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 ح أو املارا ت ف رل امل را  مر  إذا ادعی الصائغ أو املّل  :5مسألة 

ك ال  ل أو ادعی ال فریط أو ال عّدت املالنار أففریط والو  غری فعد  

 [1].1قویقّدم قوهلم مع الیمنی ع ی األ

الخالف  ّنهفیام إذا مل یعلم احلال؛ أل ومن املعلوم أّن الکالم [1]

ة القصاريف أّن العنی املدفوعة إلی األجری للعمل فیها )من 

ولو تلفت ،ال ًالکالم عنه مفّص  کام مرّ ، والصیاغة و...( أمانة عنده

کونه بمن النصوص  عّدةك ضامن علیه ودّلت علی ذلعنده ال

أو  یعلیه الضامن فیام إذا تعدّ  ،ن علی األمنی نعممؤمتن والضام

 عدوانیة. بأمانیة بل تنقل تعدّ الط؛ألّن الید حینئذ فرّ 

ك وأنکر املال وتعد  التلف من غری تفریط  العامل یاّدعوأّما إذا 

ي وتنازعا ومل یعلم وقوعه عن التعدّ )العامل( أو أنکر وقوع التلف 

ّن املکّلف أعلیه اإلمجاع  یاملّدعل ب ،احلال؟ فاملنسوب إلی املشهور

ضامن ولیس علی العامل إاّل لل املّدعيك قامة البّینة هو املالإب

اخلالف إلی املشهور بأّن  2«املسالك»الیمنی، ونسب الشهید يف 

البّینة یطلب من العامل، وهلذا یشکل ثبوت الشهرة يف کال القولنی 
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 املّدعيت دعوی علی إثبا لقتيض تقدیم قول العامتوالقاعدة 

  .بالبّینة، هذا

 وأّما الروایات الواردة يف املقام:

 فهي علی طوائف:

 مطلقًا. العاملمنها: مادّلت علی ضامن 

 م مطلقًا.هنمادّلت علی عدم ضاممنها: 

لیس ف هم ضامنون وغریأهّن منها: الروایات املفّصلة بنی املتهم و

 بضامن.

يف »قال:  ×عبداهللصحیحة احللبي عن أيب  -1ولی: أّما األأ 

 أمر بنّی  عىل منه خيرج ء ف ماغ ما رسق منهم م  يشال و الصبّ الغّس 

ء و إن فإن فعل ف یس ع یه يش ،ق یل له أو كثری قد رسق و كّل  أّنه

ع یه فقد ضمنه إن مل  اّدعيقد ذهب الذت  أّنهو زعم  بّینةمل یقم ال

 .1«عىل قوله بّینةیا  له 

ار قّص  عن سألته قال: ×عن أيب عبداهللصحیحة أيب بصری  -2

فع یه أن یقیم » :قال ؟رسق من بنی متاعه أّنهفزعم  إلیه ثوباً  دفعت
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ه إن رسق م اعه ك ّ ف ،ءرسق م  بنی م اعه و لیس ع یه يش أّنه بّینةال

  .1«ءف یس ع یه يش

 ×كان أمریاملؤمننی»قال:  ×معتربة السکوين عن أيب عبداهلل -2

 .2 «...الناس ةع ی أم ع والصائغ اح یاطا   القّصا اغ وبّ   الصیضمّ 

ال سئل عن رجل مجّ  قال: ×عن أيب عبداهلل يصحیحة احللب -4

بعض  فزعم أنّ  ،و بعث معه بزیت إىل أرض منه إبالً  یاستکر

و  شاء أخذ الزیت إن» :فقال ؟هراق ما فیهإزقاق الزیت انخرق ف

 .3«عادلة بّینة به ال یصدق إاّل انخرق و لانّ  ّنهإ :قال

 يف رجل محل مع رجل يف ×احللبي عن أيب عبد اهلل صحیحة -5

 .4«هو ضام » :قال ،فنقص طعاماً  سفینته

 هذه هي الروایات الداّلة علی ضامن العامل مطلقًا.

