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  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  احلادي واخلمسوناجلزء 



٢

  

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  توزيع. نشر. ار العلوم ـ طباعةد

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  بريوت لبنان



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  الضمان واحلوالةكتاب 

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  

  

  

  م اهللا الرمحن الرحيمبس

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني 

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٥

  

  كتاب الضمان

  وهو من الضمن

  

  تاب الضمانك

 فاملراد املسائل املدونة يف باب ،تابكة لذا يقال موعة من املسائل املدون و اجلمع،تاب مبعىنكال

  .الضمان

 من املال يف ضمن ذمة إنسان جيعل ما يف ذمة ألنهغريه،  وكما يف املسالك }هو من الضمنو{

  .ىخرأ

ون امللحوظ كي: األول ىضمن احلق، فالنون فيه أصلية، فعلتذمة الضامن ت ألن أو: قال يف اجلواهر

  . الذمة تضمن املالن فإالظرف،: الثاينعلى  واملظروف،

  . احتماالن،مبالحظة املال أو أما هل قيل له الضمان مبالحظة الذمة

ون كن ي أونه عندنا مشتقاً من الضمن خفاء، فمن اجلائزك يف ك يف رد املسالكأما قول املستمس

  أنكال ش و،سكاشتقاق ذي الزائد من غريه ال بالعصل  إذ األ فلم يظهر وجهه،،ضمن مشتقاً منهلا

  .يد حرفاً من الضمنزالضمان أ



٦

 فالنون فيه أصلية كما يشهد له ، موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الذي على املضمون عنه للمضمون لهألنه

 ، وما قيل من احتمال كونه من الضم فيكون النون زائدة واضح الفساد،سائر تصرفاته من املاضي واملستقبل وغريمها

  مع منافاته لسائر مشتقاتهإذ 

  

 } فيه أصليةوننالف املضمون عنه للمضمون له على  موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الذيألنه{

ما يشهد له ك{الدهن  وغريمها من الرهن والدهان و مثل الرهان،غريمها واجلواهر وكما قاله املسالك

:  فيقال}مهاغريو{يضمنه :  فيقال}واملستقبل{ضمنه :  فيقال}من املاضي{ الذي مبعناه }سائر تصرفاته

  .ذاكه وعن والعنان من جن وضمه، فليس مثل اجلنان ويضمه وال يقال ضمه واضمنه،

  .ثر العامةكالقائل به أ و}ما قيلو{

  الذمتني الشتقاقه من الضمكمنا يفيد اشتراإ والضمان غري ناقل، نإ م قالواإ: كقال يف املسال

  .فيتخري املضمون له يف املطالبة ى،خرأذمة  إىل  ضم ذمةألنهالنون فيه زائدة، و

مع  إذ واضح الفساد{رناه كما ذ على  خبالفه}ون النون زائدةكونه من الضم فيكمن احتمال {

اللفظة الزائدة  إذ خر،عدم اشتقاق أحدمها من اآل على  دليلكذل وما عرفت،ك }منافاته لسائر مشتقاته

 على بري ال يدلكاالشتقاق ال و ن النون يف املقام، دوراىنا نرأ مع ،لمة ال تدور يف سائر املشتقاتكيف 

  . حمل نظر،بريكون املراد االشتقاق الكي أن اللهم االّ: ك فقول املستمس،وحدة املعىن



٧

  .الزمه كون امليم مشددة

 قإطال و، فيكون مبعىن التعهد باملال أو النفسأيضاً الشامل للحوالة والكفالة عم باملعىن األإطالق ،انإطالقوله 

   أو عمالً أو منفعةًباملعىن األخص وهو التعهد باملال عيناً

  

ن ك بتشديد امليم، ل بينما ضم، الضمان بتخفيف امليمفإن  ملا يف أصله،}ةدون امليم مشدكالزمه {

  .عدمهماصل األية، نعم األصلاحلروف التبديل يف  وثرة احلذفكهذا ليس دليالً ل أن  خيفىال

 ضمنه:  فيقال}أيضاًفالة كال و الشامل للحوالةعم األ باملعىنإطالق ،انإطالق{للضمان  أي }وله{

مل يدفع دفع عنه مما  نإ أنه هو تعهد و ثالثاًما يشمل معىنك فله، ك إذا ضمنه: ما يقالكقبل حوالته، إذا 

 أن تعهد النفس و،يعطيه أن  تعهد املالمعىن و}النفس أو  التعهد باملالعىنمبون كفي{ال ينقل الذمة 

 بينما عند ،حنومها واجللد ونه يف الشريعة ال يتحمل احلبسكل ذا مل حيضرها حتمل اخلسارة، إ وحيضرها،

  .تل بدلهذا مل حيضر مستحق القتل قُإ، فأيضاًحديثاً يتحملها  وبعض الناس قدمياً

 بدل  بأن يعطي}أو منفعةً{ بأن يعطي عينه }هو التعهد باملال عيناً و،خص األ باملعىنإطالقو{

استأجر  إذا ماك بأن يعطي قيمة العمل، }أو عمالً{، مثالً جرياأل إىل مل يسلم املؤجر الدار إذا منفعته

  .عطاه قيمة العمل مثالًأذا مل يعمل إ فضمن الضامن عمله، فجرياأل

  .أيضاً لغوي يستعمله العرف العام  معىن:أن األول الظاهرو

  .فهو اصطالح فقهي: أما الثاين

  .المها حقيقة فال جماز يف البنيك و منهما،أعمالم املصنف كبالضمان املقسم يف فاملراد 



٨

:أمور ويشترط فيه ،وهو املقصود من هذا الفصل

 على التعهد وااللتزام مبا ، بل يكفي الفعل الدال ولو بضميمة القرائن، ويكفي فيه كل لفظ دال،جياب اإل:أحدها

.على غريه من املال

  ن املضمون لهالقبول م: الثاين

  

  .الم مجلة منهمكالنظر يف وجه  ك يظهر لكبذلو

ثبات مال يف الذمة إالوسيلة بأنه  وي املبسوطكلذا عرفه حم و}هو املقصود من هذا الفصلو{

  .بعقد

هو  أو سبيل املثال،على  أو ،عمما األإالم يف صحة املعاطاة فيه، فاملراد بالعقد كسيأيت ال و:أقول

  .عاطاة فيه املىعند من ال ير

  }:أموريشترط فيه و{

 ،يتحقق العقد حىت ألنه فجياباإل أما اشتراط }لّ لفظ دالكفي فيه كي و،جياباإل: أحدها{

دليل  و،طالق دليل العقدلّ لفظ فإلكفاية كأما  وبه، فاء وونكي حىت ون عقدك ال يكبدون ذلو

انت الداللة ك }الدال ولوفي الفعل كبل ي{: لذا قال واخلصوصية، على الضمان بعد عدم دليل

 الفعل له  فإن}غريه من املال على االلتزام مبا و التعهدىعل{املقالية الدالة  أو  احلالية}بضميمة القرائن{

ين فأشار سأل الدائن من يضمن الد إذا ماك العنوان، فيشمله الدليل، إنشاء على الداللة بواسطة القرائن

  .جيابباإلالضامن برأسه 

  .ره بعض املعلقنيكما ذك ،تابةك بالكحة ذلمنه يظهر صو

حد داللة  على كذل على  لو وجد فعل دال:ولاللفظ لأل واجلمال، وأما قول السيدين الربوجردي

 على تكلذا س وتبعه بعض آخر، فلم يظهر وجهه، و.جمرد فرض أنه ن الظاهرك ل لفاظ الدالة عليه،األ

  .ميكأيده السيد احل واملنت السيد ابن العم،

  يقاعات عرفاًليس الضمان من اإل إذ }القبول من املضمون له: الثاين{
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 جياب وعلى هذا فيكون من العقود املفتقرة إىل اإل، من قول أو فعل، كل ما دل على ذلكأيضاًويكفي فيه 

 بل يكفي رضا ، كذا ذكروه ولكن ال يبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حد سائر العقود الالزمة،والقبول

  ردبيليح واأليضا كما عن اإل أو الحقاًاملضمون له سابقاً

  

، بل هو من العقود فالالزم فيه القبول، جيابفاية اإلكمضاء الشارع للضمان موجباً لإون ك يحىت

الناس هو خالف  و، بدون قبول املضمون له تصرف يف أموال الناسكصحة ذل أن  إىلضافةهذا باإل

  .ىالفتو و دل عليه النص الذي)١(أمواهلم على مسلطون

قد سبق يف بعض  و،جياب ملا تقدم يف اإل}فعل أو  من قولكذل على دل لّ ماك أيضاًفي فيه كيو{

  .سكن العك، بل مياملضمون له قابالً وون الضامن موجباًك على ال دليل أنه املباحث ما يفيد

 العالمة و احملققان،}هروكذا ذكالقبول  وجياباإل إىل ون من العقود املفتقرةكهذا يعلى و{

  .اًإمجاعالضمان عقد  أن هم، بل عن جامع املقاصدغري والشهيدانو

  .املضاربةكاجلائزة  أو }حد سائر العقود الالزمة على  عدم اشتراط القبولىن ال يبعد دعوكلو{

ال خصوصية  إذ مقارناً، أو }أو الحقاً{ الضمان لى ع} املضمون له سابقاًىفي رضكبل ي{

   اختياره، بل}ردبيلياأل وحيضاما عن اإلك{الالحق و للسابق
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 كذل على احتج و عن قبوله، املضمون له فضالًى يظهر من الشيخ يف اخلالف عدم لزوم رض

 صلى اهللا عليه وآله(مل يسأل النيب  و،)٢(قتادة دين امليتأيب و )١()عليه السالم(بضمان أمري املؤمنني 

  . املضمون لهىعن رض )وسلم

  .وردمها يف اخلالفأوقد : أقول

 صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن ،عبد اهللاعن جابر بن ـ  كما يف املستدرك ـ  درر اللئايلىورو

على  :)سلم وصلى اهللا عليه وآله( فأيت جبنازة فقال ،رجل عليه دين على ان ال يصليك )سلمو

  فقال،مكصاحب على صلوا ):سلم وصلى اهللا عليه وآله(نعم ديناران، فقال : فقالوا ، م دينكصاحب

 نا أوىلأ: رسوله قال على فلما فتح اهللا:  عليه، قالىفصل:  قال،يا رسول اهللا ي علمها: قتادةأبو 

   .)٣( ديناً فعليكمن تر و فلورثته، ماالًكنفسهم، فمن ترأمنني من ؤبامل

 يف )سلم و عليه وآلهصلى اهللا(نا مع رسول اهللا ك:  قال،سعيد اخلدري أيب ، عنأيضاًوروي 

نعم :  قالوا،م من دينكصاحب على هل: )سلم وصلى اهللا عليه وآله(جنازة فلما وضعت، قال 

 ي علمها: )عليه السالم( علي ، فقالمكصاحب على واصلّ: )سلم وصلى اهللا عليه وآله(درمهان، فقال 

 على مث أقبل  عليه، ى فصل)سلم و وآلهصلى اهللا عليه( فقام رسول اهللا ،أنا هلما ضامن ويا رسول اهللا،

  عليه(علي 
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   .)١(كت رهان أخيككما فك ك رهانكف وسالم خرياً، اهللا عن اإلكجزا:  فقال) السالم

   .)٢(مجالإعن الغوايل روايتهما بو

: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: ايف، قالكيف رواية معاوية بن وهب اليت رواها الوسائل عن الو

 ،)سلم وصلى اهللا عليه وآله( عليه النيب عليه ديناران فلم يصلّ ونصار مات، من األرجالً أن نار لكذ

  احلقكذل: )عليه السالم( عبد اهللا أبو فقال ضمنها بعض قرابته،  حىت مكصاحب على واصلّ :قالو

   .)٣(احلديث

   .)٤(الشيخ ومثله رواية الصدوقو

الضمان  أن وقوع الرضا باعتبار على ع الضمان، بأنه يدلالرضا بوقو على قد استدل اجلواهرو

  .خبار عنهإخبار عنه القبول، فاإل وجيابعقد مؤلف من اإل

  .الرضا من جانب القابل على البيع، دل أو احكوقع الن: لو قال أنه ماك: أقول

املصادرة،  فاالستدالل بالضمان عليه أشبه ب الم،كالرضا أول ال إىل احتياج الضمانن إ :ن فيهكل

  صحيح  إىل كاجلواهر استند يف ذلن إ  :يقال أن اللهم االّ

                                                











١٢

عليه دين فيضمنه ضامن  و، يف الرجل ميوت)عليه السالم( عبد اهللا أيب عبد اهللا بن سنان، عن

   .)١(ت ذمة امليتأرضي به الغرماء فقد برإذا  :)عليه السالم(للغرماء، فقال 

يؤيد  حىت ،ن بدون الرضاكضمان ل أنه لرضا من الغرمي، الالّ باإال ضمان  أن  علىنه يدلإف

   .استدالل الشيخ

 نه يتحققأ و الضمان، على أمر زائد أنه ظاهر اشتراط الرضا يف اجلواب أن  منكفما يف املستمس

القبول، غري ظاهر  على ال والرضا على فوقوع الضمان ال يدل هذا على  و،ن مل يرض املضمون لهإو

يف   ما تقول: يقال أن  فهو مثل،من باب حتقق املوضوع أنه من مثل هذا الشرط  ملتفاهم عرفاً ا فإنالوجه،

  .حنوه شائع و،رضيت ال بأس إذا : فقال،من تزوج امرأة

 ى عن رض)سلم وصلى اهللا عليه وآله(عدم سؤال الرسول  أن ، منكره املستمسكأما ما ذ

صلى (من اجلائز اطالعه  إذ ما هو ظاهر،كعتبار الرضا  من عدم اأعمعدم السؤال ن إ : فيه،املضمون له

  .قضية يف واقعة ال عموم فيهانه إ  قيلكلذل وحصول الرضا فلم يسأل عنه، على )سلم واهللا عليه وآله

عبيد،  وليين، عن فضيلكرواه ال املنصرف من الروايتني عدم حضور الدائن، فهما مثل مان إ :ففيه

  ملا حضر حممد :  قال)معليه السال( عبد اهللا أيب عن
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   بل عن القواعد ويف اشتراط قبوله احتمال،وال يعترب القبول العقدي

  

 دين فأحب يعل ومكمرتليت من وقد عرفتهم قرابيت: سامة املوت دخل عليه بنو هاشم فقال هلمأبن 

 علي بن قالتوا، فكس وتك مث س  علي،كثلث دين: )عليه السالم(احلسني  علي بن تقضوه عين، فقالأن 

 أن مل مينعين أنه اأم: )عليه السالم(احلسني  علي بن له، مث قالك كدين ي عل:)عليه السالم(احلسني 

   .)١(بقناسيقولوا  أن راهةكالّ إ، ضمنه أوالًأ

  .ن حاضراًكاملديون مل ي أن مما ظاهره

عدم  على مما دلن حيمل غريه أ و البد،الصحيح يستفاد منه اشتراط الرضا حيث إن  ان،كيف كو

ملا يعلم الدائن  و،إنسانيتحمله  أن العريف منه مما مهم املديون أي غري الضمان الالزم، على اشتراط الرضا

 الضامن، إىل من العقد الناقل لذمة املديون أنه ال املهم عنده املال،  ألن ، غالباًىله ال يتلف يرضبأن ما

لزومه، فهو وعد  على خر ال دليلمن الطرف اآلا ضرل بدون األنهالضامن الوفاء،  على نه الزمأو

  .كبه ذلشما أ وبناء هذا املسجد ي عل:إنسانقال  إذا  مثله مثل ما،هؤفا ويستحب

الرضا، فقد  على القبول عالوة إىل الم يف االحتياجكيأيت ال  : حيث ثبت اشتراط الرضا نقول}و{

بل عن {بعد عدم دليل عليه صل أنه لألك و}عقديال يعترب القبول ال{ردبيلي أنه األ وحيضار اإلكذ

  . بنظرهنه أقوىإ احتمال عدم شرطه، بل على  مما يدل}يف اشتراط قبوله احتمال و:القواعد
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يصلي عليه حىت ضمنه  أن ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(وميكن استظهاره من قضية امليت املديون الذي امتنع النيب 

  فالوعلى هذا  ،)عليه السالم(علي 

  

صلى اهللا (من قضية امليت املديون الذي امتنع النيب {عدم اشتراط القبول  أي }ن استظهارهكميو{

 القائل بعدم اشتراط أدلةون كذا ت و})عليه السالم( علي ضمنه حىت يصلي عليه أن )عليه وآله وسلم

  .القضيةوصل األالقبول 

  فإندليل سلطنة الناس، و،عقد أنه  علىصد املتقدم من جامع املقامجاعاشتراط دليله اإل أن ماك

 فالناس ،خالف سلطنتهـ  هو مال املضمون لهوـ  ذمة الضامن إىل نقل املال من ذمة املضمون عنه

 إىل  شخص نقلهكيف ميلكاملال للمضمون له ف ألن :لذا قال جامع املقاصد و ،ك مينع من ذل)١(مسلطون

  .ذمته بغري رضاه

 ال يقاوم الدليل،صل األ ألن  االشتراط،قرباأل واملضمون له، والضامنعليه فهو عقد قائم بني و

امتنع شخص من تزويج بنته لزيد  إذا  فهي مثل ما،من الضمان املصطلح أا  علىالقضية ال داللة فيهاو

من   مل يصلّ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول  ألن نا أبيعه الدار، أ:نتأ فتقول ، داراًكال ميل أنه حبجة

  .هذا هو املفهوم عرفاً من القضيتني وان للدين أداء،ك ) السالمهعلي( ي علبضمان و،جهة عدم سد الدين

  . العمدة يف الدليل قاعدة السلطنة}ـهذا فعلى و{

  أمواله بدون رضاه من ك زيد كن يف اخلارج نقل ملكما ميك:  يقال}ال{

                                                





١٥

  فيه وأما رضا املضمون عنه فليس معترباً،ة وسائر ما يعترب يف قبوهلايعترب فيه ما يعترب يف العقود من الترتيب واملواال

  يصح الضمان التربعيإذ 

  

  .ن يف الذمةك ميكذلكان كم إىل انكم

ويين، فحال قاعدة كقاعدة السلطنة تبني عدم التسلط التشريعي فال يقاس بالتسلط الت:  يقالألنه

ن اختاذ كويناً فيمكال ت  احملذور يف العمل شرعاً و،ماحملرمات حيث اللزو والسلطنة حال سائر الواجبات

  .كغري ذل إىل ن شرعاً،كنه ال ميكل وويناًكاحملارم زوجة ت

ال  إذ ،منع الضامن من النقل على صالة عدم تسلط املضمون لهأال جمال لالستدالل ب أنه ذا تبنيو

  . دليل السلطنةإطالقبعد صل األوجه هلذا 

 دلةاأل ألن }سائر ما يعترب يف قبوهلا واملواالة ويعترب يف العقود من الترتيبيعترب فيه ما {عليه و

  .منها هذا العقد ول عقد،كمور مطلقة شاملة ل األكتل على الدالة

 فرمبا ينقله ، بالضامنجيابلّ منهما موجباً، فال خيتص اإلكون كي أن نعم قد تقدم احتمال صحة

هم ان ظاهركن إ ويقبله الضامن، وذمة الضامن إىل قله املضمون لهرمبا ين و يقبله املضمون له، والضامن

  .ون املوجب هو الضامنك

 بقسميه مجاعما هو املشهور، بل يف اجلواهر اإلك } املضمون عنه فليس معترباً فيهىما رضأو{

  ان رمبا كن إ و}مان التربعيضذ يصح الإ{عليه 



١٦

 ترب رضاه وهذا واضح فيما مل يستلزم الوفاء أو الضمان عنه ضرراً حيث ال يعفيكون مبرتلة وفاء دين الغري تربعاً

   لشأنه من حيث كون تربع هذا الشخص لوفاء دينه منافياًعليه أو حرجاً

  

 مقتضى شرعياً، بل هو شبه املصادرة، بينما  ليس دليالً)ذإ( بأن مجاع لوال اإلكذل على لكيستش

 تصرف يف ذمة املضمون عنه، فهو خالف سلطنة الناسنه حيث إ ،الّ برضاهإعدم الصحة  األويلالدليل 

يفرغ ذمة الغري  أن  ال يصحكذلك ذمة الغري بدون رضاه نسان اإلميأل أن ما ال يصحكأنفسهم، فعلى 

 رههك بل مع ،ه بدون رضاهؤبراإلذا يصح  وفراغ ليس تصرفاً،اإلن إ :يقال أن الّإبدون رضاه، اللهم 

  .رادتهإعدم و

انت كن إ و املضمون عنه عند الضمان،ىدم من الروايات الظاهرة يف عدم حتصيل رضيؤيده ما تقو

 كفو :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(لذا قال  وانت مشغولة،كذمته  أن الّإ الروايات يف امليت كتل

  .كت رهان أخيككما فك كرهان

عطاء إبعض الروايات قد ورد يف  و}حيث ال يعترب رضاه  ون مبرتلة وفاء دين الغري تربعاًكفي{

  .ما ورد احلج عن امليتكاة عن الغري، كالز

 املديون ال  مثالً،}أو الضمان عنه ضرراً عليه{ لدين الغري }هذا واضح فيما مل يستلزم الوفاءو{

  .يأخذ منه الظامل الضريبة

من {: لذا قال و،هو نفسي غالباً و}أو حرجاً{ن مديوناً أخذ منه ضريبة باهضة كمل ي إذا أما

 مبا كذلكو يزعم هو ، أ  عرفاً}لوفاء دينه منافياً لشأنه{شخص  أو أي }ون تربع هذا الشخصكحيث 

  .يسبب حرجاً نفسياً عليه



١٧

. عن شريف غين قادر على وفاء دينه فعالًتربع وضيع ديناً إذا كما

   وإن كان،فال يصح ضمان الصيب ، عاقالً كون الضامن بالغاً:الثالث

  

 حيث يقع يف حرج نفسي، }وفاء دينه فعالًعلى  وضيع ديناً عن شريف غين قادرتربع  إذا ماك{

 براء،اإل و يقف دون صحة الوفاء، بل،)٢(م يف الدين من حرجكعلي ما جعلو ،)١(ال ضررفدليل 

   .احلرج وان قد جعل الضررك مور األكلو صحح تل إذ  الضمان عنه،كذلكو

حرجاً غري ظاهر  ون استلزم ضرراًإ ويصح الضمان أنه  منره بعض املعلقنيكما ذ أن  يظهركذلبو

قبال   اناًك دإنسانفتح  إذا ما ال يشمل مثل ماك، كدليلهما ال يشمل مثل ذلن إ :يقال أن الّإ ،الوجه

  فإن،األول على ان حرجاً نفسياًك أو ان الثاين،كد إىل  حيث ذهب بعض املشترين، آخرإنسانان كد

 ةان للثاين منافيكالشارع فتح الد جازةإن إب: يقال حىت ك يشمل مثل ذلاحلرج ال ودليل الضرر

  .كدليلهما منصرف عن مثل ذلن إ :يقال يف جوابه إذ لدليلهما، فالالزم عدم جواز فتحه،

فراغ ذمته، إاملعطي تصرف يف الغري ب وعمل الضامن إذ ما يف هذه املقايسة، خيفى ن الكل وهذا

ت عليه غالب املعلقني، كس وره املاتنكان، فما ذكخبالف مثل فتح الد ،كفالدليالن شامالن لذل

  .وفق بالقواعد هو األ،كأيده املستمس واجلمال والربوجردي والسادة ابن العمك

  ان كن إ و فال يصح ضمان الصيب،ون الضامن بالغاً عاقالًك: الثالث{

                                                







١٨

  إشكال بل وإن أذن له الويل على ،مراهقاً

  

 على  ملا دلكذل و عليه مستفيضة،مجاع اإلىبل دعو ال خالف عندهم،  ولإشكا بال }مراهقاً

  .قصور الصيب عن التصرف يف ماله

 آنستم ِمنهم رشداً فَادفَعوا ِإلَيِهم  فإنْبلَغوا النكاح إذا  حتى ابتلُوا الْيتامىو﴿: قال سبحانه

موالَه١(﴾أَم(.   

  .)٢(ال جيوز أمر الغالم: )عليه السالم(قال و

  .تاب احلجركروه يف ك مما ذكغري ذلإىل 

 االشتراء نسيئة و مثل الضمان،حيث ال يصح له التصرف يف ماله ال يصح له التصرف يف ذمتهو

  .كما أشبه ذلو

فيشمله   نوع تصرف يف املال، ألنه كذل و غري واحد،كما صرح بذلك }ذن له الويلأن إ وبل{

عدم مشوله ك ، غري ظاهرك، بل مشول حق الوالية ملثل ذل الويل ال جيعل غري القابل قابالًذنإ و، املنعأدلة

  .ت عليه غالب املعلقنيكقد س و،}إشكال ىعل{انون  إىل بالنسبة

ذن الويل، بل لعل قوله إ املنع عن نفوذ تصرفه عن صورة أدلةالنصراف : كقال يف املستمسو

  . الويلبإذن ظاهر يف صحة تصرفه ،)٣(﴾ابتلُوا الْيتامىو﴿: تعاىل

  صلى ( رسول اهللا ى: )عليه السالم( عبد اهللا أيب وين، عنكذا رواية السكو

                                                









١٩

   عاقالً وكذا يعترب كون املضمون له بالغاً، يف دور إفاقتهياًأدواركان  إذا وال ضمان انون إال

  

 ى و،مة قد عرفت بصنعة يدأالّ إ مل جتد زنتن إ ا فإماء،سب اإلك عن )سلم ولهآ وعليهاهللا 

  .ىانته ،)١(مل جيد سرقن إ ه فإنسب الغالم الصغري الذي ال حيسن صناعة بيدهكعن 

 إذا راهةكسب الصغري مع كية يقتضي جواز ظاهر اآل أن اسب منكرناه يف باب املكيؤيده ما ذو

ما من أل ،أيضاً يف املقام ك من ذل فال مانع،راهة الشرائعكما اختار الك ، الويلبإذنان ك وان مميزاًك

  .كالم هناكتفصيل ال وانون،كون كي حىت الصغري املسلوب عبارتهكاملميز ليس  و،واد واحد

حيث إنه  و عليه مستفيضة،مجاعبل دعاوي اإل ال خالف،  وإشكال بال }ال ضمان انونو{

 دلةيقاعه يف األإال يدخل  إذ  الويل،بإذناملميز يف اعتبار ضمانه كن كمسلوب العبارة عند العقالء مل ي

  .شبههماأمن  وران الذي ال يشعر،كالس وذا حال النائمك ومن أقسام اجلنون العته، والعامة،

ياً يف دور أدواران ك إذا الّإ{ ،احكتاب النكالم فيه يف ك، فقد عرفت الىركاح السكأما صحة ن

ل يف كان بعضهم أشكن إ ول فيه،كجد هنا من أشأ مل و،دلةعاقل حينئذ، فتشمله األحيث إنه  }فاقتهإ

ما أشبه، مما قد فصلناه مع رده  أو  من جهة عدم االطمينان بعقلهفاقةي حال اإلدواربعض معامالت األ

  .كهنا

 ونه طرف العقد،ك حيث قد تقدم اعتبار رضاه، بل }ون املضمون له بالغاً عاقالًكذا يعترب كو{

  الّ إعقد غري البالغ  وىبرضال اعتبار  أنه من املعلومو

                                                





٢٠

.ضنفع إذما يف جواز الرجوع بالعو نعم ال ي، أو جمنوناً فيصح كونه صغرياً،وأما املضمون عنه فال يعترب فيه ذلك

  .هفال يصح ضمان املكر ، كونه خمتاراً:الرابع

  

 أو ذا ضمن لطفلإعليه ف و،انون مطلقاً إىل ما ال اعتبار ما بالنسبةك الويل يف املميز، ىبرض

  .ان جمرد وعدكجمنون 

 ليس طرف عقد الضمان، أنه عقده، ملا تقدم من و رضاه}كأما املضمون عنه فال يعترب فيه ذلو{

  .ال دخل لرضاه يف الضمانو

ونه كفيصح {منافياً لشرفهما  أو ان ضرراً عليهماك إذا  مثل ما،يأيت هنا  ما استثناه سابقاً نعم 

  .}جمنوناً أو صغرياً

 مابإذ فال اعتبار ، ملا تقدم من عدم سلطنتهما}ذما يف جواز الرجوع بالعوضإنعم ال ينفع {

  .الم يف الرجوعكما يأيت تفصيل العلى  ،إليهاحيق للضامن الرجوع حىت 

ره غري كما ذك }هركفال يصح ضمان امل{ يف ضمانه }خمتاراً{الضامن  أي }ونهك: الرابع{

قد  و،راهكإراه املستفاد منه عدم صحة العقد الواقع عن ك حلديث نفي اإل، منهممجاعواحد، بل عليه اإل

في فيه رفع كي وامتنانحيث إنه ن كل، اسبكتاب املكراه للعقد يف كالم يف رفع اإلكر تفصيل الكذ

 مناإ و مل يعص اهللا،: )عليه السالم(يؤيده قوله  و،كرضي بعد ذل ا إذ القاعدة الصحةمقتضىان كاللزوم 

  .كالم فيه هناكغريمها مما فصل ال و،)١(جاز جازأذا إعصي سيده ف

                                                





٢١

 ضمانه  فإن وال بأس بكون الضامن مفلساً، وكذا املضمون له، الويلبإذن  لسفه إالّ عدم كونه حمجوراً:اخلامس

  نظري اقتراضه

  

 االستثناء ان منك إذا الإهاً، أما املضمون عنه فال ركون املضمون ميكال أن علم اشتراطيومنه 

