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393  الضمان في اإلجارة
 

 

    لا ثم ه   ن عل   أسه أ سظ ر  ر ل سسط  مکا ک: إذا عثر احلّم 7مسألة

 [1] 1ضمن لطکعدة اإلتلف.

 3«جااع  اقاادا »قائاًل عن  2«اجلواهر»نّص علی هذا يف [. 1]

کشا  »ه إّّل عاحکی عان ییناف واإلمجاع مل نج  عانسبته إلی النّص 

ُصداوع عا م هاإنه إّّل عا  الت اری   أو 4«اللثام : عن أّن اقوافا  ل

 «.اقسالک»ونحوه عن  5کونه عاریة عضمونة. قیل:

والظاهر إّن الاائل بالضإن یستن  بااع ة اإلتالف تارة کإ ناّص 

 تارة بال لیل اخلاص.و علیه اقاتن 

بة إلی الااع ة فالاوع بشموع الااعا ة للمااام عباتن علای أّعا بالنس

ر فعلاه وإن مل یکان بایتیااره امتاعیة استناد ال عل إلی احلّإع وإّن الکسا

 .وقص ه کإ أداب ی ه أو رجله حاع النوم إلی يشء وکرسه

اقزبااور کةلااة ناد؛ ألّن الشاا ص ولکااّن یشااکل يف داا   اّلساات

 إاا هاّر الاریل الشا ی  ة وال عال عساتن  إلای سابر کیار کاإضحم

فأوقعه علی األرض فکرسه  فبإ أّن الکرس غری عستن  إلیه )کاإ إاا 

 عن التل  السإوي. وقعت الزلزاع وسا  علی األرض( یع ّ 
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فماتضی الااع ة بناًء علیه هو احلکم بع م الضاإن بعا  دا   

عاالم باإ ورد يف   وأّک ه بعض األيع م التاصری والت ری  والتع ّ 

ه عن الصحاح فیإ إاا ساا  خا ص علای کیار فاإا السااق  مجل

ّلیضاامن خاایفًا فالدیااة کااإ ّلقصاااص فااهاا کااان هااذا هااو احلاااع يف 

 الن وس فع م الضإن يف تل  األعواع بطری  أولی کإ ّلخی ی.

ومماا اکاار  إار إّن الناازاع يف دا   اإلتااالف وع عاه داا روي 

تسااب ال عال ولیس بکربوي والعم ة د   اّلتالف بع  دّحة ان

إلی ال اعال وفیاه تأّعال  ودعاومج اإلمجااع ممنوعاة بعا  کاون اقثالاة 

 یالفیة ع  أّنه ّلی ی  إّّل إاا ثبت کونه تعب یًا.

اساات ّع بااه روایااة  يوأّعااا الاا لیل اخلاااص اقااّ عی يف الباااب الااذ

يف أج   ل   »: ×عان أ  عبا اها الصحیحة ا داوود بن رسحان 

ر من  أ  ف س      کا س  م أ سظ ا  س  متکع  کا عل    أسه  أ سأس  ک  إ س  ک 

  1«.ضکمن

دابة فیشملإا إطال  الروایاة  ولکاّن ب عومج إّن العثرة عثل اإل

ّّناا بصا د بیاان الضاإن إحیا   ؛اإلخکاع أّّنا أجنبّیة عإ نحن فیاه

ألجل إتالف إنسان أو انکسار يشء عنه بهدابته ولیس بص د بیاان 

إلی اقتاع یاالف السایا  « عنه»إتالف عامحله بالعثر ومحل الضمری 
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عاان أّن األقاارب یمناا  األبعاا   بعاا  عاا م دااّحة  والااعاا ة األدبیااة

قیاااس عااانحن فیااه علاای اجلنابااة لأنسااان إّّل أن یااااع: بااأّن اقااوا 

لع م کون احلّإع  ؛)الاتل( اقستن  إلی اإلدابة یعّ  عن الاتل اخلطأ

ّلحیکم علای اقباا  قاد ًا له وإّنإ هو إّت ا  فال ةه علی العاقلة و

باأداء ال یاة وهاذا واهال وإّن العاقلاة عکلا  حماض وال یاة علای 

تشات ل أن ت ریا  اعتاه عان غاری  العاقلاةعإ ة الااتل وجیار علای 

با  کاون ال اعال و لع م عنافاة وجوب ال یة علای العاقلاة ؛اّعتإم

بن سه هااعنًا هاذا ولکاّن يف اقااام روایاة اصیارمج داحیحة عان أ  

ر الذي حیمال أو رریااه ايف اجلّإع یکس. ..×  عب اهبصری عن أ

إن ا  کن مأم    کا سل  ه  عله  أ  ف ظإن ا  کن ه    م  أم ن س     »فااااع: 

