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فصل
العنینیا اتأنینیة يف ی ملنینیأ اتأنینیة يف الیضمنینیتل فاملأنینیتع ّبهانینیض ال ّع انینیض
بضلةعأي ال الةه ملطل لو رشط اتويف عب ه ضامهنض بأ هنض فضتشاور عأم
الصحت؛ لکع األقوی صحةه ال لی بضلصحت ذا اشرتط عب ه الداء یقأار
خمصنینیوم ینینیع یضلنینیه عبنینیی ّقنینیأمل الةب نی

ال الةع نینین بع نینیوا الأنینیام ل

الظضه عأم اله ق عأم الأام یع عأم األی ملع با ال ملکو الةب
الث ضء اتأی ال بعأهض ذا مل حیصنیل ی نیه ی نیع لبتنیويف عنیع عنیا یضلنیه ذا
طب اضل بل خبی ب ه ب اض مل ملةرصف بعأ ذلک ف اضل ثم هذا ذا کضمنی
اإليفضری صح حتل الینیض ذا کضمنی بضطبنیه فهنیهن ضنیامهنض يفانیض مه القوا نیض
العنینیأم خصوص نی اض ذا کنینیض اتنینیويف عضت نی اض بنینیضل ضا ننینیا اإلق نینیض

د

اتأة يف ]1[ 1.

[ .]1یبحث يف هذه املسألة عن ُامور ثالثة:
ا ُ لی :ضامن املستأجر للعنی املستأجرة بام هي هي وعدمه.
الثضم ت :ضامهنا يف فرض التعدّ ي والتفریط ،بمعنی :التجاوز عنن
احلدّ املأذون يف االنتفاع ،والتقصری يف حفظها مث ً
احلر والربد.
ال عن ّ
صحة اشرتاط الضامن وعدمها.
الثضلثت :يف ّ

 .1العروة الوثقی .222 :2
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فقننند ا ّدعنننی «اجلنننواهر» 1اإلمجننناع بقسنننممله يف املسنننألة االُولنننی
والثانملة ،وأضف المله :جریان السنریة املتعارفنة بننی الننای علنی ّ
أن
األعملان يف العقود الرشعملة إذا کنان التسنلملط علملهنا بحانش ال نارع
(کام يف أموال القصنّر واللقطة وجمهول املالک) أمانة رشعملة ،کام أنّه
یعنرب عننه باألماننة املالاملنة
إذا وقع التسلملط علی املال برضا املالک ّ
ویتبع األمانة املالاملة حاش ال ارع باالئتامن.
ویسننتفاد ذلننک مننن النصننوی والروایننايف الننواردة يف ضننامن
املستأجر مع التعدّ ي والتفریط (مضاف ًا إلنی منافناة احلانش بالضنامن
ّ
املستدل علملها باإلمجاع والسریة العقالئملة):
مع أمانملة العنی
 1ن صننحملحة دمنند بننن قننمل
الیریاتؤی ا× نی ننیأمل

ملک هاض ال مل راض غضئبت».

نی

عننن أ جعفننر× قننال« :قنینیض مه
ملرنی م ال يفنیل ذا اجنیة يف الأابنیت ینیض مل

2

 2ن صحملحة احللبي قال :سألت أباعبداهلل× عن رجل تانار
دا ّبة إلی ماان معلوم فنفقت الدا ّبة؟ فقال « :کض يفضز الرشط فاو
ضضیعل

کض دخل ادمل اض مل ملوثقاض فاو ضضیعل

ضضیع؛ ألمه مل ملأةوثق ی اض».

3

 .1جواهر الاالم .212 :22
 .2وسائل ال ملعة  / 19 :11کتاب العاریة ب  1ح .1
 .3وسائل ال ملعة  / 121 :11کتاب اإلجارة ب  92ح .2
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 9ن صحملحة ُاخر للحلبي عن أ عبداهلل× نحوه وزاد« :الملام
ريفل ّکضری دابت ف خذهتض الذئ تل فشق ک شاض ف هق فاو ضنیضیع

ال ملکو یأب اام عأ ا».

1

 2ن صحملحة عيل بنن جعفنر

يف کتابنه عنن أخملنه موسنی بنن

جعفننر× قننال :سننألته عننن رجننل اسننتأجر دا ّبننة فوقعننت يف ب ننر
فانارسيف ،ما علمله؟ قال« :هوضضیع

کض مل ملأةوثق ی اضل فإ القضم

ال ت المه ربضاض فضجةوثق ی اض فب س عب ه يشء».

2

 2ن صحملحة احللبي عنن أ عبنداهلل× قنال« :صنیضنن الودملعنیت
ال أضعت یؤمت ض » وقال« :ل س عبی یأةعری عضرملنیت ضنیام ل صنیضنن

العضرملت الودملعت یؤمتع».
 6ننننن روایننننة املننننا

3

بننننن ابننننراهملش عننننن أ عبننننداهلل×« :ال

الیریاتؤی ا×ُ :ايت بصضنن محضم ضع ع أه الث نیض فأنیضع فبنیم

ملأت ه قض مه مام هو الیا».

4

 2ن صحملحة أبی والد احلنّاط (املعروفنة يف املااسن ...:):فقلنت:
أرأیننت لننو عطنن :البقننل ونفن ألنمل
 .1وسائل ال
 .2وسائل ال
 .3وسائل ال
 .4وسائل ال

کننان یل مننني؟ قننال« :معنینیم ق تنینیت

ملعة.
ملعة  / 126 :11کتاب اإلجارة ب  92ح .2
ملعة  / 19 :11کتاب العاریة ب  1ح .6
ملعة  / 191 :11کتاب اإلجارة ب  22ح.1
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برنینیل ملنینیوم خضلهةنینیه» 1بنندعو  :داللتهننا علننی ثبننويف الضننامن بالتعنندّ ي
واملخالفة.
 2ن واعتضنند احلاننش بعنندم الضننامن وعنندم التعنندّ ي والتفننریط
واحلاش به معهام ما ّ
دل علی عدم ضامن األجری واملستأجر واملنرنن
واملستعری والعامنل ونحنوهش منن النذین ائنتمن علنملهش (يف أبنواب
اإلجننارة والننرهن والعاریننة واملضنناربة )...وکننذا مننا ورد يف احلن ّنامل
والقصار وصاح :السفملنة التي حتمل األموال الدا ّلة علنی
واجلامل
ّ
ّ

أن املؤمتن علی اليشء ال یضمن ،ومنه العنی املستأجرة بندعو ّ :
ّ
أن
مالاها أودعها عنند املسنتأجر لملسنتويف املنفعنة ویر ّدهنا بعندها إلنی
املالک ،فهو أمنی من قبله وجماز واالُجرة يف قبنال املننافع دون ذايف
األعملان ( وهذه هي معنی األمانة).
ولا ّن الذي ینبقي أن ین ّبه علملنهّ :
أن االسنتدالل هنذه الرواینايف
مبتن علی القول بتاممملة املقتيض للضامن واالسنتدالل هنا للخنرو
القاع ندة هنناو ولا ن ّن احل ن ّ

عننن مقتضننی القاعنندة ،بننل واصننمل
املح ّق قصور مقتضني الضامن يف حندّ نفسنه (يف املنوارد املنذکورة)
ن أي االئتامن ن بل السنریة العقالئملنة (مضناف ًا إلنی اإلمجناع) املمضناة
ن لعدم النردع منن ال نارع ن قائمنة علنی ّ
أن التسنلملط الواقنع برضنا
املالک بمن لة األمانة املالاملة.
 .1وسائل ال ملعة  / 111 :11کتاب اإلجارة ب  12ح .1
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التمسک بحدیث الملد :وقد یقنال بال نمول للملند
بقي الاالم يف
ّ

األمانملة والعدوانملة ،والوجه ملنع إطالقه والشاهد علی اختصاصه
.

بالتخص
بالملد العدوانملة ،فخرو ید األمانملة إنّام هو
ّ
ولان ّن اإلیننراد علملننه ّأوالًّ :
إن احلنندیث نبننوي| ومل یثبننت مننن
طرقنا ،ودعو االنجبار بعمل األصحاب کنام تنر  ،وبعند القنول
یقترص علی القدر املتمل ّقن منه وهو الملد العدوانملة.
وثانمل ًاّ :
إن لسان احلدیث یناس :موارد العدوان والتعدّ ي وکأنّنه
ی جر وینهي عن األخذ املالزم منع القهنر والقلبنة ،وی نهد لنذلک

َضه َم َال َخنی َنیذ َعٍملنینیٍ
بعننم مننوارد اسننتعامالته کقولننه تعننالیَ ﴿ :ف َ َخنی َنیذم ُ
ُّی َقةَأر﴾ 1وقوله تعالیُ َ َّ َ ﴿ :خ ُذ ُه ج َ ٌت َ َ م ََنیو ٌم ﴾ 2وإن اسنتعمل يف

نیع ٱل َّض َنیری ﴾
خالفه ن علنی منا قملنل ن کقولنه تعنالیَ ﴿ :فخُ َنیذ َال َر َب َعنی ات َی َ

3

وقوله تعالیُ ﴿ :خذ ٱ َل َع َه َو َ َال ُی َ بنیض َل ُع َ ف﴾ 4وإن کنان یمانن احلمنل
يف املوارد األخریة علنی القلبنةو حملنث ّ
إن أخنذ الطنری الیمانن ّإال
بالقلبة وأخذ سلوک العفو یستل م القلبة علی هو النف .
وکملف کان ،یافي اإلمجال للسقوط عن االستدالل ،بمعنیّ :
أن
ّ
والأقل من اإلمجال.
احلدیث اری ظاهر يف مطل االستملالء
 .1القمر .22 :22
 .2البقرة .222 :2
 .3البقرة .262 :2
 .4األعراف .111 :2
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وثالث ًا :إنّه الیافي يف الردع والنهي ال جري االتانال واالعنتامد
بالعموم وال مول ،بل الظهور يف املوارد املختلفة من حملث املاهملة،
بننل هننو تننا إلننی التنصننمل