  .هياملتقدم ف

م عدم كان فهو حبكراه وكراه، ولو زعم عدم اإلكم اإلكان حبكن يكراه ومل كولو زعم اإل

  .اريوجوداً وعدماً هو املعى  والرض، ويف الثاين صدر عنهى،صدر عن رضي مل األول يف ألنه ،راهكاإل

حجرهم ى ه، ملا دل علما أشبأو عته  أو }حمجوراً لسفه{الضامن  يأ }ونهكعدم : اخلامس{

 ألن رتفع احلجر،يداء وقت األ أن ن فرضإاملانع عن صحة تصرفهم، والضمان تصرف يف املال، و

س مسلوب العبارة يه وحنوه ليالسف حيث إن } الويلبإذنال إ{جناز حال اإل االعتبار حبال العقد ال

  .ما يف سائر معامالتهكاف يف الصحة كذن الويل إ ف،انونك

نقل  ي للرضا حىتدع جماالًي  واحلجر ال، ملا تقدم من اعتبار رضاه وعقده}املضمون لهذا كو{

  .صح يوللعقد حىت

 والضمان ،املمنوع يف املفلس تصرفه يف ماله، ال يف ذمته إذ }ون الضامن مفلساًكوال بأس ب{

  إطالقيث إنحجارة نفسه للعمل، إ ري ونظ} اقتراضهرين ضمانه نظإف{يف املال  تصرف يف الذمة ال

 كشمل الصلح واملزارعة واملساقاة واملضاربة، وقد تقدم يف تليما كجارة، شمل االقتراض واإليدلتهما أ

  .كذل إىل شارةتب اإلكال



٢٢

 لكن ال ينفع إذنه يف  أو مفلساً وال بأس بكون املضمون عنه سفيهاًوأما املضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً

  .جواز الرجوع عليه

ال يقِْدر على ﴿ :لقوله تعاىل ، غري مأذون من قبل مواله على املشهورال يكون الضامن مملوكاً أن :السادس

   كما عن التذكرة واملختلف، وكونه يف ذمته يتبع به بعد العتق،يبعد صحة ضمانه  ولكن ال،١﴾شيٍء

  

ف مايل، ن من تصركتمي  املفلس ال فإن}ونه مفلساًكعدم له شترط يما املضمون له فأو{

 دفع الضامن املال عن املضمون عنهيعقد عقداً مع الضامن بأن يث ياً حيتصرف تصرفاً ماليواملضمون له 

  .ذمة الضامن إىل  فقد نقل املضمون له املال من ذمة املضمون عنه،املضمون لهإىل 

ى قفاً عل وال الضمان متو،س طرف العقدي لألنه }مفلساً أو هاًيون املضمون عنه سفكوال بأس ب{

  .ما سبقك رضاه

 أنه  وقد سبق، نوع تصرفألنه }هييف جواز الرجوع عل{ذن املضمون عنه إ }ذنهإنفع ي ن الكل{

  .ال حق للمفلس يف التصرف يف ماله

ذن إنفع ي منا الإ:  قال،هريقه وتبعه غييف تعل يد الربوجرديره السك مبا ذكد ذليقي أن نبغيين كل

ه يمواله، وأما الرجوع علأب املضمون له من ينصى  حال حجره بالزائد علهياملفلس يف جواز الرجوع عل

  .ذنه فال مانع منهإ وبعد ارتفاع احلجر مطلقاً بسبب ،ب املضمون لهيحال احلجر مبقدار نص

                                                





٢٣

ن إ  أو أنا ضامن،أذن يل أيبن إ  أنا ضامن ملا على فالن:فلو علق الضمان على شرط كأن يقول،  التنجيز:السابع

  ف املديون إىل زمان كذامل ي

  

 ولذا ال ،اململوك ال ذمة له كما ترى أن  ودعوى،ونفي القدرة منصرف عما ال ينايف حق املوىل

  . يف ضمانه ملتلفاتهإشكال

 أو يف ، عني كونه يف ذمة نفسه فإن وحينئذ، يف صحة ضمانهإشكالأذن له مواله فال  إذا هذا وأما

 أو يف ، وإن أطلق اإلذن ففي كونه يف ذمة املوىل،يف كسبه فهو املتبعذمة اململوك يتبع به بعد عتقه أو 

  . برقبته وجوه وأقوال أو كونه متعلقاً، أو يف ذمته يتبع به بعد عتقه،كسب اململوك

 وكما يف إذنه يف ، أو ألمر آخر، كما يف إذنه لالستدانة لنفقته، النفهامه عرفاًاألولأوجهها 

  .فقة على موالهاملهر والن حيث إنالتزويج 

ال قابلية له لذلك حيث إنه  بأن االستدانة موجبة مللكيته و،ودعوى الفرق بني الضمان واالستدانة

 ، مدفوعة مبنع عدم قابليته للملكية،ال ملكية فيهحيث إنه  خبالف الضمان ،يستفاد منه كونه على مواله

. بعد االنفهام العريفال يكون فارقاً أيضاًوعلى فرضه 

 }أذن يل أيبن إ فالنى ا علأنا ضامن مل: قوليأن كشرط ى ز فلو علق الضمان عليالتنج: ابعالس{

ف يمل ن إ أو{ الزمان كذل إىل في مث مل }ذاكزمان  إىل ونيف املديمل ن إ أو أنا ضامن{ذن له أمث 

   ف حىتي ومل }أصالً



٢٤

 إال دعوى ،ضمان ومشول العمومات العامة لكن ال دليل عليه بعد صدق ال، بطل على املشهورمل يف أصالًن إ أو

   يف كل العقودمجاعاإل

  

ق يعدم صحة التعلى  علمجاععد اإلاد القوي بل عن مته}املشهورى عل{ الضمان }بطل{ مات مثالً

ونه ضماناً كتوهم يورمبا :  قال،مؤجالً ن اليداض يف مسألة ضمان الي وعن الر،الشرطى يف العقود عل

  . يف املسألةمجاعظهر منه اإلي عندنا، مما  جائزريمعلقاً، وهو غ

تقبل املناقشة والتأمل، وقد اختار قول  مات اليت المن املسلّ أنه الظاهر: كوقال يف املستمس

  .همريالسادة ابن العم والربوجردي واجلمال وغك ني واحد من املعلقرياملشهور غ

ومشول العمومات {وضوع  املكتحقق بذلي عرفاً، ف}ه بعد صدق الضمانيل علين الدلكل{

أَوفُوا ﴿حتقق فشمله  إذا املوضوع أن املزارعة واملساقاة تاىبكرنا يف كم، وقد ذكثبت احلي ف}العامة

ل كأوف ب: قولي أوفوا بالعقود ألن ه،ي املوضوع اخلاص مرتبة علكام ذلكان أحك )١(﴾ِبالْعقُوِد

  .عقد عام أنه بعنوان عقد خاص، ال أنه عقد بعنوان

ام أحد كثبت له أحي فال ،مطلق العقد أنه عتبارا ب)أوفوا(ن له عنوان خاص مشله يكمل  إذا م،نع

 }ل العقودكيف {ق يبطال التعلإى  عل}مجاعاإلى ال دعوإ{ ليقف أمام هذا الدليالعقود اخلاصة، وال 

   يني وقد تقدم وجود الدعو، يف الضمان بصورة خاصةمجاعاإلى دعو أو ،واليت منها الضمان

                                                

 



٢٥

   ويف الثاين ما ال خيفى،نشاء العقد من غري تأخري أو دعوى منافاة التعليق لإلإنشاء عند األثرالالزم ترتب  أن على

  

 أن ىعل{ مجاعام اإلق، فقد أيضاًضمان  أنه عقد ومبا أنه ق يف الضمان مباي مانع عن التعلمجاعفاإل

اآلن نشأ العقد ي أن نكميف كير عن املؤثر، فث لأل}ري تأخري العقد من غإنشاء عند األثرالالزم ترتب 

  .ه يف املستقبل عند حصول الشرطي علاألثرترتب يو

نهما ياد، فاجلمع بجيق ضد اإلي والتعل،ادجيإ نشاءاإل ألن }نشاءق لإليمنافاة التعلى أو دعو{

  . فال عقدنشاءصل اإلحين اجلمع مل كمي ث الين، وحي الضدنياجلمع بك

اجلمع  إىل ة ناظرةيختلف املعلول عن العلة، والثان إىل ناظرة األوىل، فيني الدعونيوذا ظهر الفرق ب

  .يني املتنافنيب

 دون مطلقاً، وقيك قد نشاء اإل فإنق،ي والتعلنشاء اإلنيال منافاة ب إذ }ىفخيال  ويف الثاين ما{

ع ييف التشر أن ماك غداً، نك: قوليوقد  ،اآلنن ك: قول اهللا سبحانهيقد  نيوكيف الت لقاً مثالًعون ميك

 . الضمانإنشاء الضرب وإنشاء نياضرب غداً، وأي فرق ب: قولين، وقد اضرب اآل: وىلقول امليقد 

وجود الشيء اآلن عترب يث ي حكذلكمر س األينما لين، بوجد اآلين ومل وجد اآل إذا ونكمنا تإواملنافاة 

 نشاء فاإل،ياخلارج ه الوجود اللحاظي اليملعلق علا أن السر فيهو: ك ولذا قال يف املستسم،يف املستقبل

  ، كذلكاً واملنشأ يون حاليك



٢٦

 ال جيوز تعليق الضمان ولكن جيوز تعليق الوفاء على شرط مع كون : ورمبا يقال، منع حتققه يف املقاماألولويف 

  الضمان مطلقاً

  

وطاً بوجوده نون م يكمر اخلارجي االستقبايل حىتاألى عل حلاظي، ال أمر ذهينى نه معلق علكل

  .الالحق

ان كم إىل وصلتإذا : لرسولل هكقول، وامر والنواهيات املعلقة يف األنشاءولذا تصح اإل: أقول

  .تايبك أفاقر

  .ك ذلريغ إىل شرط،ى  املعلق علنيمية والنذر والعهد واليكية التملي احلال يف الوصكذلكو

 ألن  فمنعه)ريالتأخ(ان املراد كن إ ،}يف املقام{ مجاعاإل أو ريالتأخ أي } منع حتققهاألولويف {

 موراأل ألن  الوقت،كون عند ذليك األثراده بعد الشرط، وجيإاملؤثر  إذ ،املؤثرعن تأخر ي  الاألثر

قة وصل الرمي وقتل الطرف، فال يوبعد دقى رم ة لوية املؤنة، ومثله يف املقوالت اخلارجفية خفياالعتبار

ان املراد كن إ املتأخر، واألثرر املؤثر املتقدم ف أثّكي ف،قةيقة والقتل بعد دقي دقان قبلكالرمي ن إ :قالي

ظاهر عبارة  إىل قرب واأل، يف مجلة من العقودإمجاعان كن إ يف املقام، وإمجاع ال ألنه فمنعه )مجاعاإل(

  .مجاعرادته منع اإلإاملصنف 

ون الضمان كشرط مع ى لوفاء علق ايوز تعلجين كول، ق الضمانيوز تعلجي ال: قاليورمبا {

ه يلإ اجلواهر، وأشار كضمان معلق، وقد تبعه يف ذل ن حال اليل ديتأجنه إ :اضي ولذا قال يف الر}مطلقاً

  .ونيف املديمل  إذا  أوذن له أبوه،أ إذا يفيمنا إ، وضمن حاالًيه فالضامن ي، وعلكقبلهما املسال



٢٧

 بإمكان حتقق :يقال أن  نعم يف املثال الثاين ميكن،وال يعقل التفكيك ،تعليق الوفاء عني تعليق الضمانن إ: وفيه

  . على عدم وفاء املضمون له مع كون الوفاء معلقاًالضمان منجزاً

  

ن إة، ويظهر وجه عدم املعقولي مل ،}كيكعقل التفيق الضمان وال ي تعلنيق الوفاء عيتعلن إ :هيوف{

 إذ السادة ابن العم واجلمال والربوجردي،كقام يلن وجدت تعيعاظم الذثر األكاملنت أى ت علكس

  .بأس به  ال)قالي( عمل خارجي والثاين تعهد ذمي، فقول األول اشتغال الذمة، فريالوفاء شيء غ

 نه الأق الضمان، ويالم يف تعلكمنا الإالم، وكه يس فين لكحاً، ليان صحكن إونه إ :هيرد علين كل

  .شرع أو عقلمن  عهمنى ل عليدل

ه ظاهر من إشكال: ره بقولهكرناه ال مبا ذكاملاتن مبا ذى ل علكستشي أن كباملستمس األوىلان كو

ان جواز يأيت بيوسمؤجل،  والوفاء ها مضمون يف الذمة حاالًين في الد فإنون املؤجلة،يمالحظة الد

  .ىانته ي،إمجاع وهو  ومؤجالًن احلال حاالًيالضمان للد

ان حتقق الضمان منجزاً كمإب: قالي أن نكمي{ون يف املديمل ن إ ضامننا أ :}الثايننعم يف املثال {

  .}عدم وفاء املضمون لهى ون الوفاء معلقاً علكمع 

   :هيرد علين كل

  .ق الوفاءيتعل ق الضمان اليتعلى ا مشتملة عل فإ،خالف ظاهر العبارةنه إ :أوالً

ذمة، وقد  إىل ون من ضم ذمةيكان مثل هذا الضم أن هيرد علي، كصرح بذل أنه سلمن إ :اًيوثان

  .ضم الذمة الضمان عندنا نقل الذمة ال إذ صولنا،أى صح علي ال أنه تقدم



٢٨

 بالفرق :يقال أن  إال،حقيقته قضية تعليقية إذ ،ضمن الدين على حنو الضمان يف األعيان املضمونة أنه  يصدقألنه

  .بني الضمان العقدي والضمان اليدي

  

  . يف هذا املثالكيكن التفكميف كي نيقي التعلني بكيكم عدم تعلق التفيلبعد تسنه إ :وثالثاً

  .رناهكهم ببعض ما ذريم والربوجردي واجلمال وغكياملنت السادة احلى ل علكولذا أش

ان يعحنو الضمان يف األى ن عليضمن الد أنه صدقي ألنه{: ظهر وجه النظر يف قولهي كوبذل

: قولي أن  فهو مثل}ةيقية تعليقض{ان املضمونة يعضمان يف األقة اليحق أي }قتهيحق إذ ،ضمونةامل

هما يصح فيما كت ضامن فنأ فتلف إذا :ري للمستعكقول املالي أو ت ضامن،نأ فتلف ا إذيعداملودع للو

  . املقامكذلك ،ق الضمان بالتلف وال مانعيتعل

والضمان {ق يه التعليح فصيه فال يحنن ف  الذي هو ما} الضمان العقدينيبالفرق ب: قالي أن الإ{

ة ي وقد تقدم عدم معقول،ينشائإالضمان العقدي  أن  وجه الفرق،قيه التعليصح في فنياملثالك }دييال

م كالشارع ح إذ ينشائإ ريغ يم شرعكفهو ح يديخبالف الضمان ال ،رواكما ذك نشاءاإليف التعليق 

نه رفع كتلف، لى المة لديالق أو طائه املثلعإ بلزوم ريمال الغى د عليد بالضمان ملن وضع اليبقاعدة ال

  .عة بدون شرطية والوديطلقنا بأن عقدا العارأ إذا ،طيمع التفر الإة يعة والعاريالضمان يف الود



٢٩

   يف ذمة املضمون عنه كون الدين الذي يضمنه ثابتاً:الثامن

  

 من  بل جعالًاًءإنشهما يس الضمان فيه فليد، وعليقاعدة ال إىل مرجع األريمع الشرط ف أما

ل يوجب صحة املستحي الصدق العريف املساحمي ال إذ ،)صدقي ألنه(: ه فال جمال لقولهيالشارع، وعل

  .)رمحه اهللا( املصنف ما هو مبىنكفرض استحالته ى عل ،نشاءق اإليالذي هو تعل

 ى،ربكوى ه صغريمنعه مناقش فى  علمجاع، واإلنشاءاإلق يف ي قد عرفت صحة التعلكمث إن

هذا   بأن معىن)قدس سره(ح ما أفاده ين تصحكمي أنه  إىلضافةالصناعة صحته، هذا باإلى فمقتض

الثبوت يف الذمة، فما  مبعىن  الأوفوا بالعقودشمله ي فرييف ذمة الغ تعهد ما قي هو مبعىنيالضمان التعل

  . قسم آخر من الضمان)رمحه اهللا(ره كذ

جع ري ل،الذمة إىل س معناه النقليون ليعدم وفاء املدى لق الوفاء عيه فالضمان يف مورد تعليوعل

ه فال ية، وعلي اخلارجني، فمثله مثل تعهد العريتعهد ما يف ذمة الغ ق الضمان، بل هو مبعىنيتعل إىل مراأل

 ماكون، ير عدم وفاء املديتقدى الذمة عل إىل  وأثره االنتقال،قة، بل الضمان فعلييق يف الضمان حقيتعل

الذمة  إىل وأثره االنتقال اآلنضمن ي فهو ،ر تلفهايتقدى ة علي اخلارجني يف ضمان العكذلك احلالأن 

  .ة مثالًي اخلارجنير تلف العيتقدى مته عليق أو نيعطاء مثل العإب

: ه من بابيا عليبن إذا ردع عنه الشرع صح، ولزميي مل ئأمر عقال الضمان ذا املعىن حيث إنو

أوفوا بالعقود،كرراً من مشوله ملثل ذلك ملا عرفت م وحنوه.  

  ره كما ذك }ضمنه ثابتاً يف ذمة املضمون عنهين الذي يون الدك: الثامن{



٣٠

 ، كأحد العوضني يف البيع اخلياري أو متزلزالً، كالقرض والعوضني يف البيع الذي ال خيار فيهسواء كان مستقراً

مشتري أو املبيع الشخصي قبل القبض وكاملهر قبل الدخول وحنو ضمن الثمن الكلي للبائع أو املبيع الكلي لل إذا كما

  ذلك

  

ع الذي ي يف البنيالقرض والعوضكان مستقراً كسواء { ،هياملشهور، بل عن املبسوط نفي اخلالف ف

ن متزلزل يل دك و}ياريع اخلي يف البنيأحد العوضك أو متزلزالً{ ك ذلري والصلح وغ}هيار فيخ ال

  .اً يف الذمةيلك }لي للمشتريكع الياملب أو لي للبائعكالضمن الثمن  إذا ماك{

د اأر أنه  فالظاهر}كاملهر قبل الدخول وحنو ذلك و،ع الشخصي قبل القبضيأو املب{: أما قوله

ون ك(: س من املقسم الذي هو قولهيمها لع الشخصي واملهر الشخصي وحنوي فاملبالّإاملثال بالشخصي، و

  .ناًيست دي لةي اخلارجني الع فإن)نيالد

ل مال ك الثاين يف احلق املضمون وهو :األولمها، قال ري الشرائع والقواعد وغكوقد تبع يف ذل

الثمن يف مدة كمعرضاً للبطالن  أو ،اريع بعد القبض وانقضاء اخليالبكان مستقراً كثابت يف الذمة، سواء 

  .ىنتها ،صح ضمانه عن البائعيان قبله مل ك ولو ،ار بعد قبض الثمنياخل

ون يكعين بالتلف ي ،ع الشخصي قبل القبض مضمون بضمان املعاوضةياملب: كولذا قال املستمس

  .ماناًآمن مال البائع النفساخ العقد قبله 

  .نيلي الدلنيمجعاً ب )رمحه اهللا( ىخ املرتضيما صوره الشك: أقول

   ذا املعىن والضمان ،ون مضموناً يف ذمة البائعيك فال ،ديس مضموناً بضمان اليول



٣١

 مجاع بل عن التذكرة اإل، مل يصح على املشهور، أو بعه نسيئة وأنا ضامن، أقرض فالنا كذا وأنا ضامن:فلو قال

  اً،إمجاع مل يصح ، فهو علي مهما أعطيت فالناً: لو قال لغريه:قال

  

 د، نعميتص بالضمان بالخي كه بضمانه، وذلريغ إىل ن نقلهكميسقاط، وال قبل اإلي م شرعي الكح

  .ديتالف ال بالنه باإلكان ضامناً له، لكأتلفه البائع إذا 

س يمشاعاً فل أو نياً يف املعيلك أو اًيان شخصك إذا اً يف الذمة، أمايلكان ك إذا صح املهر مثاالًينعم 

  . من أمثلة املقامكذل

  .مهاريشخاص وغاأل أو انيعجارة األإ سواء يف ،ةيلكجرة الظهر حال األيومما تقدم 

 ،ذا وأنا ضامنكناً القرض فأ: فلو قال{ ناً يف ذمة املضمون عنهيونه دكرناه من لزوم كما ذى وعل

صح يمل { ثبت يف الذمة بعدي مما مل كشبه ذلأما  أو ،نا ضامنأبعه سلفاً و  أو}ئة وأنا ضامنيبعه نس أو

ظهر من عبارة يما كوط، اخلالف يف املبس ينفى  بل هو مقتض}مجاعرة اإلكاملشهور، بل عن التذى عل

  .رامة يف شرح هذا الشرط من القواعدكمفتاح ال

ور ك املذمجاعمت اإلن إ : أقول}اًإمجاعصح يمل  ي، علت فالناً فهوي مهما أعط:هريلو قال لغ: قال{

من باب الضمان بل من باب  غاره، ال إىل ان له الرجوعكان املعطي مغروراً كلو نه إ :قالي أن لزمي

  .أوفوا بالعقود: شملهي ف،دةيمعاملة جد أنه من بابو  أالغرور،



٣٢

 وإن ، للثبوتيقتضحصل امل إذا يقال بالصحة أن  وميكن،ولكن ما ذكروه من الشرط ينايف مجلة من الفروع اآلتية

   لصدق الضمان بل مطلقاًمل يثبت فعالً

  

 املسألة السابعة والثامنة أيت يفيما سك }ةيتنايف مجلة من الفروع اآليروه من الشرط كن ما ذكول{

ست ية لريثك ءايوقد جوزوا ضمان أش: ث قالي ح)رمحه اهللا(د العاملي يأنه أخذه من السك، ونيوالثالث

 ما مستثناةإ، فهي ك ذلريوغ ان املضمونة وضمان العهدة ونقصان الصنجةيعضمان األك ،ثابتة يف الذمة

  .الشرط أغليبأو 

د بعد الزواج، يضمن نفقة زوجة ز إذا ماك }للثبوت ياملقتضحصل  إذا قال بالصحةي أن نكميو{

 ، الضمانني ح}ثبت فعالًيمل { وأت بعد وقت وجوب النفقةي مل }نإو{موجود  ياملقتض حيث إن

امتنعت املرأة عن قبول فالن زوجاً  إذا ماكموجوداً وقت الضمان،  ين املقتضيكن مل إ و}بل مطلقاً{

ع بزعم يالب أو جارةامتنع عن عقد اإل أو ،ك هلا ذلإنسانالنفقة، فضمن  أو دفع املهري ال أنه العتقادها

ثبت ين مل إصح الضمان ويث يجارة والثمن فضمنهما، حوجه اإل يعطاء املستأجر واملشترإعدم 

  .صح الضمانيمنا إ، وأصالً ياملقتض

  : الضمانأدلةات إطالقشمله يقق املوضوع، فحي عرفاً مما }لصدق الضمان{

: )عليه السالم(يب احلسن قلت أل:  قال،خي والشينيلكما رواه اليرواه حسن بن خالد، ف مامثل 

  ىس عليل: فقال:  قال،الضامن غارم: ، قول الناسكجعلت فدا



٣٣

  .ومشول العمومات العامة وإن مل يكن من الضمان املصطلح عندهم، بل ميكن منع عدم كونه منه أيضاً

  

  .)١(ل املالكمن أى  الغرم عل،غرمالضامن 

  .مثلة املتقدمةما تقدم يف األك ،ل املشتري والزوج واملستأجر املالكأنه شامل ملثل إف

عن رجل ضمن عن : )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ديزياه عن عمر بن يرو ومثل ما

  .)٢(هيال الذي صاحل علإس له يل:  قال،هيرجل ضماناً مث صاحل عل

عرفت  أن  بعد،)٤(﴾ِتجارةً عن تراٍض﴿ و)٣(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿:  مثل}عامةومشول العمومات ال{

  .أيضاً العقود املصطلحة ريما شاملة لغأ

تضمن ذمة الضامن للمال الذي  أنه  ملا عرفت من}ن من الضمان املصطلح عندهميكن مل إو{

  . مشغولةس يف املقام ذمةيل أنه املضمون عنه للمضمون له، واملفروضى عل

 من أعم ،املضمون عنهى املراد باملال الذي عل أن بي بتقر}أيضاًونه منه كن منع عدم كميبل {

ه يف املستقبل، يمقتضصل بل حيمل أو اآلن  ان له مقتضكه يف املستقبل، سواء يعلأو اآلن ه ياملال الذي عل

  .بجيمل  بضمان ماى سميولذا 

                                                

 





 



٣٤

 على ما يظهر من كلمام يف بيان ،ة للمضمون عنه مبثل الدين الذي عليهال يكون ذمة الضامن مشغول أن :التاسع

كان ممن عليه للمضمون ن إاألول  فالثاين الكفالة و،مبعىن التعهد مبال أو نفسنه إ  حيث قالوا،عمالضمان باملعىن األ

   وإن مل يكن فضمان باملعىن األخص،عنه مال فهو احلوالة

  

اللغوي  ام، فهو ضمان باملعىنحيف خالف ظواهرهم، بل تصريعردخوله يف الت أن ال خيفىن كل

  . العامةدلةاأل ول الضمانيشمله دلي و،والعريف

ظهر من يما ى  عل،هين الذي عليلمضمون عنه مبثل الدلون ذمة الضامن مشغولة كت ال أن :التاسع{

 }نهإث قالوا يح{خص األ ملعىنفالة واحلوالة والضمان باك من ال}عماأل ان الضمان باملعىنيلمام يف بك

ه للمضمون عنه يان ممن علكن إاألول فالة وكال الثاين ف،نفس أو التعهد مبال مبعىن{ عماأل الضمان باملعىن

هو : قال يف الشرائع ،تاب الضمانك املعنون يف }خصاأل ن فضمان باملعىنيكن مل إمال فهو احلوالة، و

املال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال، وقد ال يكون، عقد شرع للتعهد مبال أو نفس، والتعهد ب

  .فهنا ثالثة أقسام

 ه وهو الضمان باملعىنيس علي والتعهد باملال ممن ل،فالةكالتعهد بالنفس وهو ال: وقال يف اجلواهر

  .ىانته ،ه له مال وهي احلوالةيه، وممن عليان، بناًء عليعه ضمان األيدخل فيخص الذي األ

  .القواعد وشرحهك ،مهاريومثله قال غ



٣٥

ه يتهاتران بإذن كان  فإن، فإذا ضمن للمضمون عنه مبثل ما له عليه يكون ضماناً،لكن ال دليل على هذا الشرط

   وإال فيبقى الذي للمضمون عنه عليه وتفرغ ذمته مما عليه بضمان الضامن تربعاً،بعد أداء مال الضمان

  

ره كما ذك ،يءالربى عدم صحة احلوالة على ل عليلد ما الك }هذا الشرطى ل عليدل ن الكول{

ه يل خاص عليفاقد هذا الشرط، وعدم وجود دلى ه بعد صدق عنوان الضمان عل فإن واجلواهر،كاملسال

  .)١(ل الضمان وعمومات الوفاء بالعقديشمله دليوجه الشتراطه، ف ال

ون يك{الضامن ى  عل}هيعل{ للمضمون عنه }له لمضمون عنه مبثل مال{ الضامن }ذا ضمنإف{

 ألن }بعد أداء مال الضمانن اتهاتريه بإذن{ ضمانه عنه }انكن إف{ ،امهكاً له أحياً وشرعي عرف}ضماناً

ما أشبه،  أو ادة شرطيردع عنه الشارع ولو بزيمل   والتهاتر أمر عريف،خرئاً من اآليطلب شي أحدمها ال

  .األصلالتهاتر خالف ن إ :قاليفال 

ة يدائه، وعدم صالحأبعد عدم صل الضامن لألى  عل}هيي للمضمون عنه علالذى بقيال فإو{

  .سقاطاإلى ل عليدل ال إذ سقاطه،ضمانه وعطائه إل

ن من املوارد اليت يكمل  إذا }ه بضمان الضامن تربعاًيمما عل{ ذمة املضمون عنه } ذمتهغوتفر{

  .ما تقدمكاملضمون عنه ى ها برضيشترط الضمان في

                                                





٣٦

 ومع اإلغماض ،املضمون عنه على التقديرين مل حيل مديونه على الضامن حىت تكون حوالة ألن ،لةوليس من احلوا

   يف كال العنواننييكون داخالً أنه عن ذلك غاية ما يكون

  

مل {ذنه إر عدم يذنه وتقدإر ي تقد}نيريالتقدى املضمون عنه عل ألن ،من احلوالة{ هذا }سيول{

  .حالةال باإلإتتحقق  احلوالة ال أن  لوضوح}ن حوالةوكت الضامن حىتى ونه عليل مدحي

الضامن ى ل املضمون عنه دائنه علحين مل إل بصدق احلوالة، وي بأن ق}كغماض عن ذلومع اإل{

 كره املسالكما ذك ، عنوان احلوالة وعنوان الضمان}نيال العنوانك يف ون داخالًيك أنه ونيكة ما يغا{

ور، قال يف كفترق عن احلوالة يف املورد املذيالتاسع يف الضمان لهذا الشرط  إىل  فال حاجة،هريوغ

