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الضمان في اإلجارة 314
 

 

 

رهبا إذا ل: جیوز ملن استأجر داّبة للرکوب أو احلمل  أ  ض ل41مسألة 

ام أو نحلو ذللع عللی املتعلارف فت علی املتعارف، أو ضکبحها باللجوق

کونه معها وکا  املتعارف سوقه هو، وللو إّّل مع منع املالع من ذلع أو 

تعّدی عن املتعارف أو ملع منعله نلمن نا لها أو تلفهلا، أّملا    لور  

اجلواز ففل  نلهنه ملع علدم التعلدا إ لکاا، بل  اعقلوی العلدم  عّنله 

 [4] 1مأذو  فیه.

الکالم يف صدر املسألة يف املنع الرافعع لجوعزاو دمد،عکام  ع  [. 1]

ععار،ام اعاهر لعقد مدم رضبکام دإن  ان هزاملتإذا اشرتط يف ضمن ا

ام امعرت، بعکليف يف الرشط دض ن املستأجر ،ع التععدي   ال،ک جزاو

اإلمجاع مجیکام دباجلمجعة  خالعال،  3«الغنیة»دمن  2«التک رة»حمکي 

ام فهز ضعا،ن لزررريع  4«اجلزاهر»يف املسألة؛ ألنيک ،تعدي بفعجک    من 

ععف يفعمیعع   د مععزار مجعع  ال عع اجلععزاو ،ععزار   املععتن بعع  ربام دفصي

، يف عدمد،کام ففي األالری حکم بال ع ن؛ لبوعزا التععدي  دالتصع ري

ل فالدجک لعک بععد  زنعک ،أذدنعا  ،عن  ا يف األدي ،ال الغری بغری إذنکام د ،ي

                                                 

 .624ام ص2. العردة الزثق   ج1

 .813ام ص)ط ق( 2. رک رة الفقهاء  ج2

 .233ص . غنیة النزدع 3

 .233ام ص22. جزاهر الکالم  ج4
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قوف املاليفام ، افا  إل  اقت اء العقد جعزاو ذلعيف دهعکا هعز   ع  

،ععة يف   4«اخلععال،»د 3«املوسععزط»د 2«املسععاليف»د 1«القزامععد»العالي

د دلي مجیعک ، عافا  إلیعک ردا عة حممعد بعن قعی  معن     5«التحر ر»د

م الرجل  ّل ضغلر»ع يف حد ث ع    قال  قال  ،ری املؤ،ن  جعفر

فعاألقز  ،اذهع  إلیعک  6«إذا استأجر الداّبة ملا  ضکرههلا أو ضبغهلا لا للة

 .&املارن

مع التا ل  : إذا استؤجر حلفظ متاع فرسق،   ض من إّّل 41مسألة 

  احلفظ، ولو لغلبة النلوم علیله أو ملع ا لااض ال له ، وهل  ضسلتحّ  

اّلُجر  مع الرسقة؟ الظاهر ّل  لعدم ح وا العم  املسلتأجر علیله، إّّل 

أ  ضکو  متعّل  اإلجار  اجللوس عنلد  وکلا  الغلرو هلو احلفلظ ّلأ  

 [4] 7ضکو  هو املستأجر علیه.

جری لجحف  مجع  دفعل القامعدة احلکم بعدم ال  ن يف األ[. 4]

،ن  نيک  ،  دخض ن مج  األ،ع  إخي ،عع التععدي ام دإن الشعکف يف 

                                                 

 .802ام ص2. قزامد األحکام  ج1

 .802ام ص5. ،ساليف األفهام  ج2

 .266ام ص8. املوسزط  ج3

 .506ام ص8. اخلال،  ج4

 .113 ام ص8. حتر ر األحکام  ج5

 .1ام ح82؛  تاب اإلجارة  ب155ام ص11. دسائف الشیعة  ج6

 .622ام ص2. العردة الزثق   ج7
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مدي غجوة النزم ،ن ،صا  ل التقصریام داستزجک التقصری فی  لعز نعام 

بعد غجوة النزم االتیارا   دن ،ا لز  ان ،دافعا  د،کافحا ام فغجوة النزم 

 1قهرا  ،ن غری االتیار.

