو اآلخَرين على أّما بينهما، يكون للمزارعة األول

 كان ألنه املنافع، من فات عّما عوضًا ء شي ضمان اآلخر على ألحدهما ليس

 من حصل الفسخ أن فاملفروض األخريين على أماو األول، التفسري على له ملكًا

 ثبوت بعيدًا احتماًلا حيتمل نعم للضمان، موجب فال صحيحًا كان هقبل ماو اآلن

 .الفاسخ على الضمان

 حتّقق أن مسألة: مسألتني بني خلطًا فيه بأّن ذلك على احملّشون أشكل وقد

 عليه اآلثار ترتيبو الفسخ زمان إىل العقد صّحة مسألةو حينه من زمانهو الفسخ

الزمان ذلك قبل

(6)
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 االستمرارية األمور على الواقعة املعامالت يف مثار هلا املسألة وهذه

 شخصًا استأجر لو أنه اإلجارات باب يف ذكروا أنهم: ذلك توضيحو كاملنافع

 ففسخ هذا حقه مّدة بعد فأعمل الفسخ حّق له كانو معينة زمنية ملدة دارًا أو

 انكشاف عدم مبعنى حينه، من الفسخ كون يف هنا إشكال فال لة،املعام

 .اآلن انفسخت إّنما بل االمر أّول من املعاملة بطالن

 :تصّوران هنا لكن

 حتّقق بعد الباقية املّدة هو ـ املنفسخ أي ـ االنفساخ متعّلق يكون أن :أحدمها

 .الفسخ

 ء شي كّل فريجع ملنفعةا متام أي املدة، متام املنَفَسُخ يكون أن :ثانيهما

 متعّلق ألن الثاني، هو القاعدة مقتضى أن اإلجارة يف ذكرنا قدو مالكه، إىل

 لآلخر، العوضني من كل رجوع يعين اإلجارة فسخو مثاًل سنٍة مدة كان اإلجارة

 رجوعها من البّد األجرةو صاحبها، إىل كاملًة رجوعها من البّد األرض فمنفعة

 كان املستأجر بيد تلف قد كان األرض منفعة من زءًاج إن حيثو إليه، كذلك

 املّدة يف املنفعة تسليمو الفائتة املدة يف األرض مثل أجرة ضمان اآلخر على

 الوجه خبالف هذاو للمستأجر، املسمى أجرة إرجاع املالك على كانو الالحقة،

 إىل ابنسبته املسمى أجرة من الفائتة املنفعة يف للمالك يكون عليه إذ األول

 .األجرة باقي للمستأجرو اجملموع،

 خمتار هوو ـ لديهم املختار على فانه أيضًا، املقام يف املسألة تلك وتنطبق

 إلزام يستدعي مما مالكها إىل األرض منفعة إرجاع من البّد ـ نفسه املاتن السيد

 كما املزارعة، تفاسري من األول الوجه على ذلكو ذهب، مما املثل بأجرة العامل

 بقية على كذاو البذر، لصاحب الزرعو إليه يرجع العامل عمل أن
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 فلم. السوقية القيمة فريّد ففسخ الفسخ قبل املبيع تلف إذا كما متامًا التفاسري،

 .املزارعة تفاسري على مثرة تظهر

 املاتن بالسيد دفعا جمموعهما لعل ن،تعليقا عليه يوجد اإلشكال وهذا

 البيع،و اإلجارة يف تبّناه ما خالف على هنا فقهي موقف اختاذ إىلقّدس سّره 

 :يلي ما التعليقني هذين حاصلو

 إىل ء شي كل عود املقام يف الفسخ مبوجب الرتاّد معنى ان :األول التعليق

 من الفسخ بأن قلنا ول فحتى حنوهو كالبذر للعقد متعّلقًا كان ما أي مالكه،

 األول الوجه على ظاهرة الثمرة تبقى كذلك ء شي كل رجوع يوجب حينه

 لعقد متعّلقًا ـ كالبذر ـ يكن مل الزرع ألن ذلكو املزارعة، حلقيقة املفّسر

 ـ يعود أن فالبّد الزرع أما ضمانه، فلمالكه تلف قد البذر أن املفروضو املزارعة،

 الفسخ ليسو الفرض، هذا يف مشرتك هوو حينه نماءال ملالك ـ التبعية بقانون

 .واضح هو كما الكاشفة كاإلجازة

 فمع للعقد، متعّلقًا كان فيهما الزرع فإّن اآلخرين، الوجهني خبالف وهذا

 .البذر ملالك الزرع فيكون مالكه إىل ء شي كل يرّد الفسخ

 ال ـ ملاتنا السيد عرب كما ـ املزارعة مقتضى الشركة إن :الثاين التعليق

 امللكية كوقوع املزارعة مضمون بوقوع قهريًا وقوعًا تقع فكأنها حمتواها،

 إمنا الفسخو للبيع، املعاملي احملتوى آثار من أثرًا بوصفهما التصّرف جوازو

 فرضها لعدم الفسخ، مع حتى موجودًة تبقى فالشركة اآلثار، ال احملتوى يرفع

 .املشاعة لألصول لتبعّيته حينئٍذ ًةإشاع الزرع فيملك املعاملة مضمون من

 على ال األصول يف فيهما شركة ال إذ اآلخرين، الوجهني خبالف وهذا

 .األثر حنو على الو احملتوى حنو



  

 هاهنا أّن املذكورة املسائل طّي يف ذكرنا مّما تبّين قد: [فذلكة]
 :صورًا

 طبقه على العملو للشرائط جامعًا صحيحًا العقد وقوع: األوىل
 .أرضّية أو مساوّية آلفة حيصل مل أم احلاصل حصل اآلخر، ىلإ

 انقضت أن إىل للعمل الزارع ترك مع صحيحًا وقوعه: الثانية
 .أصاًل يزرع مل أو العقد عليه وقع ما غري زرع سواء املّدة،

 لعذر أو اختيارًا ـ زرع أن بعد ـ األثناء يف العمل ترك: الثالثة
 .به خاّص

 .األّول من بطالنال تبّين: الرابعة
 

 مبنى كان ملا نعم حمّله، غري يف املاتن السيد على فاإلشكال وعليه،

 مقتضى هو الصحيح كان نفسه يف صحيح غري املاتن أفاده كما الشركة

 يف املاتن افرتضها اليت الثمرة أّن إال تقدم، ما على املزارعة لتفسري الثاني الوجه

 .حال كّل على حمّلها

 قّدس سّره املاتن السيد يكون أن املمكن من أنه هوو مٍرأ إضافة وميكن

 يف فإنه الشركة، يف له مغايرة بطريقة املعاوضية العقود يف الفسخ فهم قد

 يف الشركة فإلغاء الشركة يف أما صاحبه، إىل مال كّل عود املعاوضات

 هالوج فعلى القسمة، من له البّدو املال، رأس إشاعة على احلفاظ مع املستقبل

 أماو عليه، هي ما على قائمًة األصول يف الشركة تبقى املزارعة لتفسري األول

 بعدو بعد، حين مل زمانها ألن شركة، ال الزرع فقبل اآلخرين التفسريين على

 يلغيها، ال الفسخو متحققًة، الشركة تكون بلوغه أو احلاصل خروجو الزرع

 .العقالئي الذوق يراه ما هو هذا لعّلو



 

 

 من حنوه أو املاء لقطع األثناء يف االنفساخ حصول :اخلامسة
 .العاّمة األعذار

 .األثناء يف باخليار أو بالتقايل الفسخ حصول: السادسة

 .[1]خيفى ال كما املذكورة املسائل طّي يف اجلميع حكم ظهر وقد
 

  استنتاجاتو استخالصات [1]

 :هيو تقّدمت اليت الصور من مجلة الفذلكة هذه يف ما حمّصل

 ما خيسر غايته ال، أم احلاصل خرج صحيحًا العقد وقوع :األوىل الصورة

 .لزومهاو املزارعة صّحة أحباث يف ذلك حتقيق تقدم قدو خروجه، عدم مع قّدمه

 عليه وقع ما غري زرع أو يزرع مل أو زرع صحيحًا وقوعه :الثانية الصورة

 .السابعة املسألة يف مفّصاًل تقدم قدو العقد،

 هذهو قبله، ال به البدء بعد لعذر أو اختيارًا العمل ترك لو ما :الثالثة الصورة

 يف إدراجها ميكن لكنو مضى، فيما اخلاّص بعنوانها تذكر مل املسألة

 عدمه فمع العقد، يف شرط العمل استمرارّية أن بدعوى السابقة، الصورة

 .الشرط لتخّلف الفسخ لآلخر يكون

 السابقة، املسائل يف متضّمنًة الصورَة هذه العروة شّراح بعض فرض وقد

 مستقل حبث إفراز الضروري من أنه مفرتضًا ذلك، اآلخر بعضهم رفض فيما

 .الصحيح هوو فيها،

 :ذلك يف أفيد وقد

 على العامل إجبار يف احلق للمالك أن العقد لزوم مقتضى إن :أّواًل

 .لفسخا فله إالو احلاكم، مراجعة بعد أو مباشرًة إّما االستمرار

........................................................ 



  

 

 
 عدم خيار يشبه ما هو أو الشرط ختّلف خيار هو الفسخ يف اخليار إن :ثانيًا

 .التسليم

 عدم مصّححًا ال؟ أم املثل أجرة له يضمن فهل فسخ لو إنه :البعض أضاف مّث

 ـ به أمر ما ألن متحّقق، غري هوو األمر، ضمان سوى له املوجب لعدم الضمان،

 به، يأمر مل ـ العمل بعض هوو ـ حتقق ماو يتحقق، مل ـ العمل لكل اإلمتام هوو

داره فكنس ثوبه خييط أن أمره لو كما

(6)

. 

 التزم مبا يلتزم فهل أ نفسها، املسألة يف اإلجارة يف بالنقض :أواًل: ويناقش

 !هنا؟ به

 الكل ضمن يف به مأمور هوو األمر، يبداع كان باجلزء االتيان إن :ثانيًا

 .اخلياطة عن أجنيب أمر فإنها الكناسة، خبالف

 يف ذلك حبث تقّدم قدو األمر، أول من البطالن تبّين إذا ما :الرابعة الصورة

 .عشرة الرابعة املسألة

 تقّدمت قدو عام، لعذر األثناء يف االنفساخ حصل إذا ما :اخلامسة الصورة

 .عشرة ةالسادس املسألة يف

 املسألة حمتوى هوو األثناء، يف الفسخ حصل إذا ما :السادسة الصورة

 .عشرة السابعة

  أمران بقي

   على أثرها تعكس مخسة تفسريات املزارعة حلقيقة أن اتضح :األول األمر
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 :هيو املختلفة األحكام

 .األصول يف شركة إنها -6

 خروج بعد إما احلاصل، يف شركةو هلا تقديم أنها من استقربناه ما -4

 .بلوغه بعد أو الظاهر هو كما الزرع

 نتيجتها نفس نتيجتهاو اإلشاعة، حنو على العوامل بني مبادلة سنخ إنها -1

 .األول التفسري على

 تقدير على بذره مناء من حّصًة فيمّلك البذر مالك بني مبادلة سنخ إنها -2

 .بعض ذكره قدو اآلخر، يقدمه ما ميلك أن مقابل حصوله

 مقابل يلتزمو له يبذل إمناو املقابل، ميلك ال أن فارق مع الرابع نفس -3

 .به بذره مناء

 ميكن الثالثة الصورة يف قّدس سّره املاتن السيد أفاده ما إن :الثاين األمر

 هيو نفسها، الثالثة الصورة يف وسعًةت أو مستقلة ُتْجَعل أخرى صورة له يضاف أن

 كيفي أو كّمي تقصري هناك يكون غايته العمل، يرتك الو العامل يعمل أن

 الشرط لتخّلف الفسخ حق لآلخر أيضًا هناو رديئًا، أو ناقصًا الزرع فيخرج فيه،

 ختّلف خيار نظري االهتمام،و الرعاية من املتعارف النحو على الزرع هوو الضمين

 .مشروطة خصوصيةو صفة هنا املتخّلف ألن املبيع، يف الوصف

 على تعليقته يف( ـه 6211) قّدس سّره الصدر الشهيد السّيد أضاف وقد

 للعامل البذر كان فإن الفسخ حتّقق لو أنه هيو :جيدًة نكتًة الصاحلني منهاج

 فله للمالك كان إن أماو للمالك، األرض مثل أجرة عليهو له كّله الزرع كان

 حتمًا أقّل السوقية قيمتهو له التقصريي العامل عمل مثل أجرة عليهو كّله رعالز

 املقررة، بالنسبة بينهما الزرع يكون يفسخ مل إن إنه: أضاف ثّم التام، العمل من

  مع لكن



  

 كانت األرض أّن املزارعة عقد بعد تبّين إذا: [12 مسألة]
 بعد كان سواء له، احلّصة فتكون اإلجازة بني خمّير فمالكها مغصوبًة

 يكون ال أن بشرط بالزرع الشروع قبل أو األثناء يف قبلها، أو املّدة
 فإن حينئٍذ،و الرّد، بنيو لإلجازة حملٌّ معه يكن مل شرط أو قيد هناك
 أجرة فله التمام بعد كان إنو إشكال، فال الزرع يف الشروع قبل كان
 يكونو األثناء يف انك إذا كذاو البذر، لصاحب هوو الزرع لذلك املثل

 بأخذ يرضى إّماو باإلزالة يأمر فإّما بيده، األمر املّدة بقّية إىل بالنسبة
 الزارعو املزارع من املغرور مّث البذر، صاحب رضا بشرط األجرة،

 .رجوع فال الغرور عدم معو غاّره، على َخسر فيما يرجع
 

 عمل فلو عمله، يف النقص بإزاء منه أرضه منفعة أجرة من ء شي للمالك ذلك

 بلحاظ باألجرة املطالبة لهو األرض، منفعة نصف بإزائه كان الالزم العمل نصف

الباقي النصف

(6)

 الكمّية الناحية من العمل كان لو حتى أنه هنا حنن نزيد بل ،

 أيضًا، هنا نفسه الكالم جيري فإّنه كذلك ليس الكيفية الناحية من أنه إال تاّمًا

 مالية فيه كانتو ختّلفو اآلخر على ألحدهما شرط فيه كان مورد كل يف بل

 .قّدس سّره الشهيد السّيد فكرة جتري احملصول قّلة يف مؤّثرة

 البّد أحدهما تقديم أن هو عليها أضفناه مبا الفكرة هلذه الفين والتخريج

 بال قّدم قد الثاني النصف كان مثاًل فقط نصفه قوبل فلو اآلخر بتقديم يقابل أن

 .شركًة أو متليكًا املزارعة كون بني فرق بال له، فيضمنه ل،مقاب

 .للقبول قابل الشهيد السيد أفاده فما

                                                            

 من 1 املسألة على 64 رقم ،623: 4 احلكيم للسّيد الصاحلني منهاج على الصدر السيد تعليقة -6

 .املزارعة



 

 

 أجرة عليه ليسو لصاحبه فالزرع مغصوبًا البذر كون تبّين وإذا
 ملالك كان األثناء يف التبّين كان إذا نعم العمل، أجرة الو األرض
 وقعت إذا كما ـ لإلجازة حمّل يكن مل إذا هذا باإلزالة، األمر األرض
 أو ـ ذلك حنو أو اخلارج يف املشّخص ال الكّلي البذر على املعاملة

 للمزارعة، الطرف هو يكون أجازو حمّل له كان لوو ُيِجز، ملو كان
 غري عبدًا العامل كون تبّين إذاو للغاصب، كانت اليت احلّصة يأخذ

 املصارف سائر أو العوامل كون تبّين إذاو مواله، إىل فاألمر َمأذون
 األعيان قيمة أو املثل أجرة لصاحبهاو صحيحة، فاملزارعة مغصوبًة
 كما اإلجازة إمكانو الفضولّية جريان حيتمل الصور بعض يفو التالفة،

 .[1] خيفى ال

  اإلنتاج عناصر أحد غصب [1]

 إىلقّدس سّره  املاتن السيد ضّمها متعددة متنّوعة جهات املسألة هذه يف

 :العوامل أحد غصبّية صور من جمموعة هيو البعض، بعضها

 املزارعة يف الفضولّية

 غصب لو أنه مبعنى املزارعة، يف اإلجازةو الفضولية جريان :األوىل اجلهة

 ميلكه ال عماًل العامل عمل أو كذلك بذرًا أو فيها زارعو مثاًل أرضًا أحدهما

 املزارعة؟ حكم هو فما عبدًا كان لو كما

 :ذلك يف ثالث نظر جهاتو توجد

 فيها جتري كغريها املزارعة أن من العروة عبارة ظاهر هو ما :األوىل

  على قيدًا أو شرطًا الفضولي اشرتط إذا كما عنها، مانع يكن مل ما الفضولية



  

........................................................ 

 

 يلغوو العقد فليصح االشرتاط ال العقد حملها اإلجازة أن مع ـ فيه الوجهو نفسه،

 الشرط أن من البيع أحباث يف ذكرناه ما ـ املنت شّراح بعض أفاده كما الشرط

 بفعل ال الشرط بقبول مربوٌط العقد قبول ألن بالعقد، ربطًا له أّن إال استقل إنو

 املالك سلطنة عن خارجًا الشرط كان فإذا هنا منو التعليق، يلزم حتى الشرط

 املطلق؟ أو املقيد العقد جييز هل إذ يز؟جي فماذا

 املذكور، االرتباط ملكان املتعاقدين منشؤه كان إنو فهو املقيد أما -أ

 .فيه اإلجازة حق له يثبت لكي اختياره عن خارج القيد أن إال

 .جييزه حتى هينشئا مل أنهما فاملفروض املطلق أّماو -ب

 هلذا مصداقًا أحدهما غصبو يالكّل على العقد أوقعا لو كما متامًا وهذا

 ال أنه فاملفروض مصداقه، على املصداق صاحب إجازة كانت إن فهنا الكلي،

 له ربط الو الغاصب ذّمة يف أنه فاملفروض الكلّي على كانت إنو عليه، عقد

 يف هلا معنى ال اإلجازة أّن إىل يرجع الفكرة فأصل واضح، هو كما باجمليز

 .قّدس سّره املاتن لسيدا قّرره كما املانع موارد

 يف مستقاًل طرفًا املغصوب كان إذا فيما جتري اإلجازة إن :الثانية

 ذلكو مغصوبًة، كانتو فقط األرض أحدهما على كان لو كما املزارعة،

 جزء املغصوب كان لو أما حمذور، بال عليه الفضولي العقد قوانني لصدق

 فيما فقط األرض صبتفغ البذرو األرض أحدهما على كان لو كما الطرف

 ليست أرضه أن احلالو جييز ماذا إذ هنا، اإلجازة تصح فال البذر، نفسه من قّدم

 األرض من اجملموع هو إمنا له ما بل ء؟ شي له يكون حتى املعاملة يف طرفًا

قّدس سّره األعالم بعض أفاده التفصيل هذاو فقط، األرض ال البذرو

(6)

 يف 

  يف جيري لكنه البذر

                                                            

 .116: املزارعة الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد -6



 

 

........................................................ 

 

 

 .كاّفة الفروض

 من بأنه فسرناه إن املزارعة عقد ألن مطلقًا، جتري ال اإلجازة إن :الثالثة

 االلتزام عقود من فسرناه إن أماو فيها، إشكال ال فاإلجازة التمليكية العقود

 إذ لإلجازة، معنى فال الصحيح هو كما احلاصل يف شركة غايته، بالتقديم

 أن كما غريه، اللتزام املال مالك إلجازة معنى الو امللتزم نفس فعل االلتزام

 روح هي اليت اآلخرين أفعال على سلطنته عدم فمن املنشأ، يف دخيل غري التزامه

 عن خارج ماله ألن لإلجازة، حمل ال أن ُيْعَلم عيين ال حقيقي ملك هيو املزارعة

 بإمكانه كان لكن مالكًا يكن مل إذا إنه: سابقًا قلنا هلذاو ،املعاملة إطار

 .صّح ـ باإلباحة لوو ـ األرض تقديم

 متام قبل اإلجازة أمكنت نفسه عن ال املالك عن الفضولي التزم لو نعم،

 جييز؟ فماذا حتّقق قد بالفعل التعّهد إذ أيضًا، له إجازة فال متامه بعد أماو العمل،

 املزارعة إن: قلنا لو حتى بل جييزها، كي الفرض حسب ملكية هناك ليستو

 البيع يف التسليم ألّن العمل، متام بعد أيضًا اإلجازة جتري فال التمليك عقود من

 التمليك أن الواضح منو بلحاظ، منشأ فالتسليم هنا أما منشأ، التمليكو حكم

 ـ فاملزارعة امه،مت بتقديم تعهد املعاملة يف يوجد فيما العمل نصف على مّت إمنا

 حسب القهري العقد حيثية فيها ـ التمليكية العقود من كونها إىل مضافًا

 .احليثية هذه بلحاظ فيها لإلجازة معنى يكون فال احلديث، القانون اصطالح

 من املاتن مبنى على جتري اإلجازة أن املنت على احملّشني بعض أفاد وقد

املالك عن الفضولي تعهد إذا إال فال، غريه على أما متليكية كونها

(6)

  هذهو ،
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 :تعديلني إىل حباجة أنها ـ تقدم مبا ـ يظهر أنه إال صحيحة التعليقة

 املاتن، السّيد مبنى على حّتى املزارعة يف تعهدية حيثية هناك إن: أحدهما

 .بعده ال العمل متام قبل اإلجازة فتصّح

 .بعده ال العمل متام قبل مبنانا على تصّح اإلجازة إن: ثانيهما

 الفضولّية صورة يف الرّد

 بعدم قلنا أو جيز، ملو املزارعة يف اإلجازة جبريان قلنا إذا :الثانية اجلهة

 السيد ذكرها عديدة تشقيقاتو صور فهنا اجلملة، يف أو مطلقًا إّما جريانها

 :هيو هقّدس سّر املاتن

  األرض غصبية -1

 هناو بالبطالن، فيحكم األرض، هو املغصوب يفرض أن :األوىل الصورة

 :شقوق ثالثة

قّدس  املاتن السيد حكم قدو الزرع، قبل الرّد يكون أن :األول الشق -أ

 .اآلخر على ألحدهما ء شي ثبوت لعدم هنا، اإلشكال بنفي سّره

 لو أما الشخص، على املزارعة انتك لو فيما صحيح هذا بأن :عليه ويعّلق

 هذا صّور املاتن السّيدو واضح، هذاو للبطالن وجه فال الكّلي على كانت

 بشخص املزارعة لتقّوم هنا، يتعّقله مل كأنهو سيأتي، كما البذر يف التفصيل

 .كّليها دون األرض

قّدس سّره  حكم قدو متامه،و الزرع بعد الرّد يكون أن :الثاين الشق -ب

 أرضه، زرع مثل أجرة األرض ملالك غايته البذر، ملالك كّله الزرع إنو بطالن،بال
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 .الزارعو الغاصب على تثبت وهي

 املزارعة، تصحيح إمكانية مدى يف حبث استئناف من البد هنا أنه :ويعّلق

 أجرتها األرض ملالك غايته صّحتها، يف إشكال فال الكّلي على كانت إذا فإّنها

 السيد صّححها كما تصّح فهل الشخص، على كانت إذا أماو الغاصب، من

 ال؟ أم العوامل بلحاظ قّدس سّره املاتن

 أن ناحية من بالفرق، قّدس سّره ـ األعالم بعض ذكره كما ـ يقال قد

 :هنا الركنية من يراد ماذا فإنه مفهوم، غري أنه إال املزارعة، يف ركٌن األرض

 كانت لو كما ذلك، تقبل أيضًا فالعوامل العقد، ركنية أريد فإن -أ

 صّحة تقّدم كما اآلخر من فقط العواملو أحدهما، من العملو البذرو األرض

 .ذلك

 ال بل أيضًا، للتفرقة وجه فال احملصول، بلحاظ الركنية أريد إنو -ب

 غري احلاصلو أجرتها لصاحبها كان صوبٍةمغ أرض يف زرع لو ألنه له، معنى

 بني املقام يف مائزًا الركنية جعل حماولة تفهم ال هنا منو قطعًا، باألرض مربوط

 .العواملو األرض

 إماو متليك إما فإنه املزارعة، منشأ حقيقة مالحظة من البّد أنه :والصحيح

 -ُجعاًل فيقدم ماءالن مالك ألنه البذر، مالك من ـ بعضهم ذكره كما ـ جعالة حنو

 .صّححناه مبا احلاصل يف شركة حنو إماو بذره، يزرع ملن ـ النماء من حّصة هو

 على املعاملة كون بني التفصيل هو الصحيح يكون األول، فعلى -أ

 العقود موارد كسائر فالبطالن، الشخص علىو تقّدم، كما فالصّحة الكّلي

 .الرّد عند البيع قبيل من التبادلية

  يف وضع اجُلعل ألن مطلقًا، الصّحة هو الصحيح يكون الثاني، ىعلو -ب
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 املثل أجرة الغاصب على نعم االعتبار، بعني املقّدمات تؤخذ ملو النتيجة قبال

 .األرض ملالك

 يف الشركة نأ أساس على مطلقًا، بالصحة يقال فقد الثالث، علىو -ج

 .املالي ال التكويين باالشرتاك تعّلق إمنا االلتزامو نفسها، األركان يف ال احلاصل

 الشخصيو تقدم، ملا فالصّحة الكلّي بني التفصيل هو الصحيح أن إال

 حق جّرائه من حيصل الذي بالتقديم االلتزام مضمونها أّن: وجههو فالبطالن،

 يف متحقق غري أمٌر هوو بها، التصرف يف لآلخرو األرض تقديم يف ألحدهما

 .للصّحة موجب فال الغصب مورد

 بذلك فيظهر فرٍق، بال أيضًا العوامل يف جاريًا نراه نفسه التفصيل وهذا

 .الصور سائر حكم

 البذر غصبية -2

 :حبثان هناو البذر هو املغصوب أن يفرض أن :الثانية الصورة

 من؟ على العملو ألرضا أجرةو ملن الزرع حتديد يف :األول البحث

 بقانون البذر لصاحب أنهقّدس سّره  املاتن السّيد حكم فقد الزرع، أما -أ

 .الغاصب هو ذلك املتحّمل إمناو ء شي عليه ليسو التبعية،

 اخلسارات ألن الغاصب، على فتثبتان العمل،و األرض أجرة أّماو -ب

 أن يف كالم متقّد فقد جاهاًل أو خمطئًا كونه فرض لو نعم عليه، كّلها

 الوضعية القوانني أن إال له، ربح عدم مع أيضًا له مناٍء ثبوت عدم هو احلكم

 الفقه يف املشهور بعكس جنزم ال أننا إال عليه، يساعدان ال قد االرتكازو

 .اإلسالميو الشيعي

 عليه، األرض فأجرة العامل هو كان إن للبذر الغاصب إّن: يقال والذي
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 إنو العقد، لبطالن املسمى، ال املثل فيضمن اجملانية حنو على ال منه هلا ألخذه

 اشرتكا لو أماو األمر، بضمان العامل عمل أجرة فعليه لألرض املالك هو كان

 أجرة اآلخر على ألحدهما فليس فزرعاه لآلخر أحدهما من أمر بال الغصب يف

 .أجرتهما عليه ليسو البذر لصاحب كّله الزرعو ء شي

 تقدم قد أنه إال إشكال، فال الزرع أخذ إذا البذر مالك إن :الثاين البحث

 صار الغاصب من أخذه فلو عليه، التلف لصدق نفسه البذر قيمة أخذ له بأن سابقًا

 إذ رية،القه املعاوضة حنو على ـ البذر هوو ـ للمبدل مالكًا للبدل بدفعه الغاصب

 الزرع ملك بذلك البذر الغاصب ملك إذاو له، للمضمون املبدلو البدل جيتمع ال

 بال املزارعة بصحة حيكم فهل حينئٍذو حمالة، ال اململوك بذره مناء هو الذي

 ذاك الو هذا ال أو اإلجازة هذه إىل احلاجة مع أو اجلديد املالك من إجازة إىل حاجة

 ببطالنها؟ حيكم إّنماو

 ثّم شيئًا باع من باب على للمقام قياسًا اإلجازة، مع بالصحة قالي قد

 .اجلديد املالك إجازة بشرط العقد صّحة إىل هناك املشهور ذهب حيث ملكه،

 أمٌر هنا املزارعة مضمون أن بدعوى اإلجازة، بدون لوو بالصّحة يقال وقد

 كونه املفروضو احلاصل نصف متليكو البذر تقديم هوو به للوفاء قابل

 له التمليكو حينها، لعدمه العقد حني للحاصل مالكيته تشرتط الو كذلك،

 .تقّدم كما فعليًا ليس

 التزاماتو إلزامات على اشتماهلا من تقّدم ملا املزارعة، بطالن والصحيح

 كما الشخصية، املعاملة حني مفقود هوو حنوه،و كالتصرف احلقوق بعضو

 .فيه حنن فيما زةاإلجا جريان يف اإلشكال تقّدم أنه
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  أمران بقي

 الرجوع البذر فلمالك األرض، مالك هو للبذر الغاصب كان لو :األول األمر

 الرجوع للعاملو األيدي، تعاقب يف فيدخل لليد، العامل على الرجوع لهو عليه،

 ال قّدمهو البذر على يده سبقت لو لليد أو اًلجاه كان لو للغرور الغاصب على

 .اجملانية وجه على

 فصار املبدل ملك البدل بدفعه إذ عليه، يرجع ال أن للعامل ميكن لكن

 ـ األرض ملالك ليسو األمر بضمان عمله أجرة الغاصب على لهو له، كّله احلاصل

 .إرضائه من البّد كان األثناء يف ذلك كان لو نعم أرضه، أجرة ـ الغاصب أي

 جيري الشخصيو الكلي على املزارعة كون بني التفصيل إن :الثاين األمر

 .تقدم كما البذر كّلي على املزارعة فتصّحح بعينه، هنا

  العمل غصبية -3

 نفسه، الكالم فيه فيجري العمل، هو املغصوب أن يفرض أن :الثالثة الصورة

 تصّح املوىل إجازة فمع واله،مو بالعبد قّدس سّره املاتن السيد له مثل قدو

 الفضولية من ناشئة إحداهما: حيثيتان هنا احلقيقة يفو عدمها، دون املزارعة

 األوىل احليثية يف فعاًل الكالمو العقد، لتوّلي العبد أهلية عدم من األخرىو

 كل على باطل العقد فإن باملثال، املخصوصة الثانية يف ال آثارًاو بطالنًاو صّحًة

 .احليثيتني بني خلط هو إّنما قّدس سّره املاتن السيد فعله افم حال،

  العوامل غصبية -2

 عدم قّدس سّره عنده منها يظهرو العوامل غصب هيو :الرابعة الصورة

 ـ كونها
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 .سبقها فيما جرى ما فيها فيجري صحيح غري هوو العقد، قوام من ـ العوامل أي

 املعاملة بطالن آثار

قّدس  املاتن السيد ذكر قدو البطالن، على املرتتبة اآلثار يف :الثالثة اجلهة

 املزارع من كلٌّ يرجعو التبعية، لقانون البذر لصاحب يكون الزرع أن سّره

 .رجوع فال إالو مغرورًا، كونه تقدير على غّره من على الزارعو

 يفرض أخرىو للعامل، البذر أن يفرض فتارة األرض بأجرة يتعّلق فيما أّما

 :ثالث صور فهنا لثالث أنه يفرض ثالثةو للغاصب، أنه

  للعامل البذر كون -1

 كون يف إشكال ال هناو العامل، من البذر يكون أن :األوىل الصورة

 عمله، أجرة استحقاقه عدم يف إشكال ال كما التبعية، لقانون له كّله الزرع

 املثل أجرة يستحّق األرض مالك أن يف أيضًا إشكال ال كما لنفسه، عمل هألن

 كما أرضه، غصب ألنه الغاصب على الرجوع له كان هنا منو منفعتها، لفوات

 تعاقب باب من املقام فيكون للمنفعة، املفّوت ألنه العامل على الرجوع له أن

 .األيادي

 العامل؟ أو الغاصب على..  تستقّر من على املثل أجرة أن الكالم أن إال

 فيكون العكس، دون العامل على الرجوع ميكنه الغاصب أن والصحيح

 قّرر قدو يده، يف تلفت قد املنفعة أن فيه الوجهو العامل، على الضمان استقرار

 على ال اإلعطاء كان إذا الالحق على يرجع السابق أن األيادي تعاقب حبث يف

  يف الغرور قاعدة جبريان قلنا لو ـ للعامل أن إال املقام، يف كما اجملانية وجه
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 املثل أجرة بني بالتفاوت الغاصب على الرجوع ـ الصحيح هو كما أمثالهو املقام

 مل لو نعم فيه، مغرورًا العامل كان املقدار هذا ألن اجملعولة، الغاصب حّصةو

 .احلكم هذا ملثل جمال فال هنا الغرور قاعدة جتر

  للغاصب البذر كون -2

 صريورة يف إشكال ال هناو للغاصب، البذر يكون أن: الثانية الصورة

 على عمله ضمان له أّن يف إشكال فال العامل أما التبعية، لقانون له كّله الزرع

 املالك أماو احلاصل، من حّصة قبال ـ اجملانية حنو على ال ـ له لتقدميه الغاصب

 .فرق ال الغاصب أو العامل إىل فيها يرجعو مثلها أجرة فله لألرض

 الرجوع له فليس الغاصب على املالك رجعو الغرور قاعدة أجرينا إذا لكن

 فاستقرار الغاصب، على الرجوع للعامل فإن العكس، خبالف العامل على

 .الغرور ألجل الغاصب على يكون هنا الضمان

 ألن أفدناه، فيما أيضًا كذلك فاألمر الغرور، قاعدة نقبل مل إذا ماوأ

 باب يف حّقق استثناًء املقام يف أن إال الالحق، العامل يد يف تلفت إنو املنفعة

 إعطاؤه كان إذا املتلف الالحق على يرجع ال السابق أن ذلكو األيادي، تعاقب

 بدل دفع لو السابق على لرجوعا لالحق يكون بينما اجملانية، حنو على له العني

 شرعًا،و عقالئيًا املبدل ميلك البدل يدفع من أن ذلك يف النكتةو للمالك، التالف

 البدل السابق دفعو السابق على املالك رجع فإذا عليهو له، ملكًا التالف فيكون

 له صار الضمان وجه على لالحق أعطاه قد كان فإذا له، ملكًا املبدل صار له

 ما له الالحق فيضمن الضمان وجه على ملكه أعطاه قدو ملكه ألنه به، املطالبة

  ِمْلَك َيْمِلك حني فإنه اجملانية، وجه على إّياه أعطاه لو ما خبالف هذاو فات،
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 اجملانية، حنو على قلالح ملكه دفع قد ـ احلقيقة يف ـ يكون البدل بدفعه املالِك

 حنو على آلخر ماله أعطى لو ما قبيل من بنفسه، ماله مالّية أهدر قد فيكون

 .اجملانية

 وجه على لالحق السابق إعطاء كانو السابق على املالك رجع لو فإذن،

 بنفس السابق على الالحق يرجعو الالحق، على للسابق رجوع فال اجملانية

 لالحق فليس الضمان وجه على العني أعطاه قد كان إذا السابق ألن النكتة،

 الضمان وجه على كانت األرض أن املفروض ألن البدل، بدفعه عليه الرجوع

 مطالبته فله اجملانية حنو على إياها أعطاه لو أما الضمان مقتضيات من البدلو

 .بالبدل

 فضاًل األيدي، تعاقب بقاعدة احلكم نفس أخذ باإلمكان أن ظهر بهذا و

 .الغرور اعدةق عن

 مل لو أّما السابقة، الرتبة يف الغاصب يد حتت األرض كانت لو كّله هذا

 فال عليها اليد بوضع اآلمرو إليها املشري دور دوره كان إمناو كذلك تكن

 جرت الغرور بقاعدة قلنا إن فهنا آمر، هو إمناو ،أصاًل غاصب أنه عليه يصدق

 على يرجع ـ العامل هوو ـ املغرور ألن املالكات، بنفس عينها السابقة األحكام

 الزرع بكون حنكم فهل الغرور، قاعدة أنكرنا لو أماو اآلمر، هوو غّره من

 ال؟ أم األرض أجرة عليهو عمله أجرة له العاملو منه البذر ألن للغاصب، كّله

 تعاقب لقانون موضوع ال أنه العروة على املعّلقني من مجلة ذكر وقد

 بل ـ العامل أي ـ الالحق عليه يرجع فال غاصبًا يكن مل اآلمر ألن املقام، يف األيدي

 حاول ذلك أساس علىو اآلمر، على الرجوع له ليسو العامل من األجرة تؤخذ

 ـ عمل بأي يأمر مل اآلمر إن: فقالوا للمشكلة مناص عن التفتيش األعالم هؤالء

  األرض هذه يف العمل هوو اخلاص بالعمل أمر إّنماو ـ الفرض حسب
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 سنخ ألنه عمل، ألي السوقية القيمة من أزيد عرفًا قيمته العمل هذاو املخصوصة،

 أجرة جملموع القيمة تكون أن يستدعي هوو األرض، أجرة لضمان مستتبع عمل

 لكن الغاصب، على نًةمضمو األجرة تصري بذلكو جمّردًا، العمل نفسو األرض

 غايته باألمر، األجرة ضمان مبالك بل األيدي تعاقب مبالك الو الغرور مبالك ال

 ال الذي العمل قيمة من أكرب األرض منافع فيه تضمن الذي العمل قيمة تكون

عرفًا منافعها فيه تضمن

(6)

. 

 زيادة ةعرفّي سّلمناو كرباه قبلنا لو فإّنه حمّله، غري يف املهرب هذا أّن إال

 حيثية حمض األرض قيمة أّن نقل ملو عقالئيًا، املوارد هذه مثل يف العمل قيمة

 باحلال عاملًا العامل كان لو أّنه هوو أحد، به يأخذ ال الزم لذلك لكان مالزمة،

 هوو العمل،و األرض أجرة جمموع تساوي أيضًا مضاعفًة عمله أجرة فستكون

 أمثال يف الغرور قاعدة جريان لدعم ًامعزز يشكل بنفسه هذاو !!غريب أمٌر

 .املركوز هو كما العامل، علم مع جتري ال هلذاو املورد،

  لثالث البذر كون -3

 بناء ـ ثالثيًة املزارعة تكون حبيث لثالث البذر يكون أن :الثالثة الصورة

 للعامل أنو البذر، ملالك كّله الزرع أن يف إشكال ال فهنا ـ كذلك صّحتها على

 األمر، ضمان مبالك له فيضمنها اآلمر ألنه نفسه، البذر مالك من عمله أجرة

 العامل، على فيها الرجوع لهو أرضه، أجرة األرض ملالك أن يف إشكال ال كما

 ضمان استقرار عليه يكون من حتديد حول يقع الكالم لكن هلا، املتلف ألنه

 .األجرة

                                                            

 .112: املزارعة الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد -6
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 إذ مشكل، فاألمر الغرور قاعدة جريان يرى ال الذي املبنى على أما

 أجرة أخذه بعد حمتمل غري ـ مقّصر غري هوو ـ العامل على الضمان استقرار

 على الضمان استقرار أماو األرض، أجرة من أقّل تكون قد اليتو عمله،

 على بل اجملانية وجه ىعل ال األرض قّدم الغاصب ألن مشكل، فأيضًا الغاصب

 على السابق رجوع إمكان لتفيد األيدي تعاقب قاعدة فتجري الضمان، وجه

 .العكس دون الالحق

 أن ـ حمالة ال ـ فالبّد الغاصب، على الو العامل على الضمان يستقّر مل وإذا

 له ربط ال البذر مالك ألن! غريب هذاو البذر مالك على باستقراره يقولوا

 استقرار عن فضاًل يضمن فكيف قط، فيها يتصّرف ملو أصاًل باألرض

 !عليه؟ الضمان

 بزرع العامل ألمره هو إمنا األرض ألجرة البذر مالك ضمان إن: يقال وقد

 قدو املخصوصة، األرض يف اخلاّص عمله ألجرة ضمانه يعين مما األرض يف بذره

 .القيمتني جمموع لتضّم السوقية العمل قيمة ارتفاع يوجب هذا أّن تقدم

 البذر بزرع أمرًا أمره يكن مل البذر مالك ألن باطل، الكالم هذا أن إال

 بذره، زرع على مرتّكزٌة غايته إمناو فيها، له غايٍة لعدم اخلاّصة، األرض يف

 إذ الكّلي، على املعاملة كانت لو خصوصًا لألرض، املقّدم هو الغاصبو

 .املقدَّمة املغصوبة األرض على الكلي طبق قد األرض مقّدم يكون

 .مشكاًل املبنى هذا على الضمان استقرار يف األمر يكون وبهذا

 إن: فيقال املقام مثل يف الغرور قاعدة جريان من الصحيح املبنى على وأما

 قاعدة يف املهم إذ ،جاهاًل أو عاملًا يكون أن بني الغاّر يف فرق الو غاّر الغاصب

 ما الغاصب على الضمان فيستقّر عاملًا، ال اًلجاه نفسه املغرور يكون أن الغرور
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 استقراره موجب النتفاء وحده، عليه فالضمان عاملًا كان فإن ،جاهاًل العامل دام

 عدم من بّيناه ملا البذر صاحب علىو الغرور، قاعدة وجود لعدم الغاصب على

 .األرض يف دخالته

 أقوى ـ الغاصب هوو ـ السبب إّن: ليقال اإلتالف قاعدة إضافة أيضًا ميكن بل

 .األقوى السبب إتالف مبالك فيضمن ـ العامل هوو ـ املباشر من

 





 

 

 السابع الفصل

 أحكامهاو النفقات

 اإلجارة مال كذاو صاحبها، على األرض خراج :[19 مسألة]
 من أخذها عند اليد إثبات يف يصرف ما كذاو مستأجرة، كانت إذا

 ـ العامل على كوهنا شرط لوو يده، يف لتركها يؤخذ ماو السلطان
 األقوى، على تنقص رمباو تزاد رمبا كانت إنو صّح، ـ كالًّ أو بعضًا

 األهنار كشّق ـ املؤن سائر أماو لألخبار، اجلهالة هذه مثل يضّر فال
 مع األبواب نصبو يتهتنقو النهر إصالحو السقي آالتو اآلبار حفرو

 ـ يتكّرر ال أو سنة كّل يتكّرر مما ذلك حنوو الدوالبو إليها احلاجة
 عادة هناك كان إذا إال العامل، أو املالك على كوهنا تعيني من فالبّد

 من ظلمًا الزارع من املأمورون يأخذه ما أّماو إليها، اإلطالق ينصرف
 جهة من ذلك أخذهم كان إنو املالك على فليس اخلراج غري

 .[1] األرض

  النفقات أحكام [1]

 النفقات من مجلٍة حلكم املسألة هذه يف قّدس سّره املاتن السيد يتعّرض

 ميكن هلو املتعاقدين؟ من تثبت من على أنهاو الطسق،و املقامسةو كاخلراج

 ال؟ أم فيها الشرط
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 :ثالثة أقسام إىل املؤن تقسيم قّدس سّره أفاد دوق

  حنوهو اخلراج -1

 مالك على بكونه حكم قدو اخلراج، قبيل من كان ما :األول القسم

األرض

(6)

 .العامل على كونه شرط صّححو ،

 فيها، إشكال ال اخلراج غري الضرائب هذه مثل إّن: قوله ميكن والذي

 ال هناو املال من مقطوعًا مقدارًا يكون تارة إذ قسمني، على فإنه اخلراج أما

 بأن يقال قد هناو احلاصل، من حّصة عن عبارة يكون أخرى تارةو فيه، إشكال

 له هوو احلاصل على اخلراج ألن األرض، ال البذر صاحب على ثبوته املفروض

 إحداهما طوليتان مزارعتان املقام يف يوجد أنه تقّدم قد أنه إال التبعية، بقانون

 على اخلراج فيكون العامل،و املزارع بني ثانيتهماو املزارعو السلطان بني

 ـ املزارع خصوص وقع اليت األوىل املزارعة ضمن يف كان اخلراج ألن املزارع،

 .احلكم ألصل بالنسبة هذا فيها، طرفًا ـ األرض مالك

  

                                                            

 غنيةو ،129: الفقه يف الكايف: فانظر األرض صاحب على اخلراج أّن الفقهاء أكثر ذكر -6

 تذكرةو ،111: للشرائع اجلامعو ،113: 4 اإلسالم شرائعو ،221: 4 السرائرو ،414: النزوع

 جممعو ،644: األحكام كفايةو ،111: 2 الروضةو ،616: اللمعةو ،126 -121: 4 الفقهاء

: 46 الكالم جواهرو ،266: 3 املسائل رياضو ،11: 1 الشرائع مفاتيحو ،661: 61 الفائدة

 ال: قيل بل ،391: 6 الوسيلة حتريرو ،161: العروة مبانيو ،661: 61 العروة مستمسكو ،21

 الكرامة مفتاح يف كما إمجاعية، سألةامل إن: قيل بل ،111: 46 احلدائق يف كما فيه، خالف

6 :141.  
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املقام يف الشرط إىل سبةبالن وأما

(6)

 :حنوين على يتصّور فهو ،

 ال هذاو اخلراج يدفع أن عليه يشرتط بأن الفعل شرط حنو على :أحدمها

 .فيه إشكال

 بنفس للخراج ضامنًا العامل يكون حبيث النتيجة شرط حنو على :ثانيهما

 زارعامل يعود فيه ختّلفه مع حيث األول، ال بالشرط املقصود هو هذاو الشرط،

 بأّن الشرط من النحو هذا يف يستشكل أن ميكن عليهو باخلراج، مطالبًا

 هذا يف طرفًا العامل لصريورة معنى فال األول بالعقد املزارع على ثبتت قد األجرة

 .الثاني العقد شرط خالل من العقد

 الزارع جبعل النتيجة شرط حنو على املأخوذ الشرط هذا يصّحح قد نعم،

 على أو مادي كمقدار الضريبة تلك ذمته يف األول فيملك لألول، لألجرة ضامنًا

 .األول على الواردة للخسارات ضامنًا الثاني جيعل بأن الضمان شرط حنو

 األرض على ال الزرع على ضريبًة األرض من السلطان أخذ كان لو لكن

 ألن حينئٍذ، الشرط فيصّح البذر، مالك كان لو العامل على كونها أمكن

 من َمِلَكه الزرع على وقعت إمناو األجرة عليه تقع مل السلطان مع املعاملة طرف

 .هنا جيري ال املتقّدم فاحملذور َمِلَكه،

 أن ميكن املسألة يف الشروط صّحة على الداّل فالدليل حال، أية وعلى

 :أمرين أحد يكون

 الشروط صّحة إلثبات بالشروط الوفاء وجوب بعمومات التمّسك :األول

                                                            

 قواعدو ،629: املختصرو ،64: 4 املهذبو ،221: النهاية: فراجع الشرط، هذا الفقهاء صّحح -6

 391: 6 الوسيلة حتريرو ،12: 3 األفهام مسالكو ،116: 6 املقاصد جامعو ،162: 4 األحكام

 و..
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 .املقام يف املمكنة

 إمكان على الداّلةو خبصوصه الباب يف الواردة باألخبار التمّسك :الثاين

اآلخر على اخلراج جعل

(6)

 الفعل لشرطي شاملة ـ ظاهرها حبسب ـ هيو ،

 على املعّلقون كما ـ حالشّرا لكنو هذا فيها، األظهر هو الثاني بل النتيجة،و

 .النصوص هذه إىل يشريوا مل ـ املنت

 السيد صنعه كما ـ تثار أن ميكن املسألة، يف الشرط تصحيح مّت وإذا

اخلراج معلومية شرطية مسألة قّدس سّره ـ املاتن

(4)

 عدم قّدس سّره اختار قدو ،

 :بأمرين ذلك على برهنو اجلهالة، قدح

 ـ وجهها إذ الشرط، جهالة قادحية عدم حيث من القاعدة مقتضى :أحدمها

 بالبيع خمتصة ـ دليلها مت لو ـ هيو الغرر، مسألة عن خيلو ال ـ القادحّية أي

 مل الشرط فسد لوو املقام، عن أجنبيان هماو اإلجارة، يف املعلومية بشرطيةو

 النهي كدليل الغرري البيع عن النهي فدليل حال كل علىو املزارعة، عقد يفسد

 .سابقًا ذلك إىل أحملنا كما السند، ضعيف الغرر لقمط عن

 على الصّحة يرى ال ألّنه لعّلهو قّدس سّره ـ املاتن السيد ذكره ما :ثانيهما

 :ثالثة نصوص هيو اخلاصة باألخبار التمسك حمّصلهو ـ القاعدة

  يف: عليه السالم اهلل عبد أبي عن)): سرحان بن داود صحيح :األول النّص

 

                                                            

 .قريبًا الروايات هذه ستأتي -6

 يف ذكره الشرطية،: أحدهما: قولني على االشرتاط تقدير على املعلومية شرطية يف الفقهاء -4

 العروة على التعليقة يف اخلميين اإلمام ظاهر هوو ،141: 6 الكرامة مفتاحو ،111: 2 الروضة

 -641: 61 املستمسكو ،649 -646: 4 العروة ظاهر هوو الشرطية عدم: ثانيهماو ،649: 4

 و.. 166: 1 العروة مبانيو ،646
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 إىل فيدفعها نقص، رمباو يزاد رمباو معلوم خراج عليها األرض له تكون الرجل

((بأس ال: قال السنة يف درهم مائيت يعطيهو خراجها يكفيه أن على رجل

(6)

. 