  :صحاب من وجوهاألى  علشكالتحصل اإليوالذي : كاملستمس

  .أيتيقول ى ، علءالربيى ل، بل تصح عليون للمحيختتص باملد احلوالة الن إ :األول

  .ونيصح من املدي فهي، والعمومات تنفكذلى ل عليدل ه ال فإنتص بالربيء،خيالضمان ال: الثاين

ل واحملال، بل ي احلوالة متقومة باحمل فإن احلوالة والضمان يف نفس املفهوم،نيالفرق بن إ :الثالث

املضمون عنه، فاملتصدي يف ى رضى توقف عليه، والضمان متقوم بالضامن واملضمون له، وال يواحملال عل

 واحملال ،لييف احلوالة احمل ي عنه، واملتصد واملضمون عنه أجنيب،الضمان الضامن، واملضمون له تابع له

   احلوالة والضمان يف املفهوم نيه تابعان له، فالفرق بيواحملال عل



٣٧

  . إىل ما يكون مشتركاًفيترتب عليه ما خيتص بكل منهما مضافاً

  

 ،ئة مثالًي النقد والنسنيالفرق بكنهما يف حدود املفهوم يس الفرق بيع والرهن، ولي البنيالفرق بك

  .ىانته

ى رسل شخصاً علي إنسانيف احلوالة  أن حدمها يف الضمانة هلما يف احلوالة وأليوجه التبع: أقول

ه ال يلإ واملرسول بذهي ل الوال فاملرسإلزم رضامها، ويه يلإأخذ منه املال، فاملرسول واملرسول يشخص ل

ان كما يال فإ ،ونيمر باملدبط لألضمن للدائن، فالالزم قبول الدائن، وال ريه  فإنقبل، خبالف الضمان،ي

املفهوم الواحد  أن الف مفهوم الضمان، الخيمفهوم احلوالة أصل ف ،ما تقدمكون يعسراً وحنوه للمد

عاطي حد أحدمها الت أن الإع يالمها بكث يئة حيالنسوون مثل النقد يك ل،كتلف حدوده يف هذا عن ذاخي

  .خر بعد مدةآلعطاء اإواآلن عطاء أحدمها إخر ن، وحد اآلاآل

 احلوالة والضمان يف نفس املفهوم، ال يف حدود مفهوم واحد، نيون الفرق بيك أن ريتقدى مث عل

 يف  داخالً:جة واحدة، فقولهيانت النتكن إخر وقصد املفهوم اآليهذا املفهوم وقد  يقصد املتصديفقد 

ن به يكمل  ،ىخرأ كا تارة ولذله باعتبار قصده هلذيهما عليلكق يان تطبكمإأراد ن إ ،نيال العنوانك

ى ان عليتمع مفهومان متنافجيف كي إذ ،كن أراد الصدوق اخلارجي يف وقت واحد منع ذلإبأس، و

  .مصداق واحد

ون يكما  إىل  مضافاً،ل منهماكتص بخيه ما يترتب عليف{: علم وجه النظر يف قولهيومنه 

ه يل علكاحلوالة، ولذا أش أو من الضمان يصده آثار ما قصده املتيترتب علي أن لالزم، بل ا}اًكمشتر

  .ني مجلة من املعلق)رمحه اهللا(



٣٨

 ويكفي ، امتياز الدين واملضمون له واملضمون عنه عند الضامن على وجه يصح معه القصد إىل الضمان:العاشر

   فاملضر هو اإلام والترديد،التميز الواقعي وإن مل يعلمه الضامن

  

 إىل صح معه القصديوجه ى املضمون له واملضمون عنه عند الضامن علن وياز الديامت: العاشر{

 بال خالف كذلى  العقود تتبع القصود، أما االستدالل عل فإنقصد فال عقد  الكبدون ذل إذ }الضمان

ون مستنداً، فاملهم صدق يك خالف ال ال أن ماكتعرضوا هلذا الشرط، يمجلة من الفقهاء مل ن إ هيد علريف

 املستفاد )مكعقود (تحقق ي ضمان، ومع عدم القصد ال مع عدم الصدق ال إذ اً وقصده،الضمان عرف

  .أوفوا بالعقودمن 

 بعد مشول العمومات ملا ك ذلريغى ل عليدل ال إذ }علمه الضامنين مل إو يز الواقعيفي التميكو{

  .علمه الضامنين مل إزاً ويان متمك

ة له فال يخارج  بأن املبهم الك استدل له يف املستمس وقد}ديام والتردفاملضر هو اإل{ه يوعل

  .ىانته ،هري اخلارجي دون غنيجود املتعو للماألثر ألن ،األثره يترتب علي فال ،نهيفرد بعى نطبق علي

: هذا الشرط بقولهى ل عليره من الدلكما ذى  مترتب علري غ)فاملضر(: قولهن إ قالي أن نكمين كل

   . دائماًكضر ذليد مما يام والتردس اإليعرفت الصدق والقصد، ولما كاملهم  إذ ،)وجهى عل(

بعنوان اجلامع،  ة له بعنوان فرد خاص اليخارج  املردد ال فإن، ظاهرري غكوما استدل به املستمس

عمل له أحد ين أب أو ،نيئيد بأحد الشيلز يوصي أن صحياف يف الصدق والقصد، ولذا كوعنوان اجلامع 

   كسر املشاع وما أشبه ذلكلي والكع اليح بصيما ك، نيالعمل



٣٩

 ، مع فرض حتقق الدينني،فال يصح ضمان أحد الدينني ولو لشخص واحد على شخص واحد على وجه الترديد

   وال ضمان دين ألحد الشخصني ولو على واحد،وال ضمان دين أحد الشخصني ولو لواحد

  

  .وجديتشخص مل يمل   الشيء ما فإنة له،يخارج  النيلي يف املعكال  وحىت،ة لهيخارج ال أنه مع

  .خلإ )وجهى عل( أي ل املتقدم،يالدلى ل الفروع اليت فرعها علكشيهذا ى وعل

 ،ديوجه التردى شخص واحد على  ولو لشخص واحد علنينيصح ضمان أحد الديفال {: قولهك

ي، ئأمر عقالإنه حيث  له وقصده، طالق فأي مانع من الصحة بعد مشول اإل،}نينيمع فرض حتقق الد

 ه عقالًيعطاء أحدمها، وال حمذور فإلف بك فضمن أحدمها ري منه مناً من احلنطة ومناً من الشعبفلو طل

   . العقدنيوقصده ح ـ الضمان عرفاًأي  ـ وشرعاً لتوفر املوضوع

وال { ني بل ولو الثن} ولو لواحدنين أحد الشخصيوال ضمان د{: علم وجه النظر يف قولهيومنه 

  .نيثناى  بل ولو عل}واحدى  ولو علنيحد الشخصن أليان دضم

عمرو،  على دين زيضمن ديأحدنا ن إ :د وعمرويقول زي بأن نيصح ضمان أحد الشخصيبل و

ن كمي إشكالل كال لزم أحدمها به، وإ و،خرقام به أحدمها سقط عن اآلن إ فائيكالواجب الكون يكف

 فاملسألة كهذا ومع ذل ي،فائكالواجب الى  علشكالاإلاب به عن جياب عنه مبا جي كذلى راده عليإ

  .ثركتأمل أ إىل حباجة



٤٠

على زيد  أنه  أو الدين الذي لفالن ومل يعلم.لزيد أو لعمرو أنه  ومل يعلم، ضمنت الدين الذي على فالن:ولو قال

 ضمنت عنك : قال أو، ضمنت لك كلما كان لك على الناس: وكذا لو قال، متعني واقعاًألنه ،أو على عمرو صح

  .كلما كان عليك لكل من كان من الناس

ومن الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم باملضمون عنه واملضمون له بالوصف والنسب أو العلم بامسهما 

  ونسبهما

  

ى بناًء عل  صح حىت}لعمرو أو ديلز أنه علمي ومل ،فالنى ن الذي علي ضمنت الد:ولو قال{

 } واقعاًني متعألنه ،عمرو صحعلى  أو ديزعلى  أنه علمي ومل ،ن الذي لفالنيأو الد{ور كالشرط املذ

  .مت به العقد والقصد وقد قصده مما

ونه ك بعد ،خالد على ركن بيرب سناً دك ضمن أحدنا األ:د وعمرويقول زي أن علم صحةيومنه 

  .ناً واقعاًيمتع

القرعة، وقد تقدم  أو راء قاعدة العدلجإان الالزم كشف الواقع يف الفروع الثالثة كن كميولو مل 

  حىتإشكاالتدع  قاعدة العدل ال ألن ،اتييف املال القرعةى العدل مقدم عل أن يف بعض املباحث السابقة

  .تأملى تحقق موضوع القرعة، علي

 ضمنت :أو قال{ن يأحد هذى عل أو }الناسى  علكان لكلما ك ك ضمنت ل:ذا لو قالكو{

 من ك ذلريغ إىل ن،يحد هذ أليكان علكما  أو }ان من الناسكمن ل لك يكان علكلما ك كعن

  .مثلةاأل

املبسوط ك }ب ما عن بعضهميمن الغر{ أنه ظهري مما تقدم من صدق الضمان وقصده }و{

العلم بامسهما  أو من اعتبار العلم باملضمون عنه واملضمون له بالوصف والنسب{مها ريح وغيواملفات

  .ةيعرفة شخصن مكن مل تإ و}ونسبهما



٤١

  ال دليل عليه أصالً أنه مع

  

 ومع انتفاء ،عرف هل هو سهل املعاملة أم اليشترط معرفة املضمون له لي: املبسوط يكقال يف حم

  . أم الكستحق ذلينظر هل ي ومعرفة املضمون عنه ل،تطرق الغرري كذل

  .أيضاًان ضرراً كلوال املعرفة  أنه :حيوأضاف يف املفات

  .تراط معرفة املضمون عنه دون املضمون لهوعن املختلف اش

يعرف املضمون له واملضمون  أن ليس من شرط الضمان: قال أنه  عنهيحيث حكخالفاً للخالف 

  .، وقد نقل عدم االشتراط مفتاح الكرامة عن مجاعة آخرين، بل الظاهر أنه املشهورعنه

 عند كعرفه صح ذلي  الشترط معرفة املضمون عنه، فلو ضمن الضامن عمنيرة الكوعن التذ

  .علمائنا

ات الضمان، ومبا إطالق، وببعض )١(﴾أَوفُوا﴿عدم الشرط بعموم ى ان، فقد استدل علكف كيو

الضمان مع عدم ى دالن عليما أب ي، بتقر)٢()عليه السالم( ني املؤمنريقتادة وأم أيب يثيتقدم يف حد

 أبا  وال)عليه السالم( ني املؤمنري أم) وآله وسلمصلى اهللا عليه(سأل يث مل يالعلم باملضمون عنه وله، ح

  .س من الشرط معرفتهمايل أنه ىدل علين، في وال صاحب الد،تياقتادة عن امل

 مع{ ، واحدري غكما أشار بذلك ،الواقعة جمملة فال داللة هلا ألن داللة هلما، تان اليالروا: أقول

  .دلة األإطالقشمله ي بناء العقالء، وخالفه، وهوى ل علي بل الدل}ه أصاليل عليدل الأنه 

                                                

 

 



٤٢

  .ومل يعترب ذلك يف البيع الذي هو أضيق دائرة من سائر العقود

  

ثرة كجل أنه ألك ،}ق دائرة من سائر العقوديضأع الذي هو ي يف البكعترب ذليمل { أنه دهيؤي }و{

 ىلإع الثمار، ويع الصرف وبيب ىلإمها، وريئة وغي النقد والنس:ربعةقسام األاأل إىل داته، مثل انقسامهييتق

  .قاتي التضكست سائر العقود بتلي مما لك ذلريغ

ه هذا الشرط، فعدم اشتراطه يف ير فكذيثر ومل كة األيع مورد العنايان البك أنه إذا دييووجه التأ

  .ةيواألولوى ق الفحويه بطرريغ

  



٤٣

 إىل يستدل عليه مضافاً أن  وميكن،ال يشترط يف صحة الضمان العلم مبقدار الدين وال جبنسه): ١مسألة (

  ،الزعيم غارم: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقوله  العمومات العامة

  

شهرة ما هو املشهور ك }ن وال جبنسهيشترط يف صحة الضمان العلم مبقدار الديال{ ):١ مسألة(

  .ث اشتراطوا العلميرهم، حكأيت ذي خالفاً جلماعة ،مةيعظ

اً ين غرريك مل اذإ و،)١(ررغال ي نفطالقشترط إلياً يان بدون العلم غرركذا نه إإ :قالي أن نبغييو

  .طالقشترط لإليمل 

 أدلة  سواء العموم يف}العمومات العامة إىل مضافاً{عدم االشتراط ى  عل}هيستدل علي أن نكميو{

ارة عن جت وأوفوا بالعقوديف العمومات العامة، مثل  أو دم يف بعض املسائل،قما تكالضمان 

  . وحنومهاتراض

  فإنما استدل به يف جامع املقاصد،ك })٢(م غارميالزع: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقوله {

 ثابت من طرقنا، بل املروي يف خرب ريغ أنه  منكه مبا يف املستمسي علشكالشمل املقام، واإليه إطالق

 ،ايلئودرر الل ايلئجامع املقاصد وغوايل اللته يف مثل يفي روايك إذ ، ظاهرريبه، غيذك بن خالد تنياحلس

  .ىتب الفتاوكة يف يات املرويثر الرواكوما أ

 قول الناس ،ك جعلت فدا:)عليه السالم(يب احلسن قلت أل:  قال،ذبهيك  بن خالد النيوخرب احلس

  غرم، الغرم ى س عليل: فقال:  قال،الضامن غارم

                                                



 



٤٤

  )عليه السالم(بد اهللا بن احلسن لدين ع )عليه السالم(بضمان علي بن احلسني 

  

  .)١(ل املالكمن أى عل

  .س بغارميل أنه ه اليلإرجع يون الضامن كاملراد  أن وظاهره

 مع اختالف ،)٢(﴾أَنا ِبِه زعيم وِلمن جاَء ِبِه ِحملُ بعٍريو﴿ : بقوله تعاىلكواستدل له يف املسال

  .ة احلمليمك

 كتم ذلي و، ظاهر الوجهرية خاصة غيمك بأنه ك، فرد املستمساختالفها يف اجلملةال خيفى : أقول

  .مة استصحاب الشرائعيبضم

  .})عليه السالم( بن احلسن عبد اهللان ي لد)عليه السالم( نياحلس علي بن بضمان{

: ن هلم، فقال هلميه فطالبوه بدؤه غرمايلإ بن احلسن فاجتمع عبد اهللاحتضر  أنه  روي:هيففي الفق

عبد  و)عليه السالم( نياحلس علي بن ن ارضوا مبن شئتم من أخي وبين عميكم، وليكعطعندي ما أ ما

 نياحلس علي بن  بن جعفر فملي مطول، وأماعبد اهللا أما : فقال الغرماء،)عليه السالم( بن جعفر اهللا

 :) السالمعليه(ه فأخربه اخلرب، فقال يلإ فأرسل ،نايلإحبهما أمال له صدوق وهو  فرجل ال) عليه السالم(

غلة إىل م املالكضمن لأ تاح اهللا أتت الغلة أ فضمنه، فلما ،نايقد رض: ن له غلة، فقال القوميك ومل

  .)٣(له املال فأداه تعاىل

   ولعله ،ء الغلةي غلة نفسه، بل أراد وقت جم)غلةإىل ( مامرد اإليمل : أقول

                                                





 



٤٥

  لدين حممد بن أسامة )عليه السالم(وضمانه 

  

وقاف وما  من حقه يف األ)عليه السالم(مام عطون ما لإليون وكزيمسون وخيوا انكن الناس أل

  .أشبه

وقت  أن ون معلوماً يف اجلملة ال بالدقة، لوضوحيك أن بجيالوقت  أن علميث يومن هذا احلد

  .كثر من ذلك عدم الغرر ال أمه فالالزيق، وعليس بدقيالغلة ل

عبد  أيب د، عنيل وعبيايف عن فضك الى فقد رو،}سامةأن حممد بن ي لد)عليه السالم(وضمانه {

قد عرفتم : ه بنو هاشم، فقال هلميسامة املوت دخل علأملا حضر حممد بن :  قال،)عليه السالم( اهللا

 كنيثلث د: )عليه السالم( نياحلس علي بن تقضوه؟ فقال أن ن فأحبي دم وعليكمن قرابيت ومرتليت

 نيعلي بن احلس  مث قال،لهك كنيد ي عل:)عليه السالم( نياحلس علي بن  فقال،تواكت وسكعلي، مث س

.)١(اقولوا سبقني أن راهةك الّإ أضمنه أوالً أن نعينميمل  أنه  أما:)عليه السالم(

ما يف ك ،ثباتاًإ أو اًياملقصود نفى ها علية واقعة وهي جمملة ال داللة فياكما حأال خيفى ن كل

  .ني الدينيات تعيل، خصوصاً ويف بعض الرواي الدلفالعمدة ما تقدم من ،كاملستمس

د الوفاة يسامة بن زأد بن ي زضرتح:  قال،ناري عن عمرو بن د،)رمحه اهللا(د ي املفىفقد رو

مخسة عشر على  أن ينكيبي : قال،كيكبيما : )عليه السالم( نياحلس علي بن ي، فقال لهكبيفجعل 

  لي بن  ع هلا وفاًء، فقال لهك ومل أترناريألف د

                                                





٤٦

 فال ، من دينك ضمنت شيئاً:ه كقول،مل يكن كذلك إذا  وأما،كان له واقع معني إذا لكن الصحة خمصوصة مبا

  .كان ميكن العلم به بعد ذلك إذا الصحة إمنا هي فيمان إ : ولعله مراد من قال،يصح

  

  .)١( فقضاها عنه،ء منهايوأنت بر ي عل فهيكتب ال: )عليه السالم( نياحلس

دخل :  قال،ناريعن عمرو بن د ـ كما يف املستدرك ـ رواه ابن شهر آشوب  مثل مافهو

 نيواغماه، فقال له احلس: قوليض وهو يهو مر وديسامة بن زأى  عل)عليه السالم( بن علي نياحلس

: )عليه السالم( نيين وهي ستون ألف درهم، فقال احلسي د: قال،ا أخيي كوما غم: )عليه السالم(

ي علهو، عليه السالم( ني فقال احلس،أموت أن ىخشأين إ: قال( :كها عنيقضأ لن متوت حىت، 

   )٢(.فقضاها قبل موته: قال

ئاً ي ضمنت ش:قولهك كذلكن يكمل  إذا ماأ، ونيان له واقع معك إذا ن الصحة خمصوصة مباكل{

 ،كاملقاصد واملسالرة وجامع كما عن التذك واحداً  بل قوالً،املشهورى  عل}صحي فال ،كنيمن د

  .منا صحح الضمان العريفإ وبأنه خالف الضمان العريف والشارع ،واستدل له بالغرر

فهو ى  فما أد،ة بشيءيهو مثل الوص إذ ،وجه لعدم الصحة  المجاعلوال اإلنه إ :قالين رمبا كل

ثلث ك ، يف نفسهقدراً خاصاًى ان الضامن نوك إذا ون، خصوصاًيأخذه املضمون له عن املديؤد يمل  وما

ه يصعب علي ألنهضمنه الضامن، يء يل شكبى رضيان ك أن غتر املضمون له بعدي وال ،ن مثالًيالد

  . خبالف الضامن حلسن معاملته،ونياستخراج حقه عن املد

  ن العلم به بعد كميان ك إذا مايمنا هي فإالصحة ن إ :ولعله مراد من قال{

                                                

 





٤٧

 وإن مل ميكن العلم به فيأخذ بالقدر ، يف الصحة مع فرض تعينه واقعاًالشك من عدم اإل:فال يرد عليه ما يقال

  املعلوم

  

ها ين العلم فكميصح يف صورة يا  فإمنقلنا بصحة ضمان اهول،ن إ :رةكالتذ يك قال يف حم}كذل

 وهو جاهل ،نا ضامن لثمن ما بعت من فالنأ و،يكن الذي علينا ضامن للدأ: ما لو قالك، كبعد ذل

  .هي واخلروج عن العهدة مقدور عل،نةكمعرفته مم ألن  والثمن،نيبالد

ئاً مما ي شكضمنت ل: ما لو قالك واحداً، ه قوالًيصح في  الضمان ال فإنن االستعالم،كميمل  أما لو

  .ك وحنوه عن جامع املقاصد واملسال،فالنى  علكل

ن إنه واقعاً، وية مع فرض تع يف الصحشكالمن عدم اإل{والقائل اجلواهر  }قاليه ما يرد عليفال {

ان املراد كن إ ديه جريرة وغكالم التذكن إ : فقد قال يف اجلواهر}أخذ بالقدر املعلومين العلم به فكميمل 

  .ىانته ، للنظران حمالًكال إام وحنوه، وان العلم يف الواقع لإلكمإعدم 

  :ني أمركهنان إ :واحلاصل

رناه ك ذإشكالى عل ،صح عندهمي ، وهذا ما الكني من دئاًي مثل ضمنت ش،بهم واقعاًي ما: األول

  .هيف

الدفتر  إىل  بالرجوعكن العلم به بعد ذلكمأ  فإنن،هل به اآلجين كله واقع معلوم، ول  ما:الثاين

ن العلم به كمين مل إ، ودلة األطالق إل،هي يف صحة الضمان فشكالنبغي اإلي ما أشبه، ال أو هياملسجل ف

 ،قلن أخذ باأليعشرة وعشركثر كقل واأل األنيان مردداً بك  فإن،ن مثالًيهم قدر الدمن أي لعدم معرفة

  صالة أل



٤٨

   الختصاصه بالبيع أو مطلقاألول بعدم العموم يف  ورد،هذا وخالف بعضهم فاشترط العلم به لنفي الغرر والضرر

  

 إىل الرجوع أو ما القرعةإجع  مثل الفرس واحلمار، فاملرنيني املتبانيان مردداً بكن إادة، ويعدم الز

ن واحلمار يان الفرس بعشرك مة أقلهما، مثالًيالزائد عن ق إىل جراء قاعدة العدل بالنسبةإمة مع يالق

 أقرباحلمار واخلمسة  ألن عطاء مخسة عشر،إنقول ب منا الإعطي مخسة، وياحلمار و يعطيه  فإنبعشرة،

 وحنومها ىتويال  وديالى عل  فإن،يروه يف املثلكما ذك الزم قرباحملتمل من مخسة عشر، واألإىل 

  .املثل إىل قرباأل أو العرف فهم املثلى عرض علإذا 

ان احملتمل كذا إ ف،ثركقل واأل األنيالتفاوت ب إىل ثر بالنسبةكقل واألتمل قاعدة العدل يف األحيبل 

 فقاعدة العدل تقتضي ،نهماية مرددة بيالعشرة الثان إذ ،أيضاًعطاه مخسة عشر أن يالعشر أو عشرة

  .قلتفاء باألكوحنوه اال ينلمام يف الدكظهر من يان كن إ و،فيالتنص

س يدرإاخلالف واملبسوط والقاضي وابن  إىل ما نسبك }وخالف بعضهم{املشهور   هو}هذا{

غتر ي الضامن  فإن}لنفي الغرر والضرر{ن يف صحة الضمان يمبقدار الد أي }فاشترط العلم به{هم ريوغ

 وجب ضرره بدوني مما ريثكظهر قدر ي فالًيد قدراً قليريمنا إ ألنهتضرر، ي أنه ماكيف صورة عدم العلم، 

  .كذلى ون قد أقدم عليكأن 

}الوسائل يف أبواب آداب التجارةى فقد رو}عي الختصاصه بالباألول بعدم العموم يف ورد : ى 

  أو مطلق { )١(رع الغري عن ب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

                                                





٤٩

   وباإلقدام يف الثاين،املعاوضات

  

  .ع وسائر املعاوضاتي البنياملناط بعدم الفرق ب أو مجاع لإل}املعاوضات

 عن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيبى  :تهيتب العالمة رواكويف بعض : كقال يف املستمس

  .ىانته ،ث املشهوري هو احلدك ذلمراد العالمة من أن  ثابت، بل املظنونرينه غك، ل)١(الغرر

صلى ( عن الرسول )عليه السالم( علي عن) عليه السالم(فة الرضا يايف وصحكرواه بلفظ ال: أقواه

  .)اهللا عليه وآله وسلم

خالف الظاهر، وقد نقلها ذا نه إ :هيرة، ففكورة يف التذكة العالمة املذي يف رواكأما ظن املستمس

 مجاعاإل إذ يف املعاوضات، صح القول به حىتيال مل إ، وهطبقى عملهم غالباً عل و،اللفظ مجلة من الفقهاء

 موراألن إ :قاليقد  أنه  إىلضافةمرسلة جمبورة بالعمل، باإل ي مقطوع به، فهري حمقق واملناط غريغ

ون كد منها بع يشمل الغرري ها الري يف املعامالت وغدلة األإطالقها العقالء، فيقدم علي ة مما اليالغرر

  .كال ذلإد منه يستفي العرف الذي ال إىل  موجهاًطالقاإل

 ما رييف غـ  ضرر نفسهى  علنسانقدم اإليمل  إذا ونيكمنا إ ضرر ال ألن }قدام يف الثاينوباإل{

ل خاص، مثل قوله ي بدلكرم ذلحيث ي ح،ه واملبذريالسف إىل أراد أعطاء ماله إذا ن اقدم، مثل ماإرم وحي

   )٢(﴾ تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُمالو﴿ :تعاىل

                                                



 



٥٠

  األول فيعترب يف الثاين دون ،وميكن الفرق بني الضمان التربعي واإلذين

  

امتناين،  أنه ضرر الل ياملستفاد من دل ألن ك، وذلضرر الل ينعه دلميقدم مل أذا إف ـ هريوغ

  . قداموال امتنان يف نفسه مع اإل

م كاحل يه يف وجه عدم الشمول بأن الظاهر من نفي الضرر، نفري لغ تبعاًكأما احتمال املستمس

م، فرمبا كقدام ال من جهة احلون الضرر من جهة اإليكالضرر ى قدام علالضرر، ومع اإل إىل ؤدييالذي 

  .هيلإخرة باآل ينتهي كالشارع ملا قرر ذل أن هيرد علي

 خ ومن تبعهييف رد قول الش األوىلصح، فياً مل يان الضمان غرركن إ أنه ان، فقد تقدمكف كيو

  .ن ضرر مرفوعيكن غرر مل يكذا مل إل جهل غرراً، وكس يل إذ ى،لهم أخص من املدعيدلن إ :قاليأن 

 إىل ان بدون قصد الرجوعك ما األول املراد ب}ذين الضمان التربعي واإلنين الفرق بكميو{

 إذ اً،يذنإه مسي بإذنان ك إذا الإن كمي ع الوالرج حيث إنان بقصده، وكاملضمون عنه، وبالثاين ما 

  . عنه عن ضمان الضامننة املضموءصالة برا أل،ق له الرجوعحي ذن البدون اإل

ذين أما اعتباره يف اإل ي، التربع}األولدون {ذين  اإل}الثاينيف {ن ي علم الضامن بقدر الد}عتربيف{

  . عن الغرر)اهللا عليه وآله وسلمصلى ( لنهي النيب ،هاي معاملة، فالالزم عدم الغرر فألنهف

املتربع قد  إذ ة،ي التربعموراشتراط عدم الغرر يف األى ل عليدل  الألنهوأما عدم اعتباره يف التربعي ف

  .ضرر ل اليشمله دلي ث اليالضرر، حى قدامه بنفسه علإالضمان، مثل ى أقدم بنفسه عل



٥١

 بل جيري يف مثل ،اختصاص نفي الغرر باملعاوضات ممنوع و،كان تربعياً )عليه السالم(إذ ضمان علي بن احلسني 

  . وهذا التفصيل ال خيلو عن قرب،كان باإلذن مع قصد الرجوع على اآلذن إذا املقام الشبيه باملعاوضة

  

 علي بن ل عدم علمي بدل،باشتراط عدم الغرر يف مطلق الضمان: قالي أن نكمي ال أنه ظهري كوبذل

ظهر من القرائن، فعدم يما كاً يمام تربعان ضمان اإلك إذ ن،يمبقدار الد لظاهريف ا )عليه السالم( نياحلس

  .ذينالضمان اإل إىل وجب سحبهي علمه ظاهراً بالقدر ال

 إىل جع بهريضمن ليمل  أنه  لوضوح}اًيان تربعك )عليه السالم( نياحلس علي بن ذ ضمانإ{

. وطلب من املضمون عنهبإذنان كاملضمون عنه، وان 

ذن عدم الغرر، وقد اإل إىل اجيل االحتيدل إذ العلم، إىل ذينتاج الضمان اإلحي ال: قلتن إ }و{

 صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  يتقدم عدم ثبوت(إ عن الغرر، و النيبىمنا  ) صلى اهللا عليه وآله

  .ع الغرري عن ب)وسلم

يف مثل املقام {ث يط يف احلد باملنا}يرجياختصاص نفي الغرر باملعاوضات ممنوع، بل {: قلت

رناه من ك عن الغرر، ملا ذ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  يث ين مل نقله حبدإ و}ه باملعاوضةيالشب

ذن مع قصد ان باإلكذا إ{ ،ث موجود جمبور بالعملياحلد أن  قد عرفتكنأ إىل ضافةاملناط، هذا باإل

د، بل الالزم يبع أنه الإ عند املصنف }لو عن قربخي ال{ان كن إ و}لي وهذا التفص،ذناآل إىل الرجوع

   وهو عدم الغرر ،م واحدك من الضمان ذا حنيجعل القسم



٥٢

 باب املعاوضات، فال ريباب الضمان غ ألن له، والقول بعدم اعتبار عدم الغرر مطلقاً،ي دلطالقإل

