
 
 

  مجموعۀ
 مباحث خارج فقه

 

 استاد معظم

 «مدظله العالی»یثربی  هللاحضرت آیت ا

 

 «جارةکتاب اإل»

  12شماره: 





373  الضمان في اإلجارة
 

 

لف الثوب بعد اخلیاطة ضمن قیمته  ییاهاو ساحهت    أت: إذا 3مسألة 

تلهف ممهموًاو أس  متاعاو إلی مکان معهن  مه    لومحلاالُجرة املسامة، سکذا 

ً   یممن قیمته   ،أتلف  او  ، اليف ذله  املکهانفإ بهن  أن یکهون املاله  یه  

 يف  أن یکهونالکهذا س س ییاهاو مها االُجهرة،أُاجهرة  غ  ییط بال  نیتمم

او بن قیمته  غه  ومهو  يف مکاًه  ا س   بهال ُاجهرة أس يف ذله   املتاع ی  

 [1]1املکان ما االُجرة کام قدیقا .

 صن  الاللنح لنما منلمن  ال  11قد مّر الکالم يف املسألة [. 1]

متنلم إّن املتسنل  من  احان لس اقنت الُ اة بنر   أمن  هننل أفلده 

 الصنال و لی نّ  متلمن  يف مان  اةقنتم ل  إحتّاق التسنیم   و العم 

 فمهل.   ئر ل ريف دا ه أو  اجلدا  نلء و الصممو

يف حتّانق التسنیم  يف  متلم لیعم واخلالف يف ک لیة ال راغ ع  اإل

عنالم للن  ن ممهنل  فنبهع عنّد  من  احو الصنملةةو ةما  اخلملطن

ذهنننع ةلعنننة ا  نننر  و متنننلم ق  لإلت ّانننیاحّوا )ولّن التسنننیم  

 4«املبسنم »ع  الشمخ يف و  نی لل  الالينمالالن 3امل ّاقو 2کللشهمد

الت صم   نی کمن العم  يف میک املستأبر فمست ّق مطللبة اة بر  

خیمطن   يملستأبر کنللامس النبکمن العم  يف میک او  إمتلم العم  

                                                 

 .324  ص2: ج. العرو  المثا 1

  .184  ص1: ج. مسللک احفهلم2

  .112  ص7: ج. بلمع املالاد4

 .234 ن 232ص  4: ج. املبسم 3
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فمسنت ّق مطللبنة اة بنر   تسنیم  منم د العمن  لیمسنتأبر   يف  مت 

وم  آثل  اخلالف منلن    صندده ا ن وهنم أّنن  لنم أألین  احبن  

وبنع عیمن  قممنة الانمس منع وان   ةمااًل  عد متلم اخلملط الامس

ما لألب  ا بر  املسام   ووبهن  واحن) ) ننلًء عین  الانو مةاملخمط

متلمن  فهنم یسنت ّق اة بنر  لألسنیمم  و حتّاق احّوا ؛ حّن العم  قد

میکنًل أیضنًل  فکمن الص ةأّمل حامن الاممة لیامس خممطًل و هبا  عی 

   املتص   للما .لیمستأبر فمضم  املتی ةً ومل

ألنالف قبن    فم تم  أن یانلا: لّن اإلوأّمل  نلًء عی  المب  الالين

مبنع ةن سنلا العاند لعندم ا تصنلص الابض )کنللتی  قبین   م

 بنلس البمنع  «کل  مبیا تلف قبهل قبمه  ف هو مهن مها  با عه »الالعد : 

 اإلبل    لإلألالف فالیست ّق احب  اة بر  . فتن سخ

امل نرو  و العمن  یتبع ةو ام أّن میکمة املستأبر لما  املخمط

فمخننرج    ننروج العمنن  عنن  میننک املسننتأبر  لن سننلا اإلبننل  

بن  قممنة فمضنم  اح  ملبکم  ع  میک  أیضًل  لةن سلاالما  ا

 هبا أّوةً.  ألالفالامس ة خممط  لإل

  بننربنن  مطللبننة اح  عنندم اقننت الُ اح وثلنمننًل: یمکنن  الاننما 

ذلنک  منعو  بن لعدم ألسنیم  املسنتأبر عیمن  من  قبن  اح ؛وقامطهل

ام بفن  المان  لیممانمف يف املیکمنة خممطًل لتبعّمنةیضم  قممة الامس 

 .معلً  مة نأي املخمطن أیضًل  ا ت ألالف فمضم  أّن  حلم  لیامس  لإل
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 ننی الن  اجلمنع الربنم   ةقنتیاام  ؛وفسلد هبا المب  واحن)

مع أّن نتم ة العم  لیعلم  دون مللنک العننی    العم  واملعّم 

 نصلف.اةو مضلفًل لل  أّن  ةیمافق قلعد  العدا

یرتألنع و مضلء اإلبنل  لبر  نی وثللاًل: أن یالا  للتخم  لیمستأ

فسننخ و بنن  اة بننر  وحننامن الاننمس خممطننلً عیمنن  اقننت الُ اح

حنامن الانمس ةن  و یرتألع عیم  عدم اقت الُ اة بر و  اإلبل  

 خممط.