فإي رصحیة يف ع م الضإن ع  أعانة اجلاإع وّلساّیإ بعا   1«ضکمن

عا أخکلنا يف خموع دحیحة داوود بن رسحان للماام  وع  تناّزع 

الصااحیحة عوافاااة للااعاا ة فإااي ععارهااة اااذه الصااحیحة وهااذه 

 إار عا م الضاإن وکوناه األ» &ولعّله لذلک عّل  اقحّا  النائیني

نعام  ّلإخاکاع يف أّن العثار والتلا  إاا  2«عن التل  دون اإلتالف

 حتّا  عن اقساحمة والت ری  بعا  دا   اإلتاالف یوجار الضاإن 
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ی رعاه  نن ساه أفتطیار ة بان عنصاور قااع: ویؤّی  الک یرب حذی 

 س ل»: نعم  قاعقلت: « سمنی ه ؟: »فااع يل هله  أیأیذونه  قاع:أل

 1.«یأخذ منأ شهئکا 

 أطع أسکق قمهص کا ی فهني : إذا قک ل للخّهکط مثلا: إن اکن هذا 8مسألة 

قمهص کا؟  يسططعأ سلم ی    ض من يف ظج أأ ظمثل أ ل   ق ک ل: ه   ی ف 

بکلض من يف أبم یفرق بهن م س هک م ظ قطعأ سلم ی فأأاسطک ل:  عمأ سطک ل 

األّظ ل دظن الثکينأ ب دع :: ع دا اإلذن يف األّظ ل دظن الث کينأ ظسه أ سّن يف 

سّظ ل سیضکا اإلذن حکس  ظأبم یطک ل: بعدا الضمن سه م لإلذن سه مأ ظسه أ 

إّّل سن یط ک ل سّ  أ مطّه د بکعتط کد ال فکی ة ظه   حکس  أ  أّ أ مطّهد بکل فکیةس

بکسب سدق الغرظأ ظعدمأ سظ  شخکصظل  الفرق بنی امل اأد ظاألظاأل

 [1] 2تطّهد اإلذن ظعدمأ ظاألح ط مراعکة اّلحتهکط.

واألقااواع يف هااذه اقسااألة علاای عااااکره يف اقااتن ثالثااة أو [. 1]

 :األربعة

 : وهااو الاااوع بالضااإن علاای عااا يف اقحکااي عاان کتاار األّظ ل

جااع  »وأیضًا عان  5«الاواع »و 4«التحریر»و 3«التذکرة» :العاّلعة
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عاة عّ ة عان اقتاأّیرین عانإم العاّل و 2«اجلواهر»وایتاره  1«ااد اق

 ة  ععّلاًل بع م اإلان فیه علی نحو اإلطال  بليف التعلیا &النائیني

 3فاإلان عنت . اإلان عاّی  بالک ایة وهي عنت یة

: الاوع بع م الضاإن عطلااًا باعتباار أّن دااحر اقااع قا  الثکين

 أان يف قط  الثوب.

وال صال ععّلااًا  الاوع بالت صایل بیانإ إاا کاان الاطا : الثکلث

یبااره بالک ایاة إاط ووبینإ إاا اطمفّن بااوع اخلیّا  ةوعای ًا بالک ای

یبااره عوجباًا وداعیاًا إوأعره باالاط  وال صال علای نحاو یکاون 

األّوع حیکم بالضاإن دون لُعر بالاط  عن دون أن یایّ ه  فعلی 

 .الثاين

اة اّلحتیااط والت ریا  با  اقاوارد بحسار : الاوع بمراعاالرابع

 د   اقزبور وع عه.

إّن دعومج وجود اإلان بالنسابة إلای ال ارض األّوع  واإلخکاع:

 ًا بالک ایة وق  فرض عا عإا  فاألوجاه هاو غری تاّعة بع  کونه عایّ 

وأّعا دعومج ع م الضاإن لاأان فایإإ  احلکم بالضإن يف ال ره .

کااون اإلان عایاا ًا بالک ایااة أّن بعاا  عاثباات بأّنااه  :فااا  اصخااکل فیإااا
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فالوجااه اااا  إّّل أن یااااع: إّن اإلان عاّیاا  باعتااااد الک ایااة وهااو 

   ال اعي ّلیا ح يف حصوع اإلان.حادل  وختلّ 

وبعبارة واهحة: إّن عناط اإلان اجتإاد اقهاون وق  غلار  نّاه 

إلای محال  الک ایة فإو عأاون يف احلایاة واألدل برائة اّعته عضاافاً 

 فعل اقسلم علی الصّحة.