دة ابن العم والربوجردي السا ولذا أفىت ،العلم إىل فال حاجة  يف عدم ضرر الغررني القسمنيفرق ب

د ي الصحة من دون مقأدلة إطالق ملا عرفت من أقرباجلواز مطلقاً : م بعدم الفرق، وقال الثالثكيواحل

  .ىانته ،ظاهر

صلى اهللا عليه ( واملناط يف ي النيب ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ه ي إطالق ظاهر الوجه بعد ريغ

  .ع الغرري عن ب)وآله وسلم

 الضمان عند ن مبىنامل، فألكمن الصحة مع الغرر يف اجلملة بعدم اعتبار العلم الى ريوأما ما 

ة ائنه ميد أن زعميان ك إذا  ولذا،يشمله النه ي غرراً حىتكذلى سمياملساحمة يف اجلملة، فال ى العرف عل

ما احتمله ، بل بنسبة كذل إىل نقول بصحة الضمان بالنسبة  ال،عشرة آالف مث ظهر ،ولو تربعاً فضمن

 )مكعهد( و)مكعقد(س يل إذ  والعقود وااللتزامات تتبع القصود،،ظنه ل، بل قدر ماكتمل الحي مل ألنه

  .وجب الغرر عرفاًي اعتبار العلم بالقدر مبا ال قوىه فاأليظنه، وعلالذي  ن خارجاً عن املقداراكما 

  



٥٣

 وتربأ ذمة ،من ذمة املضمون عنه إىل ذمة الضامنحتقق الضمان اجلامع لشرائط الصحة انتقل احلق  إذا ):٢مسألة (

  الضمان عندهم ضم ذمة إىل ذمة حيث إن للجمهور  خالفاً، والنصوصمجاعاملضمون عنه باإل

  

انتقل احلق من ذمة املضمون { املتقدمة }ذا حتقق الضمان اجلامع لشرائط الصحةإ{ ):٢ مسألة(

 ه، مثالًيون عليام املدكحأجراء إصح ي فال ، احلقكذل عن } ذمة املضمون عنهأذمة الضامن وترب إىل عنه

 }مجاعباإل{ كذل إىل صح حجره وماي، وال )ل عقوبته وحبسهحي الواجد يلّ(ى صح حبسه مبقتضي ال

 مثل }والنصوص{ ،باختالف عبارام همري واحلدائق واجلواهر وغكرة واملسالكة والتذيالذي ادعاه الغن

  .تيت ذمة املأاملضمون عنه، فقد برى رض إذا :ح ابن سنان املتقدميصح

عليه ( علي ضمنه موات حىتاألى  عل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ات عدم صالة النيب يومثل روا

 كذلى ات عليان يف داللة هذه الرواكن إ و،تية ذمة املءظهر منها برايث ي، ح)١(أبو قتادة  أو)السالم

مل يث إنه إذا ة حبيفاكنوع من الى  بل دلت عل،لة ظاهرةت دالية ذمة املءبراى ث مل تدل عليتأمل، ح

 كان االستدالل ا لذلكمإيف عدم  يفيكمام وأيب قتادة، واإلى ان علكها ريغ أو ةكدفع الورثة من التري

  .نع عن الظهورميث ياً حبي متساو احتماالًكذلكاحتماهلا 

  د تقدم نقل  وق}ذمة إىل الضمان عندهم ضم ذمة حيث إنخالفاً للجمهور {

                                                

 



٥٤

 وميكن احلكم بصحته ،وظاهر كلمات األصحاب عدم صحة ما ذكروه حىت مع التصريح به على هذا النحو

  .حينئذ للعمومات

  

ما نقل عن ك ،هما شاءيهل للمضمون له مطالبة أ أنه تاب، وقد اختلفوا يفك عنهم يف أول الكذل

 هله من املضمون عنيعجز من حتص إذا الإامن طالب الضي ال أنه  أو،همريفة وأمحد وغيالشافعي وأيب حن

  .كما عن مالكحنومها  أو عسارإ أو بةيلغ

م  فإ}هذا النحوى ح به عليمع التصر روه حىتكصحاب عدم صحة ما ذلمات األكوظاهر {

  .ما عندنا ح هوين الصحأالضمان عندنا مقابل الضمان عندهم و أن رواكذ

 ملا تقدم يف مجلة ، وما أشبه)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿: مثل }نئذ للعموماتيم بصحته حكن احلكميو{

  .داًيان عقداً جدكن إنع عنه الشارع، وميل عقد مل كهذه العمومات تشمل  أن تب منكمن ال

ذمة  إىل ام لنقل ما يف ذمةكحالشارع جعل األ ألن ام الضمان املتقدم،كون له أحيكه فال يوعل

ام العامة للعقود مثل وجوب الوفاء وعدم الغرر وما أشبه كحمان األهذا الضى ترتب عليمنا إ وى،خرأ

ذا قرر إ، وكذلكان الضمان كل البدل يسبى املضمون عنه عل إىل  أوهيلإذا قرر الضامن الرجوع إ، فكذل

العقود  ألن ،كذلكان كما أشبه العجز  أو ونيله من املدي من حتصهعجز املضمون ل إذا هيلإالرجوع 

  .تتبع القصود

                                                

 



٥٥

هم مع وحدة يتعدد بتعدد الواجب عليه  فإنفائيك الوجوب الك ذلريونظ: كقال يف املستمس

صح اعتبار ضمان متعدد ملضمون واحد، وال يصح اعتبار وجوب متعدد لواجب واحد يما كالواجب، ف

  .المهكآخر  إىل ف والوضعيلكث التيال من حإفرق 

لنوع من الضمان، وقد اختار عدم الصحة  عدم صحة هذا اني فاملشهور عند املعلقكومع ذل

ال إتشمل  ن عمومات العقود الأل ، أومجاعهم ولعله لإلريالسادة ابن العم والربوجردي واجلمال وغ

 أو العقد،ى  شرط خالف مقتضألنهصح جعله بنحو الشرط، ي  الكذل أن مةي بضم،املتعارف منها

  .تاب والسنةكخالف ال

  .ان فهو حمتمل االستنادك لو مجاع واإل،ةيافكد عمومات العقو أن ن قد عرفتكل

العقد املستفاد من السنة ى ونه خالف مقتضكل، لعدم استبعاد كحنو الشرط مشى نعم جعله عل

  .حة ابن سنان املتقدمةيصحك

  



٥٦

ر املضمون عنه مل يؤث  وإن أبرأ ذمة،ت ذمته وذمة املضمون عنهءأبرأ املضمون له ذمة الضامن بر إذا ):٣مسألة (

   فال تربأ ذمة الضامن لعدم احملل لإلبراء بعد براءته بالضمان ،شيئاً

  

س يل إذ ذا أسقطه سقط،إ حقه، فألنه }ت ذمتهء املضمون له ذمة الضامن برأذا أبرإ {):٣ مسألة(

ستفاد منه يأمواهلم مما ى  لقاعدة تسلط الناس عل،سقاطسقط باإلي أنه احلق ماً بل حقاً، ومعىنك حكذل

  .ق أوىليحقوقهم بطرى  علتسلطهم

  .الدائن إىل  بالنسبةكت بالضمان قبل ذلأ فقد بر}ذمة املضمون عنه{ أما }و{

ستحق يان كإذا  هيستحق الرجوع علي الضامن ال أن املضمون عنه إىل براء بالنسبةنعم فائدة اإل

 نياحلس علي بن ماماإله قد سبق يف قصة  فإنان الضمان بطلبه بدون قصده التربعك إذا ماك ،براءمثل اإل

  .اًيون تربعيك كون، ومع ذليون الضمان بطلب املديك أن نكمي أنه )١()عليه السالم(

 ألنه } ذمة الضامنأ فال ترب،ئاًيؤثر شيمل {ون ي املد}ذمة املضمون عنه{ املضمون له }أن أبرإو{

 أي }تهءبراء بعد برال لإللعدم احمل{الضامن ى ان علكوجه لسقوط حق املضمون عنه الذي  ها فالأربيمل 

  .}بالضمان{ة املضمون عنه ءبرا

 أربي املضمون له املضمون عنه مل أبرأولو :  قال،ة الضامنء بربا قوالًكهنال أن ظهر من الشرائعيو

  .ىانته ،قول مشهور لناى الضامن عل

                                                





٥٧

 وأما يف الضمان مبعىن ،ء ذمة الضامن إبرا حبيث يفهم منه عرفاً،استفيد منه اإلبراء من الدين الذي كان عليه إذا إال

  .أيضاًت ذمة الضامن ء أبرأ ذمة املضمون عنه بر فإنضم ذمة إىل ذمة

  وإن أبرأ ذمة الضامن فال تربأ ذمة املضمون عنه

  

 إمجاعى رة ادعكه، ويف التذين مل نقف علكثبوت خمالف منا، لبشعر ينه إ :كولذا قال املسال

  .كذلى علمائنا عل

 خمالف منا، بل أراد وجود املخالف يف اجلملة، فقوله مشهور لنا، كهنا أنه رديحملقق مل لعل ا: أقول

  .يف قبال قول مشهور من العامة

 الإ و،ثبات يف مقام اإل}فهم منه عرفاًيث يه حبيان علكن الذي يبراء من الدد منه اإلياستف إذا الإ{

نه خروج عما حنن أه بيل علكشأاجلواهر، وره كما ذك }براء ذمة الضامنإ{الم يف مقام الثبوت كفال

  .ة الضامنيخصوص ر احملتمالت الياملراد تصون إ :هيه، وفيف

 مما تقدم يف املسألة السابقة صحته بعنوان عقد آخر }ذمة إىل ضم ذمة وأما يف الضمان مبعىن{

ذا سقط إن، فيالديف صل األا أل }أيضاًت ذمة الضامن أذمة املضمون عنه بر{ املضمون له }أبرأن إف{

دفع املضمون يمل  إذا نهأب ويان بالترتك أو فائي،كلواجب الان الضم مبثل اكسقط الفرع، سواء صل األ

  .ما تقدم يف املسألة السابقةك ،الضامنى ان علكعنه 

املضمون له أسقط حقه من الضامن  ألن } ذمة املضمون عنهأ ذمة الضامن فال تربأن أبرإو{

  .فسقط



٥٨

  .يقال برباءة ذمتهما على التقديرين أن  وميكن،كذا قالوا

  

  .األصلى ه عليحقه على بقيسقط حقه، بل يسقط حقه من ذمته فال يأما املضمون عنه فلم 

 إذ هم،ي علشكالأراد اإل أنه املصنف صور الواقع، ال أن ظهر األ،}قالي أن نكمي و،ذا قالواك{

  .خلإ )ديستفأ إذا الإ(:  يف قولهرناهكما ذكان املصنف خروج عن موضوع البحث، وكمإ

د يالم الدائن رفع الكفهم من  إذا ماي ف}نيريالتقدى عل{ضمون عنه  الضامن وامل}هماتة ذمءبربا{

  .ة ذمة الضامنءظهره يف صورة براأن إن املضمون، ويعن الد

 ما ري غيف منا هوإاملاتن ى مها علري السادة ابن العم والربوجردي وغإشكال أن علميرناه كومما ذ

ن يالدى قة عليسقاط الوثإ  فإن القول،كذاى ف علي ضع)قالي أن نكميأي (نه ك ل:هماي قال ثان،صورناه

  .ىانته ،نيستلزم سقوط نفس الدي ال

  .نيالم يف املسألة السادسة والعشركأيت بعض اليوس

  



٥٩

 املضمون بإذن لو كان  فال جيوز للضامن فسخه حىت،الضمان الزم من طرف الضامن واملضمون له): ٤مسألة (

 لكن بشرط مالءة الضامن حني ، وكذا ال جيوز للمضمون له فسخه والرجوع على املضمون عنه،عنه وتبني إعساره

   حني الضمان وكان خبالف ما لو كان معسراً،الضمان أو علم املضمون له بإعساره

  

، بل ك يف ذلشكالاإل ينبغي  ال}الضمان الزم من طرف الضامن واملضمون له{ ):٤ مسألة(

ار ية صحة جعل اخليتأيت يف املسألة اآليس و،صالة اللزوم يف العقود ألك وذل،هيظاهرهم عدم اخلالف ف

  .اً لبعض أسبابهيار تلقائيوجود حق اخل أو هلما، حدمها أوأل

 الضامن نياملعاملة ب إذ } املضمون عنهبإذن{ الضمان }انكلو  وز للضامن فسخه حىتجيفال {

سار ي اشتباه الضامن بظنه  فإن}عسارهإ نيتبو{ون له، وال شأن للمضمون عنه بعد الضمان واملضم

 طالق إل،وجب تزلزل العقديال  ،املضمون عنه إىل املضمون له رجع إىل ذا دفع املالإف املضمون عنه

ء  مطل املضمون عنه وسونين تبإ عدم حقه يف الفسخ ونيونه الزماً، ومنه تبكيف ى النص والفتو

  .معاملته

ما يف ك وال خالف إشكال بال }املضمون عنهى وز للمضمون له فسخه والرجوع علجي ذا الكو{

ل وهو يال بدلإاً يوجه لضماا ثان ت ذمة املضمون عنه الأبرألنه إذا صالة اللزوم، و ألكاجلواهر، وذل

  .مفقود

 قبل بضمانه كمع ذلو }عسارهإعلم املضمون له ب أو  الضماننية الضامن حءن بشرط مالكل{

   }انك الضمان ونيمعسراً ح{ الضامن }انكلو  خبالف ما{



٦٠

 ويستفاد من بعض ، بل الظاهر عدم اخلالف فيه، ففي هذه الصورة جيوز له الفسخ على املشهور، بإعسارهجاهالً

  أيضاًاألخبار 

  

 }املشهورى لالفسخ ع{ للمضمون له }وز لهجيعساره، ففي هذه الصورة إ بجاهالً{املضمون له 

  .تبهمكما وجده املصنف يف ى عل

اض، يما صرح بعدم اخلالف اجلواهر، وبعدم وجدان اخلالف الرك }هيبل الظاهر عدم اخلالف ف{

  .ظاهراً أو اًحيه صري علمجاعهم اإلرية والسرائر وجامع املقاصد وغيوعن الغن

 وما استدل به اجلواهر من قاعدة ، املتقدممجاعاإل إىل ضافة باإل}أيضاًخبار ستفاد من بعض األيو{

خت أ وهي كذلى داء، وما ورد يف احلوالة الدالة علرادة األإاالرتفاق وى الضرر، وبناء الضمان عل

  .الضمان

 عن رجل )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال، موثق احلسن بن جهم،مراده باخلرب أن والظاهر

يب نت يف حل مما ألأ: اناً، فجاء رجل منهم فقالي وصب ونساًءن، وخلف ولداً رجاالًيد ي علمات وله

ون كت: )عليه السالم( قال ،كنا ضامن لرضاهم عنأ ويتخواأخويت ونت حل مما إلأ من حصيت، ويكعل

 رجع الورثة علي،  فإن:، قلت يف عنقهكذل:  قال،عطهمين مل إو: ، قلت وحلّكيف سعة من ذل

ت يف نأ ف اهللا تعاىلني وبكنيما بأم الظاهر، وك يف احلكهلم ذل: )سالمعليه ال(فقال ، عطنا حقناأ: فقالوا

 قال ،حتلل أن مهفما تقول يف الصيب أل: ، قلتضمن رضاهميحللت أان الرجل الذي ك إذا حل منها

: )عليه السالم(ن هلا مال، قال يك مل  فإن:، قلتهيه وتعطيان هلا ما ترضك إذا نعم،: )عليه السالم(

فال ،وز جينه إ : تقولكقد مسعت: قلت  



٦١

ان كما :  فقال له،له عن ابنهيوز حتلجيب فاأل: ، قلتان هلاك إذا كمنا أعين بذلإ:  فقال،لهايحتل

فعل يف ي أن  ـ، هامش الوسائل)عليه السالم(بن جعفر ى عين موسيـ  )عليه السالم(احلسن  أيب لنا مع

  مات الرجل قبل فإننا من حصته يف حل،أ الصيب وكل الرجل ضمن يل عن ذ فإن:، قلت ما شاءكذل

ث رواه يواحلد .)١(كما شرط لى مر جائز علواأل: )عليه السالم( قال ،هيء عليبلغ الصيب فال شيأن 

  .) اهللامارمحه(ين يلكخ واليالش

ن إست مطردة ويع حمتمل االستناد، وقاعدة الضرر لامجاإل أن :ورةك املذدلةاألى رد علين كل

ون يكون قد ياملد ألن ن مطردةكمنا مل تإار الغنب، ويروه يف خكذ ب مايار بتقريباخل جياىبم اإلكت احلثبأ

مة كاالرتفاق حى الضامن، وبناء الضمان عل إىل نهيوناً وانتقال دي بقائه مدنيفرق ب ث الي معسراً حأيضاً

د القاطع يفي والقطع ،قطع باملناطذا  إالإه يقاس علي م، وما ورد يف احلوالة الكدور مدارها احليعلة  ال

  .فقط

ة شرط ءاملال أن  ومفاده،ل ال الضمانيمورده التحل أن  منكملا يف املستمسفيها واملوثقة ال داللة 

 إطالق  فإنه،يمه دون البالغ وأخأ خمتص بالصيب وكن ذلأ وى،ما هو املدعكشرط اللزوم  ه اليالصحة ف

  ه يما ف إىل  مضافاً،اريعدم اخلى  علالًيث دليون صدر احلديك ف،هيفعدم الصحة  يقتض يالثاينالصحة يف 

                                                

 



٦٢

   مث أعسر ال جيوز له الفسخ فلو كان موسراً،واملدار كما أشرنا إليه يف اإلعسار واليسار على حال الضمان

  

  .ىانته ،ذن املضمون لهإالضمان بال  أو ذن الدائن،إل بال ي من صحة التحلشكالمن اإل

 بعد عدم اخلالف من أحد مجاعاإل إذ ، يف اجلملةدلةورة يف األكاملناقشات املذن منع كمين كل

ى ة القاعدة يف اجلملة وعدم القول بالفصل، والبناء عليفاكضر بعد ي في مستنداً، وعدم االطراد اليك

  .فهم منه املناط عرفاًيوما ورد يف احلوالة ، كد العرف منه ذليستفياالرتفاق مما 

:  قال،هيرجع عليل الرجل باملال أيحي عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:وبيأ أبو قال

كون قد أفلس قبل ذليك أن الإبداً أه يرجع علي ال)١( .  

  .خبارهأومثله سائر 

ر كخ فقد ذيمرسلة الش إىل ضافةالشهرة جترب داللتها، باإلن إ :رامةك فقد قال مفتاح ال)٢(ما املوثقةأ

ال إ فيتي ال أنه به مع فىتأس يدرإ وابن ،خباراًأ أو اًرببه خ أن ىعل: م، مث قالكة احلينهاخ يف اليالش

  .مكالشبهة يف احل ينبغيه فال يداً، وعليمؤى فيكباملقطوعات، ومثل هذا 

فلو { كعربة ما بعد ذل  فال}حال الضمانى سار عليعسار واله يف اإليلإما أشرنا كواملدار {

  ما كصح الفسخ ي ال أي }وز له الفسخجي سر العأان موسراً مث ك

                                                

 





٦٣

 والظاهر عدم الفرق يف ثبوت اخليار مع اجلهل باإلعسار بني كون ، مث أيسر يبقى اخليارلو كان معسراً أنه كما

   أو ال معسراًأيضاًاملضمون عنه 

  

 ارياخلى لتدل ع  السابقة الدلةه، واأليهم االتفاق علظاهر أن هو املشهور، بل عن جامع املقاصد

  .مةكصالة اللزوم يف املقام حمأ ف،هنا

ه نظر، يان فكن إله االستصحاب وي فدل}ارياخلى بقيسر يان معسراً مث أكلو  أنه ماك{: أما قوله

ساره يجتدد  علم به حىتين ومل اان معسراً حال الضمك لو أيضاًار يعدم اخلى قويقد : ولذا قال اجلواهر

رفاق، ومشول ل باإلي، وال تعلضرر ال وال ،إمجاعال  إذ يف املقام، يجتر  السابقة الدلة األ فإنصل،لأل

ره املاتن كم مبا ذكه فاحلي يف املوثق، وعلشكال ظاهر، وقد عرفت اإلريخبار احلوالة ولو باملناط عرفاً غأ

  .لكمش

 املنتى ل علك، ولذا استشكن استظهره املستمسإصحاب ولمات األك لإطالقال  أن علميومنه 

  .ه معظمهميت علكن سإ، ونيبعض املعلق

  معسراً أوأيضاًون املضمون عنه ك نيعسار بار مع اجلهل باإليوالظاهر عدم الفرق يف ثبوت اخل{

  أن إطالقالإرفاق، ضرر واإل  السابقة مثل الدلةه بعض األير فجين مل إه و فإنما يف اجلواهر،ك }ال

  .مكاف يف احلك ،أيضاًمطلقة ى الفتاو أن ماكخر، بعضها اآل

  . السابقةدلةشمله األيقدر مل يان معسر كذا إالدفع، فى قدر علي مث املراد بالعسر الذي ال



٦٤

  . وجهان، مع يساره يف ثبوت اخليار أو الوهل يلحق باإلعسار تبني كونه مماطالً

  

ه يف يعسر عل لصدق امل،د اجلائر أمواله مثالًيالدفع لتجمى قدر علي علم حال املوسر الذي اليومنه 

  .دلةده مسألة االرتفاق وحنوه مما تقدم يف األيؤيهذا احلال، و

 ذهب مجع } وجهان،ال ار أويساره يف ثبوت اخلي مع ونه مماطالًك نيعسار تبلق باإلحيوهل {

قدح ي ذا الكفاء ياره املانع من االستسعإقدح جتدد ي ما الكو:  قال،عدم اللحوق إىل كمنهم املسال

  .لزم الضمان املضمون عنه مىتى رجع علي فال ،فاء منه بوجه آخريتعذر االست

  . وبعض آخريد الربوجردي السك قال بذلنيه، ومن املعلقريرامة وغكوتبعه مفتاح ال

  .ار ابن العم وبعض آخري وقرب اخل،ارين يف اجلواهر تنظر يف عدم اخلكل

  .اط السابقة ولو باملندلة وبعض األ،لمامك إطالق :األولوجه 

  .الصناعةى ضرر وحنوه، ولعل هذا هو مقتض ان اليجر :الثاينووجه 

ع، يه يف البيصحاب علس بناء األيار ليثبات اخلالعمل بقاعدة نفي الضرر إلن إ :كأما قول املستمس

  .ياملشتر أو ر املماطلة للبائعاي خرايس من أنواع اخليول

رمحه (خ ياسب الشكما يف مك ـ ل بال ضررع مع االستداليار البيروه يف خكما ذن إ :هيد علريف

  .ار املماطلةيرهم خك عن ذكذل يفيك و،رهكخالف ما ذ ـ هري وغ)اهللا

عدم الأصل قلنا ب إذا الّإار يعدم اخلصل األره فكعساره حال الضمان، وأنإاملضمون له ى ادع مث لو

  .يف بقائه وعدمه كعساره مث شإعلم ب إذا ماياستصحاب العسر، فكنئذ يون حيكث ي ح،يلزاأل

  



٦٥

  جيوز اشتراط اخليار يف الضمان للضامن واملضمون له): ٥مسألة (

  

 أنه ما عن جامع املقاصدك }ار يف الضمان للضامن واملضمون لهيوز اشتراط اخلجي{ ):٥ مسألة(

  .مهاريع القواعد واملعترب وغيرة وظاهر بكع التذيح بيصح، ونقل عن صراأل

لو شرط : رةكار يف الضمان مفسد، وعن التذيشرط اخلن إ :انهتاب ضمكن عن القواعد يف كل

  . من الغررنيقى ي الضامن عل فإنالضمان،ى نايف مقتضي ألنه ،ان باطالًكار لنفسه يالضامن اخل

د يدان ابن العم والربوجردي، خالفاً للسي وهو الذي اختاره الس، جوازهني املعلقنيواملشهور ب

  .بعد عدم جوازهي ، بل الشكالة اإليجوازه يف غا: ث قالياجلمال ح

ل يذات العقد، فدلى مقتض  العقد الإطالقى اللزوم مقتض ألن القاعدة جوازه،ى مقتض: أقول

ان كه ؤبقاإ نيللطرف ل ماك أن يتقتضحيث إا ة، يالقاعدة العقالئى  مقتضكذل أن ماكشمله، يالشرط 

اح والطالق كقاعات، مثل النيالعقود واإلما خالف يف بعض ك كالف ذلخي والشارع مل ،هلما فسخه

عن  س الضامن مستثىني، ولكخالف ذلى تاب والسنة علكل يف اليرد دليوالعتق والنذر وحنوها، فلم 

  .خرارات األيه بعض اخليأيت فيورة، ولذا كالقاعدة املذ

رة، كلتذالم اكلها خمدوشة، مثل ما تقدم يف ك أمور فهي ،ون وجهاً للمنعيك أن نكميأما الذي 

  .يها بدون سبب شرعؤن ملكمي ت الأبر إذا الذمة أن ار، ومثليدخله اخليم ال حق فال كح أنه ومثل

 الضامن  فإن:ما عرفت، وقولهكه إطالقالضمان، بل ى نايف مقتضي ار الياخلن إ :األولى رد عليذ إ

  ذات ى عل اللزوم مقتضجي  ال، من الغررنيقى يعل



٦٦

ختيط يل  أن  أنا ضامن بشرط:قال الضامن إذا  كما،ء لكل منهماهر جواز اشتراط شي والظا، الشروطأدلةلعموم 

  تعمل يل كذا أن  أقبل الضمان بشرط: أو قال املضمون له،ثوباً

  

 ث اليه الشارع، حيتصرف فيون الضمان حقاً مل كحقاً خالف  ماً الكون اللزوم حكالضمان، و

 أنه ما تقدمكة ءذا ذهب سببها ذهبت الرباإ ف،دةيلقة بل مقن مطكة الذمة مل تءصرف، وبراتالى ل عليدل

  .ان له الفسخكعساره إلو ظهر 

 أن ضمن إذا ماكب، يار العيذا مثل خك بل و} الشروطأدلةلعموم {ار ثابت يان، فاخلكف كيو

ظهر من يما كقلنا بصحة مثل هذا الضمان، ن إ كب يف ذلين من مال خاص، مث ظهر العيؤدي الدي

نه ي الضمان من مال بع ـيف مسألة ما لو ضمن اثنانـ فلو شرط أحدمها :  يف القواعد قالالعالمة

  .ىانته ،ضرب املوسر مع الغرماءي وى،املوسر مبا أدى داء رجع عله لفلس قبل األيوحجر عل

 إذا الإل الشرط ي دلطالق إلكضمون عنه، وذلملل أو }ل منهماكوالظاهر جواز اشتراط شيء ل{

املضمون  إىل هيؤديثر مما كه أيلإؤدي ي أن املضمون عنهى شرط الضامن عل إذا ماكذور،  حمكن هنااك

 سبب ألنهمنا إ ورم الربا المسه،حياهللا مل ن إ :ثيث ورد يف احلديشمله مناط الربا، حي رمبا ألنهله، 

  .أيتيما ك لفساد املال

أقبل الضمان : قال املضمون له أو ط يل ثوباً،يخت أن نا ضامن بشرطأ :قال الضامن إذا ماك{

   من الشروط، خالفاً ك ذلريغ إىل }ذاكتعمل يل  أن بشرط



٦٧

 أو ه الضامنيلإدفع ي أن ه ألفاً وشرط املضمون لهريولو ضمن رجل عن غ:  قال،رةكملا عن التذ

  .اًإمجاع بطل الشرط ،سبه من مال الضمانحي ل شهر درمهاً الكاملضمون عنه 

 ،مجاعمن الربا احملرم باإل أنه ىة عليورة مبنك املذمجاعاإلى دعو أن ظاهروال: كقال يف املستمس

س هو من الربا يف ي، ولإمجاعونه معقد ك عن  فضالً،مهكمن تعرض هلذا الشرط وحلى ال فلم أقف علإو

  .ىانته ،ع وال يف القرضيالب

خلف عنه موجباً ون التكل به ففي ي ولو ق،ل جوازهكشي : قال،د اجلمالي السأيضاًه يل فكشأو

  .ظهر الثاين واأل،اح وجهانكالتخلف عما تضمنه عقد النكونه ك أو اريللخ

 ـ لين انفساخ عقد ولو بالتقايكمل ألنه إذا  عند املعلق، كذلكالشرط ى ان مقتضكمنا إ: أقول

، ل الشرطيدلى ل العقد عليومة دلك حل،هيار فين من جعل اخلكتتم  الشرط الأدلةف ـ احكما يف النك

ه يشرطت عل إذا ةياح املرأة الثانك العقد وسائر لوازم الشرط، مثل بطالن نكعل ذلجيل الشرط يمنا دلإو

ه عدم يشرطت عل إذا طاعتهإعدم لزوم  أو ،قتضي الوضعيالشرط ن إ قلنا إذا ماياحها، فكعدم ن األوىل

  . من اللوازمك ذلريغ إىل ،مثالً اراكفض ب

عطي ياملضمون عنه  أن الشرطصل اح ألن صح الشرط،ييف الربا مل ل بالعلة يان، فلو قكف كيو

   واملضمون ،ثركأ أو عطي أقليثر، والضامن كأ أو أقل



٦٨

  .طتخلف يثبت للشارط خيار ختلف الشرومع ال

  

  .له فساد للمالكس، وكبالع أو ثر،كأقل فأخذ األى له أعط

 يف الشرط للمضمون كمت ذلن إ نهأب ك املستمسإشكاله يرد علي فال ،كذل إىل ولعل العالمة نظر