قننليف يف املعننلمال  هننم هننبا الاننما:  نأّن اح یّمبنن ویمکن  أن 

 یکنمنةهنبا  العاد  منالة الصم   )يف املعلمینة  فعین و  التال ض

 ن  هنم   ط لت  یکمن م   لس ألعنّدد املطینمسئالتال ض م  الرشا

أقّ  م  ختم   لاماة املعلمیة  فمع عدم حتّاق التسیم  م  طرف فال

 فسنخ املعلمینةو اةلتاام  یمازمن و مضلء املعلمیةلالطرف ا  ر يف 

کنّ  »: ياعد  فمکنمن النتم نة ممافانة النبنمالربم  لل  الامو

مضنلء إلاام  اإلامهلل عی  عدم تد  م  لمح اشلیالع« مبمع ألی ...

ولن کلنننخم خملل ننة لیالعنند  منن  لمننح   املعلمیننة يف اننم   التینن 

نهل لتعمنی اةن سلا  مع أّن  قدمّر لّن ماتض  الالعد  التخمن  ألضمّ 

 ألالف يف البمع.ألالف کام التام    املشهم  يف  لس اإلاإلو يف التی 

متلم العم  ألسنیمم  : ل أنّ )ّوا لّن التمبم  لیاما اح  وکم  کلن

أي ال عن  نن  يهم أّن املسنتأبر عیمن  ن نل العمن   نلملعن  املصند 
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 نظن   ق التسیم ت اّ ی   و امل رو  لصمل و ن الصلد  ع  ال لع 

مضلفًل لل  أّن ید احب  عی  امللا . احلّ  و اةقتم ل  عی  الصال 

 قع يف ید املللک.العم  و أنّ کمد املستأبر لکمن  مأذونًل عن  فک

نظر العرف والعاالء هم وبنمد  حمطّ شکلا: أّن مل هم ولکّ  اإل

  فللنظر ن  ماالً  نثر يف الامس اةقتم ل  لّنام ألعّیق  مبمد احو  ثراح

ع واملسنبّ  يممحنمع ولنمل  يطریان يلل  العم   لملعن  املصند 

بنمد جینلد والمجیلد السبع  هبا مضلفًل للن  أّن اإلل ة ماقط یت ّاق

عّیننق اإلبننل   هننم تخمتی ننلن  لةعتبننل  وقنند مننّر أّن مو ذاألننلً  انمت نند

ثننر لنندوثًل عننّ  عننن   مبننمد اح يالعمنن   معننن  اقنن  املصنند  الننب

متلم حمضنًل يف مان  اإلیک    ةهبا  جیلده  فعی لفمبمد العم  عنی 

الکالم يف التسیم  فإّن  ةیت ّاق لّة  تسیم  منم د  کبلکو  ةاخلملط

مع التنّاا فالأقّ  م  و  قليف يف لاماة املعلمیةوأّن  هم اح العم .

 الضننمنمة؛ر الرشننو  ئألعّهنند املتعننلمینی عیمنن  يف حننم  العانند کسننل

 عینن  ألسننیم  مننم د العمنن  کننن ل العمنن  یتعهنندبنن  ّن احأ داهننة 

 يممقمف عی  ألسنیم  العننی التن اح بر الا:  أّن التسیم  یلبلک و

 د فمهل اةثر.بأو

منن   1مسننألة  يف شننکلا يف املاننلمل الکننالم لننما اإلشننبعنأوقنند 

ال ص  السل ق م  أّن    یک  م  قبم  التی  قب  الابض  عند أن   

 منم د اإلبنل  نن  ان تهل يأنن  منةاملخمطو ن وهم الامسالعنی ن یک  
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 هني مت ّاانةونن  ةاخلملطن يأعنن  با  العم  ألعّیاخم اإلبل    ّناملو