 املتقدمة الصحيحة نفس هيو شعيب، بن يعقوب صحيحة :الثاين النّص

 .الصدوق برواية سرحان نب لداود

 احلدائق صاحب منهم مجاعة الصحيحتني هاتني على أشكل وقد

 مائيت ويعطيه)): قوله بقرينة املزارعة، ال اإلجارة يف واردتني بكونهما

 .املقام عن أجنبيتني فتكونان معهو ،((درهم

 اإلجارة فإن األولوية،و بالفحوى بالتمّسك ذلك عن اجلواب ميكن أنه إال

 فيها جاز قد األخبارو النصوص يف مبلغه فيها اجلهالة أمر يف التشّدد بلغ اليت

 .عرفًا أوىل بطريٍق املزارعة يف ذلك فيجوز اخلراج جهالة

 الرجل عن سألته)): األخرى شعيب بن يعقوب صحيحة :الثالث النّص

 يصلحهاو يعمرها أن على الرجل إىل فيدفعها اخلراج أرض من األرض له تكون

...(( بأس ال: قال بينهما؟ فهو فضل من كان ماو خراجها ييؤّدو

(4)

 هيو ،

 ال املزارعة على داللتهاو اخلراج، جهالة صورة على بإطالقها منطوقية داللة داّلة

 ((.بينهما فهو فضل من كان وما)) قرينة جهة من واضحة اإلجارة

 من بيانال مقام يف كونها بعدم بالرواية االستدالل على استشكل أنه إال

 .غري ال املزارعة تصحيح مقام يف كونها جلهة اجلهة، هذه

 أن إال فيها اللفظي باإلطالق التمّسك يتسّن مل إنو بأّنه ذلك عن جياب وقد

 ال اخلراج، جهالة هو اخلارج يف املتعارف إن حيث موجود، املقامي اإلطالق

 

                                                            

 .6 ح ،66 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -6

 .4 ح ،61 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -4
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 .الضريبية سياساتهم يف اختالفهمو السالطني تعّدد جهة من سيما

 جواز إلثبات معًا اخلاّصة الرواياتو العمومات صالحية ظهرت وبهذا

 .املسألة يف الشرط

 حنوهاو املؤن -2

املؤن قبيل من كان ما :الثاين القسم

(6)

قّدس  املاتن السيد حكم قدو ،

 فيه الوجهو انصراف، أو تصريح من مبعّين إال أحدهما على تعّينها بعدم سّره 

 نفسها، باملزارعة ترتبط إمناو صاحبها، بها يكّلف حتى باألرض ارتباطها عدم

 .العقد حتديد ضوء يف حتديدها من فالبّد

 يف( ـه 6211)رمحه اهلل  الصدر باقر حممد الشهيد السّيد ذكر وقد

 تعيني لزوم عدم احلكيم ائيالطباطب حمسن للسّيد الصاحلني منهاج على تعليقته

 تعني عدم صورة يف ـ حكم ذلك تقدير علىو البذر، غري املصارف سائرو املؤن

 على الو وحده املالك على ال معًا، عليهما حينئٍذ تكون بأنها ـ املصارف تلك

 .كذلك العامل

 [البذر غري املصارف أي] فيها التعيني لزوم عدم يبعد ال)): قّدس سّره قال
((معًا عليهما التعيني عدم مع كونهاو

(4)

. 

                                                            

 منهم املاتن، السيد رأي هو كما املصارف هذه تعيني بلزوم احلكم إىل الفقهاء من فريق ذهب -6

 ،613: 4 الصاحلني منهاج يف اخلوئي السّيدو ،621: 4 الصاحلني منهاج يف احلكيم السّيد

 لزوم عدم إىل آخر فريق ذهب فيما ،391 ،396: 393: 6 الوسيلة حترير يف اخلميين اإلمامو

 تعليقته يف الصدر باقر حممد الشهيد ذكره معًا، عليهما املصارف هذه تكون معهو التعيني

  .621: 4 الصاحلني منهاج على

 .621: 4 الصاحلني منهاج على التعليقة الصدر، رباق حممد الشهيد -4
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 جورًا الظلمة يأخذه ما -3

 أفاد قدو جورًا، املأمورون الظلمة يأخذه ما قبيل من كان ما :الثالث القسم

لألرض املالك على كونه عدم املاتن السيد

(6)

. 

 

 

                                                            

 السيد استثنىو ،161: العروة مبانيو ،641 -644: 61 العروة مستمسك: ذلك يف وافقهو -6

 .649: 4 العروة على تعليقته يف ذلكو عليه، العقد بين مما أخذه تعورف ما الكلبايكاني





 

 

 الثامن الفصل

  النتائجو األحكام التقدير،و اخلرص

 على خيرص أن الزارعو املالك من لكّل جيوز :[20 مسألة]
 من الرضاو القبول بشرط منه مبقدار احلاصل إدراك بعد اآلخر
 باملزارعة ذلك خيتّص فال الثمار، يفو هنا األخبار من جلملٍة اآلخر،

 رمث أو مشترك زرع كّل يف جوازه األخبار مقتضى بل املساقاة،و
 .مشترك

 أو زيادته ذلك بعد تبّين إنو القبول بعد لزومه واألقوى
 خالفًا العاّمة العمومات إىل مضافًا األخبار، تلك لبعض نقيصته

 معاوضّيًا، صلحًا الو بيعًا ليستو مستقّلة معاملة أنه الظاهرو جلماعة،
 عن النهي إشكال الو املعّوض،و العوض اّتحاد إشكال فيها جيرى فال
 من األقوى هو ما على بناًء لوو الربا إشكال الو املزابنة،و اقلةاحمل

 أّن مع املعاوضات، مطلق يف جريانهو بالبيع حرمته اختصاص عدم
 املكيل من ليس اجلذاذو احلصاد قبل الشجرو الزرع حاصل

 األخبار صّحتها يف يكفي كّله ذلك عن اإلغماض معو املوزون،و
 ليتسّمو بالنصوص، ثبت عقالئية املعاملة من نوع فهو اخلاّصة،
 .ممنوع املعهودات يف املعامالت حصرو بالتقّبل،

 الغري الصلح إىل راجعة املعىن يف إهنا: يقال أن ميكن نعم



 

 

 املال من أحدمها حّصة يكون أن على يتساملان فكأّنهما املعاوضي،
 علىو منها، نوع أو القسمة شبه لآلخر البقيةو مقدارًا كذا املشترك

 النظر قطع مع املذكور الوجه على الصلح بعنوان إيقاعها يصّح كذل
 فيه اجلهالة من املقدار هذا اغتفار من األقوى على أيضًا األخبار عن
 التقبيل من يكون ال هذا علىو املفروض، باخلرص الغرر ارتفع إذا
 .التقّبلو

 يكفي بل خمصوصة صيغة إىل حتتاج ال املذكورة املعاملة إّن مّث
 ،أصاًل الصيغة إىل احلاجة عدم األقوى بل التقّبل، على داّل لفظ كّل

 .األخبار ظاهر هو كما التراضي جمّرد فيها فيكفي

 فال إدراكه،و احلاصل بلوغ بعد اخلرص كون اشتراط والظاهر
 من املخروص املقدار كون األخبار من املتيّقن القدرو ذلك، قبل جيوز

 من الذّمة يف املقدار جعلو اخلرص يصّح فال الزرع، ذلك حاصل
 الوجه عن الصلح بعنوان املعاملة أوقع لو نعم احلاصل، ذلك جنس
 هذه عن خارٌج ـ عرفت كما ـ لكّنه فيه، ذلك من مانع ال ذكرنا الذي

 .املعاملة

 بسالمة مشروٌط املعاملة هذه قرار أن بينهم املشهور إّن مّث
 تعيني ألّن لعّلهو عليهما، انك أرضّية أو مساوّية بآفة تلف فلو احلاصل،

 باقية هي بل املعّين، يف الكّلي باب من ليس املعّين املقدار يف احلّصة
 يكون أن احتمال مع معّين مقدار يف تعيينها األمر غاية إشاعتها، على
 ما األرضية اآلفة من املراد أّن الظاهرو بينهما، الضمين الشرط من ذلك
  اإلنسان من متِلف إتالف حلوق ديبع الو اإلنسان، غري من كان



  

 مقدار؟ يف كليهما أو أحدمها حّصَة ثالٍث خرُص جيوز هلو به، أيضًا
 .[1] العدم أقوامها وجهان،

 اآلثارو األحكام التقدير،و اخلرص [1]

 لبعض سيليها مما مجلةو املسألة هذه يفقّدس سّره  املاتن السيد يتعّرض

 املسألة هذه يفو أيضًا، غريها تشمل نهاأ إال باملزارعة، املرتبطة األحكام

 عن عبارة هو الذيو احلزر،و التقديرو اخلرص حلكم يتعّرض باخلصوص

 فيقول ،مثاًل زراعي حاصل يف حّصة منهما لكّل شخصني بني تقع معاملة

 ذلك ـ اخلربة أهل وفق ظّنًاو ختمينًا ـ يقّدرو احلاصل، متام خذ: لآلخر أحدهما

 على للشريك، بتمامه احلصاد فيكون احلاصل، بلوغ بعد سيخرج الذي املقدار

 أو الذمة يف مااًل أو نقديًا مثنًا املخّرصةو املخّمنة احلصة تلك مقابل له يدفع أن

 ـ املعاملة هذه كانت قدو ذلك، حنو أو بلوغه بعد احلاصل نفس من معينًا مقدارًا

 النصوص شهدت قدو املتقدمة، األزمنة يف الناس بني رائجًة ـ يظهر ما على

 كما خيرب، أهل مع معامالته يف هلاصّلى اهلل عليه وآله وسّلم  اهلل رسول بتطبيق

 اليتو التعاملية حقيقتها بيانو املعاملة هذه حلكم رضي اهلل عنهم الفقهاء تعّرض

 احملاصيلو الزراعة باب يف املشرتك املال قسمة من نوع اىل حمالة ال ترجع

 .الزراعية

 بل سيأتي، كما املزارعة بباب خمتّصة غري املسألة أن يظهر هنا ومن

 خالل من أو خالهلا من ذلك كان سواء مشرتك، زراعي حاصل كل يف جارية

 معامالت يف إجراؤها بالتأمل ميكن قد بل الثمار، بيع أو اإلرث أو املساقاة

 .الزراعية الشئون من نطاقًا أوسع أخرى

 احلّلي ادريس ابن سوى املعاملة هذه ّحةص يف يناقش مل أّنه يبدو والذي

 الواردة األخبار رّد هنا من احملاقلة،و باملزابنة أشبه اعتربها حيث ،(ـه 319)

 .املذهب ألصول ملخالفتها فيها

 :البحث من جهات على تشتمل فاملسألة حال أّية وعلى



 

 

........................................................ 

 

 (1)اخلرص مشروعّية مبدأ: وىلاأل اجلهة

 :بوجوه له يستدّل أن وميكن

 عقدًا اخلرص كون على بناًء العاّمة، بالعمومات التمّسك :األول الوجه

 .حتقيقه سيأتيو مستقاًل

 إّنه حيث املقام تشمل فإنها مطلقاته،و الصلح بأخبار التمّسك :الثاين الوجه

أيضًا الصلح روايات يف املذكورة املصاحلة وردت بل مصاحلة، حنو

(4)

. 

 بيع يفو املقام، يف الواردة املتقّدمة اخلاّصة باألخبار التمّسك :الثالث الوجه

أيضًا الزكاةو الثمار

(1)

 .اإلشاعة حنو على بالعني متعّلق حّق ألنها ،

 املذكور العقد لرواج العقالئية، بالسريتني التمّسك :الرابع الوجه

 لّبي دليل الوجه هذا أن إال املسلمني، تاريخ يف شارهالنت املتشرعّية،و عقالئيًا،

 .املتيقن باملقدار فيه يؤخذ

 إليها وّجهت لكنه فيها، إشكال الو املعاملة هذه مشروعّية فالظاهر وعليه،

 :أربعة العقد هذا يواجهها اليت حاصلهاو ورد، أخٍذ مثار كانت عديدة إشكاالت

                                                            

 خرص يف أخرىو املالك خرص يف يذكرونها تارًة كلمات، عندهم اخلرص مشروعية يف -6

 إليه ذهب اخلرص،: أحدهما: رأيني على الفقهاء أّن املتحصلو أجنيب، خرص يف ثالثةو العامل

 األحكام قواعدو ،113: 4 اإلسالم شرائعو ،62: 4 املهذبو ،224: النهاية يف كما املشهور،

: 3 األفهام مسالكو ،316: 4 البارع املهذبو ،616: اللمعةو ،629: 1 الشيعة خمتلفو ،162: 4

 مبانيو ،391: 6 الوسيلة حتريرو ،24: 46 الكالم جواهرو ،121 -111: 46 احلدائقو ،11

. إمجاع هناك يكون كاد أّنه 661: 61 الربهانو الفائدة جممع يف بل ،و.. 161 -161: العروة

 يف احللي مةالعال قّواهو ،236 -231: 4 السرائر يف احلّلي ذكره قدو جوازه، عدم: ثانيهماو

  .439: 6 األحكام حترير يف كالمه آخر

 .3 -2 باب الصلح، كتاب ،69 ج الوسائل، -4

 .62و 64و 6 باب الغالت، زكاة أبواب الزكاة، كتاب ،1 ج الوسائل، -1



  

........................................................ 

 

املعّوضو العوض احتاد لزوم :األول اإلشكال

(6)

 خيرص أنه بتقريب ،

 .املعوضو العوض احلاصل يف أن املفروضو احلاصل، من حّصة

 معاوضيًا، صلحًا أو بيعًا كونه على موقوٌف هذا أن :أواًل: وجياب

 .الاإلشك هذا عليهما يرد الو اآلخرين، االحتمالني وجود املفروضو

 يرد ال أيضًا بيعًا كونها فرض لو حتى أنه من األعالم بعض ذكره ما :ثانيًا

 مشاعًا اآلخر نصفهو مشاعًا له نصفه يكون يأخذه ما ألن املذكور، اإلشكال

 فيما لصاحبه املشاع النصف يشرتي فهو كذلك، أيضًا حاله الباقيو لصاحبه

 بني املعاوضةو املعوض،و لعوضا يّتحد فلم الباقي، يف له املشاعة باحلصة أخذه

فيها حمذور ال املشاعني الكسرين

(4)

. 

 املقّررة فالقواعد صّحتها،و املعاملة هذه نفوذ على دّلت قد األخبار إن :ثالثًا

 .باألخبار خمّصصًة تكون

 احملاقلة بيع عن النهي لروايات مشمولة املعاملة هذه إن :الثاين اإلشكال

 سنبله، يف هوو الزرع بيع مبعنى ـ احلقل من ـ احملاقلة بيع ألن منها، هذهو املزابنةو

 .القبيل هذا من فيه حنن ماو بالتمر، الطلع قبل التمر بيع املزابنةو

 حيث السرائر يف( ـه 319) احلّلي إدريس ابن اإلشكال هذا أثار وقد

 قد يكون أن خيلو ال أّنه السؤال،و اخلرب هذا يف حتصيله ينبغي والذي)): قال

 احلّصة باعه أو الثمرة،و الغّلة من ذّمته يف مبقدار الثمرة،و الغّلة من حّصته اعهب

 املزابنة يف داخٌل ألّنه باطل، البيُع معًا الوجهني فعلى األرض، هذه من بغّلة

 بغّلة ذلك كان فإن بيعًا، ال صلحًا ذلك كان إنو باطالن، كالهماو احملاقلة،و

 الغّلة هلكت سواء له، الزم فإّنه املزارع، وه الذي األكار ذّمة يف مثرة أو

 فهو األرض، تلك من بغّلة الصلح ذلك كان إنو األرضّية، أو السماوّية باآلفات

  يف لدخوله باطل، صلح

                                                            

 .644: 42 الكالم جواهر النجفي، -6

 .163: املزارعة العروة، مباني اخلوئي، السّيد -4



 

 

........................................................ 

 

 

 اخلرص زاد سواء بينهما، فالغّلة ذلك كان فإن مضمون، غري ألّنه الغرر، باب

 أصول تقتضيه الذي فهو ذلك، فليلحظ هلما، سلمت أو منهما تلفت نقص، أو

 الو علمًا توجب ال اليت اآلحاد بأخبار عنها يرجع فال األدّلة، به تشهدو مذهبنا،

((الكتب يف كّررت إنو ،عماًل

(6)

. 

 :منها عديدة فهي احملاقلةو املزابنة نصوص وأّما

عليه السالم  اهلل عبد أبي عن اهلل، عبد بيأ بن الرمحن عبد صحيحة -6

 ماو :قلت املزابنة،و احملاقلة عنصّلى اهلل عليه وآله وسّلم  اهلل رسول نهى)): قال

((باحلنطة الزرعو بالتمر، النخل محل يشرتي أن: قال هو؟

(4)

. 

 نهى)): قالعليه السالم  اهلل عبد أبي عن البصري الرمحن عبد عن ما -4

 النخل احملاقلة: فقال املزابنة،و احملاقلة عنى اهلل عليه وآله وسّلم صّل اهلل رسول

((احلديث..  باحلنطة السنبل بيع املزابنةو بالتمر،

(1)

. 

أخرى أخبار وحنوهما

(2)

. 

 بل بيعًا، ليست املعاملة هذهو بالبيع، خمصوصة األدلة هذه إن :أواًل: وجياب

 .األخريين االحتمالني أحد

 لعدم جهالة،و غرر فيهما املزابنةو احملاقلة فإّن بيعًا، كونها سّلم لو :ثانيًا

 قد ء شي كل فإن املقام خبالف يظهر، مل حيث الزرع كذاو بعد التمر طلوع

 .هنا متحّقق غري الروايات تلك فموضوع االجتذاذ،و احلصاد عدا تاّمًا فرض

                                                            

 .236 -231: 4 الفتاوي لتحرير احلاوي السرائر ،احلّلي إدريس بن حممد -6

 .6 ح ،61 باب الثمار، بيع أبواب التجارة، كتاب ،69 ج الوسائل، -4

 .4 ح نفسه، املصدر -1

 .3 -1 ح نفسه، املصدر -2
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 على دّل ملا خمّصصة تكون املقام يف الواردة األدلة أن غايته سّلمنا، :الثًاث

 .املذكورين البيعني حرمة

 الربا مطلق أو البيع يف الربا حرمة إلطالقات مشمولة إّنها :الثالث اإلشكال

 حتى املوزونو املكيل مطلق يف األخري جبريان قيل لو خصوصًا املعاوضي،

الصلح

(6)

. 

 ليس ألنه املقام تشمل فال باملعاوضات الربا أدلة باختصاص :أواًل وجياب

 .األخريين االحتمالني يف سنالحظ كما معاوضة

 لعدم املوزون،و املكيل يف ليست أنها إال معاوضة كونها سلم لو :ثانيًا

األدلة تشمله فال منهما، احلصاد قبل احلاصل كون

(4)

. 

 بيع جواز على دّل مبا إبداله فاألوىل بالشمول، الوجه هذا يف يناقش وقد

 .بالطعام الطعام

 .الربا حرمة إلطالقات مقّيدًا تصلح املقام يف الواردة الروايات إن :ثالثًا

 القسمة إذ الغرر، عن النهي عن دّل ملا مشمولة إّنها :الرابع اإلشكال

 .غررية

 فال بالبيع، خمصوصة ـ مّتت لو ـ الغرر عن النهي أدلة إن :أواًل: وجياب

 .سيأتي كما بيعًا ليس ألنه املقام تشمل

 رفع يفيد نفسه اخلرص بل عرفًا مغتفر القسمة يف فالغرر سلم لو إنه :ثانيًا

 غرر فال اخلربة، أهل تقرير بعد جدًا ضئياًل احتمااًل يصري ألنه اجلهالة، احتمال

 .العريف النظر حبسب األساس من

                                                            

 .قبله أحٍد عند أجده ملو ،649: 4 الوثقى العروة يف ذكره -6

 .163: العروة مبانيو ،649: 61 العروة مستمسك -4



 

 

........................................................ 

 

 لو الغرر عن النهي إلطالقات مقّيدًا تصلح املقام يف اخلاّصة األدلة إن :ثالثًا

 .مّتت

 .اإلشكال عن املعاملة سالمة ظهر وبهذا

 املزارعة لغري احلكم عموم: الثانية اجلهة

 :بوجهني له ويستدل

 ردو فقد نصوص، من اخلرص يف ورد عّما اخلصوصّية إلغاء :األول الوجه

 يف بعضهاو الزكاة، يف اآلخر بعضهاو املشرتك، النخل على اخلرص يف بعضها

 مال لكل يرتّقى قد بل مشرتك، مثر لكّل احلكم ثبوت يفيد التعّديو العنب،

 فالتعّدي إالو معروفة، عقالئية معاملة إىل املعاملة هذه أرجعت إذا مشرتك

 .مشكل

 جتري هيو قسمة، حنو هذه املةاملع فإن بالقاعدة، التمّسك :الثاين الوجه

 سعة أكثر فاألمر مصاحلًة كانت لوو اجلهالة، وجود مع حتى مال كل يف

 .أيضًا

  اللزوم: الثالثة اجلهة

 :بوجهني ـ اخلرص يف اخلطأ مع حّتى ـ له يستدل وقد

 .له مصداق املقام فإن الوفاء، وجوب بعمومات التمّسك :األول الوجه

 عيسى بن حممد كمرسل اخلاّصة، الرواياتب التمّسك :الثاين الوجه

 مل احلزر إن: لنا فيقول ذلك بعد ء جيي فإنه: قلت... )): فيه ورد حيث املتقّدم

 فلكم: قال ال،: قلت عليكم؟ يرّد زاد فإذا: قال نقص قد حزرت، كما ء جيي

((نقص إذا كذلك له، كان زاد إذا أّنه كما احلزر، بتمام تأخذوه أن

(6)

. 

                                                            

 .2 ح ،62 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -6
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 هذه أّنو ،رضي اهلل عنه الفقهاء بعض إىل ذلك يف اخلالف نسب أنه إال

التمليكو الضمان حّتى توجب ال املعاملة

(6)

 مقصدهم كون احملتمل من أنه إال ،

 معه البعيد فمن إالو بعده، احلاصل التوافق عن النظر بقطع اخلرص، حمض

 .ذلك يف فهمخال

 املعاملة هذه حقيقة: الرابعة اجلهة

 :احتماالت أربعة قّدس سّره املاتن السّيد ذكر وقد

املعينة باحلّصة املشاعة للحّصة بيعًا تكون أن :األول االحتمال

(4)

. 

معاوضّيًا صلحًا تكون أن :الثاين االحتمال

(1)

. 

 .معاوضي غري صلحًا أو بالقسمة تصاحلًا تكون أن :الثالث االحتمال

املعامالت من مستقّل نوع :الرابع االحتمال

(2)

  بالتقبيل عنده يسّمى 

                                                            

 ،662: 61 الفائدة جممع يف قاله اللزوم،: أحدهما رأيني، على عدمهو املعاملة هذه لزوم يف الفقهاء -6
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 .والتقّبل

 ذلك قبل سّجل أنه إال باألخريين، التزمو األّولني، املاتن السيد نفى وقد

 .املشروعّية حبث يف قّدمناها قدو رّدهاو األّولني على املوجهة اإلشكاالت

 إنشاء إىل حباجة ألنها معاوضيًا، صلحًا الو بيعًا كونها عدم والظاهر

 معهو املعاملة، هذه يف عرفًا ملحوظ غري أمٌر هوو حنوها،و املبادلة من مفهومي

 فرٍزو قسمٍة حمض كونها مبعنى معاوضي، غري صلحًا إّما املعاملة هذه تكون

 املاتن مّساها مستقّلة معاملة أو التفاوتات،و األخطاء يف امحتس مع أزيد ال للمال

 بينهما؟ الفرق هو ماو الصحيح، هو االحتمالني هذين من فأّي التقّبل،و التقبيل

 أن فرضنا لو ألننا حنوين، على تتصّور هيو واضح، فأمرها :القسمة أّما

 امكيلوغر مائة احلاصل فرضو النصف كانت منهما واحد لكل ما نسبة

 :فهنا تقريبًا

 يكونو املائة أي كّله اخلارجي املال أحدهما أخذ املنشأ يكون تارة -6

 الكمّية على القسمة فتشتمل املعني، يف الكلي بنحو مخسني بينها من لآلخر

 املعني، يف كّلي إىل ألحدهما املشاع الكسر حتويل واقعها يكونو التطبيق،و

 له البدَّ غايته اخلارجي، املال متام يف خرلآل التصّرف جواز هو املرتتب األثرو

 بقيت لو ما خبالف هذاو اآلخر، للطرف اليت اخُلمسني يساوي مقداٍر إبقاء من

 هو كما باإلذن مرهونًا يكون التصّرف فإّن املشاع الكسر على احلصة

 .واضح

 أخذ قّدس سّره ـ املاتن السيد إمكانه رأى كما ـ املنشأ يكون أخرىو -4

 معه املشاع الكسر يبقى بشكل له التصّرف حّق اشرتاط مع املال، متام أحدهما

 .حاله على

  منه مبقدار املال أحدهما أخذ على بينهما اتفاٌق فمضمونه :التقبيل وأما



  

........................................................ 

 

 يف املعامالت رحص عدم قبلنا إنو حننو الروايات، ألسنة يف جاء كما لآلخر،

 ال إذ متعّقل، غري املقام يف مستقّل عقد فرض أن إال املسّماة العقودو املعهودات

 :ألنه القسمة بنيو بينه فرقًا هناك أن ُيرى

 هو إمناو مبعاملة ليس أنه الواضح فمن اخلرص، يف اختالفهما أريد إن -أ

 .احلصة حتديد به يراد تقدير حمض

 ،((مقدار ولي أنت تأخذه)): هوو املنشأ، يف اختالفهما أريد إنو -ب

 .القسمة عن آخر تعبري فهذا

 مضمون على باشتماهلا مرتبط أمٌر وجدتها املعاملة حداثة أن الواضح من و

 مل التقبلو التقبيل عنوان أن على هذا املعامالت، بقية تشتمله ال جديد معاملي

 املزارعة مبعنى كان أنه إال األرض يف ورد قدو إطالقًا، الباب روايات يف يرد

 حقيقة أن فاملتعّين عنهما، مستقل كيان هلا يكون أن دون أخرى، اإلجارةو حينًا

 .الثالث االحتمال هوو قسمة، حنو اخلرص معاملة

 الصيغة شرطية: اخلامسة اجلهة

النفي إىلقّدس سّره  املاتن السيد ذهب وقد

(6)

 أريد إن أنه الصحيحو ،

 الو العمومات ال الشرطية هذه على دليل ال أنه الواضح فمن املعّين اللفظ بالصيغة

 أصل بها أريد إن أماو املعامالت، حلقيقة مقّومة ليست األلفاظو املقام، روايات

 الظاهري الرضا ضم من البدَّ بل الباطين الرضا كفاية عدمو واإلبراز اإلنشاء

  اإلبرازّي

                                                            

 مسالكو ،113: 6 املقاصد جامع يف إليه ذهب الصيغة، لزوم: األّول قولني، على هنا الفقهاء -6

 مطلق كفايةو اللزوم عدم: الثانيو ،641: 61 الوثقى العروة مستمسكو ،13: 3 األفهام

 و.. 126: 46 احلدائق يف قاله الرتاضي،



 

 

........................................................ 

 

 

 مبربز، إبرازه من البدَّ معاملي مضمون كل ألن ثابتة، فالشرطية إليه

 ظاهر ألن الكربوية، الشرطية هذه نفي على تدّل ال املقام يف الواردة النصوصو

 .الثبوتي الرضا حمض ال املرَبز اإلثباتي الرضا هو فيها الوارد الرتاضي

 (1)البلوغ شرطية: السادسة اجلهة

 :أنه فيها يقال أّن حلّقوا

 الواضح فمن اخلاّصة، الروايات هو املعاملة هذه صّحة مدرك كان إن -6

 ـ املسألة مطلع يف ذكرنا كما ـ بعضها بل الزرع، بلوغ صورة يف وردت أنها

 ألبي قلت: قال)): فيه جاء حيث عيسى بن حممد كمرسل القيدّية يف واضح

 الزرع هذا حزرنا قد: فيقولون فنزارعهم، أكرًة لنا إّن: عليه السالم احلسن

 احلزر، هذا على حّصته نعطيكم أن لكم نضمن حننو فأعطوناه كذاو بكذا

...(( بهذا بأس ال: قال نعم،: قلت بلغ؟ قدو :قال

(4)

: عليه السالم سؤاله فإّن ،

 .الظهورو البلوغو اإلدراك شرطية على شاهد(( بلغ؟ قد و))

 إذ أيضًا، ثابتة فالشرطية العمومات،و عدةالقا هو املدرك كان إنو -4

 عقدًا تكون بل هلا، موضوع فال عدمه مع أماو املال، وجود القسمة يف يفرتض

                                                            

: فانظر الفقهاء، من الكثري الزرعو الثمرة إدراكو الغّلة بلوغ عدب ما اخلرص حمّل أّن إىل ذهب -6

: 46 احلدائقو ،644: األحكام كفايةو ،661 -663: 61 الفائدة جممعو ،13: 3 األفهام مسالك

 ،311: 4 البارع املهذبو ،231: 4 السرائرو ،62: 4 املهذبو ،224: النهاية ظاهر هوو ،121

 نسبه بلو..  161: العروة مبانيو ،391: 6 الوسيلة حتريرو ،291 -261: 3 املسائل رياضو

 .األصحاب إىل احلدائق يف

 .2 ح ،62 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -4



  

........................................................ 

 

 أو به، قلنا لو املتعّلق معدومية ملكان القاعدة على إّما بفساده، يلتزم آخر

 ماو الغرري، الثمار بيعو احملاقلةو املزابنة عن النهي يف الواردة اخلاصة للروايات

 .الباب ذاك من لكونه هلا، مشمواًل حينئٍذ يكون فيه حنن

 نفس يف القسمة أمكن البلوغ، قبل لوو مشرتكًا الزرع خبروج قيل لو نعم،

 .واضح هذاو الزرع،

 نفس من يكون أن املخروص املقدار يف يشترط هل: السابعة اجلهة
 نفس هو املتيقن القدر كون مع الذمة، يف يكون بأن ال أو احلاصل
 الزرع؟ حاصل

 عدمه،و األخبار مشول يف أحدهما: حبثان هنا يوجد احلقيقة، ويف

 .األخبار عن النظر بقطع املعاملة تصحيح يف ثانيهماو

 غريقّدس سّره  املاتن السيد جعله قدو األخبار، تقتضيه ما: األول البحث

 يف صحيح هذاو احلاصل، نفس من كونه صورة منها املتيقن إذ هلا، ولمشم

 .األخبار أكثر

 :بطريقني التصحيح ميكن أنه إال

 أباه أن)): عليه السالم اهلل عبد أبي عن احلليب بصحيحة التمّسك :األول

 أرضها بالنصف خيرب أعطىصّلى اهلل عليه وآله وسّلم  اهلل رسول أن حّدثه

: هلم قالو قيمة عليه فقّوم رواحة بن اهلل عبد بعث الثمرة دركتأ فلما خنلها،و

 بهذا: فقالوا الثمر نصف أعطيكم إّماو الثمر نصف تعطونيو تأخذوه أن إما

((األرضو السماوات قامت

(6)

: فيها ورد أخرى نسخة هناك أن ذلك ،

((الثمن نصف وتعطوني))

(4)

، 

                                                            

 .4 ح ،61 باب الثمار، بيع أبواب التجارة، كتاب ،69 ج الوسائل، -6

 (.4 من 6 رقم اهلامش) 414: 69 الوسائل راجع -4



 

 

........................................................ 

 

 

 عليه فقّوم)): عليه السالم قوله من الفقرة هذه قبل جاء ما النسخة هذه ويعّزز

 الثانية النسخة صحة أن الواضح منو الثمر، ال الثمن يناسب هذا فإن ،((قيمًة

 .احلاصل من املقدار على ال الذّمة على رواحة ابن معاملة جيعل

 منو أيضًا، فيها ورد قد خلرصا فإن الزكاة، بنصوص التمّسك :الثاين

 القيمة بواسطة فاخلرص عليهو ممكن، فيها القيمة إخراج أن املعروف

 .صحيح

 غايته ألن وفقها، الصّحة هو الصحيحو القاعدة، تقتضيه ما: الثاين البحث

 ألدّلة مشمولًة فتكون الذمي، املالو املشاعة اخلارجية احلصة بني معاوضة وقوع

 .املعاوضات هذه صّحة

 املقدار يف التغاير حيث من املعاوضي الربا حمذور بلزوم يشكل وقد

 :جوابه أن إال للمعاملة، مبطاًل فيكون التساوي عدمو

 أدّلة تشمله فال موزونًا، الو مكياًل يعّد ال احلصاد قبل الثمر أن :أواًل

 .الربا حرمة

 القسمة نفس على معاملة جتري إذ طوليتني، معاملتني املقام يف إّن :ثانيًا

 لبيع أخرى معاملة طوهلا يف جتريو ُخمسني، اآلخر حصة صريورةو أواًل

 يف بالطعام الطعام بيع من هذاو الذمة، يف باخُلمسني اخلارجية احملّددة اخُلمسني

 .صّحته يف إشكال الو التساوي، صورة

  يف إشكال فال احلاصل من مبقداٍر كانت إن املذكورة فاملعاملة وعليه،

 كانت إنو للربا، موضوع الو أيضًا، فكذلك بالقيمة كانت إنو ها،صّحت

 .الطولية باملعاملة مدفوع الربا حمذورو أيضًا، صحيحًة فتقع الذّمي باملقدار
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  احلاصل سالمة شرطّية: الثامنة اجلهة

ثبوتها واملشهور

(6)

 قدو عليهما، يكون التلف فمع إالو بها، املعاملة قرار أنو 

 بنحو لآلخر ما صريورة تعين كانت إن اخلرص عملية أن املاتن السيد أفاد

 إنو للخارج، الوحيد املالك ألّنه األول على يكون فالتلف املعني يف الكّلي

 فيكون للمقدار التعيني مبحض االحتفاظ مع اإلشاعة على املال بقاء تعين كانت

 .عليهما التلف

 مع اإلشاعة حتّقق ينسجم كيف إذ له، معنى ال الثاني الشق بأن :عليه وأشكل

 كل إىل يعمد أفهل! منه؟ أكثر الواقع كون احتمال مع مثاًل باخُلمسني التعيني

 ذلك نتيجة  أّن الواضح منو !ُخمسني؟ فيقال منه لآلخر ما مقدار عن ُيسألو جزء

الكّمي اخلارجي ينيللتع املشاع الكسر منافاة

(4)

. 

                                                            

 :هيو عديدة هنا األقوال -6

: 6 األحكام حتريرو ،629: النافع املختصر يف ذكره احلاصل، سالمة اشرتاط: األّول القول

: 46 الكالم جواهرو ،662: 61 الفائدة جممعو ،113: 6 املقاصد جامعو ،616: اللمعةو ،439

 إن: لقي بل ،261: 3 املسائل رياض يف املشهور، إّنه: قيل قدو ،169: العروة مبانيو ،29

 .126: 46 احلدائق يف كما عليه، االتفاق األصحاب ظاهر

 .616: 61 العروة مستمسك يف احلكيم السيد إليه ذهب الشرطية، نفي: الثاني القول

 :هي التفصيل يف آراء هناكو التفصيل،: الثالث القول

 جرت صلحال أو البيع بلفظو الشرط، هذا فيها جرى التقبيل بلفظ وقعت إن أنه: األول الرأي

 .113: 2 الروضة يف الثاني الشهيد قاله العدم، احتمال مع شرائطهما

 يف ذكره فال، إاّلو الشرطية جرت األرض نفس من احلاصل هو العوض كان إن إنه: الثاني الرأي

 .111: 6 الكرامة مفتاح

 .169: املزارعة الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد -4
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 يكون بأن اإلشكال هذا من قّدس سّره املاتن السيد يتخّلص قد نعم،

 لتكون اإلشاعة، بقاء مع مائة احلاصل كون على منهما اتفاق حصول مقصوده

 .حينئٍذ ولمعق معنى له هذا فإن ُخمسني، ألحدهما أن النتيجة

 املعني، يف الكلي على حّتى خترجيها ميكن املشهور فتوى أن :والصحيح

 التلف جاء فإذا التلف، عدم هوو الكلي، موضوع يف قيد أخذ صورة يف ذلكو

 ال السامل املال اخلرص موضوع فيكون املشرتك املالو املقسم عن خرج

 الشرط احتمال مع)): قوله منقّدس سّره  مقصوده هو هذا لعّلو الفعلي،

 اشرتاط مبعنى لتكون تفسريها يف آخر احتمال هناك كان إنو ،((الضمين

 .القسمة عقد ضمن يف عليهما التلف كون

 الثامنة اجلهة هذه من متيقن أمٌر أرضية أو مساوية بآفة احلاصل تلف إن :فرع

 كون لصورة الشمول فيها يبد مل أّنه إال ،رضي اهلل عنهم الفقهاء كلمات يف

 تقّدم مبا الصورة هذه أحلق املاتن السيد لكّن كالغاصب، إنساني بتأثري التلف

 غري األمر حتديد يف مرجع هناك يكون يكاد ال أنه إال ملرادهم، تفسريه عند

 اآلفات مثل يف كما بلحاظ ملحقًا يكون فقد خمتلف، هوو العريف، االستظهار

 يف كما كذلك ونيك ال قدو احلكام، سيطرةو احلروب بسبب العارضة

 .الغاصب الفرد حالة

 (1)ثالث طرف من اخلرص: التاسعة اجلهة

 ال؟ أو ممكن هذا فهل كليهما أو أحدهما حّصة ثالث خرص لو

                                                            

 مستمسك يف به صّرح اجلواز، عدم: األّول: قوالن أحدهما أو فنيالطر حّصة ثالث فرض يف -6

 مباني يف به صّرح اجلواز،: الثاني مطلقًا، املعاملة هذه عن منع من ظاهر لعّلهو ،614: 61 العروة

 .161: 1 العروة



  

 األمر أّول من االشتراك من ذكرنا ما على بناًء :[21 مسألة]
 حبّد منهما كّل نصيب كان إذا الزكاة منهما كلٍّ على جيب الزرع، يف

 إن كذاو أحدمها، نصيب بلغ إن نصيبه بلغ من ىعلو النصاب،
 االسم صدق بعد الزكاة تعّلق ألّن الثمر، ظهور حني االشتراك اشترطا

 أو االسم صدق بعد االشتراك اشترطا إنو يصدق، ال الظهور مبجّردو
  املفروض ألّن منهما، البذر صاحب على فهي التصفيةو احلصاد حني

 

 

 .بالتأمل يبدو آخرو بدويًا ظهورًا حتتمل املاتن للسيد العبارة وهذه

 أحد املقّدرو املخرص يكون أن البدَّ أنه فهو :البدوي الظهور أما -1

 هذاو خاّصة، الشريكني أحد خرص يف األخبار لورود ثالث، ال الشريكني

 :ألمرين باطل الظهور

 اخلارص كون بني فيها يفرق الو الصّحة، هو القاعدة مقتضى إن :األول

 .اخلربة أهل من ثالث أو الشريكني أحد

 من أعم هوو الشريكني، أحد خيرص أن على إال تدل ال األخبار إن :الثاين

 .اخلربة بأهل باإلتيان بنفسه اخلرص توّلي أو املباشرة

 يسّجل مل العروة على املتأخرين احملّشني من أحدًا أن للنظر امللفت ومن

 .املاتن مذاق عن جدًا بعيدًا لاالحتما هذا يكون هلذاو ذلك، على شيئًا

 بوصفه اخلرص، يف ثالث يدخل أن فهو :التأّملي الثانوي الظهور أماو -2

 هذهو باملال، منفردًا مالكًا أو أحدهما مع شريكًا ليصبح تقديرًا، ال معاملًة

 وذلك قسمة، ال مبادلة حينئذ لكونها ـ املاتن السيد أفاد كما ـ فاسدة املعاملة

 الربا حمذور فيها بل الغرر،و اجلهالة فيها فتتحقق شريكًا ثالثال كون لعدم

 .اجلنس نفس من كان إذا



 

 

 .[1] ملكه يف الزكاة فتتعّلق الوقت ذلك إىل له احلاصلو الزرع أّن

 انقضاء بعد الزرع أصل األرض يف بقي إذا: [22 مسألة]

 اهلم البذر كان فإن اآليت، العام يف ذلك بعد فنبت القسمةو املّدة

 ملن فهو حينئٍذو اإلعراض، مع إال فله ألحدمها كان إنو هلما، فهو

 ألّن مطلقًا، اإلعراض عدم مع هلما يكون أن حيتملو سبق،

 أو ألحدمها البذر كان إنو أصله،و الزرع يف شركتهما املفروض

كاة حكم [1]   احلاصل يف الز

 :االشرتاك زمان حتديد يف مسالك هناك أن تقّدم قد

 حتصل األصول يف الشركة أّن من املاتن السيد إليه ذهب ما: أحدها

 .العقد مبجرد

 .الثمر ظهورو احلاصل حصول بعد أنه: وثانيها

 .اإلدراكو البلوغ بعد: وثالثها

 كان فمن بينهما األربع الغالت من حيصل ما يكون األول، فعلى -6

 .عليه ء شي فال إالو الزكاة، لزمته الزكوي النصاب مبقدار نصيبه

 سابق الثمرة ظهور زمان ألن أيضًا، كذلك فاألمر الثاني على أّماو -4

 باملال الزكاة فتتعّلق الزكاة، تعّلق يف املدار هو الذي االسم صدق زمان على

 .ِحّصَته كٌل فينظر املشرتك،

 زمان ألن فقط، البذر مالك على الزكاة فتكون الثالث على أّماو -1

 ملالك الصدق حني الزرع يزال ال إذ شرتاك،اال زمان على سابق االسم صدق

 ـ حنطًة باع كمن هذاو اآلخر، على ء شي الو الزكاة، فعليه شركة الو البذر

 .آخر على ـ بها الزكاة تعّلق بعد

 .واضح املسألة وحكم



  