والتأکملنند دون جمن ّنرد الننر ّدع العننام،

بدعو  :انصنراف الظهور عام قامنت السنریة العقالئملنة علنی عندم
مر قملام السریة علی عدم الضنامن يف األماننايف املالاملنة
الضامن وقد ّ
واختصاصه بالملد العادیة ،کام ّ
أن اآلیة ال نریفة عندهشَ َّ َ َ :قنی ُ
َینیض َلنی َ َس َلنی َ
نیه بنینیه ع َب ٌنیم  1منصنننرفة عننن ردع العمننل بخننرب الثقننة بعنند

استقرار بناء العقالئملة علی العمل به.
األول والثنناث الی ننمل احلنندیث
نش الوجننه ّ
وعلننی اجلملننة :لننو تن ّ

األمانة املالاملة وال نرعملة بقسمملها ،وعلنی األخنری الیننايف شنمول
احلدیث لألمانة الرشعملة.
بقنني يف املقننام ناتننة ،وهنني ّ
أن بعضننهش کصنناح :اجلننواهر

2

وتبعه اریه من االستدالل علی ثبويف الضامن يف التعدّ ي والتفنریط
بقاعدة اإلتالف.
ولا ّن امل نالة :أ ّن التفصنملل يف کلامننش بننی التعندي والتفنریط
واریمهننا بالضننامن إ ّنننام هننو يف مننورد التلننف وأ ّمننا يف اإلتننالف فهننو

ضامن وإن مل صل تعدّ وتفریط واملفنروض يف املسنألة هنو التلنف
 .1اإلرساء .96 :12
 .2جواهر الاالم .22 :22
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ال اإلتالف والیوجن :التعندّ ي والتفنریط صندت اإلتنالفّ ،إال أن
یقال بصدت عنوان اإلتالف فملهام.
التمسنک بأمثنال القاعندة بعند متامملنة
وکملف کان ،الحاجة إلنی
ّ
منافاة التضمنی مع التأمنی وقملام السریة هذا.
أ ّما األمر الثالث :قوله  « :لو رشط اتويف عب نیه ضنیامهنض بنیأ هنض
فضتشاور عأم الصحت]1[ .»...

[ .]1امل هور بملنهش شهرة عظملمة ن کام يف «املسنتند» 1ن هنو عندم
الصحة وحاموا بفساد ال نرط ،وأفتی به املح ّقن
ّ

 2بعند تنر ّدده،

ّ
واستدل هلش بوجوه:
ی انینیضمه إطالقنننايف نصنننوی عننندم الضنننامن ،بننندعو  :شنننموهلا
لصننوري االشننرتاط وعدمننهو ّ
ألن النسننبة بملنننهام وبنننی دلملننل نفننوذ
ال نننرط «املؤمنننون عننند رشوطهننش» وإن کانننت عموم ن ًا مننن وجننه
ل مول أد ّلة عدم الضنامن ملنورد االشنرتاط وعدمنه ،وشنمول أد ّلنة
نفوذ الرشط ل نرط الضامن وعدمه ،فالنتملجنة :تعارضنهام يف منورد
منرج و
االجتامع ن أي اشنرتاط الضنامن يف عقند اإلجنارة ن
واألول ح
ّ
ملطابقته مع فتو امل هور.
 .1موسوعة اإلمام اخلوئي .222 :92
 .2رشائع اإلسالم .122 :2
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و ُاشال علمله ّأوالًّ :
بأن مقتضی القاعندة هنو التسناقط يف منوارد
تعارض اإلطالقنی بالعموم من وجه والرجوع إلنی أصنل أو دلملنل
آخر من عموم أو إطنالت ،والتصنل النوبنة إلنی الرتجنمل بال نهرة
الفتوائملة.
وثانمل ن ًاّ :
إن دلملننل نفننوذ ال ننرط کسننائر األ ّدلننة املثبتننة لألحاننام
بالعننناوین الثانویننة تتقنندّ م علننی اإلطالقننايف املتا ّفلننة هلننا بعناوینهننا
األولملة حلاومتها علملها بعد کوهنا ناظرة إلملها ،فالتصل النوبنة إلنی
ّ
املعارضة لملتصد للمعاجلة.
ی اضمه ّ
أن الرشط امل بور خمالف ملقتضی العقد.

1

بتوضننمل ّ :
ینجن ّنر ویننؤول إلننی
أن اشننرتاط املنننايف ملقتضننی العقنند ّ
التناقم يف اإلن اء (إن اء العقد) من اری فرت بننی منافناة ال ننرط
البنننی
للعقنند بمدلولننه املطننابقي
والتضننمني أو االلت امنني العننريف ّ
ّ
باملعنی األخ ّ  ،فلو باع ورشط کون البملع بال ثمن أو عندم انتفناع
امل رتي من العنی أصالً ،یؤول هذا الرشط إلی التناقم يف اإلن اء
وعدم حت ّق القصد فملوج :بطالن العقد.
وال یبتننني بطننالن العقنند يف هننذا القسننش علننی إفسنناد ال نننرط
الفاسد للعقد وعدمه کام هو واض  ،ورشط ضامن العنی املستأجرة
 .1موسوعة اإلمام اخلوئي .229 :92
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من هذا القبمللو ّ
ألن اإلجارة إن کانت هي التسلملط علی العنی إلنی
مدّ ة فتسلملط املالک شخصمل ًا علی ملاه عبارة ُاخر عن االسنتملامن
فرشط الضامن یننايف العقند بمدلولنه التضنمنّي وإن کاننت اإلجنارة
متلملننک املنفعننة ،فحملننث ّ
إن التسننلملط علننی العنننی املسننتأجرة الزم
البننی بناملعنی األخن ّ  ،فاشنرتاط
لتململک املنفعة علی نحو الل وم ّ
الضامن ینايف يف العقد بااللت ام ویفسد العقد أیض ًا.
الصحة ولع ّله ملا بنی علمله يف حاشملته
قو
ّ
ولا ّن الس ّملد املاتن& ّ
علی املااسّ ::
بأن اشرتاط الضامن يف العاریة واإلجارة لمل خمالف ًا
ملقتضننی العقنندو ّ
ألن عقنندمها ال یقتضننني عنندم الضننامنو إذ لننمل
حقملقتهام االست امن ،بل اایة األمر أنّه الیقتضنني الضنامن فالینافملنه
اشرتاطه ،وذلک إلماان حت ّق العاریة بدون تسنلملط املسنتعری علنی
العنی بأن یاون املالک مصاحب ًا له ومس ّلط ًا علی ماله ...انتهی.

1

وکأنّه أراد ّ
أن عقد اإلجارة بالنسبة إلی الضامن الب نرط ولنمل
وزانه بالنسبة إلمله ب نرط العدم بعد وضوح عندم کنون الضنامن نا
یقتضمله ّ
حات العقد وطبعه ،وإنّام یتح ّق املخالفة يف مثل ما لنو کنان
ال نرط عدم ملاملة املنفعةو حملث ّ
إن مقتضی اإلجارة ومدلوهلا هنو
ملاملتها ،فالجرم کنان اشنرتاط العندم خمالفن ًا ملقتضنی العقند ،وأ ّمنا
 .1حاشملة املااس :للسملد المل دي .112 :2
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رشط الضامن فلش یان منافمل ًا بل وحتی مل یانن مرتبطنا بمفناد عقند
اإلجیار ومقتضاه لاي یاون موافق ًا أو خمالفن ًا  ،وهنذا واضن نعنش،
لو کان املست ال یرید باملخالفنة ملقتضنی العقند املخالفنة لألحانام
املرتتّبننة علننی العقنند وبننام ّ
أن العقنند داننوم رشعنن ًا بعنندم الضننامن
فاشرتاطه خمالفة للعقند ولنو منع الواسنطة الراجعنة يف احلقملقنة إلنی
کون الرشط خمالف ًا للسنة فملفسند ال ننرط هلنذه اجلهنة ّإال ّ
أن التعبنری
مسادي ولان هذا التقرین :موقنوف علنی
باملخالفة ملقتضی العقد
ّ
داللة النصوی علی عدم کون الضامن من آثار العقد بحملث تاون
اإلجارة مقتضملة لعندم الضنامنو إذ معنه یصن ّ القنول ّ
بنأن اشنرتاط
الضامن خمالف ومناف هلذا االقتضاء بعد البناء علی کون عدمه منن
آثار األمانة واإلجارة.
وأ ّما لو أنارننا هنذه الداللنة وقلننا ّ
بنأن املسنتفاد منن النصنوی
لمل بأکثر من ّ
أن عقد اإلجارة اری مقتم للضنامن ال أنّنه یقتضنني
عدم الضامن فالعقد امل بور ن أي اإلجارة ب نرط الضامن ن منن قبملنل
عدم املقتيض ال املقتيض للعدم ،فعلمله الیاون ال نرط امل بور خمالف ًا
ومنافمل ًا للعقد کام الخیفی.
ويف «املستند»( 1بعد ذکر التقری :املتقدّ م واإلشاال فمله) أوض
نأن مننا ّ
بملانننه :بن ّ
نحة رشط الضننامن يف العاریننة (صننحملحة
دل علننی صن ّ
 .1موسوعة اإلمام اخلوئي .222 :92
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ن يف حندیث ن قنال « :ذا هبکنی العضرملنیت