  .معن  لابض العم  لّة ال راغ من وة

وهنم ن  وا د عی  الاما الالينة  شکلا  أّن اإل أببنل عن : و قد

لّن املسننتأبر عیمن  هننم و ن بن  عینن  ألسنیم  مننم د العمن ألعّهند اح

منلطن  واملسنتأبر و ةقليف املللمّ أ يهم البو م  العم املتملد  ثراح

ألمقن  ألسنیم  منل  يب  وم  البدهیألبعًل ملیکمة العم  م  اح  میکی

عیم  قلعند  التین  فمنطبق   هم منت و مم ده تسیم   آبر ن س  ل 

يف املانلم من  أّن احبن  و قب  الابض  فام أفنلده يف املسنألة السنل اة

ننًل   ألی ن   متعمّ )لم أألی   أو حنمّ  مةحلم  لیاممة مع وا  املخمط

ملنلمّر من  أّن  ؛متنلم العمن إق التسنیم   حتّان ةنسنّی  أنّ  لحّنن ؛مندفع

رو  نمنن  الشنن عیمنن  املعلمیننة أو أّننن  عینن  احقننّ   يبنننامل التسننیم 

مضننلء ل  نننی أبر خمننّ  تفلملسنن  اة ألکلزیننة هننم التاننل ض و  یت ّاننق

منااًل أو  ة ّد  دا العنی التلل نو ال سخاملعلمیة واةلتاام  یمازم  أو 

 واهلل العل . ت قمم

لتفصهیل الثهوب  سأس القصهاةة أ ة: إذا أفسد ا جه  للییاطه4مسألة 

ههس ،ضههمن کههذا س ،ان يف ختاًهه ام إذا جنههی يف ا امتهه  أس اخلت ههکههذا ا   

 هکل  من آجر ًفس  لعمهل يف مها  املسهتأجر إذا أفسهدس البیااةس الک ا 

لعمهوم  ؛غ  قصهدهبإن کان س یکون ضامناو إذا جتاسز عن ا د  املأذسن فی 

يف الرجل یعاه  الثهوب  :للص یح عن أيب عبداهللس ...«من أتلف»
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ف هو  فأفسهدجهراو علهی أن یصهلح أعایته  أکهل  عامهل »غ ، فقها : لیصب

إن مل یت هاسز عهن ا هد  املهأذسن فیه  س بهل اها ر املوه وة ضهامً  ،ضامن

ان ااذقهاو مهن سبب اخلتان ما کهون اخلت هبسلکن   موکل، فلو مات الولد 

ی عن ول   او به هالقاا بأن کان أصل اخلتان ممه غ  أن یتعد  يف ضهامً   ،ر 

 [1]1شکا .إ

لذا أفسند الصنلنع حنم  ولنم :»«عئرانالش»امل ّاق يف فع  [. 1]

يف  جینننيلم رُ أو احلّ ننل  حیننرُ الاننمس أو خیننکننلن للذقننًل کللاّصنن

 أو یت نلوز لندّ  ةممقله للن  احلشن  فمسبقلن خیت  ل لمت  أو اخلتّ 

أو  فماتن أو ی صند  احلنلفرما  أن حیم  عی   البمطل کبا و اخلتلن 

 نعوابتهد  أّمل لم ألین  يف یند الصنل التل لم و اّ ةالد مل یّض  جیني

 املناّل ة سبب  م  ة  أل ریط وةألعّد   یضم  عی  احاّ)  وکبا 

 2...«.احشهرةیضمنلن لّة ملیتی  ع  أل ریط عی  و ياملکل و

  :کالم يف أمری لفل

  .ألالف احب  مم د العم لاحّوا:

 : ألی  مم د العم .الالين

احبنن  مننم د العمنن   فللظننلهر عنندم  لألننالفهننم و أّمننل احّوا:

عمند و لیضامن لذا کلن ع  عین  ممببلً شکلا يف کمن  اإلو اخلالف

                                                 

  .323ص  2: ج. العرو  المثا 1

  .138  ص2: ج. رشائع اإلقالم2
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ع  ألاص ه  أو قصنم ه کعندم معرفتن   للصننلعة  ئشنالنل أاخلط أو