 مطلقًا. نهأّما الطائفة الثانیة الداّلة علی عدم ضام
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سألته عن قال:  ×ر عن أيب عبداهللویة بن عاّم اصحیحة مع -1

 .1«اننضمیلیس »فقال:  ؟القّصاراغ وبّ الص

الواقع يف أسناد التفسری(  ربن مرا اسامعیلمعتربة یونس )ملکان  -2

قال:  الصائغ أیضمنون؟و القّصارعن  ×قال: سألت الرضا

 ط علیه الضامن يف العقد(.رت)أي یش 2«الیص ح إاّل أن یضمنوا»

 املفّصلة: األخریة الطائفةوأّما 

ال مع مجّ  الشام إىل متاعاً  أيب جعفر بن عثامن قال: محلیحة صح -1

 :قالف ×فذکرت ذلك أليب عبد اهلل ،منه ضاع محالً  فذکر أنّ 

 .3«نهفل فضمّ » :قال ،ال :قلت «همهأف ّ »

ل یک ر الذي يف اجلاّم   ×أيب بصری عن أيب عبد اهللمعتربة  -2

و إن كان  ،ءس ع یه يشف ی إن كان مأمونا  » :قال ؟أو هيریقه حيمل

 .4«غری مأمون فهو ضام 
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 ×كان أمری املؤمننی» قال: ×عبداهلل أيبعن  ياحللبصحیحة  -2

ل ع یه ی طوّ  ×ل ناس وكان أيب اح یاطا   والصائغ القّصا   یضمّ 

 .1«إذا كان مأمونا  

كان »قال:  ×عن أيب عبداهللـ املعتربة ـ أبى بصری روایة  -4

حي اط به عىل أموال الناس وكان  والصائغ  القّصا  یضمّ  ×عيل

 .2«ل ع یه إذا كان مأمونا  ی فّض  ×أبو جعفر

ن بمفهومهام علی الضامن مع عدم کونه وهاتان الروایتان تداّل 

 مأمونًا.

 ويف هذه الطائفة روایة اأخری أیضًا ولکن سندها ضعیف.

مل ك علی العامل التفریط وکان العااملال اّدعيلو  :وعلی اجلملة

لترصیح النصوص بعدم اليشء علیه  ؛مأمونًا یلزم املالك باإلثبات

 ؛إذا مل یکن العامل مأمونًا، فهو ضامن ،ل نعمّض ل والتفوالتطوّ 

فحینئذ علی  ،بت عدم التفریطثإاّل أن ی« یضمن»ّنه أللترصیح ب

العامل إقامة البّینة، هذا کّله هو املستفاد من اجلمع بنی األخبار 
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احلکم ابتداء بتقدیم  ءجا فمن أین ،اختالف مضامینها الواردة علی

 ف العامل بالبّینة.قوهلم مع الیمنی ومل یکلّ 

لزام العامل باحللف إولعّله ملا ورد يف غری واحد من األخبار من 

 ام.ّت بعد اال

حبیب قال: قلت أليب  بکربنسناده عن إمارواه الشیخ ب منها:

إن »فذهبت بزعمه، قال:  ،القّصارإلی  ّبةأعطیت ج :×عبداهلل

 .1«ف یس ع یه يشء همّ هف وإن مل ،م ه فاس ح فهّت ا

إاّل  القّصا   الیضمّ »: ×: روایة اأخری عنه عن أيب عبداهللومنها

 .2«ح ف هأم ه ما جنت یده وإن اّت 

مضافًا إلی ضعف الروایة إلمهال الراوي عند ـ واملشکلة يف املقام 

کتفاء باحللف ن علی أکثر من جواز االام التداّل أهّن ـ : الرجالینی 

بدالً عن املطالبة بالبّینة التي هي املحکوم علیها يف الروایات 

 من.الة التي یکون العامل ضاملفّص 

 عدم امام الیستفاد منههّن ضة بنی الطائفتنی؛ ألرفلم یتحّقق املعا

 رییهو خت :ولعّل النتیجة مجعًا بنی األخبار .جواز املطالبة بالبّینة
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ّما إو ،العامل بالبّینة يف دعواه ةّما مطالبإاملالك بنی األمرین: 

فعلی هذا یشکل احلکم أیضًا بتقدیم قوهلم مع  ،االستحالف

 الیمنی تعیینًا.