ا استبناء  ل الفصعف د ،ي قناه يف  دي رشط ال  ن فتامي دجیک؛ ملا حقي

 آنفا . 11دذ رناه يف املسألة 

يف ذ ععف املسععألة ا ریعة مععدم ال عع ن « اجلعزاهر»دقعد رعععري  يف 

 دسنوحث منک. 2،طجقا  

ا الکالم يف استحقاقک اخلجرة بعد  ن رسق املال مندهام فقد حکعم   ،ي

املفععرد ؛ لعععدم حصععزل بعععدم اسععتحقاقک اخلجعرة يف  3«اجلعزاهر»يف 

اإلجعارة هعز  العمف املستأجر مجیکام درر ي  فیک املارن بأنيک إن  ان ،تعجيعل

 .ر  هز احلف ام فهز ما،ف ب  استؤجر مجیکاجلجزس منده د ان الغ

دالظاهر  نيک هعز ،تعجيعل اإلجعارة داملحفزایعة هعي نتیوعة ممجعک 

صعغرد ام دهز الدامي لکليف دخ رضي ختجيفک يف املعا،الا فعالنزاع 

هکا ،ا  فا ه بعض األمیانام إخي  ن ،راجعة العر، رشهد بأني ،تعجيل 

اإلجارة هز احلف  داجلجزس منعد املتعاع یر قیعة دخ،زضعزمیة لعک 

 دسائر األم ل املزجوة لجحف  مج  النحز املتعار،.

                                                 

 .245ام ص80. ،زسزمة اإل،ام اخلزئي  ج1

 .881ام ص22. جزاهر الکالم  ج2

 .882ام ص22. جزاهر الکالم  ج3
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بععف  نوغععي  ن خ کععزن حمععالي   »بأنيععک « املستمسععيف»دهلععکا  فععا  يف 

إذ املفرد  دقزع اإلجارة بإواء »  «املستند»     فا  يف 1«لإلشکال

،ة فانکشف مدم  ام،نفعة احلف  بزمم القدرة مجیک بالقدرة مج  ،قدي

نک ،نک بحس  الزاقعام فجم رکن لک هکه املنفعة لیمجکها دإن ختیيف  متکي

ا لکام فالجرم رنفسخ اإلجارة فال ستحلي اخلجرة  2.« ّني

   السعیارة ع إل صعالک إلع    دهکا ،ن قویف استیوار املر   ع أقوا

،کان الاص فعیيوت السیارة يف الطر عل د   مکنعک اإل صعالام فکع   نيعک 

هنا نقزل بععدم اسعتحقاقک اخلجعرة؛ لععدم العمعف مجع  دفعل اإلجعارة 

فککليف يف املقام؛ لعدم املزج  خستحقاق اخجرة بعد مدم حصعزل 

قاق اخلجعرة العمف املستأجر مجیعکام هعکا ، عافا  إلع   ني القعزل باسعتح

؛ لعدم  زّنا حمفي اإلجارة ،اا املک زرة لجحف  خ تمي  .مج  املقدي

ض للمن البیبللاب إّّل إذا أودع وفللّرض أو  :  للاحا احلللهم ّل41 مسللألة

تعّدی، وحینئذ ضشک   ّحة ا ااض ال ه  أض لا؛  عّنله أملض  لإ، ف ّنله 

لواستؤجر ملع ذللع  إّنه أخذ اّلُجر  علی احلّهم و  ضأخذ علی البیاب نعم،

للحفظ أض ا؛ نمن مع التعّدا أو التفرضط، ومع ا ااض ال ه  أض ا؛  عّنه 

 [4] 3ضکو  أمینا؛   ا؛.فال حینئذ ضأخذ اّلُجر  علی البیاب أض ا؛، 

،ي قعد  أالعک اخلجعرة بعإواء العدالزل [. 1] ااهر املسألة  ني احل ي

                                                 

 .32 ع 34ام ص2العردة الزثق   ج . ،ستمسيف1

 .243ام ص80. ،زسزمة اإل،ام اخلزئي  ج2

 .622ام ص2ج  العردة الزثق . 3
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ک ردا ة اسعحاق بعن يف احل م داخستح مام فالض ن مجیکام د شهد ل

کلا  ضالوا: ّلنله  عللی  ×إّ  علیا؛   »÷م ر من جعفر من  بیک

خذ اجلع  عللی احللهم و  أم فیه ذها من البیاب  عّنه أّنه  احا احلّه 

  1«.ضأخذ علی البیاب

مععن  ÷د   ععا  ردا ععة )قععرب األسععنا ( مععن جعفععر مععن  بیععک

ن صاح  احل م دقعال  ×ملي  ه ضأخلذ اعجلر إّنل»   نيک  ان خ   مي

ن مج  مدم ضع ن . دهاران الردا تان ردخي 2«علی الدخوا الی احلهم

احل ،ي مج  نحز اخیالقام ديف ردا ة غیاث بن إبراهیم مجيف مدم 

ُايت ب للاحا احلللهم  ×إّ  أم املللؤمنض»ال عع ن أل،انتععک د نيععک  ،عع . 