 فإنه فنبت احلّب بعض األرض يف بقي إذا كذاو األقوى، هوو لثالث
 خمتّص َحّب الباقي كان ول نعم اإلعراض، عدم مع بينهما مشترك

  ذلك أجرة األرض صاحب يستحّق ال مّث ،[1] به اختّص بأحدمها
 

 (1)املّدة انقضاء بعد األصول بقايا حكم [1]

 الزرع من ء شي بقي إذا ملا املسألة هذه يف قّدس سّره املاتن السيد يتعّرض

 ملقاما يف ذكرت قدو القادم، العام يف فنبت املزارعة متامو احلصاد بعد

 .فينمو حّب يبقى أن: الثانيةو نفسه، الباقي الزرع ينمو أن: األوىل: حالتان

 هلما البذر كان إن أنه قّدس سّره املاتن السّيد ذكر فقد :األوىل احلالة أما

 عنه أعرض إذا لكن خاّصة، له فهو ألحدهما كان إنو هلما، النماء كان

 يوجب مل إنو اإلعراض أن على بناًء حازه،و إليه سبق ملن ملكًا يكون صاحبه

 .امللكية عن املخرج هو اآلخر تصّرف كون يوجب أنه إال امللكية عن اخلروج

 عدم مع الصور متام يف هلما يكون أن أخريًاقّدس سّره  احتمل وقد

 .قوَّاه ثّم اإلعراض،

 :أمرين أحد قّواه ما يف الوجه يكون أن وميكن

 البذر يكون معهو األصول، يف الشركة يرى الذي مبناه مع انسجامًا :األول

                                                            

 علمائنا إىل إياه ناسبًا 121: 4 التذكرة يف قاله البذر، لصاحب الزرع أن: األّول: أقوال املسألة يف -6

: الثاني. حّقه يسقط مل إذا مبا ،436: 6 األحكام حترير يف قيدهو أيضًا، الشافعي إىل بل أمجع

 قسمة مورد يف كما بأحدهما ـ خمتصًا كان لوو اإلعراض، عدم مع بينهما مشرتك إنه

 اخلوئي السيد وافقو ،612: 61 العروة مستمسكو ،611: 4 العروة يف قاله له، كان احلاصل ـ

 إّن: الثالث ،196: العروة مباني يف كما عدمهاو اإلعراض لصورة إياه معممًا القول هذا ىعل

 .611: 4 العروة على تعليقته يف الكلبايكاني السيد ذكره للمتقبل، بتمامه الزرع



 

 

 إنو به، االختصاص أو االشتراك صورة يف الزارع على النابت الزرع
 .[1] بينهما واقعة معاملة من الو فعله من ذلك يكن مل إذا هبا انتفع

 
 

 .هلما الزرع عن فضاًل

 قبل لوو احلاصل خروج بعد تكون الشركة أن مبنى مع انسجامًا :الثاين

 .مشرتكًا الزرع فيكون البلوغ،

 حلكمه مبناه، على األمر بناء هوقّدس سّره  املاتن السّيد من يبدو ما أن إال

 !مبناه؟ على احلكم وضوح مع ترّدد ملاذا ُيتساءل معهو احلّب، يف باالشرتاك

 البذر يفو األول من كان إن املزارعة يف االشرتاك أن فيه الوجه ولعّل

 إذا أماو أيضًا، التبعية بقانون هلما يكون يثبت فما هلما ملكًا صار إنه: فيقال

 يف الزرع بلحاظ إّنه: فيقال األخرى املباني على كما األول من ال االشرتاك كان

 عن خارجًا يكون املوسم مضي فبعد األبد، إىلو مطلقًا ال املزارعة موسم

 .الصحيح هوو املباني بني التفصيل يقتضي مما املزارعة مضمون

 احلّب كان لو نعم،. تقدم مّما حكمها ظهر فقد :الثانية حلالةا وأما

 ذكره كما بالضرورة، به اختّص املزارعة يف يدخل مل حبيث بأحدهما خمتّصًا

 .قّدس سّره املاتن السيد

 حصول لفرض للضمان، موجٍب لعدم صحيح، الذيل هذا يف أفاده ما [1]

 املعامالت أدلة الو عليه، صدقه ملعد اإلتالف، دليل ال يشمله فال قهرًا، حصل ما

 كانت لو حنوهاو بفاسده يضمن بصحيحه يضمن ما قاعدة تطبيق يّدعى حتى

 .صحيحة كانت لو عما فضاًل فاسدًة



 

 التاسع الفصل

  املنازعات فقه

 ،مثاًل سنتان أو سنة أّنهاو املّدة يف اختلفا لو :[23 مسألة]
 أشهر ستة إهنا: دمهاأح قال لو كذاو الزيادة، منكر قول فالقول

 تكفي ال قليلًة مّدًة املالك اّدعى لو نعم أشهر، مثانية إهنا: قال اآلخرو
  يف اختلفا لوو ،[1] إشكال قوله تقدمي ففي نادرًا لوو احلاصل لبلوغ

  املنازعات فقه

 (2)احلّصة أو (1)املّدة يف االختالف -1

  قانون فيها جيري اليت التنازع صور إىل بعدها ماو باملسألة يشار [1]

                                                            

: 6 األحكام حترير يف العالمة: منهم الفقهاء من مجاعٍة خمتار هو املّدة زيادة منكر قول القول -6

 ،194 :العروة مباني يف اخلوئي السّيدو ،613: 61 العروة مستمسك يف احلكيم السيدو ،439

 املنكر يف اليمني قيد الفقهاء بعض أضاف قدو ،624: 4 املنهاج على التعليقة يف الصدر السيدو

 جامعو ،616: اللمعةو ،162: 4 األحكام قواعدو ،112: 4 الشرائع ظاهر هوو بقوله، لألخذ

 -11: 46 الكالم جواهرو ،149: 46 احلدائقو ،41: 3 األفهام مسالكو ،121: 6 املقاصد

 .واحد اجلميع مراد لعلو ،16

 األفهام مسالكو ،121: 4 الفقهاء تذكرة يف كما البذر، مالك قول هنا القول أن الفقهاء ذكر -4

 ،631 :1 الشيعة خمتلفو ،222: 4 السرائرو ،43: 4 املهّذب يف اليمني قيد أضيفو ،41: 3

 فعله كما للقّلة املّدعي بأّنه البعض وصفه فيماو ،121: 6 الكرامة مفتاحو ،616: اللمعةو

 جواهر صريح هو كما الزيادة اّدعى لو حّتى قوُله القوَل بأّن آخرون صّرح املاتن، السّيد

 .16 -11: 46 الكالم



 

 

 ،[1] للقّلة املّدعي البذر صاحب قول فالقول ـ كثرًةو قّلًة ـ احلّصة
 اختلفا لو أّماو عدمها،و احلّصة أو املّدة زيادة يف نزاعهما كان إذا هذا
 كذا، أو كذا على وقع أنهو العقد عليه وقع ما تشخيص يف
 

 

 التنازع وقوع املسألة هذه يف ناه نفرضو املنكر، على اليمنيو املّدعي على البّينة

 عدمها، اآلخرو املّدة زيادة أحدهما يّدعي حيث العامل،و املالك بني االختالفو

 ذلكو املقام، يف بينة ترد مل ما الزيادة منكر قول هو القول أن الواضح منو

 وجود عدم كونه أو الزيادة عدم األصل كون حيث من لصاحله األصل لكون

 .باألرض التصّرف يف املتيّقن على الزائد قدارامل يف للعامل حّق

 عدم أصالة على حاكم أصل يرد مل ما تاّمًا يكون إّنما كله ذلك أن إال

 ال حبيث قليلة املّدة أن مثاًل املالك ادعى لو كما الصّحة، كأصالة الزيادة

 هذا عن الزيادة مّدعي يصبحو األمر ينقلب فهنا فيها، بالزرع القيام ميكن

 .املدعي هو هلا املنكرو املنكر هو القليل داراملق

 أنه إال نفسه، حبّد جاريًا كان إنو الزيادة عدم استصحاب أن فيه والوجه

 من أحدًا متّكن ال القليلة املدة تلك أن لفرض املعاملة، صحة ألصالة حمكوٌم

 الصحة، ألصالة معارضة الزيادة منكر فدعوى بطالنها، يوجب مّما الزرع

 .معه األصل هذا فإن الزيادة دعيم خبالف

 مّدعي قول يقبل هل أنه هوو استئنافه، من البّد حبثًا املقام يف أن إال

 ال؟ أو الصحة أصالة تقتضيه ما على زاد فيما الزيادة

 مدعيًا فيه الزيادة مدعي يكون الزائد املقدار ألن بالعدم، يقال قد

 اقتضاء لعدم هنا، النقيصة مدعي لصاحل األصلو منكرًا، فيه النقيصة مدعيو

 .الصحيح هو هذاو الفرض، حسب املقدار هذا الصّحة أصالة

 .فرق بال كثرًةو قلًة املدة يف التنازع يف تقدم ما لعني [1]



  

 حلفا فإن ،[1] كلماهتم إطالق خالف كان إنو التحالف فالظاهر
 .[2] الزيادة عدم أصالة فاملرجع نكال أو

 أو العمل أو البذر كون اشتراط يف اختلفا لو :[22 مسألة]
 نكوهلما أو حلفهما معو التحالف، فاملرجع أّيهما على العوامل
 .[3] املعاملة تنفسخ

 

 هو املنكرو املدعي تشخيص مالك أن على مبين قّدس سّره منه هذا [1]

 دعوى مصّبو وجوديًا أمرًا أحدهما دعوى مصّب كان فإذا الدعوى، مصّب

 أمرين املصبان كان لوو الثاني، دون مدعيًا األول انك عدميًا أمرًا اآلخر

 منهما واحد كل إن حيث املقام يفو التحالف، طبقو مدعيني كانا وجودّيني

 .التحالف من فالبّد وجودي لعنوان مدعيًا فيكون للعقد خمتلفة صيغة يدعي

 ليس التشخيص مالك أن االجارة أحباث يف مفّصاًل ذكرنا أننا إال

 اآلخرو منكرًا كان لصاحله األثر بلحاظ العملي األصل كان من بل كذلك،

 من البّد بل صحيح، غري التحالف ضرورة من املاتن السيد أفاده فما مدعيًا،

 .منهما أّي لصاحل األصل أن معرفةو دعواهما تشخيص

 بعد ال األمر، أّول من املسألة تشّخص الزيادة عدم أصالة أن ظهر قد [2]

 .قّدس سّره املاتن السيد ذكره كما انكوهلم أو حلفهما

 الشرط يف االختالف -2 [3]

 وقوعقّدس سّره  املاتن السّيد فيها يفرض التنازع صور من أخرى صورة هذه

 العوامل أو العمل أو البذر عن املسئول حتديد يف الطرفني بني نزاع

(6)

 قدو ،

                                                            

 :ثالثة أقوال هنا -6

 منهاج يف اخلوئي السيد إليه ذهبو ،616: 4 العروة يف قاله التحالف املرجع إن: األّول 



 

 

........................................................ 

 

 على يّدعي منهما واحٍد كل ألن التحالف، هو املرجع أن إىل قّدس سّره ذهب

 مّدعيني بكونهما حيكم معهو األصل، خالف على قوهلما فيكون إلزامًا اآلخر

 به، قيل لو الواقعي أو للمعاملة الظاهري االنفساخ وقع نكال أو حلفا فلو معًا،

 .ذلك تعيني بال املعاملة صّحة إمكان لعدم

 قاعدة تطبيق موارد من املورد كون عدم على مبيّن كّله الكالم هذاو

 احملّشني األعالم بعض اختاره كما القرعة

(6)

 ذلك، عدم الصحيح أن إال ،

 الطرفني يف األصالن يكون معهو املذكور، باالنفساخ احلّقني حفظ إلمكان

 اجملهول نعنوا إىل النوبة تصل فال اجملهولو املشتبهو املشكل حلّل صاحلني

 .القرعة قاعدة موضوع يف املأخوذ املشكلو

  على األمور هذه تعيني يوجب فيه إطالق ال العقد أن على بناًء كّله وهذا

                                                             

: 4 املنهاج على تعليقته يف الصدر السيد به أخذ كما ،191: العروة مبانيو ،611: 4 الصاحلني

624. 

 العروة مستمسك يف احلكيم السيد به قال عليه، الشرط كون املنكر املالك قول تقديم: الثاني

61 :619. 

 :أبرزها عّدة تتفصيال ذكرت قدو التفصيل،: الثالث

 مع فاألصل املالك أو العامل إتالف يف غريه تضمني إىل فيه التنازع يرجع مورٍد كل يف إنه -6

 .493: تعليقته يف العراقي احملّقق قاله فالتحالف، إّلاو حتالف، بال منكره

 يف اخلميين ماإلما قاله فال، إاّلو فالتحالف العوامل أو العامل من العمل قبل النزاع كان إذا إنه -4

 .616: 4 العروة على تعليقته

 دون اآلخر عليه اّدعى ما أنكرو اآلخر على شرطًا منهما كّل اّدعى لو التحالف املرجع إن -1

 .616: 4 العروة على عبارته ظاهر يف الكلبايكاني السيد قاله غريه،

 .616: 4 العروة على التعليقة اخلميين، اإلمام -6



  

 الزارع فاّدعى املزارعة،و اإلعارة يف اختلفا لو :[21 مسألة]
 املزارعة اّدعى املالكو للزراعة، عاريًة األرض أعطاه املالك أّن

 املثل أجرة تثبت نكوهلما أو حلفهما معو ضًا،أي التحالف فاملرجع
 .لألرض

 فالظاهر األثناء يف كان إنو إشكال، فال البلوغ بعد كان فإن
 مع عليه البلوغ إىل الزرع إبقاء وجوب يفو للمالك، الرجوع جواز

 .وجهان باإلزالة أمره جوازو عدمهو الزارع أراد إن األجرة

 حلفهما بعد االنفساخ اهرفالظ احلّب، نثر قبل الزناع كان وإن
 .[1] نكوهلما أو

 

 

 العروة شّراح بعض ادعاه كما هـمع أماو خبصوصه، أحدهما

(6)

 تصل فال -

 .صحيحة غري اإلطالق دعوى مثل أن سابقًا عرفت أنك إال فيه، حنن ما إىل النوبة

 وقع لو ما هيو املنت، يف ظاهرة ليست أخرى صورة فهناك حال، أية وعلى

 للضمان مّدعيًا أحدهما كون يبعد ال فهنا قبله، ال العمل بعد الطرفني بني النزاع

 .الواحد املنكرو املدعي قوانني تطبق بل حتالف فال منكرًا، اآلخرو

 العقد نوعّية يف االختالف -3 [1]

  الزرع بلوغ بعد التنازع وقوع -أ

 نوعّية يف النزاع وقوع فيها يفرض التنازع، صور من أخرى صورة هنا

  له لتكون مزارعة أنه املالك يدعي فيما عارية أنه الزارع فيّدعي العقد،

                                                            

 .616: 4 العروة على التعليقة ،القّمي حسن السّيد -6



 

 

........................................................ 

 

 

 وفاقًا بالتحالف قّدس سّره املاتن السّيد حكم قدو احلاصل، من حّصة

للمشهور

(6)

. 

 مصّب هو التداعي ميزان كان إن ألنه مطلقًا، يثبت التحالف وهذا

 صدق الواضح فمن األصل، خالف على شيئًا يدعي منهما كاًل أنو الدعوى

 إن أماو العقدين، كال يف خالفهما على العدمي األصل ألن املقام، يف التداعي

 يف إشكال فال إلزاٍم، من لآلخر منهما كّل حيمله ماو األثر هو امليزان كان

 الزرع من حّصة بتقديم إلزامًا زارعال حيّمل ألنه مّدعيًا، املزارعة مّدعي كون

 أيضًا كذلك فيه فاألمر الزارع أماو التبعية، قانونو األصل خالف على هوو له،

 أيضًا هوو الضمان، رفعو اهلدرو اجملانية وجه على لألرض اآلخر تقديم الّدعائه

 .ماله هدر يدعى حيث هدره عدمو املسلم مال حرمة من األصل خالف على

 آثاره،و التحالف من أحكامه تطّبقو تقدير كل على تداعيال يثبت ومعه

البعض ذكره كما -املقام يف القرعة إجراء أماو

(4)

 القرعة قاعدة يف فتحقيقه -

 .مفّصاًل

 املزارعة من دعوييهما تساقط فاحلكم نكال أو حلفا فلو وعليه،

 كملالو للعامل كّله الزرع ليكون األصل مبقتضى يعمل ثّم منو العارية،و

 .مثلها أجرة األرض

                                                            

: النزوع غنيةو ،614: الفقه جواهر يف قاله ميينه، مع الزارع قول القول إن: األّول: أقوال هنا -6
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 فسيأتي قبله أماو الزرع بلوغ بعد النزاع حصل قد كان إذا كّله هذا

 .قريبًا حتقيقه

 :بإشكالنيقّدس سّره  املاتن قرره ما على أورد وقد

 صغريات من ليس املقام أن من األعالم بعض ذكره ما :األول اإلشكال

 فحسب املالك ألن الواحد، املنكرو املدعي صغريات من بل التحالفو التداعي

 منو الدعوى، مصّب ال اإللزامي األثر هو التحالف ميزان ألن ذلكو املدعي، هو

 أما له، الزرع من حصة بدفع العامل ُيلزم -املزارعة بدعواه -املالك أن الواضح

 ألن فحسب، دعواه عليه ينكر بل ء، بشي املالك يلزم ال العارية فبدعواه الزارع

 هو فيه مأذونًا كان األرض يف تصّرُفهو إلزام أي فيها ليس العارية دعواه نفس

 حنو على اإلذن كون يّدعي املالك أن غايته املالك، باعرتاف قطعًا اآلخر

 .املزارعة

 لفرض له، وجه ال املثل أجرة بدفع الزارع إلزام أن أيضًا يظهر هنا ومن

 فاحلكم باحلصة، دعواه الحنصار األجرة استحقاقه بعدم نفسه املالك إقرار

 الدار ساكن اختلف إذا أنه من اإلجارة باب يف املاتن السيد أفاده مما أوىل هنا

 املالك فإّن املثل، أجرة ثبوتو بالتداعي ُحِكَم العاريةو اإلجارة يف مالكهاو

 فكيف القبيل، هذا من شيئًا يّدعي فال اهن أما املسمى، أجرة يدعي كان هناك

! باألجرة؟ يلزم

(6)

. 

 عنه أجبنا قدو أيضًا، اإلجارة يف جيري سّيال إشكال بأنه: عليه وجياب

 متنع اليت التكليفية حرمته إحداهما: حرمتان له مال كل أن: حمّصله مبا هناك

 الوضعية تهحرم ثانيتهماو التصرف، يف باإلذن ترتفعو تكليفًا فيه التصرف عن
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 .املالك قبل من املال هدرو اجملانية على باإلقدام تزول اليتو الضمان تعين اليت

 جيوز فقد حتمًا، للمجانية مغايرًا أمرًا التصرف يف اإلذن يكون هنا ومن

 عليهو .الضمان وجه على لكن التصرف له يكون حبيث الثاني دون األول

 أمٌر يرفعه ماو اجملانية، على اإلقدام عدم هوو عدمي، أمٌر الضمان فموضوع

 .اجملانية على اإلقدام هوو وجودي

 قد املالك أن -العارية بدعواه -يّدعي الزارع إّن: املقام يف يقال ذلك مّت فإذا

 خمالفة الدعوى ذهه أن الواضح منو اجملانية، وجه على فقّدمه ماله مالية أهدر

 على اإلقدام عدم مّثلنا كما هوو الضمان، موضوع هو الذي العدمي لألصل

 .أيضًا مّدعيًا فيكون اجملانية

 يف( ـه 6111)قّدس سّره  احلكيم السيد ذكره ما :الثاين اإلشكال

 كالم يف جزئية مناقشة توجد أنه من ،(ـه 641) احلّلي العالمة مّتبعًا املستمسك

 أن إال مطلقًا، الزارع على املثل أجرة ثبوت التزم أنه هووقّدس سّره  ملاتنا السّيد

 يعين فهذا املالك يدعيها اليت احلّصة من أكثر املثل أجرة كانت لو أنه الصحيح

 الستحقاقه وجه فال نفسه، على ماليته أهدر قدو به، يعرتف ال الزائد املقدار أن

 مقدار تتجاوز مل إذا مبا ذلك تقييد من البّد كان معهو به، الزارع إلزامو له

املّدعاة احلّصة

(6)

. 

 مشروطًا نفسه على الزائد مالية أهدر إمنا املالك بأن :عليه وجياب

 على مقدمًا يكون فال عليها حيصل مل فإذا مطلقًا، ال احلّصة على حبصوله

 يضمن فهل أ الفاسدة، اإلجارة موارد يف متامًا جاٍر هذاو حلاظ، بأي الو اجملانية

  املثل بأجرة حكموا املشهور أن مع املثل أجرةو املسماة األجرة من القيمتني أقل
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 كان املسماة األجرة على الزائد يف اجملانية على إقدامه ألن إال ذلك ماو !مطلقًا؟

 األجرة أو احلّصة عليه ذهبت قد أنه احلالو أما له، املسمى متامية تقدير على

 .مطلقًا املثل أجرة له فتثبت جزء أي بلحاظ الو ماله ملالية إهدار فال املسّماة

 .احلب نثر قبل ماو األثناء حكم بقي أنه إال البلوغ بعد فيما كّله هذا

(1)الزرع بلوغ قبل األثناء يف التنازع وقوع -ب

 

 السابقة الفرتة يف احلكم أن يف إشكال فال ء،األثنا يف النزاع وقع لو أما

 هل أنهو الالحقة، املرحلة يف الكالم إمناو تغّير، بال آنفًا املتقدم كاحلكم

 ال؟ أو الرجوع للمالك جيوز

 بكون هنا التزم..  املتقّدم األول اإلشكال سّجل الذي احملّقق التزم وقد

 اليتو ـ الرابعة املسألة يف تقّدم له مبنى مع انسجامًا التداعي، موارد من املورد

 حكم حيث عليها للمزارعة لآلخر نفسه أرَض إنساٍن إعارة حول تتحّدث كانت

 ـ املزارعة بدعواه ـ ُيلزم كما املالك أن بتقريب ذلكو ـ حينئٍذ العارية بلزوم فيها

 املالك ـ العارية بدعواه ـ يلزم العامل كذلك الزراعي احلاصل من باحلّصة العامل

 من انقالبهاو العارية بلزوم االلتزام لفرض احلاصل حتّقق زمان إىل زرعه بإبقاء

 .املسألة تلك يف مبناه على كله هذا اللزوم، إىل اجلواز

  الرجوع جواز من هناك قّدس سّره املاتن السيد مبنى على بأنه يضيف ثّم
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 الواحد، املنكرو املدعي باب بابه يكون بل ،أصاًل تداٍع هنا يكون ال مطلقًا

 العامل، دون باحلّصة مطالبته خالل من باملالك ينحصر سوف اإللزامي األثر ألن

 .املبنى هذا على الزرع بإبقاء له منه إلزام لعدم

رضي اهلل عنه احملقق هذا أفاده ما حمّصل هذا

(6)
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 :ذلكو مفهوم غريو غريب الكالم وهذا

 صدر يفقّدس سّره  نفسه هو قّرره ما بنيو بينه التناقض لوجود :أواًل

 ألن الواحد، املنكرو املدعي من أيضًا هنا أنه لوضوح تقّدم، كما املسألة

 إقراره لفرض نفسه اعرتافه نتائج من يعّد الزرع بإبقاء املالك إلزام أن املفروض

 كما بأنه القول من البّد معهو البلوغ، حني إىل تصّرفال يف إذنه فُيْحَرز باملزارعة

 بلحاظ يستحّقها القّدس سّره  قّرره ما على مضى قد ما بلحاظ األجرة يستحق ال

 يعدل جعلته النتيجة هذه غرابة كأنو نفسها، للنكتة القلع فله أيضًا، سيأتي ما

 .التداعي مقولة إىل املنكرو املّدعي فكرة عن

 ألن له، وجه ال الرابعة املسألة يف تقّدم ما على املسألة تعليق أصل أن :ثانيًا

 الزم، بعقد املستعري تصّرف هوو العارية، للزوم املرّبر وجود هناك املفروض

 موجبًا تصّرفًا ليس هوو الزرع، حمض سوى يفعل مل فإنه املقام يف خبالفه هذاو

 .املورد أمثال يف ضرر ال قاعدة جبريان ترضى ال اليت مبانيه على سّيما للزوم،

 املفرتض التناقض لرفع موجٍب الذيلو الصدر بني فرٍق وجود يتوّهم وقد

 بلحاظ األصل جريان هو التداعي ركن إن: حاصلهو املذكور احملّقق كالم يف

 املقام يف متحّقق هوو األصل، خالف على منهما كّل دعوى لتكون الطرفني

 البلوغ متام بعد العارية بادعائه ـ يريد إّنما الزارع ألن املسألة، صدر دون
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 موضوع لينتج بلحاظه جيري أن حيتمل الذي فاألصل عليه، الضمان ينفي أن

 يف قابل غري األصل هذاو التصّرف، يف اإلذن عدم استصحاب إال ليس الضمان

 من إّما جزمًا، اإلذن حتّقق حيث باالرتفاع التفصيلي للعلم للجريان، نفسه حّد

 .العارية عرب أو املزارعة خالل

 عندما املزارعة عدم أصالة ألن اآلن، فيه حنن ما يف احلال خبالف وهذا

 الزرع بإبقاء إلزامي أثر العارية لدعوى يصبح للحّصة املالك ملكّية لرفع جتري

 األثر هذا لرفع العارية عدم اباستصح إجراء حينئٍذ فصّح الرجوع، عدمو

 العلم لعدم نفسه، حّد يف للجريان قابل استصحاب أنه الفرضو اإللزامي،

 .بانتقاضه

 صدر يف العارية مّدعي يقوله ما يواجه أصل ال فإنه الفرق، يظهر وبهذا

 بعدم العلم لعدم جاٍر األصل فإن الذيل خبالف باالرتفاع، بالعلم النتقاضه املسألة

 ذكره ما فصّح الصدر، دون التداعي لركن حمّققًا املورد يكون معهو ة،العاري

 املسألة، صدر دون املورد هذا يف التداعي قوانني جريان من املذكور احملّقق

 .الَعَلم هذا منظور هو هذا لعلو

 أن ميكن كما االستصحاب، جريان عن املانع إن :أواًل: عليه وجياب

 أحيانًا يكون أن ميكن املستحب نفس بلحاظ باالنتقاض العلم أحيانًا يكون

 علم حصل فلو ألجله، االستصحاب إجراء يراد الذي األثر بلحاظ به العلم أخرى

 عدم استصحاب مستصحب كان إنو فهنا دم، بقطرة أو ببول إما اإلناء بنجاسة

 االستصحاب هذا أثر لكن بانتقاضه، العلم لعدم جاريًا للماء البول مالقاة

 بالقطع فساده املعلوم األمر النجاسة، عدم إثبات به يراد ألنه نتقاض،اال مقطوع

 جهة من ال الطرفني، يف هنا االستصحاب جيري فال الفرض، حسب بها

  بل املعارضة
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 .نفسيهما يف لقصور

 يف العارية عدم استصحاب أثر ّنفإ أيضًا، املقام يف جاريٌة الكربى وهذه

 اإلبقاء، بلزوم للعلم العدم، مقطوع أثر هوو اإلبقاء، لزوم عدم إال ليس الذيل

 ألن جاريًا املزارعة طرف يف األصل يكون معهو جيري، ال االستصحاب فنفس

 بني فرق فال االنتقاض، معلوم غري أمٌر هوو للحّصة املالك ملكية رفع هو أثره

 .األصول ناحية يف الصورتني

 عدم استصحاب فإن الدّقة، حبسب حّتى املقامني بني فرق ال إّنه: ثانيًا

 ما ألن أثره، بانتقاض يعلم إمناو مستصحبه، بانتقاض ُيعلم ال هناك اإلذن

 املزارعة، طرف يف كذاو بها اخلاّص اإلذن عدم هو العارية طرف يف يستصحب

 .املستصحب عني هو ليسو اإلذنني بني اجلامع بل اخلاص اإلذن ليس املعلومو

 العارية عقد لزوم يرى يكن مل ملاقّدس سّره  املاتن فالسيد حال، أية وعلى

 كون من مبناه على كذاو سيأتي، ما بلحاظ للتداعي وجه عنده يكون فال

 .هلا اإللزامي األثر ال الدعوى مصّب هو التداعي ميزان

 حكم الذي الرجوع جواز إىل نظري القّدس سّره  املاتن السيد أن: والصحيح

 املعاملة انفساخ حتقيق به أراد الذيو املتقدم احملّقق ذكره الذي التداعي ملالك به

 الظاهري باالنفساخ حكمنا لو حّتى أنه إىل نظره كان إمناو التحالف، بعد

 هيو ـ له حيثية لكسب املزارعة بادعائه املالك إن حيث من إشكال يوجد القضائي

 احلّجة فإقراره يّدعيه الذي العقد لزوم لفرض الرجوع بعدم نفسه ألزم قد ـ احلصة

 !باملزارعة؟ إقراره مع الرجوع له صار فكيف عليه، نافذًا صار

 واقعي ال ظاهرّي بأنه الرجوع تفسري الفقهاء بعض حاول هنا، ومن

(6)
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 لو ـ املالك علمو الواقع، حبسب ال احلاكم حكم مبقتضى رجوع أنه مبعنى

 حكم خالف على لكونه باإلبقاء، للزارع السماح عدم أثره ـ دعواه صّحت

 .بالعارية إقراره خالف بل القاضي

 منهما لكّل اإللزامي األثر بلحاظ كان احلاكم حكم بأن: يناقش وقد

 احلاكم أن لوضوح بإقراره، به نفسه مامنه كّل ألزم الذي األثر ال اآلخر على

 على مقّدمة أمارة اإلقرارو اإللزام، آثار لرفع العدمية األصول أجرى إمنا

 .باحلكومة األصول

 إقرار أنه غري فيه، احلاكم حلكم دخالة ال إقرارًا كان إنو بأنه: وجياب

 بصور خمصوصة اإلقرار حجية أن الواضح منو التنازع، مصّب يف يدخل مل

 .عملية قيمة اإلقرار هلذا يكون فال غري، ال لتنازعا

 املنت يف املذكورة الفتوى لتخريج نكتتني ذكر فيمكن حال، أية وعلى

 :هماو

 حكم طول يف ينشأ أنه ذلك واقعي، الرجوع جواز إن: األوىل النكتة

 يف الضمين الشرط اختالل نتيجة الفسخ يف للمالك حّق املزارعة بعدم احلاكم

 عدم عند اخليار نظري احلقوق تقابلو احلصة، تسليم هوو الواقعية، ةاملزارع

 .التسّلمو التسليم

 تبادل املزارعة أن على بناء التقاّص، باب من ذلك إن: الثانية النكتة

 للزارع اململوكة األرض منفعة نصف املالك فيأخذ األصول يف شركيت

 .له ململوكةا العمل منفعة نصف أو احلاصل من حّصته عن اقتصاصًا

 للزرع اإلبقاء عليه جيب فهل رجع لو أنه هيو جديدة، مسألة تربز هنا ومن

 ال؟ أو األجرة مع لوو

  كان الذي بالزرع إضرارًا الزرع قلع يف ألن ضرر، ال قاعدة الوجوب منشأ
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 ال أماو ماله، على للمالك السلطنة قاعدة الوجوب معد منشأو حدوثًا، حبقٍّ زرعه

 على ضررًا أوجبت لو جتري فال امتنانية أنها ببيان إما املقام، يف جتري فال ضرر

 ضرر كان لوو الضررين تعارض موارد من املورد أن ببيان إّماو اآلخر، البعض

 قد الذي ياملال الضرر عن النظر غّض بعد سلطنته سلب يف حّقيًا ضررًا املالك

 .باألجرة ارتفاعه يّدعى

 يف بإذنه بنفسه عليه هو أقدم قد املالك ضرر بأن ذلك عن جياب وقد

 :مردود أنه إال للمزارعة، أو للعارية إما التصّرف

 الضرر موضوَع وّلد لو الضرر على اإلقدام بأن الكربى، مستوى على -6

 ليحّقق نفسه ضإمرا على يقدم كمن ضرر، ال قاعدة جريان من مينع فال

 .الوضوءو الغسل بلحاظ ضرر ال جريان موضوع

 الضرر على ُيقدم مل املالك فإن املقام، يف ملنعها الصغرى، مستوى على -4

 لإلذن املفيدة العاريةو املطلق، اإلذن ال باحلّصة املشروط اإلذن على أقدم بل

 .ينكرها املالك بل الفرض، حسب مشكوكة املطلق

 .فراجع املوارد هذه مثل حول سابقًا مفصاًل منا متقّد ما والتحقيق

  احلّب نثر قبل التنازع وقوع -ج

 قبل النزاع وقع لو أماو األثناء، يف أو البلوغ بعد التنازع وقع لو كله هذا

 الظاهري، لوو االنفساخ بالتاليو بالتحالف املاتن السيد حكم فقد احلب، نثر

 كل هناو الدعوى، مصّب هو التداعي مالك أن من إليه ذهب ما على مبين هوو

 اآلخر امليزان على لكن العارية،و املزارعة هوو بالعدم مسبوقًا شيئًا يدعي منهما

 يلزم ألنه املالك هو فاملدعي واحد، منكرو مدعي يوجد اإللزامي األثر هوو

 اآلخر



  

 املزارعة، اّدعى الزارعو الغصب املالك اّدعى لو :[26 مسألة]
 .[1] املزارعة نفي على ميينه مع الكامل قول فالقول

 هل الزارع، زرع قلع للمالك اليت املوارد يف :[27 مسألة]
 اجلواز بعدم يقال قد البلوغ؟ قبلو الزكاة تعّلق بعد ذلك له جيوز

 اجلواز، األقوىو عليهم، ضرر ألّنه للفقراء، حّصتها يضمن أن إال
 

 

 بل للمالك، إلزاٍم أّي النثر قبل هافي ليسو العارية، فيّدعي اآلخر أما باحلصة،

 بنفسه املالك إنكار فيكون آنذاك، الفسخو الرجوع ـ العامل باعرتاف ـ للمالك

 .ظاهري ال واقعي هوو كانت، لو للعارية فسخًا

 (1)العقدو الغصب يف االختالف -2

 الزارع هو املدعي ألّن الواحد، املنكرو املدعي موارد من هنا املورد [1]

 اإلذن، عدم بأصالة ثابتة فيه الغرامة ضمان فآثار الغصب أما منكر، كاملالو

 .ثابتة غري كالتعزير األخرى آثارهو

 غري، ال الغرامات بلحاظ هو إمنا الدعوى هذه يف املالك نظر أن يظهر ومنه

 .واضح هو كما التداعي موارد من املورد صار إالو

  

                                                            

 ،113: 4 الشرائع يف قاله حلفه، مع العارية نفي يف املالك قول القول إن: األّول: ثالثة أقوال هنا -6

 كفايةو ،141: 3 األفهام مسالكو ،124: 6 املقاصد جامعو ،163: 4 األحكام قواعدو

 احللف العامل على إّن: الثاني. 21: 46 الكالم جواهرو ،111: 46 احلدائقو ،644: األحكام

: الثالث. 121: 4 الفقهاء تذكرةو ،461: النزوع غنية يف إليه ذهب الغصبية، نفي على

 .216: 4 السرائر صاحب قاله الطرفني، قول قبول عدمو السقوط،



 

 

 .[1] بالغًا يكن مل إنو املوجود بذلك يتعّلق الفقراء وحّق
 

كاة تعّلق بعد الزرع قلع حكم [1]   البلوغ قبلو الز

 توجد الزرع قلع حّق فيها للمالك يكون اليت املوارد يف أنه املسألة تفرتض

 :حالتان

 يفو به، الزكاة تعّلق قبل الزرع قلع أراد قد املالك يكون أن :األوىل احلالة

 .القلع مسألة يف ملتقّدمةا األحكام استقرار يف إشكال ال املقام مثل

 تنشأ هناو بالزرع، الزكاة تعّلق بعد للقلع مريدًا يكون أن :الثانية احلالة

 احملصول نقص أو بتلف الفقراء لتضّرر موجب للزرع قلعه أن هيو مشكلة،

 .بالقلع أمره قبل هلم بالضمان بإلزامه احلكم يفرض قد مما عليهم،

 هذه يف حاهلم الفقراء ألن اجلواز، هو ـ اتنامل للسيد وفاقًا ـ الصحيح أن إال

 أكثر، ال الزارع ملك هو مبا يتعّلق حّقهم إن حيث نفسه، الزارع حال املسألة

 زوال ذلك فمعنى اإلبقاء يف الزارع حق ثبوت عدم مسبقة بصورة سّلمنا فإذا

 .عليه مرتّتبًة وقوعهاو الزارع ملك طول يف الزكاة لكون الفقراء، حّق موضوع



 

 العاشر الفصل

 متفّرقة مسائل

 بيده ملن جيوز أّنه األخبار من مجلٍة من يستفاد :[22 مسألة]
 خراجها يؤّديو لنفسه ليزرع غريه إىل يسّلمها أن اخلراجّية األرض

 .[1] به بأس الو عنه،
 

 للغري اخلراج أرض تسليم [1]

 :ذلك صّحة يف إشكال ال

 األحباث مطاوي يف منها كثري تقّدم قدو عليه، النصوص لداللة -أ

 :منها السابقة،

 قريٍة عنعليه السالم  اهلل عبد أبا سألت)): قال ميمون بن إبراهيم خرب -6

 خراج، عليهاو أيديهم يف أّنها غري ال، أم هلم أصلها أدري ال الذّمة أهل من ألناس

 يكفيهم أن على قريتهمو أرضهم فأعطوني إلّي فطلبوا السلطان عليهم فاعتدى

 قبض ما بعد فضل ذلك بعد لي ففضل كثر، أو قّل مبا السلطان( أكفيهم)

((فضل من كان ما لك بذلك، بأس ال: قال قبض، ما السلطان

(6)

. 

 له تكون الرجل يف)): اهلل عبد أبي عن سرحان بن داود صحيحة -4

 أن على رجل إىل فيدفعها نقص، رمباو زاد رمباو معلوم، خراج عليها األرض

((بأس ال: قال السنة، يف درهم مائيت يعطيهو جها،خرا يكفيه

(4)

. 

                                                            

 .4 ح ،66 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل، -6

 .6 ح نفسه، املصدر -4



 

 

 :متفرقة مسائل

 فالظاهر احلاصل فقّل الزرع تربية يف العامل قّصر إذا :األوىل
 القمي احملّقق به صّرح كما اخلربة، أهل ختمني حبسب التفاوت ضمانه

 .[1] مسائله أجوبة يف
 

 عن سألته)): قالالم عليه الس اهلل عبد أبي عن شعيب بن يعقوب صحيحة -1

 يعمرها أن على الرجل إىل فيدفعها اخلراج أرض من األرض له تكون الرجل

...(( بأس ال: قال بينهما؟ فهو فضل من كان ماو خراجها، يؤّديو يصلحهاو

(6)

. 

 .للفساد املوجب لعدم القاعدة على يكون أن ميكن التصحيح إّن -ب

  احلاصل تربية يف العامل تقصري [1]

 الزرع تربية يف قّصر لو فيما التفاوت العامل بضمان املاتن السّيد حكم

 موجب ال بأنه احلكم هذا على أشكل الفقهاء بعض لكن احلاصل، فقّل

 إمناو املوجود، للمال إتالف يوجد ال فإنه هنا، موجودًا ليسو بسببه، إال للضمان

الزائد املال حصول عن منٌع

(4)

 التقصري كان ذاإ ما بني فّصل اآلخر البعضو ،

 فألزم الزرع بعد كان إذا ما بنيو نفسها، للنكتة الضمان فنفى الزرع قبل

 بإتالف كيفيًا إتالفًا كان لوو املوجود للمال إتالف يوجد ألنه بالضمان،

السالمةو كاجلودة األوصاف

(1)

. 

 املالك أن موجزهو مطلقًا، املسألة يف للضمان وجهًا سبق فيما ذكرنا وقد

 منفعة نصف قبال يف ذلك كان للزارع أرضه منفعة نصف تقديم على مأقد حني

                                                            

 .4 ح ،61 باب نفسه، املصدر -6

 .621: 61 الوثقى العروة مستمسك احلكيم، السّيد -4

 .116: ملزارعةا الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد -1



  

 يف اشترط مبا العمل عدم العامل على املالك اّدعى إذا :الثانية
 يف تقصريه عليه اّدعى أو الشروط، بعض من املزارعة عقد ضمن
 أو بالشرط، العمل عدم الزارع أنكرو بالزرع يضّر وجه على العمل

 عليه اّدعى لو كذاو عمله، يف مؤمتن ألّنه قوله، فالقول فيه، التقصري
 .[1] أنكرو ظهوره بعد احلاصل حفظ يف التقصري

 

 على فّوت قد فيكون منفعته جمموع نصف إال الزارع يقّدم مل فإذا حينئٍذو عمله،

 الكيفي النقصان بني ذلك يف فرق الو له، فيضمنه أرضه منفعة ربع املالك

 له قّدم لو كما الكمي، النقصان يف وضوحًا رأكث األمر كان إنو الكمي،و

 العقالئي االرتكاز يكون أن يبعد ال أنه إال منهما، واحٍد زرع فرتك جريبني

 تندفع بهذاو بالعكس،و الكيفي للنقصان الكّمي النقصان مبماثلة حاكمًا

 .املسألة إشكاالت مجيع

 ملسألة التعّرضقّدس سّره  املاتن للسيد ينبغي فكان حال، أية وعلى

 ألن منه، البذر كان لو بذره قيمةو أرضه أجرة مسألةو للمالك، الثابت اخليار

 .مّرة غري ذكرناه كما تالفًا يعد البذر

 بالشروط وفائه عدم أو العامل تقصري يف الطرفني تنازع [1]

 قول القول كان العامل نفاهو التقصري العامل على املالك اّدعى إذا

األخري

(6)

 القواعد وفقو بالنصوص، ثبت مما حنوهاو أمني عاملال لقاعدة ،

 يف األمر هذا يف البحث فّصلنا ما على اإلجارات موارد غري يشمل بصورة أيضًا

 .اإلجارة كتاب

                                                            

 ،611: 4 اخلوئي للسّيد الصاحلني منهاجو ،626: 61 الوثقى العروة مستمسك ذلك حول راجع -6

 .624: 4 املنهاج على الصدر تعليقةو ،114: العروة مبانيو



 

 

 بالزرع متعّلقًا شرطًا اآلخر على أحدمها اّدعى لو :الثالثة
 .[1] املنكر قول فالقول االشتراط أصل أنكرو

 فعليه املعاملة يف الغنب اآلخر على أحدمها اّدعى لو :الرابعة
 .[2] الفسخ له بعدهو إثباته،

 

 االشتراط أصل يف الطرفني بني التنازع [1]

 على زائدًا اآلخر على له إلزامًا يّدعي الشرط مّدعي ألّن واضح، وهذا

 منكر كالم فيكون باألصل، منفي أمٌر هوو املعاملة، أصل يف الثابت اإللزام

 يف اليمني عليه إمناو بالبينة، يطالب فال لألصل، وافقًام الشرطو اإللزام

 .موارده

  عدمهو الغنب حصول يف الطرفني بني التنازع [2]

 العدم أصالة أي لألصل، موافق كالمه الغنب منكر أن ذلك يف والوجه

 :حنوهاو

 ال الوجودية العناوين من الغنب عنوان بأن قلنا لو املوضوعي األصل إما -6

 .صحته على بناًء ـ األزلي لوو ـ الثابت العدم هذا فيستصحب العدمية،

 أو الغنب، ملّدعي اخليار عدم أصالة بصياغة إن احلكمي األصل إماو -4

 .الفسخ إعماله بعد اللزوم استصحاب بصياغة

 املقام يف باللزوم التمّسك من بعضهم كلمات يف ورد ما يفسر هنا، ومن

بالعمومات ال ذكرنا مبا

(6)

 لتلك مصداقية املورد يف الشبهة أن وحلوض ،

 .له املصداقية الشبهة يف بالعام التمسك ميكن الو العمومات،

                                                            

 .114: املزارعة الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد -6



  

 مبالحظة املوقوفة األرض للوقف املتوّلي زارع إذا :اخلامسة
 البطن زارع إذا أّماو باملوت، تبطل الو لزم، مّدٍة إىل البطون مصلحة
 قبل األثناء يف مات مّث املوقوفة األرض عليهم املوقوف من املتقّدم
 إىل األرض النتقال احلني، ذلك من بطالهنا فالظاهر املّدة انقضاء
 .هلا إجارته يف كذلك األمر أّن كما الالحق، البطن

 املزارعة عقد بأّنقّدس سّره  القّمي احملّقق فيه استشكل لكن
 ملو ذكروها، اليت الوجوه ببعض أو بالتقايل إال تنفسخ ال الزمة
 بطالهنا اإلجارة يف ذكروا أّنهم مع الصورة، هذه تعدادها يف ايذكرو

 الفرق عدم استشعر مّث املّدة، أثناء يف مات مّث املتقّدم البطن آجر إذا
 مبوت تبطل ال أيضًا اإلجارة أّن إىل فالتجأ القاعدة، حبسب بينهما
 نم امللك يتلّقى الالحق البطن كان إنو املّدة، أثناء يف السابق البطن

 موته حني إىل كانت السابق ملكّية أّنو السابق، من ال الواقف
 مقتضىو الطبيعي عمره على تزيد ال مّدًة آجر إذا أّنه: بدعوى

 كذلك بالصّحة حمكومة الظاهر يف أّنها فكما مبقداره بقاؤه االستصحاب
 إىل األجرة من قّرره ما ينتقل السابق فبموت الواقع، يفو الشارع عند

 اإلبرام،و النقض من ذكره ما آخر إىل..  مبنفعتها األرض ال الالحق
 .[1]املقامني يف مبوته البطالن يف اإلشكال ينبغي الو خيفى، ال ما فيهو

 املوقوفة األرض على املزارعة يف الطرفني أحد موت [1]

 هنا كّررهاو اإلجارة، كتاب يف املاتن السيد بعينها املسألة هذه ذكر

الشتات جامع يف( ـه 6416) القّمي احملقق أثاره سيأتي لنزاع

(6)

 املسألة حمّصلو ،

                                                            

القمي  املريزا هو املوقوفة األرض على املزارعة يف املوت مسألة أثار من أّول أّن الظاهر -6
 قّدس سّره



 

 

........................................................ 