  .ونياملد إىل رجعيالدائن دون ما  إىل رجعيالشرط املوجب للربا ما  ألن تم يف الشرط للضامن،ي له ال

 ملو لزحيث إنه  ،الشرطى  مقتضكذل ألن }ار ختلف الشرطيثبت للشارط خيومع التخلف {

روا كما ذى رفع اللزوم علينفي الضرر  أن ما تقدم يفك ،رفع اللزومي فال ضرر ،ان ضرراًكبدون الشرط 

  .هريار الغنب وغييف خ

والعقود تتبع  ،ازاًكولو ارت أت بالشرطيمل  إذا  للفسخالعقد وقع قابالً أن  إىلضافةهذا باإل

  .)١(﴾أَوفُوا﴿شمله  ي حىت)مكعقود (ون يكذا، فبدون الشرط وفسخه الكالقصود، فهو عقد ه

  

                                                





٦٩

 ،يتبع مبا ضمن بعد العتقنه إ ه وقلنابإذن أو ، وضمن من غري إذن مواله، الضامن مملوكاًتبني كون إذا ):٦مسألة (

  .ال يبعد ثبوت اخليار للمضمون له

  

 ريمن غ{ن ضمن إ و،إشكال مواله فال بإذن }اً وضمنكون الضامن مملوك نيذا تبإ{ ):٦ مسألة(

  .ة نافذةزجااله باإلأعم ألن ،إشكالذن فال أ و}ذن موالهإ

  .)١(ذا أجاز جازإده فيسى منا عصإعص اهللا ويمل نه إ :)عليه السالم(ل قا

داء ن من األك، ومتك بأن قلنا له ملكما أشبه ذل أو }تبع مبا ضمن بعد العتقينه إ ه وقلنابإذنأو {

  .دلة األطالق إل،شكالنبغي اإلييف الوقت املقرر، مل 

 ملناط ما تقدم }ار للمضمون لهيبعد ثبوت اخلي ال{داء يف الوقت املقرر األى قدر عليمل  إذ نعم،

  .هياملفلس احملجور علكه  فإن،عسار الضامنإار يف يمن اخل

  .الم حوهلاك مل نفصل الاملسألة خارجة عن حمل االبتالء فعالً حيث إنو

  

                                                

 



٧٠

   ومؤجالًجيوز ضمان الدين احلال حاالً): ٧مسألة (

  

 ،مؤجل أو ما حالإ ألنه: ةتقسام س األ}ؤجالً ومن احلال حاالًيوز ضمان الدجي{ ):٧ مسألة(

 أو جلما بقدر األإ ف وضمنه مؤجالًان مؤجالًكذا إ، ومؤجالًأو حاالً  ضمنهي أن ماإل حال ى كوعل

  . يف الضمان املؤجلإشكال، وال طالقشملهما اإلين يف املنت يورك املذنيال القسمكأقل، و أو ثر منهكأ

ح يح واملفاتيح والتنقيضا واإلك احملققان واملسال،مجاعاإلو  أصحته عدم اخلالفى على وقد ادع

ق يعدم صحة التعلى ل عليدل نه الأق للضمان مردود بي تعلألنهصح ي ال أنه هم، وتوهمرية وغيفاكوال

ن احلال يل للديجل، بل تأجاألى قاً للضمان عليس هذا تعليل: كقاً، ولذا قال املساليونه تعلكوعدم ، أوالً

  .اًي ثان،لزميزم فيف عقد ال

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( لنهي النيب ،لزم منه الغرري ون حمدوداً حداً اليك أن لزميجل األ مث إن

مثل الغلة وقدوم احلاج فال بأس،  إىل ضمن إذا  حمدود، أماريأجل غ إىل ضمني أن صحي فال ،عن الغرر

  .الغلة إىل )عليه السالم(مام السجاد  غرر، وقد تقدم ضمان اإلكلزم من ذلي ث اليح

داً، فالالزم القول يق أو  مصب العقدكان ذلكذا إ الوقت، فيني بدون تعمث لو ضمن مؤجالً

ان الالزم القول ك ،ل االلتزام يف االلتزاميان من قبكن إشمله ي الشارع، وي عقد غرري ألنهبالبطالن، 

  .ان للمضمون له مطالبته حاالًكبالصحة، و

العرف  إىل ان الالزم الرجوعكال إ و،ان له خارج حمدود فهوكن إ الغلة وحنوهاإىل  الضمان مث إن

   ،كبعد ذل أو ء الغلة،يأول جم أنه يف الصدق، هل



٧١

 ، والقول بعدم صحة الضمان إال مؤجالً، مبثل ذلك األجل أو أزيد أو أنقص ومؤجالًوكذا ضمان املؤجل حاالً

   ضعيف،وأنه يعترب فيه األجل كالسلم

  

، ك يف وقت الوفور ووقت تواتر جميء احلجاج وحنو ذلكذلى ريالعرف  أن  والغالب،خرهآأو 

  .الم يف ضمان احلال حاالًكأيت اليوس

أيت يهما، وسي هو املشهور فك، وذلدلة األطالق إلك وذل} ومؤجالًذا ضمان املؤجل حاالًكو{

 وال إشكال  ال}أنقص أو ديأز  أوجل األكمبثل ذل{ خ والفخر يف ضمان املؤجل حاالًيخالف الش

الصحة، خالفاً  إىل نقص فقد ذهب املشهور أما يف املساوي واأل،ان أجل الضمان أبعدكخالف يف ما 

ستدل به هلما يما  حيث إنن كل ،ي عنهمكما حك نيخ وفخر الدينقص للش ويف األ،خيلشلساوي يف امل

  .القاعدة مع املشهورى ان مقتضكه ضعف يف

وأنه {د والقاضي وابن محزة يخ واملفيما عن الشك }ال مؤجالًإصحة الضمان والقول بعدم {

  . يف الضمانكذلكجل مقومه، ون سلماً فاأليكال مل إ و}السلمكجل ه األيعترب في

  .ال بأجل معلومإصح ضمان مال وال نفس ي وال: ةيالنهاكى خ يف حميقال الش

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب ى قد ان غرراً، وكجل نه لوال األأاستدل له ب إذ }فيضع{

 داء حاالًان األكدوا وضوح ما يري أن تملحي أنه ه، هذا معيغرر ف  الضمان احلال حاالًن إ :هي، وف)١(عنه

  جل مقابل املراد باأل أن ، المؤجالًأو 

                                                

 



٧٢

  كالقول بعدم صحة ضمان الدين املؤجل حاال أو بأنقص

  

جل، فالبد من أون الضمان بى كاتفقا عل أنه إذا ىخ عليم الشالكي السرائر كاحلال، ولذا محل حم

  .نهييتع

ويف احلال :  ولذا قال احملقق،ره املصنفكالمهم ما ذكم فهموا من أه ريظهر من الشرائع وغينعم 

  .تردد أظهره اجلواز

 يتاالثنالصور  ركذ أن بعدحيث إنه  كيف املسال ب مايفمن الغر: ر ما تقدمكقال يف اجلواهر بعد ذ

ى  علزلها جائكن إ  ـبطلب املضمون عنه أو اًيان الضمان تربعكما يالصور الستة بضرا فـ عشرة 

  .ىانته ، حمررريها غيموضع اخلالف ف أن الإ ،قوىاأل

  .ه املزبورجالوى ره عليذ قد عرفت حترإ

ل ي من تعلئ الناش،نقصأ أو ، واملؤجل مبثل أجله وأما احتمال املنع يف ضمان احلال حاالً:مث قال

 ،ره فهو واضح الضعفيتقدى س خالفاً يف املسألة، وعلي فل،رفاقاملنع للضمان احلال يف املختلف باإل

ه ي، خصوصاً بعد عدم احنصار الفائدة فكذل يقتضيوجه ى ه عليرفاق فضرورة عدم ثبوت اعتبار اإل

  .كبذل

 صح،ي ال أنه خ منيفاً ملا عن الش خال}بأنقص أو ن املؤجل حاالًيالقول بعدم صحة ضمان الدك{

ادة يف ين احللول زهو به، وأل ماى ن الضمان نقل املال عل، وألاألصلمن  أقوىون يك الفرع الألن 

مل  ون ضمن مايك ف،ثابتة يف ذمته ون والياملدى  واجبة علريادة غيمثان به، وهذه الزتلف األخياحلق، وهلذا 

  .صح عندنايب فال جي

  ل ك، والنياحملقق ه عن فخرري أخها احملقق الثاين ناقالًركوهذه الوجوه ذ



٧٣

  .من ضمان ما مل جيب كما ترى أنه ودعوى

  

ه، خصوصاً يام علكحن بناء األكمي  وجه اعتباري الاألصلمن  أقوىون يك  الفرع ال فإنف،يضع

ون ك و،طاًجعل شر إذا مايل الشرط في دلإطالقو ،جعل مصباً إذا مايف ل العقدي دلإطالقبعد وجود 

 د بهيرأن إالم، وكهو به فهو أول ال ماى ون عليك أن د به لزوميأرن إ ما هو بهى نقل املال علالضمان 

ى داً ملا هو مقتضير الضمان مقكذ إذا ستدل به ملاي أن نكمي فال كذل يقتضي الضمان أن إطالق

  .ذات الضمانى مقتض ، الطالقاإل

  منكره املستمسك ملا ذ}ىما ترك{ل الثالث ي الدلما يفك }بجيمل  من ضمان ما أنه ىودعو{

  .مضمون بنفسه أنه جل للوفاء مبا يف الذمة، ال األ فإنجلن وهو ثابت يف الذمة، اللأليالضمان للدأن 

  .لمامكن ظفرت بي الذنيافة املعلقكه يت علكالقاعدة، ولذا سى ره املصنف هو مقتضكوما ذ

بشرط وبال  أو ، ومؤجالًن والضمان حاالًياالختالف يف الدمع  أنه إشكالومما تقدم ظهر جواب 

  . للشرطكذلك و،جل قسط من الثمنلأل إذ ا،بلزم الريشرط 

  



٧٤

 فلو ، فاألجل للضمان ال للدين، املضمون عنهبإذن ضمن الدين احلال مؤجالً إذا ):٨مسألة (

الذي عليه كان  ألن ، عنهأسقط الضامن أجله وأدى الدين قبل األجل جيوز له الرجوع على املضمون

  . بتأجيل الضمان ومل يصر مؤجالًحاالً

  

ن ي فالد}نيدجل للضمان ال لل فاأل، املضمون عنهبإذن ن احلال مؤجالًيذا ضمن الدإ{ ):٨ مسألة(

 بالشرط الذي ن احلال مؤجالًيمنا صار الدإ و،س للمضمون له مطالبته يف احلاليمنا لإن، وموجود اآل

نه احلال، يؤجل دي أن الدائن يف عقدى شرط عل إذا  فحاله حال ما)ؤمنون عند شروطهمامل(شمله عموم ي

لو مل  إذ ،فلو أسقط: ه من قولهيفرع علتي أن  املضمون عنه، ملا أرادبإذنمنا قال إلزم الشرط، ويث يح

  .ن له مطالبة املضمون عنهيك املضمون عنه مل بإذنن يك

 ني الضامن وبني والعقد ب،ن احلاليله الد ألن جل،ذا األاملضمون له ى  يف لزوم رضكش نعم ال

  .املضمون له

ما ك }املضمون عنهى وز له الرجوع علجي ،جلن قبل األيالدى فلو أسقط الضامن أجله وأد{

هم رياحلدائق واجلواهر وغ  وصاحيبينيد الثاني واحملقق والشه،تبهكخ والعالمة يف مجلة من يره الشكذ

وجه  ال إذ }ل الضماني بتأجصر مؤجالًي ومل ان حاالًك{املضمون عنه ى علأي  }هين الذي علأل{

  .ما للضامنإما للدائن و إنيالد يعطي أن هي فاملضمون عنه عل،املؤجل إىل النقالبه

 ث اليجل، حذن املضمون عنه للضامن يف الضمان بشرط األأ إذا  ماكمن ذل ستثىني أن نبغيينعم 

 كذل إىل ما أشاركه، يجل يف الرجوع علشرطه اشتراط األ معىن ألن ،حاالًه يصح للضامن الرجوع علي

  .كاملستمس



٧٥

 واحتمال ، جيوز لوارثه الرجوع على املضمون عنه،مات قبل انقضاء أجله وحل ما عليه وأخذ من تركته إذا وكذا

  . حىت بالنسبة إىل املضمون عنه ضعيفالدين مؤجالًأصل صريورة 

  

وأخذ من {ون يباملوت حتل الد ألن }هي ما علقبل انقضاء أجله وحلّ{من  الضا}مات إذا ذاكو{

 فقد قال ،ت املاليبى ون علين املديد أن ة، ملا ورد منكن له تركمل ت إذا مايم فكداه احلاأ أو }تهكتر

ومن  فلورثته  ماالًكنفسهم، فمن ترأ من نيباملؤمن نا أوىلأ: ما رواه جابري ف)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 ان للورثة الرجوعكعن الضامن الذي اشتغلت ذمته بالضمان  يؤديم كاحلا حيث إن و،ناً فعليي دكتر

  . فتأمل،تيامل أو تربع متربع عن الضامنكه  فإن،املضمون عنهإىل 

تبه واحملقق كخ والعالمة يف مجلة من يما عن الشك }املضمون عنهى وز لوارثه الرجوع علجي{

  .أيت هنا االستثناء السابقياحلدائق واجلواهر، نعم  صاحيب وينيد الثانيوالشه

 الضمان مؤجالً معىن ألن }املضمون عنه إىل بالنسبة  حىتن مؤجالًيالدأصل ورة ريواحتمال ص{

 عمل ألنهاملضمون عنه، ى ق له الرجوع علحي  العطاه الضامن حاالًأذا إنه، فين قد بعد ديصاحب الدأن 

ن، ملا يجل لنفس الدعل األجي الضمان املؤجل ال إذ }فيضع{، ن املؤجل حاالًيعل الدجيتربعي منه فال 

نه إ :قال ي حىتكذلكن العقد يك ومل ،ه من الشرعيل عليدل ال إذ وجه لالنقالب، ال أنه تقدم من

  .العقدى مقتض

  



٧٦

 ليس لوارثه ، فمات وحل ما عليه وأخذ من تركته، فضمنه الضامن كذلككان الدين مؤجالً إذا ):٩مسألة (

  .الدينأصل  بعد حلول أجل الرجوع على املضمون عنه إالّ

  

 الضامن }فمات{  بقدر أجله مثالً}كذلك فضمنه الضامن ن مؤجالًيان الدكذا إ {):٩ مسألة(

 }س لوارثهيل{ما سبق كم كدفعه احلا أو }تهكمن تر{ الدائن }وأخذ{ن ي من الد}هيوحل ما عل{

املضمون ى ان علك الذي }نيالدأصل بعد حلول أجل  الّإملضمون عنه اى الرجوع عل{وارث الضامن 

  .عنه

ما ى هم علريرامة واجلواهر وغكر والقواعد ومفتاح اليرة والتحرك املبسوط والتذكبذل وقد أفىت

  .ي عن بعضهمكح

 أو تصف باحللوليي قد فرعت منه ذمة املضمون عنه فال األصلن ي بأن الدكه املستمسيل علكوأش

جواز الرجوع يف املقام  يقتضياملضمون عنه مبا أداه ى رجوع الضامن على  ما دل علإطالقل، ويجالتأ

 املضمون عنه مؤجالًى ان علكن الذي يون الدكل الرجوع، وجمرد يتأج يقتضيد يداء من دون مقبعد األ

  .المهكآخر  إىل د،ين اجلديل للديقتضي التأجي ال

 ل، اليالتأج أو تصف باحللولينه ذمة املضمون عنه فال ن فرغت مإي واألصلن يالدن إ :هيوف

أخذه الضامن يما  إذ ن مؤجال،يالدأصل ان ك إذا ه حاال،يلإرجع ي أن ون للضامن احلق يفيك أن ستلزمي

ن الفرع يك، مل املضمون عنه حاالًى حقاً علصل األن يكث مل يأخذه املضمون له، وحيان كبدل ما 

املضمون عنه مبا أداه، فقوله وباجلملة ى رجوع الضامن على دل عل  ماطالقل إل فال جما،ه حاالًيحقاً عل

 ري غمؤجالً أو ه حاالًيان علكن الذي يون الدك ب ومؤجالًاملضمون عنه حاالًى ل جواز الرجوع عليتعل

  ن يان الدكلو  إذ  به،كظاهر، لعدم دخل ذل



٧٧

 ، وكذا لو أسقط أجله وأدى الدين قبل األجل،ملضمون عنهألن احللول على الضامن مبوته ال يستلزم احللول على ا

  .ال جيوز له الرجوع على املضمون عنه إال بعد انقضاء األجل

  

  .الضامن أو ه الدائنيلإ، سواء رجع املضمون عنه حاالًى ن حق عليك مل مؤجالً

ى حللول علستلزم اي الضامن مبوته الى ن احللول علأل{ن يه الديمات الضامن فحل عل إذا ذاكو

املضمون عنه مؤجل، سواء أراد ى ون احلق علكرناه من ك الذي ذاألولل ي فاملرجع الدل}املضمون عنه

  .الضامن أخذه أو الدائن

املضمون عنه ى وز له الرجوع علجي جل الن قبل األيالد{ الضامن }ىذا لو أسقط أجله وأدكو{

أصل ار يف أجل ي املع فإنن،يالدأصل  من أجل جل أقلأب أو ، سواء أداه حاالً}جلال بعد انقضاء األإ

ى علق عليرناه مل كهما، ولذا الذي ذين، لوحدة العلة فيالدأصل جل ولو قبل أجل مطلق األ ن، اليالد

  .لمامكن ظفرت بي الذنياملنت أحد من املعلق

  



٧٨

 جيوز ، بالرجوع عليه فهم من إذنه رضاه فإن، املضمون عنهبإذن ضمن الدين املؤجل حاالً إذا ):١٠مسألة (

  . وإال فال جيوز إال بعد انقضاء األجل،للضامن ذلك

  

 إىل ن حاال بالنسبةي فقد صار الد} املضمون عنهبإذن ن املؤجل حاالًيذا ضمن الدإ{ ):١٠ مسألة(

ون ك و،داء حاال بعد التزامه بهوجه لعدم وجوب األ ال إذ جب الوفاء به،يالعقد فى  مقتضألنهالضامن، 

أسقط ؤخر في أن ان حق للمضمون عنهك ألنه تام، ريغصل األد الفرع من يزي وال ن مؤجالًيالدأصل 

  .ارهيختحقه با

ث ي حب،املضمون عنه إىل ون حاال بالنسبةيك أداه فهل  فإنداء الضامن له حاال،أان الالزم كه يوعل

  .قواله أي ف،ال ن أويالدأصل داء قبل أجل ه مبجرد األيون للضامن الرجوع عليك

 بجين ك ل}كوز للضامن ذلجيه يذنه رضاه بالرجوع علإن فهم من إ{ أنه ى املصنف عل}ـف{

ث يان الضامن مغروراً، حك أو شرطاً يف ضمن عقد، أو ه جزًءيلإان الرجوع ك إذا المه مباكد يقيأن 

الوعد   ألنن وعد،إلزامه، بل وإوجب ي من املضمون عنه الى ال فمجرد الرضإمن غره، و إىل رجعي

  .لزامصحح اإلي بدون العقد والغرور ال

الزم احللول ي الضامن ال إىل احللول بالنسبة أن  ملا تقدم من}جلال بعد انقضاء األإوز جيال فال إو{

  . وال سبب النقالبه حاالًن مؤجالًيالدأصل ان ك أن املضمون عنه بعد إىل بالنسبة



٧٩

  . من كونه حاالأعمواإلذن يف الضمان 

  

  .ضمن حاالًي أن ذن املضمون عنه يفأقد : قلت نإ }و{

املضمون عنه ى لزم عل ي فال غرور وال عقد حىت}ونه حاالًك من أعمذن يف الضمان اإل{: قلت

ق حي ال أنه رواكن ذيهو للمضمون له حاال، ولعل هذا هو مراد الذى ما أعطك، ه الضامن حاالًؤعطاإ

 كاملختلف واملسال إىل رامةكما نسبه مفتاح الكال، داه حاأن إ املضمون عنه إىل للضامن الرجوع

  .ر وجممع الربهانيوالروضة وظاهر التحر

صاحبه  إىل الضامن املالى أد إذا صح ضمان املؤجل حاالًينه إ قولناى عل: رةكي التذكقال يف حم

الضمان عنه ذن له يف أ ولو ،أذن له يف مطلق الضمانن إ عند االجل الإن له مطالبة املضمون عنه يكمل 

  .أيضاًه عدم احللول أقرب ،إشكاله يحلوله عل يمعجال فف

 أو ن عقديكمل  إذا وجب ضمانه له معجالًي ذن الجمرد اإل أن رناه منكالظاهر منه ما ذ: أقول

  .غرور

 ـ ح وظاهر القواعديما عن التنقكاملضمون عنه بسؤاله مطلقاً،  إىل أما من أطلق جواز الرجوع

 :قرباألنه إ قاله أن  بعدكفقد استدل له املستمس ـ إشكالى ل مع السؤال علحي هماين قال ثانإو

د ظاهر، يداء مال الضمان من دون مقأاملضمون عنه عند ى رجوع الضامن على دل عل  ماإطالقب

  .اف يف جواز الرجوعك املتقدم طالقن اإلك، لونه حاالًك من أعمان كن إذن يف الضمان وواإل



٨٠

  بعدون البدل حاالًكن وجه ليكن غرور، مل يك ومل أعمان ك أن يف الضمان بعدذن اإلن إ :هيوف

  .د انقالب املؤجل حاالًيفي  الطالق، واإلان املبدل منه مؤجالًكأن 

  .هم التعرض هلاي خر نادرة الأأقوال  كوهنا

  : ولذا قال املصنف، من أجل أصلهأقل أجالًبضمنه  إذا ومما تقدم ظهر حال ما

  



٨١

 ليس له الرجوع على املضمون عنه إال بعد انقضاء ،ضمن الدين املؤجل بأقل من أجله وأداه إذا ):١١مسألة (

أجل الضمان ال يوجب  أن  على ما مر من، وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأداه جاز له الرجوع عليه،أجله

  ل انقضاء الزائدمات بعد انقضاء أجل الدين قب إذا  وكذا،الدين مؤجالًأصل صريورة 

  

املضمون عنه ى س له الرجوع علي ل،ن املؤجل بأقل من أجله وأداهيذا ضمن الدإ{ ):١١ مسألة(

  .هريره اجلواهر وغكما ذك من واد واحد، نياملسألت ألن }بعد انقضاء أجله الإ

ورة كذقوال امل لوجود مأخذ األ،كقوال املتقدمة هناأيت يف هذه املسألة األي: كوقال يف املستمس

  .أيضاًها هنا يف

قساطاً، ومن هذه املسألة أ أو  مرة، وبعضه مؤجالًن بعضه حاالًيعطاء الدإعلم حال ما ضمن يومنه 

اً، مث ري وقصالًي طومؤجالً أو ، ومعجالًقساطاً مؤجالًأن يان الدك إذا ظهر حال مايواملسألة السابقة 

  .هايالم فكلل ايتفص إىل يداع  مما ال،باالختالف أو ضمنه مبثله

ه ي جاز له الرجوع عل،الزائد وأداه{ الضامن }فأسقط{ يف املؤجل }د من أجلهيذا ضمنه بأزإو{

 أجل الضمان ال أن من{ن ماال وقت أجل الضإه يلإان الشرط عدم الرجوع كذا  إالإ }مرما ى عل

  .نيالدأصل د من أجل ي أز}ن مؤجالًيالدأصل ورة ريوجب صي

  شبه املوت أما  أو }ن قبل انقضاء الزائديجل الدأضاء مات بعد انق إذا ذاكو{



٨٢

  .ه يرجع على املضمون عنه فإنفأخذ من تركته

  

  .ما حقق يف حملهك ، مبرتلة املوتألنهون حالة كونه تيد حيث إنرتداد، االك

بأقل  أو جل يف املؤجل،داء قبل األان له األك ولو }املضمون عنهى رجع عليه  فإنتهكفأخذ من تر{

داء فالقول قوله األى  فادعى،دأث يعطاء املضمون عنه له حإان الشرط ك بأن ،جلل األي يف طوجالًأ

  .األصلان خالف كن إ فقوله مقدم ونيمأ ألنهر املضمون عنه، كنأن إو

ن يكبل مل : ت، وقال املضمون عنهيعطأ ما نيطين حيتع أن يكان الشرط علك: ولو قال الضامن

  .مع املضمون عنهصل األان كن، يالدأصل جل أبعد وصول ال إ ي عل حقكس ليشرط فل

 نيماألى س عليل أدلة هو الظاهر من األول ألن قول،يما يف ما فعل، اليقبل قوله فيمنا إ نيمواأل

 قدم قول ،كجزه لأمل : كد، وقال املاليعة لزيعطي الودأ أن جزت يلأ : فلو قال الودعينيميال الإ

  .ديز إىل عهادفى ق للودعحي وال كاملال

 ألنهان القول قول الودعي، ك ،جازه لهأنه إ :، فقالكه املاليد واعترض عليعطاها لزأنعم لو 

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،نيمأ

ل وعدم ي الدلطالق صح، إل دفعه مؤجالًن مؤجالًإ و، دفعه حاالًحاالًن إ ،ولو ضمنه ضماناً مطلقاً

  .ليقامة الدلإجل األ يمدعى ان علكمؤجل  أو حال أنه  يفكن اختلفا بعد ذلإالغرر، و

  



٨٣

  ه أو أمرهبإذنت ذمته ومل يكن له الرجوع عليه وإن كان أداؤه أضمن بغري إذن املضمون عنه بر إذا ):١٢مسألة (

  

 أن ذنه يفأ إذا ماك ،يف بعضه أو نيل الدك يف }ذن املضمون عنهإ ريذا ضمن بغإ{ ):١٢ مسألة(

ذنه، فالصور إ يف الزائد عن }هين له الرجوع عليكت ذمته ومل أبر{ل كنه فضمنه اليضمن نصف دي

  .ال ه أوبإذنؤدي ي أن ل أماى كال، وعل ه أوبإذنضمن ي أن ماإ ألنه: أربع

ذنه، إ ريبغى دأه، ولو بإذنضمن ن إ داهأاملضمون عنه مبا ى رجع الضامن علي: ولذا قال الشرائع

، بل مجاع اإلكذلى ان عليد الثانياحملقق والشهى دعاه، وقد إذنبى ذنه ولو أدإ ريضمن بغ إذا رجعيوال 

 هيوجب الرجوع علين ذالضمان باإل إذ  حسب القاعدة،كل ذلك و،هيه علي بقسممجاعيف اجلواهر اإل

  .ه بعد العقديلإذن، لعدم احلاجة داء باإلون األيك أن كوال حاجة بعد ذل ،ما تقدمك

  .هبإذنان الضمان كذنه، وان إداء بدون ن له األيك مل هبإذنداء ون األيك أن شرط إذا نعم

 بإذندائه أ ونكفرغ ذمة املضمون عنه، فال فرق يف عدم ضمانه للضامن يذن والضمان بدون اإل

 مالء ذمة املضمون عنه بعد كسبب ذلي مل }أمره أو هبإذنه ؤداأان كن إو{ه  فإنال، املضمون عنه أو

س من أسباب الضمان، ي لنساناإلى داء ما وجب علأمر يف ذن واألاإل  فإن،ذنفراغه بالضمان بدون اإل

 ريغ إىل سبب ضمان القاتل،ي ة اليهم للدءداأ  فإن،هميداء ما علأما لو أمر القاتل خطاًء العاقلة بكفهو 

  إذداء،اناً فأمره املضمون عنه باأليعطاء عصان الضامن أراد عدم اإلكن إمثلة، بل هو احلال و من األكذل

  .ستلزم الضمانيمر بالطاعة الاأل



٨٤

 إشكال على ، أد ما ضمنت عين وارجع به علي: كأن يقول، منه يف وفاء دينهيأذن له يف األداء عنه تربعاً أن إال

  .مرجعه حينئذ إىل الوعد الذي ال يلزم الوفاء به حيث إن من أيضاًيف هذه الصورة 

  

مضاه الشارع أ ضمان عريف ألنه ك وذل}نهي وفاء دداء عنه تربعاً منه يفأذن له يف األي أن الإ{

، ولذا مال  يف البحر عليكألق متاع: قال أو ي، علناراًي دري للفقدأ: قال إذا ماكة املستمرة، فهو ريللس

بعنوان امتثال ى دأذا إعن الضامن املتربع وارجع به علي، ف دأ: جنيبقال لأل إذا ه اجلواهر ممثال له مبايلإ

  .هيلإضمون عنه صح الرجوع أمر امل

داء عنه األ أن ذنه، الإ صادر عن أمره وألنهه، يداء علون األكراد به ي )نهعداء يف األ(: ه فقولهيوعل

 إىل وجب لنقل ما يف ذمة املضمون عنهالذمة تفرغ مبجرد الضمان امل أن قد تقدم إذ فراغ ذمته،إ مبعىن

  .ما تقدمك ذمة الضامن

اه كما حك }أيضاً يف هذه الصورة إشكالى عل ي، علت عين وارجع بهأد ما ضمن: قولين أك{

 ن الظاهرك ل،}لزم الوفاء بهي الوعد الذي ال إىل نئذيمرجعه ح حيث إنمن {اجلواهر، وعلله مبا يف املنت 

: قال إذا ماكه جماناً، يلإحسان ان وعداً باإلك إذا لزم الوفاء بهي منا الإالوعد  ألن ه،ي فإشكالال أنه 