فعج   3.«ونعت عند  البیاب ف اعت، فلم ض ّمنه وقاا: إّنه هو أمض

ا ام مجع  فعر   زنعک  ،ینع هکا  کزن اإلیعالق يف العردا ت  حممعزخ  

  د التفر ط. فالض ن مجیک إخي ،ع التعدي 

ا لکزن اإلجارة داقعة لالسعتح م  دن حفع   فاحلکم بعدم ض نک إ،ي

ه  ،ینا  مج  نحز اإلیالق ،شکف؛ ألنيک قد  ا لکزنک  ،ینا ام دمدي البیابام دإ،ي

قعد  کععزن دضعع البیعاب يف املسعجخ لزثزقعک لعععدم خ کعزن  عکليفام بعف 

،ي دغریه  .الدامي إل  رسقة ثیابک ،ن  دن ائت ن إل   حد ،ع ي ،ن احل ي

                                                 

 .8ام ح23؛  تاب اإلجارة  ب160ام ص11. دسائف الشیعة  ج1

 .2ام ح23؛  تاب اإلجارة  ب160ام ص11. دسائف الشیعة  ج2

 .1ام ح23  باإلجارة؛  تاب 181ام ص11دسائف الشیعة  ج. 3
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عال   ة اشرتاط ال  ن فقد ،عري الکعالم يف اإلجعارة ،فصي ا صحي د ،ي

ح يف املتن  بأنيک لز اسعتأجر ،عع ذلعيف لجحفع   دخ نعید دلکليف  ي

ر ط د،ع اشرتاط ال  ن؛ ألنيک  أالک  د التف     ا  ضمن ،ع التعدي 

یعا  حتع   شعکف اخلجرة مج  البیاب    ا  فال کزن  ،ینا  حم عا  د م

عة؛ ألنيعک باخشعرتاط ،جعزم بالتعدار   بأني اخئت ن  نايف اشعتغال الک،ي

الشعا،ف لعقعد الز  ععة « املؤ،نعزن منعد رشدیهعم»بمقت   ممزم 

 داهلل العا . ام   ا  هکا
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 التأمضعاد 

د  ن انتهعع  الوحععث يف الفصععف الرابععع ،ععن  تععاب اإلجععارة العع  بععع

املزانععع املععک زرة يف صععحة رشط ال عع ن د،نهععا ،ععا  فععا ه السععید 

،ن  نيک  اشرتاط ض ن األجنوي د فعکام  ناس  الکالم  1الطوایوائي

من مقد التأ،  الک  هز نزع ضع ن درعهعد ،عن األجنوعي بالنسعوة 

.ال  املال دالنف  بإواء ،ال ،ع   ي

مقعد التععأ،   دهعز ،ععن املععا،الا احلد بععةام دحقیقتعک مجعع  ،ععا 

، فعع  قزانینععک  بأنيعک هععز العقععد بع  الطععرف  )املسععمي   حععد ا  معري

ن رأ  عة  د د جتزم املؤ،ي ن لک(  تعهي ن دا الر  باملستأ،ن  د املؤ،ِّ باملؤ،ِّ

،وجغ  نقض ،ن املال مند ،ا دقعت حا ثة ،عیينعة يف دثیقعة العقعد يف 

ل ،عا  دفععک املسعتأ،ن مجع  ،عا رراضعیا دارفاقعا مجیعک دهعز مجع  قوا

  قسام  

 التأ،  مج  احلا ثة  احلر ل دالرسقة داملر . منها:

 التأ،  مج  حزا ث السیياراا.  ومنها:

 مج  النقف اجلزي  دالربي  دالوحر .  ومنها:

 التأ،  اخجت مي.  ومنها:

 التأ،  مج  احلیاة. ومنها:

                                                 

 .110ام ص2  جاملکاس  لجسید الیز  . حاشیة 1
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رنععدرج هععکه املعا،جععة حتععت  حععد العنععاد ن املتعارفععة هععف  متهیللد:

رمیة التعي لکععفي ،نهعا قزامعد دإلزا،ععاا عاملنطوقعة مجع  العقععز  الشع

ععةام  ععالویع داإلجعععارة دالعار ععة دالز  ععععة داهلوععة دال ععع ن  الاصي

ن د نيعک ،ؤليعف ،عن  دالصج  الالوم اروامها فیعک  م  نيعک مقعد ،سعتقفي

ا الکتععاب احلا مععة إجیعاب دقوععزل د،شععمزل حین ععک حتعت ممز،ععا

ا ﴿بالزفاء بالعقد  َ  د قزلعک رععال    1﴾لَِّذضَن َءاَمنُوا َأْوُفوا بِاْلُعُاودِ ٱَضا َأُّيه

لاَر ؛ َعلن َتلَراو  ﴿  2﴾َّل َتْأُکُلوا َأْمَواَلُکم َبْیلنَُکم بِاْلَباِِلِ  إِّلَّ َأ  َتُکلوَ  ِاَ