ع أ اتأنیةعری مل ملأنیت ه ال ملکنیو اشنیرتط عب نیه»)ّ 1
تندل علنی عندم
کننون ال ننرط امل بننور خمالفن ًا للسننّةو نظننر ًا إلننی عنندم کننون األمانننة
ن املتح ّققة يف مورد العاریة کاإلجارة ن مقتضملة لعدم الضامنو ألنّه لو
کان مقتضمل ًا فالجرم کان الرشط امل بنور خمالفن ًا ،والزم البنناء علنی
نفوذه ارتااب التخصمل يف دلملل عدم نفوذ ال نرط املخنالف منع
إبنناء لسننانه عننن التخصننمل و إذ کملننف یماننن القننول بن ّ
نأن ال ننرط
املخالف للاتاب باطل ّإال يف العاریة ،فملستا ف من ذلک ّ
أن الملند
نش
األمانملة مل تان مقتضملة للضنامن ،ال ّأهننا مقتضنملة للعندم ،ومنن ث ّ
المانع من اشرتاط الضامن يف العاریة والیاون مثله خمالف ًا للاتناب
والسنّة ،فالمانع إذن من االلت ام بنفوذ هذا الرشط يف املقام.
ویؤ ّید ما أفاده ببملان آخنر أسندّ وأخصننر :لنو سن ّلمنا اقتضناء
عقد اإلجارة عدم الضامن فهنو فنملام إذا کنان نسنبة العقند الملنه نسنبة
ّ
والینفنک مننه ،ف ننرط خالفنه فاسند ومفسند للعقند،
الع ّلملة التا ّمة

کاشرتاط کون املبملع بال ثمن أو اإلجارة بال ُاجرة.
و أ ّما فملام الیقتيض العقد علی نحنو الع ّلملنة التا ّمنة ،بنل العقند لنو

ّ
خيل وطبعه یقتضنني ذلنک ،ف ننرط خالفنه منناف إلطنالت العقند
والذايف العقنند ،ک ننرط خملننار الفسننی إلننی شننهر أو سنننة مننث ً
ال يف
 .1وسائل ال ملعة  / 11 :11کتاب العاریة ب  1ح .1
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البملعّ ،
فإن عقند البملنع بطبعنه وإطالقنه یقتضنني اللن وم ورشط اخلملنار
الینننايف ذايف العقنند ،بننل ینننايف إطالقننه والمننانع منننه ،کننام هننو واضن
واملقام من هذا القبملل ،فاإلجارة بطبعهنا وإطالقهنا لنو سن ّلش اقتضنائها
عنندم الضننامن ،ف نننرط الضننامن ینننايف إطننالت عقنند اإلجننارة ،ک ننرط
لصنحة رشط
ینتش االست نهاد
ّ
اخلملار يف البملع والینايف ذانا...و لنذلک ّ
الضامن يف العاریة مع احتا ّدها مع اإلجارة يف املناط وهو االستملامن ،فلو
صنحة هنذا
کان رشط الضامن منافمل ًا ملقتضنی العقند فالیمانن القنول ب ّ
هذا.

الرشط يف العاریة بالتع ّبدو لعدم قابلملة احلاش العقيل للتخصمل
ی اضمه املنع من حت ّق مفهوم الرشط يف املقام ،وتوضنملحه تنا إلنی
مقدّ مة ،وهي بملان املراد من ال نرط ورشائطه.
أ ّما املراد منه :ففي «القاموی»« :الرشط :إل ام ال ننيء والت امنه يف

البملع ونحوه» 1.ويف «جممع البحرین» أحنال املقصنود مننه النی ال نهرة
بقوله« :وال نرط معروف» 2والظاهر من العرف :هو العهد وااللتن ام
مطلق ًا ولو مل یان يف ضمن عقد من العقود ن کنام عنن «الصنحاح» 3ن ،
ويف «املنجد»« :ال نرط :إل ام ال ننيء والت امنه ،رشط ال ننيء :شندّ ه
وربطه».4
 .1القاموی املحملط ( 221 :2مادة رشط).
 .2جممع البحرین .222 :2
 .3الصحاح ( 1196 :9مادة رشط).
 .4املنجد.922 :
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وعند النحاة ن مع اختالفهش يف التعبری ن « :ال ننرط :تعلملن ءء
األول وجد الثاث».
بيشء بحملث إذا وجد ّ

1

وعند علامء االُصول ،ففني «الافاینة»« :والظناهر أنّنه لنمل

هلنش

اصطالح جدید يف لفظ املطل وللم نروط ،بل یطل ّ
کل مننهام بنام
له من معناه العريف».

2

وعن املظفر&«:الواج :إذا قمل

وجوبه إلی ءء آخنر خنار

عن الواج ،:فهو الخیر عن أحد نحوین:
 .1أن یاون متو ّقف ًا وجوبه عی ذلک ال نيء وهو ن أي ال نيء ن
مأخوذ ًا يف وجوب الواج :علنی نحنو ال ننرطملة ،کوجنوب احلن ّ
املسنمی بالواجن :امل ننروطو
بالقملای الی االسنتطاعة ،وهنذا هنو
ّ
الشرتاط وجوبه بحصول ذلک ال نيء اخلار  ،ولذا ال  :احلن ّ
ّإال عند حصول االستطاعة.
 .2أن یاون وجوب الواج :اری متو ّقنف علنی حصنول ذلنک
اليشء اآلخر ن کاحل ّ بالقملای إلی قطع املسافة ن وإن تو ّقف وجوده
املسمی بالواج :املطل .»...
علمله ،وهذا هو
ّ
 .1التعریفايف (للجرجاث).22 :
 .2کفایة االُصول.12 :
ُ .3اصول الفقه .192 :1
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وذکننر يف تعریننف اجلملننة ال ننرطملةّ « :
أن املتبننادر منهننا :البدّ یننة
اجل اء عند فرض حصول ال نرطّ ،...
فنإن هنذا هنو معننی التعلملن
الذي هو مفاد اجلملة الرشطملة التي المفاد هلا اریه».

1

وأ ّما عند الفقهاء :وال ملی األعظش& هو ّأول منن أفنرد البحنث
بعنوان کتاب ال نروط یلحقها باتابه «املااس »:وقنال« :ال ننرط
لقة مطل االلت ام فمل مل ما کان بقری اللفنظ» 2يف مبحنث املعاطناة
والقول بعدم اختصای العقد باللفظي منه وشموله للمعاطاة عنند
االستناد بقوله

« :اتؤی و ع أ رش طام».3

ويف باب الرشوط قال« :الرشط یطل يف العنرف علنی معنملننی:
أحدمها :املعنی احلدثي وهو هذا املعنی مصندر رشط ،فهنو شنارط
لألمر الفالث وذلک األمر مرشوط وفالن م ننروط لنه أو علملنه...
نش قنند یتجننوز يف لفننظ «ال ننرط» هننذا املعنننی فملطل ن علننی نف ن
ثن ّ
املرشوط ،کاخلل بمعنی املخلوت ،فریاد به ما یل منه اإلنسنان علنی
نفسه.
الثاث :منایل م منن عدمنه العندم منن دون مالحظنة أنّنه یلن م منن
وجوده الوجود أو ال ،وهو هذا املعنی إسش جامند المصندر ،فلنمل
ُ .1اصول الفقه .161 :1
 .2کتاب املااس.26 :9 :
 .3وسائل ال ملعة  / 226 :21أبواب املهورب  22ح .2
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فعننن ً
ال ألحننند ،واشنننتقات «امل ننننروط» مننننه لنننمل

علنننی األصنننل

«کال نننارط» ،ولنننذا لملسنننا بمتضنننایفنی يف الفعنننل واالنفعنننال ،بنننل
«ال ننارط» هننو اجلاعننل و«امل نننروط» هننو مننا جعننل لننه ال نننرط
«کاملس ّب »:بالارس والفت امل ت ّقنی من «السب ،»:فعلش من ذلک ّ
أن
«ال نرط» يف املعنملنی نظری «األمر» بمعنی املصدر وبمعنی اليشء.
وأ ّما استعامله يف ألسنة أهل النحاة علنی اجلملنة الواقعنة عقملن:
خای مأخوذ من إفنادة تلنک اجلملنة
أدوايف الرشط فهو اصطالح
ّ
لاون مضموهنا رشط ًا باملعنی الثاث ،کام ّ
أن استعامله يف ألسننة أهنل
املعقول واألُصول فملام یل م منن عدمنه العندم والیلن م منن وجنوده
الوجننود مننأخوذ مننن ذلننک املعنننیّ ،إال أ ّنننه ُأصننملف إلملننه مننا ذکننر يف
ال للسننب ،:فقنند ت ّ
اصننطالحهش مقنناب ً
لخ ن

ننا ذکرننناّ :
أن معنملنننی

اصطالحملنی ال حتمنل علنملهام اإلطالقنايف العرف ّملنة
عرفملنی وآخرین
ّ
تعننی
بل هي مر ّددة بنی ّ
األولنی فإن قامت قرینة علی إرادة املصندر ّ
تعننی الثناثّ ،
وإال حصنل اإلمجنال»...
ّ
األول ،أو علی إرادة اجلامد ّ
انتهی.

1

وبننام ّ
أن الفضننل للمتقنندّ م ننقننل کننالم ال ننهملد (عننن «القواعنند
والفوائد») «:ال نرط لقة :العالمة ،وعرفن ًا :منا یتو ّقنف علملنه تنأثری
 .1کتاب املااس.12 :6 :
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املؤ ّثر يف تأثریه ال يف وجوده ومن خاصملته :أنّه یل م من عدمه العدم
ال من وجوده الوجود کالطهارة للصالة واحلول لل کاة.1»...
وع ّلننن علنننی کنننالم ال نننملی السنننملد املننناتن& يف تعلملقتنننه علنننی
املااس« ::التحقمل ّ
أن ال ننرط يف اللقنة والعنرف لنمل ّإال املعننی
املننذکور نن املعنننی احلنندثي الننذي ذکننره ال ننملی ّأوالً ن ّ
وأن مننا ذکننره
املصنف من املعنی الثاث الذي جعله جامد ًا بذلک املعنی راجع إلی
هذا املعنی».