  

 :صورتان فهنا البطون على موقوفة أرض هناك كانت إذا أنه

 هذا يرىو شرعي متولٍّ املوقوفة األرض هلذه يكون أن :األوىل الصورة

 تستغرق قد طويلة لوو ملدٍة يزارعهاو يؤجرها أن لألرض حفظًاو مصلحًة املتوّلي

 اإلجارة ـ العقدين صّحة يف ريب الو إشكال ال احلالة هذه يفو عّدة، بطونًا

 حياته حال أعملها قد دام ما األزمنة بلحاظ املتوّلي والية عموم لوضوح ـ املزارعةو

 .واليته زمنو

 هلا يكون ال أو واليته ُيعمل الو شرعي متولي هلا يكون أن :الثانية الصورة

 فهنا عليها املزارعة أو إجارتها املوجود البطن أراد إمناو األساس، من متولي

 :حالتان

 البطن لعمر متجاوٍز غري املزارعةو اإلجارة زمان يكون أن :األوىل احلالة

 ذلك يف للمنفعة مللكّيتهم أيضًا، الصّحة يف إشكال ال احلالة هذه يفو الفعلي،

 .لزمانا

 يقع هناو الفعلي، البطن لعمر متجاوزًا زمانهما يكون أن :الثانية احلالة

 أن فيه الوجهو الالحق، البطن إجازة إىل فيحتاج الزائدة املدة يف فضولّيًا العقد

 مبا حمّددة إنها: يقال حتى السابق البطن من امللكية يتلّقى ال الالحق البطن

 

                                                             

 عن املّدة تزد مل إذا فيما املوت مع املزارعة صّحة: األول: قوالن املسألة يفو الشتات، جامع يف 

 متوّلي كون بني التفصيل: الثاني. 166 -119: 1 الشتات جامع يف قاله الطبيعي، العمر

 بل البطالن عدمو املوت مع الصحة هو فاحلكم البطون مصلحة الحظ قدو املزارع هو الوقف

 قاله املوت، حني من بالبطالن فيحكم املزارع، هو األّول البطن يكون أن بنيو اللزوم،

 يف الصدرو ،629: 61 العروة مستمسك يف احلكيمو ،611: 4 الصاحلني منهاج يف اخلوئي

 .611: 4 العروة يف املاتن للسيد تبعًا ،624: 4 املنهاج على التعليقة



  

 .[1] زارعًا أو كان زارعًام الكافر مزارعة جيوز :السادسة
 

 

 عرض يف بإنشائه الواقف من امللكّية مجيعها البطون تتلّقى امناو منها، له ترك

 .إشكال بال الغري ملك فالزائد معهو زمانه، حبسب كّل واحد

 كفايتهو األول البطن حياة باستصحاب هنا متّسك القّمي احملّقق أّن إال

موتهم بعد حتى

(6)

 يرتفع ظاهري حكم االستصحاب ألن ضعيف، هوو ،

 عام أللف داره يؤجر الذي باملالك األمرقّدس سّره  نّظر قدو الواقع، بانكشاف

 يتلّقىو بيعها فله مؤبد، ملكها كالعني املنفعة ألن أيضًا، ضعيٌف هوو ،مثاًل

 جلريان هنا لالستصحاب معنى الو عنه، يبقى أو إياه يعطيه ما منه الوارث

 .اجلهات متام من طعالق مع حتى احلكم

 الكافر مزارعة [1]

مطلقًا الكافر مزارعة جتوز

(4)

 املزارعة، مطلقاتو العاّمة للعمومات ،

 :هيو باملسألة اخلاّصة للنصوصو

  إّن: يقولعليه السالم  اهلل عبد أبا مسعت)): قال الصباح أبي صحيحة -أ

                                                            

 .166 -119: 1 الشتات جامع القمي، املريزا -6

: املقنع يف الصدوق أّن الحظناه الذيو الفقهي، البحث يف واسع نطاٍق على املسألة هذه تطرح مل -4

 الرباج البنو..  61: 4 املهذب يفو بها، أخذه منه يفهم مما مساعة، رواية نّص ذكر قد ،191

 ،111: 4 املطلب منتهى يف احللي العالمة ذكر نعم لم،املس غري مع التعامل حول كالم

 مزارعة عدم الذّمة أهل على يشرتط أن لزوم يرى اجلنيد ابن أّن ،224: 6 الفقهاء تذكرةو

 مزارعة جبواز فصّرح الكبري جعفر الشيخ جاء العالمة بعدو عليه، العالمة يعّلق ملو املسلمني،

 ،611: 4 العروة يف اليزدي السيد احلكم ذكر ثّم ،211: 4 الغطاء كشف يف املسلم غري

 .عنه تأّخر من تابعهو



 

 

 للبذر ثلٍث جعل عن النهي األخبار من مجلٍة يف :السابعة
 الو بذرًا يسّمي أن ينبغي ال أنهو األرض، لصاحب ثلٍثو للبقر ٍثثلو

 الرّباج ابنو اجلنيد ابن عنو كراهته، الظاهرو الكالم، حيّرم فإّنما بقرًا،
 .[1] الترك فاألحوط حرمته،

...(( النصف على أيديهم يف تركها خيرب افتتح مّلاصّلى اهلل عليه وآله وسّلم  النيّب

(6)

. 

 حّدثهعليه السالم  أباه أّن عليه السالم اهلل عبد أبو أخربني)): قال ليباحل صحيحة -ب

...(( خنلهاو أرضها بالنصف خيرب أعطىصّلى اهلل عليه وآله وسّلم  اهلل رسول أن

(4)

. 

 أّنه)) -حديث يف عليه السالم ـ اهلل عبد أبي عن األخرى احلليب صحيحة -ج

 قد به، بأس ال نعم،: قال الثلث،و النصفو بالربع اخلراج أهل مزارعة عن سئل

 عليه فتحت حيث اليهود أعطاها خيربصّلى اهلل عليه وآله وسّلم  اهلل رسول قّبل

((النصف هو اخلربو باخلرب،

(1)

. 

 بعض يف املنصوصو بل املعلوم، خيرب أهل مع املزارعة روايات من وغريها

 .الكافرين وداليه من كانوا أّنهم منها، كاألخرية نفسها الروايات هذه

 عند من فيكون املشرك، املسلم مزارعة عن سألته)): قال مساعة موّثقة -د

 ال: قال الِعلج؟ على العملو اخلراجو املاءو األرض تكونو البقر،و البذر املسلم

...(( به بأس

(2)

. 

 .واضح هو كما املشرك، مع املزارعة جواز يف صرحية هي و

 فإن األصحاب إعراض حبجة طرحها الو بالكراهة، لتفسريها معنى ال [1]

 .فلرياجع ،مفّصاًل تفسريها سابقًا مّنا تقدم قدو ثابتة، غري الصغرى
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 ألحدمها جيوز الشرعي، الوجه على املزارعة حتّقق بعد :الثامنة
 أو جنسه من معّين مبقدار حّصته عن يصاحل أن احلاصل ظهور بعد

 أيضًا، ظهوره قبل به بأس ال بل املتعارف، حبسب التخمني بعد غريه
 هذه يف حّصته عن اآلخر مع أحدها مصاحلة جواز الظاهر أّن كما

 تقسيمهما جواز الظاهر بل األخرى، يف اآلخر حبّصة األرض من القطعة
 لزوم املسّلم القدر إذ لآلخر، األخرىو ألحدمها القطعتني إحدى جبعل
 .[1] العقد أصل يفو األمر أّول من مشاعًة احلّصة جعل

 أّول من زرعها إمكان أرض على املزارعة يف جيب ال :التاسعة
 ميكن ال بائرة أرض على املزارعة جيوز بل األوىل، السنة يفو األمر

 كانت إذا هذا علىو أزيد، أو سنة تعمريهاو إصالحها بعد إال زرعها
 للمتوّلي جيوز بائرًة صارتو ـ خاّصًا أو عاّمًا وقفًا ـ موقوفة األرض

 أزيد أو أقل أو سنني عشر إىل املزارعة بعنوان شخص إىل هايسّلم أن
 سنتني إىل يزرعهاو يعمرها أن على ـ املصلحة تقتضيه ما حسب ـ

 .[2] معّينة حبّصة باإلشاعة مشتركًا احلاصل يكون مّث لنفسه مثاًل

  احلاصل على املصاحلة [1]

 وقع يفعل مال ألنه املصاحلة، يف إشكال فال احلاصل ظهور بعد أما

 الذي املال وجود بعدم أشكل فقد حصوله، قبل الكالم إمناو عليه، التصاحل

 أجريناو غريها،و اخلامسة املسألة يف األمَر فّصلنا قدو املصاحلة، موضوع هو

 .فراجع املال، يف جتر مل إنو احلّق يف املصاحلة

 البائرة األرض على املزارعة [2]

 :ثالث أهمها عديدة صور ذات املسألة



 

 

 نثر عند الدعاء ـ األخبار يف كما ـ للزارع يستحّب :العاشرة
 يفو متراكمًا، حّبًا اجعلهو الزارع أنتو بذرنا قد اللهم: يقول بأن احَلّب،
 البذر من قبضًة فخذ زرعًا تزرع أن أردت إذا)): األخبار بعض

 حنن أم تزرعونه أأنتم حترثون ما أفرأيتم: قلو القبلة، استقبلو
: قل مّث مرات، ثالث الزارع اهلل بل: تقول مّث مّرات، ثالث الزارعون

 يف اليت القبضة انثر مّث السالمة، فيه ارزقناو مباركًا حّبًا اجعله اللهم
 إىل عليه السالم آدم هبط مّلا)): آخر خرب يفو ،(1)((القراح يف يدك

  له فقال جربئيل، إىل ذلك فشكى الشراب،و الطعام إىل احتاج األرض
 

 سنة بعد يكون املزارعة زمان أن من املنت يف ذكره ما :األوىل صورةال

 العقد، ضمن يف الشرط أساس على للعامل ذلك قبل احلاصل متام يكونو مثاًل

 .تقّدم كما فيه إشكال ال مما هذاو

 هذه يكون احلاصل متام لكن اآلن من املزارعة تكون أن :الثانية الصورة

 قدو ،طواًل أو عرضًا ألحدهما ء شي استثناء جواز ىعل مبين هذاو للزارع، السنة

 .تفصيله تقّدم

 أو الزمين التقسيم بنحو بينهما احلاصل يكون أن :الثالثة الصورة

 أو هكذا،و لآلخر أخرى سنًةو ألحدهما سنًة احلاصل يكون بأن املومسي،

 ... حصادًا أو كذلك مومسًا

 هي اليتو املقام، يف ةاإلشاع حتّقق لعدم الصورة، هذه فساد والصحيح

 .غرر يكن مل لو آخر بعنوان املعاملة هذه تصّحح قد نعم تقّدم، كما شرط
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: قل: قال ،دعاءًا فعّلمين: عليه السالم فقال حّراثًا، كن آدم يا: جربئيل
 حّتى العافية ألبسينو اجلنة، دون هول كّلو الدنيا مئونة اكفين اللهم

 .[1](( املعيشة هتّنئين

 الصحيح منهاو عديدة، نصوص مبضمونهاو واضحة، ألةاملس [1]

سندًا

(6)

. 

 

                                                            

 .3 باب املساقاة،و املزارعة كتاب سابق، مصدر الوسائل،: راجع -6





 

 

 

 املساقاة كتاب





 

 األول الفصل

 املشروعّيةو احلقيقة املساقاة،

 ((:الوثقى العروة)) يف قّدس سّره اليزدي السيد قال

 يف إشكال الو مثرها، من حبّصة ثابتة أصول على معاملٌة وهي
 .اجلملة يف مشروعّيتها

 شعيب بن يعقوب خرب ـ العمومات إىل مضافًا ـ عليه ويدّل
 أرضه الرجل يعطي الرجل عن سألته)): عليه السالم اهلل عبد أيب عن

 لكو اعمرهو املاء من هذا اسق: يقولو فاكهة أو خنل أو رّمان فيهاو
 صحيح: منها خيرب، أخبار من مجلةو ،((بأس ال: قال أخرج، ما نصف
 رسول أن حّدثه أباه أن عليه السالم اهلل عبد أبو أخربين)): قال احلليب

 خنلها،و أرضها بالنصف خيربًا أعطى صّلى اهلل عليه وآله وسّلم اهلل
 ...((. رواحة بن اهلل عبد بعث الثمرة أدركت فلما

 غرر الو عنها، هني يرد ملو العقالئّية، املعامالت من أهنا مع هذا
 .[1] الغرر عن النهي يشملها حىت فيها

 املشروعّيةو احلقيقة ملساقاة،ا .1) 

 يتعّرض حيث املزارعة، يف يشابهه املساقاة عقد يف االبتدائي البحث

 يف ثانيتهماو العقد هذا حقيقة حتليل يف إحداهما: مهمتني كربويتني جلهتني

 :مقامني يف احلديث من فالبّد أدلتها،و مشروعّيته



 

 

........................................................ 

  

  املساقاة عقد حقيقة: األول املقام

رضي  الفقهاء بني املشهور بالتعريفقّدس سّره  املاتن السّيد عّرفها وقد

)((مثرتها من حبّصة ثابتة أصول على معاملة)): بأنهااهلل عنهم 

6

 تعريٌف هوو .(

 عمٍقمو مفّصٍل لتحديد الفقهي البحث تطّرق بعدم يوحيو باملعاملة، عنها يعّبر

 متليك، أنها أّما إليها، مشرٍي وسيع انتزاعي عنوان إىل باالشارة اكتفي إمناو هلا،

 .عندهم بابه ُيطرق مل مّما فهذا...  أو شركة أو جعالة، أو مبادلة، أو

 جهة من احلّصةو جهة من الثابتة األصول بني التعريف يف املقابلة نعم،

 مبعنى ال لكن األصول، تلكو العامل بني عالقةو إضافة بوقوع توحي أخرى

 على املالك حّق بنيو بينها بل األصول، يف العامل حّقو احلصة بني املقابلة وقوع

 يف احلاصل من حّصًة يعطيهو جهدهو العامل عمل يف حقًا يأخذ فهو العامل، عمل

 على معاملة)): بأنها عنها بعضهم كلمات يف التعبري وقع هنا منو ذلك، قبال

)((مثرها من حبّصة بتةثا أصول سقي

4

 هذاو العمل، قبال يف احلّصة فجعلت ،(

 تسّلطه قبال ال عمله قبال العامل ميلكها احلصة ألن ظهر، كما أوىل، التعريف

 .األصول على

 اآلخر على حقًا العاملو املالك من لكل جتعل املساقاة أن يّتضح بهذا و

 عمل قبال يف املالك على للعامل حقًا احلصة تكون حيث عليه جيربهو به يلزمه

 .العامل على للمالك حقًا يكون الذي العامل

 املساقاة عقد حلقيقة معمٍق لشرٍح التعّرض من بد فال حال، أية على و
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 العالقة ّيةلنوع دقيق حتديد ذلك عن لينتج باملعاملة، عنها التعبري من دّقًة أكثر

 .الطرفني بني فيها القائمة اإلضافةو

 املساقاة عقد حقيقة تفسري يف ثالثة احتماالت هناك إّن: يقال هنا ومن

 :هي

 السقي بني الواقعة املبادالت عقود من ـ اإلجارة كعقد ـ إنها: األول التفسري

 بل كاإلجارة، مقطوعة أجرة قبال يف ال العمل ميلك املالك فكأن احلصة،و

 .احلاصل من حّصة مقابل

 :ذلكو هنا كذاو املزارعة حبث يف التفسري هذا أبطلنا وقد

 هوو فعليني، مالني بني العقالئي النظر حبسب تقع إمنا املبادلة إن: أواًل

 ليسو املقدار، عن فضاًل التحقق، معلومة غري احلصة إذ هنا، متحّقق غري أمر

 .ذكرنا كما األصول يف حّق للعامل

 املساقاة لبطالن موجبًة ستكون اإلجارة يف املعلومّية اشرتاط أدلة إن :ثانيًا

 يف الشرطية هذه حتّقق إمكان عدم لوضوح ضوئها، على األخرية خّرجت لو

 .املقام

 من)): يقول إمنا فيها املالك إن حيث اجلعالة، قبيل من إنها :الثاين التفسري

 (.(منه نسبة كذاو كذا فله مثر خيرجو زرعي يسقي

 كاإلجارة، املبادالت من مبادلة اجلعالة ألن أيضًا، بعيد التفسري وهذا

 ذمي، أو خارجي إما فعلي ملال متليك فهي إالو عهديًا، ال إذنيًا عقدًا كونها غايته

 حيرز ال بل ،أصاًل هلا وجود ال احلّصة ألّن كذلك، ليس األمر املقام يفو

 .حتّققها

 قيل كما العمل،و املال بني الشركة ودعق من تكون أن: الثالث التفسري

 البستان، هناو مثاًل األرض هو هناك املال أّن غايته املزارعة، يف أيضًا نظريه

 



 

 

........................................................ 

  

 الو األصول يف اإلشاعة لعدم التفسري، هذا فساد املزارعة باب يف تقّدم وقد

 .لاملا الو العمل

 جعلناها حيث أخرى، بصورة الشركة صّورنا ـ أيضًا هناو ـ هناك أننا إال

 بتقديم التزامو تعّهد على فيها الطرفان يكون بصورة األصول ال الناتج يف قائمًة

 .الزراعي احلاصل منها خيرجو لتتلّفق األصول تلك

 :شكلني على تصّورها ميكن املشاركة وهذه

 التبادل يقع اللذين الطرفني من تعّهدو التزام على تشتمل أن :األول الشكل

 العقد، ضمن يف به التزم ما لتحقيق طرف كل إجبار ذلك يصّحح حبيث بينهما،

 .عهدية مساقاًة فتكون

 يف تتمّحض بل املذكورة، االلتزامات على تشتمل ال أن :الثاين الشكل

 بصرف لعاملا من إذٍن مقابل ماله يف التصّرف يف املالك من إذن صرف كونها

 كاإلذن الضمان وجه على اإلذن يكون غايته الثابتة، األصول هذه يف عمله

 .الزراعي احملصول يف الضمان مركز ليكون وجهه، على باإلتالف

 العقود متام إىل تسريتهما ميكن الشكلني هذين إّن: سابقًا قلنا وقد

 أيضًا غريها يف رهماتصوي من مانع ال بل املساقاة،و املزارعةو املضاربة: الثالثة

 هو كما أخرى، جهة من العملو جهة من املال رأس بني تلفيق فيه كان مما

 للعامل آالتها تقديم ميكن اليتو احلديث، العصر يف اإلنتاجية املعامل يف احلال

 الواقع العقد جعل دون من غريهاو الصناعية املنتوجات يف واقعة شركة قبال

 .األخرى باألدلة التوسعة هذه تصحيح قىيب نعم. إجاريًا املعمل على

 املساقاة عقد مشروعّية يف: الثاين املقام

 ميكنو ثالثة بأدّلة املشروعية علىقّدس سّره  املاتن السيد استدل وقد

 إضافة
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 :هي أربعة احلاصل فيكون رابع

 .بالعقود الوفاء كآية العاّمة بالعمومات كالتمّس :األول الدليل

 على مشتملةو كثرية هيو اخلاّصة، بالنصوص التمّسك :الثاين الدليل

 .املنت يف ذكره كما الصحيح،

 عقالئية معاملة ـ املساقاة أي ـ فإنها العقالئّية، بالسرية التمّسك :الثالث الدليل

 ال الغرر عن النهي أدلةو ،صحيحًة فتكون الشارع من عنها ردع يرد مل ريب بال

 غرر ال بل مرسل،و ضعيف غريه يف ورد ماو بالبيع، الختصاصها رادعًا، تصلح

 يردع الو معه، فالسرية سلمناه لوو كذلك، هنا احلاصل طبيعة ألن هنا، دقًة

 .النصوص يف كثرٌة إال عنها

 ألّن تشرعية،امل بالسرية التمّسك من املقام يف إضافته ميكننا ما :الرابع الدليل

 .آنذاك ريب بال اإلسالمي العامل يف معهودًة كانت الثالثة العقود

رضي اهلل عنهم  الفقهاء من القبول موقع األخرية الثالثة األدلة وقعت وقد

 إىل البعض ذهب حيث بينهم، خالف حمل صار منها األول أن إال الظاهر، حسب

 .الثالثة العقود يف الفساد أصالة

 القبول يف األول الدليلو األخرية الثالثة األدلة بني التفرقة هذه على وترتّتب

 فيه الشك حيصل الذي املورد يف ألنه اخلط، طول على مهّمة مثرات عدمهو

 مل لو املورد هذا يف املعاملة تصّحح الو قبلناها، لو بالعمومات التمّسك ميكن

 على مشتملًة ـ الشك عندو ـ عادًة تكون ال اخلاّصة األخبار أن لوضوح نقبلها،

 يؤخذ لّبيان دليالن املتشرعيةو العقالئية السريتني أن كما للمورد، التعّرض

 فال معهو املورد، ذلك يف للحكم بإطالقهما يستعان فال املتيقن، بالقدر فيهما

 .بالفساد احلكم عن حميص

  



 

 

........................................................ 

  

 االستدالل على مالحظتان كلماتهم يف سّجلت فقد حال، أي وعلى

 :هما أخويهو املساقاة عقد يف بالعمومات

)احلّصة هوو ـ فعاًل املعدوم متليك تتضّمن إنها :األوىل املالحظة

6

 هوو -(

 :إنه: يقال أن بطالنه تقريبو باطل،

 نإو التمليك ألن معقول، فغري منّجزةو مطلقة بصورة متليكه أريد إن -أ

 املستقبل، الزمان يف لوو موجود مملَّك من له البّد أنه إال اعتباريًا أمرًا كان

 الزمان يف لوو املوضوع، وجود حيرز مل فما موضوع، إىل امللكية الحتياج

 !املطلق؟ التمليك يقع كيف احلصة يف كما اآلتي،

 على معّلقًا التمليك يوقع حبيث مشروطة، بصورة متليكه أريد إنو -ب

 التمليك، يف تعليق أنه إال نفسه حّد يف معقواًل كان إنو فهذا املوضوع، ودوج

 التعليق من النحو هذا إن بل صّحتها، يف شرط العقود يف التنجيز أن حّقق قدو

 فيه ألن التعليق، بطالن على املنعقد اإلمجاع من املتيقن القدر يف يدخل

 القدر هو ذلك فإن جود،الو إحراز عدم إىل املنضّمة االستقبالية خصوصية

 من إحرازه مع احلالو جهة من الوجود إحراز مع االستقبال قبال يف املتيقن

 بوجٍه مصّححًا املعدوم متليك يكون ال معهو ثالثة، اإلحراز عدم مع هوو أخرى،

 .هنا أبدًا

 :ناحيتني من نقدها ميكن املالحظة وهذه

 املبادالت إىل الراجعة لعقودا يف يتّم إمنا الكالم هذا إن :األوىل الناحية

 املعاملي املضمون هي املشاركة إّن: قلنا أننا إال التملك،و التمليك على املشتملة

 التمليك إنشاء غري املشاركة إنشاء أن الواضح منو املساقاة،و املزارعة لعقدي

  التعليق موضوع عن خارجًة املساقاة تكون هنا منو بعنوانه، ال لكنه تضّمنه إنو

                                                            

 .66: املساقاة الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد -6
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 هنا منو غريها، دون التمّلكو التمليك بعقود الختصاصه الصّحة، عن املانع

 بني الشركة وقوع من قّدس سّره املاتن السيد مبنى مثل على بناء إنه: يقال

 القهرب تقع احلصصو الناتج شركة ألن واضحًا، األمر يكون نفسها األصول

 هناك فيكون نفسه احلاصل يف وقوعها من حققناه ما على بناًء أماو الرتّتب،و

 .الناتج يف احلصصي التوزيع نتيجة األصول بني ـ ادعائي لوو ـ ما ملفهوم إنشاء

 لكننا التمليك، إىل املقام يف العقد رجوع سّلمناو تنّزلنا لو :الثانية الناحية

 ألن ذلكو منه، املتيقن القدر كونه عن اًلضف له، التعليق إمجاع مشول ننكر

 املوارد هذهو ،عقاًل العقد عليه يتوّقف مما عليه املعّلق كون موارد من املقام

 بيعه معّلقًا دارًا يبيع كمن فإنها جزمًا، العقود صّحة عن املانع التعليق عن خارجة

 .حينئٍذ الصّحة يف إشكال الو وجودها، على

 تكون فال الشرع خيالف ما على تشتمل املساقاة إّن :الثانية املالحظة

 شرط)) مبثل اهلل حلكم املخالف بغري لتخصيصها الصّحة، لعمومات مشمولًة

((شرطكم قبل اهلل

(6)

 الواقعة الشروط عن فضاًل نفسها، للعقود الشامل 

 .ضمنها

 هذاو بينهما، مشاعًا يظهر ـ للمساقاة وفقًا ـ احلاصل إن: ذلك وتقريب

 صاحب مبلكية احلاكم لألصل النماء بتبعّية القاضي الشرعي للقانون خمالف

 له يرد مل ما به يتمّسك القانون هذاو ككّل، للنماء الثابتة األصول أو البذر

 .الثالثة العقود يف احلال هو كما خمّصص،

 بل مشرتكًا، احلاصل ظهور فيها املنشأ كون عن باملنع :أواًل: ويناقش

 صغرى هناك تكون ال معهو ذلك، من مانع الو اآلخر، إىل ظهوره بعد انتقاله

  املال إن حيث من الزكاةو اخلمس نظري هذاو املفرتض، الشرعي للقانون خمالفة

                                                            

 .1 ح ،41 باب املهور، أبواب النكاح، كتاب ،466: 46 الشيعة وسائل -6
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 أو اجلهة إىل طولية بصورة ينتقلو الربح مبجرد املالك ملك يف يدخل فيهما

 موثقة يف جاء كما(( الناس أفاد)) فيما مثاًل اخلمس كون على دّل ملا رف،املص

مساعة

(6)

. 

 مشاعًا الربح ظهور فيها املعاملي احملتوى كون سّلمناو تنّزلنا لو :ثانيًا

 ما: هو سؤالنا لكن ذلك، على فقهيو عقالئي ارتكاز وجود يّدعى قد كما

 كان مهما التبعية قانون فإن ؟ذلك يف نّص ورود عدم بعد للبطالن املوجب هو

 النماء، على املالك سلطان من أكثر يقتضي ال ـ لفظيًا دلياًل له نعرف الو ـ دليله

 :بشكلني فهمها ميكن التبعية ألن ذلكو حدوثه، مبجرد لوو للغري جعله فله

 آنًا، لوو األصل مالك ملك يف النماءات دخول لزوم مبعنى التبعية :األول

 هذاو النماء،و له األصل مالك ملكّية بني زماني تقارن وقوع من البّد حبيث

 .عليه دليل يظهر مل التبعية من الشكل

 للغري ميكن ال حبيث األصل، مبالك النماء ارتباط مبعنى التبعية :الثاين

 يف تبعية ـ هذا على ـ هيو األصل، مالك بإذن إال عليه يده وضع أو متّلكه

 لكن الغري مبلك ظهر إنو النماء فإن املقام، يف ظةحمفو التبعية هذهو السلطنة،

 .عقده بنفس األصل مالك موافقة عن كان ذلك

 من أشباههاو بل العقود هذه يف بالعمومات التمّسك إمكان فالصحيح

 .املستحدثة العقود

 ال لّبّيًا كونه رغم نفسه السرية دليل من ذلك استفادةو الرتّقي ميكن بل

 خصوص ليسو عليه، انعقدت ما فيها املمضى أن: ببتقري ذلكو فيه إطالق

 العقود هذه لتكون أيضًا، املعامالت تلك نكتة بل كاملساقاة الفعلية املعامالت

                                                            

 .1 ح ،9 باب فيه، جيب ما أبواب اخلمس، كتاب ،311: 1 نفسه املصدر -6
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 العقالئي الذوق حتديد على متوقف أمر هوو هلا، تقييدًا ال للسرية تطبيقًا الثالثة

 أمر هوو بنفسها، العقود هذه على التصحيح يف وقوفه عدم تشخيصو العريفو

 هو املمضى كون من الفقه أصول علم يف نّقح فيما يدخل ـ تام هوو ـ مت لو

 .االرتكازات من فعاًل اجلاري املقدار ال النكتة

 لو جدًا، بعيد حّد إىل العمومات نفس عن بدياًل السرية جعل ميكن وبهذا

 .فيها توّقف حصل

 





 

 الثاين الفصل

 املساقاة عقد شروط

 :أمور فيها يشترط و

 املعىن على داّل لفظ كّل فيهما يكفيو القبول،و اإلجياب: األول
 قصد مع االمسية اجلملة بل أمرًا أو مضارعًا أو كان ماضيًا املذكور،
 كما القويل، اإلجياب بعد الفعلي القبول يكفيو كانت، لغة بأّي اإلنشاء

 ..1)املعاطاة يكفي أنه

 .االختيارو العقلو البلوغ: الثاين

 املساقاة شروط [1]

 (1)القبولو اإلجياب شرطّية -1

 ذكره ماو القبول،و اإلجياب هو املساقاة، عقد شروط من :األول الشرط

 يف عنها املعّبر العقد لنفس العامة الشروط إىل راجع فيهقّدس سّره  املاتن السّيد

 .البيع كتاب يف حمّقق واضح أمرهاو الظاهرة، اإلرادةب الوضعي القانون

 عنده يشكل األصل خالف على املساقاة أن يرى الذي املبنى على نعم

 التمّسك قّدس سّره األعالم بعض حاول هنا منو بالعمومات، التمّسك

  يف بالنصوص

                                                            

 شرائعو ،249: 6 اناألذه إرشادو ،161: 2 البهية الروضة فانظر الفقهاء، أكثر ذكرها -6

 و.. 111: 4 اإلسالم



 

 

 .[1] فلس أو لَسَفٍه احلجر عدم: الثالث

 كونه أو فقط، منفعة أو منفعةو عينًا مملوكًة األصول كون: الرابع
 .[2] تولية أو وكالة أو لوالية فيها التصّرف نافذ

 

 

املعاطاة إثبات

(6)

 حتى النواحي هذه مثل إىل ناظرًة ليست أنها اإلنصاف أن إال ،

 العقود بني تفّرق ال فإنها السرية، بدليل ذلك يستبدل هنا منو بها، يستشهد

 .الثالثة دالعقو مثل يف حتى غريهاو اللفظية

 مالّيًاو ذاتّيًا املتعاقدين أهلّية -3 -2 [1]

 العقلو البلوغ قّدس سّره املاتن السّيد شروط من :الثالثو الثاين الشرط

 العاّمة الشروط من هيو املتعاقدين، أهلّية أي احلجر، عدمو االختيارو

 كهنا ذكر قدو املضاربة، كتاب يف حتقيقه تقّدم واضح أمرهاو للمتعاقدين،

 صّحة عن مانعيته حدود هي فما قيوده،و حدوده حتديد من البّد السفه أّن

 بني يفّصل أو األعمالو يشملها أو املالية بالشئون خمتص هو هل التصرفات

 .حتقيقها سبق وجوه ؟.. غريهاو النفع فيها حيّدد اليت املوارد

 القضائي، احلجر من الفلس حجر مثل يف جيري ال الكالم هذا أن إال

 الو باملالك، خمصوصًا الفلس عدم شرط يكون هنا منو باألموال، الختصاصه

 .الساقي العامل يشمل

 عليها الوالية أو األصول مالكّية -2 [2]

 :شرطان احلقيقة يف هناو األصول، مالكّية :الرابع الشرط

                                                            

 .62 -61: املساقاة كتاب الوثقى، العروة مباني اخلوئي، القاسم أبو السّيد -6



  

 .[1] لديهما معلومة عندمها معّينة كوهنا: اخلامس
 

 
 على أقل ال ـ مملوكًة األصول كون ملزو هوو املوضوع، شرط :األول

 حنو بأي اليه راجعًا ليس شيئًا لتمليكه معنى فال إالو للمالك، ـ املنفعة مستوى

 .املساقاة حقيقة فّسرنا

 كونه من فالبّد مالكًا، يكن مل لو أنه مبعنى التصّرف شرط :الثاين

 هذاو ًا،فضولي العقد وقع إالو حنوهما، أو وكالة أو بوالية التصّرف جائز

 .واضح

 املعلومّيةو التعّين شرطية -1 [1]

 شرطية إفادةقّدس سّره  املاتن السيد عند الشروط هذه صياغة حتتمل

 :فإنه آخر تفسري على شرطيتنيو تفسري على واحدة

 الذّمية الكلية عن الناشئ الرتّدد مقابل يف يكون ما التعّين من أريد إن -6

 غري جديدة إضافًة ـ حمالة فال ـ علوميةامل شرط يكون فسوف اخلارجية، أو

 .التعّين شرط يف مستبطنة

 فال الرتددو للكّلية مقاباًل يكون ال معنى التعّين من أريد إن أماو -4

 .واحدًا شرطًا الشرطان فيعود املعلومية، سوى البني يف يكون لن حمالة

 .واحدًا شرطًا ال شرطان أنهما والظاهر

 التالي بالتقريب له يستدل أن فيمكن التعّين رطش هوو :األول الشرط أما

 :حاصلهو

 ال الشرطية هذه تثبت الثالثة العقود يف الفساد أصالة مبنى على بناء أنه -أ

 األخبار سوى تعني بال العقد صّحة على مرتتب دليل عدم لوضوح حمالة،

 بن يعقوب كصحيحة التعّين مورد ورودها يف ـ مجيعًا ـ ظاهرة هيو اخلاصة،

 .خيرب أخبارو شعيب
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 العقود يف الثانوية الصحة أصالة جريان من املختار املسلك على بناء أماو -ب

 التمّسك خالل من تعّين بال العقد تصحيح إمكان يتوّهم فقد الثالثة،

 من املساقاة ألن ذلكو ممكن، غري ذلك أن الصحيح أن غري العامة، بالعمومات

 تتعّقل ال بل فيها للكلّية معنى فال التمليك، ال ـ قلنا كما ـ املشاركة عقود سنخ

 هذهو فيه، الكلي تصّور ميكن الذي التمليك باب بابها ليسو موردها، يف

 .املعامالت هذه أمثال يف سّيالة خصوصية

 :ثةثال أسس أحد على خترجيه فيمكن :الثاين الشرط وأما

 اخلاّصة النصوص أن الواضح من إذ الفساد، أصالة مببنى االلتزام :األول

 .اجلهالة ملورد مشوهلا على دليل الو باألصول، املعرفةو العلم بصورة خمصوصة

 -املعامالت من البيع لغري مشوهلا على بناء -الغرر بقاعدة التمّسك :الثاين

 .األصول جهالة جهة من ذلكو

 على مبين بأساسه العقد فإن هنا، االنطباق متصّورة غري هابأن :تناقش قد و

 !القاعدة؟ فيه تطّبق فكيف الغرر،

 هيو الناتج، جبهالة خمصوص فهو العقد عليه ُبين الذي الغرر أما :اجلواب و

 تلك أن على األصول، جهالة أعين اجلهالة، من فيها حنن اليت للجهة مغايرة جهة

 .أيضًا عليها الغرر صدق عدم تقّدم دق الناتج يف املوجودة اجلهة

 املقدار حتديد من فيها البّد املساقاة روح هي اليت املشاركة أّن دعوى :الثالث

 لوضوح منه، يستحّقه ماو الناتج حتديد يف ذلك ملؤّثرية الشركة، عليه تقع الذي

 .األصول يف ذلك مثل حلدوث تبعًا خيتلو يتغّير الناتج أن

 مّتت لو ـ الغرر قاعدة صريورة مبعنى الثاني، إىل الثالث الوجه إرجاع وميكن

 .أخرى املساقاة روح يفو تارًة األصول يف للتطبيق مفيدًة ـ

 



  

 أي ّي ـالود يف تصّح فال مغروسة، ثابتة كوهنا: السادس
 .[1] الغرس قبل ـ الفسيل

 فيه يبلغ مبقدار كوهناو السنني،و باألشهر املّدة تعيني: السابع
 غري من الثمر بلوغ اىل الواحد العام يف جوازها يبعد ال نعم لبًا،غا الثمر
 مع الغرر رفع يف ذلك يكفيو التخمني، حبسب معلوم ألنه األشهر ذكر
 .[2] املتقّدمة شعيب بن يعقوب رواية من الظاهر أنه

 

 (1)مغروسة ثابتة األصول كون شرطية -6 [1]

 :خترجيني بأحد فنّيًا الشرط هذا وخيّرج

 النصوص أن لوضوح الفساد، أصالة بكربى االلتزام: األول خريجالت

 .ثابت غرس وجود مبوارد حمصورة اخلاصة

 بني اشرتاك ألنها املساقاة، موضوع مقتضيات من إنها :الثاين التخريج

 تصدق فال ـ املساقاة أي ـ تعريفها يف ـ الثابتة األصول ـ قيد أخذ هلذاو التقدميني،

 وجود مع حتققها يعلم الفسالن من جمموعة على املعاملة كانت لو نعم بدونه،

 تصحيح ميكن أنه على به، بأس فال تثبيتها العامل مهمة تكون حبيث بعضها

 فيها بالصّحة حيكمو املصنف سيذكرها الحقة مسألة يف تأتي بصورة املعاملة

 .السادسة املسألة هيو

 (2)املّدة تعيني -7 [2]

 :الثث نقاط الشرط هذا يف توجد

                                                            

 و.. 249: 6 األذهان إرشادو ،111: 4 اإلسالم شرائع: انظر -6
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 بكلو باملطلق التعيني عدم قبال يف املدة تعيني أصل شرطية :األوىل النقطة

 اإللزام مقدار يعلم ال بدونها أنه هوو واضح، مدركها الشرطية هذهو أشكاله،

 عدمو العقد طريف حتديد لزوم عن تعبريًا فتكون الطرفني، بني االلتزامو

 .فيهما الرتّدد

 هذاو الدوام، قبال يف السننيو باألشهر املدة تعيني كون :الثانية النقطة

 واحد لكل الفسخ حّق جبعل لوو دائميًا العقد كون فيمكن عليه، دليل ال مّما

 .اإلذنية ال العقدية املساقاة على محلت لو ذلك خيرب روايات ظاهر لعلو منهما،

 لو أنه مفهومهاو الثمر، فيه يبلغ مبقدار املدة كون شرطية :لثةالثا النقطة

 .العقد يصّح مل املقدار هذا عن نقص

 أو العقد لنفس مّدة تعّد هل املعينة املدة هذه أن حتديد من البّد أنه :والتحقيق

 :للعمل

 عن نقصت لو البطالن يف إشكال فال العقد، لنفس مّدًة كانت فإن -6

 للعقد احملددة الزمنية القطعة نهاية ألن ذلكو الثمرة، فيه غتبل الذي املقدار

 أي لألخري يكون ال حبيث كليًا، الساقيو املالك بني العالقة قطع تستوجب

 .ء شي على حيصل لن بالتاليو املالك، على إلزام

 مستمّرًا العقد كان حبيث العقد، ال للعمل مدًة املّدة كانت إن أماو -4

 إرادته أو للمالك آخر ساٍق وجود جهة من لوو ـ الثمر رظهو حني إىل بعدها

 للعمومات مشمواًل فيكون للبطالن، وجه فال ـ ذلك غري أو بنفسه السقاية

 .املصّححة

 املورد هذا خلروج لذلك، وجه يوجد الفساد بأصالة القول على بناًء نعم،

 .اخلاّصة الروايات داللة نطاق عن

  



  

 حبيث البلوغ قبلو بعده أو لثمرا ظهور قبل يكون أن: الثامن
 ففي كذلك يكن مل إذا أّماو آخر، عمل أو سقي إىل بعد حيتاج كان

 .[1] ذلك حنو أو قطوف أو حفٍظ إىل حمتاجًا كان إنو إشكال صّحتها
 

  البلوغ قبل العقد وقوع -2 [1]

 بعد ال البلوغ قبل بعده أو الثمر ظهور قبل وقوعها املساقاة شروط ومن

 الصورة يف اإلشكال إمناو األوليني، الصورتني يف واضح احلكمو البلوغ،

 حفظها هلدف لوو الثمر بلوغ بعد املساقاة عقد أوقعا إذا ما هيو الثالثة،

 .قطافهاو

 ملثل الباب نصوص مشول عدم هو املقام يف املطروح اإلشكال وحمّصل

 .الفساد بأصالة االلتزام مع احلالة هذه

 :أنه والصحيح

 بأن قلنا أننا ذلك له، وجه ال بالبطالن فاحلكم الصحة، أصالة على أما -أ

 النصوص نعم املقام، يف تسريتها ميكن النكتة هذهو املشاركة، هي العقد نكتة

 فيما أفدنا أننا إال شعيب، بن يعقوب صحيحة خصوصًاو املورد تشمل ال اخلاّصة

 .عدمهو املساقاة ظلف صدق مدار ـ عدمًاو وجودًا ـ تدور ال الصحة أّن سبق

 بعنوان تصّح مل إنو املذكورة فاملعاملة الفساد، أصالة على أماو -ب

 مثر لوجود ذلكو اإلجارة، بل اجلعالة بعنوان تصحيحها ميكن لكن املساقاة،

 طريق عن لوو معلوميته مع الصّحة عن مانع فأّي الفرض، حسب بالغ فعلي

 حتكيمهاو الفساد أصالة إلجراء عنىم ال أنه يتبّين هنا منو !التخمني؟و اخلرص

 هو بالصّحة فاحلكم للمعدوم، ال للموجود متليكًا التمليك كون بعد املورد يف

 بعنوان الصحة يف كان قّدس سّره املاتن السيد استشكال لعلو املتعّين،

 .مطلقًا فيها ال املساقاة،



 

 

 اتعّينه عدم مع تصّح فال مشاعة، معّينة احلّصة تكون أن: التاسع
 جيعل بأن مشاعة تكن مل إذا تصّح ال كما انصراف، هناك يكن مل إذا

 جيعل أن جواز يبعد ال نعم لآلخر، البقيةو معّينًا مقدارًا ألحدمها
 اشترط لو كذاو بل أخرى، لآلخرو معلومًة أشجارًا ألحدمها

 اشترط أو البقية، يف االشتراكو معلومة بأشجار أحدمها اختصاص
 أزيد الثمر كون علم إذا البقية يف االشتراك مع ّيٍنمع مقدار ألحدمها

 .[1] بقّية تبقى أنهو املقدار من
 

 احلّصة يف التعّينو اإلشاعة شرطّية -9 [1]

احلّصة يف اإلشاعةو التعّين املساقاة شروط ومن

(6)

 يف الشرط هذاو ،

 ىعل فرعنيقّدس سّره  فرع لذاو خمتلفني، لشرطني متضمن املاتن السّيد صياغة

 :الشرطني حاصلو األوىل اجلملة

 لكو الشجر اسق: له يقول كأن إبهامها يقابل ما أي احلصة، تعيني: األول

 هنا، العقد يف ركن احلصة فإن واضح، مدركه الشرط هذاو الثمر، من حصة

 وقوع ذلك أوجب إالو بلحاظها، االلتزامو اإللزام يتسّنى حتى تعّين أن من فالبّد

 .العقود لصحة مناف أمٌر هوو املعاملي، القرار يف الرتّددو الرتديد

 الشرطية هذه على الربهنة عناء جتشم إىل احلاجة عدم يظهر هنا ومن

 .حنوهاو املعلومّية شرطية بأدلة

 بها احنصارها لعدم التعيني لشرطية مغايرة هيو احلصة، إشاعة: الثاين

 .واضح هو كما
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 :اإلشاعة وهذه

 املاتن السيد أطلقه كما للمقدار، التعني يقابل ما بها يرادو تطلق قد -أ

 .أرادهوقّدس سّره 

 غري الرقم ألن املعني، يف الكّلي يقابل ما بها يرادو أخرى تطلق قدو -ب

 الكليةو تارة اإلشاعة يقبل الكسري، العدد أي الصحيحة، بصورته املعني

 .خرىأ

 بني شركة حدوث توجب اإلشاعة أن هوو واضح، احلالتني بني الفارق و

 يف منهما واحد كل تصّرف حرمة يستدعي مّما جزء، جزء كل يف الطرفني

 جتعل ألنها املعني، يف الكّلية خبالف هذاو صاحبه، إذن بدون املشرتك املال

 اجملموع، يف كاملال تصّرف جواز على احملافظة مع للساقي مثاًل الثمر نصف

 .للساقي الذي املقدار إبقاء شريطة

 البّد كان حبث هوو معنييها، بكال اإلشاعة حال معرفة من البّد وعليه،

 :يقال هنا منو املزارعة أحباث يف أيضًا طرحه من

 :الشرطية بهذه القبول فيمكن التعيني، مقابل اإلشاعة على أما -1

 من هنا سيأتيو املزارعة يف متقد فلما الصحة أصالة مبنى على أما -أ

 مع فإنه االشرتاك، ينايف التعينيو املقام، يف املعاملة روح هي الشركة كون

 .لغوًا املعاملة تكون ألحدهما املعني املقدار وجود عدم

 اخلاّصة النصوص مورد أن فلوضوح الفساد، أصالة مبنى على أماو -ب

 عّما املاتن السيد يستثنيه سوف ما إال التعيني، ال...  أو النصف يف اإلشاعة هو

 .قريب

 واضح دليل حتصُّل عدم فاإلنصاف الكلّية، مقابل اإلشاعة على أماو -2

 يبدو كان إنو النصوصو املشاركة، روح تنايف ال الكلية ألن الشرطية، على

 أحيانًا
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 قابل مطلق اآلخر بعضها أن إال الكلي، ال املشاع نصفال إرادة بعضها من

 .معًا للنوعني للشمول

 املعاملة تصحيح ميكن الصحة أصالة مسلك فعلى حال أية وعلى

 .باإلطالقات الكّلي على املذكورة

 اإلشاعة شرطية مستثنيات

 ثالثة الشرط هذا من قّدس سّره املاتن السيد استثنى فقد كان، وكيف

 :هيو موارد

 فيجعل مفروزًة فيه األشجار تكون بشكل العقد يوقعا أن: األول ملوردا

 بالتاليو احملّددة، األخرى اخلمسة لآلخرو حيّددهاو مثاًل منها مخسة ألحدهما

 .كذلك للثاني الثانية حاصلو لألول كّله األوىل حاصل يكون

االستثناء هذا عن منعًا العروة على احملّشني أكثر سّجل وقد

(6)

 ما مأهو ،

 :إشكاالن أفادوه

 املاتن السيد به حكم ما يناقض هنا باجلواز احلكم إن :األول اإلشكال

 وجه يظهر ملو املزارعة، كتاب يف شبيهة مسألة يف باملنع نفسه قّدس سّره

املقامني بني الفرق

(4)

. 