قد یقال بسقوط نصوص الضامن عن االعتبار إلعراض  ،نعم

ستحالف علی وفق االبحیث إّن املشهور أفتی  ؛صحاب عنهااأل

، وهذا الیمنییکون العامل بمنزلة املنکر وعلیه ف ،هاتنی الروایتنی

ربام یقال بعدم اعتبار اإلعراض لسقوط  ّنهیتّم علی املبنی؛ أل

 هذا أّوالً. ،&کام علیه السّید اخلوئي ةالروای

وثانیًا: یشکل دعوی ثبوت الشهرة للحکم بالیمنی بعد نسبة 

ولعّله  ،نةإلی املشهور بمطالبة العامل بالبیّ  1«املسالك»الشهید يف 

 .من املذهب بأّن األّول هو األظهر 2«ر رائال»لذلك ذهب يف 

وثالثًا: بعد التنّزل والقول بثبوت الشهرة )يف ترجیح احلکم بالیمنی 

رض عا توجب سقوط اعتبار الروایات املأهّن وقلنا ب ،علی العامل(

وأّما إذا  ،عنها، لکنّه موقوف علی أّن الشهرة ثابتة ألجل اإلعراض

ن تقدیم قوهلم مع الیمنی فألجل متامیة املعارضة بنی أحتمل ا
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من جهة موافقتها لإلطالقات  الیمنیوتقدیم قوهلم مع  ،النصوص

والیمنی علی من  يللمّدعّن البّینة أ»والعمومات الداّلة علی 

عراض واإل ،لوا هبذه الطائفة األخریة من باب الرتجیحم، فع«أنکر

فلذلك یشکل احلکم بتقدیم ، بالبّینة ةعن الطائفة املفّصلة اآلمر

قوهلم مع الیمنی لوال نسّلم قاعدة الرتجیح علی النهج املذکور 

 أیضًا.

الصحیحة الظاهرة يف یل علی روایة أيب بصری وبقي الکالم يف التع

 الصائغ ال یضم » :قال ×عن أيب عبد اهللستحالف وهي قوله اال

 (فیجیئونفیخوف )همنی اونوا م ّ  أن یو ال احلائك إاّل  القّصا و ال 

 .«ئا  ه یس خرج منه شیویس ح ل لع ّ  بّینةبال

ع ی »فیک ر الذي حيمل أو هيریقه، فقال: مّجاالً ويف رجل استأجر 

نحو م  العامل إن كان مأمونا  ف یس ع یه يشء وإن كان غری 

 .1«مأمون فهو ضام 

 تعینی يف اً ستحالف املذکور يف لسان الروایة ظاهربعد کون اال

 العامل وهو احللف. ةوظیف
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 «التهذیب»ولکّن املشکلة يف هذه الروایة والسیام بعد نسخة 

بنی البّینة واحللف اجلمع واقتضائهام  «یئونجفی«: »الفقیه»و

إّن التخویف بالبّینة فرع ثبوتا  :بأحد من البناء علیه والیظنّ 

وج عن ام والسبیل للخرّت واستحقاقها فهي ثابتة بعد فرض اال

هبا  كیشکل التمّس  :وباجلملة .الضامن إاّل بالبّینة دون احللف

 علیه )الیمنی علی العامل(. یاملّدعإلثبات احلکم 

 تضمنیوبعد اللتیا والتي الیبعد القول بعموم استحباب عدم 

ة جواز و أدلّ  ، مطلقاً نیالعامل وفقًا ملا دّلت علی عدم التضم

 محمولة علی التقیة )کام أفاده البعض( أو علی التضمنی نیالتضم

  .همتّ بامل ختصیصهك يف التفریط ثم عند الش يالظاهر

 ×كان أيب»عن أيب عبداهلل قال:  «الفقیه»ذلك مرسلة لویشهد 

 ×ما أفسدا و كان عيل ب  احلسنی القّصا و  الصائغ یضم 

 .قاً تضمنی العامل مطلعدم ومقتضاها  1«ل ع یهمی فّض 
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م  قیام البّینة ع ی  أّنه األجری يف مو د ضمنی: یاره فضم6مسألة