2

وظنناهر اإلیننرواث واملح ّقن اإلصننفهاث القننائلنی بوحنندة املعنننی
األول مننهام&« :لنمل
لل نرط تبعن ًا لصناح :العنروة ،حملنث قنال ّ
للرشط يف العرف سو معنی واحد وهو تق ّملد أمر بنخخر إ ّمنا واقعن ًا
فنناألول :کتق ّملنند املعلننول بع ّلتننه ،فننإ ّن املعلننول
أو بجعننل جاعننل،
ّ
مرشوط وجنوده بوجنود ّ
کنل جن ء منن أجن اء ع ّلتنه فوجنود الع ّلنة
رشط يف وجود املعلول.
والثاث :کام يف الرشنط يف ضنمن العقندّ ،
فنإن العاقند ینربط بملعنه
فملسمی ذلک األمر رشط ًا ویطل علمله نفسه کلمة ال ارط
بأمر کذا
ّ
والظاهر ّ
أن إطالت ال نرط يف ألسنة النحاة علی املقندّ م يف القضنایا
الرشطملة من هذا الباب ،فإنّه رشط جعيل أو واقعني للوجنود التنا
 .1القواعد والفوائد .62 :1
 .2القواعد والفوائد .62 :1
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فالیاون هلش اصطالح خای يف ذلک .وکذا إطالت ال ننرط علنی
ج ء خمصوی من أج اء الع ّلة يف اصطالح أهنل املعقنول منن هنذا
اخلای.
الباب فقد نقل من العام إلی
ّ
وأ ّما اإلل ام وااللت ام جمموع ًا فض ً
ال عنن االلتن ام فقنط ال نامل
التعهد فلنمل
للتّالملف أو االلت ام فقط وهو ّ

رشطن ًا نعنش ،إذا ع ّلن

ّ
ولعنل إطنالت ال ننرط
ت ّعهده علی أمر کان ذلک األمر هو ال نرط
علی التالملف من باب أنّه رشط للوصل إلی الدرجايف».

1

وأ ّما املح ّق اإلصفهاث قالّ «:
إن ال ننرط ن علنی منا يف کتن:
اللقة ن یطل علنی معنان :وهني اإللن ام وااللتن ام يف البملنع ونحنوه
والعهدة ومطل الربط والتعلمل . ...
والظاهر من االل ام وااللت ام رجوعهام إلی معنی واحد خیتلف
باختالف املرشوط له وامل نروط علملنه ،کنام ّ
أن الظناهر هنو اللن وم
الوضعي دون التالملفي ،فاإلل ام املساوت لإلجیاب لمل

ا یصدت

علمله ال نرط ،بل اإلل ام الرشطي هو جعل اليشء الزم ًا لل نخ
الینفک عنه ّإال بالوفاء به ویساوت العهندة التني عندّ يف معننی آخنر
لل نرط ،بنل یمانن أن یقنالّ :
إن ال ننرطملة ن وهني املبندأ ن بمعننی
الل وم ،وهو تارة جمعول بجعل ترشیعي کجعله يف املعاملة بارتبناط
 .1حاشملة املااس :لإلیرواث .61 :2 :
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عمل أو نتملجة هلا وجعلهام الزم ًا هلا .و ُاخنر  :جمعنول ت ننریعي ال
يف املعاملننة ،کجعننل الصننالة الزمننة للطهننارة ومق ّملنندة ه نا بحملننث
ّ
الینفک وجودها عن وجودها .وثالثة :اری جمعول بجعل ترشیعي،
کرشطملة الوضع واملحاذاة إلحنرات الننار ،فلنمل

ملثنل هنذا اللن وم

جعل وإنّام اجلعل للمل وم أو النالزم تاوینن ًا ،وعلملنه فلنمل

املعننی

الثنناث ن الننذي سننملجيء الاننالم فملننه إن شنناء اهلل تعننالی ن معنننی
آخر.»...

1

دصننلهّ :
أن ال ننرط يف العقنند لنمل
وعننن السن ّملد اخلننوئي بننام ّ

جمن ّنرد

مقارنة الت ام بالت ام أو أمنر آخنر ،وإنّنام هنو نحنو ارتبناط بننی ال ننرط
واملرشوط یقتيض تعلمل نفن

املن نأ والعقند علنی االلتن ام امل ننروط

علمله بيشء ،أو تعلمل الت امه باملن أ والوفناء بنه علنی ءء علنی سنبملل
نإهنام قنند جیتمعننان ،فقنند یاننون ال ننرط بمعنننی
القضنملة املانعننة اخللن ّنو فن ّ
تعلمل نف

العقد علی الت ام املرشوط علمله ب نيء ،بحملث لنو مل یلتن م

األول من أ لنذلک العقند ،کاشنرتاط ال وجنة االسنتقالل يف
به ملا کان ّ
السانی أو عدم إخراجها من ،بلدها فملص ّ بقبول اآلخر.
وقد یاون الرشط بمعنی تعلمل الت امه باملن نأ والوفناء بنه علنی
ءء يف اخلار  ،فملاون العقد فملنه مطلقن ًا وانری مع ّلن وإنّنام املع ّلن
 .1حاشملة املااس :لإلصفهاث

.129 :2
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الت امه ووفائه به ،ویرجع هنذا يف احلقملقنة إلنی جعنل اخلملنار لنفسنه
عند فقدان الوصف املطلوب ،کاشرتاط الاتابة أو العدالة يف قبنول
بملع العبد ،وقد جیتمعان کام إذا اشرتط أحد طريف العقد علی اآلخر
عم ً
ال مع ّملن ًا ،کخملاطة ثوب وکتابة ءء ،فإنّه یاون من تعلمل العقد
علننی الت ن ام اآلخننر بننذلک العمننل وتعلمل ن الت امننه بننذلک العقنند
والوفاء به علی حت ّق ذلک العمل يف اخلار ...انتهی.

1

ملخصنهّ « :
وأفاد بعم املعنایین بنام ّ
إن لل ننرط معنملننی عنند
العرف:
األ ّول :اإلل ام وااللت ام يف ضمن املعاماليف.
الثاث :ما ع ّل علملنه ءء ت ننریع ًا وجعن ً
ال أو تاوینن ًا وخارجن ًا،
بتوضمل  :أنّنه الشنبهة يف صندت ال ننرط عرفن ًا ولقن ًة علنی اإللن ام
وااللت ام يف ضمن املعاماليف ،سواء کان اإلل ام وااللت ام بعنواهنام
أو باحلمل ال ائع ،بل الظاهر ّ
أن مطل اجلعنل يف ضنمنها ،ن سنواء
کان إل ام ًا أو مستتبع ًا له أم کان اإلل ام من أحاامنه ن یانون رشطن ًا
عرفن ًا ،کننام ّ
أن لننه معنننی آخننر يف العننرف :وهننو مننا ع ّلن علملننه ءء
ت ننریع ًا وجعن ً
ال أو تاوینن ًا وخارجن ًا ،فملصنندت علننی نحننو اجلعالنة
والسبات وسائر الرشوط املتداولة بنی الننای نا جعنل ءء مع ّلقن ًا
 .1موسوعة اإلمام اخلوئي .22 :91
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علی ءء ،فملقال للمع ّل علمله ال نرط البمعنی ال ننرط املصنطل
النحويو کام أنّه یطل هذا املعنی أیض ًا علی ما یتو ّقف علمله وجنود
ءء ویل م من عدمه العدم.
األول :بن ّ
نأن االرتبنناط بنننی
ثننش قننال توضننملح ًا ملننا أفنناده يف املعنننی ّ
اإلل ام وااللت ام وبنی العقد الذي وهیام لنمل ّإال احلملثملنة الظرفملنة
1

بأن یاون البملع ونحوه وعا ًء وظرف ًا لنذلک اإللن ام وااللتن ام فقنط
ومننن دون ارتبنناط أحنندمها بنناآلخر إطالق ن ًا ،وکن ّنل منننهام ن العقنند
ّ
مستقل عن اآلخر.
واإلل ام وااللت ام ن
فالظاهر منهام أنّه االلت م الذي ظرفه البملع ال ّ
أن البملع مع ّل علملنه أو
2
متق ّملد بهو رضورة ّ
أن البملع املع ّل علی ال نرط الیاون ال نرط فمله.
إن ال ننرط عبننارة عننن قننرار مسن ّ
ويف موضننع آخننر قننالّ :
نتقل يف
قراریته مقابل قرار البملع ،لان یعترب يف حت ّق عنوانه وحت ّققنه أن یقنع
يف ضننمن العقنند مننن اننری تقململنند مطلق ن ًا ،الللعوضنننی واللإلن نناء
والاملن أ ...انتهی.

3

وعن بعم آخر من أعالم العصننر«:املعننی اجلنامع لل ننرط يف
مجملع استعامالته ال دّ والربط ویستعمل هذا املعننی يف التاوینملنايف
 .1کتاب البملع للخمملني .192 :1
 .2کتاب البملع للخمملني .191 :1
 .3کتاب البملع للخمملني .922 :2
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ک نننننرطملة املحنننناذاة لإلحننننرات وطلننننوع ال ننننم

للنهننننار ،ويف

املجعواليف االعتباریة ن رشعملة کانت أو عرفملة ن ک ننرطملة الطهنارة
بالتعهند
ویعنرب عنن القسنش الثناث
للصالة والقندرة علنی التسنلملش.
ّ
ّ

أیض ن ًاو ّ
التعهنند ب ننيء نحننو شنندّ وربننط لننه بالعه ندة ،فاجلننامع
ألن ّ
القری :بنی مجملع موارد استعامالته إنّام هنو ال ندّ سنواء اسنتعمل يف
الفقننه أو االُصننول أو العلننوم األدبملننة واریهننا ،ولننذا قملننلّ :
إن مننا ّدة
الالمننة بحسنن :األصننل «ال نندّ » فبنندّ لت إحنند النندالنی «الننراء»

واالُخننر «الطنناء» توسننع ًة يف االسننتعاماليف .فنناألقرب يف إرجنناع
ذلک ک ّله إلی االلت ام خالف املنسات العريف. ...