  يف البحركألق متاع: قال إذا ماكفعله الطرف، يء يان وعداً يف قبال شك إذا ماأناراً، ي ديكعطأسوف 

 ما داخل يف عنوان اجلعالة،إ فهو ،عوضه يعل أو ذا،ك  وعليكما أشبه ذل أو ابن داره أو أعطه خبزاًأو 

  .أوفوا بالعقودشمله يد يعقد جد أنه أو

ى ل علكشأ ولذا ،كما استشهد ا املستمسك ، املتشرعةني املستمرة بةريده ما تقدم من السيؤيو

  مثال أه يت علكن سإ و،ني واحد من املعلقري املصنف غإشكال



٨٥

  .هبإذنه فله الرجوع عليه بعد األداء وإن مل يكن بإذنوإذا ضمن 

  

  .واجلمال يالسادة ابن العم والربوجرد

: قال إذا ماكعمله الطرف مال عرفاً، ين يف قبال ما يكمل  إذا س من باب اجلعالة والعقدينعم، ل

جارة  يف اإلن داخالًيكما مل ي، فكما أشبه ذل أو ، عشرةيكعطأادرس و أو ة،ائ ميكعطأ وكجه بنتزو

  .ذاك يكعطأعقد العقد وأل يون من قبيك بأن ال

بعضه ى ن أدإل، وكه باليله رجع على كدأ  فإن}داءه بعد األيه فله الرجوع علبإذنذا ضمن إو{

 يف مجاعاإلى ه دعوي وال خالف، بل علإشكال بال }هبإذن{داء  األ}نيكن مل إو{ ،ه بالبعضيرجع عل

  .هيه علي بقسممجاعالم مجاعة، ويف اجلواهر اإلك

 إىل كاج بعد ذلياالحتى ل عليدل دلي ومل ،وجب الرجوعيذن الضمان باإل أن ىا دل علمل كوذل

ه بعد الضمان صار  فإننفع يف دفع الضمان،يه مل يلإؤده يه مل يلإى دأن إ نهأذن، بل لو صرح باإل

 واستشهد ،جنيبداء األن منع عن األإه وؤداأن يف ذمة الضامن، فالواجب ياً وصار الدياملضمون عنه أجنب

: )عليه السالم(يب احلسن قلت أل:  قال، بن خالدنيخ الثالثة، عن احلسي واحد مبا رواه املشاريله غ

  .ل املالكأمن ى  الغرم عل،الضامن غرمى س عليل: فقال: قال؟ ، قول الناس الضامن غارمكفداجعلت 

ان ك إذا شمل مايه إطالقاملضمون عنه، وى الضامن، بل على س عليقرار الغرر ل أن ن املرادإف

  .أيضاًذن املضمون عنه، بل مع منعه إ ريداء بغاأل

 مجاع خالف سلطنة الناس، ولإلألنهالنصراف القطعي، وذن فال، لإ ريه للضمان بغإطالقأما مشول 

  . واحدريما ادعاه غك



٨٦

 فضمن ليس  نعم لو أذن له يف الضمان تربعاً، مبجرد اإلذن يف الضمان اشتغلت ذمته من غري توقف على شيءألنه

  .اإلذن على هذا الوجه كال إذن ألن له الرجوع عليه

  

ذن يف اإل إىل تاج حي حىت}ءيشى  توقف علريمته من غذن يف الضمان اشتغلت ذ مبجرد اإلألنهو{

  .داءاأل

 أو نيالدبكل  سواء طلب التربع }هيس له الرجوع علي ل،نعم لو أذن له يف الضمان تربعاً فضمن{

ى ذن علن اإلأل{عطائه بدله أوجب اشتغال ذمته إالضمان بدون القرار بى قدام الضامن علإ  فإن،ببعضه

  .داء األنيح أو  الضماننيقصد الضامن التربع حين مل إ و،}ذنإال كهذا الوجه 

  



٨٧

 ،ليس للضامن الرجوع على املضمون عنه يف صورة اإلذن إال بعد أداء مال الضمان على املشهور): ١٣مسألة (

غلت ذمة الضامن وإن اشت ألن  إما، فليس له املطالبة قبله، وإمنا يرجع عليه مبقدار ما أدى،بل الظاهر عدم اخلالف فيه

ا تشتغل حني الضمان لكن أل وإما ،ذمة املضمون عنه ال تشتغل إال بعد األداء ومبقداره أن حني الضمان مبجرده إال

  بشرط األداء

  

قد  إذ  التربعي،ري غ}ذناملضمون عنه يف صورة اإلى س للضامن الرجوع عليل{ ):١٣ مسألة(

املشهور، بل الظاهر عدم ى  مال الضمان علداءأال بعد إ{ ،ذنإال كذن بالضمان تربعاً اإل أن عرفت

ان له املطالبة عن املضمون عنه كه بإذنضمن  إذا بأنه ث أفىتيي عن املبسوط حك نعم ح}هياخلالف ف

  .خير متابعة الشيطالبه املضمون له، وعن العالمة يف التحرين مل إن ويصه من الديبتخل

  .ذاك وه،لكه باليلإن له الرجوع يكن مل ينصف الدى  فلو أد}ىه مبقدار ما أديرجع عليمنا إو{

مبجرد  أي } الضمان مبجردهنين اشتغلت حإذمة الضامن و ألن ماإ{ كمنا قال املشهور بذلإو

ذمة  أن الإ{الضمان نقل يف ذمة املضمون عنه إىل ذمة الضامن  أن داء كما تقدم منبدون األالضمان 

صالة عدم اشتغال ذمة املضمون أنه ألك و} ومبقدارهداءال بعد األإ{ للضامن }املضمون عنه ال تشتغل

  .ما قبله فالأ ،قنيداء مت االشتغال بعد األ فإن،داءعنه قبل األ

  داء  فاالشتغال معلق باأل}داءن بشرط األك الضمان لنيا تشتغل حألما إو{



٨٨

جواز املطالبة  أن إالا وإن اشتغلت مبجرد الضمان أل وإما ،فاألداء على هذا كاشف عن االشتغال من حينه

 وإن كان مقتضى القاعدة ،احلكمأصل  وعلى أي حال ال خالف يف ،األول وظاهرهم هو الوجه ،مشروط باألداء

  جواز املطالبة واشتغال ذمته من حني الضمان يف قبال اشتغال ذمة

  

ا  إذلزميمنا إو يقد حصل املقتضحيث إنه ء، يالنذر املعلق بشكه بالضمان يمقتضن حصل إو

  . الضماننيح أي }نهياشف عن االشتغال من حكهذا ى داء علفاأل{ه النذر يحصل املعلق عل

ما لوجه رابع إ و،}داءجواز املطالبة مشروط باأل أن الإن اشتغلت مبجرد الضمان إا وألما إو{

ذا مل إ و،داءستقر باألينه متزلزل فكالضمان ل مبجرد ون اشتغال الذمة حاصالًيكاحتمله اجلواهر بأن 

  .نفسخاداء بطل االشتغال وصل األحي

ما االحتمال الثالث أو :ور يف املنتك هذا واالحتمال الثالث املذنييف الفرق ب كقال يف املستمس

  .داء أبداًصل األحين مل إه، وؤفالظاهر منه حصول االشتغال مبجرد الضمان وبقا

ن املراد ا أك و،أيضاًلقاعدة اى مقتض أنه  واحدرير غك وقد ذ،}األولوظاهرهم هو الوجه {

داء أشتغال ذمة املضمون عنه قبل ا، وال علم بكعلم بذل إذا الإ بشيء نسانقاعدة عدم اشتغال ذمة اإل

  .عدم اشتغاهلاصل األالضامن، ف

خالف  ال{داء ومبقداره ال بعد األإه يلإ من االحتماالت يف وجه عدم الرجوع }حال أي ىوعل{

 ذمة املضمون }القاعدة جواز املطالبة واشتغال ذمتهى ان مقتضكن إو{ ،فتما عرك }مكاحلأصل يف 

   الضمان يف قبال اشتغال ذمة نيمن ح{عنه 



٨٩

  الضامن سواء أدى أو مل يؤد

  

ذمة نفسه يف  إىل ان معناه نقل ما يف ذمة املضمون عنهكذن ملا ضمن باإلالضامن   فإن}الضامن

  . الضمانكقبال اشتغال ذمة املضمون عنه بقدر ذل

 ذمته  يف قبال مأل،ني بالضمان فرغت ذمة املضمون عنه عن الد فإن}ؤديمل  أوى سواء أد{

 بأداء إنسانل كشتغل يع يه بعد الب فإنع،ين، مثل البيء وأداني اشتغالكهنان إ :قالي أن الإللضامن، اللهم 

 الضامن يف قبال اشتغال ذمة  وهنا تشتغل ذمة،ال فال حقإ و،أخذي أن حق لهى  أد فإنه،يلإخر مال اآل

روه ال كال ما ذإالقاعدة ى س مقتضي فل،داء الضامنأال بإون يك ن أداء املضمون عنه الكاملضمون عنه، ل

  .ره املاتنكما ذ

ذن إن أب :دة للمشهورياملؤ  للقاعدةد اجلمال معلالًيره السك ال ملا ذ، واحدريه غيل علكشأولذا 

فاًء يونه استكث نفسه، بل يئاً من حيوجب شي  الكنه وحنو ذليداء دأ  أواملضمون عنه يف الضمان عنه

 هو كة ذليقض أن نه هو املوجب الشتغال ذمته مبا استوفاه، وظاهريملال الضامن وحنوه يف أداء د

  .ىانته ،داء ومبقدارهاالشتغال بعد األ

: مكيد احلي الس، ولذا قالدلةاة املبي ملا عرفت من قض،كوجب ذليالضمان  أن هيرد عليذ إ

رتبط يمنا إرتبط باملضمون عنه بوجه، وي  أداء الضامن للمال ال فإن،ه ظاهر مما عرفتي فشكالاإل

ن فهو ضمان يون به فراغ ذمته من ثقل الديكرتبط باملضمون عنه وي وأما ما ،بالضمان وبه فراغ ذمته

 وهي بأمر ،الضامنى ة عليرة املالون اخلساك وبنفس الضمان ت،ه وأمره بهيذن له فأ وهو الذي ،الضامن

  .ىانته ،ون ضامناًيكاملضمون عنه ف



٩٠

   وخصوص اخلربمجاعفاحلكم املذكور على خالف القاعدة ثبت باإل

  

هما ي قال ثان، ظاهر الوجهريد الربوجردي للماتن غيد السييوت ابن العم وتأكس أن ظهري كوبذل

خ ي وهو خمتار الش،خالفهى  وال خرب علمجاعإ وال ،قوىهذا هو األ: )القاعدةى مقتض(عند قوله 

  .ىانته ،ومجاعة، نعم خالفه العالمة واشتهر بعده

 بل طبقها، }خالف القاعدةى عل{داء ال بعد األإ بعدم الرجوع }وركم املذكاحل{س ي ل}ـف{

  . املتقدم نقله}مجاعباإل{ أيضاً }ثبت{وقد 

 أيب خ الثالثة، عنيلد الذي رواه املشا بن خاني وهو خرب احلس،هي الذي دل عل}وخصوص اخلرب{

 ،الضامن غرمى س عليل: ، قول الناس الضامن غارم؟ فقالكجعلت فدا: ، قلت له)عليه السالم(احلسن 

  .)١(ل املالكمن أى الغرم عل

  .داء الضامنأه قبل ي فال غرم عل،املضمون عنهى استقرار الغرم عل أن ىداللته على بناًء عل

 عن رجل ضمن عن رجل ضماناً مث )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ديزيوموثق عمر بن 

  .)٢(هيال الذي صاحل علإس له يل:  قال،هيصاحل عل

  .)٣()عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنكري بن بعبد اهللاوحنوه موثق 

   مجاعمنا دل اإلإعدم االستحقاق، وى عل دالي  والنص ملمجاعن اإلكل

                                                

 



 



٩١

ليس للضامن  أن  بدعوى االستفادة منه،ليس له إال الذي صاحل عليه : قال، مث صاحل عليهاناًعن رجل ضمن ضم

  إال ما خسر

  

  . عدم االستحقاقريعدم الرجوع خارجاً، وعدم الرجوع غى عل

الضامن، فقد  إىل ه فدفعهبإذنناراً يضمن عنه د إذا :عبارة الشرائع وجود االستحقاق قال بل ظاهر

  .داءال باألإال اشتغال  أنه ذن، الوظاهره اشتغال ذمة املضمون عنه مبجرد الضمان باإله، يما على قض

دال يذا النص مل كداه، وأال مبا إعدم جواز رجوع الضامن ى  علمجاعاإلن إ :كولذا قال املستمس

رب داء، واخلعدم جواز املطالبة قبل األى  دل علمجاع اإل فإننفي استحقاق الضامن مبجرد ضمانه،ى عل

 كونه مشغول الذمة بذلكجل  ولو أل،املضمون عنهى ون غرامته علكغرم تي أن الضامن بعد أن ىدل علي

  .ىانته ،هيداء فال داللة له علتشتغل ذمته قبل األ  الألنه أما ،األولمن 

ال الذي صاحل إس له يل:  قال،هيعن رجل ضمن ضماناً مث صاحل عل{ه فاخلرب املتقدم يوعل

  .داءبعد األ الإبعدم الرجوع  يقول املدعى داللة له عل ال})١(هيعل

دل ي أنه  وجه عدم الداللة}ال ما خسرإس للضامن يل أن االستفادة منهى بدعو{ل بالداللة ين قإو

ال إ عدم اشتغال ذمة املضمون عنه ني وبك ذلني وال تالزم بى،ال مقدار ما أعطإس للضامن يل أنه ىعل

ع يون يف قبال بعض املبيكال مقداراً من الثمن إ عدم استحقاق البائع من املشتري داء، فاملورد مثلبعد األ

  ه، يلإه يؤديالذي 

                                                





٩٢

  املضمون له لو أبرأ ذمة الضامن عن متام الدين ليس له الرجوع على املضمون عنه أصال أن ويتفرع على ما ذكروه

  

عدم اشتغال ذمة ى  علكلة يف ذل استحق درمهاً، وال دالعطاه نصف منأ ونيذا باعه مناً بدرمهإف

ل املال كعطائه إل املال يف قباله كاملضمون عنه ى ع، فقد استحق الضامن عليل املبكع يالبائع بالب

ال أخذ مقدار إستحق عن املضمون عنه يبعضه للمضمون له ولو باملصاحلة مل ى عطأذا إللمضمون له، ف

  .ىعطأما 

 لعدم اشتغال ذمة املضمون عنه ،داءبعد األ الإ الرجوع س للضامنيل: قولياملصنف ن إ :واحلاصل

خالف ى ان علكن إ والنص، ومجاعه اإليره املشهور، ودل علكداء الضامن، هذا هو الذي ذأقبل 

  .القاعدة

  .خالف القاعدةى س عليم لكاحلن إ : أوالً:هيوف

  .بأداء الضامن  ال،ذمة املضمون عنه مشغولة مبجرد الضمان: اًيوثان

نفي استحقاق الضامن ى دالن علي ال ،ىال مبا أدإ بعدم رجوع الضامن مجاعالنص واإلن إ :ثاًوثال

  .ما تقدم وجه عدم الداللةك ،مبجرد ضمانه

ا  مبالإاملضمون عنه ى رجع علي الضامن ال أن  من}روهكما ذى تفرع علي{ان كف كي }و{

 ،ؤديمل  أوى لرجوع مبجرد الضمان أدالقاعدة من اى يف قبال احتمال املصنف الذي جعله مقتض ى،أد

 وهذا }املضمون عنه أصالى س له الرجوع علين لي ذمة الضامن عن متام الدأأن املضمون له لو أبر{

  .ن اشتغلت ذمة املضمون عنه مبجرد الضمانإداء، وداء يف قبال األاأل أن رناه منكما ذى  علأيضاًصح ي



٩٣

وكذا لو ضمن عن  ، وكذا لو صاحل معه باألقل كما هو مورد اخلرب،رهه من البعض ليس له الرجوع مبقداأوإن أبر

 وكذا لو وفاه عنه ،هبإذنء مل يرجع على املضمون عنه وإن كان ه حيث مل خيسر بشي فإن، فأدىالضامن ضامن تربعاً

  .غريه تربعاً

  

ار ما مبقد أي }مبقداره{املضمون عنه ى  عل}الرجوع{ للضامن }س لهيه من البعض لأن أبرإو{

  .ىثر مما أعطكس للضامن أي املقدار فقط، فلكال ذلإؤد ي مل ألنهه، أبرأ

 كأخذ من املضمون عنه ذلي أن  فله}قلباأل{ مع املضمون له }معه{ الضامن }ذا لو صاحلكو{

  . املتقدم}ما هو مورد اخلربك{قل املقدار األ

  :}ىذا لو ضمن عن الضامن ضامن تربعاً فأدكو{

ء مل يسر بشخيث مل ينه حإف{ئاً يأخذ من املضمون عنه شياألول أن للضامن ق حيله، فال ك - ١

  .}هبإذن{ الضمان }انكن إو{ بشيء }املضمون عنهى رجع علي

بعض املال  يؤديث ي حاألول الضامن  فإن،األولخر الضامن البعض اآلى  وأد،بعضهى أدأو  - ٢

  . البعضكال بقدر ذلإأخذ من املضمون عنه ي أن س لهيل

ان أخذه من املضمون عنه كئاً، وقد يعط شيالضامن مل  ألن }ه تربعاًريذا لو وفاه عنه غكو{

  .أخذيعط مل يذا مل إ فى،أعط أنه باعتبار



٩٤

عد عطاء الضامن، يث يجنيب عن الضامن حان عطاء األك إذا له ماك كمن ذل ستثىني أن نبغيينعم 

  .كذل إىل شارةاإل ما تأيتكن عنه، أخذ من املضموي أن فله ،هريبسبب غ الضامنى عطأفقد 

سحب ني  والنص ال،مجاعشمله اإليسا يف مثل هذا املورد، فال ي والنص لمجاعاإل أن ومن الواضح

  .اخلمس مثال أو اةكمن باب الز ن مؤديالدى أيت مسألة ما لو أديه باملناط، وسيلإ

  



٩٥

له الرجوع على  أن فالظاهر ، أو صدقةًكاةً أو زلو حسب املضمون له على الضامن ما عليه مخساً): ١٤مسألة (

   وال يكون ذلك يف حكم اإلبراء،املضمون عنه

  

 أن  فالظاهر،صدقةً أو اةًكز ه مخساً أويالضامن ما على لو حسب املضمون له عل{ ):١٤ مسألة(

دفع ي أن نيفرق ب ياالحتساب للضامن حاله حال دفع الضامن، وأ ألن }املضمون عنهى له الرجوع عل

 أن ني وب،نه الضماينيه من باب ديلإدفعها الضامن ياته وصدقته للضامن مث كاملضمون له مخسه وز

  .أخذ منهيه فال يتسبها علحي

س له ي فل،ئاًيدفع الضامن شياملصاحلة مما مل  أو }براءم اإلك يف حكون ذليك ال{ـ ه في عل}و{

ب الضامن عند املضمون رث الذي ألإله من باب اي مثل احتسابه علكخذ من املضمون عنه، بل ذلاأل

  .أخذه املضمون له من باب طلبه من الضامني ف،له

ل كشأ و،مك جازم باحلري غ،كذلكلعله : ث قاليالم اجلواهر، حكظهر وجه النظر يف ي كوبذل

 الغرم  فإناملضمون عنه،ى ون عليكغرم من الضامن ل ال إذ ،إشكاللو من خي نه الأ بكه يف املستمسيعل

  .وركالشخص املذى عل ، الاة مثالًكمستحق الزى عله يف

  .اةكعطاه الزأنه يه لوال د فإن،الغرم حمتمله الضامنن إ :هيذ فإ

 أن الإاللهم :  بقولهكره املستمسكما ذ إىل حاجة  ال،الم املاتنكل ليرناه من الدلكوبعد ما ذ

قتضي يثبت يف املقام ما ي ومل ،مرهالقاعدة تقتضي اشتغال ذمة املضمون عنه مبجرد الضمان بأن إ :نقول

   إىل ، ظاهرريه مبورد النص غقحلاإ و،اخلروج عنها



٩٦

   وجهان، وأما لو وهبه ما يف ذمته فهل هو كاإلبراء أو ال،وكذا لو أخذه منه مث رده عليه هبة

  

 براء فالاإلكاالحتساب هل هو  أن الم يفكمنا الإم يف اشتغال الذمة، والكس اليل إذ المه،كآخر 

  .داء فله الرجوعاألك أو ،ون للضامن الرجوعيك

 املضمون }لو أخذه{براء داء، ال اإلم األكون يف حيك }ذاك{ و:علم وجه قولهي مما تقدم }و{

أخذ  ألن ه وتبعه اجلواهر،ريرة وغكما قربه التذك }ه هبةيمث رده عل{ من الضامن، وفاًء }منه{عنه 

  .ن املضمون عنهخذ ماملضمون له أوجب حق الضامن يف األ

الضامن  إىل ردهكا  فإ،سقط عن املضمون عنه يبراء حىتس له دخل باإلي فلكأما اهلبة بعد ذل

  .ورثه الضامن إذا  ومثلها،ما أشبه أو مظاملَ أو خسماً أو اةًكز أو صدقةً أو جعالةً

  :} وجهان،ال براء أواإلكوأما لو وهبه ما يف ذمته فهل هو {

 ،نه فقد غرم الضامنيخذه منه وفاًء لدأوهبه خارجاً بقدره مث  إذا ماك ألنه، له الرجوعن إ :األول

  .أقرب ني واحد من املعلقري هنا، ولذا جعله غكذلكان غرماً عنه، وكعطاه اهلبة مث أخذها منه ألو إذ 

  .ن مبال الضامنكة مل تءالربا ألن براء،اإلكا أل ،حق له يف الرجوع ال أن :والثاين

  .األول ملا عرفت يف وجه ،القاعدةى  مقتض هواألولو

ن ترددهم يف املسألة ياملنت مظهرى علسكتوا ن ابن العم والربوجردي يديالسك نيومجاعة من املعلق

  .املصنفك



٩٧

  .ولو مات املضمون له فورثه الضامن مل يسقط جواز الرجوع به على املضمون عنه

  

 ينبغي  ال}املضمون عنهى ز الرجوع به علسقط جواي مل ،ولو مات املضمون له فورثه الضامن{

املضمون  إىل رث مال للضامن تلف بسبب الضمان فال وجه لعدم رجوعهاإل ألن ،ك يف ذلشكالاإل

  .عنه

 أو هما مال للضامن حصله هبةيلك ألن نبغي له تردده يف اهلبة وجزمه هنا،يان كما  أنه علميومنه 

  .أيضاً اهلبة رثاً، فالالزم اجلزم باحلق يف الرجوع يفإ

  .المهك فراجع ،رمهاكن ذي الذينياملبنى اً عليرث مبن جعل اإلكنبغي للمستمسي ال أنه ماك

  



٩٨

 فقد ، الضامن مبا يسوى أقل منهه أو وفا، أقل من الدينىلو باعه أو صاحله املضمون له مبا يسو): ١٥مسألة (

  .مبقدار ما يسوى صرح بعضهم بأنه ال يرجع على املضمون عنه إال

  

ن باع املضمون له أب، }نيدأقل من الى سويصاحله املضمون له مبا  أو باعه لو{ ):١٥ مسألة(

ة، فلما ضمنه ائمبى سويطلب الدائن فرساً من املضمون عنه يان ك ، مثالًكذلكصاحله  أو الضامن بأقل،

  .نيالضامن باع املضمون له الضامن الفرس خبمس

 الضامن ري وفاعله ضم)صاحل أو لو باع(العبارة أصل  أن الظاهر: كقول املستمس أن علميومنه 

  . ظاهرري غى،انته ،ظهر بالتأمليما ك

 من دة فوفاه مبنيطلب منه مناً من احلنطة اجليان ك أن  مثل}أقل منهى سويأو وفاه الضامن مبا {

  . املضمون لهكدة، وقبل بذليمة اجليئة أقل من قيمة الرديانت قكث يئة، حياحلنطة الرد

 ،عن بعضهم يكما حك ،همري وغكرة واملسالك الشرائع والقواعد والتذ}فقد صرح بعضهم{

  .}ىسويال مبقدار ما إاملضمون عنه ى رجع علي بأنه ال{

 فال ،هذا الإعط يمل  أنه بي، بتقرني املتقدمتكري بن بعبد اهللاد ويزيه مبوثقيت عمر بن يواستدلوا عل

  .ىال ما أعطإأخذ ي أن حق له يف

  .ىانته ،ةائبستم الإرجع ية مل ائساوي ستميعبد ى لو صاحل عن ألف عل: رةكالتذ يكل يف حمقا

  ما تقدم عند جعل املصنف ك ،القاعدة واخلربى روه هو مقتضكوما ذ



٩٩

 وظاهر خرب الصلح ، وكون القدر املسلم غري هذه الصور،وهو مشكل بعد كون احلكم على خالف القاعدة

  صاحله مبا يساوي أقل منه إذا  ال ما،هالرضا من الدين بأقل من

  

 ي ومنهم السادة الربوجردنيخالف اخلرب، وهذا هو الذي اختاره أغلب املعلقى القاعدة على مقتض

  .وابن العم واجلمال

ى ار، وقد نفكنقبل اإلي روه الكشمل هذا الفرض الذي ذيما يظهور اخلرب ف: كوقال يف املستمس

  .ىانته ،املضمون له إىل د مما دفعهيالضامن أز إىل دفعي أن ضمون عنهاملى ب علجي ال أنه اخلالف عن

 ظاهر ري غ}خالف القاعدةى م علكون احلكل بعد كوهو مش{: قول املصنف أن علميومنه 

  .داءال مبقدار األإون يك داء الاأل ألن وفق القاعدة،ى م علكاحل أن الوجه، وقد تقدم

شمل يما ك }وظاهر خرب الصلح{ ممنوع } هذه الصورري غمون القدر املسلّك{ه فادعاء ي عل}و{

 ولذا تقدم }قل منهأى سويصاحله مبا  إذا ما{ غبار يف مشوله }ال{ كذلك }ن بأقل منهيالرضا من الد{

  .اركنقبل اإلي مشوله ال أن :كمن املستمس

ى عطأقدار ما مب أو امالًكأخذ من املضمون عنه يمنه أقل، فهل  ن، مث أخذيساوي الديولو باعه ما 

ن، ويف يالد يساويه مبا يرجوعه عل إىل  مالك واملسال،رةكالتذ يكن يف حميمر احتمل األ،املضمون له

ن، بل يبراًء عن الدإس ي لألنه، كره املسالكة ما ذيأقربح، والظاهر ي بال ترجني نقل القولكاملستمس

  .عطاء من املضمون له للضامن يف معاملة مستقلةإ



١٠٠

  . يف عدم جواز الرجوع بالزيادةإشكال الضامن مبا يسوى أزيد فال هه أو صاحله أو وفاوأما لو باع

  

مات  أو براء وما أشبه،إال السابقة من هبة وعمولو مات الضامن فعمل وارثه مع املضمون له األ

 وع،ع الفريالسابق يف مجكم كان احلك ،ال السابقةعماملضمون له فعمل الضامن مع ورثة املضمون له األ

  .ام واحدةكح األك لتلنيالعلة يف املقامألن 

 يف عدم جواز الرجوع إشكال فال ،ديأزى سويوفاه الضامن مبا  أو صاحله أو وأما لو باعه{

ى توا علكلهم سك  فإن،ني املعلقنيب ره والك من ذنيب ه الياملشهور، بل مل جند خالفاً فى  عل}ادةيبالز

خذها من املضمون ادة بدون أمر املضمون عنه، فال وجه أليع بالزالضامن مترب أن  لوضوحكاملاتن، وذل

  .شمل الضمان الزائدي أن عنه بعد

مة النقد لو ترتلت مبا يق أن  من) االقتصاد:الفقه(يف إليها ملعنا أة اليت ينعم تأيت هنا املسألة االقتصاد

املضمون ى  فله الرجوع ا عل،دعطاء الزائإم ياالقتصاد السلى ان مقتضكادة، يعطاء الزإاضطر الضامن 

 إىل سعار بالضعف مما اضطرداء ارتفعت األ وعند األ،داراًى ة تسوائانت املكما ية فائ ضمن معنه، مثالً

ق له أخذ حيه  فإناء والنقد واسطة فقط،يش األنياملبادالت بى ة عليئاملعامالت العقال ألن ،نيتائعطائه مإ

 نيه مخسيعطيث يصف، حنالى م عليصارت الق سعار حىتترتلت األ إذا مايس فكون العيك، ونيتائامل

  .د من التأمليمز إىل الة حتتاجين املسألة يف مواردها املختلفة السك ل، فقطنيأخذ منه مخسيو

  



١٠١

 كان ذلك بعنوان األمانة ليحتسب  فإن،دفع املضمون عنه إىل الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه إذا ):١٦مسألة (

 وإن كان بعنوان ، ويكون يف يده أمانة ال يضمن لو تلف إال بالتعدي أو التفريط،إشكال عما له عليه فال بعد األداء

   قلنا باشتغال ذمته حني الضمان وإن مل جيب عليه دفعه إال بعد أداء الضامن فإنوفاء ما عليه

  

 ألن ثر،كأ  أوأقل منه أو }الضامن مقدار ما ضمن إىل ذا دفع املضمون عنهإ{ ):١٦ مسألة(

 كفاء الزائد، وذليعطاء الناقص واستإن اختلفت يف لزوم إختتلف من هذه اجلهة، و ة اليتام اآلكحاأل