 أو الصملةة مااًل. ةکلخلملط

الاصنم  و العم  للن  التین  منع عندم التاصن  لم أّد وهکبا 

 ندون لذن  يالصنب ةلذن املللنک أو معلجلن غن  لک  لم وقع العمن  

ألنالف منع عندم حتّانق اإلو لّنام الکالم واخلالف فمام لم وقنعو   ولمّ 

 نإذن  ةمع وقم  العم   نإذن املللنک أو املعلجلنو التاص و الاصم 

  .ّي   )يف الصباملریض أو ولمّ 

املبکم  يف املنت   لیص م)و ألالفاإل  وقد لک   للضامن لالعد

يف الربن   ي عن  أ  عبنداهللد  ن  عناامن  عن  احلیبن)ع  احلنام

جراو علی أن أعایت  أکل  عامل »فالا:   فمس ده لمصبغ یعط  الامس 

 1.«ف و ضامن فأفسدیصلح 

قنلا:  ي عن  أ  عبند اهللوهکبا ة هل کروایة ا  ر  لی یب

کهل  أجه  یعاهی االُجهرة علهی أن »فانلا:  ؟ل  ی سندقئ  عن  الاّصن

 2.« و ضامنیصلح فیفسد ف

قنلا:  عن  أ  عبنداهلل وأیضًل  وایة لقامعم     أ  الصنبل 

ً ه  :»قلا ؟ل  فمخرق قألت  ع  الامس أدفع  لل  الاّص  هام أغرم  فإ  ً إ

 3«.دفعت  إلی  لیصل   سمل تدفا إلی  لیفسده

                                                 

 .11   21س: کتلس اإلبل    137  ص11: جوقلئ  الشمعة. 1
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م  بام جنت یده»اة  ر ...قلا:  ت و  وای  1.«غر 

لّن »قننننلا:  عنننن  أ  عبننننداهلل وأیضننننًل  وایننننة السننننکمين

فضنس   صنی)  ل ن ی  فع للم   ب  اقتأبر  بالً  أم املؤمننی

 2.«ن  أم املؤمننیفضمّ   البلس فلنصد املسام  

يف الروایننل  والضننامن مت ّاننق  ةعنندم  صماننم يومنن  البنندهی

 اال .فسلد لت  مع اإلذن يف اإل لإل

ع  احلّد املنأذون فمن  فنلأل ق  احب ف ي کّ  مم د جتلوز العلم  

فسنلد فمهنل هنم عننی لم کلن  غن  قصنده یضنم ؛ حّن اإلو ألالفاإل

 ألالف.اإل

ألالف اةأل لُ أو وقع اإلو ةدفصوأّمل لمألرأّلع ال سلد م   لس ال

عننن   فعنن   يمننع عنندم الت ننلوز عنن  احلننّد املننأذون فمنن  والتعنندّ 

 5«اجلماهر»ملا للم  يف و 4«ةیل الک»کبا و عدم الضامن :3«الت ریر»

فنإّن   ألنالفلیضامن ولن ادُ اإلالرافعة هل : اإلذن املستند  لعّ  و

  إذن املللک ة  ممبع الضامن لةلعًل.  ألالفاإل

لذا کننلن ال سننلد مسننتندًا للنن  لبننلزه املللننک وأمننره  :سباجلملههة
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 ية؛ حّن النب ضهم  منالة ا لة امل يلضامن احب  الب فالماتيض

 لرمة ملل  هم املللک.لقنلد 

رفة عنام ن ن  نام الصن م ة منصنتاّدمة وة قمّ وأّمل الروایل  امل

 ام أمر  ن   اال  فأفسد ةأّن  یأيتلظهم هل فمم  کلن أب ًا لإل ؛فم 

العمن  للن  لقننلد لن ألنّ  و ألرأّلع عیم  ال سنلد يف اخلنل ج و املللک

 احب  املبلرش.

فالیشنم  انم   التین    السنالمةصنم    ألاممد لذن   :ودعم 

   يف یّ خت یاد ةالتاممد فالو يم  قبم  الداع ةالمس أّن ال :مدفمعة

 اإلذن.

ل   املالزمنة بهینخملن و یمازم  لّن اإلذن يف يشء لذن  :فاملت ص 

عندم و لضنع   يتی  الصنبلکلن مستیامًل ن  ماالً  نلّن اخلتلن ف مح 

 فلإلذن يف اخلتلن لذن يف ةزم   لّة أّن  ةجیمز لآلذن اإلذن    حتّمی 

ینًل للن  احبن  للن  أّنن  مؤدّ  خملن   ییت نو فنع الضنامن ر يف   یؤثّ و

ولن کنلن « فسنلداإل»لعدم کمن احبن  مأذوننًل فمن   کنام أّن  ؛التی 

فینم اند  عنن  يف الننمم ألنّ  لقننلده للن   ةیصدُ لّة منع الاصند.