1

املتحصل من مجملع ذلکّ :
فرس بن «اإللن ام وااللتن ام
و
ّ
أن الرشط ّ
يف عقد آخر» أو بنن«الربط وال دّ » ،فعلی هذا هل یوجد جنامع بننی
املعنملنی؟ الظاهر ّ
أن التعریف والتفسری له بأنّه هو اإللن ام وااللتن ام
ّ
يف ضمن عقد آخر لمل

ا مها مظروفان لعقد آخر کنملفام حت ّققنا ولنو

وجمرد املقارنة ویف الظرف ّملنة ،فالیانون ذلنک
علی نحو االستقالل ّ

بمعنی ال نرط العريف ول وم وجوب الوفاء به ،وإنّام یتح ّق ذلنک فنملام
تضمنت تلک الظرفملة العلقنة والنربط شندّ أحندمها بناآلخر وعندم
إذا ّ

مسننتقال ًعننن اآلخننر ،بمعنننی ّ
ّ
أن ال نننرط لننمل
کننوهنام
ّ .1
مهذب األحاام .296 :12

هننو اإللنن ام
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وااللت ام من دون عالقة له بالعقد ،وکون العقد ظرف ًا بحت ًا اری منرتبط
بال نرط ،ولذلک لو آجر شمل ًا أو باعه اریه ووعده يف ضمن العقند أو
مقارن ًا له أمر ًا آخنر ًا مل یانن ذلنک التضنمنی والتقنارن االسنتقال بننی
هذین االلت امنی ا هو مستوجب ًا لصدت الرشط علنی الوعند املنذکور
حتی یستل م وجوب الوفاء تبع ًا له.
فام أفاده بعم املعایین من ّ
أن الظاهر منهام أنّه االلت ام النذي
ظرفه البملع ،ال ّ
دصنل
أن البملع مع ّل علمله ومتق ّملند بنه الیرجنع إلنی ّ
ون ید لذلک توضملح ًا.

فضتةحصلمه أنّه ملننّا ب ّملننا أنّنه الیمانن أن یانون املنراد منن اإللن ام
وااللت ام يف ضمن عقد آخر هو الوعائملة املحضة مع النتحفظ علنی
االستقاللملة ،المنای من القول ّ
بأن مرجع ال نرط إلی نحنو ربنط
وشدّ بملنهام وإناطنة ّ
کنل مننهام بناآلخر وتقململنده بحسن :منا یقتضنمله
موضنوع العقند وحنندوده وضنوابطه املع ّملننة مننن قبنل ال نارع فنقن ّنر
بوحدة معنی الرشط عند العرف ،واألصل فمله هو نحنو منن النربط

وال دّ  ،فملاون کام أفاده السملد اخلوئي :إنّام هو ارتباط بننی ال ننرط
واملرشوط ویقتيض تعلمل نف

املن أ والعقد علی التن ام امل ننروط

علملننه ب ننيء أو تعلملن الت امننه باملن ننأ والوفنناء بننه علننی ءء علننی
اخللو.
سبملل القضملة املانعة
ّ

1
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بقي الاالم يف حتقمل ّ
أن الرشط بنا ًء علنی مااخرتنناه منن رجنوع
املعنملنی :اإلل ام وااللت ام ،وال دّ والربط إلی معنی واحد هنل هنو
مطل اإلل ام وااللت ام أم خصوی ما یاون يف ضنمن عقند آخنر،
کاف لتح ّقن النربط أم مهنا مرتبطنان علنی نحنو
وأ ّن دم الظرفملة ّ
التقململد والتعلمل ؟
مر أنّه وإن أخذ يف تعرینف ال ننرط اإللن ام وااللتن ام (عنند
قد ّ

وفرس به يف کلاميف بعم الفقهاء)ّ ،إال ّ
أن مقتضی التأ ّمل
أهل اللقة ّ

يف موارد استعامالته هنو کوننه معننی حرف ّملن ًا قنائ ًام بنالقری والیمانن
جمرد ًا ومنفص ً
ال عن طنريف العقند ومتع ّلن ال ننرط ،فلنذلک
حلاظه ّ
التعهد االبتدائي والوعد.
ی ال صدقه علی ّ
وعلی هذا قال السملد اخلوئي (يف مصباح الفقاهنة)ّ :
إن ال ننرط
يف اللقنة بمعننی النربط بنننی شنمل نی وقند ُأشننری إلملنه يف املحاني عننن
«القاموی» :من ّ
أن الرشط هو االلت ام يف بملع ونحوه».
لمل

1

ی علی ذلنک يف کتابنه املضناربة...« :إ ّن ال ننرط االبتندائي
وأ ّ
رشط ًا يف احلقملقة ،وإنّام هو وعد دم» ،وقبل سطور يف مقنام

االسننتدالل علننی وجننوب الوفنناء بال نننرط يف ضننمن العقنند اجلننائ
قال« :لعموم قوله|« :املؤمنون عند رشوطهنش» فإنّنه انری خمنت ّ
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یعنش ّ
کنل منا یصندت علملنه
بالرشوط يف ضمن العقنود الالزمنة ،بنل ّ
ال ننرط سننواء أکننان يف ضننمن عقنند الزم أم جننائ  ،بننل لننو مل یاننن
ال نرط ظناهر ًا يف نحنو ارتبناط ءء ب ننيء لقلننا بوجنوب الوفناء
بال نروط االبتدائملة ،لان ّن األمنر لنمل
االبتدائي لمل

کنذلک باعتبنار ّ
أن ال ننرط

رشط ًا يف احلقملقة».

فاتّض بام ذکر عدم کفایة االرتباط علی حدّ الظرفملة ،بل تنا
إلی التعلمل والتقململد علی نحو یقع العقد مبن ّملن ًا علملنه .وذکنر السنملد
املاتن& يف «احلاشملة»« :فالالزم ذکنر ال ننرط يف العقند علنی وجنه
یرتبط به ّ
وإال فلو الت م يف عقد البملع بخملاطة ثوب امل رتي مع عدم
االرتباط بالبملع علی وجه یاون ج ء من املبملع ویاون ا ّلفه موجب ًا
للخملار الیاون ّإال رشط ًا بدوی ًا ،فناملراد منن ال ننرط البندوي منا مل
یرتبط بالعقد وإن ذکر يف ضمنه علی وجه االستقالل.»...

1

هذا مضاف ًا إلی ّ
أن االکتفاء برصف الظرفملنة یننايف الفهنش العنريف
من الرشط.
الصنحة اشنرتاط الضنامن يف
عود إلی بندء :وهنو التوجملنه لعندم
ّ
العنی املستأجرة بدعو  :املنع عن حت ّق مفهوم الرشط ،وتوضنملحه
علی ما أفاده يف «املستند» بام مل ّخصهّ :
إن ال ننرط یرجنع إلنی أحند
 .1حاشملة املااس :للسملد المل دي .111 :2
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األمرین :إ ّما تعلمل االلت ام بالعقد بتح ّق وصنف أو أمنر خنارجي
کاتابة العبد ومعلوم ّ
أن املقام لمل من هذا القبملل ،أو تعلمل أصنل
العقنند علننی االلت ن ام ب ننيء ،فملجنن :الوفنناء بننه بمقتضننی عمننوم
«املؤمنون عند رشوطهش» ،فعلی هذا یعترب أن یانون ال ننرط شنمل ًا
ال لتع ّل االلت ام به ،بأن یاون داخ ً
قاب ً
ال حتت قندرة املرشنوط علملنه
وا ختملاره.
وأ ّمننا األحاننام ال ننرعملة أو العقالئملننة التننی یاننون أمننر رفعهننا

ووضننعها بملنند ال ننارع أو العقننالء فننبام ّأهنننا خارجننة عننن عهنندة

املتعاقدین فالمعنی لوقوعها مورد الرشط يف ضمن العقد.
ومن الواض ّ
أن الضنامن ن النذ معنناه :کنون التلنف يف عهندة

ال ننخ وکننون الذ ّمننة م ننقولة بمثننل التننالف أو قملمتننه ن حاننش
خاصنة والیاناد یتح ّقن بجعنل
رشعي أو عقالئي جمعول بأسنباب ّ
ال ارط والبالت ام املرشوط علملهو خلروجنه عنن اختملنار املتعاقندین
وقملام اعتباره بمعترب آخر ،فالمعننی اللتن ام امل ننروط علملنه بانون
ذمته م قولة رشع ًا أو عقالئمل ًا باملثل أو القملمة.
وهاذا احلال يف اری الضامن من األحاام الوضنع ّملة التني یانون
صننحة
اختملارهننا بملنند ال ننارع کنناإلر  ،فإنّننه ال إشنناال يف عنندم
ّ
ارشاطته يف متن العقد ن يف اری عقد االنقطاع الذي قام الدلملل علملنه ن ،
الورا خار عن
فإنّه اعتبار رشعي خمصوی بطبقايف ّ
خاصة من ّ
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عهدة املتعاقدین إثبات ًا ونفمل ًا ،فالیمان االلت ام بنفوذ رشط الضنامن
بنف

هذا ال نرطّ ،
فإن نفوذه باإلضنافة إلنی العننی املسنتأجرة وإن

قال به مجع منهش السملد املاتن& أنّه باإلضافة إلی اری مورد العقد مل
یلتن م بننه أحنند مننن الفقهنناء .والسنن ّر ماتقنندّ م مننن ّ
أن الضننامن حاننش
ال نرط منن أحند أسنبابه ،فلنش یانن

رشعی له أسباب مع ّملنة ولمل
ثنش انش
اختملاره بملد املا ّلف بعد أن مل یان الرشط م نن ّرع ًا ،ومنن ّ
بفساده يف املقام.
اتةحصلّ :
إن الرشط يف ضمن العقد الیرتتّ :علمله األثر ّإال إذا

کان أمره بملد امل نروط علمله ،له أن یفعل وأن الیفعل ،فملج :علملنه
بعد الرشط أن یفعل بمقتضی قوله|« :املؤمنون عنند رشوطهنش»
الراجع إلی أ ّن اإلیامن مالزم للوفاء بال نرط وأ ّن املؤمن الیتخ ّلنف
عن رشطنه ،وهنذا معننی« :عنند» أ بننی املنؤمن والعمنل ب ننرطه
مالزمة يف اعتبار ال ارع.
وعلمله ففي ّ
کل مورد یاون أمر متع ّل الرشط بملند املنؤمن ،مثنل
الاتابة واخلملاطة ونحوهنا منن االُمنور االختملارینة فهنو طبعن ًا ملن م
بالوف ناء .وأ ّمننا مننا هننو خننار عننن اختملنناره وراجننع إلننی ال ننارع
ن کاملجعواليف الرشعملة التني منهنا الضنامن ن فلنمل