 مماثل حلكٍم املاتن فيه تعّرض موردًا جند مل املزارعة كتاب مراجعة وبعد

 املسألة ذيل يف جاء مما ذلك مالحظة ميكن أنه إال صرحية، بصورة هفي حنن ملا

  حكم بصدد فيها كان اليتو املزارعة كتاب يف اخلامتة مسائل من الثامنة
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 تنيالقطع إحدى جبعل تقسيمها جواز الظاهر بل)): قال حيث العقد بعد املصاحلة

 أول من مشاعًة احلّصة جعل لزوم املسلم القدر إذ لآلخر، األخرىو ألحدهما

 يف ذلك كان لو أنه ـ مفهومه مبالحظة ـ يستفاد لعلهو ،((العقد أصل يفو األمر

فال العقد أصل

(6)

. 

قّدس سّره  به صرح ما يناقض االستثناء هذا يف جاء ما إن :الثاين اإلشكال

 ميكن بل فيه، اإلشاعة عدم لوضوح اإلشاعة شرطية من نفسها املسألة صدر يف

 مقدار جعل من الصدر يف ذكره مما بالبطالن أوىل االستثناء كون دعوى

 الثمرة يف أصاًل فيه إشاعة ال املورد أن لوضوح لآلخر، البقيةو معني ألحدهما

بالوزن ألحدهما ما حتدد غايته موجودة فيها االشاعة فإن الصدر، خبالف

(4)

. 

 جتميع عرب الذيلو الصدر بني الفارق ببيان اإلشكال هذا دفع ميكنو ،هذا

 :التالية املالحظات

 التمّسك من قّدس سّره املاتن السيد مبنى على بناء إنه :األوىل املالحظة

 به يقاس الو املذكور، األول االستثناء تصحيحو هنا ذلك فعل ميكن بالعمومات

 بنسبته، احلاصل خيرجه ال قد هنا املستثنى نياملع املقدار ألن الصدر، يف ورد ما

 غري الباقيو خرج ما املقدار هذا صاحب سيأخذ معهو يزيد، ال فقد بها خرج لوو

 فاالشرتاك املقام يف أماو ،أصاًل االشرتاك خالف هذاو لآلخر، ء شي فال موجود

  بأصل العربة ألن كذلك، كونه يضّر الو األصول تنصيف بواسطة موجود
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 يف شركًة أو إشاعًة كونها من كيفيتهو حنوه يضّر الو التعيني قبال االشرتاك

 ليست النصف نصوص أن ذكرنا قدو ذلك، حنو أو األصول يف تنصيفًا أو املالية

 .اإلشاعة حنو على االشرتاك كيفية ناحية من البيان مقام يف

 لعدم املساقاة بعنوان العقد هذا صّحة عدم سّلم لو :الثانية حظةاملال

 املاتن السيد قبول املزارعة خامتة من الثامنة املسألة يف تقدم أنه إال اإلشاعة،

 كما ـ هناك متاميته معو بعده، عنها فضاًل حصوله قبل احلاصل على املصاحلة

 أو املصاحلة بنحو إما املساقاة دعق عند يتفق إذ عينًا، املقام يف ينطبق ـ مّتمناه

 قبال يف النصف هذا من أحدهما حصة تكون أن على العقد منت يف الشرط

 بال املصاحلةو املساقاة بني التلفيق فينعقد اآلخر، النصف من اآلخر حصة

 .إشكال

 املساقاة، بعنوان ال التصحيح ميكن تقدم عّما تنّزلنا لو :الثالثة املالحظة

 هذه من اخلارج النصف زيد بإعطاء قرارًا املالك اختاذ إىل بإرجاعها ذلكو

 :شكلني بأحد املعاملة تصّح بالتاليو السقي، بشرط اخلمسة األشجار

 موجود غري اجُلعل كون قبلنا لو فيما جعالة عقد إىل بإرجاعها إما -أ

 قبلوهورضي اهلل عنهم  الفقهاء بعض اليه ذهب كما خارجًا، الو ذمًة ال بالفعل

 من املقامو له، جيده ما نصف له ليكون نصفها، فله ضاّليت وجد من: قال يمنف

 .القبيل هذا

 األشجار هذه مثرة يف له يأذن بأن املشروط، اإلذن إىل بإرجاعها إماو -ب

 يف بالتصّرف يأذن الذي احلمامي يف مثله قيل كما السقي، بشرط اخلمسة

 .ذلك بعد املال من مقدار متليك بشرط مّحامه

 .فيه إشكال ال صحيح األول االستثناء أن ظهر وبهذا
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 .بينهما شركة البقيةو ألحدهما معلومًة أشجارًا جيعل أن :الثاين املورد

اإلشاعة خالف أنه من تقّدم مبا أيضًا االستثناء هذا على أشكل وقد

(6)

، 

 هذا تقييد إىل البعض صار هنا منو الثمر، من ء لشي البقية إخراج عدم الحتمال

 .البقية بوجود االستثناء

 تصحيحها ميكن املعاملة فإّن ،قّدس سّره املاتن السيد أفاده ما :والصحيح

 .بغريهو املساقاة بعنوان

 بال فيها الشركة لزوم من تقّدم فبما املساقاة، بعنوان تصحيحها أّما -أ

 .املقام يف كذلك حاصلة هيو اإلشاعة، قيد إضافة

 البقية خصوص يف جعلت لو أّماو األشجار، متام يف املساقاة جعلت لو هذا

 كان لو املستثنى املقدار يف العقد ضمن يف الساقي على شرطًا الزرع سقي أخذو

 .بتمامها اإلشاعة لتحّقق إشكال، فال العكس أو األصول لصاحب

 .مكّررًا تقّدم مّما واضح فاألمر املساقاة، نبعنوا ال تصحيحها أّماو -ب

 شركة الباقيو احلاصل من معني مقدار ألحدهما جيعل أن :الثالث املورد

بالفساد البعض فيه حكم قدو بينهما،

(4)

 نرى ال اليت الفساد أصالة على بناًء ،

 فيه حكمناو املزارعة، باب يف نظريه تقّدم االستثناء هذا أن إال جريانها،

 .املشاركة روح خالف لكونه طالنبالب

 يف ذكرناه مبا املزارعة يفو هنا املعاملة تصحيح إمكان :والصحيح

 املساقاة عقد إيقاع جمملهو قريبًا املتقدم األول االستثناء حول الثانية املالحظة

 .فيصّح العقد ضمن يف املصاحلة أو الطريقة بهذه املقامسة اشرتاطو
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 من العامل على ماو األمور من لكاملا على ما تعيني: العاشر
 .[1] انصراف هناك يكن مل إذا األعمال

 

  الطرفني على ما تعيني -10 [1]

 االلتزامو اإللزام خالله من ميكن ما حتديد لضرورة واضح، فيه والوجه

 .املعاملي املوقف يف الرتّدد يقع ال حبيث



 

 الثالث الفصل

  أحكامهو العقد متعّلق املساقاة،

 كما الثمر، ظهور قبل املساقاة صّحة يف إشكال ال :[1 مسألة]
 إىل حيتاج ال حبيث اإلدراكو البلوغ بعد صّحتها عدم يف خالف ال

 الظهور بعد كان إذا صّحتها يف اختلفواو االقتطاف،و احلفظ غري عمل
 مما العمل كان سواء صّحتها، هـإلي أشرنا كما -األقوىو البلوغ، قبل

 األشجار بعض مجلتها يف كان إذا خصوصًا ال، أو االستزادة يوجب
 .[1] مثرها يظهر مل بعد اليت

 

 قلنا قدو الثامن، الشرط يف قّدس سّره منه املسألة هذه مضمون تقّدم [1]

 بعد أو الظهور بعد كانت إذا ما صورتي يف مساقاًة مّت لو حتى بالصحة هناك

 :بوجوه الصّحة استفادة ميكنو البلوغ،

 على اشتماهلا من سابقًا بّين ما على السريةو بل بالعمومات كالتمّس :األول

 .لبّيًا دليال كونها رغم إطالقو عموم

 دّلت حيث شعيب، بن يعقوب لصحيحة اللفظي باملدلول التمّسك :الثاين

 بعض هناك كانت إذا ما لصورة شامل هوو أخرجت، ما نصف له أن على بذيلها

 .تثمر مل األشجار

 ما على العريف بالنظر اخلصوصية إلغاءو الباب نصوص مراجعة :الثالث

 .سابقًا بّيناه



 

 

 هلا مثر ال اليت األشجار على املساقاة جواز األقوى :[2 مسألة]
 .[1] حنومهاو احلّناءو كالتوت بورقها ينتفع إمناو

 ثابتة غري أصول على املساقاة عندهم جيوز ال :[3 مسألة]
 تعّددت إنو حنوهاو السّكر قصبو القطنو الباذجنانو كالبّطيخ
  يكن مل إنو للعمومات اجلواز يبعد ال لكنو كاألّولني، فيها اللقطات

 هلا مثر ال اليت األشجار على املزارعة [1]

موسِّعو مضيِّق بني املسألة يف رضي اهلل عنهم الفقهاء اختلف

(6)

. 

 :أنه والتحقيق

 بالعمومات يتمّسك فإنه واضح، فاألمر الصحة، أصالة على بناًء أما -6

 .تسّم مل أو مساقاًة املعاملة مّسيت

 وجود النصوص ظاهر أن يّدعى فقد الفساد، أصالة على بناء أماو -4

 ميكن إنه اإلنصاف لكنو املسألة، هذه يف ذكر ما ال الثمار،و الفواكه

 بن يعقوب فمعتربة عرفيًا، إلغاًء اخلصوصية إلغاءو النص يف ورد عما التعّدي

 ذيلها أن إال حنوهما،و الرمانو الفاكهة عن السؤال صدرها يف ورد إنو شعيب

 النكتة يربز عام تعبري هوو ،((أخرجت ما نصف ولك)) فقرة على اشتمل

 خشبه نفس يقصد ما لتشمل التعّدي دائرة توسيع ميكن هنا منو الكلية،

(( لالسفيدا)) بالفارسّية يسّمى ما أو القات شجر حنو األشجار ألواح كبعض

 .النكتة بهذه ذلك كل خشبه، منه يقصد الذي
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 فإّن كذلك، الزرع مطلق يف اجلواز يبعد ال بل املصطلحة، املساقاة من
 يكون الو العقالئية، املعامالت من كونه بعد الصّحة العمومات مقتضى

 املساقاة من ليست أهنا األمر غاية عندهم، الغررية املعامالت من
 .[1] املصطلحة

 السقي إىل حتتاج ال أشجار على باملعاملة بأس ال :[2 مسألة]
 إنو األرض رطوبات من أصوهلا ملّص أو السماء مباء الستغنائها
 فإّن حينئٍذ املساقاة صدق عدم يضّر الو أخر، أعمال إىل احتاجت

 العلماء، اصطالح من هي إّنماو األخبار، من خرب يف ترد مل اللفظة هذه
 كانت إذا بالصحة قلنا لذاو الغالب، على مبيّن منهم التعبري هذاو

  ضويق إنو السقي، عن استغنائهاو الثمر ظهور بعد املعاملة
 

 ثابتة غري أصول على املساقاة [1]

 تعّرضنا فقد أساسيًة، نكتًة املسألة هذه يفقّدس سّره  املاتن السيد يربز

 كونها هابثبات املرادو ثابتة، األصول كون لشرطية الشروط حبث يف سابقًا

 املعاملة املاتن السيد صّحح قدو املوسم، بانقضاء زواهلا مقابل دائمًة تبقى حبيث

 هذاو تسمَّ، مل أو مساقاًة مّسيت بالعمومات، ذلكو ثابتة، األصول تكن مل لوو

 .العقود هذه مثل يف الصّحة أصالة جريان من املختار على مبين منه

مّدعاه على اخلاّصة النصوص داللة بعدم عليه أشكل هنا ومن

(6)

 لكن ،

 املزارعة نصوص ألن ذلكو الفساد، أصالة على حتى صحيحة املعاملة أّن الصحيح

 مزارعة، فهي مساقاًة املعاملة هذه تكن مل فلو واحدًا مساقًا سيقت قد املساقاةو

 زراعية حماصيل مسألة املسألة أن يرىو اخلصوصيات يلغي العرفو
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 .[1] املصطلحة املساقاة من تكن مل إنو بصحتها نقول
 

 التسمية دائرة يف نفسه حيصر الو الزراعي لإلنتاج األشكال خمتلفة وإسهامات

 إلغاء بعد املعاملة هذه مثل بصّحة احلكم من مانع ال هنا منو املساقاة،و باملزارعة

 .اخلصوصّيات

  للسقي حمتاجة غري أصول على املساقاة [1]

 التعبري ورد لكن باملساقاة، التعبري الباب نصوص يف يرد مل أنه يّدعى قد

 شرطية يتوّهم قد هنا منو املتقدمة، شعيب بن يعقوب معتربة يف(( اسق)) ب

 فيها، سقي ال اليت املوارد يف بالفساد حيكم ثّم منو املعاملة، هذه يف السقي

 .املسألة هذه يف كما

 :لوجهني ذلكو سقي يكن مل لوو املعاملة صّحة الصحيح لكن

 كما هنا الصحة أصالة على بناًء العاّمة بالعمومات التمّسك :األول الوجه

 .سابقًا قّويناه

 الفساد، أصالة على بنينا لوو اخلاّصة بالنصوص التمّسك :الثاين الوجه

 يف عليه السالم ـ اهلل عبد أبي عن)): شعيب بن يعقوب معتربة يف ورد حيث

 إىل فيدفعها اخلراج أرض من رضاأل له تكون الرجل عن سألته: قال ـ حديث

 بينهما؟ فهو فضل من كان ماو خراجها يؤّديو يصلحهاو يعمرها أن على الرجل

...(( بأس ال: قال

(6)

 عن اخلروج إىل إشارة فيه(( يعمرها)) ـب التعبري فإن ،

صّلى اهلل عليه  الرسول أن خيرب نصوص يف ورد كما السقي، دائرة خصوص

 عدم األلسنة هذه مثل من يفهم العرفو تقييد، دون من( (أعطاها)): وآله وسّلم

 .واضح هو كما السقي شرطّية
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 تكن مل إنو مغروسة ُفسالن على املساقاة جيوز: [1 مسألة]
 مخس لوو فيها، مثمرة تصري مّدٍة تعيني بشرط سنني، بعد إال مثمرًة
 .[1] أزيد أو سنني

 غري دّيو على املساقاة تصّح ال أنه مّر قد :[6 مسألة]
 األشجار على املعاملة يف إدخاله جواز الظاهر لكن مغروس،
 على املشتمل البستان يف غرسه العامل على يشترط بأن املغروسة،

 مقتضى بل مثمرًا، يصري أن بعد املعاملة يف دخولهو األشجارو النخيل
 تصري مّدة إىل املغروسة غري الُفسالن على املعاملة صّحة العمومات

 .[2] املصطلحة املساقاة من تكن مل إنو مثمرًة

  سنني بعد تثمر مغروسة (1)فسالن على املساقاة [1]

صحيح هنا العقد

(4)

 سابقًا عّلقنا كما للعمل، ال للعقد زماٌن فيه الزمانو ،

 ظاهرٍة غري قّدس سّره املاتن السّيد عبارة نعم فراجع، الشروط عن البحث عند

 .فّصلناه فيما

 املساقاة يف املغروس غري الودّي إدخال [2]

الودّي على املعاملة تصحيح ميكن

(1)

 بأحد املقام يف املغروس غري 

 :طريقني

 على واقعٍة صحيحٍة مساقاٍة ضمن شرطًا الغرس جعل :األول الطريق

 .املغروس

                                                            

 .411: 6 العني كتاب الفراهيدي،: انظر النخل، صغار هوو فسيل، مجع الفسالن -6

 .أيضًا غريهو 111: 4 اإلسالم شرائع يف إليه ذهب -4

 .626: 1 العرب لسان منظور، ابن: انظر النخل، صغار الودي -1



 

 

 الفسخ أو بالتقايل، إال تبطل ال الزمة املساقاة :[7 مسألة]
 موجب عام مانع بعروض وأ الشروط، بعض ختّلف أو الشرط، خبيار

 .[1] ذلك حنو أو للبطالن،

 املالك موت فمع الطرفني، أحد مبوت تبطل ال :[2 مسألة]
 ال لكن وارثه، مقامه يقوم العامل موت معو وارثه، إىل األمر ينتقل
 إالو فله، باالستئجار أو بنفسه العمل اختار فإن العمل، على جيرب

  بينه يقّسم مّث الثمر بلوغ إىل هيباشر من تركته من احلاكم فيستأجر
 

 عدم صورة يف حتى الصحة إلثبات بالعمومات التمّسك :الثاين الطريق

 .فراجع الشروط، مباحث يف الغرس شرط أصل عن احلديث تقّدم قدو الغرس،

 املساقاة عقد لزوم [1]

املشهور هو املساقاة لزوم

(6)

اإلمجاع عليه اّدعي بل ،

(4)

: سابقًا قلنا قدو ،

 للعقد، املعاملي املضمون حتديد فرع( ِباْلُعُقوِد َأْوُفوا) مثل بعمومات التمّسك ّنإ

 هنا منو فال، إالو العموم مشله االلتزامو اإللزام على مشتماًل كان فإن

 لعله كما مشلها، عهديًة كانت إذاو العموم، يشملها ال إذنية كانت إذا فاملساقاة

 .عنوانها إطالق عند بينهم املعروف

 يف عنه حتدثنا قدو واضح، فأمره اللزوم على املاتن السّيد رّتبه ما وأما

 .املزارعةو املضاربةو البيع مباحث
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 تبطل العامل مبباشرة مقيدًة املساقاة كانت لو نعم ،[1] املالك وبني
 الفسخ بني خمّير فاملالك التقييد بنحو ال املباشرة عليه اشترط لوو مبوته،

 .[2] يباشر من باستئجار الرضاو الشرط حّق قاطإسو الشرط لتخّلف
 

 
 باستئجار التعبري لورود الوارث، على يعود(( بينه)) يف الضمري [1]

 تركته يف الضمري أن كما احلّصة، ال فقط األجرة له أن على يدّلل مما العامل،

 .احلاصل يف املستأجر للعامل حقًا يثبت دليل عدم إىل مضافًا ذلك، على يساعد

 (1)الطرفني أحد موت [2]

 :ذكرها من البد كلمات هنا

 يف يتّم إمنا باملوت البطالن عدم منقّدس سّره  أفاده ما إّن :األوىل الكلمة

 اإلذن النتفاء فيها، البطالن هو فالصحيح اإلذنية املساقاة أما العهدية، املساقاة

 .آخر ًاعقد بنفسه يفيد جديد إذٌن ـ كان لو ـ الورثة إذنو صاحبه، مبوت

 متبادلة التزامات كونها على بناًء ـ املساقاة إن: يقال قد :الثانية الكلمة

 فكيف االلتزام، موضوع النعدام أحدهما، موت عند تبطل ـ األركان بلحاظ

 الواقعة العقود ضمن يف كالشروط فهو صاحبه؟ موت مع االلتزام بقاء يعقل

 إال تعّبر ال ألنها صاحبها، مبوت متوت اليت التكليفية الفعل شروط حنو على

 .التعبري صّح إن شخصي حّق عن

 :التزامني بأحد إال مواجهته متكن ال الكالم وهذا

                                                            

 ،411 :للشرائع اجلامعو ،111: 4 اإلسالم شرائع خمتار هو الطرفني أحد مبوت البطالن عدم -6

: الشيعة إصباح يف الكيدري لمث بالبطالن فحكم البعض خالف نعم ،611: 1 املسائل رياضو

 و.. 461



 

 

........................................................ 

 

 

 إىل رجوعها من املزارعة كتاب يف املاتن السّيد اختاره ما :األول االلتزام

 .األصول بلحاظ متليكي عقد

 مبال منهما واحد لكل مالي حق حتّقق إىل برجوعها القول :الثاين االلتزام

 حقيقة بها حّللنا اليت الفكرة عنه تعّبر ما هذاو فعلي، حقو التزام جمرد ال اآلخر

 مال يف حقًا منهما واحد لكل تعطي النتاج، يف شركة أنه من املساقاة عقد

 .النتيجة مستوى على اآلخر

 مبوت املساقاة ببطالن القول فإن االلتزامني، هذين بأحد تزميل مل إذا وأما

 .الصواب عن يبعد ال أحدهما

 املاتن السيد أفاده فما املتقّدم، املالي احلّق مبنى قبلنا لو :الثالثة الكلمة

 جلربه وجٍه لعدم صحيح، االستئجارو العمل بني الوارث ختيري من قّدس سّره

 ينبغي لكن مورثه، تركة يف اآلخر ّقح كون مع كيسه من اخلسران على

 يستأجره ما أو تربعًا عنه يصدر ما لتشمل للوارث املعطاة الصالحية نطاق توسعة

 باحلاكم الرتكة يف التدّخل قضية حصرو الرتكة، مال من حتى أو ماله من

 .الرتكة هذه يف اآلخر حّق يعدو ال األمر كون بعد له وجه ال الشرعي

 ،أصاًل وجود هلا يكن مل لو أما وجود، رتكةلل كان لو كّله هذا

 اآلخر للطرف أن املفروض ألن مشكل، األمر لكن الصّحة، هو املنت فظاهر

 بطالن ينكشف ـ املوت لفرض ـ العمل عدمو عدمها فمع الرتكة يف ماليًا حقًا

 لفرض ألمواله الو موته لفرض لنفسه ال ملكه عدم النكشاف املساقاة،

 .عدمها

 األمر من يغّير ال ذلك أن اال تربعًا، الوارث بتدّخل العقد يصّحح وقد

 .األجنيّب بترّبع صحيحًا جيعله ال العقد شروط اختالل ألّن شيئًا،
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 املباشرة قيد فرض مع قّدس سّره املاتن السيد حكم :الرابعة الكلمة

 من بالبطالن احلكم صّح البداية منذ حدث لو املوت أن حلقاو بالبطالن،

 حينه من االنفساخ هو فالصحيح ء شي تقديم بعدو األثناء يف حدث لو أما األول،

 .نعيد فال املزارعة كتاب يف حتقيقهو تفصيله تقدم كما األول من البطالن ال





 

 الرابع الفصل

 املساقاة عقد يف الوظائفو املتطّلبات

 من مجلة املساقاة عقد إطالق مع أن ذكروا :[9 مسألة]
 يتكّرر ما األوىل ضابطو املالك، على منها مجلةو العامل على األعمال

 يف التكّرر له عرض إنو نوعًا يتكّرر ال ما الثانية ضابطو سنة، كّل
 ماو إليه حيتاج فيما باحلفر األرض إصالح األول فمن األحوال، بعض

 كالدلو مقّدماتهو السقيو األهنار، تنقيةو اآلالت، من عليه يتوّقف
 أو بئر من السقي كان إذا استقائهو املاء طريق إصالحو ،(1)الرِّشاو

 التلقيحو الكرم،و النخل جرائد هتذيبو املضّرة، احلشيش إزالةو حنوه،
 القسمة، وقت إىل الثمرة حفظو موضعه إصالحو التشميس،و اللقاطو
 حنوو الداليةو الدوالبو احلائط بناءو ار،األهنو اآلبار حفر الثاين منو

 .نوعًا يتكّرر ال مما ذلك

 البقر مثل العامل، أو املالك على أنه األمور بعض يف واختلفوا
 الشوك وضعو الثلم، بناءو للتلقيح، (2)الُكشو الدوالب يدير الذي
 فاألقوى الضابطني، من ء شي على دليل الو ذلك، غريو اجلدران على
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 املّتبع، فهو املالكو العامل على ء شي كون يف انصراف هناك نكا إن أنه
 معو ،[1] للغرر رفعًا منهما كل على يكون ما ذكر من بد فال إالو

 بينهما مشترك املال ألن معًا، عليهما يكون الغرر عدمو اإلطالق
 .[2] عليهما حتصيله عليه يتوّقف ما فيكون

  الطرفني وظائف

 .الرتّدد إزالةو االلتزامو اإللزام تعيني باب من كونه إىل مضافًا [1]

 جمّرد بأن عليه أشكل فقد حال أية علىو بالتساوي، أنه ظاهره [2]

 مال إتالف أحدهما يريد قد إذ عليهما، نفقته كون يوجب ال مال يف االشرتاك

نفسه

(6)

. 

أجيب كما -جياب وقد

(4)

 مبالك بل الشركة مبالك ليس احلكم بأن -

 .حمذور فال لزوميًا لكونه املساقاة، عقد ضمن يف االلتزام نفس

 يسلم بشكل اإلشكال تطوير ميكن أنه غري مبقداره، تام جواب وهو

 ما ال ذكراه ما هنا هوو به، التزما مبا يلزم إمنا العقد بأن اجلواب هذا عن

 كفاية لعدم بالبطالن، حيكم معهو الكالم، مفروض هو كما عنه سكتا

 .اخلارج يف احلاصل لتحقيق هب امللتزم املضمون

 احلاصل، إنتاج هوو غرض على املساقاة قيام دعوى ميكن إنه :واجلواب

 بيان ألجل كان إمنا ذكر فما اإلنتاج، يف املشاركة العقد ظاهر يكون معهو

 عليهما يكون يذكر مل ماو خبصوصه، منهما واحد كل على الثابتة املختصات

 .القرينة بتلك

 أركانهاو املساقاة أصول على العارضة الطوارئ يف واضح الكالم وهذا
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 فال املالك على األعمال مجيع كون اشترطا لو :[10 مسألة]
 أبقى لو نعم املساقاة، وضع خالف ألنه ،[1] البطالن يف بينهم خالف
 كان فإن املالك على الباقي كون اشترطو عليه العمل من شيئًا العامل
 جواز من باملنع قيل إنو صّحته، يف إشكال فال الثمرة زيادة يوجب

 حنوهو احلفظ يف كما ـ إالو ،[2] منه بعضًا لوو املالك على العمل جعل
 عقد إيقاع كان إذا الكالم كذاو األول، أقوامها: قوالن صّحته ففي ـ

 إنو حنوه،و احلفظ مثل إاّل عمل بقاء عدمو الثمر بلوغ بعد املساقاة
 .[3] مّر كما بطالنه يف اخلالف عدم الصورة هذه يف الظاهر كان

 

 ما معّدِل وفق حتديده الظاهر بل مشكل، بالتنصيف حتديده لكن اخلارجية،

 الشركة، كتاب يف مهّمة نفسها حبد املسألةو احلاصل، من منهما واحد لكل

 .السّني الفقه به التزم كما عليهما النفقة كون يبعد الو فيه، ذكرها من البدو

 السيد مباني على كماو ـ لكن املساقاة، بعنوان خمتص البطالن لعّل [1]

 بعوض ظهوره قبل الربح نقل صحة منه تقّدم فانه آخر، بعنوان لوو تصّح ـ املاتن

 أيضًا أشجاره ربح نصف متليك هنا ميكنه أنه معناه هذاو املزارعة، يف غريه أو

 .حنوها أو بهبة

 النصوص، من ةاملستفاد االستظهارات بعض ذلك يف الوجه لعل [2]

 يكشف بعدها بعضهو املساقاة قبل بعضه بتحقيق العمل تنصيفو مطلقة، لكنها

 .املذكور التنصيف ثّم عقدها إجراء صّحة عن

 هذا الروايات تشمل ال الفساد أصالة على أنه إشكاهلم وجه [3]

املورد

(6)

 كونه من تقّدم ملا فال، الثاني أما األول، يف يتم أنه الصحيح لكن ،

 .الفساد أصالة جتري حتى عليه للمعدوم متليك يوجد الو جعالة، أو ارةإج
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 من [1] عليه اشترط ما فترك العامل خالف إذا :[11 مسألة]
 مل إنو العمل، على إجباره فللمالك وقته يفت مل فإن األعمال، بعض
 الشرط، ختّلف خبيار الفسخ فله وقته فات إنو ،[2] الفسخ فله ميكن

 أن مبعىن حّصته إىل بالنسبة العمل بأجرة يطالبهو يفسخ ال أن له هلو
: قوالن بل وجهان باألجرة؟ املطالبة بنيو الفسخ بني خمّيرًا يكون

 ملن املشروط العمل متليك يفيد ال الشرط أن دعوىو ،[3] ذلك أقوامها
 بالعمل الشرط عليه من التزام أقصاه بل أمواله من يكون وجه على له
  باملنع مدفوعٌة به الوفاء بعدم اخليار على لتسّلطاو عليه إجبارهو

 

 .املساقاة عقد مبقتضى ال بالشرط عليه ثابت لعمل النظر ظاهره [1]

 لكونه بدونه، أو اإلجبار تعذر مع مطلقًا الفسخ حق بثبوت أشكل [2]

بالشرط مربوطًا التزامًا بالوفاء التزم ألنه الشرط ختّلف باب من

(6)

. 

 مبسألة مربوط أحدهما املنت، يف لوحظا خيارين بني رقبالف مدفوع لكنه

 يكون هنا منو التخّلف، ليصدق الوقت فوت بعد تتم إمنا هذهو الشرط ختّلف

 .التسليم خيار هوو آخر خياٍر إىل أفاده فيما املاتن السّيد نظر

 املساقاة، بعقد يتعّلق ما ـ للحصة ذكره بقرينة ـ مراده أّن عليه أشكل [3]

الشرط عمل فخال هوو

(4)

 فائدة ذا فيه العمل يكون بشرط مدفوع لكنه ،

 إليه يرجع ما قيمة له يضمن هناو الصناديق، يف الثمار كجمع معًا عليهما تعود

 الشرط يف يتّم هذا نعم املال، متام لضمان موجب الو الشروط، ضمان على بناًء

 .له ثوب كخياطة اخلارج
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 العوض من جزءًا ال املعاملة يف ًاقيد كونهو للتمليك، إفادته عدم من
 من عمًلا كان إذا الشرط له من مللكية إفادته ينايف ال باملال يقابل

 .عليه من على األعمال

 على البيع عقد يف شرط فلو العقود، سائر يف سّيالة واملسألة
 فللبائع الوقت فاتو معني وقت يف ثوب خياطة -مثاًل -املشتري

 ..1) هكذاو اخلياطة، بأجرة املطالبة أو الفسخ

 معه غالمه يعمل أن املالك على العامل شرط لو: [12 مسألة]
 لو كما فهو املالك غالم على العمل متام يكون أن شرط لو أما صّح،
 بطالنه يف اخلالف عدم مّر قدو املالك، على العمل متام يكون أن شرط

 .املساقاة وضع ملقتضى ملنافاته

 البستان يف غالمه يعمل أن كاملال على العامل شرط ولو
 يقال رمبا كان إنو صّحته، يف اإلشكال ينبغي فال بالعامل اخلاّص

 صار فكأّنه العامل عمل قبال يف الغالم عمل أن: بدعوى بالبطالن،
 .فيه ما خيفى الو منه، عمل بال مساقيًا

 بأن املساقاة عمله متام للعامل املالك غالم يعمل أن شرط ولو
 ال وجهان، صّحته ففي العامل هو كأّنه يكون حبيث هل عمله يكون
 املالك، بإذن العمل يف عنه نائب كأنه حينئٍذ الغالم ألن األول، يبعد

 الصّحة بالصّحة القول الزمو ذلك، معإشكاٍل  عن خيلو ال كان إنو

 التزامات، حمض هي أو متلك الشروط أن يف كّلي حبث هذا [1]

 .مضى ما يف ذكره تقّدم لتفصي على الثاني هو الصحيحو



 

 

 .[1] العامل عن النيابة بعنوان املالك على العمل متام اشتراط صورة يف
 

  غالمه عمَل املالك على العامل شرط [1]

 أن املالك على العامل شرط لصورة هناقّدس سّره  املاتن السّيد يتعّرض

معه املالك غالم يعمل

(6)

 :عدة صور هناو ،

 الصّحة يف إشكال الو العامل، مع الغالم عمل طيشرت أن :األوىل الصورة

 .ء شي مع منافاته لعدم

 هناو املالك، غالم على العمل متام كون عليه يشرط أن :الثانية الصورة

 فيصّح املنفعة، ملكية شرط إىل أو العمل شرط إىل الشرط رجوع بني يفصل

 قدو املساقاة، وضعل ملنافاته األول، دون ـ املنفعة ملكية شرط أي ـ الثاني على

 .ذلك تفصيل تقّدم

 الو للعامل، آخر شأن يف الغالم عمل عليه يشرط أن :الثالثة الصورة

 قبال يف الغالمو العامل عمل وقوع من يتوّهم قد ما إال الصحة، يف إشكال

 لكّن مقابل، بال املالك بستان من حّصته على العامل سيحصل معهو بعضهما،

 لو كما يضّر، ال النتيجة حبسب تعادهلما جمّردو ،العملني لتغاير فاسد هذا

 مثار من حصته بقدر آخر مثر من مقدارًا املالك على شرطو املساقاة عقد أوقعا

 .البستان نفس

 عمل بتمام املالك نفس أو غالمه قيام عليه يشرط أن :الرابعة الصورة

 مبالك يصّح ال قد هناو العامل، هو فكأنه العامل عن النيابة وجه على البستان

 شرطو امللكية شرط بني التفصيل لكن تقّدم، كما املساقاة وضع خمالفة

 .سابقًا فّصل كما الصحيح هو العمل
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 مباشرًا املساقاة يف العامل يكون أن يشترط ال :[13 مسألة]
 متامها، يف أو أعماهلا بعض يف يستأجر أن له فيجوز بنفسه، للعمل

 على األعمال بعض أجرة كون يشترط أن جيوزو األجرة، عليه يكونو
 األجرة كون يشترط أن جيوز كذاو له، وجه ال باملنع القولو املالك،
 املالك على شرط لو أماو ،[1] الثمر من األداء أو ذمتهما يف معًا عليهما

 :وجهان صّحته ففي الثمر، يف أو عليه األعمال متام أجرة يكون أن

 العمل، من نوع األجراء عمالالست التصّدي ألن اجلواز،: أحدمها
 الناس من باآلحاد ملعرفته ذلك يباشر من إىل احلاجة تدعو قدو
 .بذلك معرفة له ليس املالكو عدمها،و أمانتهمو

 .املساقاة وضع خالف ألنه املنع،: الثاين

 .األول واألقوى

 مبقدار للجهل بطل الثمر من مشاعًة األجرة كون شرطا لوو هذا،
 .[2] باطلة فهي اإلجارة مال

 

  العمل العامل مباشرة

 كان، لو منه بل تقديره، على منه األداء الثمر من باألداء املراد ليس [1]

 .غريه فمن إالو

 يسّمى ماو اإلجراء تأمني -باجلواز القول على -العامل مهّمة فتكون [2]

 يالسق مثل من أزيد هو ملا املساقاة عقد مشول على مبين هوو اإلداري، بالعمل

 .تقّدم ما على الصحيح هو كما حنوه،و

 :صورتان هنا و



 

 

........................................................ 

 

 

 بينهما الشرط يقع لكن العامل على كّله العمل يكون أن :األوىل الصورة

 .العقود ضمن يف بالشروط الوفاء باب من به الوفاء فيكون

 العمل خصوص يصبح حبيث املساقاة ضوعمو يضّيق أن :الثانية الصورة

 .ِباْلُعُقوِد َأْوُفوا ناحية من الوفاء يكونو الباقي

 من ذلكو املسألة، صور متام يف املعاملة بصّحة احلكم ميكنو هذا،

 إذ نفسها، النتيجة لتحصيل مساقاة عقد إىل إجارة عقد من املوقف حتويل خالل

 تكون غايته يسّمه، مل أو إجارًة الفقيه اهمّس سواٌء املقدار أخذ يقصد إّنما العامل

 مفّصاًل حتقيقه تقّدم كما ـ عرضيًةو طوليًة ـ بها بأس الو متعّددة، مساقاة هناك

 .املزارعة كتاب يف

 



 

 اخلامس الفصل

 هبا متصاًل ُيشرط ماو احلّصة أحكام

 كانو العقد بطل بالثمر أحدمها انفراد شرطا إذا :[12 مسألة]
 أجرة استحّق به العامل انفراد شرطا فإن حينئٍذو ،[1] للمالك مجيعه
 ألنه شيئًا، العامل يستحّق مل به املالك انفراد شرطا إنو لعمله، املثل

 .[2] بعمله مترّبع حينئٍذ
 

 بالثمر االنفراد اشتراط

 .لوضعها ملخالفتها املساقاة بعنوان املعاملة هذه تصّح ال قد [1]

 تثبت اليت اإلقدام بنكتة له فيتمّسك انيةاجمل على أقدم قد فيكون [2]

 على بناًء يضمن ال ما بقاعدة يتمّسك قد كما املورد، مثل يف الضمان عدم

 دليل ال أنه البيع أحباث يف ذكرنا أّنا إال النوعي، ال الشخصي العقد يف جريانها

 .املذكورة القاعدة على

 :وجوه بأحد املعاملة هذه تصحيح ميكنو هذا،

 اجُلعل ملك شرطية بعدم فيها قلنا لو جعالة عقد إىل إرجاعها :ألولا الوجه

 .املعاوضات من جنعلها مل حبيث

 على املالك حمافظة فائدتها تكون ما معاملٍة إىل إرجاعها :الثاين الوجه

 .اإلطالقاتو للعمومات مشمولًة عقالئيًة معاملًة فتصبح املوت، من أشجاره

  روايات يف الواردة اخلاّصة النصوص من جبملة التمّسك :الثالث الوجه

 



 

 

........................................................ 

 

 

 املضمون ناحية من املساقاةو املزارعة معامليت بوحدة التسليم بعد املزارعة،

 .املوضوع يف االختالف حصل إنو املعاملي

 :أبرزها عديدة النصوص وهذه

 األرض عن سألته: قالعليه السالم  اهلل عبد أبي عن)): احلليب رواية -أ

 ما لهو عامرًة صاحبها إىل يرّدهاو سنتني فيعمرها صاحبها من الرجل يأخذها

((بأس ال: قال منها؟ أكل

(6)

. 

 يدفعون القوم عنعليه السالم  اهلل عبد أبا سألت)): بردة أبي خرب -ب

 أن شاءوا إذا به، بأس ال: قال خراجها أّدو كلها: فيقولون رجل إىل أرضهم

((أخذوها يأخذوها

(4)

 اخلراج دفعه بعد أخذهم جواز الذيل من املراد ليسو .

 .واضح هو كما األرض، من استفادته دون من

مساعة خرب حنو مهّمة أخرى نصوص القبيل هذا من و

(1)

 الصدر، املطلق 

بصري أبي معتربةو

(2)

الشامي الربيع أبي خربو ،

(3)

 الساملة راألخبا من غريهاو ،

 .الداللة التاّمة السند

 صحيح، العمل أن إال صحيح، الذيل يف املاتن السيد ذكره ما إّن :أمٌر بقي

 على اجملاني العقد مقولة مّتت لو نعم أعماله، هبة يف إنسان لكل احلرّية إلطالق

 .األمر مّت العمل
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 الكرمو النخل أنواع على البستان اشتمل إذا :[11 مسألة]
 كّل مبقدار العلم اعتبار عدم فالظاهر الفواكه أنواع من حنوهاو الرّمانو

 يعلم مل إنو حنومها، أو الثلث أو بالنصف عليها املساقاة فيجوز واحد،
 .[1] للغرر موجبًا هبا اجلهل كان إذا إال نوع كل عدد

 من للحّصة خمالفة حبّصة نوع كل يفرد أن جيوز :[16 مسألة]
 بالربع الرّمانو بالثلث الكرمو بالنصف لنخلا جيعل كأن اآلخر، النوع
 نوع، كّل مبقدار العلم الصورة هذه يف بعضهم اشترطو هكذا،و مثاًل

 غري اجلميع يف احلّصة اّتحاد صورةو الصورة هذه بني الفرق لكنو
 

  األصول أنواع تعّدد [1]

 املوجود لإلطالق اخلاّصة، الروايات بل فللعمومات بالصّحة احلكم أّما

 بن يعقوب صحيحة سّيما االستفصال، برتك لوو القيود هذه ناحية من يهاف

 .شعيب

 :بإشكالني عليها أشكل فقد الغرر، مسألة وأّما

 .بالبيع اختصاصه جهة من كربوي: أحدهما

 باحلّصة هو إمنا ماله ألن املقام، يف الغرر عدم جهة من صغروي: ثانيهما و

حصته يادةز يساوق األشجار عدد فزيادة النسبةو

(6)

. 