التاص  عن  يف هبه احلللة  ولکنّن  یسنتیام عندم  يالنلئ  لّة أّن  ینت 

 اإلفسنلدلعدم اةلتملج للن  اةلت نل ؛ وحّن  ؛المحع التکیم  ة

يف  رّ نلت  یالا  أّن عدم الاصد فم  مض ةلمل م  العنلوی  الاصدی
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فسلد عن   بل   لإلمضلفًل لل  أّن ختصمص اح  ألالفالصدُ يف اإل

 ن  و  حینت  للن  البمنلن  نبه  اةقته لن لاّیة منما ده قصد ییام 

شننکلا يف لفال  رو یل نالضن لکننمن الضنامن منن  ؛ بنل  الکان  اح

 الضامن.

تبیار تاب ب أس من »:قما أم املؤمننیوةقمام  عد ملو د م  

هکبا ملو د يف عّد  م  و 1«  سإال  ف و ل  ضامنمن سلی   فلیأخذ الربا ة

للن   لقننلد ال عن فبعند متلممنة  2«مسهل ء مرإبال دم یال»الروایل : 

لّة أّنن    يف احلکن   للضنامنشکلا ل بل  ةملذکرنله م  احو لناخلتّ 

ع م  ألرأّلن أ  اخلطتعیم  لک  الا يلذا کلن مشتبهًل وةعلمدًا فم ر

 .  الدیة

 ينع  ة أيف  نللت ریق يف املنما د  نأن یانلا يف أمانلا املانلم النب

ألالف النن ل أو إةأثر لإلذن لیمسنتأبر وةاعتبنل   ن  يف النالزم کن

دم ثبمأل  يف ة ه کنللامس عو   عیم  )کللصبي   ابم  الضامناململّ 

 املیاصننل   أو الت صننم  يف الاننمس و...؛ حّن اإلذن يف أماننلهل البننلي

 لذن لیخرُ والتی  فالحامن.

یک   وحمّ  الکالم مل لذا   :هم ألی  مم د العم و ،ا مر الثاين

أل ریط  فه  یالا فم   للضامن کام هم املنسمس لل  و ع  ألعدّ 
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کام يف ن  احّوا دعم  اإلةل  ع  ي   لک 2د موامل 1مدسال

أو عدم الضامن کام ع  املشهم  أو یالا  للت صم   نی ن  3«املسللک»

 ه .املأممن واملتّ 

 ة: لّ فال ّد م  ماللظ  لسلن احد

ا االُ  رسُ مننه  مللغ بالصو نلت  قلا يف اخلي) وایة احلیب :سلیأم 

یمن  لن  أو قند رسُ وکنّ  ق   أّنننّی   م  يشء فی  خیرج من  عی  أمر

أّن  قد ذهع  زع و یا  البّمنةلن   و   فیمل عیم  يشءعف فإن  کا 

 4.عی  قمل  ةن مّ ل  لن   یک   فاد حمن اّدع  عیم   يالب

فلملسننت لد منهننل عنندم الضننامن ثبمألننًل لننم  یاننع التینن  عنن  ألعننّد 

 .أل ریطو

عنن   بنن  و عنن  احلیبنن  مایهننل مننع زیننلد   وایننة ا  ننر  :الثاًیههة

 5«. و مؤمتن» :قلا   قعده عی  متلع  فرسقأب ًا فأاقتأبر 

الت نریط يف و يثبل  عدم التعندّ للل   احللبةویست لد منهل عدم 

حیتمنن  کننمن الننبی  قرینننة عینن  ألاممنند الصنند   صننم   و احبنن  

 لذا کلنل مؤمتننی. بلکأیضًل کّبلغ الصو لاّس غالو اةطمئنلن

                                                 

 .366ص :. اةنتصل 1

  .634ص :. املانعة2

  .224  ص1: ج. مسللک احفهلم4
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کههان » :قننلا هللعنن  أ  عبنندا وایننة احلیبنني أیضننًل  :الثالثههة