ع  الیمنی أو نحو  ناولهأو  هیيف احلفظ أو فعّد  ففریطهإفلفه أو 

 [1].1ذلك

الإشکال يف ضامن األجری يف موارد مثل قیام البیّنة علیه [ 1]

 ضامنه،أفتی املاتن بکراهة  أّنهالضامن ثابت علیه، إاّل  نّ أو

سألت أبا استشهد للحکم املذکور بروایة حذیفة بن منصور قال: و

فتطیب  ،عن الرجل حيمل املتاع باألجر فیضیع املتاع ×عبد اهلل

 :قلت «؟أمنی هو» :فقال يل :قال ؟أیأخذونه ،ألهله یغرمه نفسه أن

 .2«فل یأخذ منه شیئا  » :قال ،نعم

املفروض فیها  إذ ؛للمدعی الداللةصور بق :ولکنّه اأشکل علیها

الموضوع  كومع ذلوأّنه النظر فیها إلی التضمنی ن األجری یتاما

تأّمل يف  كولعله لذل .3خلروج املفروض عن موارده ؛لضامنل

 د.نهبا مضافًا إلی اإلشکال يف الس كبعد التمّس  4«كاملستمس»
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ر   للعامل مطلقاً نیالتضم كالبأس بأن یلتزم باستحباب تر ،نعم

ل بعضها الناطقة بالتطوّ مّرت دًا إلی روایات عدیدة مستنـ  کام مرّ 

ة مصداق عموم أدلّ  نیالتضم كتر مضافًا إلی أنّ  ،لّض والتف

 حسان.اإل

 [1].1م قول املس أجر: إذا فنازعا يف مقدا  االُجرة قّد 7ةمسأل

 ع يف قدر املستأجرزانقد مّر الکالم يف املسألة الثالثة )أي الت[ 1]

لتقدیم قول املستأجر  الوجه نّ أاألقّل( و يمّدعوتقدیم قول  علیه

 كام اتفقا يف استحقاق املالأهّن األقل طبعًا هو  يعالذي هو مدّ 

أي ـ  هاإلنکار ؛ومقتضی األصل عدمه ،والنزاع يف الزیادة للقلیل

 جر.ودعواها من املو ـ املستأجر

کون املقام مورد التداعي موقوف علی أن لودعوی التحالف 

رض، إاّل غالدعوی والال مصّب  ياملّدعيف تشخیص نجعل املعیار 

الیکون  القلیلّن بعد توافقهام وتساملهام بالنسبة إلی أا: قد مّر منّ  أّنه

التداعي فیام إذا مل یکن يف  بداهة أنّ  ؛النزاع إاّل بالنسبة إلی الزیادة

د حدان يف عدم تعدّ ام فیام نحن فیه متّ أهّن فق علیه مع نی أمر متّ بال
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کون الزائد مع األقّل واآلخر  یّدعيجارة، ولکن أحدمها عقد اإل

 .ةفقول املنکر موافق للحّجة وهي أصالة عدم الزیاد ،ینکره

آجره بغل  أو محا ا  أو آجره هذا احلام   أّنه: إذا فنازعا يف 8مسألة

ا عرشة أّن أو ذلك فاملرجع ال حالل، وكذا لو اخ  فا يف االُجرة 

 [1].1دینا أو د اهم 

املفروض يف هذه املسألة صورة ما إذا اتفقا علی أصل [ 1]

واختلفا يف العنی املستأجرة أو اختلفا يف تعینی االأجرة،  ةاإلجار

 «الرشائع»هو التحالف، وقال يف ـ  &کام اختاره املاتنـ فاملشهور 

 ،هذا الثوب كبعت :... فلو قال» :(اب البیعت)الفصل الرابع من ک

ه يف ری، ونظ2«الفانحهنا دعویان فیتافه فقال: بل هذا الثوب

طل بالعبد بمأة فقال: بل اجلاریة حتالفا و كبعت :: لو قال«القواعد»

بعد نقل  4«اجلواهر»يف  أّنه ، ثمّ ك، وغریمها أیضًا قال کذل3«البیع

فیه، فاملعروف واملشهور  عبائرهم قال: مل ینقل خالفًا والإشکاالً 

                                                 

 .444ص ،2ج :قیالعروة الوث. 1

 .27ص ،2ج :رشائع اإلسالم. 2

 .16ص ،2ج :قواعد األحکام. 3

 .141، ص22و ج 242 – 241ص ،27ج :جواهر الکالم. 4
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التحالف علیه من عدم اتفاقهام  نطباق ضابطاألجل  كبینهم، وذل

 علی أمر.