نعاام یمکاان الاااوع بالضااإن إاا انکشاا  بعاا  اقساااحمة عنااه يف 

 ی  علاای فعلااه  إانال حااص والتحایاا   وانطبااا  عنااوان التضاای

اقبا  عاقاًا  الصّحة  کإ أّنه إاا کان اخلیاطّلوجه حلمل فعله علی 

 إلان.بحی  یص   ععه ال رور يف ا بع م الک ایة واآلعر جاهالً 

ولعّله لذلک ع ع عإ ایتااره أوّلً وعّلااه علای دا   ال ارور 

ة بل وحتی عن إحراز عیزان ثابت لذلک ّلعن األدلّ ع  الاوع بع م 

العااالء واألعار لتلا  ویا ور ثباوا ال ارور وع عاه عا ار البناء 

األعکنااة واألخاا اص)ولذلک ّلیااااع بصاا   ال اارور إاا بااا  

اخلیاااط واحلکاام بضااإنه  أو محاال  اقالاک باطاا  الثااوب بعاا  إیباار

عتاعه إلی عکان للبی  بع  إیبار خ ص کیر بارت اع الایمة و إر 

 یالفه(.

وأّعا قوله: واألحاوط عراعااة اّلحتیااط بالتصاالل ونحاوه وإن 

کان عاتضی الااع ة فیه الربائة عان الضاإن فلعّلاه؛ ألّن العما ة يف 

ال اارور قالااک عسااتن  احلکاام بالضااإن هااواإلان وع عااه  وثبااوا 
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الثوب ب ربه وکونه کع م اإلان وحی  انجاّر الکاالم هناا ّلباأس 

إلی يف الکالم عن الااع ة عن حی  األدّلة والسن  وأّنه هال یکاون 

 اقاام عن د ریاهتا.

إّن قاعاا ة ال اارور عاان الاطعیاااا يف ال اااه  باال یمکاان دعااومج 

اق ارور »أّن و اإلمجاع علیه کإ عن اقاتن يف التعلیاة علی اقکاسار

عشإورة واّدعی انجبار هع إا بالشإرة عضافًا « هیرج  إلی عن غرّ 

 إلی األیبار اقت رقة يف األبواب الع ی ة.

عاان أربعااة  ×يف هااإن خاااه  الاازور سااألت أباعباا اه :من   ک

فلّإ قتل رج  أح هم عن خاإادته  قااع:   خإ وا علی رجل بالزنا

ي الثلث  ة إل    سهل  أ ثلث  ة سأب  ک  یطت    الراج  ع االراب  ع  ظی   دّ »فااااع: 

 1«.الدیة

ي يف أربعااة اقضاا ×إّن أعریاقااؤعن » ×عاان أ  عباا اه :من   ک

خإ وا علای رجال أّّنام رأوه عا  اعارأة جیاععإاا فاریجم ثاّم رجا  

یغرا أب ع الدی ة إذا ق ک ل: ش ّعأ ع   س  ن أج ع إثن کن واح  عنإم  قاع: 

مجهع کا ظق کل ا ش ّعأ علهن ک ظقکّل شّعأ علهنک هرمک  ص  الدی ة ظإن أجع  ا 

 2«.هرم ا الدیة ظإن قکل ا ش د ک بکلزظأ قتل ا مجهعکا 
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عاان )إباان حمجااوب عاان أمحاا  باان حمماا    ×عنإااا: عاااعن عااي

 ×عن عي ( عن جع ر   عن أبیهالربقي  عن النوفي عن السکوين

يف رجل  خإ ا علی رجل أّنه رس  فاطعت ی ه ثم رجا  أحا  ا 

 1.«ک دیة الهد من سم اهلم خکسأشّعأ علهنک هرم» فااع:

عا عن السکوين عن جع ر عن أبیه: أّن رجل  خإ ا علای  :من ک

أّنه رس   فاط  ی ه  ثّم جاءا برجل کیار فاااّل:  ×رجل عن  عي

 2أیطأنا هو هذا  فلم یابل خإادهتإ وغرعإإ دیة األّوع.