ههیمههم   أم املههؤمنن  أيبللنههاو سکههان  او اة سالصهها ا ااتیاطههن القص 

 1.«  علی  إذا کان مأموًاو یتاو  

ن کههان أيب یمههم  »: مننل  واه ال امنن  عنن  أ  عبننداهلل :الرابعههة

 2.«ل علی  م  فتی عيل بن ا سن کانفسدا سأاة ما الصا ا سالقص  

 ا منهام  للنسبة لل  أمنماهلامطمّ التو  ّض لنّ  الت  :«احلدائق»و يف 

 3ة يف أمماا النليف.و نل العلم  يف أمماهلامام   یضمّ أّن و

ّن لح  للروایتنی لابنم  الضنامن من  لمنح ویمک  التشبّ  :أقو 

 :  ةمعن  لن  لّة  عند ثبنم  الضنامن  لّة أن یانلاّض الت و االتطمّ 

صنی ة  نللتطمنی من   نلس احلکممنة   سنع اقتضنلء امل   أّن لکم

 بنل  عن  لکن  اإلو وة م   نلس ال تنم و عنمان احلک  الالنمي 

 .احّوي اهلل ألعلل 

ل  دفعنخم للمن  ثم نًل  وایة أ   ص  قلا: قألت  ع  قّص  :اخلامسهة

ً   رسق من أفعلی  »:قلا  ؟م   نی متلع  رسُفاع  أّن   ن یقی  البی نة أ

 4.«یس علی  يشءبن متاع  سلیس علی  يشء، فإن رسق متاع  کل   فل
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هبه الروایة یست لد عدم الضنامن ثبمألنًل يف التین  من  ةن    و م

قلمنة البّمننة عیمن  لثبل  للن  لن کلن حیتلج يف مالم اإلو ریط ألو ألعدّ 

 مرًا  ّمنًل  للارائ  کرسقة متلع  کّی .أأو کمن  

کهههان »قنننلا:  عننن  أ  عبنننداهلل  واینننة السنننکمين :السادحهههة

 ةأمتعهعلهی  او ااتیاطه  ااة سالصااغ سالقص  بلصن ایمم   أم املؤمنن

 1.«...رق سا رق ساليشء الغالبغن من الالناو سکان الیمم  

لکمن  و وهبه ألندّا عین  عندم الضنامن )يف النبی   منع التین 

نن  الت نریطو يأي مع عدم التعدّ ن  طالُ للضامن لمل عی  ن م اإل

  )کنام يف  ن  هنم لکن   للضنامن منل  یابنخم عدمن   للبّمننة أو احلین

 اّدمة ع  السکمين .تالروایة امل

قننلا: قننألت  عنن   عنن  أ  عبننداهلل  وایننة الکننلهي :السههابعة

إذا »قنلا: الاّصل  یسّی  للم  الامس واشرت  عیم  یعطمني يف وقخم؟ 

م هنمم هنبه الرواینة و 2«ضاع الثوب بعد الوقت ف و ضهامنسخالف 

 الت ریط.و يعدم الضامن مع عدم التعدّ 

الیممن الصا ا »:قلا ع  أ  عبداهلل  وایة أ   ص  :الثامنة

هه  (ئههون یفی) مت  مههن، فییههو   إال  أن یکوًههوا ا هها  اة سالسالالقص 

هه  یسههتیره منهه  شههیئاو  ة سیسههتبی نههبال ههاالو سيف ةجههل احههتأجر  ؛لف لعل  مج 
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العامهل إن کهان مهن علهی ً هو »فقها :  ،حیمهل أس رریقه  يالذ رهفیکس

 1.«سإن کان غ  مأمون ف و ضامن ،يشءمأموًاو فلیس علی  

ذیاًل یست لد عدم الضامن ثبمألنًل و وم  جممم  هبه الروایة اد اً 

عین  أّن اةقنت الف شکلا عی  هبا يف وب  اإل لّة أنّ   يف التی 

 الممنننی هنننل الممنننیالمظم ننة لنن  لقلمننة البّمنننة  ویمکنن  الاننما  ننأّن 

فی   ّد     ألعّد أو أل ریطمقم  التی  ع عی  املللک  ؛ لند  املردود 

 الممنی لل  العلم .

قنألت   قنلا: عن  أ  عبنداهلل  وایة معلویة    عنام  :التاحعة

 .2«لیس یممنان»فالا:  ؟ل والاّص  غلبّ ع  الص

ع   قلا: قألخم أ لعبداهلل وایة یعامس    شعمع  :العارشة

هام »قنلا:  ؟عیم  حامن ملهل و برلیامم  لح یبمعالرب    ً له  ذ کهرهإ

طابهت ًفسه   ذافهإ ،علی   یصیبا ممأکثر هأن یغرموأين  أخوی من أجل 

 3.«فالبأو

ویست لد منهل عدم الضامن مع عدم اةشرتا  مضلفًل لل  انّ ة 

 رش  الضامن.

: خم لل  ال امن بل  قلا: کت ّ الصاحلس   وایة ا ادیة العرشة: 

ل  لن  قّصنلالاّصنل  فدفعن    رهنل  لماّصنيف  ب  دفع ثم ًل لل  الاّص 
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ه لذا دفعن  للن  ل  أن ینردّ عین  الاّصن عه  جی  الامس  لضف  ة ه

 و ضامن ل  إال  أن یکهون :» فمّقع ل  مأممنًل؟ولن کلن الاّص  ة ه

 1«.مقة مأموًاو إن شاءاهلل

ل: أّن لسلن الروایل  خمتی   فمست لد م   عضنهل عندم  فاملت ص 

امن لذا کننلن الضننامن کروایننة معلویننة  ومنن   عننض آ ننر عنندم الضنن

 العلم  مأممنًل کروایة أ   ص .