بناء مجع  معدم االتصاصعها بعالعقز  املزجعز ة حعال النعزدل دهعي 

،جة لکفي ،ا  تعاقد مجیک الطرفان ،عا    عررع د منعع منعک الشعارع شا

ة نعمام  عترب فیها الش رائط ع،ن ،قزلة الربا دخ  عترب فیک  لفاظ الاصي

رة يف املععا،الا د ر اّنعاام  اإلجیعاب دالقوعزل درعیع   ة املقعري العا،ي

ن مجیک ع    املستأ،ن ع ،ن الشخص داملعر  داملعال د... د،عا  املؤ،ي

ن ،ن املوجغ مند احلا ثة د کا املستأ،ن... .   دفعک  املؤ،ي

ة  الوجزغ دالعقف داخالتیار دغریهاام فإذا متيت األر ان  دالرشائط العا،ي

دالرشط فهز مقد خوم بناء  مج   ني األصف يف  في مقد هعز الجعزدم إخي اذا 

  لي الدلیف مجع  اجلعزاو إخي اذا رراضعیا مجیعک فیکعزن ،عن التقا عفام دبعدئعک

 .حیسن بنا مر  هکا العقد مج  املعا،الا الدارجة الرشمیة

                                                 

 .1  (5). املائدة 1

 .21  (6). النساء 2
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ال  نام فإنيک  شوک يشء بعقد التأ،  ،ن ب  العقز ؛ حیث  منها:

ة املد زن ال  ال ا،ن د ني ال  ن ،أالزذ  إني ال  ن مندنا  نقف ذ،ي

عة امل عمزن منعک ،عن  ام فعند ذلعيف  فعرغ ذ،ي ،ن ضمن دخ ،ن ال مي

ة ا لقائج  بأنيک ،ن ال عمي دالنعزن فیعک وائعدة د نيعک املال بخال، العا،ي

عة الالعر  ة الع  ذ،ي ضمي ذ،ي
ام فعجع  هعکا رکعزن النتیوعة مجع  ،نفععة 1

ة رکزن الفائدة لجمد زن.   الدائنام ،ع  نيک مج  ،سجيف اخلاصي

د یف  انام لعز  انعت العع  امل عمزنة ،زجعز ة درکعزن مجع  

عا اذا رجفعت مهدة ال ا،نام    رسقک السارق   منها ال ا،نام د  ،ي

فیکزن ال ع ن بعالعز ام فعاذا ضعمن ال عا،ن قیمعة العع  املتجفعة 

 فعجیک الدر  )دهز بمعن  العی  احلا ث(.

ععا ،تزقيععف مجعع  فعععف الارجیععة  ععل ال عع ن إ،ي دالتحقیععل  إني حتقي

ععا ،تزقيععف حصععزلک مجعع  إنشععاء   عع ن    عع ن الیععد دالتجععف دإ،ي

عل بموعر  دضعع الیع ل  فیتحقي عا األدي ي فإنيعک عد مجع  الشعالد زنام  ،ي

،ععن  رجعف ،ععال »ام  د بععالتجف فجقامعدة «مجع  الیعد ،ععا  العکا....»

ا حا مة مج  دجزب   اء الودل لعز  عان لعک بعدل  د «الغری... ام فإّني

قیمتک لز  ان قیمیعا ام ،عن  دن حاجعة الع  إنشعاء بع  الطعرف ام بعف 

ل ال  ن.  الفعف اخلارجي نفسک ،زج  لتحقي

                                                 

 .684ام ص4  ج؛ احلا   الکوری28د 20ام ص5  ج. الرشح الکوری1
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ا الباين  بأن  کزن ح صزلک ،زقزفا  مج  اإلنشاء ب  الطرف  د ،ي

عة بعأن  قوعف الشعخص  ل ب  ن ،ا يف الک،ي )املزج  دالقابف( فیتحقي

ععة امل ععمزن منععک لجععدائن د قوجععک الععدائنام  البالععث د  ععمن ،ععا يف ذ،ي

عة  دهبکا القوزل ،ن الطرف   نتقف الد ن ،عن امل عمزن منعک الع  ذ،ي

ال  ض ن شعخص  ال ا،ن دهکا ال  ن )اإلنشائي( ثابت بالنسوة

ب  هز ثابت يف ذ،ة ا الر دخ إشکال فیک د  خیالف فیعک  حعد حتع  

ععة ع ني بع ععهم انحصعع ر ال عع ن )اإلنشععائي( فیععک )   ضعع ن الک،ي

 دالد ن(. 