وغریها عان األیباار ال اّلاة علای هاإن خااه  الازور اقوجار 

 واّلسات ّلع ااا عباتن علای الااوع بأعمیاة یم اقشاإود علیاه.لت ر

ر يف ال عل اقوجر له التسبیر يف الضإن والسبععنی ال رور عن 

 وّلعان  عن إطال  ال اّر واخلادع 3 &کإ یظإر عن الشیخ األعظم

اق ّلس علی خاه  الزور  وهذا أیضًا یظإر عن الل ة وأّن ال ارور و

بمعنی واح   ف ي خاه  الزور کاإ یطلا   واخل عة والت لیس فیإا

ریل اعلیه أّنه السبر إلجراء احلّ  علی اقشإود علیه )عان دون تصا

   .ّلیبار بالسبر( یطل  علیه ال ارّ يف ا

وباجلملااة: ّلإخااکاع يف دّللتإااا علاای قاعاا ة ال اارور وألجاال 

 د   ال ار علی خاه  الزور.
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جال یشا مج : يف الر×عاورد عن مجیال عان أ  عبا اه :ظمن ک

 :×ء عساتحّ  اجلاریاة  قااعجلاریة عن السو  فیولا ها  ثاّم جیايا

یأخذ اجلکأیة املستکّق ظیدسع إلهأ املعتک  قهم ة ال ل د ظیرج ع عل   م ن »

وهاذه الروایاة تا ّع  1«بکعأ بثمن اجلکأیة ظقهمة ال لد التي ُسخ ذ  من أ

ة علی الااعا ة أیضاًا؛ ألّن احلکام برجاوع اقبتااع علای الباائ  بایما

الول  لیس إّّل ألجل ت ریره اقبتاع يف اقملوکة واّدعاء اقالکیة علای 

 (.دل عل اقوجر للضإن )أي اّلستیالیالف الواق  وإل ائه يف ا

عان  ×عاورد عن إسإعیل بن جاابر قااع: ساألت أباعبا اه: ظمن ک

رجل نظر إلی اعرأة فأعجبتاه فساأع عنإاا  فایال: هاي ابناة فاالن فاأتی 

ع: زّوجني ابنتک فزّوجه غریها فول ا عنه  فعلم ااا بعا  أّّناا أباها فاا

ت رّد ال له دة عل   م اله  ک ظال ل د للرج   ظعل   »عة  قااع: أغری ابنته وأّّنا 

 2.«الذي زّظجأ قهمة ثمن ال لد یعطهأ م ايل ال لهدة ام هّر الرج  ظخدعأ

قااع: ساألته عان  ×روایة حمم  بن عسلم عن أ  جع ار :ظمن ک

فلّإ کان لیلة دیوااا علای   یطر إلی رجل بنتًا له عن عإریةرجل 

ترّد عل  سبه  ک ظت رّد »زوجإا أدیل علیه بنتًا له اصیرمج عن أعة  قاع: 

 3«.إلهأ امرستأ ظی  ن م رهک عل  سبه ک
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عاان اقحاا ودة  ×روایااة رفاعااة قاااع: سااألت أباعباا اه :ظمن   ک

رفاعاة: وساألته عان قاع « ّل»واقح ودة هل ترّد عن النکاح  قاع: 

يف امرست أ زّظج  ک ظلّه  ک ظه ي  ×قض  سم امل مننی»الربداء  فااع: 

برسکف سّن هلک امل ر بم اهتکّ  م ن سرج  ک ظسّن امل  ر عل   ال ذي زّظج  ک 

  1«.ظإّ م سکأ علهأ هلک امل ر؛ ألّ أ دّلس ک...

ودّللة األیبار الثالثة واهحة؛ ألّن الضإن ق  عّلل يف اّلولای 

ويف « کاإ غاّر الرجال وی عاه» ×ا )إسإعیل بن جاابر( باولاهعنإ

عضااافًا إلاای أّن ال اارور يف الل ااة « ألّنااه دّلسااإا: »×الثالثااة باولااه

عصا ر غاررا وعاااغ  باه عان  بضّم اقعجة»بمعنی الت لیس وأّنه 

  أي 2﴾ظمک احله  ة ال د هک إّّل مت ک  الغ رظأ﴿عتاع ال نیا وقوله تعالی: 

اة لاه وهاو اقتااع الاردي الاذي یا ّلس باه علای اخل اع الذي ّلحای

 طالبه حتی یش یه ثم بّ  ردائته و...