لل نارط تقملنری

القانون وتبدیله والیااد ی مله عموم «املؤمنون» بوجهو لعدم کون
مرشع ًا وال موجد ًا حلاش مل یان مرشوع ًا يف حدّ نفسه.
الرشط ّ
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وهننذا الاننالم جننار يف اننری بنناب الضننامن مننن سننائر األحاننام
املعرب عنها يف کلامننش ب ننرط النتملجنة ّإال فنملام ثبنت کنون
الوضعملة ّ
اختملاره بملد املرشوط علمله ومل یعترب يف حت ّققه سنب :خنای کامللاملنة

بأي مربز کان ،فالمانع من أن
والوکالة ونحومها ا یافي يف إبرازه ّ
یبملع داره مرشوط ًا بأن یاون أثا البملت ن مث ً
ال ن أو امل رعة الفنالث
أیض ًا ملا ًا للم رتي ،أو أن یانون وکنمل ً
ال عننه يف املعاملنة الاذائملنة
هذا االشرتاطو ّ
فإن زمنام هنذا

بحملث تثبت امللاملة أو الوکالة بنف
بأي منربز کنان وال ننرط منن
االعتبار بملد املا ّلف نفسه وله اإلبراز ّ
أحد املربزايف.
فا ّلام کاننت ال ننرائط منن هنذا القبملنل صن ّ اشنرتاطها يف منتن
العقد وشملها دلملل نفوذ الرشط.
وأ ّمننا مننا اعتننرب فملننه لسننب :خننای کالنانناح والطننالت والظهننار
ونحوها أو مل یان اختملناره بملند املا ّلنف ومل یانن لنه إجیناده بالفعنل
حتی بقری الرشط ،کاعتبار الوراثة لألجنبي وامللاملنة ل نخ

بعند

شهر ن منث ً
ال ن املحانوم بنالبطالن ملانان التعلملن املبطنل ،فالیصن ّ
اشرتاطه يف العقد علی سبملل رشط النتملجة ،فالیسوغ البملع ب ننرط
اإلر والبرشط أن یملک اليشء الفالث بعد شهر.
عبی اجلتبتمه فالعربة يف نفوذ الرشط يف رشائنط النتملجنة بتح ّقن
أمرین:
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أحدمها :کون تلک النتملجة حتت اختملنار امل ننروط علملنه بحملنث
یاون قادر ًا علی إجیادها فع ً
ال ولو من اری اشرتاط.
خای يف حت ّققهنا وبنام ّ
أن الضنامن فاقند
والثاث :عدم اعتبار لفظ
ّ
ننش الیصنن ّ اشننرتاطه يف اإلجننارة کننام علملننه
لنننرشط ّ
األول فمننن ث ّ
امل هور.
الصنحة
وأ ّما العاریة فحاهلا حال اإلجنارة يف منناط املننع وعندم
ّ

احلای قد ّ
بمقتضی القاعدة ،إ ّال ّ
صحة اشرتاطه
دل علی ّ
ّ
أن الن ّ
فإهن ّن مستأجرايف» والمریا هل ّن
فملها ،ونظری ذلک إر املنقطعة « ّ
ّإال ّ
اخلای قائش علی حت ّق الوراثة مع االشرتاط.
أن الدلملل
ّ
بصحة الرشط يف اری موارد قملام الدلملل.
فال اش
ّ
صحة رشط الضامن يف عقد اإلجنارة ،هنذا ک ّلنه
فضتةحصل :عدم ّ
لو کان ال نرط منن قبملنل رشط النتملجنة ،بمعننی :أن ینراد بالضنامن
اشتقال ذ ّمة املستأجر بقملمة العنی أو مثلها .وأ ّمنا لنو کنان منن قبملنل
رشط الفعل فسملأي. ...

1

هذا ک ّله ما يف «املستند» يف تبملنی رشط الضامن.
ويف «املستمسک» قال :بأنّه یمانن توجملنه فسناد االشنرتاط بأنّنه
مننن بنناب رشط النتملجننةو إذ النتننائ ال تقبننل أن تاننون مضننافة إلننی
 .1موسوعة اإلمام اخلوئي  222 :92ن .222
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مالک ،فال تاون رشط ًاو إذ التحقمل ّ
أن ال نرط لوک للم ننروط
له ،فإذا امتنع أن تانون لوکنة امتننع أن ت نرتط ملاملتهنا نعنش ،إذا
کانت يف العهدة جاز أن تاون لوکة ،لاّنها حملن ذ ار عن کوهنا
رشط نتملجننة ،بننل تاننون مننن قبملننل رشط الفعننل ،فننإذا قننال :بعتننک
داري ولک علی أن أملک فريس کان من رشط الفعنل وال إشناال
األول
عنيل ملاملنة فنريس وقصند املعننی ّ
يف جوازه ،وإذا قال :ولک ّ

کان أیض ًا من رشط الفعل وکنان صنحملح ًا وإذا قصند ّ
أن لنه ملاملنة
الفری من دون أن تاون يف عهندة امل ننروط علملنه کنان منن رشط
النتملجة وکان مورد ًا لإلشاال املذکور منن ّ
أن النتنائ إذا مل تانن يف
العهنندة التص ن ّ ألن تاننون طرف ن ًا إلضننافة امللاملننة وکننذلک سننائر
األعملان التي الوجود هلنا يف اخلنار إذا مل تانن يف العهندة التانون
لوکة أیض ًا.
وأضنناف إلننی مننا أفننادهّ « :
إن مفنناد صننملقة ال ننرط جمن ّنرد جعننل
التململک بنی املرشوط له والرشط ،الجعل ال ننرط اململنوکّ ،
فنإن
صملقة الرشط التتا ّلفه ،فإذا مل یان جمعوالً مل یانن ثابتن ًا ،فالیانون
رشط النتملجة موجب ًا لتح ّق النتملجة والیصن ّ حملن نذ ترتملن :األثنر
علملها ،ولنمل املنراد منن بطنالن رشط النتملجنة ّإال هنذا املعننی ،أي
عدم ترتّ :النتملجة علملها.
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وعن املح ّق اإلصفهاثّ :
إن الرشط إن کنان بمعننی إلن ام القنری
بيشء أو إل ام ال خ نفسه ب نيء فالدالة خیت ّ برشط الفعنل،
ّ
فإن طبملعة اإلل ام واإلجیاب الیعقل تع ّقلهنا ّإال بالفعنل ،ولانن بنام
ّ
جمنرد جعنل التململنک فالی نمل منا ال یقبنل
أن مفاد صملقة ال نرط ّ
امللک ،بل یاون صملقة الرشط جمرد جعل التململک فالی مل منا ال
یقبننل امللننک ،بننل یاننون صننملقة ال ننرط قننایة عننن إثبننايف نف ن
املرشوط.

1

وقنننال يف موضنننع آخنننر منننن «املستمسنننک»ّ :
إن اإلشننناالنی
یتوجهننان علننی رشط النتملجننة بنننا ًء علننی ّ
أن مفنناد
املننذکورین إ ّنننام ّ

ال نرط متلملک امل نروط له للمرشوط کام یقتضمله مناسبته مع رشط
الفعل.
وأ ّما إذا کان مفاده جمرد االلت ام للمرشوط لنه بال ننرط فملانون

مفاده إن اء امل نروط .وهنو النتملجنة يف ضنمن العقند .فالبنأی بنه
عم ً
ال بعموم نفوذ ال نروطّ ،إال إذا کان مفهومه ال ین نأ ّإال بسنب:
خایّ ،
صنحة
فإن عمنوم نفنوذ ال ننرط حملن نذ الیصنل لت ننریع
ّ
ان ائه بدون ذلک السب. ...:
عبی اجلتبتّ :
إن املانع من انعقاد رشط النتملجة أمران:
2

 .1حاشملة املااس :لإلصفهاث .122 :2
 .2مستمسک العروة الوثقی  29 :12و.926 :19
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أحنندمهاّ :
إن رشط النتملجننة معننناه حت ّق ن املسن ّب :بنفسننه وبنندون
السب :وعدم إماانه.
ثانملهامّ :
إن الظاهر من عموم «املؤمنون عند رشوطهنش» وعمنوم
َال َ ُفوا بض َل ُع ُقود إجیاب الوفاء علی ال نرط إذا کان من قبملل األعامل
واألفعال ،والنتائ لملست من هذا القبملل .وهذا معنی ما یقنالّ :
إن
امل نروط له یملک ال نرط يف عهدة امل نروط علمله والنتائ لملست
يف الذ ّمة.

1
دصنلهّ :
إن القاینايف
األول بنام ّ
وأجاب ال ملی األعظنش عنن ّ

والنتای علی قسمنی :قسش منها تا إلی سب :خنای کنالطالت
والعتات وال وجملة ونحوهنا ،فحملن نذ الیمانن حصنوهلا بال ننرط،
خاصننة بالع ّلننة
نظننری عنندم إماننان حصننول املعلننوم الننذي لننه ع ّلننة ّ
االُخر يف التاوینملايف.