  .المكخارج عن حمل ال

ل يشمله دلي أنه يف }إشكاله فال يله عل داء عماحتسب بعد األيمانة ل بعنوان األكان ذلكن إف{

 من ك ذلريغ إىل ،نيمس الودعي ال األكيط من يتفر أو تلفها بدون تعد أن امها، مثلكحأمانة باأل

  .امكحاأل

 إىل ،كه للمالؤان مناى ك ولو من}طيالتفر أو يال بالتعدإضمن لو تلف ي ده أمانة اليون يف يكو{

  .ك ذلريغ

 يف قبال اشتغال ذمة ألنه } الضمانني قلنا باشتغال ذمنه ح فإن،هيان بعنوان وفاء ما علكن إو{

داء يف قبال األ ألن }داء الضامنأال بعد إه دفعه يب علجين مل إو{، املضمون عنهالضامن مبا يف ذمة 

 أنه اره وقلنايما تقدم اختكداء، داء يف قبال األ واألك يف قبال امللكاملل حيث إنع، يما يف البكداء، األ

  .القاعدةى مقتض



١٠٢

 لكن بشرط حصول ، وحيتسب وفاًء فهو صحيح،أو قلنا باشتغاله حينه بشرط األداء بعد ذلك على وجه الكشف

فيشكل  ،حينه كما هو ظاهر املشهورمن ال تشتغل ذمته إال باألداء نه إ  وإن قلنا،األداء من الضامن على التقدير الثاين

  املفروض عدم اشتغال ذمته بعد فيكون يف يده كاملقبوض بالعقد الفاسد ألن ،صحته وفاًء

  

ه يدل علي ال إذ ام،ت ري وهذا غ}شفكوجه الى  علكبعد ذلداء نه بشرط األيأو قلنا باشتغاله ح{

ى مر وفاء املضمون عنه قدم علاألى  منته}تسب وفاًءحيح ويفهو صح{القاعدة ى مقتض أنه نص، وال

  .خره قبل وفاء اآلي ما علنيعي أحد املتباوىف إذا ماك ،وفاء الضامن

  .شف الذي مل نقل بهكل ا}ر الثاينيالتقدى داء من الضامن علن بشرط حصول األكل{

 وان مل نقل به حنن تبعاً }ما هو ظاهر املشهورك نهيداء من حال باألإتشتغل ذمته  ال أنه ن قلناإو{

 نيشتغال ذمته حان قلنا بإف( ولذا قال عند قول املصنف ،د الربوجرديي السنيلظاهر الشرائع، ومن املعلق

  .قوىوهو األ: )الضمان

املقبوض بالعقد كده يون يف يكفروض عدم اشتغال ذمته بعد فامل ألن ل صحته وفاًءكشيف{

املقبوض بالعقد ى مقتض حيث إنه رده، يالمه، فالالزم عل كيكرة يف حمكره التذكما ذك }الفاسد

د اجلمال، ياملنت، خالفاً للسى توا علكن سي الذنيافة املعلقكظهر من ي، وهذا هو الذي كالفاسد ذل

  بعد ي عما ضمنه عنه فال لو دفعه بدالً:  قال،املقبوض بالسومكله  يف جعكتبع املسالحيث إنه 



١٠٣

  . جديد أو العلم ببقاء الرضا بهبإذنوبعد األداء ليس له االحتساب إال 

  

  .ىانته ،ديذن جدإ إىل داء بال حاجة األه الضامن بنفسكلمياملقبوض بالسوم، وكون يكن أ

 ،}العلم ببقاء الرضا به أو ،دي جدبإذنال إتساب س له االحيداء لوبعد األ{: يف قبال قول املصنف

ل كستشي فال ،ذن السابق ومن بقاء اإلك من ذلعماً، بل األينشائإداً يذناً جدإس مراده يل أنه والظاهر

  .ذن السابقفي بقاء اإليكد بل يذن اجلداإل إىل ال حاجة أنه  منكه مبا قاله املستمسيعل

املقبوض كنه أه بحيصرت ظاهر الوجه بعد ري فغ،رهكمال مبا ذد اجليالم السك لكه املستمسيأما توج

  .بالسوم

 أن ان من حقهك ،املضمون عنه إىل ه بدل ما دفعهيلإدفع يداء أمانة، مث مل ه قبل األيلإدفع مث إنه إذا 

  .ما اخترناه يف بعض مباحث الفقهكمانة، قلنا بصحة التقاص عن األن إ مانة تقاصاً،أتسب املدفوع حي

مث دفع الضامن مما استحق أخذه من  ، الدفعنير عدم صحة الوفاء حيتقدى عل ، دفعه وفاًءولو

ه ري دفع املضمون عنه غ فإنأذن له املضمون عنه يف أخذه وفاًء بعد دفع الضامن،ياملضمون عنه ومل 

  . هناإشكال التقاص، بال أدلة طالقأخذ ما عنده تقاصاً، إلي أن ال جاز لهإه، ويلإأرجعه الضامن 

  .امن تقاصاًضخذه من مال الأ جاز للمضمون له ،املضمون له إىل دفع الضامنيولو مل 

م كتعذر جرب احلا إىل اج التقاصيأيت هنا املسألة اليت تقدمت يف بعض املباحث السابقة من احتيو

  .اجهيعدم احت أو يبلآل

  



١٠٤

ت أ بر، من مال الضمان فدفعيله ما عل ادفع عين إىل املضمون :لو قال الضامن للمضمون عنه): ١٧مسألة (

 :يقال أن  واألوجه،الضامن مل خيسر أن  وأما املضمون عنه فألن املفروض، قد أدى دينهألنه أما الضامن ف،ذمتهما معاً

  الضامن حيث أمر املضمون عنه بأداء دينه فقد اشتغلت ذمته باألداءن إ

  

من مال  ي علاملضمون له ما إىل عينادفع : لو قال الضامن للمضمون عنه{ ):١٧ مسألة(

ما الضامن فلوفاء أ:  قائالًك وعلله املسال، قاله الشرائع}ت ذمتهما معاًأفدفع بر{بعضاً  أو الًك }الضمان

  .هيرجع عليغرم فال ين الضامن مل نه، وأما املضمون عنه فأليد

فع املضمون عنه مبرتلة  د فإن}نهيدى دأ قد ألنهأما الضامن ف{: شار املصنف بقولهأ هذا ىلإو

 إىل بدل القرض أو البائع، إىل املتاع ادفع عين: قولي أن وامر، مثل من األكمثال ذلأما يف سائر ك ،دفعه

  .كما أشبه ذل أو ،املقرض

  .املضمون عنه إىل رجعيئاً فال ي ش}سرخيالضامن مل  أن ن املفروضوأما املضمون عنه فأل{

 ألنهون يف ذمة الضامن يدفعه املد ر التقاص القهري لثبوت مان اعتباكميو:  قالكاملسال مث إن

  .تقاصانيدائه فذن له يف وفائه وثبوت مثله يف ذمة املضمون عنه ألأقد  وونياملد

مر املضمون أث يالضامن حن إ :قالي أن وجهواأل{: وجه قائالًوجعل املصنف هذا الوجه هو األ

  .املضمون له إىل داه املضمون عنهأ أن بعد }داءنه فقد اشتغلت ذمته باأليعنه بأداء د



١٠٥

املفروض موجب الشتغال  أذن له يف الضمان فاألداءحيث إنه  ، مشغولة لهأيضاًذمة املضمون عنه  أن واملفروض

 وقد وىف الضامن فيتهاتران ،هبإذنالضمان  حيث إن والشتغال ذمة املضمون عنه ،ذمة الضامن من حيث كونه بأمره

   صاحب اجلواهر يف اشتغال ذمة الضامن بالقول املزبوركالإش و،أو يتقاصان

  

 }داء املفروضذن له يف الضمان فاألأحيث إنه  ، مشغولة لهأيضاًذمة املضمون عنه  أن واملفروض{

 }بأمره{داء ون األك }ونهكث يموجب الشتغال ذمة الضامن من ح{أداء املضمون عنه عن الضامن 

  .وجب االشتغاليمر األ أن وقد سبق

ه بأداء ري أمر غألنه } الضامنه وقد وىفبإذنالضمان  حيث إنشتغال ذمة املضمون عنه، وال{

  .نيسبب االشتغالياملال، فأداء املضمون عنه 

سبب اشتغال ذمة املضمون عنه، ي داء املضمون عنه عن الضامن وبأمر الضامن الأ أن ال خيفىن كل

  .داءون بالضمان بأمره ال باأليكمنا إاشتغال ذمة املضمون عنه  أن ملا تقدم

ى ان علك إذا شمل ماي ن اليداء الدأ وجوب أدلة و،خراآلى ل علكن ي لتساوي د}ترانتهايف{

  .خراآلى ل منهما مثل ما علك

ث جعل الباب من التقاص ي، حكة هذا بالتقاص املساليأن املصنف تبع يف تسمك }تقاصانيأو {

  .ني واحد من املعلقريه غيلإشار أما كبل من التهاتر س البالب من التقاص، يال فلإو ي،القهر

 قال ني ح}يف اشتغال ذمة الضامن بالقول املزبور{ كاملسالى  عل} صاحب اجلواهرإشكالو{

  يف ن إ :ث قال اجلواهرين، حيعين الد دأ: للمضمون عنه



١٠٦

  .يف غري حمله

  

قتضي اشتغال ذمة ي  الضامن النبإذن الضامن املأذون مبال املضمون عنه يداء دأ أن كالم املسالك

ونه ى كن علي مع عدم قصده وعدم توقف وفاء الد،هي قرضاً علكس هو قد صار بذليل إذ الضامن مبثله،

نئذ يداء منه فال تقاص حاملضمون عنه، لعدم حصول األى ستحق رجوعاً عليال  أنه ماكون، ياً للمدكمملو

  . فتأمل،ل منهماك يف ذمة نيلعدم ثبوت املال

ون ك أو الضامن،ى داء املضمون عنه قرضاً علأون كمر يف اجلواهر حصر األ ألن } حملهرييف غ{

س يه املضمون عنه للمضمون له ليعطيما  إذ ن،يمرس أحد األيث ليوح ، للضامنكالوفاء بالشيء اململو

ملضمون  للضامن، فال وجه لضمان الضامن ملا أداه اكس مبملويل أنه ماكالضامن، ى بقصد القرض عل

  .عنه بأمر الضامن

الضامن أمر املضمون عنه  أن ن، بل أمر ثالث وهويمرس أحد األيوجه ضمان الضامن ل أن مع

  .ما تقدمى  علريعط خبزاً للفقأ: ما لو قال للخبازكوجب الضمان، يمر داء، واألباأل

ث أمر ين للضامن حي واملضمون عنه مد،داءمر باألن للمضمون عنه باأليه فالضامن مديوعل

  .قتضي التهاتري كان ذلكنان ي الدىتساويث يالضامن بالضمان، وح

ان بأمر كداء املضمون عنه ملا أ أن ،خلإ )ستحق رجوعاًي ال أنه ماك(قول اجلواهر ى رد علي أنه ماك

  .املضمون عنه إىل ستحق الرجوعي وبأداء الضامن ،داء من الضامنالضامن فقد حصل األ

  



١٠٧

  .كما لو دفعه أجنيب عنه ، املضمون عنه إىل املضمون له من غري إذن الضامن برئا معاًدفع إذا ):١٨مسألة (

  

برئا { وأمره }ذن الضامنإ ريمن غ{ن ي الد}املضمون له إىل ذا دفع املضمون عنهإ{ ):١٨ مسألة(

ضامن مل ن الة املضمون عنه فألءنه الذي ضمنه، وأما برايبق موضع لدي مل ألنهة الضامن فء أما برا}معاً

  .هيؤدياملضمون بقدر ما  إىل رجعيمنا إالضامن  أن املضمون عنه، وقد تقدم إىل رجع بهيث يئاً، حيؤد شي

م كما معاً، وال فرق يف احلءعن الضامن، يف برا أي }ما لو دفعه أجنيب عنهك{ :ون احلاليكو

مها، ريحملقق والعالمة وغر هذا الفرع اكالضامن وعدم قصده، وقد ذ إىل  قصد رجوع املضمون عنهنيب

  .إشكاله وال يخالف ف ال أنه بل يف اجلواهر

ان ك ،الضامنى اة احتساباً علكالز أو أداه املضمون عنه عن الضامن من باب اخلمس إذا نعم

  .ما تقدم يف املسألة الرابعة عشرةى املضمون عنه، عل إىل للضامن الرجوع

  



١٠٨

 بل على ، ليس له الرجوع على املضمون عنه،ه وأدىبإذنمن  فضمن عنه ضاضمن تربعاً إذا ):١٩مسألة (

ه باألداء يرجع على الضامن ويرجع هو على املضمون  فإنهبإذن بل وكذا لو ضمن باإلذن يضمن عنه ضامن ،الضامن

  .األولعنه 

  

فضمن عنه {ذنه وأمره إ بدون }تربعاً{ن املضمون عنه ي الضامن د}ذا ضمنإ{ ):١٩ مسألة(

 الثاينللضامن  أي }س لهيل{ن ي الضامن الثاين الد}ىوأد{ األولذن الضامن إ }هبإذن{ ثان }ضامن

مل  الثاينالضامن  ألن هيس له الرجوع عليمنا لإ و،ياألصلون ياملد أي }املضمون عنهى الرجوع عل{

  .ونياملد إىل الثاين، فال موجب لرجوع الضامن األولون، بل ضمن عن الضامن يضمن عن املدي

، وال األول أمر الثاين بالضمان عن األول ألن ،األول }الضامنى عل{ الثاينرجع الضامن ي }بل{

 التربع بالضمان ال أن  تربع بالضمان، وقد سبقألنهون، ياملد إىل رجعي أن داء بعد األاألولحق للضامن 

  .وجب اشتغال ذمة املضمون عنهي

 عن املضمون األول الضامن }لو ضمن{ون ياملد إىل رجعي أن الثاينحق للضامن   ال}ذاكبل و{

 إىل رجعي{ الثاين بأداء }داءه باأل فإنهبإذنضمن عنه ضامن ي{مر من املضمون  واأل}ذنباإل{عنه 

  . طرفهألنه }األولالضامن 

  .ونياملد أي }األولاملضمون عنه ى عل{ األول الضامن }رجع هويو{

 أو هما،يمر فعدم األ أو مر، باألنيناال الضمكون ك من ،ربعام الصور األك أحك بذلنيوقد تب

  .خرمر يف أحدمها دون اآلون األك

  



١٠٩

  يضمنه بأكثر منه أن  وكذا جيوز،يضمن الدين بأقل منه برضا املضمون له أن جيوز): ٢٠مسألة (

  

قل من االبتداء، ضمن األي فقد }املضمون لهى ن بأقل منه برضيضمن الدي أن وزجي{ ):٢٠ مسألة(

ه، وقد فيالم كل، وهذا ما تقدم الكضمن ال أن قل بعدتصاحل معه باألي وقد ،نيالدوهذا ضمان بعض 

الضامن، وقد سقاط الزائد عن إ وقد يكون ب،املديونسقاط الزائد عن إون بيكقل، وهذا قد ضمن باألي

 سقط الزائد عنأذا إة، فائبألف بتسعمى سويل اشتراء ما ي الزائد والناقص من قبني بدلةاون باملبيك

حق له يف  ال أنه ما تقدم منكان كذا أسقط الزائد عن الضامن إن، ويان الضمان بقدر الدكون ياملد

 نقل ما يف ألنه ،ن من الضمان املصطلحيكذا بدل مل إ وى،ال مبقدار ما أعطإاملضمون عنه  إىل الرجوع

  . لهأوفوا بالعقودبأس به لشمول  داً اليون عقداً جديكمنا إالذمة، و

ون املراد من الضمان يك أن الإ اللهم :ونه ضماناً مصطلحاًكه يف إشكالبعد  ،ك املستمسقال يف

ى ثر، وال بأس بالبناء علكأ أو أقل منهى خرأدل ما يف الذمة يف ذمة بثبات إيف املقام مفهوماً آخر، وهو 

ال ما إ امهكه أحيعل يون من الضمان االصطالحي، وال جتريك بعمومات الصحة، وال صحته عمالً

  .ه العموماتيقتضي

ما تقدم يف ى  عل،دلةال املبيسبى عل أو ل الشرط،يسبى ما علإ }ثر منهكضمنه بأي أن وزجيذا كو{

  .قل منهاأل

  .إشكالثر حمل كيف األ ين ابن العم والربوجرديدي السإشكال أن علميومنه 



١١٠

يف الثانية ال يرجع  أن  كما،ال بذلك األقلإ ،مع إذنه يف الضمان ، ال يرجع على املضمون عنهاألوىلويف الصورة 

  .أذن املضمون عنه يف الضمان بالزيادة إذا  إال،عليه إال مبقدار الدين

  

رجوع  ذنه الإبدون  إذ }ذنه يف الضمانإمع  ،املضمون عنهى رجع علي ال األوىلويف الصورة {

  .ىال مبا أدإرجع يؤده مل يث مل يالزائد ح أن ما تقدم منى  عل}قل األكال بذلإ{ أصالً

ه يعطي أن قل مع اشتراطن باأليوبدل الد ،اًيالحطس ضماناً اصيمما ل دلةال املبيسبى ان علك إذا نعم

  . صح، لقاعدة العقد وقاعدة الشرطامالًكاملضمون عنه 

املضمون عنه ى عل }هيعل{ الضامن }رجعي ال{ثر منه ك وهي الضمان بأ}ةييف الثان أنه ماك{

الذي انتقل من ذمة حيث إنه نه، يال مبقدار دإاملضمون عنه  إىل رجعي الضامن ال ألن }نيلدال مبقدار اإ{

  .ذمة الضامن إىل املضمون عنه

 من باب كان للضامن ذلك ،عطاء الضامن الزائدإاملضمون عنه ضمانه ى ان الشرط علكن إ نعم

  .قلما تقدم مثله يف صورة الضمان باألكالشرط، 

ذن أوجب مر واإلاأل حيث إن }ادةيأذن املضمون عنه يف الضمان بالز إذا الإ{: ه أشار بقولهيلإو

  .عطاه زائداًأاستحقاقه ملا 

  وطلب من املضمون  يللمضمون له املساوى أعط إذا علم حال مايومنه 



١١١

ة يظهر حال بقيما كثر، كاأل أو يعطاه أقل وطلب املساوأ أو  بالشرط،كذلى عنه الزائد عل

ثر مما كاأل أو املساوي أو قلثر يف تطلب األكاأل أو ياملساو أو قلعطاء األإة من ضرب قسام احلاصلاأل

  .هي تسع حاالت

  



١١٢

يرجع على املضمون عنه  أن  وليس له، كما جيوز الوفاء بغري اجلنس،جيوز الضمان بغري جنس الدين): ٢١مسألة (

  . باجلنس الذي عليه إال برضاهإالّ

  

 نار بالدرهم،يالد أو ،ضمن الفرس بالشاةين أك }ني جنس الدريبغوز الضمان جي{ ):٢١مسألة (

 ريداء من غصح من باب اشتراط األيما ك دلةاصح هذا من باب املبيذا، وكالعروض بالنقد وهأو 

له عند ين الشرط تبدك، ولاألصلدخل يدخل البدل يف ذمة الضامن، ويف الثاين ي األولاجلنس، ففي 

داء من  اشتراط األري نظ،من باب قاعدة الشرط أو د،يما من باب عقد جدإصح يداء، وهذا القسم األ

  .أيتيما سك، نيمال مع

ى  اجلنس مع رضرين له الوفاء بغيل مدك أن ماك بالتراضي، } اجلنسريوز الوفاء بغجيما ك{

ه من وجدته من يت علك، وسإشكالبال : ك ولذا قال املستمس، ومراضاةدلةاه نوع مب فإن،الدائن

  .نيعلقامل

 فال وجه كمنا أمر بذلإ ألنه }هيال باجلنس الذي علإاملضمون عنه ى رجع علي أن س لهيول{

 هيصاحل عل يال الذإس له يل: )عليه السالم(ه بقوله ي علك واستدالل املستمسى،الشتغال ذمته مبا أد

أخذ منه ي أن لزم الإ و،ةيفكية ال اليمكل، بل املنصرف جهة اليس يف هذا السبي لطالقاإل ألن حمل نظر،

  . خالف القاعدةكأعطاه الفرس بدل احلمار، وذل إذا فرساً يف قبال ضمانه احلمار

صح من يه بأخذه منه ما أعطاه عند أمره بالضمان عنه، فيبشرطه عل أو عطاء،عد اإلب }ضاه برالإ{

  .باب الشرط

  



١١٣

  جيوز الضمان بشرط الرهانة فريهن بعد الضمان): ٢٢مسألة (

  

املضمون له، والشرط  أو املضمون عنه، أو الضامن،ى  ما عل}وز الضمان بشرطجي{ ):٢٢ لةمسأ(

ى ل الشرط، أما الشرط عليشمله دلي يف ضمن عقد الضمان، فألنهصح، ياملضمون له  أو الضامنى عل

  . الضمان التربعيريصح يف غيا  فإمنله املضمون عنه أو

قبل الضامن  إذا ه الشرطيان علكما كان له الشرط، ك ث أمري حألنه التربعي فريأما الصحة يف غ

م حنو دما تقكخر، اآلى  من أحدمها علس وعداًيشمله، وليل الشرط ي دل فإناملضمون عنه،ى بشرط عل

  .هذا البحث يف بعض املسائل السابقة

  عقد وال أمر فالكس هناي لألنه ،ه يف الضمان التربعي فواضحيعل أو أما عدم صحة الشرط لهو

  .ط املضمون عنه ثوب الضامن مثالًيخي أن تربع الضامن بشرط إذا ماكجمال للشرط، 

قول املضمون له ي ف، بنحو شرط الفعل}الرهانة{صح الضمان بشرط ي أنه عرفيومما تقدم 

ات كداء ذا ختلفت عن األإ، فكين ال أثق بضمانترهن عندي رهناً، أل أن الإ ك ال أقبل ضمان:للضامن

ون يك أن ني فرق بري من غ}هن بعد الضمانريف{ ،جل أخذ حقي منهاأل يقة عنديونة وث املرهنيالع

لي يف ك من الك ذلريغ إىل ،ن مثالًيالد يمة تساويمطلق ذات ق أو هذه الدار،كالشرط رهناً خاصاً 

   أدلة طالق إل،الفرد املردد أو سر املشاع،كال أو ،نييف املع أو الذمة،



١١٤

  . بنحو شرط النتيجة يف ضمن عقد الضمان كون امللك الفالين رهناًبل الظاهر جواز اشتراط

  

  .كمن ذل أي الشرط بعد عدم حمذور يف

 }جة يف ضمن عقد الضماني الفالين رهناً بنحو شرط النتكون امللكبل الظاهر جواز اشتراط {

 أن صحيق فال اح والطالك خبالف مثل الن،ل الشرطيشمله دليردع عنه الشارع، في أمر عقالئي مل ألنه

اح كالشارع جعل للن ألن ،طالق زوجته عن حبالته بالشرط أو ة بنت الطرف للشارط،يعل زوججي

ون الشرط كل الشرط لصحة هذا الشرط معناه ياالستدالل بدل أن  فاحتمال،والطالق سبباً خاصاً

ة يجارة والعار اإلجة يف شرط الضمان يفيعة شرط النتي تام، خصوصاً وقد ورد يف الشرريمشرعاً وهو غ

  .ك ذلريئة والسلف وغيجل يف النسوشرط األ

ر لزوم القبض يف كذي مل ،ات الرهن يف املقامير خصوصكن بصدد ذيكاملصنف مل  حيث إنو

اشتراطه يف ى بناًء عل ،نيال فال بد من القبض يف املوردإ و،ره يف شرط الفعلكذيما مل كجة، يشرط النت

  .نيلة من املعلق مجكذل إىل ما أشارك ،الرهن

  .جة بالقبض وعدمه وجهاني شرط النتنيد اجلمال يف اشتراط صحة الرهن حية السينعم يف حاش

ن، كميذا مل إم، فك بسبب احلاكذلى  أجرب عل،رهنيان الشرط بنحو شرط الفعل فلم ك إذا مث

قتضي ين الشرط والن فألن حق له الفسخ، أما األكميذا مل إأخذه رهناً بنفسه، في أن له أن فالظاهر

  .ما حقق يف حملهك ع،الوض



١١٥

ار يف يله اخل أن رنا يف بعض املسائل السابقة مسألة هلكار ختلف الشرط، وقد ذي فلخريخوأما األ

  . فراجعكرناه هناكآخر ما ذ إىل ،طوله أو مكجبار احلاإعرض 

املشروط ى  علنك ل،دخل يف رهانه مبجرد العقديه  فإن،جةيان الشرط بنحو شرط النتك إذا أما

  .هيعل قبضه أجربيذا مل إ ف،اهيإقبضه ي أن هيعل

ين إ: قولين أكثالث،  أو املضمون عنه أو الضامنى ون شرط املضمون له عليك أن نيوال فرق ب

 هن ليك ومل ،اريان له اخلكال إذا رهن فهو، وإ ف،داره ي عندكرهن ابني أن  بشرطكأقبل ضمان

قبل الضمان  إذا الولد بأنه ن وعدإ بل و،ون ملزماً بالشرط يكلولد حىتن مع ايكالعقد مل  إذ ،جباراإل

  .ةيد االبتدائي ملزم، بل هو مثل سائر املواعريه غيوعده ف إذ رهنه الدار،

 أن  بشرطزوجك بنيتأ إين: قال إذا كما ،ن من فسخ العقدكميمل  إذا مايف  حىتكذلكم كبل احل

س له حق يه ل فإنفعل الولد ما وعد،ي فلما زوجه بنته مل ،شرطد الل وقبل الوي،يقوم ولدك ببناء دار

  .ما قرر يف حملهك ،فسخ بالشرطي اح الكالن إذ الفسخ،

ب  وقبل األ،ختهأ كبوأ زوجىني أن  بشرطكطلقأين إ: ما لو قالك ،قاع مثل الطالقيذا يف اإلكو

  .طفسخ بالشري  الطالق ال فإن،اهاإيزوجه يومل   أىبالشرط، فلما طلقها

  ل من الضامن للمضمون له ك من ،جةًي ونتصح شرط الرهن فعالًيمث إنه 



١١٦

  .ل الشرطي دلطالق إل،سكوبالع

نا كتر ان خاص كماأورة يف كجة ومسائل الرهن مذيمسائل شرط الفعل وشرط النت حيث إنو

  . وفروعاً، واهللا سبحانه العامل استدالالً،هما هنايسهاب فاإل

  



١١٧

يظهر من املسالك  ، فهل ينفك بالضمان أو ال، على الدين الذي على املضمون عنه رهنكان إذا ):٢٣مسألة (

  طالقمع اإل  هذا،إشكال لكنه ال خيلو عن ، مبرتلة الوفاءألنهواجلواهر انفكاكه 

  

 }ال  بالضمان أوكنفي فهل ،املضمون عنه رهنى عل ين الذيالدى ان علكذا إ{ ):٢٣ مسألة(

ن ابن العم واجلمال يديالسك ني وتبعهما مجلة من املعلق} واجلواهركسالظهر من املي{ ،ناالاحتم

 ألن :داء، وقال يف الثاينالضمان مبرتلة األ ألن :األول قال يف ،} مبرتلة الوفاءألنه ،هكاكانف{مها ريوغ

ن يالددام  ما: قال إذا ماكن الرهن مطلقاً، يكمل  إذا مها مارين مرادمها وغ أن الظاهركداء، لأالضمان 

ن املضمون يدى ن انتهإال فالظاهر بقاء الرهن، وإان هذا رهناً، وك كريغى عل أو يكعل اً يف اجلملةيباق

  .ه حسب القرار الذي قرراهؤقتضي بقايل الشرط ي دلإطالق  فإن،عنه

نه أ بكعلله املستمس  ملا}إشكاللو عن خيال {ه ي علنيتك عند املصنف والسا}نهكل{ان كف كيو

ن ي فالد،انت فائدة الضمان اشتغال ذمة الضامن به وفراغ ذمة املضمون عنهكمنا إ و،ال وفاءداء وأال 

ان كن إحاله لعدم الوفاء، وى عل يبقائه بقى ان الرهن علك  فإنداء،أمن دون ى خرأ إىل انتقل من ذمة

  .ىانته ،ذمته بالضمان ون بطل لفراغيفراغ ذمة املدإى عل

 كاك االنفنيعي بأن مل ، للرهن}طالقمع اإل{ وعدمه كاكل االنفرناه من احتماك الذي ذ}هذا{

  .وعدمه بالضمان



١١٨

  .وأما مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو املتبع

  

شترط عدم بقاء الرهن بعد ي بأن }أو عدمه{ للرهن بعد الضمان }وأما مع اشتراط البقاء{

  .)١(املؤمنون عند شروطهم بعموم  عمالً}فهو املتبع{الضمان 

  

                                                

 



١١٩

 أو على حنو الشرائط يف العقود من كونه من ،جيوز اشتراط الضمان يف مال معني على وجه التقييد): ٢٤مسألة (

  باب االلتزام يف االلتزام

  

خالف أجد يف صحته، ويف  املشهور، ويف اجلواهر الى  عل}وز اشتراط الضمانجي{ ):٢٤ مسألة(

ما عن احملقق والعالمة كداء منه، ون األيك ف}نييف مال مع{ كذلى ظهر منهم التسامل علي كاملستمس

  .مهاريوغ

ى  ما علنيونيل من املدكما لو ضمن يالضامن فى لو حجر عل رامة يف مسألة ماكن يف مفتاح الكل

 وهو من ،نهيصحة الضمان يف مال بعى عل تاب، وهو مبينكهذا الفرع من منفردات هذا ال: صاحبه قال