قااع: يف رجال تازّوج  ×روایة أ  عبی ة احلّذاء عن أ  جع ار :ظمن ک

إذا دلّس   »اعرأة عن ولیّإا  فوج  ااا عیباًا بعا  عادیال ااا  قااع: فاااع: 

زمک ة رکهرة س ّّن ک ت رّد ظعل    ظاملجن  ة ظاملفضکة ظمن اکن هبک العفلف ظالربسکف

 3.«سهل ک من ه  طلق ظیأخذ الزظج امل ر من ظلهّ ک الذي اکن دلّس ک...
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أّنه قاع يف الرجل یتازّوج  ×روایة احللبي عن أ  عب اه :ظمن ک

ترّد إّ  م ی رّد الن  ک   ّل»إلی قوم  فهاا اعرأته عوراء ومل یبّ  له  قاع: 

أرأیت إن کان قا  دیال  :  قلت«ظالعف  من الربص ظاجلذاا ظاجلن ن

امل رهلک بم اه تکّ  م ن سرج  ک ظیغ را »اا کی  یصن  بمإرها  قاع: 

 1«.ظلّه ک الذي س  ک ک مث  مکهکق إله ک

ر ّلی ّع علی أکثر عن هاإن هذا إّّل أّن  اهر بعض هذه األیبا

رر. ولکّن اوّلت ّع علی توجیه يشء علی اق رور اقبا  للض ال ارّ 

با ف  الایماة والرجاوع »اقشکلة تنحّل بروایة مجیل اقتاّ عة اآلعرة 

فثبوا الضإن علی اقبا  أّوّلً ثام اساتاراره علای « علی عن باعه

 ال اّر )يف الروایة( قرینة علی سائر األیبار.

املغ رظأ یرج ع إل   م ن » |اي الکالم يف عنافاة إطال  النباويب

إال قاا یسات اد عان بعاض أیباار الشاعل لصوريت العلم واجل 2«هّره

الباب )الت لیس و...( اقاتضیة لعا م ثباوا اقوجار للضاإن عا  

ظل   سن أج لا ت زّظج ام رسة ظزّظج أ إّیکه ک أج   »اجلإل کروایة رفاعة 

 3«.ّلیعرف دخهلة سمرهک مل ی ن علهأ  ف

يف م  ن ذل     س   ن مل ی   ن ظلّه   ک عل  م ب   »وهکااذا روایااة احلااّذاء 

ولعّلااه  .ولااذلک ّلیکااون إطااال  اقرساالة تاّعاااً  «س  ل ف عله  أ...
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یمکن اّلستکشاع بع  الک بأیبار خاه  الزور لالسات ّلع علای 

اقّ عی )قاع ة ال رور(؛ ألّن اخلرسان ثابات فیإاا ألجال أّن خااه   

علیاه. فتا ّع هاذه األیباار اقشإود الزور سبر يف إجراء احلّ  علی 

ًا إلای أّن  ااهر بعاض علی حکم السبر بإ هو سابر  هاذا عضااف

ّرر اق ارور  ولکان عایسات اد عان االکلإا هإن ال اّر لصورة تضا

... امل  ر هل ک بماه تکّ  م ن سرج  ک ظیغ را »يف روایة احللباي: ×قوله

 «.ظلّه ک الذي س  ک ک مث  مکهکق إله ک

ظیأخذ الزظج امل ر من ظلّه  ک »يف روایة أ  عبی ة احلّذاء  ×وقوله

إّن هل   ک امل    ر ب   م »وقولاااه يف روایاااة رفاعاااة: « ال   ذي ا   کن دّلس    ک

وروایااة حمماا بن عساالم « اه  تکّ ...ظسّن امل   ر عل    ال  ذي زّظج   ک

ر  بال الضاإن رّ اوإسإعیل بن جابر  ع م ایتصاده بصاورة التضا

 ثابت وإن کان اق رور عست ی ًا بالنسبة إلی اّلستمتاعاا.

فیاه یشاکل  هذا کّله بالنسبة إلی أدل الااعا ة وأّعاا ف ایإ نحان

الاوع باأّن اق ارور أقا م بت ریاره علای ال عال اقوجار للضاإن أو 

علی الضإن کإ هو عاتضی عوارد أیباار التا لیس وهاإن خااه  

الزور لکي یتوّجه الضإن إلی ال اّر اذه الااع ة  بل هو ع ارور يف 

إجازته وإانه باط  الثوب  وهذا لیس إق اعًا علی الضاإن بال هاو 

 ال عل اقوجر لتضیی  اقاع. إق ام علی
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نعم یمکن است ادة حکم الضإن عن أّدلة الااع ة بتناایل اقنااط 

ّن أأو بال حومج؛ ألّن اقتحّصل عن جمموع عایستلزم هإن ال اّر هو 

ت ریر يف إق ام اق رور علی ال عل اقوجر لضإنه أو علای الضاإن 

حان فیاه عان الباع  علی توجه اخلساارة إلیاه سابر لضاإنه وعاا ن

وأّن ت ریاار اخلّیاااط لصاااحر الثااوب اآلان لاطعااه هااو  داا ریاته

الباع  علی هیاع عاله واخلساارة علیاه وّلیصودایة يف اإلقا ام 

 علی الضإن بع م وجود الواسطة أو وجودها. 