وقسش منها :ال تا حت ّققه إلی سب :خنای کامللاملنة والوکالنة
والوصایة ،فحملن ذ یافي نف ال نرط يف حت ّققها والمانع منه.
إن وفناء ّ
وعن الثناث بتوضنمل منّناّ :
کنل ءء بحسنبه ،فوفناء العمنل
إجیاده يف اخلار ووفاء النتائ ترتمل :اآلثار علملها ،السملام إذا کنان املنراد
من العقود يف قوله تعالیَ :ال َ ُفوا بض َل ُع ُقود العقد املسنببي وعلملنه یلن م يف
العقود وال ننرائط امل نرتطة وجنود امل ننروط علملنه لمللن م علنی العمنل
 .1کتاب املااس 21 :6 :ن .62

کتاب اإلجارة

333

ها والوفاء علملها ،فإن کان املراد من ملاملة املرشوط له للرشنط يف عهندة
املرشوط علمله هذا املعنی فهنو موجنود يف رشط النتملجنة أیضن ًا وإن کنان
املراد اری ذلک ،فلش یقش علمله دلملل يف مقابل العمومايف ،فلو قال«:بعتک
هذه الدار باذا ب نرط أن یاون کسائک » ووقع القبول منن الطنرف،
التعهند وااللتن ام بملا ّملنة الندار يف عقند البملنع فانذا يف ملاملنة
فاام وقع ّ
الاساء وکام وقع إن اء ملاملة الدار وقع إن اء ملاملة الاساء بالرشط.
یتحنند
بضجلتبنینیتمه إن قلنننا إ ّن ال ننرط الت ن ام يف عقنند و(الت ن ام) ّ
االلت ن ام ال ننرطي مننع االلت ن ام املوجننود يف ضننمن العقنند اعتبننار ًا
وإن ا ًء والت ام ًا ووفا ًء ،ویلن م ترتملن :اآلثنار يف کلنملهام ،فلنو مل یقنع
الوفاء لاان االعتبار لقو ًا من دون فنرت بننی القنول بنانت اع امللاملنة
عن احلاش التالملفي أو استقالهلا باجلعل هذا.
فضتةحصلمه أنّه المانع من رشط الضامن بنحو رشط النتملجة وهو
اشتقال ذ ّمنة املسنتأجر باملثنل أو القملمنة علنی تقندیر التلنف .ولع ّلنه

لننذلک ذهنن :املح ّق ن يف «ال ننرائع» (يف بنناب الننرهن)« :إذا رشط
املرنن الوکالة يف العقد لنفسه أو لقریه أو وضع الرهن يف یند عندل
ّ
ولعنل تنر ّدده إنّنام
معنی ومل یان للراهن فسی الوکالة علی تنردد»،1
ّ
صحة رشط النتملجة.
هو يف ل وم هذه الوکالة وعدمه ال أصل ّ
 .1رشائع اإلسالم .21 :2
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وأیض ًا قال السملد املناتن& :بلن وم الوکالنة وعندم جنواز العن ل
مستدالً ّ
بأن جواز الوکالة إنّام هو من حملث کوهنا من العقود اجلائ ة
يف نفسها والینايف ل ومها بالرشط إذا کان مراد املت نارطنی الوکالنة
املستمرة کام هو املعمول ،وبالرشط الوکالنة احلادثنة يف اجلملنة فهنو
ّ
نادر التح ّق  ،وأ ّما البطالن باملويف فالخنالف فملنه بننی الفقهناء وإن
الرشط يف ضمن العقد ...هذا.
مر ّ
أن السملد احلاملش مع الت امنه بنبطالن رشط النتملجنة قنال بعند
وقد ّ
1

سننطور« :أ ّمننا لننو کننان مفنناده جمننرد االلت ن ام للم نننروط لننه بال نننرط

بال نرط ،فمرجعه إلی إن اء رشط النتملجة يف ضمن العقد ،والبنأی بنه
عم ً
ال بعموم نفوذ الرشط ّإال إذا کان مفهومه ال ین أ ّإال لسب :خنای،
ّ
صنحة إن نائه بندون ذلنک
فإن عموم ال نرط حملن نذ الیصنل لت ننریع ّ
2
السب:و ألنّه یاون خمالف ًا للاتاب فملدخل يف الرشط الباطل».
وقویناه منن أنّنه
وهذا إقرار منه& بام
استقر به ال ملی األعظش& ّ
ّ

إن کان املراد مننه ملاملنة امل ننروط لنه لل ننرط يف عهندة املننرشوط
علمله ،فهو موجود يف رشط النتملجة.
هذا مضاف ًا إلی أنّنا سن ّلمنا ّ
أن مفناد ال ننرط لنمل هنو التململنک
ال (باعتبننار ّ
ولننذلک یص ن ّ تع ّلقننه ب نننرط الوصننف يف املبملننع مننث ً
أن
 .1حاشملة املااس :للسملد المل دي .121 :2
 .2مستمسک العروة الوثقی .22 :12
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الوصننف دخننمل ً
ال يف زیننادة القملمننة أو نقصنناهناوال یتع ّل ن بننه امللننک
بالذايفو ّ
ألن امل رتي یملک ذايف ال نيء املوصوف بوصنف کنذا،
الاملوصوف والوصف منفرد ًا واستقالالً ،فنام یقنال بنه يف الوصنف
تصور مفاد الرشط عن ال نمول
یقال يف النتملجة عملن ًا .فام أفاده :من ّ

لرشط النتملجة ینايف تس ّلمه لقابلملة النتملجة للملاملة ّأوالً.
وثانمل ًاّ :
إن مفاد أد ّلة الرشوط هو جعنل التململنک بننی امل ننروط
وامل نروط له بمفاد کان الناقصة ،الجعل نف

امل نروط الذي هو

مفاد کان التا ّمة الذي هو بصدد إنااره.
فضتةحصل :متامملة ما أفاده املح ّق اإلصفهاث من أ ّنه :إن کان بمعننی
اإللن ام وااللتن ام الوضننعي فننال اختصننای لننه بالفعننلو ّ
ألن االلتن ام
یعش رشط النتملجة.
ومطاوعة ل وم ءء الاختصای له بالعمل ،بل ّ
عبی اجلتبت :إن کان متع ّلن ال ننرط فعن ً
ال منن األفعنال (کبنناء
1

جنندار أو خملاطننة ثننوب) کننان مفنناد ال نننرط وجننوب ذلننک الفعننل
ول ومه علی املرشوط علمله حس :اشرتاط املتعاقدین.
وإن کان متع ّلقه حا ًام وضعمل ًا کامللاملة والوقفملنة و ...کنان مفناد
الرشط ل وم ترتمل :اآلثار خارج ًا ،بمعنی فرض حت ّققهنا يف اخلنار
وتل ّبسه بالوجود فملرتتّ :علمله ،والفرت يف ذلک بنی رشط الفعل أو
رشط النتملجة.
 .1حاشملة املااس :لإلصفهاث

.121 :2
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فضحلق :هنو القنول بنفنوذ رشط النتملجنة فنملام الیتو ّقنف وجودهنا
خای.
معنی ومربز
ّ
علی سبّ :

نعش ،الیص ّ ذلک فملام إذا کان للنتملجنة سنب :خنای کنالطالت
وال وا وّ ...
فإن ال نرط ال ّق تلک النتملجة ،ففني مثنل الضنامن

الذي تا إلی سب :اخلای نرجع إلی ما أفاده ال ملی األعظنش&
ر ّد ًا علی من یقول ّ
بأن املرشوط له یملک الرشط يف عهدة امل نروط
بنأن ّ
کنل ءء بحسنبه فانام ّ
علمله والنتائ لملست يف الذ ّمةّ :
أن وفناء

العمل إجیاده يف اخلار فاذلک وفاء النتملجة ترتملن :اآلثنار علملهنا،

فنننف

نحة
قبننول اجلعننل علننی العهنندة بال ننرط کنناف لاللتن ام بصن ّ

الرشط ،هذا واهلل العامل.
عبی اجلتبتّ :
الصنحة
إن األد ّلة الثالثة القائمة علی فسناد رشط
ّ
يف عقنند اإلجننارة قننایة عننن إثبننايف املنندّ عی إلننی هنننا (إطالقننايف
نصوی عدم الضامن مع دلملل نفنوذ ال ننرط متعارضنة والرتجنمل
األولو ملوافقة امل هور ،وقند دفعهناّ :
بنأن مقتضنی القاعندة هنو
مع ّ

التسنناقط مضنناف ًا إلننی ّ
أن وزان دلملننل نفننوذ ال نننرط وزان األد ّلننة
الثانویة) ّ
وإن ال ننرط خمنالف ملقتضنی العقند بندعو  :أ ّن اشنرتاط
املنايف ملقتضاه ینج ّر الی التنناقم يف اإلن ناء ،وقند دفنعّ :
بنأن عقند
اإلجارة لمل فمله اقتضاء عدم الضامن ولمل حقملقته ّاال االسنتملامن،
واایته أنّه الیقتيض الضامن.
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مفص ً
ال.
واملنع عن حت ّق مفهوم الرشط يف املقام وقد دفع آنف ًا ّ
بقنني الاننالم يف وجننه آخننر ذکننره بعضننش علننی مننا ذکننره السننملد
املاتن& يف احلاشنملة بقولنه«:التحقملن يف بناب األماننايف ک ّلملنة عندم
صحة رشط الضامنو ألنّه کاشرتاط ضامن األجنبي بعند عندم کنون
ّ
الملدید ضنامن والأظننّهش یلت منون بجنواز اشنرتاط ضنامن األجنبني
اخلای فتد ّبر.
ّ
وباب العاریة خر بالن ّ
توضننمل مننا أفننادهّ :
ننرف
إن اإلجننارة التسننتل م إذن املننوجر لتصن ّ
1

املستأجر يف العنی املستأجرة وتسن ّلطه علملهناو إلمانان االنتفناع منع
کننون العنننی يف ینند املننوجر ،فعلننی هننذا ال یننالزم عقنند اإلجننارة

االسننتملامن ،فا ّنننه قنند یتح ّق ن االسننتملامن وقنند ال یتح ّق ن ّاال ّ
أن إذن
املالننک للمسننتأجر أن یتسنن ّلط علننی العنننی یوجنن :صننریورة ینند
املسننتأجر ینند املالننک ،ولاّنهننا ینند فرعملننة کملنند الوکملننل والننودعي
واملضننارب ،بننل وحتننی ینند ال وجننة واألوالد ،فالملنند يف مجملننع هننذه
املوارد ید املالک مع تفناويف األصنلملة والفرعملنة ،هنذا منن جانن،:
ومن جان :آخر :نعلش بحسن :االسنتقراء حصننر أسنباب الضنامن
(باملثل أو القملمة) :يف اإلتالف مبارشة أو تسبملب ًا والملد العدوانملة ،أو
التلف عن تعدّ وتفریط ولو يف مورد األمانة.
 .1حاشملة املااس :للسملد المل دي

