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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(442) 
ة القائمة على اإلابحة ابلعوض املسمى، كماا هاو املعماول يف إةاارة وقال احملقق النائيين: )نعم، يصح التمسك لصحة ذلك ابلسي 

مبقدار مث يبنيان على أن كلما بقي املستأةر يعطي األةارة باكلك املقادار،  الدور والدكاكني، فإن املسافر يستأةر الدار من املالك ليلة  
َةانت رةارا   )يف إمضاائها قولاه عان مان قائا :  فبناء عليه نفس هكه اإلابحة ابملسامى مان إحادمل املعاوضاات املتعارفاة، وي فاي اارةة   ، (ِتج

 .(1)فتأم (
 وحتقيقه يف ضمن مطلبني:

 معوضة أو...؟ أو إابحة   أو صلح   أتجري الفنادق بال مدة جعالة  هل 
يف اساتجاارهم يشرتط فيها معلومية املدة وإال بطلا،، لاكا ةارمل البحان يف ناوا املعاملاة الاهب يقاوم  اا الناا   (اإلةارةان )األول: 

لاه ان يبقاى ابلقاادر الاكء يشااء )حساابما يقتضايه وضاعه التاااارء أو  انعلااى  ما  بناائهمالادور والفناا و والبسااايني ليلاة ما ال  أو أك اار 
إذ يشاارتط يف   لاايس إةااارة   هيف البقاااء يف ذلااك البلااد أو ذلااك الفناادو أو مااا افاابه( ابملبلاا  نفسااه  واناا الصااحي أو بسااب رربااة رفقتااه

أء: )مان ر   اباهب فلاه  رهام( نظي معلومية املدة، فكهب بعض إىل اهنا ةعالة بدعومل اهنا من مصا يق من فع  ككا فله ككا  اإلةارة
وبعاض ذهباوا إىل مااا  ،وبعاض إىل اناه معاملااة مساتقلة وعقاد مساتأن  ،مان اسا نين  اره لليلاة فلاه  رهام( وذهااب بعاض إىل اناه  الح)

وهاي معاوضاة متعارفااة فيشاملها قولاه يعاااىل  ،بعاوض إذ يبايح لااه سا ين فندقاه مقاباا   يناار ل ا  ليلااة أفاار إلياه النااائيين مان اهناا إابحااة  
َةنت رةرا   ) ارةة   لتُعُقودج )وقد يستدل بشمول  (ِتج للقصد فاناه مرِبز  قول أو فع  بناء على ان العقد ال يشرتط فيه اللفظ ب  ك  (أةوتُفوا ابج

وقااد يقااال ابن ذلااك ي ااون بنحااو التوكياا  يف اإلةااارة لاا  م  ماان ان ي ااون ابللفااظ أو العماا .اإلنشاااء أعاام ان يتحقااق بااه العقااد أء 
 .(2)القا مة

 املنصور: اهنا إجارة معاطارية
واملنصور اهنا إةارة معاطايياة، والادلي  اري ااز الطارفني علاى اهناا إةاارة، وال فاد العارل يروهناا  الحا  وال ةعالاة وال إابحاة بعاوض 

، واماا التوكيا  فهاو   ان ل ان األنهار ان املري ان يف األذهاان لايس التوكيا  يف اإلةاارة با  اإلةاارة رة كإةارة اليوم األولب  يروهنا إةا
 املعاطايية كما سبق.

 ال يقال: ل ن املدة جمهولة؟
كلماا اساتمر يوماا   فا   يناارا ، انه عندما يستأةر الفندو ليوم بدينار ابنيا  على انه   :إذ يقال: كال، ب  هي معلومة يوما  بيوم، بيانه

األعارال انن( فاناه لااو أبقاى املفتاا  بياده لرباا   عليااه بعاضولنفرضاه عناد السااعة ال انيااة بعاد الظهار كماا )فاناه عناد انتهااء اليااوم األول 
 ساعة م ال ( فانه يعد  ذلك ساعة م ال  )واألعرال خمتلفة فبعض يعتربها رأ  الدقيقة األوىل بعد ال انية نهرا  وبعض يرمل هلا امتدا ا  إىل
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: املنانل الاكء ينانل فياه ال ارابء والانوار، وال يعارل مادة إقاامتهم فياه، إن يقارر أن يادفعوا عان كا  ليلاة 2490قال السيد العم ) ام نلاه(: )املساألة  (2)
يعني مدة اإلةارة مل ي ن إةارة، ل نها  حيحة مب   وقب   احب املننل ذلك فال إف ال يف االنتفاا به، ول ن حين مل  –م ال   – ينارا  واحدا  

 (.507ص 5السيد  ا و احلسيين الشيازء: طالعظمى اجلعالة والتوكي  يف اإلةارة وحنو ذلك( )املسائ  اإلسالمية، مطابقة لفتاومل آية هللا 
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ه، واماا أء ان املعاطاة ي ون ابستمرار إبقائه املفتا  بيده أو إبقاء متاعه يف ال رفة أو إبعالمه إبفاارة  بقااء   ،إنشاء  لإلةارة لليوم القا م
أء فهاكا هاو املري ان فيماا نارمل، وعلاى  ،وإال في ون إةارة معاطايية م   ف  األةرة مؤةال  نظاي النسايجة فهو،مه حينها ال من فان سل  