: لوحصاال اّلطمفنااان بشااموع الااعاا ة للماااام حیکاام ظبکجلمل  ة

ّلاا  اإلان يف مجیاا  بتعفنکت ااي بالضااإن وإّّل یشااکل التّمسااک اااا  

 الصور هذا.

: إذا آجر ععده لعم  سأسسدأ سفي ا ن الضمن علهأ سظ عل   9مسألة

الععد یتعع بأ بعد عتطأ سظ يف اسعأ إذا اکن من ه  تف ری  ظيف ذّمت أ یتع ع 

بأ بعد العتق إذا اکن بتف ری  سظ يف اس عأ مطلط کا ظج  ه ظسق  ا لأ سق اه ک 

 اجلنکی ة عل    ف   سظ ط رف ظإّّل األخ ؛ للنّص الصکهحأ هذا يف ه  

 [1] 1سهتعّلق برقعتأ ظللم ل  سدائأ بأقّ  األمرین من األأش ظالطهمة.

 واألقواع اقذکورة يف اقتن أربعة: [. 1]

 2«النإایاااة»ثباااوا الضاااإن علااای اقاااولی وهاااو یاااریة : األّظ ل
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يف رجاال کااان لااه غااالم  ×قااا روي عاان أعریاقااؤعن  1«الکااايف»و

ع ش هئکا سظ سب ق من أ إن اکن ضهّ :» ×دان  أو غریه قاع فاستأجره عنه

 2«.سم الهأ ضکمن ن

: ثبوا الضإن يف عإ ة العب  یبی  به بع  العت  وعا م هاإن الثک  

لااعاا ة  4واقحّااا  الثاااين 3عااوّله  وهااذا الاااوع عنسااوب إلاای احلااّي 

 .اإلتالف وأّنه هو اقتّل  وع م کون اقولی علزعًا وهاعنًا قا یتل ه

ت ااری   الت صاایل باا  دااوريت 5وهااو یااربة اقسااالک: :ظالثکل  ث

عنًا؛ ألّن إانه يف العمل العب  وع عه. فعلی األیری یکون اقولی ها

 سااطه حّاه عن کسبه.یکون که

 .وعلی األّوع: فحی  ّلإان عن اقولی فیه فالبّ  وأن یکون يف اّعته

 6« الاواعاا»: ثباوا الضاإن يف کسار العبا   وهاو قاوع الراب ع

وایتاااره اقاااتن للاانص  9«اق تلاا »و 8«التحریاار»و 7« ائراالشاا»و
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الصاحیل اخلااص اقاّیا  إلطاال  هاإن العبا  يف الروایاة اقتاّ عااة 

: يف رجل استأجر مملوکًا فیستإلک عاّلً کثاریًا فاااع: ×وهي قوله

یستسع أ ظإن عج ز ن یعهع هأ ظل نّأ سله  عل  م ّله  ف ظله  هلم »

  1«. ف  ّله  ف ظّل عل  الععدسله  عل  معنأ 

فالروایااة الساااباة تاّیاا  اااا وحیماال علاای کااون هااإن اقااولی يف 

 یصوص الکسر  وسائر األقواع اجتإاد عاابل النص.

: إذا آجر داّبة حلم  املتک  سعثر  ظتل  سظ  طص ّلض من 11مسألة 

 [1] 2سظ رض .بنخ  عل  سکحع ک إّّل إذا اکن ه السعب 

  :ع م الضإن عستن  إلی وجإ بواحلکم [. 1]

  .األّوع: عن أّن الصاحر أع 

  ودعاومج يوالثاين: ع م متاعیة استناد التل  والناص إلیاه بالتعا ّ 

اّ  عکم  سعطهأ سجراا عل  سن یصلح سأسس د »خموع أیبار إفساد العاعل 

ع فوعة؛ ألّن نال اليشاء عان عکاان إلای کیار لایس عان  3«س   ضکمن

ذکورة  هااذا عضااافًا إلاای عاا م دااّحة اسااتناد داا ریاا  الکااربمج اقاا

عاا  داا    التعاا ي یصاا   اإلفساااد إلاای العاعاال إّّل بالتعاا ي نعاام  

 .خکاعه الضإن علی األجری بال إتالف ویتوّج اإلفساد واإل
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رسق مل  س نطص سظ: إذا اهتأجر هفهنة سظ داّب ة حلم   مت ک  11مسألة 