عة حعع   دالشعکف جر انعک يف األمیعان دالنفععزس؛ ،عجيعال  بعأني الک،ي

عة ال ععاإلنشاء   رکن ،شغزلة بش عل ال ع نام دإني   لي  ن يء لیتحقي

عة دخ  لیعف مجع  العمعزم؛ حیعث  بأمجعها دار ة يف ض ن ،ا يف الک،ي

عيف  إنيک    زجد يف يشء ،نها ،ا لک إیعالق  د ممعزم  مکعن  ن  تمسي

 ني »( ،ن |بک ملرشدمیة ال  ن بقزل ،طجل. د،ا رد  من النوي)

ة منعدناام دهکعکا قزلعک رععال    1«الزمیم غارم ما،ي دخ  کزن حوي

اَر ؛ َعلن َتلَراو  ﴿  دقزلک رعال  ﴾ُاودِ َأْوُفوا بِاْلعُ ﴿ خ  ﴾إِّلَّ َأ  َتُکوَ  ِاَ

يف هب ؛ لعدم انطوعاقه  مجع  املقعام بنعاء  مجع  القعزل بعأني   تمي التمسي

عة ال عا،ن؛  ة امل مزن منعک الع  ذ،ي ال  ن ،زج  لالنتقال ،ن ذ،ي

                                                 

 .6حام 6ب   بزاب الد ن دالقر ام 818ام ص18  ج. ،ستدر  الزسائف1
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حت    منک ال ا،نام بعف ع ،بال  ع ألني الع  لیست يف ذ،ة الغاص  

،کجيف بر ي الع ام فجز قجنا بمرشدمیة هکا ال ع ن ع ،بال  ع اص  الغ

ة ،ع  نيا خ نقزل بک.    ان ،ن قویف ضمي الک،ي

ععة ال عع ن  ععا دإن سععجيمنا االتصععاص   لي ععک الشععکف مجیععک  بأني إخي  ني

،عة  ب  ن الد ن دمدم رسجيم اإلیالق فیهاام إخي  ني العمز،اا املتقدي

  ا . ،طجقة دشا،جة ل  ن الع    

ة يف ال  ن.  داإلشکال  بأنيک  ستجزم اخلتزام بمقالة العا،ي

تقال ض ن العع  املغصعزبة ،عن الغاصع  ،ندفع  بإ،کان القزل بان

عة( هعز  ال  ال ا،ن؛ ألنيعا دإن قجنعا بعأني ال ع ن منعدنا )يف ضع ن الک،ي

اخنتقالام إخي ني هکا خ  زج  املنع ،عن ال ع ن بالنسعوة الع  األمیعانام 

ه الع  ،الکعکام  فیکزن املال مند الغاص   ،انة دهز ضا،ن لک دجیع  ر ي

 .  ،ن )لزضمنک(  دن الغاص دلز رجف  کزن ض نک مج  ال ا

ا ،ا الفید ،عن  ني ضع ن األمیعان )سعزاء  ن  قعال بنقجهعا معن  د ،ي

ها إلیععک( حیتمععف  ن  کععزن ،ععن األحکععام  مهععدة ذ  الیععد  د ضععمي

الرشمیةام دلی  ،ن اخل،عزر التعي بأ عد  املتععا،ج  دضععا  درفععا ام 

 فعج  هکا خ  تم التمسيف بالعمز،اا.

عة دالعهعدة منعدهم  لعقعالءام د ني ،دفزع  ب  هز يف ،ر عزو ا الک،ي

ععة  م  عع   ععردن قابجیيععة النقععف دال ععمي فععی  يف الک،ي مجعع  السععزاءام فععإّني

  کليف  ردنک ،ا يف العهدة ،ن األمیان. 
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نعم  ر  مجیک ،ن  ني املقام ،ن ،قزلة ض ن ،ا   حیع ؛ حیعث إني 

عل  ال ا،ن  جتعزم باملبعف  د القیمعة يف صعزرة التجعف ،عع  نيعک    تحقي

التجف بعدام إخي  نيک  مکن  ن  قال بعأني املقعام لعی  ،عن هعکه املقزلعة 

دإنيک ،ن اخلتزام بکزن الع  يف العهدة فهز  وطف إذا  عان ،سعتجز،ا  

عة  ا اذا  ان ،زجوا  خشعتغال الک،ي ة بالودل يف املالام د ،ي خشتغال الک،ي

 بک بعد التجف فال حمکدر فیک.

دم صحة ض ن األ،انة ،عجاًل بقي الکالم يف إشکال آالر دهز م

ا لیست ، مزنة باألصف    معن املحقعل يف  بأني ض نک خ  تم؛ ألّني

دلعز ضعمن ،عا هعز  ،انعة  امل عاربة دالز  ععة    صع ؛ « الرشائع»

ا لیست ، مزنة باألصف ألّني
1. 