 قد أنهو السابقة، األحباث يف مفّصاًل حّققناه فقد :الكربوي اإلشكال أما

 .للتعميم النصوص ببعض يتمّسك

 الكمية ناحية من ليس الغرر ألن وجيه، فغري :الصغروي اإلشكال وأّما

 .عدمهاو العمل شّدة بلحاظ ختتلف اليت هي األشجار نوعية إمناو
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 معه البطالنو املوضعني يف الغرر عدم عم الصّحة األقوىو واضح،
 .[1] فيهما

 بالثلثو بالناضح سقي إن مثاًل بالنصف ساقاه لو :[17 مسألة]
 مثل إضرار لعدم الصّحة، أقوامها: قوالن صّحته ففي بالسيح سقي إن

 خصوصًا حتّمله، على بناءها أن مع الغرر، إجياهبا لعدم اجلهالة، هذه
 روميًا خطت إن: قال إذا كما اإلجارة يف مثله بصّحة القول على

 .[2] فبدرهم فارسيًا خطت إنو فبدرمهني
 

 حبّصة نوٍع كل إفراد [1]

 األصول أنواع تعّدد يكون بأن احلصص، أنواع تعّدد املسألة فرض

 فيما الربع، جيعل النوع هذا ففي احلصة، تعّدد إىل -اتفاقهما حبسب -مفضيًا

 .كذاهو اخلمس الثاني النوع يف جيعل

 االتفاق هلما فيجوز املتعاقدين شريعة العقد ألّن فيه إشكال ال أّنه والظاهر

 هذا من ء شي هنا يظهر الو الشرع، يف ثابتًا حكمًا خيالف مل ما شاءا كيفما

 .القبيل

 وجه ال مما لكّنه نوع، كل مبقدار العلم هنا شرط الفقهاء بعض لكّن

 بالعمومات متّسكًا باملقدار العلم شرطية عدم السابقة املسألة يف تقّدم فقد له،

 بني فرق فال هنا، جتري بعينها هيو اخلاّصة، النصوص بل املطلقات،و

 .هناك عنه به أجيب مبا عليه جياب ـ هنا أورد إذا ـ هناك أورد ماو املقامني،

 .لدليله به أخذ املبطل الغرر عنوان حتقق فرض إذا نعم،

  السقي أنواع تقدير على احلّصة تنويع .2) 

  كل لتعيني لعدمها فاسد، لكنه اجلهالة، وجود حيث من تارة أشكل



  

 من شيئًا اآلخر على أحدمها يشترط ان جيوز :[12 مسألة]
 املشهورو الفائدة، من احلّصة إىل مضافًا غريمها أو فّضة أو ذهب
 مستندهمو فّضة، أو ذهب من شيئًا العامل على املالك اشتراط كراهة

 هبذه الكراهة اختصاص يتضح مل أنه كما واضح، غري هةالكرا يف
 أو الفّضةو بالذهب اختصاصها كذاو أيضًا، بالعكس جرياهنا أو الصورة
 .سهل األمرو الضميمة، مطلق يف جرياهنا

 أو الفّضةو الذهب من ء شي اشتراط صورة يف :[19 مسألة]
 أو ء شي منها ينقص هل الثمرة بعض تلف إذا أحدمها، على غريمها

 لو نعم بالسالمة، مشروطًا قرارمها فليس العدم، أقوامها: وجهان ال؟
 عدمهو الضميمة سقوط ففي أصاًل خترج مل أو جبميعها الثمرة تلفت
 بنيو فتسقط العامل على للمالك كانت إذا ما بني الفرق ثالثها: أقوال

 فتسقط أصاًل اخلروج عدم صورة بني الفرق رابعها تسقط، فال العكس
 عقد يف شرطًا لكونه مطلقًا، السقوط عدم األقوىو فال، التلف صورةو

 .به الوفاء فيجب الزم

 صّحة عدم عن كاشف التلف أو اخلروج عدم أّن: [ ودعوى]
 كون صورة يف أما للعمل، مقاباًل يكون ما لعدم األول من املعاملة

 يف ركن الفائدة فألن للعامل كوهنا مع أّماو فواضح، للمالك الضميمة
 الضميمةو العمل، مقابل يف ء شي يكون ال عدمها فمع املساقاة

 متليك إمكان لعدم اإلجارة، يف صحيح هوو الرتديد، حملذور أخرىو ء، شي

 فما ممكن، باجلامع االلتزامو التزام، بل متليك يوجد فال هنا أّما اجلامع،

 .صحيح املاتن أفاده



 

 

 معهو األّول، من باطلة ملةاملعا فتكون العوضية يف تكفي ال املشروطة
 .بالشرط الوفاء وجوب يبقى ال

 التلف صورة إىل بالنسبة متامّيته عدم إىل مضافًا ـ [مدفوعٌة]
 مننع بأّنا ـ ذلك بعد تلف إنو ملكّيتهاو الثمرة بظهور العوض حلصول

 تسليط حقيقتها بل العملو الفائدة من حّصة بني معاوضة املساقاة كون
 احتمال يكفيهو للمالك،و له لالستنماء األصول على لللعام املالك من

 مل إذا عمله أجرة العامل يستحّق ال لذاو ذلك، معرض يف كوهناو الثمر
 ضّم صورة غري يف أرضّية أو مساوّية بآفة تلفو خرج أو خيرج

 املسلم، عمل احترامو األول من بطالهنا عن الكشف بدعوى الضميمة
 الدينار أو الدرهم على تسليط أيضًا إهنا حيث املضاربة نظري فهي

 الفرق، يف يكفي ال املساقاة دون جائزة كوهناو للعامل،و له لالسترباح
 يقصد املساقاة يف بأن بينهما الفرق من ـ اجلواهر يف ذكره ما أن كما

 قد الذي الربح من احلّصة منها يراد اليت املضاربة خبالف املعاوضة
 الثمرة حبصول الطمأنينة فيها فيعترب اقاةاملس أماو حيصل، ال قدو حيصل

 .هلا بّينة ال دعوى جمّرد ـ االحتمال يكفي الو

 خروج عدم األمر أّول من علم لو أنه املعلوم من أن: [ ودعوى]
 بعد انكشف مّث ذلك يعلم مل إذا البطالن الزمهو املساقاة يصّح ال الثمر
 .ذلك

 العلم مع سفهّية عاملةامل كون الصّحة عدم يف الوجه بأن [مدفوعة]
 .املفروض خبالف األّول من اخلروج بعدم

 تسليم هوو ـ بالشرط الوفاء لزومو الصّحة من ذكرنا ما فاألقوى
  عدم تبّين لو نعم بآفة، تلف أو ء شي خيرج مل إنو ـ الضميمة



  

 كشف ـ ذلك حنو أو عمرها لطول أو ليبسها إّما ـ للثمر األصول قابلية
 إذا لألجرة العامل استحقاق ميكن معهو األّول، من لةاملعام بطالن عن
 .[1] باحلال جاهاًل كان

 

  احلاصل خروج عدم تقدير على الشرط حكم [1]

 مل أن صادفو اآلخر على شرطًا أحدهما شرط لو أنه هو املسألة حمور

 من له البّد هل املقام؟ يف احلكم هو فما تلف، لكنه خرج أو أصاًل مثر خيرج

 عنه؟ سقط عليه اشرتط ما أن أم دفعه

 :هي أربعة أقواٌل املسألة هذه ويف

 .كالعدم اعتبارهاو الضميمة سقوط: األول القول

 تزال ما األمور أّن لو كما معها التعاملو سقوطها، عدم: الثاني القول

 .عليه هي ما على

 املالك ملصلحة الضميمة شرط كون صورة بني التفصيل: الثالث القول

 .تسقط فال العكس خبالف هنا، بسقوطها فيحكم العامل على

 بسقوط فُيفتى رأسًا، اخلروج عدم صورة بني التفصيل: الرابع القول

 .السقوط بعدم فيحكم عليه التلف عروض ثّم احلاصل خروج صورةو الضميمة،

 .الثاني القول خمتارًا مطلقًا، السقوط بعدم املاتن السّيد حكم وقد

 إىل حباجة فنحن بالتاليو عليه اشرتط ما ثبوت وه للجواب األولي والطبع

 ميكن الذي املالكو به، اإللزام يرفعو الشرط هذا سقوط يوجب مرّبر

 :نكتتني أحد ذلك يف عليه االتكاء

 يزول ثّم منو لنفسه العقد فساد مببدإ القول إىل يصار أن :األوىل النكتة

 .الصحيح قدالع يف متضّمنًا وجوبه لفرض حمالة، ال الشرط تأثري

 احلالة هذه ملثل الشمول عن َقُصر قد الشرط بأن يقال أن :الثانية النكتة

 .السالمة على معّلقًا جيعله لّبي مقّيد بافرتاض لوو



 

 

........................................................ 

 

 يظهر قّدس سّره املاتن السيد ذكرها اليت األربعة من الثالثة واألقوال

 ميكن ال الثانية النكتة إّن: القول ميكن بل األوىل، النكتة على بتناؤهاا

 هو كما إليه يرجع كّلي ضابط هلا ليسو فيها، االختالف لكثرة عليها التعويل

 .واضح

 :كلمتان املسألة يف ولنا

 املساقاة أن من املاتن السيد ذكره ما هو الصحيح إّن: األوىل الكلمة

 :بأمرين معاوضة كونها على استشهدوا أنهم ذلك معاوضة، ليست

 تعريف يف جاء ما أو ،((حبّصة يعمل)) من الروايات يف ورد ما :أحدمها

 .اللسان هذا مثل من نفسها املساقاة

 جمانيًا، االلتزام كون عدم من أزيد تقتضي ال األلسنة هذه إن :واجلواب

 .معني أمر قبال يف بل

 على شاهد هذاو لفسد، احلاصل بعدم األول من علما لو أنه :ثانيهما

 الفساد؟ موجب هو فما إالو للمعاوضة، املساقاة استبطان

 عدم ال السفهّية مبالك الفساد بدعوى ذلك عن املاتن السيد أجاب وقد

 معامالت بطالن هو شرعًا الثابت املقدار بأن عليه أشكل أنه إال العوضني،

السفهية املعاملة ال السفيه

(6)

. 

 على مبنية املعاملة إّن: يقال بأن التعبري بتغيري املاتن للسيد اراالنتص وميكن

 ال عدمه فمع أقل، ال احتماله على متفّرعًة فتكون االستنماءو االسرتباح غرض

 .العوضني لعدم البطالن ال عليها، بناء

 :هيو معاكسة وجوه ذكر ميكن ذكروها اليت الوجوه وببطالن

  اإلقدام لعدم احلاصل عدم مع عاملال ألجرة ضامن املالك إن :أواًل
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 .له اجملاني

 ال عدمه فمع احلاصل تقدير على املعاوضة لبناء الضمان، بعدم نوقش وقد

 بأس الو صّح أخرى لنكتة فسد لو نعم العدم، حيتمل العاملو جماني غري إقدام

 .به

 :هما فرضني من فرض اختيار من له البّد املعاوضة يرى من بأن :وجياب

 هذا مقابل هذا يكون حبيث البيع، يف كما الفعلية باملعاوضة االلتزام -6

 .كاّفة التقادير على

 .احلاصل خروجو الربح على التعليقّية باملعاوضة االلتزام -4

 عدم مع فعليًة املعاوضة تكون كيف إذ فواضح، األول الفرض على أّما

 .الضمان لزم جداًل فرض لوو األمرين أحد وجود

 حصول تقدير على ثابتًا الضمان فسيكون الثاين، الفرض على وأّما

 عقد ظاهر خالف هوو معّلقًا، االلتزام نفس كون معناه هذاو معًا، األمرين

 بذله،و عنده ما بتقديم اآلخر إلزام منهما لكّل أن ذلك على الشاهدو املساقاة،

 .حمالة ال فعليًا الشرط يكون فعليًا االلتزام ونك معو

 اآلخر على أحدهما شرط لو أنه االلتزامو العقد فعلية على ينّبه ومما

 وجوب بعدم يقال أفهل الذهب، من مقدار كدفع العمل قبل فعلّيًا شرطًا

 العدم انكشاف بعد اسرتداده جبواز يقال أو احلاصل خروج بعد ما إىل الوفاء

 !غريب؟ هوو

 كانت لو املساقاة إّن: حاصلهو املقام يف إيرادًا ذكر الشّراح بعض إن ثّم

 ألن الزمًا، فيها الشرط كون عدم لزم ـ املاتن به صّرح كما ـ للتسليط إيقاعًا

  



 

 

........................................................ 

 

 

الزمة غري اإليقاعات ضمن الواقعة الشروط

(6)

. 

 كان ما بل العقد قبال يف كان ما اإليقاع من املاتن مراد ليس أنه :بواجلوا

 وضعه، يعين ال وضعهو العقد رفع يعين ال التمليك رفع فإن للمعاوضة، مغايرًا

 .اهلبةو كالنكاح اإليقاعاتو العقود من مجلًة تأمل من على خيفى ال كما

 اإلمجاع ىدعو الكرامة مفتاح صاحب عن األعالم بعض نقل قد إنه مّث

 فرض يف الشرط بسقوط القائل وجود بعدم تصرحيه خالل من السقوط على

 هي ذلك يف النكتة أن يفيد ال ـ مّت لو ـ الكالم هذا أن إال احلاصل، خروج عدم

 أنهمو املتقدمة، اإلثباتية النكتة أجل من ذلك لعّل بل العقد، سقوط أصل

 .املورد ذاه ملثل نفسه الشرط يف إطالق وجود عدم الحظوا

 لوو الثمر خروج عدم مورد يف أنه األعالم بعض ذكر :الثانية الكلمة

 أن وجههو تلف،و خرج إذا ما خبالف مطلقًا، الشرط يسقط به معتّد مبقدار

 مل فإذا اجملموع، على كان الشرط أن إال األشجار بعدد احنلت إنو املساقاة

 .التزام هناك يكن مل خيرج

 خمتلفني كالمني ذكر أنه إال تقريره، يف ذكره الكالم وهذا

منهاجه يفو العروة على تعليقه يف هلذا خمالفنيو

(4)

. 

 فهذا مناقشته، تقّدم قدو باملعاوضة، القول على مبيّن أنه :أواًل عليه ويرد

 .مبنائي إشكال

 :هلا رابع ال ثالثة وجوه على املساقاة يف يتصّور العقد إن :ثانيًا
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 ـ الفائدة من احلّصة مع ـ للعامل الكامل جعل لو :[20 مسألة]
 عدمها أو مطلقًا، صّحته ففي مفروزًا أو مشاعًا األصول من حّصة ملك

 على أو فيصّح، الشرط بنحو ذلك يكون أن بني التفصيل أو كذلك،
 .للعمومات األّول األقوىو :أقوال فال، اجلزئية وجه

 

 

 األشجار، بتعّدد له متعددة متعّلقات مع العقد وحدة فرض :األول الوجه

 .واحدة بصفقة أمرين كبيع

 أّي تعّدد يوجب ال األشجار تعّددو املتعّلق،و العقد وحدة :الثاين الوجه

 الصفقة لتبّعض خيار ال هناو الواحدة، الشجرة أغصان كتعدد ذلكو منهما،

 .خيفى ال كما

 ءإنشا يف العقود مجعت قدو الشجر، بتعّدد العقد تعّدد :الثالث الوجه

 باألخرى، يضّر أن دون العقود بعض يبطل الشجر بعض إخراج عدم هناو واحد،

 .حينئٍذ الصفقة تبّعض خليار معنى الو

 فسخ لوو باخليار، متّسك يقع مل ما الوفاء واجب فالشرط :األول على أما

 .تقدم كما غريه ال أخرج فيما املثل أجرة للعامل كان

 عقد ضمن يف شرطًا لكونه اء،الوف واجب فالشرط :الثاين على وأما

 .معاوضة وجود تقدير على الصحيح الوجه هو هذاو بقاًء،و حدوثًا صحيح

 بطل، فقد بطل ما بأّن فُيحكم جدًا، بعيد بنفسه هوو :الثالث على وأما

 لوو لبقاء به، الوفاء وجب شجرة شجرة كل على كان إن الشرطو يبقى، غريهو

 باطل شرط فهو اجملموع على انك إنو صحيح، عقد ذات واحدٍة شجرة

 .كاّفة العقود عن خلروجه

 .الصور متام يف الشرط لسقوط معنى ال أّنه تبّين وبهذا

 



 

 

 كدعوى ترى، كما املساقاة وضع خالف على ذلك أن: ودعوى
 .الدعوى أّول هو إذ املالك، ملك يف العمل يكون أن مقتضاها أن
 ال أنه فيه نفسه، ملك يف العمل عليه يشترط أن يعقل ال بأنه القولو

 إن حيث املقام، يف كما فائدة أو غرض فيه للشارط كان إذا منه مانع
 يف ينفعه العامل عمل أن إال الشارط للمالك تكن مل إنو األصول تلك

 .منائها من حّصة حصول

 الشرط مبقتضى للعامل األصول تلك كانت إذا أنه: ودعوى
 .هلا منائها تبعية فالالزم

 عرض يف فقط األصل له املشروط كان أن بعد نعهامب: مدفوعة
 يكون وجه على له كوهنا اشترط لو نعم اجلميع، مناء من حّصة متّلك

 مبزنلة األصول تلك تكون عليه لكن كذلك، كان بتمامها له مناؤها
 بإزاء للمالك هو مّما عداها فيما العمل، فيكون العمل من املستثىن
 .[1] األصول تلك نفس مع منائه من احلّصة

  

  للعامل األصول من حّصة جعل [1]

 .اجلزئية جهة من أخرىو الشرطية جهة من تارة هنا البحث يقع

 بعض أن غري للعمومات، فيها الصّحة يف اإلشكال ينبغي فال الشرطية، أما

 الباقي الشجر خصوص على املساقاة جعل إىل فأرجعها استشكل رمبا األعالم

املساقاَة املعاملة خالفت إالو ،عنها املستثنى إخراجو

(6)

. 

 املنفعة، مسلوبَة األشجار ملكية نقل يف املشكلة هي ما :عليه ويرد

 !األشجار؟ متام كبيع بل له، كبيعها
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 :هي أحناء فلها :اجلزئية وأما

 :فعليًا متليكًا يكون أن :األول النحو

 حّصة هو للعامل بشرٍط غايته إجارًة، صّحت معينة حّصة على كان فإن -أ

 .الثمر من

 ميلك غايته أيضًا، إجارًة فتتّم األشجار من مشاعًة حّصًة كانت إنو -ب

 .إشاعة منائها مقدار ميلكو احلصة

 .احلاصل على بل املساقاة على معّلقًا متليكًا يكون أن :الثاين النحو

 :عليه أشكل وقد

نفسه ملك يف العامل عمل الستلزامه املساقاة، لوضع مبخالفته :أواًل

(6)

. 

 أساس على املالك ملك يف يعمل بأن التالي، الشكل بإمكانّية :وجياب

 فأّي معهو منه، مثرًا املالك جيين أن على بعدها، له األشجار بعض صريورة

 !نفسه؟ ملك يف كان لوو فيه مشكلة

الفساد أصالة على بناًء له، صالنصو مشول عدم :ثانيًا

(4)

. 

 .تقّدم كما املبنى بفساد -أ: وجياب

 أيضًا هنا يفيد أن ميكنه املزارعة باب يف بيانه تقّدم إطالق بوجود -ب

 الشرط فإن املتقّدمة، بصري أبي معتربة يف جاء ما هوو اخلصوصيات، إلغاء بعد

 العقد، يف لوو التزام كل بل االصطالحي، الشرط به يراد ال ـ كغريها ـ فيها

 خمصوصة أو القبالة بقرينة املساقاةو املزارعة عنوان حيث من مطلقة إما هيو

 .اخلصوصيات إلغاء بعد تعّمم لكن األرض بقرينة باملزارعة
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 جيعلها هذا فإن مشاركًة، كونها حيث من املساقاة وضع خالف إنه :ثالثًا

 .األصول تلك بلحاظ املعاوضةو احلاصل بلحاظ الشركة بني ملّفقة

 مشول بعد فيه اإلشكال هو فما ملّفقًا، العقد فليكن -أ: وجياب

 أيضًا؟ له العمومات

 ال الفعلي التمليك مورد يف يصّح صّح لو ألنه ممنوع، التلفيق أصل إن -ب

 كان جعالة إنها: قلنا فإن عليهو فيه، نحن يف كما املساقاة طول يفو التعليقي

 تثبت غايته شيئًا، تنفي ال فالشركة شركة إنها: قلنا إنو أيضًا، جعالًة هذا

 .موجود هوو احلاصل يف نفسها

 من األصول من حّصًة له جعل لو ما هوو مطلبًا املاتن السّيد ذكر إنه مّث

 من ذلكو األصول، ههذ غري يف املساقاة إىل بإرجاعه فيه استشكلو نتاجها،

 .له معنى ال ما هوو ملكه يف مساقاة أنها جهة

 مشروطًا ال اآلن من فعليًا التمليك كان لو فيما يتم إمنا الكالم هذا أن إال

 ملك يف بالعمل إلزامًا دامت ما هنا للمساقاة معنى أّي إذ الثمر، حصولو بالعمل

 قبل ء شي له يكن مل حبيث املساقاة طول يف كان لو أما لغوًا، فيكون! نفسه؟

 مجيعها، باألصول بالعمل اإللزام فأثره هنا، لغوية فال الثمر ظهور أو العمل

 فأي قبله، ال العمل بعد له تكون أن على األصول بعض له جيعل يعمل فلكي

 ضاليت وجد من يف اجلعالة نظري هذاو املالك؟ ملك يف العمل كان إذا فيه حمذور

 .غريه ملك يف لوو منه مبرأى بقائها يف مصلحة هل كانت لكن َمَلَكَها

 هي األصول هذه أّن هيو هنا، للمعقولّية أخرى نكتة توجد أّنه كما

 هو األصول متام كان لو نعم متامه، ال معّينًا، أو مشاعًا عليه يساقى ما بعض

 الثمر من ء شي بقاء فيها املفرتض إذ هنا، مساقاة ال إّنه: يقال فقد املشروط

 الك،للم
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 .قوي فيه بالبطالن فالقول أبدًا، يتحقق ال ما وهو

 ببعض متعّلقًا الشرط يكون أن تقدير على حتى الصّحة فعدم وعليه،

 إاّل املساقاة يقبل مل هنا ألنه املاتن، من أكثر نتوّسع فنحن تأمل، حمّل األصول،

 ذكرناه الذي الفرض يف املساقاة تكون أن ميكن إنه: نقول حننو عداها فيما

 .أيضًا صحيحًة





 

 

 

 السادس الفصل

 املساقاة عقد يف أحكام

 ،أصاًل الثمر خروج عدم املّدة أثناء يف تبّين إذا :[21 مسألة]
 .[1] العدم أقوامها: قوالن السقي؟ إمتام العامل على جيب هل

 

 األثناء يف لثمرا خروج عدم انكشاف [1]

 لكّنها أكثر، أو مّرًة األصول سقى قد العامل يكون أن املسألة فرض

 خيرج ال مثرها أن أدرك هلا، السقي يتّم أن قبلو إضايف، سقي إىل حباجة كانت

 بعد السقي ترك له جيوز أّنه أم هذا علمه رغم السقي إمتام عليه جيب فهل ،أصاًل

 ذلك؟

 :قوالن املسألة يف

 ـ هوو صحيحًا، أجنزو مّت قد العقد ألّن السقي، إمتام وجوب :ألّولا القول

 ليس ذلك بعد خيرج ال أو خيرج كونهو به، الوفاء فيجب الزم، عقٌد ـ حمالة ال

 .عشرة التاسعة املسألة يف نفسه املاتن السّيد من ذلك تقّدم كما شرطًا،

 العقد، بطالنب القول ذلك الزمو السقي، إمتام وجوب عدم :الثاين القول

 إمتام وجوب عدم فمن السقي، إكمال لزم صحيحًاو تاّمًا كان لو العقد فإّن

 .العقد بطالن نستكشف السقي

 .هنا الثاني القول املاتن السّيد اختار وقد



 

 

........................................................ 

 

لعروةا على املعّلقني مشهور هو كما ـ قيل إذا هنا،و -أ

(6)

 الثمر خروج إّن ـ 

 حيكم العمل نهاية يف حّتى أو األثناء يف عدمه انكشاف فمع املساقاة، يف ركٌن

 هنا املسألة فحكم بالبطالن، ـ بالشرط الوفاء وجوب عدم حبث يف سبق كما ـ

 أّن األمر غاية العقد، ببطالن فيه حيكم األّول، من الثمر بعدم العلم كحكم

 األثناء، يف أو العمل متام بعد كان سواء عمله، قبال يف شيئًا يستحّق ال العامل

 عدم يكن مل إذا الثمر، خروج عدم فرض يف اجملانية على أقدم قد كان ألّنه

 الذي النقص بأّن قلنا فقد إاّلو نفسها، األصول يف قصوٍر من ناشئًا اخلروج

 على مبيّن العملب فااللتزام املالك، على شرطًا عدمه يكون النوع هذا من يكون

 الصورة هذه يف ضامنًا املالك يكون عليهو مطلقًا، ال الشرط بهذا املالك التزام

 اجملانية حنو على العمل يف العامل دخول يكن مل عليه إذ العامل، عمل مثل ألجرة

 .أبدًا األجرة من ء شي له يثبت ال حتى

 ناحية من مثاراإل عدم كان لو فيما املاتن السّيد نوافق فنحن هنا، ومن

 .به اجلهل أو باحلال العلم صورة بني ذلك يف فرق بال األصول قصور

 بطالن من املعّلقني مشهور مبنى على هنا بالبطالن احلكم من البّد وعليه،

 األثناء يف أو األّول من الثمر بعدم العلم بني فرق بال الثمر، عدم موارد يف العقد

 .العمل بعد أو

 على املعاملة صّحة من املاتن، اختاره الذي اآلخر القول على أّماو -ب

 بعض قبل من عليه أشكل فقد العمل، بعد الثمر خروج عدم ظهور تقدير

 التاسعة املسألة يف املتقّدم املاتن السّيد مبنى الزم بأّن حبثه تقريرات يف األعالم

 إذ صحيحًا، انعقد العقد ألن اإلمتام، وجوبو بالصحة احلكم هو عشرة

  عنده شرطال
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 تعيينه مع للعمل أجريًا املالك يستأجر أن جيوز :[22 مسألة]
 بل الصالح، بدّوو الظهور بعد بتمامها أو الثمرة من حبّصة مقدارًاو نوعًا

 أو املوجودة الضميمة مع كان إذا أيضًا الظهور قبل بل البدّو، قبل كذاو
 لعدم ال زهجوا عدم فالظاهر واحدًا عامًا الظهور قبل أماو عامني،
 اعتبار بعد املعقولّية عدم مننع ألّنا مبوجود، ليس ما متليك معقولّية
 عامني، أو الضميمة مع يصّح لذاو املستقبلي، لوجوه وجوده العقالء
 بل هاهنا، مجاعة به صرحو الثمار، بيع يف عليه اتفقوا إهنم حيث
 .الثمار بيع يف كذلك هو كما اجلواز، عدم على اتفاقهم لظهور

 أن ظاهرهاو عليه، الداّلة األخبار خصوص هناك املنع ووجه
 ظهور لوالو باملعدوم، امللكّية تعّلق معقولّية عدم ال الغرر املنع وجه

 كما ذلك، بعد باخلروج االطمئنان مع باجلواز لقلنا املقام يف اإلمجاع
 بل ذيها، عند فعاًل موجودة العني كون عدم مع الذّمة يف ما بيع جيوز

 .أصاًل اخلارج يف يكن مل نإو

: يقال حتى نظرّيته على معاوضًة املساقاة تكن ملو الثمر، احتمال جمّرد كان

أركانها أحد لزوال املعاوضة بطالن انكشف قد

(6)

. 

 أّن من سابقًا إليه أشرنا مبا اإلشكال هذا دفع إمكان اإلنصاف أّن إاّل

 مأخوذة الثمر احتمال يةشرط أن ذكرنا ذلك مع لكن معاوضة، ليست املساقاة

 ال الثمر عدم فمع بالعمل، العامل التزام يف قيد فهي بقاًء،و حدوثًا املساقاة يف

 بالصحة، فيحكم العمل، إنهاء بعد احلاصل خروج عدم موارد بني ففرق التزام،

 هنا فيه حنن ماو إثباتًا، مقّيدًا يكون الشرط أن تقدير على إاّل االلتزام جيبو

 .حمّله يف املاتن السّيد فقول. طالنبالب فيحكم
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 امللكّية، تعّلق صّحة يف يكفي االعتباري الوجود إن: واحلاصل
 عهدة يف موجودة أهنا كما الشجر عهدة يف موجودة العني فكأن

 .[1] الشخص

 باإلجارة املساقاة عن االستعاضة [1]

 اإلجارة بعقد املساقاة عن يستعيض أن املسألة هذه يف املاتن السّيد يريد

 :هي ثالث صور تقديم هنا حياولو شبيهة، معه النتيجة تكون بنحو

 الصالح، بدّوو الثمر ظهور بعد العمل على اإلجارة تقع أن :األوىل الصورة

 اململوك حنو على بالفعل موجودة األجرة ألّن هنا، اإلجارة صّحة يف إشكال الو

 .املعّين

 باجلواز، حكم قدو الثمر، هورظ بعدو الصالح بدّو قبل :الثانية الصورة

 .هنا غررية الو أيضًا، فعلّي مباٍل إجارة ذلك ألن

 أي هنا، يقع احلقيقة يف البحثو الثمر، ظهور قبل اإلجارة :الثالثة الصورة

 .املساقاة زمان نفس يف اإلجارة جعل

 :هي ثالثة شقوق هلا الصورة وهذه

 .األجرة وه بالفعل ضميمة مع الثمر جمموع يكون أن :األّول

 .سنة من ألكثر أي لعامني الثمر ظهور األجرة تكون أن :الثاين

 هو الذيو فقط، واحد لعامو ضميمة بال الثمر ظهوَر األجرة جعل :الثالث

 .الواقع يف املساقاة مورد

 على قياسًا األّولني، يف الصّحةو الثالث يف البطالن املاتن السّيد اختار وقد

 .ثمارال بيع روايات يف جاء ما

 :فرعان احلقيقة يف وهنا

 كما ضميمة بال الواحدة السنة يف اإلجارة جواز عدم :األول الفرع
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 .إثباتيةو ثبوتية وجوه فيه املذكورو لإلمجاع، املاتن اختاره

 :فهي الثبوتية الوجوه أّما

 عدم فكرة من( ـه 6411) اجلواهر احبص ذكره ما :األول الوجه

املعدوم متّلك معقولّية

(6)

. 

 امللكية ألن باطل، فهو ،عقاًل املعقولّية عدم بها أريد إن الفكرة وهذه

 فباطل العقالئية املعقولية عدم أريد لوو حقيقيًا، أمرًا ليستو عقالئي اعتبار

 عدم هنا الوجه كان لوو ،الوجود احتمال بلحاظ املالّية يرون العقالء ألّن أيضًا،

 مع فيها جيوز كان أنه مع الثمار، بيع يف اجلريان ذلك الزم لكان املعقولية

 فتمّلك القادمة السنني يف العني وجود يعترب أيضًا اإلجارة يف بل ،مثاًل الضميمة

 .كاٍف هذاو الوجود، معرض يف لكونها اآلن، من حينها منفعتها

 أّن من اجلواهر، صاحب مراد هو ونيك أن ميكن ما :الثاين الوجه

 العني، وجود على معّلقًا مصّححينه العقد فيجرون موجودًا املال يعتربون العقالء

 متليك فرياد هنا أّما كاإلجارة، بالبطالن حكموا وجودها عدم انكشف فإذا

 عندهم ممكن هوو التنجيز، حنو على الوجود حمتمل هو مبا الوجود احملتمل

 .الغرر مواردو طريةاملخا كالعقود

 املعاوضةو املعاوضات، باب بابها اإلجارة إن: تعميقًا أكثر أخرى وبعبارة

 لوو املالني، وجود فرع املبادلةو متقابالن، متليكان أي ببدله، العوضني أحد متليك

 يف يكون الو املبادلة، تقع ال الوجود عدم تقدير فعلى استقباليًا، أحدهما كان

 صاحب( ـه 6496) األنصاري الشيخ تعبري حّد على اإلضافة جهة يف تبادٌل البني

  على متفّرعة املبادلة كون ُخْلف خيرج مل أو خرج الثمر األجري فتمليك املكاسب،
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 .ظرفهما يف املالني وجود

 بان لو حبيث الوجود، يرتقد على مشروطة مبادلة املقام يف يعقل نعم،

 املعاملة يف الندراجه البحث، عن خارج هذاو املعاملة، تقع مل أحدهما عدم

 .التعليقّية

 هوو وجوده،و املال تنجيزية من فالبّد تنجيزيًة اإلجارة كانت فإذا وعليه،

 .للتعليق بطلت إالو خلف،

 .األول الوجه على أشكلناه ما على رّدًا بنفسه يصلح الوجه وهذا

 حمصورًة ليست العقود فإّن مبادلة، كونه عن اليد لنرفع :أواًل: ناقشيو

 .املبادلة بعنوان ال العمومات فتشمله املبادالت، يف

 بل ،فعاًل الطرف وجود عقالئيًا أمثاهلماو اإلجارةو البيع يف يؤخذ مل :ثانيًا

 راجع نمل واضح هو كما وجوده، عدم مع حتى إجارة أو بيع بأنه يصرحون إّنهم

 .أقل ال الروايات

 :فهي اإلثباتّية الوجوه وأما

 أن من إثباتيًا، وجهًا بكونه مصّرحًا األعالم بعض ذكره ما :األول الوجه

 إالو للتعليق، بطل ملكه يف خيرج حبيث معّلقًا متليكًا كان إن الشرط هذا

 .التبعية قانون خالف

 حتت ء الشي كون يعين ماإّن التبعية قانون أن من مرارًا تقّدم مبا ويناقش

 عليه معّلق هو ما على جاء إّنما هنا التعليق أن على هنا، هو كما املالك سلطان

 .ثبوتًا

 .املاتن السّيد به متّسك الذي اإلمجاع :الثاين الوجه

  



  

........................................................ 

 

 

 الحتمال حبجّيته، القول صعبي ـ صغراه يف الدغدغة إىل مضافًا ـ وهو

 على البعض لدى بها ُيستدّل روايات لوجود بها، ظّن يكن مل إن فيه، املدركية

 .األقّل

 هيو الثمار بيع عن النهي يف الواردة النصوص املهم، هوو :الثالث الوجه

 :منها عديدة

عليه  اهلل عبد أبو قال)): قال خالد بن سليمان صحيحة :األوىل الرواية

 سنتني تبتاعه أن شئت إنو يطعم، حّتى واحدًا حواًل النخل تشرت ال: مالسال

((فافعل

(6)

. 

: قال أّنه)): عليه السالم اهلل عبد أبي عن بصري أبي معتربة :الثانية الرواية

( سنتني) سنني تبتاعه أن شئت إنو يطعم، حّتى واحدًا حواًل النخل تشرت ال

((فافعل

(4)

. 

عليه  اهلل عبد أبو قال)): قال الشامي الربيع يأب خرب :الثالثة الرواية

 الشجرو النخل فيه احلائط بيع إذا: يقولعليه السالم  جعفر أبو كان: السالم

 بعد ببيعه بأس فال ثالثًا أو سنتني بيع إذاو مثرته، تبلغ حّتى يباعّن فال واحدًة سنًة

(((اخلضر) اخلضرة من ء شي فيه يكون أن

(1)

. 

اتالرواي من وغريها

(2)

. 

 يعّد ال كما فيه، حنن ما إىل تسريتها يضّر ال البيع يف وردت إنو هي و

                                                            

 .1 ح ،6 باب الثمار، بيع أبواب التجارة، كتاب ،69 ج الوسائل، -6

 .61 ح نفسه، املصدر -4

 .6 ح نفسه، املصدر -1

 .9 ح نفسه، املصدر -2



 

 

........................................................ 

 

قيل كما قياسًا

(6)

 ـ األجرة أي ـ هيو األجرة، هو الثمر جعل مسألة املسألة ألن ،

 بعني بيعه من أعم الثمار بيع أن على البيع، عوضي حال هنا فحاهلا منفعة، ال عنٌي

 .عينًا يكون أن الثمر يف يشرتط ال إذ منفعة، أو

 باإلجارة، عنه معّبرًا فيها احلكم ورد اليت النصوص من مجلة إىل مضافًا

عليه  اهلل عبد أبو قال حيث التقّبل،و باإلجارة فيها املعّبر احلليب كصحيحة

 مل إنو أكثر، شئت إنو سنة محلها بعض لك تبّين إذا الثمار تقّبل)): فيهاالسالم 

((تستأجر فال مثرها لك يتبّين

(4)

 على تدّل مبفهومها هيو مساعة، معتربةو .

 الثمرة؟ فيهاو األرض يستأجر الرجل عن سألته: قال)): فيها جاء حيث املنع،

..(( بأس فال شيئًا عليها تنفق كنت إذا: فقال

(1)

. 

 أو البيع من األعم على مرّتب احلكم أن النصوص هذه من واملتحّصل

 .شيئًا احلكم تغيري يف تؤّثر ال اخلصوصيات فهذه...  أو اإلجارة

 .بالبطالن القائلني املشهور عند املدرك عمدة هو الوجه هذا ولعل

 النهي هذا لكراهة تشري أخرى بنصوص مبعارضتها :أّواًل: ويناقش

 التنازع حليثية جاء إّنما يّتحكوم النهي أنو اجلواز، على الداّلة بريد كمعتربة

 قطعتني تباع الرطبة عنعليه السالم  جعفر أبا سألت)): فيها ورد حيث فحسب،

 فجعل هذا أشباه عن السؤال أكثرتو :قال بأس، ال: فقال قطعات؟ ثالث أو

 ال: قولهو سألته ما كثرة من استحياًء ـ اهلل أصلحك: فقلت به، بأس ال: يقول

 اهلل رسول حديث مسعوا أظّنهم: فقال كّله، هذا يفسدون نايلي من إّن ـ به بأس

  يف صلى اهلل عليه وآله وسّلم

                                                            

 .623: 4 الوثقى العروة على التعليقة اخلوئي، السّيد -6

 .2 ح ،4 باب الثمار، بيع أبواب التجارة، كتاب ،69 ج الوسائل، -4

 .6 ح ،61 باب املساقاة،و املزارعة كتاب ،61 ج الوسائل، -1



  

 الثمر يكون املساقاة عقد فيه بطل موضع كّل :[23 مسألة]
  معو بالبطالن، عاملًا كان إذا إال لعمله، املثل أجرة للعاملو للمالك،

 

 

 أبا يسأل أن مسلم بن حمّمد فأمرت فسكت، رجل بينهو بيين حال ثّم النخل،

 فقال النخل؟ يفصّلى اهلل عليه وآله وسّلم  اهلل رسول قول عنعليه السالم  جعفر

 فسمعصّلى اهلل عليه وآله وسّلم  اهلل رسول خرج: عليه السالم جعفر أبو

 مل أي) العام النخل فقعد بالنخل، الناس تبايع: له فقيل هذا؟ ما: فقال ضوضاء،

 تشرتوا فال فعلوا إذا أّما): صّلى اهلل عليه وآله وسّلم فقال ،(السنة هذه حيمل

((حيّرمه ملو (ء الشي فيه يطلع حّتى العام النخل

(6)

 صحيحة من كّل مثلهاو .

احلليب

(4)

ربعي معتربةو 

(1)

. 

 جواز على الداللة واضحة األعيان إجارة باب يف روايات هناك إّن: ثانيًا

غريهاو احلليب صحيحة قبيل من منائها من حبّصٍة األرض إجارة

(2)

. 

 غري املزارعة فيها باإلجارة املراد يكون أن على الروايات هذه ومحل

 ال أّنه الروايات هذه من يظهر أّنه على فيها، الوارد التصريح هذا بعد مقبول،

 .هنا املزارعةو اإلجارة بني مهم فرق

 .مشكل البطالنو املناسب، هو بالصحة القول أن واملتحّصل

 سنٍة يف أو سنة، من أكثر يف الثمر من خيرج مبا اإلجارة هوو :الثاين الفرع

 النصوصو املطلقات دليلهو باجلواز، املاتن فيه حكم قدو الضميمة، مع

 .آنفًا بيّناه ما على للبيع فيها خصوصية الو اخلاّصة

                                                            

 .6 ح ،6 باب الثمار، بيع أبواب سابق، مصدر الوسائل، -6

 .4 ح نفسه، املصدر -4

 .2 ح نفسه، املصدر -1

 .بأكمله اإلجارة أحكام من 46 باب اإلجارة، كتاب ،61 ج الوسائل، -2



 

 

 الفائدة مجيع كون اشتراط ألجل الفساد كان أو العمل، على أقدم ذلك
 أجرة يستحّق فال الصورتني، هاتني يف املترّبع مبزنلة نهإ حيث للمالك

 .[1] املساقاة بعنوان عمله كان إنو األقوى، على املثل
 

 املساقاة عقد بطالن آثار [1]

 فيملك لألصل، مالك فألّنه البطالن تقدير على للمالك كّله الثمر أن أّما

 .لنقلها املوجب عقدال بطالن لفرض للعامل، الثمر من حّصٌة تنتقل الو مناءه

 يضمن ما)) قاعدة مقتض فلكونه لعمله، املثل أجرة العامل استحقاق وأما

 على ـ الصحة تقدير على ـ تشتمل املساقاة فإن ،((بفاسده يضمن بصحيحه

: حمّله يف قلنا إنو املثل، أجرة له تثبت الفساد فمع للعامل، العوض أي الضمان،

 تعبرٍي جمّرد هي بل...  أو شرعية برواية تًةثاب قاعدًة ليست القاعدة هذه إّن

 عمل احرتام من سابقًا إليه أشرنا ما هو مدركهاو الفقهاء، عند متصّيد

 مضمونًا، يكون باجملانية ال بأمره الغري مال على العمل هذا صّب فلو املسلمني،

 .القبيل هذا من املقامو

 مطلق بل املنّجز، ملولويا األمر أو اإلجلاء يعين ما هنا باألمر املراد وليس

 على زائٍد آخر أمٍر فرض البّدية من البعض عن فما معه، االتفاقو الغري طلب

له حمّصل ال العقد

(6)

 .لغريه حاجة بال لألمر، نفسه العقد لتضّمن ،

 :هما هنا صورتني املصّنف استثنى وقد

 دمأق ذلك رغمو املساقاة، عقد ببطالن العامل علم حالة: األوىل الصورة

 .بالترّبع ذلك معّلاًل األجرة، استحقاق بعدم فيها حكم قدو العمل، على

 فال للمالك، الربح متام شرط ألجل الفساد يكون أن :الثانية الصورة

                                                            

 .36: املساقاة الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد انظر -6



  

: يقول كأن مساقاة، عقد يف مساقاة اشتراط جيوز :[22 مسألة]
 اآلخر هذا على أساقيك أن على بالنصف البستان هذا على ساقيتك
 ضعيف، عنه املنهّي بيٍع يف كالبيعني ألنه الصّحة، بعدم القولو بالثلث،

 مؤّجاًلو بكذا حااًل البيع عنه املنهي فإن القبيل، هذا من كونه ملنع
 املقامو بكذا، آخر تقديٍر علىو بكذا كذا تقدير على البيع أو بكذا،
 بكذا، بستاين أبيعك أن على بكذا داري بعتك: يقول أن نظري

 

 

 دون الثاني االستثناء يف يتّم التعليل هذا لكّن. أيضًا العامل علترّب ضمان،

 .األول

 ثابت ضمان ال معهو اجملانية، على مقّدمًا يكون بذلك فألنه الثاني يف أما

 .له

 علمه فإن مترّبعًا، ليس فألّنه األوىل، الصورة يف متامّيته عدم وأّما

 املسبَّبو املعاملي بالقرار مربوطة اجملانية إذ مترّبعًا، يصّيره ال شرعًا بالفساد

 .الشرعي املسّببو الشرعي باحلكم ال الشخصي

 عن النظر بقطع الثمر خروج عدم صورة هيو ثالثة، صورة هناكو هذا،

 ألّن الثمر، عدم تقدير على اجملانية على لإلقدام أجرة، فال الفساد،و الصّحة

 خلروجها كان إمنا لصورةا هلذه املاتن ذكر عدمو املساقاة، عقد مقتضى ذلك

 .للمالك الثمر أّن فيها املفروض مسألته مقسم عن

 معّلاًل احلّصة، عن تزد مل إذا املثل أجرة له أّن البعض ذكر إنه ثّم

باجملانية

(6)

 املراد أّن على فيها، بذلك يلتزمون ال إذ باإلجارة ينقض لكنه ،

 .جزئياته ال الفعل أصل يف اجمّلانية على اإلقدام

                                                            

 .31: نفسه املصدر -6



 

 

 .[1]العقد ضمن يف مشروع شرٌط ألنه منه، مانع الو

 له بالنصف اثنني يساقي كأن العامل، تعّدد جيوز :[21 مسألة] 
 بينهما فيما أو بينهم منهما كّل عمل تعيني مع هلما النصفو

 املساقاة ضمن املساقاة اشتراط [1]

 قيل قدو أخرى، مساقاًة العقد يف فيشرتط يساقيه أن املسألة فرض

الطوسي الشيخ رأي هو كما ذلك، النببط

(6)

 من مجلٍة يف ورد ما من انطالقًا ،

 شعيب عن بإسناده الصدوق كخرب واحد، بيع يف بيعني عن النهي من النصوص

 عنعليهم السالم  آبائه عن ،عليه السالم الصادق عن زيد بن احلسني عن واقد بن

 سلف،و بيع عن نهى و)): قال ـ املناهي حديث يف صّلى اهلل عليه وآله وسّلم ـ النيب

 مل ما بيع عن نهىو عندك، ليس ما بيع عن نهىو بيع، يف بيعني عن نهىو

((يضمن

(4)

. 

 إنها: قلنا لو حّتى املساقاة، مثل يشمل فال بالبيع خاّص إّنه :أواًل: عليه ويرد

 .بيع معاوضة كل ليس إذ معاوضة،

 السّيد ذكره كما بكذا، ًلامؤّجو بكذا حاًلا مثنني جعل املراد إّن :ثانيًا

 .القبيل هذا من ليس فيه حنن ماو املاتن،

 إذ أّماو إشكال، فال الفعل شرط بنحو كان إن الشرط هذا لكّن هذا،

 املساقاة يف الفساد أصالة مبنى على فيشكل النتيجة شرط حنو على كان

 يف القإط ال ألّنه املساقاة، نصوصو الشروط إطالقات تشمله ال إذ أمثاهلا،و

 مبنى إنكار على نعم الشرع، خالف على هنا الشرط أن على املساقاة، نصوص

 .تقّدم ما جيري الفساد

                                                            

 .466: 1 املبسوط الطوسي، -6

 .64 ح ،64 باب شروطه،و بيعال عقد أبواب التجارة، كتاب ،66 ج الوسائل، -4



  

 إذا كما العامل، اّتحادو املالك تعّدد جيوز كذاو منهما، كل حّصة وتعيني
 البستان هذا على ساقيناك: لواحٍد فقاال اثنني بني مشتركًا البستان كان

 كالنصف ـ سواء منهما للعامل املعينة احلّصة كانت فإن حينئٍذو بكذا،
 أّنهماو شركتهما كيفية العامل يعلم مل إنو صّح، ـ مثاًل الثلث أو

 أحدمها حّصة يف يكون كأن ـ سواء يكن مل إنو غريه، أو بالنصف
 حّصة مبقدار علمه من فالبّد ـ مثاًل بالثلث اآلخر حّصة يفو بالنصف

 .[1] الثمر من حّصته مقدار يف ةاجلهالو الغرر لرفع منهما، كّل
 

 املعاملة طريف تعّدد [1]

 مع العامل،و املالك املعاملة، طريف من كّل تعّدد صورة املسألة فرض

 يف يقع تارًة البحثو أنفسهما، إليهما ذلك إيكال أو العاملني عمل املالك تعيني

 فهنا عّدد،املت للطرف املعطاة احلّصة شكل يف أخرىو املعاملة، هذه صّحة أصل

 :أمران

 املعاملة هذه صّحة أصل يف: األّول األمر

 خبروج قلنا لوو اإلطالقات،و القاعدة على كّله هذا يف الصحة أّن والظاهر

 من أقّل ال أو خيرب نصوص بإطالق التمّسك أمكن القاعدة عن املعامالت هذه

 بل اخلصوصية، بالغاء اإلطالق كان أو االستفصال، ترك مبالك اإلطالق

 واحد، شخٍص من أكثر يف الواردة املزارعة نصوص بعض إىل الرجوع ميكن

 من سابقًا استفدناه ما على واحد، باب من املساقاةو املزارعة أّن فرض بعد

 بعض إىل مضافًا الوجوه، هذه معظم فيه جتري املالك تعّدد أن كما رواياتهما،

  مع بالشركةو بتمامه له ملكه من أعّم بستان له مالكًا ذكرت اليت الروايات



 

 

........................................................ 