رط  ا دله   ال  رتط علهأ الضمن سّح لعم شیضمن سکحع کأ  عم ل  ا

 [2] 1.«صظللنّ 

فیاه عاتااّ م يف اقساألة األصولای )عان هاذا ال صال لوجاه [. وا2]

ويف اقسااألة السااابعة واقتاّ عااة أیضااًا( عاان أّن داااحر الساا ینة أو 

ال اّبااة عأعونااًا ومل یتساااعل يف ح ااو اقتاااع وّلهااإن علاای األعاا  

داّل  إن نعام  لاو اخا ط علیاه الضا فالعاتيض للضإن بع  الک

والنص اقشار إلیه هو عوّث  عوسی بن  لعموم دلیل الرشط وللنص

 م يف اقسألة األصولی. بکر اقتا ّ 

ح سألته عن رجل استأجر س ینة عن عاّل قاع:  ×عن أ  جع ر

: ×الطعااام فعلیااه  قاااعإن ناااص ط علیااه  واخااطعاعااًا فحملإااا 

مل ّل  سّ  أ زاد ا يی ّدع»ّنه ربإ زاد الطعام قاع: فاااع: إ  قلت: «جکئز»

ه  لصکحب الطعکا الزیکدة ظعلهأ النطصکن »  قلت: ّل  قاع: «سهأ شهئکا 

  2.«إذا اکن قد اشرتط ذل 

رط اقاا  عااّر البحاا  يف دااّحة الشااو رطاة ن ااوا الشااّلااوعمااوم أد

اقذکور واإلخکاّلا الاواردة علیإاا  عان أّناه عان اخا ط اق اال  

احلکام بعا م الضاإن  للرشع وللکتاب والسانة  واجلاواب عناه: باأنّ 
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ّلیکون ناخفًا عن اقتضاء العاا  حتای یکاون اخا اط یالفاه لال اًا 

للرشع  وعن أّنه عن الرشط اقحماوع علای  ط ال عال  واجلاواب 

أّنه عن عاولاة  ط النتیجاة ّلاخا اط اخات اع الذّعاة وکاون العا  

عضمونة باقثل أو الایمة علی تا یر التل  بمجرد الرشط یکون عان 

ط النتیجة  وعن أّنه عن اخ اط هإن األجنباي  واجلاواب عناه:  

 . بأّنه ّلعان   ط هإن األجنبي إاا ساع  اّلعتبار العاالئي و...

الوارد  اخلاّص  فعموم أّدلة ن وا الرشط حمکمة عضافًا إلی النّص 

يف اقاام اقتاّ م اکره وأیضًا عارواه یعاوب بن خعیر قاع: ساألت 

الرجل یبیا  للااوم بااألجر وعلیاه هاإن عااام   عن ×أباعب اه

إّ م ساره ذل   م ن سج   سيّن سخ    سن یغرم  ه ساث ر ب ک یص هب »قاع: 

 1«.عله مأ س ذا طکب   فسأ سلبأس

: إذا ل    الداّب  ة املس  تأجرة سزی  د م  ن امل   رتط سظ املط  داأ 12مس  ألة 

جرة املث  املتعکأف مع اإلطلق ضمن تلف ک سظ ع اأهکأ ظالظکهر ثع   اُ 

ّلاملسم  مع عدا التل ؛ ألّن  العطد مل یطع عل  هذا املطداأ من احلم  . 

ج رة املث    عمأ ل  مل ی ن ذل  عل   ظج أ التطهه د ثع   عله أ املس مة ظسُ 

 [1] 2بکلنسعة إل  الزیکدة.

الکالم بالنسبة إلی هإن التلا   أو العاوار: فإاو واهال [. 1]
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ریل أو الضاامني  ارط الصااالثبااوا الضااإن بعاا  عاااوزه عاان الشاا

  2والکرکاي 1«اجلاواهر»ویاتضیه الع وان اقوجار لاه  وهاو یاریة 

  3«.اقبسوط»وعن الشیخ يف 

 وأّعا بالنسبة إلی اّلصجرة  فاألقواع فیه ثالثة: 

 4.(رة عثل اقجموع )حکي عن األردبیيثبوا اصج :األّظ ل

 علیه(. اصجرة عثل الزائ  ع  اصجرة اقسّمی )اقشإور :الثکين

ثبوا اقسمی عا  اصجارة الزیاادة بحسااب اقسامی )عان  :الثکلث

 5اقانعة(.