عععا ضععع ن األمیعععان غعععری »قعععال  « الععععردة»إخي ني السعععیيد يف  د ،ي

عل سعو  ضع ّنا امل مزنة   ل امل اربة دا لرهن دالز  عة قوف حتقي

تکام داألقععز   ،ععن رعععدي  درفععر ط فععال الععال، بیععنهم يف مععدم صععحي

تک    ا   د،ستنده ا  ة الرش فة العزار ة  2«بمقت   العمز،اا صحي

لُ  َبِعل   ملَِلوَ ﴿يف ض ن ،ال اجلعالة قوف  ن  ؤر  بالعمف  ْ
ِْ ن َجلاَء بِلِه 

ي لجبوزا يف صحة ال  ن ع فا ة املقت  ، افا  إل  3﴾َزِعیم   َأَنا بِهِ وَ 

 د،نع  امتوار ثوزا الفعل دقد  ح هب  يف املسألة السابعة.

                                                 

 .10ام ص2  ج. رشائع اإلسالم1

 . 405ام ص2  ج. العردة الزثق 2

 .22  (12).  زسف 3
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دلععکليف قیععف  بععأني الزجععک يف ،نععع ال عع ن يف األ،انععة هععز مععدم 

دجز  امل مزن منعک دحیعث خبعدي ،عن دجعز ه  ع   هعز  عکليف يف 

العدائن(  ض ن الید خمتوار األر ان اخربعةام ع ،ن امل مزن لعک )  

دامل مزن منک )دهز املد ن( دامل مزن )دهز الد ن( دال ا،ن ع ام 

فمن صحي  ال  ن يف الغاص  متيت منده األر ان ملکان الغاص  

ا يف األ،انة فال  زجد فیک امل عمزن منعک؛ ألني ،عن  ،قام املد زنام د ،ي

 بیده الع   ،  دلی  ب ا،ن حت    منک ا الر.

ان البالثععة  دن األالععری  عع  يف ضعع ن کفا ععة األر ععبدقععد الجیعع  

الع  املغصزبة د نيعک خ  کعزن ضع ن معن الغاصع  بعف هعز ضع ن 

ابتدائيام    لز غص  شخص الع  املغصزبة يف  د الغاص ام فإنيک 

 خ   من الغاص ام بف هز ض ن ابتدائي.

د یف  انام القزل باندراج مقد التأ،  يف باب ال  ن ،زقز، 

ع يف ب ة  د األمیعان مج  التزسي ابک مج  نحز  شمف ع ، افا  إل  الک،ي

املغصععزبة داملقوععز  بالعقععد الفاسععد ع األ،انععاا د ععکا األمیععان 

الشخصیة اخلارجیة التي بید صاحوها دالظاهر  نيک خ إشکال يف هکا 

التزسعععة؛ ألنيععک  عع  جیععر  يف الععد زن  ععکليف جیععر  يف األمیععان 

معز ؛ ألني ال ع ن  ع  اخلارجیة بأن   عمنها ،عع الععز   د بال

،ناه لععی  إخي التعهععد دإ الععال الشعع يء يف العهععدة دهععز امتوععار عقععدي

دنک.   مقالئي  عتربدنک العقالء د قري
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ل  م  السفاهة  د الغرر يف هکه املعا،جةام دلکنيک حقي هکا إخي  ن  دي

 ني املنهي هز الویع الغرر  دخ ،طجل الغررام د ني العقعد املعک زر خ 

د  ني إقدام املسعتأ،ن لتعأ،  نفسعک د،العک منعد احلا ثعة سفاهة فیک بع

ن بعد حماسوارک دجتاربک  قدم مج  التأ، ام فال سفاهة دخ  د ني املؤ،ي

 جهالة. 

رط يف ضعمن اإل قعاع؛ عدخ  ر  مجک بکزنک إ قامعا  دخ صع  الشع

ألني املسععتأ،ن  قععدم د طالعع  بالتععأ،  فیکععزن هععز القابععف يف قوععال 

ن املزج .  املؤ،ي

خ ،انع ،ن اندراج هکه املعا،جة يف باب ال  نام د،عع  وباجلمللة:

عة دخ  ل داإلشکال يف ذليف ،ن  نيک خ  کزن إخي مج  ،ا يف الک،ي التنزي

ضعة   شمف األمیان اخلارجیة فنقزل بإ،کعان رطویقعک معل اهلوعة املعزي

مج  ممجة التأ،   د اهلوة برشط حتمف اخلسارة بأن  قعزل )يف اهلوعة 

رط  ن عة(  دهوت ليف هکا املوجغ يف  في سنة د ،جيف جمانا  بشاملعزض

ن  د  قعزل يف  متجکني ،وجغا  ،عیينا  إن حعدث   احلا ثعة د قوعف املعؤ،ي

ف اخلسارة  دهوتيف  کا ،قدارا  ،ن املال يف  في سعنة  اهلوة برشط حتمي

ف  کا ،قدارا  ،ن املال السارة ملعدة  عکا لعز حعدث    مج   ن رتحمي

نام دهععکا رشط سععائغ خ ،ععانع ،نععک دإني العقععد احلا ثععة فیق وجععک املععؤ،ِّ

املک زر ،شتمف مج  األر ان الالو،ة ،ن اإلجیاب دالقوزلام داملعال 

ر لجتععأ،  د ععکليف املععؤ،ي  ن مجیععکام د،قععدار اخلسععارة    املوجععغ املقععري
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ل « العردة» مکن رطویل ،ا نحن فیک مج  الصج ام    صنعک السید يف  يف  دي