و منن   عضننهل التضننمنی مطیاننًل کروایننة السننکمين يف التضننمنی 

 ا م ة احلیبي املتاّدمة.و اةلتملطي

واجلمع  نی هبه اح بل : مح  مل و د عی  التضمنی عین  ن نم 

أل نریط و اإلطالُ کروایة احلیبي عی  ام   وقم  التی  ع  ألعندّ 

ين عی  التضمنی اةلتملطي لذا شل  عدم اةهنتامم  وایتي السکمو

  للدی  أو اقتمل  ال سلد عی  أه  الاملن. 

ملصنی ة يف  : أّن  لک  لکممي رّشع  أم املؤمننیس باجلملة

 عد ناین  أقنماا  2«اجلماهر»زملن   مضلفًل لل  التاما التامة کام ع  

 حوزاعنياو الشنعبيو أ  یمقن و العلمة )ا   أ  لمین  والانم ي

...  ولعّین  هلنبا أعننر 3ومللنک والشنلفعي يف ألند قملمنن  وأمحند
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احا لس عنهل أو مح   عض هبه الرواینل  عین  انم   دعنم  

التی  مع عدم للراز ادق  يف دعماه فال ّد م  لثبلأل  لمنئب  للبّمننة 

 أو احلی  املردود .

الت امق عدم اخلالف  نی احان لس يف عندم الضنامن يف و هبا

خملل نة السنمد وامل مند لّننام و التی  لذا   یک  ع  ألعّد وأل ریط مم د

 قبما الدعم .و هم يف مالم اإلثبل 

: الابیههب املبههارش للعههاله إذا أفسههد ضههامن، سإن کههان 5مسههألة 

ا إذا مل یکن مبارشاو بل کان آمراو فف  ضامً  إشهکا  إال  أن  ااذقاو، سأم 

منهه  إذا کههان ساصههفاو  یکههون حههبباو سکههان أقههوی مههن املبههارش، سأشههکل

بهل « إن  دسا   کهذا سکهذا»للدساء من دسن أن یکون آمراو کأن یقو  

ا قههوی فیهه  عههدم المههامن سإن قهها : الههدساء الفههالين ًههافا للمههر  

الفالين، فالینبغ  اإلشکا  يف عدم ضامً  فالسج  ملا عن بعم   مهن 

ل فی ، سکذا لو قا : لو کنت مریمهاو بمثهل  هذا املهر  رش بهت التأم 

 [1] 1الدساء الفالين.

[. الکالم أّوةً: يف حامن الطبمنع املبنلرش لیعنالج لذا أفسند  1]

وثلنمًل: يف مل لذا کنلن قنببًل  وثللانًل:  للنسنبة للن  الطبمنع الماان  

لیدواء دون مل کلن مبلرشًا وآمرًا  أّمل احّوا: فاد لک   للضنامن يف 

                                                 

 .328  ص2: ج. العرو  المثا 1
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واّدعنن  عیمنن   3ول نن  زهننر  2وا نن   ننّراج 1امل کنني عنن  الشننمخنی

 أّن  هم احشنب   ل انما املنبهع وقماعنده   4اإلةل   وع  امل ّاق

 6والشهمدان. 5«اإل شلد»ووافا  العاّلمة يف 

واقتدّا لن    ممنع ملألانّدم يف املسنألة السنل اة من  النصنمص  

فلیأخهذ تبیاهر بهب أس مهن تا  »السنکمين:ولالعد  اإلألنالف وملنل  واه 

 عند متلممنة املعلمینة منع  وایلألن   7«. هو ضهامنالربا ة مهن سلی ه  سإال  ف

عن  الشنمخ واعتبنل  الننمفي   8«العنّد »معلمیة اةعتبل  لتمثمان  يف 

 ودةلتهل واح ة عی  حامن الطمع املبلرش مل  یتّ ء.

عنندم الضننامن  10«الت ریننر»والعاّلمننة يف  9ونسننع للنن  احلننّي 

  مسنتندًا أّن هبا کلن  إذن من  املنریض أو ولمن  فالحنامن : دعم 

ة ّلننّمننل احانن  فهننم مننردود؛ لمبننمد احدللنن  احانن  واإلذن  أ
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وعدم واما النم ة للم   وأّمل اإلذن أیضًل منردود؛  داهنة املبکم   

 أّن  کلن يف العالج وةيف اإلفسلد واإلملألة.