عااا م الظإاااور  والااااوع األّوع والثااااين بیاااری وأخاااکل يف األ

  6حمموّلن علی الت صیل اقذکور يف اقتن.

جارة عن أّنه إن کان التح ی  علحو ًا بنحو اّلخ اط: یساتحّ  اّلص 

 .ة  واصجرة اقثل بالنسبة إلی الزیادةاّرراقسإة يف قباع اقن عة اق

: ّلإخکاع يف أّن الرشط ع م الزیادة ّلیکاون عنا  العارف سق  ل

عان اقعلاوم أّن و رائ .اعن الایود اقتاّ عة بل هو أیضاًا کساائر الشا
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الایود والرشائ  حیاسر علیإا بإعن  العارف وّلیعتارب فیإاا قصا  

حلا ه بنحو اّلخ اط تااّم  فبناًء علی هذا أّن اق روض يف   اقااع 

رة لصاّحة العاا  عن أّنه یستحّ  اّلصجرة اقسإة يف قباع اقن عاة اقاارّ 

رة  ویساتحّ  اصجارة اقثال بالنسابة إلای ومتاعیته وانت اء اقن عاة اقاارّ 

ایمة الواقعیة؛ لالزائ  الذي مل یا  عورد العا  اإلجارة  فإو هاعن 

ع ه ر عاع اقسلم  فبالنتیجة أّناه ألّنه ترصف يف علک ال ری ومل یرش

یستحّ  اصجرة اقثل فالوجه للحکام بسااوط اقساإة واّلنتاااع إلای 

 اقثال  وساانبح  يف اقساألة السادسااة عاان ال صال اآليت يف ایاال عااا

 . &ح به السی رّص 

: إذا اارت: داّب ة سس کأ عله  ک زی کدة ع ن امل  رتط ض منأ 11مسألة 

لنس عة إل   املط داأ امل  رتط ظُاج رة املث   ظالظکهر ثع   اّلُجرة املسمة بک

 [1] 1بکلنسعة إل  الزائد.

للتع ي عن الرشاط اقوجار للضاإن  الف يف الک؛بالی. [1]

د وغریها عن روایتاي الصایال وروایاة وی ّع علیه دحیحة أ  وّّل 

ّرف يف عااع غاریه عان العا  انة علی أّن کّل عن تصااقتضمّ  2ياحللب

عااستوفی اقن عة الزائ  فالبّ  له عن دفا   واقن عة همن ب له  فعن 

رة باهزاء اقاا ار اقشا ط اصجرة اقثل زائ ًا علی اّلصجارة اقساإة اقاارّ 
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عان  قاع: ساألت أباعبا اه علیه  وهذا رصاحة روایة احللبي:

إّن اکن جکز رجل تکارمج داّبة إلی عکان ععلوم فن ات ال اّبة  قاع: 

يف ه طط  ادیکا مل ی ثط ک س   ضکمنأ ظإن الرشط س   ضکمن ظإّن دخ  ظ

 1«.بئر س   ضکمن؛ ألّ أ مل یست ثق من ک

عان أییاه  قااع: ساألته عان  ÷وهکذا روایاة عاي بان جع ار

ت  عاعلیاه  ة إلای عکاان فجااز الاک اقکاان فن اارجل اک مج دابّ 

 2«.إذا اکن جکز امل کن الذي اهتکجر علهأ س   ضکمن»فااع: 

لوقوع العمل عاورد اإلجاارة  ن اإلجارة؛هذا وّلوجه للاوع ببطال

ع  زیادة  فإنا حیکم بثبوا عایاتضیه عا  اإلجارة )وهو ثباوا اصجارة 

 .اقسإة( وال صر )وهو ثبوا اصجرة اقثل بالنسبة إلی الزائ (

عااتاوع يف رجال اکا مج داّباة إلای »...وروایة الصیال األصولی :

ط دأ مکج کظزهأ ظإن حیس ب ل أ األج ر ب» قااع:أ عکان ععلوم فجااوزه

 3.«عطب احلمأ س   ضکمن

يف رجل اکا مج عان  :×وروایة الصیال الثانیة: عن أ  عب اه

ت ال اّبة افجاز اقوه  الذي تکارمج إلیه فن رجل داّبة إلی عوه  

 4«.ه  ضکمن ظعلهأ ال راف بطدأ ذل »قاع: 
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