الع  املستأجرة يف  د املستأجر  ،انعة... دلعز رشط املعزجر »الفصف الرابع 

تک د دلع   مجیک ض ّنا بددّنا فاملشهزر مدم الصعحةام لکعني األقعز  صعحي

بالصحة إذا اشرتط مجیک   اء ،قدار خمصزص ،ن ،الک مج  رقعد ر التجعف 

فإنيک صحي  اشرتاط ض ن الع  املسعتأجرة  1« د التعیي  خ بعنزان ال  ن

ف اخلسارة يف قوال ،ن ،نعع رصعحیحک بال ع ن مج  امل ستأجر بزاسطة حتمي

ديف املقام حیعث إني حقیقعة الصعج  هعي العرتات دالتسعا  مجع   ،عر ،عن 

متجیيف م   د ،نفعة  د اسقاط   عن... ،عن  دن سعول النعزاعام إخي إذا  عان 

،ا  لجحالل  د العک ام ففي املقام  تساملان مج   ن  دفع املؤ،ين لک ، وجغا  حمري

 .د تحمف املؤ،ِّن اخلسارة الزار ة مج  املستأ،ن

تک دامتوعاره ،عن  بقي الکالم يف  زن التأ،  مقدا    ،ستقال  دصعحي

عععک ،شعععمزل لجعمز،عععاا  قزلعععک رععععال    َأْوُفلللوا ﴿هعععکه اجلهعععة د ني

اَر ؛ َعن َتَراو  ﴿د 2﴾بِاْلُعُاودِ  عة يف  عفي ،عا  تعاقعدا  ﴾ِاَ دجر ان األ لي

   کن ،عهعز ا  يف و،عان النعزدلام د فعع ،عا  در  مجیک الطرفان دإن 

 مجیک  د  مکن  ن  ر  مجیک ،ن اإل را اا.

،نها   ني هکه لیسعت بمعادضعة حقیقیعة بعف ،عادضعة احت لیعةام 

فإني  حد العزض  هز حتمعف اخلسعارة  د   اء الععز  مجع  رقعد ر 

                                                 

 .  662ام ص2  ج. العردة الزثق 1

 .   1  (5). املائدة 2
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دقزع احلا ثک لجمستأ،ن د،ع معدم الزقعزع فعال معز ام فالرشعمجک 

 ا بف هز ،ن   ف املال بالوایف.العمز،ا

دهکا ،دفزع بأني العز  لی  هز حتمف اخلسارة  فا ام بف العز  

هز التأ،  داأل،ان حلف  املال بمور  العقعد د قوعف  فعع املعال حلصعزل 

اخیم نان ،ن سال،ة ،الک يف قوال املخایراا املحتمجةام هکا ، افا  إلع  

،عن  عزن هعکه املعا،جعة غرر عة؛  ني هکا اإلشکال موارة الالر  م  سعوقک 

جلهالة  صف التجف  د احلا ثة دمجع  رقعد ر التجعف  د اخلسعارة خ  عجعم 

 .،قدارهام داجلهف املک زر  زج  الغرر دبطالن املعا،جة

خ   بمنععع ممععزم الغععرر دشععمزلک لغععری الویععع  دقععد  جونععا منععک  دي

ل  العز  ، افا  إل   ني اجلهالة املرضة املانعة هي اجلهالة بالنسوة إ

داملعزي  دمعدم ،عجز،یتهعا دخ ،طجعل اجلهعف؛ ألنيعا نقعزل بصعحة 

املزارمعة داملسععاقاة ،ععع  نيععک خ  عجععم ،قععدار احلاصععف فیهععا دخ  عجععم 

مت مج  هکا اجلهعف دلکنيعک  ا رشي با فاا احلا ثة بعد احت هلاام د ّني

ععة  ععفي ،ععن الطععرف  بالنصععف  د  عع بالصععحة بعععد رعیعع  حصي خ  رضي

ا يف مقد الرش ةام د کليف يف است وار األجعری سعنة  د البجث دهکک

شععهرا  مجعع  اخلد،ععة يف الویععت لج ععیف ،ععع اجلهععف بأصععف درد  

 ال یف د،قداره.