 .ول ن إن قصد الصلح أو فبهه  ح
 املريزا: ليس ذلك مصداق التجارة

َةنت رةرا   )يصحيح اندراج هكه املعاملة يف  على ان امليزا أف  الثاين:  ارةة   بقوله: فتأما  وأفاار إلياه يف اهلاامو بقولاه: )وةاه  (ِتج
 .(1) لك، ال مطلق انتفاا فخص من مال ال ي. )منه عفي عنه(التأم : أن التاارة هي الت سب على حنو امل

 اجلواب: التجارة التكسب َلى حنو االسرتابح وهو حاصل
وال االم يف  ادو التااةر علياه  ،وير  عليه: ان  احب الفندو مت سب على حنو امللك ألنه ميلك مبا أابحه من الفندو، الادينار  

انه ال يصدو عليه التاةر حىت يف اإلةارة اللفظية الصرحية، ب  يف البيا  أيضاا  فاان التااةر يف ال يف  دقه على املستأةر ألنه ال فك 
 فانه يصدو عليه اتةر وإن مل يصدو التاةر على مشرتء السيارة حلاةته الشخصية. سيارة   إذا ابا لنيد  

تااارة )يف بيا  الادور والسايارات والطعاام نعم قد ي اونن اتةارين كاأن يبيا  مان يبيا  ب ارض التااارة ويشارتء مان يشارتء ب ارض ال
 مجلة وه كا( وعلى أء فانه ال فك يف انه ال يشرتط يف  دو التاارة  دو التاةر على الطرفني.

من ري يقيياد ل اون الت ساب مان الطارفني وبكلك نهر ان عدوله عما ذكره ههنا من )ان التاارة هي الت سب على حنو امللك( 
ام إىل ما سيأيت بعاد حاوامخ نيساني  افحة إذ يقاول: )وأماا ال ااا: فا ن التااارة وإن كانا، مطلاق الت ساب وانه ري منطبق على املق

راي جمااد   (2)إال أناه ال باد أن ي ااون الت ساب ماان الطارفني، واملبااا  لاه مل ي تسااب مل اا، ومطلاق اسااتيفاء املنااف  لاايس ي سابا، فتأماا (
إال إذا أريااد إطااالو التاااةر علااى الطاارفني امااا  اادقها فحا اا  بصاادو التاااةر علااى فانااه ال يشاارتط يف التاااارة الت سااب ماان الطاارفني 

طارل  واحاد كمااا سابق لبداهااة ان أرلاب التاااارات هاي كااكلك أء ان التااةر يبياا  للناا  العااا يني ماا حيتاةونااه مان  ار أو بسااتان أو 
 سيارة أو كتاب أو حلم أو طعام أو فاة أو ري ذلك.

التااااارة هاااي الت ساااب علاااى حناااو امللاااك  ون ان يقي اااد الت ساااب ب وناااه مااان الطااارفني كماااا هاااو نااااهر واحلا ااا : اناااه إن أطلاااق ان 
ااره للمسااافر ابلنحااو الااكء ذكااره )إابحااة ابملساامى( فالااكء اختاااره يف املاان    ر  و   ،حافايته ماان  عليااه  اادو ذلااك علااى الفناادقي الااكء أة 

 هو الصحيح  ون أتمله يف احلافية. مشول آية التاارة له
ً ،د الت سب ب ونه من الطرفني فانه وإن مل يصدو على الفندقي يف امل اال ل ناهوإن قي   كماا   – واضاح الابطالن إذ ال يشارتط ، مبا

يف  دو التاارة  دو التاةر علاى الطارفني وال  ادو الت ساب مان الطارفني، ويوضاحه اناه ال يشارتط يف  ادو البيا  ما ال   –سبق 
يف  وإن كاان  افاا  املا من هاو الاكء يصادو علياه الباائ   ون  افا  الا من فاناه مشاارت و  اا  ادو هاكا العناوان علاى املشارتء با  البيا 

 له با)فتأم (.ولعله لكلك ذي   (3)معهو  العرل
مث ان هااكا كلااه ماا  قطاا  النظاار عاان إفاا النا انخاار ماان ان أخااك األةاارة ال يصاادو عليهااا االساارتاب  واإلةااارة ليساا،  ااارة إال يف 

 وصلى هللا َلى حممد وآله الطاهرين       ورة خا ة كما سبق.
ل  )):  لى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا  رج الزَّمةانج أةخ  ُيوثةُق بجهج أةوت دجرتهةم  مجنت حةالة حت  العقول: ) (( أةقةلُّ مةا يةُكوُن ِفج آخج
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 إال حسب اإلطالو انخر للبائ . (3)
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