 ياملّدعجعل املقام من موارد  1&السّید اإلصفهاينأّن إاّل 

نظرًا إلی عدم صدور الدعوی علی اآلخر  ي،واملنکر دون التداع

إاّل من أحدمها فحسب، أّما من الطرف اآلخر فهو اعرتاف علی 

 دعوی علی غریه. أّنهنفسه ال

ّتفاق علی يف العنی املستأجرة )بعد اال ففي املقام: لو تنازعا

ینکره فعلیه  كرس واملالفملنفعة ال تهملکی یّدعياالأجرة( واملستأجر 

 اإلثبات.

وقوع اإلجارة علی احلامر فمرجعها إلی  كدعوی املالوأّما 

ن دعوی تضمّ تعرتاف بمملوکیة منفعة احلامر للمستأجر والاال

عد فرض اّتفاقهام علی شیئًا ینکره ب كإذ الیطالب بذل ؛هضدّ 

عن املطالبة  ةاالأجرة، فهذه الدعوی منه الأثر هلا بعد کوهنا فارغ

الدعوی  جتاهل دعوی اأخری شکّ ت، فهي الیباإلنکار نةاملقرو

مر واتفقا عکس األنلو ا فیامق التداعی، وکذا احلال االولی لیتحقّ 

 كاملال هو املّدعيعلی العنی املستأجرة واختلفا يف االأجرة، فإّن 

                                                 

 .122، ص5العروة الوثقی )املحيّش(: ج. 1
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طالب املستأجر یملکیة الدینار و یّدعيإذ هو  ؛فقط دون املستأجر

ینکره فعلیه اإلثبات، ودعوی املستأجر وقوع  أّنهوبام  كبذل

بيشء وإقامة دعوی  كن مطالبة املالتضمّ تاإلجارة علی الدرهم ال

 علیه.

قد مّر  أّنهحیث  ؛إاّل أّن حتّقق الدعوی من الطرف اآلخر واضح

هو  أّنهواملنکر موکول إلی العرف والعقالء و يعخیص املدّ أّن التش

منهام املطالب  ًويف املقام أّن العقالء یرون کاّل  ،املعیار يف التشخیص

 التحالف. يوجیر التداعيفیصدق  ،باحلّق واملال فهو امللزم بإثباته

واملنکر  املّدعيهذا مضافًا إلی أّن فرض جعل املقام من باب 

ی استحقاق قفالیب ،جروقول املستأجر بیمنی املیستلزم انتفاء 

 .متیّقناً االأجرة 

رشط أحدمها ع ی اآلخر رشطا  أو ال،  أّنه: إذا اخ  فا يف 9مسألة

 [1].1فالقول قول مناره

                                                 

 .444، ص2العروة الوثقی: ج. 1
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صل بداهة أّن األ ؛ما أفاده من تقدیم قول املنکر واضح[ 1]

 یقتضیه؛ ألّن الرشط أمر زائد علی أصل العقد یلزم إثباته علی

 عیه.مدّ 

عاظم بإمکان بعض األ احتملهوال جمال الحتامل التحالف کام 

، بأن جیعل ياملذکورة يف املتن إلی التداع الدعاويإرجاع مجلة من 

قطع  معنفس ما صدر من املتخاصمنی من حیث هو مورد النزاع 

 املّدعييف تشخیص  تالنظر عن سائر اجلهات؛ ألّن املعیار کام عرف

قفا تّنه يف املقام اأف وبناء العقالء، والإشکال يف واملنکر هو العر

ّنام اختلفا يف الرشط فقط وهو إعلی مجیع خصوصیات املعاملة و

نی یوالوجه جلعله دعو ،ه أحدمها وینکره اآلخریّدعیمر واحد أ

 واهلل العامل العاصم. ،حتی یکون مورد التحالف