.112 :2
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مر ّ
أن ید املستأجر ید املالک
فام هو موجود يف املقام هو الملد وقد ّ
لوقوع التسلملط له بإذن املالک کملد الوکملل ،ف ننرط الضنامن حملن نذ
کرشط حصول ال وجملنة أو الطنالت بننف

منر عندم
ال ننرط وقند ّ

خای ،فرشط الضامن (يف
صحة رشط النتملجة فملام تا إلی سب:
ّ
ّ
اإلجننارة) ک نننرط ضننامن األجنبنني ،وأ ّمننا رشط الضننامن يف العاریننة
فلملحمننل علننی رشط الفعننل وهننو إعطنناء القملمننة مننن مالننه أو یقننال
بخروجه بالتع ّبد.
ولا ّن اإلشاالّ :
جمرد اإلذن الیوج :صریورة یند املسنتأجر
إن ّ
ید املالک.
إن تس ن ّلطه علننی العنننی تسن ّلط عننن إذن املالننک ،کننام ّ
بننل ّ
أن إذن
املالک للضملف يف أکل طعامه الیوج :کنون أکلنه أکنل املالنک بنل
هننو أکننل الضننملف يف احلقملقننة واالعتبننار واقننع بننإذن املالننک ،وهننذا
بخننالف الوکملننلو ّ
ألن الوکالننة اسننتنابة يف التصنن ّرف ،والفننرت بنننی
اإلذن والوکالة معلوم.
وأ ّما ید الودعي فهني أیضن ًا یند املالنکو ّ
ألن الودیعنة اسنتنابة يف
احلفظ.
وأ ّما يف اإلجارة :فلنش یعتنرب النملابنة فملهنا عنن املالنک أصن ً
ال هنذا
ّأوالً .وثانمل ًا :بعد التن ّ ل وتس ّلش کون یند املسنتأجر یند املنالاف فنملام
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هو املانع من رشط ضامن األجنبي إذا ساعد االعتبار العقالئي ،بعد
کون املدار يف املعاماليف هو بناء العقالء ما مل یردع عنه ال ارع وقند
جر بناء العقالء علی رشط الضامن.
وأ ّمننا مننا أفنناده يف بنناب العاریننة باحلمننل علننی رشط الفعننل أو

اخلای ،ففملهّ :
إن احلمل املذکور خالف الظناهر،
ّ
بخروجها بالن ّ
وأ ّما اخلرو بالن ّ  :فالیبعد القول ّ
بأن اشرتاکهام يف املنناط ن وهنو
االستملامن ن یقتيض ّاحتاد اإلجارة والعاریة ،فحمنل النن ّ النوارد يف
العاریة علی خالف القاعدة الیساعده لسانه.
بصحة الرشط املذکور.
هذا مضاف ًا إلی شهادة بعم النصوی
ّ
ی اض :روایة «الرسائر» (عنن کتناب موسنی بنن بانر) عنن العبند
قننال :سننألته عنن رجننل اسننتأجر ّ
ًلننه طعامن ًا
مالحن ًا و ّ

الصنال

يف سنفملنة واشنرتط علملنه إن نقن

فعلملنه؟ قنال « :مقنی

فعب نینیه»،

قلت :فربام زاد ،قال« :ملأعهن هو المه زاد ف ه؟» قلنت :ال ،قنال« :فانیو

ذلک».

1

ی اض :روایة موسی بن بار عن أ احلسنن

قنال :سنألته عنن

رجل استأجر سفملنة منن ّ
منالح ،فحملهنا طعامن ًا واشنرتط علملنه إن
نق

الطعام فعلمله؟ قال« :يفضئٍ» ،قلت :إنّه ر ّبام زاد الطعنام ،قنال:

 .1وسائل ال ملعة  / 191 :11کتاب اإلجارة ب  22ح .1
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فقال« :ملأعهن اتاح المه زاد ف ه ش ئ اض؟» قلت :ال ،قنال« :هنیو لصنیضنن

الضعضم الٍملضدی عب ه ال قصض ذا کض قأ اشرتط ذلک».

1

وما أجاب عن االستدالل ن يف «اجلواهر» ن هذه الروایايفّ :
بنأن
موردها ضامن من أخذ االُجرة المن دفع االُجرة .2وبعبنارة ُاخنر
موردها ضامن األجری والاملستأجر.
مننندفع :بن ّ
نأن املننالک فننملهام واحنند وهننو االسننتملامن وخصوصننملة
األجری ملقاة.
و ا ذکر ظهر أنّه علی القول بعدم رشط الضامن فسناد اإلجنارة
لو کنان الندلملل علنی بطنالن ال ننرط املنذکور هنو خمالفتنه ملقتضنی
العقدو ألنّه یؤول إلی التناق

يف اإلن اء وانتفاء العقد.

منر
وأ ّما لو کان املستند لبطالنه هو املوانع الثالثنة املتقدّ منة التني ّ
بملاهنا فملبتني فساد اإلجارة من أجل الضامن علی البحث عنن فسناد
الرشط الفاسد للعقد هذا.
نعش ،نقل اخلالف عن االساايف 3والطنويس 4منن إطنالت الضنامن
بعد متامملة اإلجارة والخیلو من وجهو ألنّه مقتضی عمنوم «علنی الملند»
 .1وسائل ال ملعة  / 122 :11کتاب اإلجارة ب  92ح .2
 .2جواهر الاالم .212 :22
 .3نقل عنه ّ
العالمة يف املختلف .166 :6
 .4املبسوط .221 :9
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املقترص يف اخلرو عنه علی ما يف املدّ ة لدلملله ،بمعنی :أنّه خر منه زمان
اإلجارة واریه مل خیر عن حتته ،واالستصحاب الیعارض العام.
نعش ،إذا کنان تنرک املطالبنة اسنتملامن عرفن ًا دخنل يف عمنوم نفني
الضامن ،وت مله أد ّلة االستملامن فالیضمن بدوهنام کام الیبعد صدقه
مع عدم التقصری من املستأجر.
ثم هذا ذا کضم اإليفضری صح حت الیض ذا کضم بضطبت]1[. ...

[ .]1کام هو امل هورو لقاعدة «ماال یضمن بصنحملحه الیضنمن
بفاسننده» فحملننث إ ّنننه الضننامن يف اإلجننارة الصننحملحة فاننذلک يف
ّ
واسنتدل هنا يف املقنام يف داني «التنذکرة» 1و«القواعند»
الفاسدة،

2

و«التحریر» 3وعن «جامع املقاصد» ،4ومن ّ
أن التسلملط کان ألجنل
الوفاء بالعقد الاری ،فالملد علمله من اری هذه اجلهة ید وتصن ّرف من
دون رضا املالک فملل مه الضامن ،وهو خریة «الریاض».5
ولا ّن اإلشاالّ :
إن ظاهر نصوی عدم الضنامن منع االسنتملامن
عموم احلاش لصورة التلف املؤ ّدي إلی فساد العقد من ّأول األمنر،
 .1تذکرة الفقهاء ( 2ط ت).912 :
 .2قواعد األحاام .922 :2
 .3حتریر األحاام .112 :9
 .4جامع املقاصد .222 :2
 .5ریاض املسائل 22 :12ن .22
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ّ
فتدل تلک النصوی علی نفي الضامن مع االسنتملامن ،ولنو کنان يف
فإن النصنوی ّ
تندل علنی ّ
العقد الفاسدّ ،
أن االسنتملامن املبنني علنی
تبنی بطالن العقد.
العقد موضوع لعدم الضامن وإن ّ
ال لی بضلصحت ذا اشرتط عب ه الداء یقأار خمصوم ینیع یضلنیه عبنیی
ّقأمل الةب

ال الةع ن بع وا الأام ]1[. ...

[ .]1ال إشاال يف ذلنک علنی سنبملل رشط الفعنل الراجنع إلنی
معنی من املال علی تقندیر
اشرتاط املوجر علی املستأجر دفع مقدار ّ
تلف العنی من اری أن یاون ذ ّمته م قولة بيشء ،بنل یانون الندفع
یف تالملف دم کاشرتاط اخلملاطة والنملابة.
وهذا لتاممملة املقتضی وهو « ّ
ملعش
أن النای مس ّلطون علنی أمنواهلش» فن ّ
هذا «املؤمنون عند رشوطهش» فالمانع من شموله لعموم نفوذ ال ننرط،
بعد أن یاون سائق ًا وجائ ًا وصریورته واجب ًا بعنوان الوفاء بالرشط.
والثمرة :أنّه لو مايف املستأجر قبل الدفع مل ار القملمنة ن علنی
فرض تلف العنی ن عن ترکتهو لعندم اشنتقال ذ ّمتنه بضنامن منا ّ ّإال
بنا ًء علی القول برجوع رشط الضامن المله وإرادة تصنحمل ال ننرط
علی سبملل رشط النتملجة.
والظاهر عندم الفنرت يف املقنام بننی أن یانون امل ننروط دفنع منا
یساوي قملمة العنی أو ّ
األقل أو األکثر منها بعند أن مل یانن ال ننرط
بعنوان الضامن ،بل هو رشط فعل خارجي ،فاملناط فملها واحد.
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الظضه عأم اله ق عأم الأام یع عأم األی ملع]1[. ...

املرصح به يف «اجلواهر» 1عمن ً
ال باالستصنحاب،
[ .]1وهذا هو
ّ

ّ
وألن املناط ن وهو أمانملة العنی ن يف املنوردین واحند بعند أن مل یمننع
یترصف بعد ذلک فملها.
املوجر عن عنی ماله ومل ّ

متوجهن ًا إلنی الفسناد وعاملن ًا بنه لتسنلملطه
والس ّملام إذا کان املوجر
ّ

علی العنی من دون حت ّق اإلجارة ،ولنذا قنال املناتن&« :خصوصن ًا
إذا کان املوجر عامل ًا بالبطالن حننی اإلقبناض دون املسنتأجر» ،فهنو
املفويف ملال نفسه.
مع علمه کأنّه ّ

 .1جواهر الاالم .216 :22