 

 .تاّمًا اللفظي اإلطالق فيكون غريه،

 احلّصة تعيني يف: الثاين األمر

 املالكني، من احلّصة يف العامل تساوي بني هنا املاتن السّيد فّصل وقد

 التساوي، عدم بنيو بينها،و بينه الشركة بكيفية علمه عدم مع حتى فيصّح

 الغرر رفع بلزوم ذلك على مستداًل احلّصة، مبقدار العامل علم املاتن فشرط

 .اجلهالةو

املستمسك يف كما ـ الغرر قضية يف يستشكل وقد

(6)

 على دليل بعدم ـ 

 املعامالت هذه يف هنا الغررية ألن ضعيف، لكنه مّت، لو اإلمجاع سوى قادحيته

 يف الغرر أما... و كيفيًةو كميًة عدمًاو وجودًا لاحلاص طرف من كانت

 تعيني لزوم من املساقاة شروط مباحث يف تقّدم ملا هلا، فمبطل احلّصة تعيني

 .العامل حّصة

 متحّقق هوو مالك، كّل اىل بالنسبة أي النسيب التعّين بكفاية يقال وقد

هنا

(4)

 :يناقش لكنه ،

 غري األولو املال، عنوان ال املال عواق بلحاظ منه البّد التعّين إن :أواًل

 املعاملي االلتزامو هنا، جمهول اخلارجي املال واقع إذ الثاني، حتّقق إنو متحقق

 .الواقعية بل االنتزاعية العناوين على ينصّب ال

 .اخلارج بلحاظ التعّين املساقاةو املزارعة روايات ظاهر إن :ثانيًا

 البيع خبصوص ختتّص فال مطلقة، واحيالن هذه من الغرر مبطلّية إن :ثالثًا

 .فقط

                                                            

 .411: 61 الوثقى العروة مستمسك احلكيم، حمسن السّيد -6
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 يف أو ابتداًء العقد إجراء بعد العمل العامل ترك إذا: [26 مسألة]
 احلاكم إىل الرجوع أو الفسخ بني خمّير املالك أن فالظاهر األثناء،

  من ماله من استأجر ميكن مل إنو ،[1] العمل على فيجربه الشرعي
 

  العمل العامل ترك [1]

 ال العقد إذ ضمين، شرٍط وجود إال ترّتب بال األمرين بني للتخيري وجه ال

 ال بقاعدة ميكن قد نعم هنا، ها ذكر ما ال بالعمل، اإللزام حّق إال يقتضي

 اخليارات، مباحث يف اإلشكال مورد وقع ذلك أّن إاّل هنا، اخليار إثبات ضرر

 يشتّد األمرو ارات،اخلي من خياٍر إلثبات ضرر ال قاعدة إىل الرجوع إمكان من

 بذلك، الضرر فيندفع املمتنع، ولّي ألّنه للحاكم اإلجبار جبعل املقام أمثال يف

 !احلاكم؟ إجبار عرض يف آخر حّقًا نثبت فكيف

 منوٌط طرف كّل التزام أّن االرتكازي الضمين الشرط فمقتضى وعليه،

 هذا ودوج أصل يف الكالم لكن الفسخ، له حيّق عدمه فمع اآلخر بالتزام

 حّق ليجعل بعضهم، نفاه إذ اخليار، هوو احلّقي للجواز املوجب الضمين الشرط

 السّيد فعله كما عرضه يف ال احلاكم من اإلجبار طول يف أي طوليًا، هنا الفسخ

 يف االرتكازي الضمين الشرط هذا مثل وجود الصحيح لكّن املاتن،

 فإّنه املبيع، البائع يدفع مل لو فيما كالبيع املوارد ببعض نقض إنو املعامالت،

 أن إىل للبائع الثمن تسليم عدم حّق له ما غاية بل الفسخ، حّق للمشرتي ليس

 املعامالت يف قبوله ينبغي االرتكاز هذا مبدأ أن اإلنصافو املثمن، البائُع يسّلمه

 .نطيل فال البيع، باب إىل حنيله الذي جوابها هلا النقوض هذهو البيع، يف حّتى

 الشرط هذا موضوع يف البحث يقع االرتكاز، هذا أصل قبول على اًءوبن

 هذا استيفاء ميكن مل إذا ما موضوعه أو يلتزم مل إذا ما موضوعه فهل الضمين،

 احلق؟



 

 

 يستقرض أو عنه فيؤّديها الثمر وقت إىل مؤّجلة بأجرة أو عنه يعمل

 تعّسر أو احلاكم إىل الرجوع تعّذر إنو عنه، يعمل من يستأجرو عليه

 إجباره جواز يبعد ال بل ،[1] املؤمنني عدول املذكورة باألمور فيقوم

 الرجوع مّث عنه املالك استئجار أو [3] ماله من املقاّصة أو [2] بنفسه

 تعّذر بعد إال الفسخ جواز بعدم يقال قدو ذلك، حنو أو عليه،
 

 إجبار عرض يف اخليار جلعل معنى ال معهو األّول، ال بالثاني يقال قد

 .املورد يف الضمين الشرط حتّقق لعدم احلاكم

 الفسخ حّق فعلّيُة العقود يف االلتزامات بني التقابل مقتضى أن والصحيح

 .اإلجبار إمكان إىل بالنسبة طولّيته ال عرضّيتهو هنا،

 لعموم الوالية هذه مثل ثبوت على مبيّن هوو حمّله، يف حمّقق هذا [1]

 .أبدًا بفواته الشارع رضا عدمو احلسبة، باب من املؤمنني

 :احلكم هذا يثبت [2]

 للمال الشمول بدعوى أمواهلم، على مسّلطون الناس أن مبالك إّما -أ

 التزامية داللة ثبوت النوع هذا من اليت السلطنة مقتضىو الفحوى، بداللة احلّقي

 .باإلجبار حّقه على

 .قيل كما املالو النفس عن الدفاع بأدلة أو -ب

 اإلجبار ال املال ختليص الدفاع ألن مشكٌل، املقام يف الدفاع تطبيق لكن

 .الوفاء على

 .قيل كما املساقاة عقد لزوم دليل بنفس أو -ج

 حكم حمض هو إمناو اإللزام، حّق غري اللزوم ألن تأمل، حمل لكّنه

 .ال أو إجباره يف اآلخر صالحية عن النظر بقطع الوفاء بوجوب شرعي

 مبدأ ألن مشكل؛ هوو للمقام، أدّلتها مشول فرع هنا املقاّصة .[3]

 املقاّصة



  

 أحوط، هوو إمكانه، مع احلاكم من اإلجبار كون الالزم أّنو اإلجبار
 .املذكورة األمور بني التخيري األقوى كان إنو

 الفسخ بني خمّيرًا فيكون إالو باملباشرة، مقّيدًا يكن مل إذا هذا
 اعتبار كان لو نعم للعمل، عنه اراالستيج له جيوز الو اإلجبار،و

 االستئجارو الشرط حّق إسقاط ميكن القيد ال الشرط بنحو املباشرة
 .[1] أيضًا عنه
 العينّية األموال خصوص رمباو باألموال، خمصوصة أدّلتهو القاعدة، خالف على

 .مطلقًا ال عمدًا، علمًا غصبًا املأخوذة

 له واليٍة لعدم االستئجار، الو بل ّصة،املقا ال فقط، اإلجبار له أّن واملتحّصل

 .عليه

 :املسألة هذه يف كلمات هنا [1]

 غري يف للحاكم الرجوعو الفسخ بني التخيري دعوى إن :األوىل الكلمة

 حمض لكنه ذلك، أمكن كالبيع متليك فيه كان لو املساقاة عقد ألن حملها،

 انفساخ يوجب العمل عن ناعاالمت إمناو فيها، متليك ال ـ تقدير أبعد على ـ معاوضة

 يّدعيا قد اللذين ضرر ال قاعدةو الضمين فالشرط معهو فسخها، حّق ال املعاملة

 .األعمال كإجارة هلما موضوع ال هنا الفسخ حق لتربير

 بعدم االنفساخ من العقود هذه يف املشهور هو ما على بناًء أّنه واملتحّصل

 .املتقّدمة البيانات بكاّفة خ،الفس خليار موضوع ال اختيارًا حتى العمل

 املزارعة كذاو اإلجارة، تنفسخ ال عمدًا األجري يعمل مل لو: قيل لو نعم،

 قيمة األجري على املستأجر ميلك فهنا األعالم بعض إليه ذهب ما على املساقاة،و

 فحّق...  أقّل تكون قدو املسّمى من أكثر تكون قدو عليه، فّوته الذي العمل

 أّنه فائدتهو املذكور، الضمين الشرط إىل الرجوع فيمكن هنا، معقول الفسخ

 .املاتن السيد يقبله مل املبنى هذا لكّن لألجري، املسّمى يدفع أن املستأجر يلزم ال
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 ففي الشرطّية،و القيدّية بني املسألة آخر يف فّصل املاتن إن :الثانية الكلمة

 على املشتمل بالعقد للوفاء االستيجار حتقيق لعدم عنه االستيجار من منع القيدية

 ـ انفساخه عدمو العقد صّحة تقدير على ـ هناو الشرطية، خبالف املباشرة، قيد

 أّنه ـ متليكية معاوضة فيها املساقاة أن مبنى على سيما ـ معناه فهذا يفسخ، مل لو

 سوف اإلنسان هذا أّن بدعوى املقاّصة، أساس على يجاراالست تصوير ميكن

 لعدم منه، حتصيله ميكن ال العمل هذاو للمالك، مملوكًا املباشر عمله يكون

 إن: قلنا إذا هناو شيئًا، عليه املالك فيملك الفرض، حسب جيرب كي وجوده

 ئجاراالست ميكن سابقًا، املاتن استظهره كما احلقوق يشمل أعّم املقاّصة دليل

 بعدم املاتن فقول عليه، ميلكه الذي العمل عن تقاّصًا ذلك يكونو ماله من

 .تناٍف فيه للحقوق املقاّصة دليل بشمول قوله مع عنه االستيجار جواز

 مع الفسخ بعدم قلنا لو أّنه هوو هنا، إضافته ميكننا ما :الثالثة الكلمة

 على للمالك ما يكون هل الفسخ تقدير على لكن هنا، إشكال فال االستيجار

 العامل ترك من لزم لو أنه مبعنى منه؟ أكثر أو فحسب، الفسخ حق العامل

 على العارضة االضرار هذه تكون فهل ضرر، االنفساخ أو الفسخ ترّتبو للعمل

 العقود من كثري يف هام كربوي حبث هذاو ال؟ أو العامل على مضمونًة املالك

 .املعامالتو

 إىل مرجعه يكون فيما الضمان إثبات إمكان ديبع ال أّنه والصحيح،

 اخلاصة النصوص ببعض أو ضرر، ال بقاعدة إما فيه، سببًا يكون حبيث العامل،

 باب يف جاء ما كذاو ذلك، حنوو الزور شهادة يف ما منها متفرقة أبواب يف

 عنوان هو الضمان موجب أّن الفقهاء كلمات ظاهر نعم،.. و الرحىو النهر

 هنا، ضمان ال مبناهم فعلى واضح، هو كما منه األوسع اإلضرار وانعن ال التلف

 .نعيد فال املنشورة، كتاباتنا بعض يف البحث هذا حّققنا قدو



  

 مل إذا جاز بالعمل مترّبع العامل عن ترّبع إذا :[27 مسألة]
 بل كفى، أيضًا عنه الترّبع قصد غري من به أتى لو بل املباشرة، يشترط

 من خيلو ال كان إنو أيضًا، كذلك كان املالك عن الترّبع قصد لوو
 إىل احلاجة ارتفعت لو كذاو احلاصل، من حّقه يسقط فال ،[1] إشكال
  إىل حيتج ملو باألمطار السقي حصل إذا كما ،[1] األعمال بعض

  حنوهو بالعمل العامل عن الترّبع [1]

 الو واضح، هوو تكوينًا ال العامل، إىل العمل استناد بعدم اإلشكال فّسر

 .أصاًل الترّبع قصد بال أو املالك عن به ترّبع قد األجنيب العامل إذ إنشاًء،

 .اخلاّص بالبناء املسألة ربط والصحيح

 وقعت قد احلّصة ألن قطعًا، استحقاق فال معاوضًة املساقاة جعلنا فإن -أ

 فاملساقاة معاوضة، فال الفرض، حسب حيصل مل هوو العامل عمل قبال يف

 .باطلة

 كما للمعاوضة وجود ال أّنه مبعنى شركة أو التزامات جعلناها إنو -ب

 يكون أن يكفي حبيث العقد، يف االلتزام مطلق أخذ هل فينظر الصحيح، هو

 يستحّق فهنا آلخر، أو لسبب السقي اتفق أو بالتسبيب لوو العامل من العمل

 هو كما اآلخر امبااللتز املشروط االلتزام هو املأخوذ أّن أو احلاصل،

 هناك يكون فال االلتزامني، بني التقابل ملقتضى خمالفًا األول لكون الصحيح،

 .أصاًل استحقاق

 انفساخ هيو أخرى، ناحية من التفصيل من هنا املسألة هذه أصل يف والبّد

 الشرطية حنو على أّما القيدية، حنو على املباشرة أخذ تقدير على املعاملة

 .الشرط لتخّلف الفسخ حق اآلخر لطرفل غايته فيستحّق،

 .األخريتني الصورتني يف وارٌد اإلشكال أّن واملتحّصل

  يف بدخوله القول العامل، على األعمال بعض بقاء مع هنا، يبعد ال [2]



 

 

 .كذلك العادة كانت إذا خصوصًا اآلبار من الزنح

 انقلع إذا الضرس لقلع االستئجار نظري بأنه يستشكل ورمبا
 عليه املستأجر العمل صدور لعدم األجرة، يستحّق ال األجري فإن بنفسه،

 جيابو العمل، ذلك يقابل ما استحقاق عدم أيضًا املقام يف فالالزم منه،
 الزرع حصول املراد فإن ذلك، على ـ املزارعة كذاو ـ املساقاة وضع بأن

 علبف عنه استغىن إنو العامل، فعله العمل إىل ذلك احتياج فمع الثمرةو
 منها املراد فإّن اإلجارة، خبالف حّصته، استحّقو سقط الغري بفعل أو اهلل

 املتعارف هو فيما الفرق هبذا بأس الو عنه، أو منه بالعمل العوض مقابلة
 كان لو أّماو األعمال، سائر بقاء مع ـ باملطر كاالستقاء ـ أحيانًا سقوطه

 أو باملطر عنه تغىناسو السقي إال عليه يكن مل إذا كما ـ خالفه على
 .مشكل أصاًل منه عمل صدور عدم مع للحّصة فاستحقاقه ـ كلّيًة حنوه

 إمتام عن العامل امتناع بعد العقد املالك فسخ إذا :[22 مسألة]
 إذا هذا عمل، ما مبقدار للعامل املثل أجرة عليهو له الثمر يكون العمل

 األجرة عليهو تهحّص للعامل يكون بعده كان إنو الثمر، ظهور قبل كان
 القطع على اإلجبار فله إاّلو بالبقاء، رضي إن البلوغ زمان إىل للمالك

 كما للمالك يكون أن فيحتمل أصاًل قيمة له يكن مل إذا إال حّصته، بقدر
 .[1] الظهور قبل

 حتى تشمل الصورة هذه بل األعمال، بتمام مقيدًا ليس االلتزام إذ االلتزام،

 .االستحقاق فالصحيح ال،األعم ببعض الترّبع

  اإلمتام عن العامل امتناع بعد العقد املالك فسخ [1]

 :شّقان هنا
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 :بأمرين املذكور احلكم على أشكل قدو الثمر، ظهور قبول فسخ لو :األول

 يكون عدمه فمع الإو الثمر، حبال املاتن السيد كالم اختصاص :أحدمها

 .اجملانية على مقدمًا العامل

 خصوص على املاتن كالم حبمل اإلشكال هذا عن التخلص وميكن

 حيتاج حتىقّدس سّره  كالمه يف له متعّرضًا يكون فال عدمه، ال الثمر صورة

 .التقييد إىل

 ألن هنا، مطلقًا للعامل أجرة ال أّنه من األعالم بعض ذكره ما :ثانيهما

 املفروضو األمر أو االنفساخ، أو بالفسخ زواله املفروضو العقد إما موجبها

 إذ ثالث، الو إكماله، عن نفسه هو ختّلف الذي الناقص ال الكامل بالعمل تعّلقه

 فال ذلك، غري الو األمر أو العقد إّما: أمرين بأحد يكون إّنما العمل يف الضمان

هنا ضمان

(6)

. 

 املوارد هذه مثل يف األجرة يستحّق العامل أّن عليها يرد املالحظة، وهذه

 بلحاظ ينحّلو يتقّسط كما فالعقد هنا، كالعقد األمر ألّن عمل، ما مبقدار

 كل يف أمر فهو االحنالل، يف مثله األمر يكون العمل، متعّلقه كان إذا متعّلقه

 أمره لو كما للمطلوب، مباينًا عنوانًا العمل من وقع ما كان فإذا جزء، جزء

 العمل من وقع ما كان إذا أّماو هنا، ضمان فال غريه، ثوب فخاط ثوبه ياطةخب

 ثوبه، خبياطة أمره لو كما ناقصًا، جاء أّنه غايته به، للمأمور مطابقًا عنوانًا

 األمر ألن به، مأمورًا يكون حينئٍذ يقع ما فإّن يكمل، ملو مبقداٍر بذلك فشرع

 وقع ما جتعل حبيث القيود كانت لو منع أيضًا، بها أمٌر األجزاء من باملركب

 يقع، مل به أمر ماو به يؤمر مل وقع ما بأن القول لصّحو الضمان، لسقط مباينًا

 .الصحيح هو فالضمان كذلك، ليس هنا لكنه

                                                            

 .31: املساقاة الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السيد -6
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 متام يف هيسقي أن على آجره فإذا اإلجارة، باب ذلك، على والشاهد

 مثله، فهذا يقينًا، عمل ما مبقدار استحّق الباقي، تركو بالبعض فقام املوسم،

 .املالكو النكتة لوحدة

 األمر بني فرق بال االنطباق، مع للضمان موجب األمر أن واملتحّصل

 .الضمين األمرو االستقاللي

 تحقاقاالس بعدم هنا املاتن حكم البلوغ، قبلو الظهور بعد فسخ لو :الثاين

املعّلقني أكثر قبل من عليه أشكلو ظهر، فيما احلصة له تكونو

(6)

 بأن 

 مالكه إىل الثمر فريجع األول الشّق مثل فمثله حينه، من ال أصله من هنا الفسخ

 .للعامل حّصة فال األّول، من

 :نوقش و

 .الفسخ حني من للعقد حل ألّنه أصله، من الفسخ مبنى بفساد تارًة -أ

 إذ البناء، يصّح ال حينه، من الفسخ أن تقدير على حتى ّنهبأ أخرىو -ب

 احلّصة هذهو األّول، مالكه ملك على ء شي كل فريجع اآلني، الرجوع معناه

 السابعة املسألة يف األمر هذا تفصيل تقّدم قدو املالك، ملك على الفسخ قبل

 .هنا جار هوو املزارعة، يف عشرة

 للمالك فيهما فالثمر احلكم، يف مّتحدتان الصورتني أن واملتحّصل

 .مثله بأجرة عمله مقابل الضمان للعاملو بأكمله،

 قدو األوىل، الصورة إىل يرجع ،أصاًل القيمة عدم مع أّنه من الذيل يف ما بقي

امللكية غري املالّية إذ بامللكّية، يضّر ال القيمة عدم بأّن ذلك على أشكل

(4)

، 

                                                            

 .621: 4 الوثقى العروة تعليقات انظر -6

 .464: 61 وثقىال العروة مستمسك احلكيم، السّيد -4



  

 العامل ترك مع لمالكل جيوز أنه: عرفت قد :[29 مسألة]
 ال كما ـ مطلقًا إما عليه يرجعو عنه يستأجرو يفسخ ال أن العمل
: بعضهم من يظهر لكن احلاكم، إىل الرجوع تعّذر بعد أو ـ يبعد

 مل فلو عنه، االستئجار على باإلشهاد عليه الرجوع جواز اشتراط
 ،خيفى ال ما فيهو اهلل، بنيو بينه حىت عليه الرجوع له ليس يشهد

 شرطًا يكون فال إالو ،[1] ظاهرًا لإلثبات اإلشهاد أّن فاألقوى
 يكن مل إنو الرجوع يستحّق شرعًا ثبوته أو به العلم فمع لالستحقاق،

 .[2] االستيجار على أشهد
 

 

 ألّنه القطع، جواز عدم املراد بل امللكّية، نفي يريد ال املاتن بأّن جياب أّنه إال

 .غري ال عمله، على للعامل حّق ثبوت وداملقص فيكون لعمله، تفويت

 باإلشهاد العامل على الرجوع اشتراط [1]

 احلسبة باب من الوالية كون على بناء لإلشهاد ثبوتي وجه تصوير ميكن

 املتيّقن القدر كون يّدعى قدو املؤمنني، عدول باب من هنا البينة إن: يقال بأن

 احلكم هذا أصل لكن واضح، هو كما اإلشهاد منهو فيه، مفسدة ال ما منها

 .تقدم كما ثابت غري

 قبول كربى حتت فيندرج له والية ثبوت باب من االستيجار كان إن [2]

 إاّل املاتن، السّيد ذكره كما شرعًا، ثبوته أو به العلم إىل حاجة بال الولي، قول

 غري هوو باإلقرار، للثبوت الشامل األعم املعنى الشرعي الثبوت من قصد إذا

 .املسألة ذيل يفو األخري االستثناء بقرينة سيما كالمه، ظاهر عن يدبع

 



 

 

 نفيه يف العامل قول فالقول األجرة مقدار يف اختلفا لو نعم،
 .[1] خيفى ال ما فيهو أمني، ألنه املالك، قول بتقدمي يقال قدو الزيادة،

 فالظاهر عليه، الرجوع قصد أو عنه ترّبع أنه يف اختلفا لو وأما
 ال كان إنو الترّبع، ثبت إذا إال عملهو ماله الحترام املالك، قول تقدمي
 .[2]العامل قول تقدمي بعضهم من يظهر بل إشكال، عن خيلو

 

 ملك من لقاعدة بل أمني، الولي إذ أمني، ألّنه البعض، على خفي بل [1]

 :للمناقشة قابل هذا لكن عقالئّية، قاعدة هيو به، اإلقرار ملك شيئًا

 أّما املالك، استأمنه من باب يف واردة فهي مؤمتن، األمني نصوص أما -أ

 استنقاذ باب من فهو ـ الوالية حّق ـ احلّق هذا له جعلو املالك مع اختلف الذي هذا

 ال الوالية هذه مثلو نفسه، ملصلحة بل عليه، املوّلى مصلحة باب من ال حّقه،

 مال على أمينًا الغري جعل فيمن تلك إذ ،((مؤمتن األمني))ـلل مشمولًة تكون

 فيه، حنن مّما هذا أينو استيمان، التوكيل فنفس قبله، من يعمل حبيث نفسه

 ألن انصرافها، يف شّك فال للمقام، النصوص تلك مشول بعدم نقطع مل فإن

 .واضح هو كما شابه، ما أو يستأجر بأن ماله على املالك يستأمن مل هنا العامل

 لكونها مردود، فهو ،((شيئًا ملك من)) دةقاع إىل الرجوع أّماو -ب

 يكون أن الحتمال مالكها، يعرف فال السرية مدركها لبّية، عقالئية

 املتحّصلو إليه، ُيرجع حتى القاعدة يف إطالق فال هلا، املالك هو نفسه االستيمان

 .املاتن السيد إليه ذهب ما على ببّينٍة إال املالك قول تقديم عدم

 األصالة هذه ألّن له، حمّل ال هنا املسلم مال احرتام الةبأص التمّسك [2]

 األمر فيرتّدد لآلخر نفسه من عماًل أو مااًل فيه شخص يقّدم مورٍد يف تكون إمنا

 هنا مقامنا أّن إاّل عوض، مقابل أو جمانًا قّدمه قد يكون أن بني

 



  

 كانت األصول أن ـ غريها أو بالبينة ـ تبّين لو :[30 مسألة]
 بطلت إالو املساقاة، صّحت املعاملة منه املغصوب أجاز فإن ًة،مغصوب

 املثل أجرة العامل يستحقو منه، املغصوب للمالك الثمرة متام كانو
 الغصبّية عدم مّدعيًا كان إذا إال باحلال، جاهاًل كان إذا الغاصب على

 بصّحة العترافه عليه، الرجوع له ليس حينئذ إذ للمساقي كانت أهناو
 الثمرة كانت إذا هذا ظلمًا، منه الثمرة أخذ املدعي أنو ملةاملعا

 .[1]باقية
 

 
 مل غايته اآلخر، مع إجارٍة عقد أنشأ لكنه بعمل، هنا يقم مل إذ كذلك، ليس

 الغري استيفاء باب الباب فليس غريه؟ عن آجره أو نفسه عن آجره هل نعرف

 .للمال الوضعّية احلرمة بأصالة نتمّسك حتى لعمٍل

 ميكنه كان حيث أنه هوو املقام، يف جيري آخر أصل هناك ،لكن

 أّنه مبدأ أو به اإلقرار ملك شيئًا ملك من قاعدة إىل فنرجع الغري عن االستيجار

 .حّجة بدليٍل الترّبع ثبت إذا إال بقوله، فيحكم بنّيته، أدرى

  األصول غصب [1]

 كون رةصو إىل مجيعها تؤول حيثّياتو فروع مجلة املسألة هذه يف

 كان حبيث العامل، مع الغاصب قبل من املساقاة وقعتو مغصوبًة، األصول

 :البحث من جهاٍت عّدة هناو غاصبًا، املساقي

  احلقيقي املالك إجازة صورة -1

 فهنا املساقاة، عقد أي للعقد، احلقيقي املالك إجازة صورة: األوىل اجلهة
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 إىل تنسبهو الفضولي، العقد تصّحح اإلجازةو فضولّيًة، وقع قد العقد إذ يصّح،

 .البيع مباحث يف قّرر كما املالك، أي اجمليز،

 العقود هذه مثل يف اإلجازة تعقل هل أّنه املزارعة مباحث يف ذكرنا وقد

 املقام يف أّن إاّل ،هناك حبثه عن فرغناو ال؟ أم متّلك الو متليك فيها ليس اليت

 املعقولّية بعدم يقال قد كاإلجارة التمليك تقدير على حتى أّنه هوو آخر إشكااًل

 عقد بنحو فضواًل الغري مال على صّب عمٍل على املعاوضة كانت إذا فيما

 ميكن فهل املالك، إذن بال الغري مال يف يعمل آلخر شخص كاستئجار اإلجارة،

 متامه؟ قبل أو العمل قبل وقعت إذا إاّل تعقل ال أو ًامطلق هنا اإلجازة للمالك

 تكون الغري مال يف صّب بعمل املتعّلقة اإلجازة لغوّية اإلشكال ومنشأ

 ما مع املال ألصل مالكًا لكان جيز مل لو إذ املالك، لنفس ـ حمالة ال ـ نتيجته

 األصل ميلك هأّن ال املال، يف املتشّكل العمل ناتج مع أي العمل، من عليه انصّب

 عليه، ضمان فال إذنه بال ماله يف تصّرفًا كان إذ أجرًة،و مااًل عليه ألحٍد يكونو

 .بالعمل الغري أمر الذي هو لكونه الفضولي، إىل متجٌه الضمان بل

 بهذا لغويتها ذلك من فيلزم باإلجازة اجمليز على يعود نفع فال ومعه،

 .اللحاظ

 تكون حتى العامل على حّقًا للمالك جتعل ال اإلجازة أّن إىل مضافًا هذا،

 بذلك انقطعت فقد مّت،و انتهى قد العمل أن املفروض إذ اللحاظ، بهذا أثٍر ذات

 املالك بني عالقًة تنشئ ال اجمليز فإجازة بذلك، األمر مّتو بالعمل العامل علقة

 ألمكن العمل قبل اإلجازة كانت لو نعم، الثاني، على لألّول حقًا توّلد العاملو

 قد العمل أن الفرض لكن العمل، إمتام على العامَل املالك إجبار يف أثرها تصّور

 .واضح هو كما لإلجبار معنى فال انتهى،
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 كانت لو حّتى اإلجازة، هلذه وضعي الو قانوني أثر وجود عدم واملتحّصل

 .اجمليز إىل العقد انتساب بلحاظ ًاثبوت معقولًة

 أن بلحاظ املالك، مع العامل الشرتاك موجبًا اإلجازة عدم كان لو نعم،

 اإلجازة تصّور أمكن للمالك، ال للعامل ملكًا تكون بالعمل احلاصلة اهليئة

 نتيجة املال يف احلاصلة باهليئة املطالبة العامل استحقاق عدم أثرها إذ حينئٍذ،

 لكن املزارعة،و املساقاة عقد مثل يف الثمر من احلّصة ستحّقي بل عمله،

 ال معقولًة، املعاوضة تكون أن فيلزم املعاوضة على انصّبت اإلجازة أن املفروض

 الثبوتية املعقولية أن معناه، هذاو ماله، يهبه بأن أشبه فهذا واحد، طرٍف من

 أثر ذا عقالئيًا أمرًا ةاإلجاز تصّور من البّد بل صحتها، يف كافية غري لإلجازة

 .معاملي

 مرّبر فال هلا، معنى ال أّنه مبعنى هنا، صحيحة غري اإلجازة أن والصحيح

 .احلاصل متام للمالكو باطلًة، املعاملة فتكون املنت، يف املذكورة الصورة هلذه

  احلقيقي املالك إجازة عدم صورة -2

 املساقاة تقع هناو قاة،املسا لعقد املالك إجازة عدم صورة: الثانية اجلهة

 يفو هذا، البطالن حكم يف البحث ينفتح ذلك أساس علىو حمالة، ال باطلًة

 أو املثل أجرة العامل استحقاقو الثمرة، له من حتديد قبيل من تداعياته،و آثاره

 .. عدمه

 قد الغري كونو لألصل، تابع النماء ألن للمالك، هنا الثمر أّن والظاهر

 ال إذن، بال كان حيث شيئًا عليه ـ الغري هذا أي ـ يستحّق أن وجبي ال النماء أوجد

 .الفضولي هو اآلمر بل به، له أمره لعدم عمله قيمة الو واضح، هوو النماء
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  العمل أجرة العامل استحقاق -3

 ال؟ أم عمله ةأجر العامل يستحّق هل :الثالثة اجلهة

 إّياها استحقاقه أماو تقّدم، ملا تام فغري املالك، من األجرة استحقاقه أما

 :صور فهنا املساقي الغاصب من

 باالستحقاق صّرح قدو باحلال،جاهاًل  العامل يكون أن :األوىل الصورة

 .الفقهاء من كثريو املاتن السيد فيه

 املغرورو العامل، غّر دق الغاصب إذ الغرور، بقاعدة بعضهم عّللهو -أ

 .غّره من على يرجع

 الغرور، قاعدة أنكرنا لو حّتى ثابت االستحقاق أّن اإلنصاف لكن -ب

 أو اآلمر عني املستويف كان سواء األمر، مبالك الغاصب ضمان بدعوى ذلكو

 .آخر شخص

 ضمان بعدم يقال قد هناو بالغصبّية، عاملًا العامل يكون أن :الثانية الصورة

 :صبالغا

 على مقدمًا فيكون الغري، مبال التصّرف جواز بعدم العامل لعلم إّما -أ

 .بالغصبّية علمه مع اجملانية

 العلم بعد العمل هذا احرتام عدم من األعالم بعض ذكره ملا إّماو -ب

احملّر العمل حرمة لعدم بالغصبية،

(6)م

. 

 أن يّدعي نكا لكنه بالغصبية، جاهاًل العامل يكون أن :الثالثة الصورة

 ثّم منو عليه، حجًة إقراره يكون عليهو منه، للمغصوب ال للمساقي ملك األصل

 .أجرًة الغاصب على يستحق ال

                                                            

 .12: املساقاة الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد -6
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 :األخريتني الصورتني يف هنا يستشكل وقد

 على اإلقدام يساوق ال عًاشر بالبطالن العلم إّن :فأواًل الثانية، الصورة أّما

 .تكرارًاو مرارًا مّر كما اجملانية

 بغصبها علمه بعد باألصول العامل يعمل أن يف التكليفية احلرمة إن :وثانيًا

 .وضعًا األجرة استحقاقه عن متنع ال

 التكليفية احلرمة منافاة لعدم باطل فهو التنايف، االمتناع من أريد فإن -أ

 احلكم بني تضاّد ال حيث األصول، علم مباحث يف رتقّر كما الوضعي للجواز

 .التكليفيو الوضعي

 صحة أّن من احملّرم العمل على اإلجارة مباحث يف ذكره ما أريد إنو -ب

 حسب األجري على العمل حرمة ينايف هوو الوفاء، وجوب تقتضي اإلجارة

 بني التضاد قعفي املقام، ((ِباْلُعُقوِد َأْوُفوا)) أدّلة تشمل ال معهو الفرض،

 اجلهل،و العلم بني فيه يفّرق ال ـ مّت لو ـ فهو...  اللحاظ بهذا الوضعيو التكليفي

 باحلرمة، اجلهل مع حتى احملّرم العمل على اإلجارة ببطالن حكموا هلذاو

 على! تقّدم؟ كما الثانية الصورةو األوىل الصورة بني هنا التفصيل صّح فكيف

 يف حّققناه ملا تاّم، غري الَعَلم هذا كالم يف رةاملذكو الكربى هذه أصل أّن

 .اإلجارة مباحث

 ال ذلك معو العمل، مالّية تنفي العلم مع العمل حرمة أّن ُأريد إنو -ج

 :فجوابه خيفى، ال كما مطلقًا ال يتمّول ملا يكون إّنما الضمان إذ ضمان،

 العلم بني التفريق عدم فينبغي التكليفية باحلرمة املالية ربطنا إذا إنه: أواًل

 .اجلهلو

 أمران هما إذ العمل، عن املالّية ترفع ال التكليفّية احلرمة إن: وثانيًا

  عن فضاًل الشرع، يف ربطهما على دليل الو الشرعي، اللحاظ يف حتى خمتلفان



 

 

 الرجوع للمالك أن فاألقوى عندمها تلفتو اقتسماها لو وأّما
 كّل على الرجوع لهو بتمامه، العاملو الغاصب من كّل على بعوضها

 أحدمها على رجع إنو إشكال، ال األخري فعلى حّصته، مبقدار منهما
 العقد بصّحة اعترف إذا إال حّصته، مبقدار اآلخر على رجع بتمامه

 ظلمًا، غّرمه بأنه معترف حينئذ ألنه للغصبية، املّدعي دعوى بطالنو
 بنيو حّصته مبقدار همامن كّل على الرجوع بني خمّير املالك إن: قيلو

 حّصته مبقدار العامل على هو فريجع باجلميع، الغاصب على الرجوع
 الو باحلال، عاملًا كان إذا إاّل بتمامه العامل على الرجوع له ليسو

 ذكرنا، ما فاألقوى أيضًا، العني بل الثمر على يده ثبوت بعد له وجه
 يده يف تلف من على الضمان قرارو ضمان، يد منهما كل يد ألن

 الضمان قرار كان أحدمها يد يف بتمامها الثمرة تلف كان لوو العني،
 الغاصب على الضمان قرار كون املسألة أصل يف حيتملو هذا عليه،

  عمله ألجرة ضمانه ينافيه الو قبله من مغرور ألنه العامل، جهل مع

 .آخر ء شي املالّية سلبو ء شي فالتحريم أبدًا، بينهما يربط ال العرف أّن

 .له ضامنًا الغاصب فيكون أيضًا حمرتم هنا العامل عمل أن واملتحّصل

 التزام فيه املساقاة عقد أّن فيها تقّدم ما على فريد: الثالثة الصورة وأما

 تكن مل لو أّنه مبعنى املساقي، على جوازهو التصّرف عهدة تكون بأن ضمين

 الغاصب على الرجوعو الفسخ، حّق عاملفلل ـ ظاهرًا أو واقعًا إما ـ له األصول هذه

 .عمله بأجرة

 بكون ـ خبالفه صّرح إذا إّلا ـ ارتكازي ضمين شرط وجود واملتحّصل

 .الغاصب على األصول مسئولّية



  

 فيستحّقها، عنه عوضًا احلّصة يكون ال املعاملة فساد بعدو حمترم، فإنه
 .[1] له هضمان يوجب ال الغاصب من بغروٍر كان إذا احلّصة إتالفهو
 

 :صورتان بثمره عليهم املالك رجوع يف [1]

 .له أخذه يف إشكال ال هناو تلفه، عدمو الثمر وجود :األوىل الصورة

 السّيد حكم قدو يدهما، يف تلفهو بينهما الثمر تقسيم :الثانية الصورة

 املال يف تصّرفهما لكون منهما، واحٍد كّل على ـ تلف ما يف ـ بالرجوع هنا املاتن

 األيادي، تعاقب كربى يف املورد فيدخل عادية، يد عليه فيدهما إذن، بال

 له ميكن كما يده، يف املال تلف من على الرجوع للمالك أّن هناك احملّققو

 على الرجوع األوىل لليدو البدل، منها فيأخذ السابقة األوىل اليد على الرجوع

 .عندها املال تلف اليت دالي على الضمان قرار يكون ثّم منو هكذا،و الثانية

 إما أحدهما، بيد بتمامه املال أّن على مبيّن املاتن السّيد من احلكم وهذا

 كانت قد الغاصب فإن واضح، األمر األّول ففي العامل، أو الغاصب املساقي

 من هو إذ أيضًا، كذلك األمر كان الثاني يفو يده، حتت الثمار بل األصول

 كلتا تكون بهذاو يده، حتت كانت أّنها عيني مّما األصول يف عملو سقى

 املال، لبعض منهما كّل عند كان التلف أّن إاّل املال، متام على معتديتني اليدين

 عليهما الرجوع فله املال متام بلحاظ ضامنًة يدًا اليدين من كل تكون هنا منو

 تلف كون لفرض عنده تلفت اليت احلّصة يف عليهما الرجوع له أّن كما بتمامه،

 تقدير علىو اآلخر، عند وقع قد اآلخر البعض تلفو هذا، عند وقع قد البعض

 البعض بذاك العامل على املساقي الغاصب يرجع الغاصب على بالتمام رجوعه

 على لرجوعه بالنسبة هكذاو األيدي، تعاقب لكربى تطبيقًا عنده، تلف الذي

 .بالتمام العامل

 يف إاّل العامل على الرجوع للمالك يسل بأّنه هنا حكم الفقهاء بعض لكّن

  فيه إذ التمام، يف ال الفرض، حسب عنده تلف الذي حّصته مقدار هوو البعض،
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 املال، متاَم العامل ضمان لعدم املساقي، الغاصب على فقط الرجوع ميكنه

 احلّصة مقدار على إاّل األيدي تعاقب قانون ينطبق فال املساقي، الغاصب خبالف

باحلال العامل علم مع إاّل مطلقًا، ال

(6)
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 ليس املالك أّن اجلاهلو العامل بني فّرق حيث القول هذا من الظاهر ولعل

 قاعدة تنفي ال معه حّتى لكن الغرور، قاعدة مثل هو إّنماو األيدي، تعاقب

 تنفي إمنا فهي الغار، على أيضًا يرجع املغرور ّنأل األيدي، تعاقب قاعدة الغرور

 هيو اليد قاعدة هنا فاملهم عليهو الضمان، أصل ال املغرور على الضمان قرار

 الثمار،و األصول متام أّنه املسألة يف املفروضو اليد، حتت وقع ما متام تشمل

 تقدير لىع ـ فهو فقط يسقيها إمناو يده حتت األصول تقع ال العامل بأّن القولو

 املذكورة املسألة مفروض عن خروٌج ـ يبعد ال كما الفروض بعض يف صّحته

 .املاتن السّيد عند

 على الغرور مبالك السابق على الالحق رجوع أخريًا املاتن السيد احتمل وقد

 حنو على ال جمانيًة هبًة بوصفه السابق من املال الالحق أخذ لو كما تقديره،

 السابق على الرجوع لالحق حيّق فهنا مغصوب، أّنه ظهر ثّم فأتلفه، حنوهو البيع

 الذي املقدار ذلك يف حّتى الغاصب على يرجع هنا فالعامل قبله، من مغرور ألّنه

 .عمله الحرتام أيضًا الغاصب من العمل أجرة له ثبتت لو حتى عنده، تلف

 :ذلكو تام، غري الكالم هذا أّن إاّل

 مثال يفو الضمان، استقرار عن املنع تثبت ال رالغرو قاعدة كربى إّن :أواًل

 .سابقًا بّيناها أخرى لنكتة بل للغرور ال الرجوع له يكون املتقّدم، اهلبة
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 مع غريه يساقي أن املساقاة يف للعامل جيوز ال :[31 مسألة]
 جوازه ففي األمرين عدم مع أماو عنه، النهي مع أو املباشرة اشتراط
 األصول تسليم جيوز ال كان إنو املزارعةو اإلجارة يف كما مطلقًا،

 املالك، أذن إنو مطلقًا جيوز ال أو املالك، بإذن إاّل الثاين العامل إىل
 بعده، جيوزو الثمر ظهور قبل جيوز ال أو إذنه، مع إال جيوز ال أو

 اجلملة يف أو مطلقًا باملنع القول على دليل الو األول، أقواها أقوال
 [1: املائدة] ((ِباْلُعُقوِد ْوُفوا))أ: تعاىل قوله من العمومات مشول بعد

 األصل خالف على كوهناو ،[29: النساء] ((َتراٍض َعْن ِتجاَرًة))و
 أنه دعوىو مشوهلا، بعد ممنوٌع املعلوم القدر على االقتصار فالالزم

 أو املالك عن وكياًل كان أو للمساقي مملوكًا األصل كون فيها يعترب
 .[1] الدعوى أّول هو إذ ترى، ماك عليه ولّيًا

 

 ألّن املقام، يف القاعدة تنطبق ال ذلك مع هنا، الغرور بكربى قلنا لو :ثانيًا

 جّمانًا احلّصة منه يأخذ مل إذ احلّصة، يف املساقي قبل من مغرورًا يكن مل العامل

 هذا أّن غايته بالعمل، الضمان مع أخذها أّنه أي عمله، عن بداًل كونها بعنوان بل

 مطلقًا، ال اجمّلانية عنوان مع يصدق إّنما الغرور فعنوان للمساقي، يكن مل العمل

 بل معًا، احلّصةو األجرة أمران له يكون أن على العامل يقدم مل أخرى بعبارٍةو

 .أحدهما

  غرَيه العامل مساقاة أو الطولّية املساقاة [1]

 ال؟ أم معه كاملال مساقاة طول يف غريه مساقاة للعامل جيوز هل

 :صور ضمن املسألة هذه تصّور ميكن



 

 

........................................................ 

 

 
 ذلك أّن الواضح منو األوىل، املساقاة يف املباشرة اشرتاط :األوىل الصورة

 ء، شي حتقيق ميكنه ال اجلديد الثالث الطرف ألّن األخرى، املساقاة عن مينع

 .املباشرة ملزو فرض بعد

 للعمل ثالث يأتي أن عن املطلقة املساقاة يف املالك ينهى أن :الثانية الصورة

 بعد له األصول تسليم جواز لعدم الثاني املساقاة عقد جيوز ال هناو أصوله، يف

 .ذلك عن املالك منع

 :أقوال هناو الغري، عمل عن ينهى الو املباشرة يشرتط ال أن :الثالثة الصورة

 إاّل الثاني للعامل األصول تسليم جيوز ال غايته مطلقًا، اجلواز :ألّولا القول

 .املزارعةو اإلجارة يفو هنا، املاتن السّيد خمتار هوو املالك، بإذن

 القيد هذا إىل حاجة فال اإلذن منه يستفاد إما األول العقد بأن هنا ويشكل

 هوو ذلك، العقد مقتضى إن: يقال أو لوازمه، يف إذن ء الشي يف اإلذن ألن الزائد

 .مشموالتهو لوازمه من هذاو التصّرف حّق للعامل أن

 .املالك إذن مع حّتى مطلقًا اجلواز عدم :الثاين القول

 .جيوز ال دونه منو فيجوز اإلذن بني التفصيل :الثالث القول

 بعده ماو جيوز، فال الثمر ظهور قبل ما صورة بني التفصيل :الرابع القول

 .فيجوز

 :أّنه حلّقا و

 املزارعةو كاملساقاة العقود هذه ملثل الصحة عمومات بشمول قلنا إن -أ

 .األّول القول مّت

 بالصّحة قيل فقد العقود، هذه مثل يف الفساد بأصالة قلنا إذا أّماو -ب

  العامل أّنو اخلاّصة، املساقاة بأدّلة األوىل املساقاة صّحة ثبوت بعد أنه بدعوى
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 الثانية، املساقاة صّحة إثبات يف آخر لدليل حاجة ال باألصول، التصّرف استحّق

 على الصّحة تكون بهذاو الثاني، العامل هوو الغري إىل احلّق نقل من نوع ألّنها

 التصّرف ملك له صار أن بعد أمواهلم على مسّلطون الناس ألّن أيضًا، القاعدة

الثمر إظهارو

(6)
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 :عليه يرد لكن

 دلياًل ليس النه ضعيف، أمواهلم على مسّلطون بالناس التمّسك إن: أواًل

 نفي دليل هو إمناو كذلك، تصحيحها أو فسادها يف يشك معاملٍة تشريع على

 يف نفسه احملّقق هذا الرأي هذا تبّنى قدو ولّي، املالك أّنو املمنوعيةو احلجر

 !الثانية؟ املساقاة لتصحيح هنا به التمّسك أجاز فكيف بيع،ال مباحث

 بابه ليس هنا املورد ألن أيضًا، املقام تشمل ال العاّمة العمومات إن: ثانيًا

 املساقاة لكانت إاّلو ء، شي نقل يراد فال املساقاة، باب إمناو حنوهو البيع باب

 .فيها الفساد أصالة خلف هوو بيعًا،

 صّحة على تدّل فال األوىل املساقاة صّحة أثبتت إذا املساقاة اترواي إّن: ثالثًا

 يف املعدوم متليك البطالن نكتة أّن بزعم االستدالل، هذا من يفهم كما الثانية،

 يكون أن بني فرق هناك يعد مل النكتة هذه مانعّية زالت فإذا املعامالت، هذه

 .كالعقد آخر باٍب من وأ لألصول مالك أّنه باب من الثمر يف حّق ذا اململك

 إلغاء أو عرفية مالزمة أبرزت إذا به بأس ال الوجه هذا أّن وذلك

 ال قد الشارع بأّن القول املمكن فمن إاّلو املساقاة، أدّلة داللة يف اخلصوصّية

 معقول هوو األوىل، املساقاة مبقدار إاّل القاعدة خالف على الذي بهذا يرضى

 .عقاًل

                                                            

 .61: املساقاة الوثقى، العروة مباني اخلوئي، السّيد -6



 

 

........................................................ 