وأّمل الالين وهم مل لذا کلن آمنرًا لّمنل لشنخص املنریض أو ملرحن  

التا یننق واملسننلعد  يف عمیمننل   نن  و للنسننبة للنن  منن  یتصنند  

اجلرالي  فإن قّیمنل أّن السبع يف هبه املنما د أقنم  من  املبنلرش  

ویکننمن املبننلرش  منالننة ا لننة امل ضننة یکننمن لللنن  لننلا الطبمننع 

املبلرش يف ثبم  الضامن مضلفًل لل  أّن  هم املتی ؛ حّن  هنم السنبع 

مين  وهننم هنننل أقننم  منن  املبننلرش وشننمما لطننالُ  وایننة السننک

واإلشکلا  أّن املریض هم ال لع  املختل  وألمّقط فم  ل ادأل  مندفع 

ةقتیاام   رائنة من  قندم الطعنلم املسنممم لیضنم  منع أّنن  حیکن  

 ضامن معطي الطعلم الکبائي  مع أّن ألمقط ل اد  ال لع  ةخیرب  

ع  کمن  آلة حمّصة؛  داهة: أّن متلم الشأن )يف املالم  لآلمنر ویکنمن 

 منالننة لجیننلد الننداعي فاننط لیمننریض وأّننن  ی عینن   ل تمننل ه  أمننره 

راف  ع  املانلم نودعم  انص« م  ألطبع أو ألبمطر» فمشمی  قمل 

مردود   نأّن الغللنع يف الطبل نة هنم احمنر دون املبنلرش  يف العنالج 

 .وةقمام يف احزمنة املتاّدمة

اصنلص وأّمل التشبم   مما د ا مر  للات  وأّن  ةیانتّص منن  وال

 نأّن ا منر يف  ؛أّوةً  والدیة عی  املبنلرش مضنلفًل للن  أّنن  قمنليف ینردّ 

املشب     حمکمم  لحلبل ةقتنلد العم  للم   وثلنمنًل:  نأّن املبنلرش يف 
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وفلعاًل خمتل ًا ةیاليف  لملریض املیت نأ للن   املالا  عد کمن  مستاالً 

 الطمع إلاال  للل  وفّم  للم  أ مم ه لبلک.

مره ل شلد  للنسبة للم   فعی  هبا یمک  ألعمم  احلک  ولن کلن أ

 للضامن يف املم د الاللح   نأن یانما الطبمنع لیمنریض لنم ا تیمنخم 

 لملر  ال الين رش خم الدواء ال الين؛ ملل لّاق م  أّن  ة صمامة 

لألمر    املنل  احّتلد الداعي والت ریک لل  هبا النم  م  التداوي 

 .عی  ألأّم 

ن التمام  ةيف مالم احّتنلد النداعي  ن  بف  منلن نع   لم کل

وکالم یشک  احلک   للضامن  هبا کّی  يف الصم  الاالثنة  نعن   لنم 

اشرت  ال ائة م  الضامن يف طبل ت  و  یاصنر يف اةبتهنلد ولعناما

 احلباقة فالحامن  عد ونتعّر  للم  يف املسألة السلدقة.

ن سقبل املریض أس سل ی  سمل یقترص : إذا تربأ الابیب من المام6 مسألة

 [1]1يف اإلجت اد ساالاتیاط برأ علی ا قوی.

[. وعیم  املشهم  لیترصی)    يف  واینة السنکمين  فإّنن  عّینق 1]

فمهل الضامن عی  عدم ال ائة لسنع ا نتالف املنم اد  ف ني منم د 

أو »الطبل ة لیمریض لذا کلن  للغًل علقاًل أو عن  ولمن   اریننة قملن : 

 المةیة ملللک الداّ ة.« ألبمطر
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 نندعم : أّن « لقننال  مننل  جیننع»واإلشننکلا  أّننن  منن  ماملننة 

الضامن یت ّاق  عد اإلفسلد وقبی  ةممحم  لی ائنة  مندفم    عند 

أن کلن اةقتنلد يف املالم لل  الدلم  اخلنلص وهنم  واینة السنکمين 

 رش  مضلفًل لل  أّن الرش  فمام ن   فم  من  رش  السنام  کنام يف

قام  اخلمل    معن  أّن  م  قبم  رش  عدم الابنم  وةمنلنع من  

 لقال  ملیابخم يف الاملن املستاب  يف ممط  ثبمأل  وحتّاا .

 