هکا ، عافا  إلع   ني الغعرر  ع  رنعدفع بعالزون  عکليف باملشعاهدة 

)د،نک جزاو بیعع الصعز، مجع  اهعر الغعنم( ففعي املقعام إذا شعاهد 



عقد التأمین 324
 

 

عف اخلسعارة املجتزم املکان  د السیارة  د  احلمف دخح  قیمتهعا لتحمي

مند احلعرق دالغعرق دغری عا ،عن احلعزا ث  نعدفع الغعرر داجلهعف 

قهعععاام  اجلهعععف بحصعععزل املحصعععزل يف املزارمعععة داملسعععاقاةام  بتحقي

دبمقداره  اجلهف باملقدار فیه ام ففي املقام خبد لجطر، ا الر ،عن 

د مج   فععک يف  عفي شعهر  د سعنة بعإواء ا لتعأ،  مجع  رعی  ،ا  تعهي

الدار دالسیارة د... درعی  ،قدار ،الیيتها درعیع  ،عا  دفععک املجتعزم 

هم.مند احلا ثة  ام فعند ذليف  ندفع الغرر املتزي

صحة مقد التأ،  بأقسا،ک ،ن التأ،  مج  األ،عزال  فاملتحّ  :

رقة د... دمجعع  األشععخاص عبالنسععوة إلعع  احلععرق دالغععرق دالسعع

رط املعزا  عأن عبالنسوة إل  العمعر بشعبالنسوة إل  املر  دنحزه د

ن  فع ،وجغ ،ع ي ،ن املال إل  درثة املستأ،ن بإواء ،وجعغ   تعهد املؤ،ي

ن  عد املعؤ،ي ،ع ي  دفعک إلیک يف و،ان ،قررام  د برشط احلیاةام  أن  تعهي

ام   فع ،قعدار ،عع ي ،عن املعال إذا    معت املسعتأ،ن إلع  و،عان ،عع ي

ی ا  إلع  الزرثعة نععمام إذا اسعتجزم ،عن دلکنک إذا ،اا قوجک    دفع شع

هکا التأ،  الربا املمنزع  شکف احلکم بالصحةام  أن  دفع املستأ،ن 

ن بععد ، ع ي رجعيف ع،قدارا  ،ن املال يف ،دة ،عیينعة لیعدفع إلع  املعؤ،ي

م؛  ة ،والغ رز د مج  ،ا  فعک إلیکام فیکزن ،ن ،صا  ل الربا املحري املدي

ن مج   ن ) د الرشع ة( مجع  ألني الرجف املستأ،ن  ،ي حیارک مند املؤ،ي

ر ة( رسعتزف  عمرش ن سنة ع ،بال  ع مجع  ،وجعغ ،عع ي داملعؤ،ني )الشع
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،نععک  قسععاط شععهر ة  د سععنز ة يف قوععال  فعهععا املوجععغ املععک زرة منععد 

حددث املزا يف ضمن املدة إل  درثتک  د  فعک لک مند انتهعاء املعدة 

ن املک زرةام دهکا املقدار خبأس بک. دإني   الکالم فیه  إذا التزم املؤ،ي

 د الرش ة بدفع ،وعالغ ، عافا  إلع  ،وجعغ التعأ،  فعإني هعکه الز عا ة 

فزائععد ربز ععة؛ ألني املفععرد   ني املسععتأ،ن  ععدفع املوجععغ قرضععا  إلعع  

ن  )الش ر ة( د کزن  فع الفزائد إني  هعي يف قوعال املعال العک  عاملؤ،ي

فا  بأالک الز الة ،عن ر ة نعمام  مکن رصحیحها  ع قرضک إل  الش

ر باملوالغ د دفع إلیک األصف ،عع  ار ب   دفعها إلیک داجتي املستأ،ن لالجتي

ل قیمعة املعال  الفزائد احلاصعجة  د حیاسع  لعک الز عا ة املدفزمعة بتنعزي

 ام هکا.املسمي  بع )التزرم(

بقععي الکععالم يف انطوععاق منععزان )ضعع ن اجلر ععرة(ام بععأن  تعاقععد 

ة جنا ة ا الر  جيها  د بع عهاام  دهعکا  شعوک الشخصان مج   فع   

يشء بالنسعوة إلع  التعأ،  يف احلعزا ث الطارئعة املسعمي  بالشععخص 

البالععث  د املسععؤدلیةام دضععا،ن اجلر ععرة هععز يف املرروععة الناولععة ،ععن 

ال ام فهنا   قال ب ع ن  العاقجة املوحزثة منها يف  تاب الد اا ،فصي

یعة األب ع ام دهعکا التعأ،  نعزع العاقجة ع    الزرثة الک زرة ،ن ناح

رمي دخ املعالکي د،عع معد،هم  سع ف معن ضعا،ن ع،ن التأ،  الشع

 اجلر رة.