 

 

 الفساد أصالة على بناًء حتى الثانية الطولّية املساقاة تصحيح ميكن نعم،

 أمرًا كان ذلك أّن بدعوى هنا، اللبّية الصحة بأدّلة أو الروايات من ذلك باستفادة

 اج،اخلر أرض على املساقاة أو كاملزارعة املزارعة، باب يف كما سابقًا رائجًا

 .عليها يساقون ثّم عديدة لسنني كهاماّل من تستأجر األصول كانت فقد

 لشيوع نظرًا الثانية للمساقاة شاماًل املساقاة روايات إطالق يكون وعليه،

 حكمناو املساقاةو املزارعة عقَدي مالك بوحدة قلنا لو سيما املساقاة، هذه

 .باجلواز هناك

 الشرط ذاك بدونو تفصيل، بال الطولية املساقاة جواز فالصحيح

 .املاتن السّيد ذكره الذي اإلضايف

 الطولّية املساقاة يف األول العامل عمل اشتراط

 اشرتاط على تدل الطولّية اإلجارة باب يف الروايات من مجلة وردت قد

 يف األجرة من بأقل كانت إذا الثانية، اإلجارة صّحة يف بعمل األّول األجري قيام

 الطولّية املساقاة صّحة يف شرط هذا هل: يقال هناو باملساوي، ال األوىل اإلجارة

 ال؟ أو أيضًا

 يف الشرط بهذا قيل إنو مطلقًا، هنا الثانية املساقاة صّحة والصحيح

 على دليل ال حيث القاعدة مقتضى على ـ بإطالقها ـ هنا الصّحة ألّن ذلكو اإلجارة،

 الصّحة على الداّلةو املزارعة باب يف الواردة الروايات بعض إىل إضافًة املنع،

 بباب املسألة هذه احنصار معناه هذاو املزارعة، كتاب يف أسلفناه مّما أيضًا

 إىل موكول تفصيلهو الباب، ذلك من ألوسع هناك أدّلتها مشول عدمو اإلجارة

 .تفصياًل كتابها يف حّققناه قدو اإلجارة، باب



  

 على خلراجّيةا األراضي يف السلطان خراج :[32 مسألة]
 الغرس ال للمسلمني هي اليت األرض على يؤخذ إمنا ألّنه املالك،
 قطع معو األرض، فبمالحظة الغرس على أخذ إنو للمالك، هو الذي
 اشترط إذا إال مطلقًا، املالك على فهو كذلك أيضًا ذلك عن النظر
 .[1] مبقداره العلم بشرط عليهما أو العامل على كونه

 

 املساقاة يف جاخلرا حكم [1]

 أجره يكون غايته كاألجري، هو إذ العامل، ال باملالك اخلراج يرتبط

 على ـ اخلراج أي ـ ألنه إّما املالك، على اخلراج كونو احلاصل، من حّصًة

 عن أجنيّب فالعامل أيضًا، للمالك هوو الغرس على ألّنه أو له، األرضو األرض،

 هنا عليهما أو عليه كونه اشرتط إذا إاّل التقادير، متام على السلطان مع العالقة

 السّيد يقّيد نعم الشروط، أدّلة مبقتضى نافذًا فيكون املساقاة، عقد ضمن يف

 اليت اجلهالة إذ جهالة،و غرر يلزم ال لكي مبقداره بالعلم األخرية الصورة املاتن

 جلهالةا مطلق اغتفار يعين ال اغتفارها لكن مغتفرة، املساقاة عقد مثل يقتضيها

 .األّولية األدّلة مقتضى إىل فيه فريجع املورد، هذا يف كما

 .واضح كّله وهذا

 هوو العقد، يف ال الشرط يف غررّية الغررّية هذه أّن يف حبٌث هنا نعم،

 تقدير على العقد، مع أو خاّصة الشرط بطالن إجيابه يف عندهم حبث حمّل

 ال الغرر يشتمل الذي العقد قمطل ببطالن قوِلناو إليه، منه الغررية سرايِة

 .البيع مثل خصوص

 يف غررّيٍة إىل الفروض أكثر يف ترجع ال الشروط غررّية أن والصحيح،

 .العقد نفس



 

 

 من للحّصة العامل ملكّية املساقاة عقد مقتضى :[33 مسألة]
 العاّمة، بعض من إال فيه اخلالف عدم الظاهرو ظهوره، حني من الثمر
 القراض، عامل على قياسًا بالقسمة إاّل له ملكيته بعدم قال حيث
 يف حىت عليه ممنوع هوو اإلنضاض، بعد إاّل الربح ميلك ال إنه حيث

 ،[1] صّحته يبعد ال العقد ضمن يف ذلك اشترطا لو نعم عليه، املقيس
 :فروع ذكرنا ما على يتفّرعو

 

 زماهناو احلّصة العامل ملكّية [1]

 لو أّنه أي املضاربة، يف املال لرأس وقاية الربح أن عندهم ذلك نكتة لعّل

 رأس فيستثنى الربح، من أّواًل فيتدارك املال، رأس يف نقصان أو خسارة وقعت

 أهل فقهاء بعض جعل ما هذاو بينهما، الباقي يكون ثّم للمالك، بتمامه املال

 قسمةال زمان على معّلق املضاربة يف املال متّلك بأّن القول إىل يذهب هناك السّنة

 .حمفوظًا املال رأس يبقىو الوقاية، لتتحّقق

 .فيها احلكم هذا بعني فحكموا املضاربة على املساقاة قاسوا وقد

 يف الوقاية فقانون عليها، املساقاة قياس عن فضاًل املضاربة يف ممنوع وهو

 هناك، حّقق كما الربح ظهور حني امللكية من مينع ال لكنه صحيح، املضاربة

 رأس كون لفرض هنا، وقاية ال إذ حمّصل بال املقام إىل التسرية نأ عن فضاًل

 .بالثمرة هلا ربط الو األصول، هو املال

 .الشرط بصّحة املاتن حكم االشرتاط صورة يف نعم،

 عند املؤمنون)) دليل أن ناحية من الشرط هذا يف احملّققني بعض أشكل وقد

((شروطهم

(6)

  عن الفراغ فرض بعد طبالشر للعمل ملزم بل مشرِّع، غري 
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 اشتراط مع القسمة قبل الظهور بعد العامل مات إذا ما: منها
 وارثه إىل تنتقل احلّصةو حينه من تبطل املعاملة فإّن للعمل، مباشرته

 .ذكرنا ما على

 بعد االشتراط أو الشرط خبيار أحدمها فسخ إذا ما: ومنها
 .تقايال أو القسمة قبلو الظهور

 .الظهور بعد العمل إمتام عن مانع لحص إذا ما: ومنها

 لُيبس الثمر إلدراك القابلّية عن األصول أخرجت إذا ما: ومنها
 الصورة هذه يف الثمر فإّن الظهور، بعد ذلك حنو أو املاء فقد أو

 .بالغًا يكن مل إنو العاملو املالك بني مشترك

 متليك أّنه ببا من هنا املشروعية أصل يف شك يوجد حيثو نفسه، يف مشروعّيته

تقّدم ما على(( شروطهم عند املؤمنون)) بدليل التمّسك يصّح فال املعدوم
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 أّنه إاّل بالشرط، عنه عّبروا إنو هنا، الشرط هذا إن :أواًل: يناقش لكن

 ـ احلّصة تكون أن ميكن كما إذ بهذا، املساقاة مفاد تقييد إىل حقيقته يف راجع

 أن ميكن كذلك الثمر، ظهور حني من ـ عامللل تكون أن املالك يلتزم اليت

 الشرط ال املالك، من الصادر االلتزام تقييد إىل فمرجعه البلوغ، حني من تكون

 .ذكر كما يناقش حتى العقد ضمن يف

 املساقاة مثل أبواب يف سيما املعدوم متليك حمذورّية يف ناقشنا لقد :ثانيًا

 يف أقّل الو التمليك، هذا مثل غتسّو العقود هذه صحة أدّلة نفس فإن حنوها،و

 اللزومو املساقاة، بأدّلة ثابتًة املشروعية تكون بهذاو العقود، هذه مثل خصوص

 .حمذور فال الشروط، بأدلة ثابت
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 بلغت إذا أيضًا العامل على جتب فإهنا الزكاة، مسألة يف: ومنها
 هوو ـ الوجوب سبب لتحقق املشهور، هو كما النصاب، حّصته
 إذا خبالفه ذكرنا، ما على الصالح بدّو أو االنعقاد حني له ـ امللكية

 ابن عليه الزكاة وجوب يف خالف نعم القسمة، على بالتوّقف قلنا
 ما خيفى الو كاألجرة، يأخذه ما أن بدعوى املزارعة، يفو هنا زهرة

 يشبه ما أو املعاوضة بعقد ملكت قد احلّصة ألن الضعف، من فيه
 وجوب من متنع ال األجرة مطلق أن مع األجرة، بطريق ال املعاوضة

 قبله مملوكًة كانت إذا أماو الوجوب، بعد هبا امللك تعّلق إذا بل الزكاة
 زرعًا لعمل اإلجارة مال جعل يف كماو املقام، يف كما زكاهتا، فتجب

 فهو النصاب، بلغ إذا زكاته املؤجر على جيب فإنه مثره ظهور قبل
 بعدم يقال رمباو هذا الثمر، ظهور قبل زرعًا اشترى إذا ما نظري

 :آخرين بوجهني يعّللو املقام، يف العامل على الزكاة وجوب

 العمل كون الفرضو املؤن، إخراج بعد جتب إمنا أهنا :أحدمها
 .املؤن من فهي احلّصة مقابل يف

 الزارعو املالك عمل أجرة احتساب لزم إالو ترى، كما وهو
 .املؤن من تعّد العمل قبال يف كانت حيث اأهن نسلم فال أيضًا، لنفسه

 يفو التصرف، من التمّكن الزكاة وجوب يف يشترط أنه :الثاين
 يستحّق ال أنه إال الظهور مبجرد للعامل امللكّية حصلت إنو املقام

 .العمل متام بعد إال التسّلم

 أّن ـ التصرف من التمّكن عدم تسليم فرض مع ـ وفيه
 يف ال األنعامو كالنقدين احلول زكاته يف تربيع مبا خمتّص اشتراطه



  

  إخراج جيب التعّلق حال التصّرف من يتمّكن مل إنو ففيها الغالت
 

 الزم أن خيفى الو حمله، يف بّين كما االقوى على التمّكن بعد زكاهتا
 كما أيضًا، املالك على احلّصة هذه زكاة وجوب عدم القائل هذا كالم

 املالك على جيب الو ذكر، ملا عاملال على جيب فال به، اعترف
 .[1] ملكه عن خلروجها

 قول فالقول عدمهو العقد صدور يف اختلفا إذا :[32 مسألة]
 لوو عدمه،و أحدمها على ء شي اشتراط يف اختلفا لو كذاو منكره،
 يف اختلفا لوو الصحة، مّدعي قول قّدم عدمهو العقد صّحة يف اختلفا

 يف اختلفا لو كذاو للزيادة، املنكر ملالكا قول قّدم العامل حّصة قدر
 اّدعى لو كذا العامل، قول قّدم احلاصل قدر يف اختلفا لوو املّدة،
 التلف أن عليه اّدعى لو كذاو خيانة، أو إتالفًا أو سرقًة عليه املالك

 مساع يف يشترط الو الظاهر، هو كما له أمينًا كان إذا بتفريطه كان
  من األقوى هو ما على بناًء عليه يّدعيه ما مقدار تعيني املالك دعوى

 االنفساخ أو الفسخ إذ الثمرات، هذه يف املاتن السّيد على استشكل [1]

 فصاعدًا اآلن من يرجع ء شي كل أّن إاّل املعاملة، أصل من ال حينه من كان إنو

 .أيضًا إليه احلّصة رجوع معناه هذاو الفسخ، عملّية بنفس املالك إىل

 التمليك كان لو القاعدة، مقتضى أّن من قّدمناه مبا مربوط حثالب وهذا

 الثمرات بطلتو اإلشكال، هذا لصّح شبهها،و املعاوضة بنحو للحّصة

 يف االشرتاك أثره عقدًا املساقاة جعلنا لو أما املاتن، السّيد كالم يف املذكورة

 نظري يها،ف عليه املتفقو به امللتزم هو االشرتاك هذا أّن ال الثمر ملكية



 

 

 يكون إمنا االنفساخو كذلك، يقعو مشرتكًا يكون حصل فما الشركة،

 .حصل ما ال يأتي ما بلحاظ

 .احلقيقة يف مبنائيًا البحث يكون وبهذا

 .[1] املقام يف التذكرة يف للعالمة خالفًا اجملهولة، الدعوى مساع

 هل غريها أو بالبّينة العامل من اخليانة ثبتت إذا :[31 مسألة]
 مسّلط ألنه العدم، أقوامها قوالن أوال؟ الثمرة على العامل يد رفع له

 يستأجر أن فله حّصته على مسّلط أيضًا املالك إن حيثو ماله، على

  التنازعو االختالف صور [1]

 املنكر، قول هنا القولو العقد، صدور يف االختالف :األوىل الصورة

 .الصدور عدم ألصالة

 قول هنا القولو العقد، يف ء شي اشرتاط يف الفاالخت :الثانية الصورة

 .زائد إنشاء االشرتاط أن بلحاظ العدم ألصالة أيضًا، املنكر

 الصحة مّدعي قول القولو عدمها،و الصّحة يف االختالف :الثالثة الصورة

 األصول من العقود يف هيو األصل، وفق على قوله جتعل الصحة أصالة ألن

 .شارعال أمضاها اليت العقالئية

 املالك قول يقّدم هناو العامل، حّصة قدر يف االختالف :الرابعة الصورة

 .املتيّقن عن الزائد متّلك عدم ألصالة للزيادة، املنكر

 األقّل، املّدة مّدعي قول هنا القولو املّدة، يف االختالف :اخلامسة الصورة

 .أيضًا بالزيادة العقد تعّلق عدم ألصالة

 العامل، قول يقّدم هناو احلاصل، قدر يف ختالفاال :السادسة الصورة

 العامل لكون أو احلاصل، يف الزيادة عدم ألصالة إما ،مثاًل للنقيصة املّدعي

 ترجع هذا إىل لعّلهو مؤمتن، ألّنه بقوله فيؤخذ الثمر من حيصل ما على أمينًا

 .السرقة أو اخليانة صورة



  

 ال؟ أو العامل بتفريط كان هل أّنهو التلف يف االختالف :السابعة الصورة

 .أمني العامل لعموم أي أيضًا، مؤمتن ألّنه العامل، قول هنا القولو

 عدم معو ملصلحته، ذلك ألن عليه األجرةو العامل، مع يضّمه أمينًا
 الكّل، حيفظ من استئجارو العامل يد رفع جاز حّصته حفظ يف كفايته

 .[1] أيضًا املالك على األجرةو
 

  عاملال خيانة [1]

 ال؟ أم الثمرة عن ـ العامل أي ـ يده رفع للمالك فهل العامل خيانة ثبتت إذا

 للثمرة مالكًا صار العامل ألّن اجلواز، عدم إىل املاتن السيد ذهب

 أمواهلم، على مسّلطون الناس إذ عنها، يده رفع جيوز فال فيها، للمالك شريكًاو

 يقوم أجريًا جيعل أو فيها، له حّصة لوجود الثمرة على يده وضع للمالك نعم

 .مقامه

 الشريكني حال عن خمتلف هنا احلال إن هوو هنا إشكال مثة لكن

 على العامل تسّلط منع هنا للمالك ميكن حيث البداية، من املال يف املشرتكني

 كان احلّق هذا إذ املساقاة، عقد صّحة مع ذلك يتنافى أن دون األصول،

 الشرط يتحّقق مل ملاو أمينًا، يكون أن هوو ي،ارتكاز ضميّن بشرٍط مشروطًا

 على األمر أّول من إذن ال إذ األصول، عن العامل يد رفع للمالك أمكن املقام، يف

 هذا فإّن ذلك، تنايف فال أمواهلم على مسّلطون الناس قاعدة أماو التسّلط، هذا

 .األصول هوو ماله على املالك تسّلط ونؤش من

 بال تاّمة سلطنة له إذ قبله، ال قطافه بعد الثمر على يده وضع للعامل نعم،

 إاّل العامل يد رفع جواز بعدم القول إىل املاتن السّيد ذهاب رغمو حينئٍذ، مزاحٍم



 

 

 من الظاهرو حيفظ، أمني استئجار يف كفاية تكن مل لو فيما ذلك أجاز أّنه

 العروة على املعّلقني كلمات

(6)

 استفادة قعت حيث ضرر، ال قاعدة مدركه أن 

........................................................ 

 

 

 بن مسرة رواية مورد هو كما شريكه، على للضرر موجبًة حصته من الشريك

جندب

(4)

 .تقريبًا حبكمه احملكومو الشريك منزلة املنّزل 

 عدم طول يف لكونه حاجة فال واقعًا الضرر صدق فرض لو هنا أّنه إاّل

 مقتضى هو كما مطلقًا، أيضًا لتمامّيته معه، حّتى بل األمني، استئجار ةكفاي

 الطولّية هذه إىل حاجة بال مطلقًا السلطنة دليل إطالق يقّيد إذ ضرر، ال حديث

 من أجرًة إعطائهو العامل بدل أجرٍي أخذ للمالك إن: القول ميكن بل أمثاهلا،و

 .حبثه تقّدم ما على العامل حّصة

 احتمال بل هنا، الضرر قاعدة يلحظ ال املاتن السّيد أّن ،معناه وهذا

 العامل من املالك خياف إذ اإلضرار،و الضرر باب عن خمتلٌف باب هوو اخليانة،

 .مثاًل الكايف باملقدار يعمل ال أن

 السلطنة قاعدة إطالق بل ضرر، ال لقاعدة املقام يف ُيرجع ال وعليه،

 بالرجوع إاّل العامل، يد رفع له ليس أّنه فالصحيح لتقييده، موجب بال حمكم،

 .املسألة هذه بداية يف إليها أشرنا اليت النكتة إىل
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 السابع الفصل

 املغارسة عقد

 إىل أرضًا يدفع أن هيو باطلة، املغارسة: قالوا :[36 مسألة]
 كون اشترط سواء بينهما، املغروس يكون أن على فيها ليغرس غريه
 كون بعد األصل، البطالن وجهو ال، أو للعامل أيضًا األرض من حّصة
 ُحكي نعم عليه، اإلمجاع مجاعة اّدعى بل القاعدة، خالف على ذلك
 الصّحة استفادة إلمكان فيه، اإلشكال الكفاية صاحبو األردبيلي عن
 .[1] اإلمجاع يتحّقق مل إن حمّله يف هوو العمومات، من

 

 املشروعّيةو املاهّية املغارسة، عقد [1]

 من العمل مع الغرسو أحدهما من فيه األرض تكون عقد املغارسة

 من الظاهر كان إنو املاتن، السّيد عند املالك من فيه الغرس يكون أو اآلخر،

 بينهما نفسه الغرس يكون أن على خاّصة، األّول خصوص الكلمات بعض

..  أو الثلث أو بالنصف

(6)

. 

 املشرتك هو هناك احلاصل أّن قاةاملساو املزارعة عقدي بنيو بينها الفرق و

  فتكون هنا أّما خاّصة، للمالك تكون اليت األصول الو األرض ال الطرفني بني
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 .االتفاق حسب بينهما مشاعًا ملكًا ـ األصل هيو ـ املغروسة العني

 صّحة عن الفراغ بعد ـ املعاملة هذه صّحة يف األعالم بني حبث وقع وقد

البطالن إىل ـ بينهم املعروف هو فيما ـ ذهبوا قدو ـ املساقاةو املزارعة عقدي

(6)

، 

 :بوجوه له استدّلو

املقام يف املّدعى اإلمجاع :األّول الوجه

(4)

. 

 إذ العقود، توقيفّية أصالة إىل يرجع ما غالبًاو مدركي، أّنه :عليه ويرد

 عنها منعهم يكون أن احتمال مع اجتهاداتهم، يف عليها يعتمدون واكان ما غالبًا

 احليثي البطالن املراد فيكون نفسها حبّد عنها ال املساقاة، يف إدراجها عن منعًا

 .املطلق ال

 على املعاملة هذه كون بعد األصل، مقتضى البطالن إن :الثاين الوجه

 .املاتن السّيد ذكره كما القاعدة، خالف

 بالدليل، خرج ما إاّل عقٍد كّل صّحة تقتضي العمومات إّن :ليهع ويرد

 قيل لو نعم، تصحيحه، يف املطلقاتو العمومات فتكفي للعقد، مصداق هذاو

 بعضهم، من يظهر كما ذلك أمكن كاّفة العقود لتصحيح عموم يوجد ال بأّنه

 يستل املغارسة أّن دعوى مع آنذاك، املتعارفة بالعقود العمومات حصر حيث

 الو التقدير، هذا على حّتى أيضًا العمومات مشلتها إاّلو الزمان، ذلك يف متعارفًة

 .العصور تلك يف العقد هذا معروفّية يبعد

  يف ظهر لوو عقد لكل شاملة العمومات أّن من حّققناه ما والصحيح،
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 .املعاملة هذه صّحة على دلياًل فتكون النّص، صدور على الالحق الزمان

 العقود يف الفساد بأصالة القائلني األعالم بعض به استدّل ما :الثالث الوجه

 املعدوم متليك فيها ألّن ال أبطلها حيث املساقاة،و املزارعةو املضاربة الثالثة،

 بنفس متعّلق سةاملغار يف التمليك أّن الواضح من إذ هناك، يتصّور قد الذي

 اإلنشاء بني التفكيك للزوم بل الفرض، حسب بالفعل موجود هوو الغرس،

 اإلنشاءات فيها تتزامن اليت العقود تلك إاّل تشمل ال العموماتو املنشأ،و

 للموجود، التمليك ينشأ هنا أّنه املّدعى التفكيك تقريبو غري، ال املنشآتو

 فيكون الغرس، بعد بل اإلنشاء حني من ال لآلخر، الغرس من احلّصة هوو

 تفكيك هذاو الغرس، بعد فيكونان التمّلكو التمليك أّما الغرس قبل اإلنشاء

 .املنشأو اإلنشاء بني زماني

 عن منفصلًة مّدتها تكون حينما باإلجارة، نفسه الفقيه هذا نقض وقد

 هذاو االستقبالية، للمنفعة التمّلك هو هناك املنشأ بأّن جميبًا العقد، زمان

 التمّلك حيث هنا خبالفه يضّر، ال هذاو استقبالي، اململوك غايته فعلي، التمليك

الغرس على معّلقان التمليكو

(6)

. 

 :ذلكو صغرىو كربى للنقاش قابل الكالم وهذا

 بني تفكيك فيه كان ما تشمل ال العمومات أّن على الدليل هو ما :أّواًل

 عقلي حمذور وجود الو للعمومات إثباتي مقّيد ورود عدم بعد املنشأ،و اإلنشاء

 !ذلك؟ مينع ثبوتي

 من مبعنى رأٍس من معقول غري املنشأو اإلنشاء بني التفكيك إن :ثانيًا

 املنشأ ألن ذلكو آخر، مبعنى املشّرعة العقود يف موجود بل باطل غريو املعاني،
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 فال ثّم منو بنفسه، معّلق فاملنشأ مطلقًا، ال الغرس تقدير على مللكيةا هو

 الكثري إذ به، بأس ال هذاو الشرط على موقوفة فيه اجلزاء فعلية نعم تفكيك،

 الضاّلة، وجدان بعد التمليك يقع حيث كاجلعالة، ذلك على قائم العقود من

 .غريب هوو أيضًا اجلعالة عقد مثل بطالن يلزم عليهو

 مثال أخذو باجلعالة، النقض هذا إىل احملّقق هذا يلتفت مل كيف أدري الو

 !قطعًا؟ العمل على معّلق اجلعالة يف اجُلعل متليك إذ أوضح، هنا أّنه مع اإلجارة،

 فيها املغارسة أن من أيضًا املعاصرين أكابر بعض ذكره ما :الرابع الوجه

حمالة ال باطلًة فتكون غررو جهالة

(6)

. 

 مبطلّية على دليٍل بعدم مرارًا صّرح نفسه الوجه هذا صاحب أّن :عليه يرد و

 فيها حتّدد اليت العقد هذا صور بعض يف اجلهالة عدم إىل مضافًا الغرر،و اجلهالة

 .احليثياتو اخلصوصيات من غريهاو األوقات

 حتليلو املغارسة حقيقة عن البحث ـ الوجوه هذه عن بداًل ـ األوىل وكان

 حنو هي هل املغارسة أّن معرفةو املاتن، السّيد حاوله كما عاملّيةامل بنيتها

 أو العمل،و املنفعة من حّصة متّلك مقابل يف الغرس من للحّصة متليكو معاوضة

 الظاهر هو كما مشاركة حنو تكون حبيث املساقاةو املزارعة روح روحها أن

 يكون أخرىو احلاصل يكون تارًة تقامسه على يّتفق ما أّن غايته البعيد، غري

 الغرس؟ نفس

 املزارعةو كاملضاربة نفسه يف صحيح عقد املغارسة عقد أّن واملتحّصل

 .املسألة آخر يف املاتن فعل كما...  أو اإلجارة إىل نرجعه مل إنو .املساقاةو
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 مالك من كان فإن لصاحبه، الغرس يكون البطالن على مّث
 كان إنو بالبطالن، اًلجاه كان إن الغارس عمل أجرة فعليه األرض
 اإلبقاء لهو ،[1] به جهله مع للمالك األرض أجرة فعليه للعامل

 نقصانه أرش عليهو ،[2] بنفسه قلعه أو الغرس بقلع األمر أو باألجرة
 بني ما تفاوت عليه أن مجاعة من يظهرو القلع، جهة من نقص إن

 .[3] مقلوعًاو قائمًا قيمته

 غارسةامل بطالن على يترّتب ما [1]

 :لصاحبه يكون الغرس بأّن املاتن السيد حكم املغارسة ببطالن قيل إذا

 تقدير على الغارس عمل أجرة فعليه األرض مالك هو صاحبه كان فإن -أ

 .بالبطالن اجلهل

 عدم سابقًا بّينا قدو اجملانية، على اإلقدام مسألة على مبيّن منه وهذا

 .الفرق

 األرض أجرة عليه كانت الغالب، هو كما للعامل الغرس كان إنو -ب

 الصورة على تعليقنا هو تعليقناو املصّنف، عند بالبطالن املالك جهل مع للمالك

 .السابقة

 يكون أن مثله يف يبعد الو بإذنه، كان هنا الدخول أن الظاهر [2]

 .عدوانيًا ليس الدخول إذ إذن، عن اإلخراج

 عليه هل لكن الفرض، يف بالقلع األمر للمالك أّن املشهور ذكر [3]

 أم القلع هذا جهة من العني يف نقصاٍن عن النظر بغّض بالقلع املالّية نقصان ضمان

 ال؟

 نقصانو بالقلع، األمر حّق للمالك إذ هنا، الضمان عدم املاتن السّيد اختار

 انقضاء حال فحاله له، لضمانه وجه فال سلطنته،و حّقه آثار من املالية



 

 

........................................................ 

 

 

 لقاعدة فريجع ضمان، بال بعدها بالقلع األمر ميكنه حيث املزارعة، مّدة

 .حينئٍذ السلطنة

 يف حدوثًا أذن املالك إن: ـ السلطنة قاعدة عن النظر بغّض ـ يقال قد وهنا

 إذ عنه، فزاد معني بزماٍن مقّيدًا اإلذن كان أو إذنه بال الغرس وقع أنه ال الغرس

 بعد اإلبقاء يستلزم بالغرس فاإلذن بلوازمه إذن ء بالشي اإلذنو بعده، فيه إذن ال

 إىل يرجع حتى ،أصاًل القلع حّق له يكون فال اإلبقاء، يف إذن فيه فإذنه ذلك،

 .حينئٍذ هلا موضوع ال حيث السلطنة، قاعدة

 تعين ال بلوازمه إذن ء بالشي اإلذن قاعدة أّن من قّدمناه مبا عليه جياب لكنه

 إعدامو إذنه، رفع ميكنه ال بنحو بامللزوم اإلذن بعد بالالزم يأذن أن لزوم

 .حمّله غري يف القاعدة بهذه فالتمّسك معهو استمرارّيته،

 مستلزمًا فيها احلدوث يكون اليت املوارد هذه مثل يف بأنه يقال قد نعم،

 اإلبقاء حّق إلعطاء متضّمنًا اإلذن يكون باحلدوث، اإلذن فرض مع للبقاء

 أو اإلبقاء حلّق متليك إّما فهو جّمانًا، ال الضمان وجه على إنو لآلخر متليكهو

 مشمواًل يكونو العقد، أحكام عليه فيرتتب معهو بعوض، به ضمين التزام

 .األجرة أخذ حّق له كان إنو بالقلع، أصاًل حّق فال العقود، لعمومات

 كلمات من يظهر مل إنو املوارد، هذه مثل يف بالبعيد ليس الوجه وهذا

 فمالّية املالية، حمرتم الغري مال إن: يقال فقد إالو فهو بهذا قبلنا فإن الفقهاء،

 بني فلنقل أو الوضعي،و التكليفي احلكم بني فنفّكك حمرتمة، الغرس

 حبّق بينهما فنجمع بإذن، الغارس مال مالية حفظ بنيو األرض على السلطنة

 .الضمان مع القلع

 القيمة، لتفاوت ضامنًا يكون تقديره علىو القلع، جواز عدم فالصحيح

 .نفسها العني يف النقصان عن فضًلا



  

 كالم محل ميكنو للقلع، مستحّقًا املالك كون بعد عليه دليل وال
 حصل، إذا القلع بسبب احلاصل النقص أرش من ذكرنا ما على بعضهم

 كلمات لكنو آخر، مكان يف رسهغ ميكن ال حبيث مثال انكسر بأن
 بني التفاوت ضمان يف صرحية هي بل احلمل هذا تقبل ال اآلخرين

 يف كونه من احلالية أوصافه مالحظة مع قالوا حيث املقلوع،و القائم
 من املسالك عن ما الغريب منو القلع، أو األجرة مع اإلبقاء معرض

 لألرش استحقاقه فإّن مطلقًا، ال باألرش مشروطًا قلعه كون مالحظة
 أّنه مع التقومي، مقام يف أيضًا يالحظ أن فينبغي حاالتهو أوصافه من

 ميكن بالبطالن قلنا إن إنه مّث ،[1] به اعترف كما للدور مستلزم
 حنومها أو املصاحلة أو اإلجارة عنوان حتت بإدخاهلا املعاملة تصحيح

 بشرائها إما بينهما مشتركة األصول تكون كأن شرائطهما، مراعاة مع
 من كانت إذا مثاًل منها نصفًا لآلخر أحدمها بتمليك أو بالشركة
 مثاًل أرضه منفعة بنصف العامل مع األرض صاحب فيصاحل أحدمها،

 أو كذا، زمان إىل سقيهو بغرسها يشتغل أن على عينها بنصف أو
 .مثاًل األرض منفعة بنصف كذا زمان إىل السقيو للغرس يستأجره

 :اإلشكالني هذين من أّي يرد ال [1]

 هو جهته أن إاّل شرعيًا حكمًا كونه مع األرش استحقاق فألّن :األّول أّما

 من مالّيتهو ماليته، حفظ مع قلعه بل جمانيًا قلعًا ليس فالقلع خصوصياته، حلاظ

 .أوصافه

 الذي األرش ليس باألرش القلع من املقصود فألن الدور، هوو :الثاين وأما

  هي املالّيةو جّمانًا، ال ملالّيته الضمان مع قلعه املقصود بل اآلن، دهحنّد أن نريد



 

 

 كيفّيتها يعلم ملو مغارسة شخصني من صدر إذا :[37 مسألة]
 فعلهما حيمل البطالن، على بناًء الباطل أو الصحيح الوجه على أهناو

 .[1] الفسادو الصّحة يف اختلفا أو ماتا إذا الصّحة على
 

 

 هو الذي املعنى، بذاك لألرش مغاير هوو حيفظ، ما هو فهذا ،القيام مالّية

 .التفاوت

  عدمهو صحيحًة املغارسة وقوع يف الشك [1]

 يف جتري إمنا بأّنها هنا الصّحة أصالة املاتن السّيد إجراء على أشكل

 الالزمة خلصوصّياته واجدّيته يف الشك مع معلومًا فيه العقد عنوان يكون مورٍد

 تنازعا، أو ُشّكو اإلجارة أو كالبيع عنوانني بني الرتّدد كان إذا ّماأ صّحته، يف

 الصّحة أصالة إىل الرجوع ميكن فال ،باطاًل التقديرين أحد على العقد كانو

 بعد ُتفرض إّنما بل العنوان تثبت ال فهي بعنوانه، منهما الصحيح العقد إلثبات

 كالسرية فيه إطالق ال لّبي مدرك الصحة أصالة مدرك ألّن ذلكو ثبوته،

الصّحة أصالة يف الكربى بهذه يلتزم املاتن السّيد لعّلو العقالئية،

(6)

. 

 كل على معلومة املعاملة هذه أّن إىل املاتن السّيد نظر بأّن يقال قد أّنه إاّل

 غايته شابه، ما أو األرض منفعة مقابل الغرس من اجلزء هذا متليك هيو حال،

 املتقّدم اإلشكال يرد فال ال؟ أو له مصّححٍة بشروٍط يكالتمل هذا حصل أّنه شك

 .جمهولة الصّحة خصوصّياتو معلوم، اإلنشائي فاملضمون املاتن، على
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  تذنيب

 النخل يلّقح أن أراد من)): عليه السالم اهلل عبد أيب عن الكايف يف
 يابسة صغارًا حيتانًا فيأخذ النخل (1)يتبّعل الو عملها جيود ال كان إذا

 صّرة يف الباقي يصّرو قلياًل منها طلعة كل يف يذر مّث ،(2)الدّقني بني فيدّقها
 الصدوق عنو ،(2)((تعاىل اهلل بإذن تنفع (3)النخل ُقلب يف جيعله مّث نظيفة،

عليهم  آبائه عن العلوي جعفر بن عيسى عن بسنده العلل كتاب يف
 مبدينة عيسى أخي مّر :قالصّلى اهلل عليه وآله وسّلم  النيب أن)): السالم

 معكم هذا دواء: عليه السالم فقال هبم ما إليه فشكوا الدود، مثارها يف إذاو
 هكذا ليسو التراب، صببتم األشجار غرستم إذا قوم أنتم تعلمون، ليسو

 ال لكيال التراب تصّبوا مّث الشجر، أصول يف املاء تصّبوا أن ينبغي بل جيب،
 عن خرب يفو ،(1)((عنهم ذلك فذهب وصف، اكم فاستأنفوا الدود، فيه يقع

 َكِلَمًة َمَثاًل)) :زرعت أو غرست إذا تقول: قال)): عليهما السالم أحدمها
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 ُكلَّ ُكَلهاأ ُتْؤِتي السَّماِء ِفي َفْرُعهاو ثاِبٌت ْصُلهاأ َطيَِّبٍة َكَشَجَرٍة َطيَِّبًة
 غرست إذا)): آخر خرب يفو ،[21-22: إبراهيم] (1)((َربِّها ِبِإْذِن ِحنٍي

 ،((الوارث الباعث سبحان)) :حّبة أو عود كل على فاقرأ نبتًا أو غرسًا
 .(2)((اهلل شاء إن خيطئ يكاد ال فإنه
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 .هـ 6261 الرابعة،

 الطبعة قم، العلم، مدينة نشر الصاحلني، منهاج القاسم، أبو ،اخلوئي .27

 .هـ 6261 العشرون،و الثامنة

 تقي حممد بقلم املساقاة، الوثقى، العروة مباني القاسم، أبو ،اخلوئي .22

 .هـ 6211 األوىل، الطبعة قم، العلم، مدينة اخلوئي،

 تقي حممد بقلم املزارعة، الوثقى، العروة مباني القاسم، أبو ،اخلوئي .29

 .هـ 6219 األوىل، الطبعة قم، العلم، مدينة منشورات اخلوئي،

 نشر الرواة، طبقات تفصيلو احلديث رجال معجم القاسم، أبو ،اخلوئي .30

 .هـ 6211 الثالثة، الطبعة قم، العلم، مدينة

 النبوّية، األحكام يف العلوّية املراسم العزيز، عبد بن محزة ،الديلمي .31

 العاملي للمجمع الثقافية املعاونّية األميين، احلسيين حمسن السيد حتقيق

 .هـ 6262 قم، ،ليهم السالمع البيت ألهل

 ،(األحكام) الفقه كفاية مؤمن، حممد بن باقر حممد ،السبزواري .32

 .أصفهان حجري،

 التعارف دار الصاحلني، منهاج على التعليقة باقر، حممد ،الصدر .33

 .هـ 6111 الثانية، الطبعة بريوت، للمطبوعات،



 

 

 الدين كمال ي،القّم بابويه بن احلسني بن علي بن حممد ،الصدوق .32

 اإلسالمي النشر مؤّسسة الغفاري، أكرب علي حتقيق النعمة، متامو

 .هـ 6213 قم، املدّرسني، جلماعة التابعة

 أخبار عيون القّمي، بابويه بن احلسني بن علي بن حممد ،الصدوق .31

 .هـ 6212 األوىل، الطبعة بريوت، للمطبوعات، األعلمي مؤّسسة الرضا،

 بالدالئل، الشرع أحكام بيان يف املسائل رياض علي، السيد ،الطباطبائي .36

 .هـ 6261األوىل، الطبعة قم، املدّرسني، جلماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤّسسة

 إبراهيم: حتقيق الفقه، جواهر الرّباج، بن العزيز عبد ،الطرابلسي .37

 الطبعة قم، املدرسني، جلماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة البهادري،

 .هـ 6266 األوىل،

 اإلسالمي النشر مؤسسة املهّذب، الرّباج، بن العزيز عبد ،الطرابلسي .32

 .هـ 6211 إيران، قم، املدّرسني، جلماعة التابعة

 احلسيين، أمحد السيد حتقيق البحرين، جممع الدين، فخر ،الطرحيي .39

 .هـ 6219 الثانية، الطبعة اإلسالمية، الثقافة نشر مكتب

 اإلسالمي النشر مؤسسة اخلالف، كتاب احلسن، بن حممد ،الطوسي .20

 .هـ 6266 إيران، قم، املدّرسني، جلماعة التابعة

 املكتبة اإلمامّية، فقه يف املبسوط احلسن، بن حممد ،الطوسي .21

 .[ تاريخ بدون] إيران اجلعفرية، اآلثار إلحياء املرتضوية

 دار الفتاوى،و الفقه جمّرد يف النهاية احلسن، بن حممد ،الطوسي .22

 .هـ 6211 الثانية، الطبعة لبنان، العربي، الكتاب

 األصفهاني، القيومي جواد حتقيق الرجال، احلسن، بن حممد ،الطوسي .23

 .هـ 6263 قم، املدرسني، جلماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة

 الفضيلة، نيل إىل الوسيلة محزة، بابن املعروف علي بن حممد ،الطوسي .22

 العظمى اهلل آية مكتبة منشورات احلّسون، حمّمد الشيخ حتقيق

 .هـ 6219 األوىل، الطبعة قم، النجفي، املرعشي



  

 إىل الشيعة وسائل تفصيل باحلّر، املعروف احلسن بن حممد ،العاملي .21

 إلحياءعليهم السالم  البيت آل مؤسسة الشريعة، أحكام حتصيل

 .هـ 6211 ألوىل،ا الطبعة قم، الرتاث،

 اإلمامّية، فقه يف الدمشقية اللمعة اجلزيين، مكي بن حممد ،العاملي .26

 .هـ 6261 األوىل، الطبعة بريوت، اإلسالمية، الدارو الرتاث دار

 قواعد شرح يف الكرامة مفتاح احلسيين، جواد حممد ،العاملي .27

 .[ تاريخ بدون] بريوت، العربي، الرتاث إحياء دار العالمة،

 مؤّسسة الوثقى، العروة على استداللّية تعليقة الدين، ضياء ،العراقي .22

 .هـ 6261 األوىل، الطبعة قم، املدّرسني، جلماعة التابعة اإلسالمي النشر

 الطبعة إيران، اهلجرة، دار العني، كتاب أمحد، بن اخلليل ،الفراهيدي .29

 .هـ 6213 األوىل،

 الرتاث إحياء دار احمليط، القاموس وب،يعق بن حممد ،الفريوزآبادي .10

 .هـ 6264 األوىل، الطبعة بريوت، العربي،

 غريب يف املنري املصباح املقري، علي بن حممد بن أمحد ،الفيومي .11

 .هـ 6213 األوىل، الطبعة إيران، اهلجرة، دار الكبري، الشرح

 مرتضى حتقيق الشتات، جامع احلسن، بن القاسم أبو املريزا ،القمي .12

 .م 6114 األوىل، الطبعة إيران، كيهان، نشر رضوي،

 مهدي السّيد حتقيق الشرائع، مفاتيح الفيض، حمسن حممد ،الكاشاين .13

 .هـ 6216 قم، اإلسالمية، الذخائر جممع الرجائي،

 الغّراء، الشريعة مبهمات عن الغطاء كشف جعفر، ،الغطاء كاشف .12

 .[ تاريخ بدون] هانأصف مهدوي، نشر احلجرّية، الطبعة

 نشرو حتقيق القواعد، شرح يف املقاصد جامع احلسني، بن علي ،الكركي .11

 .هـ 6261 األوىل، الطبعة قم، الرتاث، إلحياءعليهم السالم  البيت آل مؤّسسة

 الشيخ حتقيق الكركي، احملّقق رسائل احلسني، بن علي ،الكركي .16

 الطبعة النجفي، املرعشي مىالعظ اهلل آية مكتبة نشر احلّسون، حممد

 .هـ 6211 األوىل،



 

 

 الشيخ حتقيق الشريعة، مبصباح الشيعة إصباح الدين، قطب ،الكيدري .17

 الطبعة قم، ،عليه السالمالصادق اإلمام مؤسسة البهادري، إبراهيم

 .هـ 6261 األوىل،

 ،األطهار األئمة أخبار لدرر اجلامعة األنوار حبار باقر، حممد ،اجمللسي .12

 .هـ 6211 املصّححة، الثانية الطبعة بريوت، الوفاء، مؤسسة

صلى اهلل  الرسول آل أخبار شرح يف العقول مرآة باقر، حممد ،اجمللسي .19

 األوىل، الطبعة طهران، اإلسالمية، الكتب دار ،عليه وآله وسّلم

 .م6196

 مياإلسال النشر مؤّسسة املقنعة، النعمان، بن حممد بن حممد ،املفيد .60

 .هـ 6266 الرابعة، الطبعة قم، املدّرسني، جلماعة التابعة

 .م 6112 الثالثون،و الثالثة الطبعة ،اللغة يف املنجد .61

 موسى السيد حتقيق الرجال، علي، بن أمحد العّباس أبو ،النجاشي .62

 املدرسني، جلماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤّسسة الزجناني، الشبريي

 .هـ 6261 امسة،اخل الطبعة قم،

 دار اإلسالم، شرائع شرح يف الكالم جواهر حسن، حممد ،النجفي .63

 .[ تاريخ بدون] السابعة، الطبعة بريوت، العربي، الرتاث إحياء

 معارف دائرة مؤّسسة اإلجارة، كتاب حممود، ،الشاهرودي اهلامشي .62

 .هـ 6241 ،األوىل الطبعة إيران، البيت، أهل ملذهب طبقًا اإلسالمي الفقه

 للمطبوعات، األعلمي مؤسسة الوثقى، العروة كاظم، حممد ،اليزدي .61

 .التقليد مراجع حواشي هامشها يفو ،هـ 6211 الثانية، الطبعة بريوت،

 