  .ىانته ،أيضاًمنفردات املصنف 

عدم اخلالف يف جوازه، ى ن ادعإ، وكد اجلمال اشتراط ذليهذا فلم أجد وجهاً لقول السى وعل

  .دييوجه التقى ان علك إذا ، خصوصاًشكاللو عن اإلخي نه الكل

حنو الشرائط يف العقود ى عل أو ،دييوجه التقى عل{خذ ان، فالظاهر صحة مثل هذا األكف كيو

طالق ، وإل)العقود تتبع القصود( أن ى ما دل علطالق إلك وذل}زامونه من باب االلتزام يف االلتكمن 

د ما يف الذمة باملال ييمعقول لتق ظهر يل معىني مل :د الربوجردييقة السين يف تعلكل الشرط، ليدل

رامة محل كمفتاح ال أن ماكداً، يق  شرطاً الك قالوا بصحة ذلنياملوجود يف اخلارج، ومجاعة من املعلق

 نيلي يف املعكال ألن ،نياً يف املعيلكان ك إذا الإد ييل يف التقك، وبعض آخر أشكذلى د علالم القواعك

  ون يكة والذمة فيلكرج عن الخي ال



١٢٠

  وحينئذ جيب على الضامن الوفاء من ذلك املال مبعىن صرفه فيه

  

 نيتعيبطل وي ن اليبطل الضمان، ومع بقاء مقدار الديل ك، فمع تلف النيضمانه يف دائرة املع

  .بطل بالنسبةينقص منه ي ومع بقاء ما ،داءلأل

د يون مشغولة بنحو مقكقد تو ،ليكوهو ال ون مشغولة بنحو مطلقكالذمة املشغولة قد ت: أقول

ون مشغولة بنحو مشروط كوقد ت ،ديلي املقكوهو ال ،ذهب اخلارج ذهب االشتغال إذا ثيباخلارج، حب

 من باب االلتزام يف ألنهرفضه،  أو بقاء االشتغالإرط ان للشاكذهب اخلارج  إذا ثيباخلارج، حب

  .لي املشروطكوهو ال طيد، وال بنحو االلتزام البسيد والقيمن باب االلتزام الواحد بنحو املق االلتزام، ال

نقل  ان الضمان مبعىنك إذا قسام الثالثة، خالفاً ملن قال بأنهل األك يف إشكالال  أنه ظهريومنه 

د دون الشرط يالقى ل علكأش أو داً،يق أو ده باملال املوجود يف اخلارج، شرطاًييل تقعقيف كيالذمة ف

  .فصحح الشرط فقط

 أن ىدل عل  ماإطالقشملهما يمعقول، ف ـ لي املطلقكمثل ال ـ نيال القسمك أن همايرد عليذ إ

د ابن العم يست الكأنه لذا سكل الشرط يف املشروط، وي دلإطالقد، ويالعقود تتبع القصود يف املق

  .املنتى وآخرون عل

الضامن الوفاء ى ب علجي{ نيمشروطاً بالوفاء من مال مع أو داًيان الضمان مقك ني ح}نئذيوح{

 املال كالوفاء من ذل ألن ،كمنا قال ذلإ و}هيصرفه ف مبعىن{د والشرط ي بالق عمالًني املع} املالكمن ذل

  .أيضاًه ريبدل املال بغ إذا شمل مايمعناه 



١٢١

  تلف ذلك املال يبطل الضمان إذا :األولعلى و

  

 كنه من ذليدى البستان وأعط باع متر إذا شمل مايه  فإن، من هذا البستانكنيأوف د: قالي مثالً

ال كصح ي أنه  وبدهلا، والظاهرني من الععممن األ ، الني املعنيالتمر، واحلال املراد هنا الوفاء من ع

  .نهي الوفاء من عنيضمان من مال معون املراد من اليك، فقد نيالقسم

هما يل في مساق الدل فإنح ملا عرفت،يالمها صحك و،بدله أو نهيون املراد الوفاء سواء من عيكوقد 

صح ي أنه ماكسر املشاع، كل اليون من قبيكيف اخلارج، وقد ى لكل اليون من قبيكقد  أنه ماك، واحد

  .عيل يف اجلميل، لوحدة الدنيمن أحد املال أو نيجعله من املع

ذا تلف بعضه إ و،}بطل الضماني املال كذا تلف ذلإ{د ييوجه التقى  الذي هو عل}األولى وعل{

رة كي عن التذكد، وهذا هو احمليد املوجب لفوات املقي لفوات القك وذل، التالفكبطل بقدر ذل

ار يوجب اخليمنا إ و،وجب بطالن العقدي د الي بأن فوات القكه املستمسيل علكن أشإن، ويديوالشه

 كاتب، مث نظر ذلك ريغ ه أنني فتب،اتبك هذا العبد الكبعت: قال إذا ماكار ختلف الوصف، يخبى املسم

  .ار ال البطالنيون اخليكث يما أشبه، ح أو تبعضت الصفقة أو فات الشرط إذا مبا

ن يكزام يف التزام مل بنحو االلت د الياملقى ان العقد واقعاً علك  فإنالعقود تتبع القصود،ن إ :هيوف

ل تعدد العقود يان العقد من قبك إذا اريون له اخليكصح ويمنا إتبعض الصفقة  أن ماكوجه للصحة، 

 ،نئذيالقاعدة عدم الصحة حى  مقتض فإنط،يمر الواحداين البسل األيان من قبك إذا بلفظ واحد، ال ما

  اختارا ألنه إذا 



١٢٢

  نقص يبقى الناقص يف عهدته أنه إذا ا كم،ويرجع املضمون له على املضمون عنه

  

العقد،  إىل ن مستنداًيكه مل  فإن،تاران البقاءخيث يباعه لبناً فظهر مسناً ح إذا ل مايان من قبكالبقاء 

  .أوفوا بالعقودشمله  ي حىت)مكعقود( كقق ذلحيال  إذ ،د من باب املعاطاة مثالًيبل تراض جد

فرغ ذمة املضمون عنه أالذي  ألن }املضمون عنهى ه علرجع املضمون لي{بطل الضمان  إذا }و{

  .انكما كمر ذا بطل رجع األإان هو الضمان، فك

  .ن وجه الشتغاهلايكفرغت مل  إذا الذمةن إ :قالي ال

 وهذا ،د رجع االشتغاليث ذهب القي وح،داًين مطلقاً بل مقيكالفراغ مل  أن الوجه هو: قالي ألنه

  .طالقستفاد من اإلي ماكمر عقالئي قرره الشارع أ

 إذا ماكداء، ان األكمإان متعلق الضمان نقصاً أوجب عدم ك الشيء الذي }نقص أنه إذا ماك{

 فتلف ،نييف املع يلكة من باب اليمنان خارجأ حنطة يف ضمن عشرة انت ذمة الضامن مشغولة مبنك

عهدة املضمون  أي }دتهيف عه{ يف املثال  وهو نصف املن}الناقصى بقي{، منان ونصفأمنها تسعة 

 الإبق منه ي مل ني واملع،نيان ضمانه يف املعكث ي فقط، حالذي تعلق به ذمة الضامن نصف املن ألن عنه،

ائضمن م إذا ، ومثله مانصف منأنه ة بزعميونه من الصربة اخلارجكداً بي مقة من فظهرت ،ألف من 

  . مننيدر تسعنئذ قيضمن الضامن حيمنا إه  فإن مناً،نيالصربة تسع

  ة هلا، يخارج ال إذ ،مرخر فال تتعلق بذمة الضامن من أول األأما العشرة األ



١٢٣

س للضامن يث لي الضامن، حرية مستحقة لغي خارجة منائظهرت العشرة املوجودة يف م إذا ذاكو

ضمن  يث ال شيء له مطلقاً حىتيل أمواله، حكم للضامن يف كذا ظهر حجر احلاإ العشرة، ومثله ما كتل

ة ائون صربته اليت هي مكث تيل شيء شيء له، حكالنصف من كيف بعض أمواله  أو ضماناً متعلقاً به،

من صحة قرباألى بطل نصف الضمان، بناًء علي ف،لها بل يف نصفهاكن التصرف يف ك ممري غ مثالًمن 

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،بعض أموال املفلس مثالً إىل احلجر بالنسبة

لي كال ال ،سر املشاعكحنو الى داً باخلارج عليضمن الضامن ضماناً مق إذا ظهر حال مايا ومن هذ

 مناً، نيان مخسكث ين املضمون عنه، حي ضمن دة منائانت له صربة ذات مكحيث إنه إذا  ،نييف املع

إىل  رجع املضمون لهي و،نيمنان من اخلمسأمنان بطل الضمان يف مخسة أذا تلف من الصربة عشرة إف

سر املشاع كيف ال إذ  فقط،نيالضامن يف مخسة وأربع إىل رجعيمنا إمنان، وأاملضمون عنه يف مخسة 

 ىلكدام مبقدار ال لي ماك الك مالريذهب من غي  النييف املع يلكنما يف الي بالنسبة، بنيذهب من الطرفي

 كاحترق بعض تلطنان القصب فأطناً من ى روا يف مسألة من اشتركما ذك ،يف الشيء اخلارجي

  .طناناأل

وغصب اخلارجي شخص،  ،مثالً نيلي يف املعكحنو الى د باخلارج عليان الضمان املقكمث إنه إذا 

   كن االستدراكمأن إ فالظاهر عدم بطالن الضمان



١٢٤

   بل يوجب اخليار ملن له الشرط من الضامن أو املضمون له أو مها، ال يبطل:وعلى الثاين

  

 منه الضمان أخذه كذا استدرإبطل الضمان، ف يس تالفاً حىتي لكن االستدراكالشيء املم ألن منه،

  .املضمون له من الضامن

 ، وماكن من االستدراكتميمل  إذا حنو املشاع، وماى ان الضمان علك إذا عرف حال ماي كوبذل

 ان، خبالف مان متعلق الضمكمة مل تيالق حيث إن ،متهيالغاصب قى عطأاً ويمثل اً اليميان الشيء قكإذا 

 نهيداً ذا الشيء اخلارجي، سواء من عي مقكضمن لأين إ: قال الضامن للمضمون له إذا ماكانت، كإذا 

  .متهيمن قأو 

 ال{د يحنو القى عل حنو الشرط الى  علنيان اشتراط الضمان يف مال معكن أ ب}الثاينى وعل{

املضمون له  أو  من الضامن،ن له الشرطار مليوجب اخليبل {،  املال اخلارجيك الضمان بتلف ذل}بطلي

  .ال منهماكعله جي وقد ،كعله ذاجيعل الشرط بااللتزام من املال اخلارجي هذا، وقد جيقد  إذ }مها أو

وجه  ال : فقال أوهلما،دان ابن العم والربوجردييون من له الشرط الضامن السى كل علكوقد أش

  .ملال اكار الضامن يف فرض املسألة وهو تلف ذليخل

التزام  إىل نئذيمرجعه ح إذ ون الشرط له،كفرض ى ار للضامن عليالظاهر عدم اخل: همايوقال ثان

  .ىانته ،ار للضامنيثبت به اخل ي فال ختلف منه حىت،هيلإداه الضامن أن إ املضمون له قبوله

  ان ملتزماً كمرجع الشرط حق الضامن يف فسخ الضمان الذي ن إ :هيوف
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 وأما جعل الضمان يف مال معني من غري اشتغال ذمة ، على الضامن اإلمتام مع عدم الفسخومع النقصان جيب

  .الضامن بأن يكون الدين يف عهدة ذلك املال فال يصح

  

اف كال مع استنإ ،ار للضامنيخ ال أنه ستلزم منهي للشرط الى خرأ ووجود فائدة ،به لوال الفسخ

  .نين غالب املعلقاملاتى ت علكخذ، ولذا ساملضمون له من األ

 ك فذلنيلي يف املعك، بل تلف بعضه، أما يف الالًكتلف املال اخلارجي ي بأن مل }ومع النقصان{

املشاع  إذ ،جزء أي  بأن تلف منهكمنه بقدر املال املضمون، وأما يف املشاع فذلى بقيال  بأن تلف ما

د عن شرطه يالشارط قد رفع الإذ  }متام مع عدم الفسخالضامن اإلى ب علجي{، ما تقدمكتلف منهما ي

  .الضمانى بقيف

ون يكبأن { فال ذمة مشغولة بل } اشتغال ذمة الضامنري من غنيوأما جعل الضمان يف مال مع{

ال يف القدر الزائد عن قدر إه ين التصرف فكمي  احملجور اللاملاكون املال يك ف} املالكن يف عهدة ذليالد

  .تابكبه يف أول اليداً تقدم تقرضماناً معهو أي }صحيفال {الضمان 

أوفوا :  مثلدلة وعموم األطالق إل،د فال وجه لعدم صحتهيأما عدم صحته بعنوان عقد جد

ان يف ذمة الشخص املضمون عنه يف هذا املال كن الذي يصر الدحي أن مانع من ي وحنوه له، فأبالعقود

  .ن يف عهدة املاليقع الديمنا إلضامن، و فتفرغ ذمة املضمون عنه وال تشتغل ذمة ا،اخلارجي للضامن

 ما تقدم منه وجه صحة صورة ضم ذمةك ،ر الصحة يف هذه الصورةكذي أن املصنفى ان علكو

  إىل 
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  .صح بعنوان الضمان اخلاصين مل إد، ويذمة بعنوان عقد جد

 من ون الضمانيك أن ما لو شرطيف: ، قالأيضاً كواحتمال صحة هذا القسم هو الظاهر من املسال

  : وجهان،ن باجلاينيتعلق الدك أو ن بالرهنيتعلق الدك وهل هو متعلق به ،نيمال مع

ص هذا املال ي وختص،منا هو الذمةإموضعه  ألن ذمة الضامن، إىل نيالضمان ناقل للد أن :مأخذمها

وهذا هو الضمان ابتداء التعلق ا، ى مقتض ألن ه، ومل خترج الذمة عن العهدة،يأفاد احنصار املطالبة ف

  .وجه تعلق الرهن

وجعله متعلق حق  نيمنا حصر االستحقاق يف املال املعإدخل ذمته مطلقاً، ويالضامن مل  أن ومن

  . تعلق بالذمةريه ابتداًء من غينحصر حقه في ف،املضمون له

  .األولقوامها أو

ات  بعموم عمالًكذلك وهو ،الصحةى خر األكظاهر بعض عبارات املسال: كقال يف املستمس

  .الصحة

  .امهكه أحين من الضمان املصطلح الذي هو اشتغال الذمة فال جتري علكن مل تإو
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 أو ،لالنفهام العرىف الضامن هو املوىل أن  قلنا فإن،سبهكه يف الضمان يف كولملم أذن املوىل إذا ):٢٥ مسألة(

ى ذا مات العبد تبقإنئذ فيوح ،سب الذي للموىلك، وهو النيون من اشتراط الضمان يف مال معيكة يلقرائن خارج

ى بقين انعتق إد، وييوجه التقى ان علكن إ بطليحنو الشرط يف ضمن العقود، وى ان علكن إ مشغولة ذمة املوىل

  .هيسب علكوجوب ال

ى ب علجي ذا مات الإ ف،الضمان إىل رفع احلرج عنه بالنسبة إىل ن مرجعهأ و،كالضامن هو اململون إ :ن قلناإو

  .هيالوجوب على بقين انعتق إاة وحنوها، وكغه بالزين تفركمي مشغولة كذمة اململوى  وتبقشيء املوىل
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 الضامن من األول فعلى ،يكون على التعاقب أو دفعة أن فإما ،ضمن اثنان أو أزيد عن واحد إذا ):٢٦مسألة (

   املضمون له بضمانهيرض

  

ضمنه  إذا ماك }التعاقبى ون عليك  أنماإف، د عن واحديأز أو ذا ضمن اثنانإ{ ):٢٦ مسألة(

قال  إذا ماكلهما، كيضمنه و إذا  ومثله ما،واحدن آ ضمناه يف إذا ماك }أو دفعة{د مث ضمنه عمرو يز

ال ما خرج إل شيء كالة يف كقبول الوصل  إذ األالة يف الضمان جائز،كالو إذ ضمنته عنهما،: لكيالو

  .رناه يف بعض مباحث الفقهكما ذكل، يبالدل

 ، منهما}الضامن من رضي املضمون له بضمانه{التعاقب ى ان الضامن علك الذي }األولى فعل{

قاع يإنه إ ن قلناإاملضمون له، وى صح بدون رضي، فال ني اثننيالضمان عقد واقع ب أن ملا قد تقدم من

واء  س،خربأحدمها صح وبطل اآل ي رض فإننئذي، وحأيضاًاملضمون له ى ان الالزم رضكس بعقد يول

بطل يث يت، حياشتر :حدمهاأتاب، فقال ك الكبعت: نيقال لنفر إذا ماكالالحق، فهو  أو ان السابقك

  مث قال والثاين،األولت بيرض:  ولو قال املضمون له،الالحق أو ان السابقكسواء  ،نعقدي الأي  ،خراآل

 ذمة املضمون عنه فال معىن بأنه أوجب فراغ كلعدم املوضوع له، وعلله املستمس الثاينصح يمل  ،مثالً

  .للضمان الثاين

 كزوجت: قالت االختان إذا ماكشرعاً،  أو قبل التعدد عقالًي ل ما الي من قبكان ذلكن إ :أقول

   ألنهة، يقبل الثاني أن صحي ث اليمها، حإحدا فقبل ،أنفسنا
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 على اعتبار  بناًء دفعة خصوصاًضمنا إذا  كونه كما وحيتمل قوياً،ا كان الضامن هو السابقمولو أطلق الرضا 

   ال كشفاًبالقبول نقالًصل ا حاألثر  فإن،القبول من املضمون له

  

ما لو يوجهه فأيت يما سك، ن مانع شرعاً وال عقالًيك مل  فإنالإره، وكمت ما ذ، نيختأل النيمجع ب

 بانتفاء املوضوع بالنسبة فال وجه للقول ،اًجيتدر أو ما دفعةى  الرضنين فرق بيك مل ،طلق الرضا ماأ

  .الثاينرضاه بإىل 

 نهأرامة بكعلله يف مفتاح ال  ملاك وذل، يف الضمان}ان الضامن هو السابقكطلق الرضا ما أولو {

صادف ضمان الثاين وال يه فال يلإنتقل املال ي ف،األولبضمان  يل منهما فقد رضكرضي بضمان إذا 

ما يقولون مبثله فين هل كل  واحد،ري وهذا هو الذي رجحه غ،بطلياملضمون عنه فى الرضا به حقاً عل

  .ماكقبلت: فقال الرجل أنفسنا، كتكحنأ :بتعاقب ختانقالت األ

اعتبار القبول من ى  خصوصاً بناًء عل،ضمنا دفعةً ا إذماك{ يف التعاقب }ونهكاً يتمل قوحيو{

  .منا هو عقدإقاع وياإلكمان س الضيفي جمرد الرضا من املضمون له، فليك نه الأ و}املضمون له

قبل القبول ال  إذ ،}بالقبول نقالًصل اح{ونه عقداً ى كحتقق الضمان، بناًء عل أي }األثرن إف{

  .ما حقق يف حملهكا وقبوهلا، إجيا بعد متام العقود بالّإحتصل  ثار يف العقود ال اآل فإنأثر،

الضمان للمتقدم ال ن إ :قال يحىت سابقاً األثراشفاً عن حتقق كس القبول ي فل}شفاًكال {

  . للمتأخردع جماالًياملتقدم مل  ألن للمتأخر،
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 كما عن املختلف وجامع نهال ففي بط وإن رضي ما معاً،رضي بأحدمها دون اآلخر فهو الضامنن إ وعلى الثاين

  املقاصد واختاره صاحب اجلواهر

  

ح الضمان ي فال وجه لترج، نسبة واحدةنيبجيااإل إىل ون نسبتهكما دفعة ت يلو رضنه إ :واحلاصل

أيت يف يما سى ان علجياباقترن اإل إذا ماكم كون احليك ف،املتقدم، فال وجه للقول بأن الضامن هو السابق

   ).الثاينى وعل(: قولنا

ان كما  يرض إذا ه فإنفي،يكاملضمون له ى قلنا بأن رض إذا  يف قبال ما)خصوصاً(: قوله مث إن

القبول ال أثر للضمان ك )الرضا(ن إ :قالي أن الإرامة، اللهم ك ملا تقدم من علة مفتاح ال،بق للسااألثر

 مثله يف نيجيابم يف تعاقب اإلكون احليك ف، واحدةنيجيابانت نسبة اإلكما دفعة  يذا رضإبدونه، ف

  .نيجياباقتران اإل

خر بأحدمها دون اآل{مون له  املض}ن رضيإ{ دفعة نيان الضمان من االثنكما ي ف}الثاينى وعل{

خر فال اآل إىل المها مفقودان بالنسبةكو ،ىرض أو قبول إىل اج الضماني يف احتكش ال إذ }فهو الضامن

  .ىتعقبه قبول وال رضيخر الذي مل وجه لضمان اآل

  .}ما عن املختلف وجامع املقاصد واختاره صاحب اجلواهرك ،نهالن رضي ما معاً ففي بطإو{

ذمم  إىل المتناع انتقال احلق دفعة واحدة ،ن وقع الرضا دفعة احتمل بطالن الضمانإو: األولقال 

  .األول قوى واأل،عيل واحد بقسطه ال باجلمكطالب ي والصحة ف،متعددة
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   وهكذا،كانوا ثالثةن إ أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث

  

  .صح البطالناأل: وقال الثاين

  .من أحاط خرباً باملسألة قوة البطالنى عل ال خيفى :وقال الثالث

  .أيضاًوقد اختار البطالن آخرون 

 إذا مهاريغ أو عي بإجياب أو احك نإجيابان ك واحد، سواء جيابن إلي بقبول نفركورمبا نظر ذل

ن القول كميه ال بأس به عرفاً، ولذا  فإنما،كبعت الدار أحد ما، أوكأحد  يقلنا بصحة مثل زوجت نفس

 أو  أما الفرسكن الزوجان فهو مثل بعتكالر ألن اح،كصح يف مثل النين مل إع، وييف مثل الببصحته 

  .احلمار

ون الفرس كقبل  أو ،وا زوجة لهكحدمها أذا قبل إ ف،ه عرفاًريه ويف نظيحمذور ف النه إ :قاليأو 

  .حنوه أو اعمجاح إلكالن إىل صح شرعاً بالنسبةين مل إه صح عند العقالء، وكمل إىل منتقالً

 الصحة يف نفسه حىتى دل علي مما ،اح والطالقكماً يف بعض أبواب النكده جعل القرعة حيؤيو

 )مكعقود(لزم الصحة لصدق  الإ و، يف بطالن مثل الفرس واحلمار فهوإمجاع ثبت  فإنشرعاً يف اجلملة،

  .نع منهميالشارع مل  أن  واملفروضأوفوا بالعقوديف 

ما ك }ذاكانوا ثالثة وهكن إ نهم بالثلثيأو ب{ نيانا اثنكن إ } بالنصفنهمايط بيأو التقس{

 أو  معاً،لكواحد لل لك ضمان ني وب، عدم الضماننير ب دائمره بأن األلد، واستدل يي عن ابن اجلنكح

 ،رباعأخر ثالثة اآلى أحدمها الربع، وعلى ون عليك أن  الضمان بنسب خمتلفة مثلني وب،يلكبنحو ال

  ط، يقس التنيوب
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   وجوه أقواها األخري، كما يف تعاقب األيدي،أو ضمان كل منهما فللمضمون له مطالبة من شاء

  

  .الرابعى بقي باطلة فاألولن الثالثة كل

  . فال وجه للبطالن،نع عنه الشرعمي ومل ،وجه له بعد وقوع العقد عرفاً النه إ :األولى رد عليذ إ

ره كما ذب، وأما شقه الثاين فنينيد إىل تحوليف كين واحد في فبأنه داألولأما شقه : الثاينى وعل

  .ال يف ذمة واحدةإقبل االستقرار ي الشيء الواحد ال أن  من)رمحه اهللا(ى خ املرتضيالش

  .دة ضماا والعقود تتبع القصودح خالف وألنهوجه للضمان بنسب خمتلفة،  النه إ :الثالثى وعل

  .طيال التقسإبق يفلم 

فللمضمون له مطالبة من { نييف املع يلكوال يفائكل الواجب الي من قب} منهمالكأو ضمان {

س ضمان الواحد عن كما عن ابن محزة، وجعله عك }ريخوجوه أقواها األ ي،ديما يف تعاقب األكشاء 

  .قربد الرضا ذا، وهذا القول هو األيح الشهي عن ظاهر الفخر وصرىكحي و،اجلماعة

مانع من اشتغال الذمم املتعددة بواجب  ال أنه  الثاين من الوجه الثاين،الشقى  علشكالوجواب اإل

ع يبه سقط عن اجلمقام أحدهم ن إ ، الذمم تشتغل بواجب واحد فإنة،يفاكما يف الواجبات الكواحد، 

  .عيمث اجلمأ الّإو

 غسلكط ي بسريان غكن إام أحدهم، ويال قإن كميت مل يصالة املكطاً يان الواجب بسك مث إن

   خبالف الصالة اليت ،ل واحد جبزء منهكأيت ي أن ت صحيامل



١٣٣

ما كحدهم، أدائه أقوم بي أن ط صحي البسريل غي من قبكاملل حيث إنحدهم، وأال إ ا يتأيال 

  .باالختالف أو تساويالسطاً بقمجلة منهم م أو لهمكه يؤدي أن صح

ن يان الدك فاذا ،خراآلى حدهم علة أليال أولوإذ ة يم بالنسبة املتساوكهم احلاربجأن تعاسروا إو

  .ذاكربعه وهى ل واحد علكجرب أربعة أانوا كنصفه، ولو ى ل واحد علكجرب أة وضمنه اثنان ائم

 حدهمأم الشرعي جرب كق للحاحيانوا ثالثة مل كذا إت، في يف مثل غسل املكذلقال ي أن نكميبل 

  .ك ذلريغ إىل الثة،غسال الثحد األأى ل واحد علكرب جي منهم، بل نياثنأو 

د مستقلة، مثل ثالثة يل واحد منهم كان لكث ي حبإنسانمال ى د علي احلال يف واضعي الكذلكو

 نياثن أو حدهمأخذها من أم الشرعي كق للحاحي ه ال فإنلها فتلفت،ى كعل ل مستولكاغتصبوا داراً 

  .ل ثلثهاك بل من ،منهم

ل ثلث كال أخذ إ كقبل املاليمل  إذا ،ك يف ذلالإشكى ع علي اجلمئحدهم برأبدهلا ى عطأن إ نعم

ل كن أراد من إة، ويل الدكحدهم أقبل من يمل  إذا  الويل فإناً،إنسانقتل ثالثة  إذا مايمن أحدهم، مثله ف

 ،يمنا صح بالتراضإ، واألصل خالف كان ذلك، بل لو أعطاها أحدهم فقبلها ك صح له ذلواحد ثلثاً

ث فرض يهم خبالف الغصب حيل جزء يف القتل علكس يث ليغصب، ح القتل والنيان فرق بكن إو

لزامهم إ يف كحق للمال ال: قالي أن نكمي فديالى علشمله يل الدار، فى كل واحد علكالء ياست

  .ط يف القتليلزامهم بالتقسإنما للويل احلق يف يأعطاه أحدهم، ب إذا طيبالتقس



١٣٤

ن كمي ما الك ف،ةيقياملقوالت احلقكة يقوالت االعتباروجه للقول بأن امل ال أنه رناه ظهركومبا ذ

ة يلكما يف ال إىل باالضافة إذ ،ين يف الوجود االعتباركمي  الكذلك نيانكوجود شيء خارجي يف م

، كه ذليعقل في قي الي فالوجود احلق،ةيلكتثبت ال ورة يف اجلملة الكة املذيثبتت القضن إ :قولنورة كاملذ

  .ف املؤنةيد املعترب وهو خفي االعتبار ب فإن،كذلكس يفل يأما الوجود االعتبار

وجه   هو أضعف الوجوه مطلقاً، بل الريخالوجه األن إ :د اجلماليظهر ضعف قول السي كوبذل

  .له

ة ملا يف ذمة ريثكن تعهدات كميه يعل إذ راه العامة،يما ى هذا مبين علن إ :د الربوجردييوقول الس

مذهب أصحابنا ى ، وأما علأيضاًع مع التعاقب يصح اجلميه ي بل عل،هي علانكما ى واحدة مع بقائه عل

  .ىانته ،األولهو  قوىفاأل

  .نيد ابن العم ومجلة آخرون من املعلقيه السيت علكولذا س

جواز اشتغال ك ، واحدكق جواز اشتغال ذمم متعددة بواجب واحد ملاليفالتحق: كوقال املستمس

ها حاصل، ي اشتغال الذمم املتعددة بالواجب ف فإنة،يفائك الواجبات الما يفكذمم متعددة بواجب واحد 

  .كها الوجوب واملصحح لالشتغال هنا امللياملصحح لالشتغال ف أن ال يفإ املقام نينها وبيوال فرق ب

ه دون أالطالب بر ألن }خر دون اآلأبر{منهم  أو } املضمون له واحداً منهماأأبر إذا هيوعل{

  قال الشارع يف احلرب  إذا ماكبرائه، فهو  إلاالخر، فال وجه



١٣٥

الدين ال أصل علم إرادته إبراء  إذا  منهما برئ دون اآلخر إالأبرأ املضمون له واحداً إذا وعليه

  .دخصوص ذمة ذلك الواح

  .نيخرج اآلاخرإوجب ي خراجه الإ حيث إن )١(﴾ حرج ىمأعلَيس علَى الْ﴿ :ةءفاكالواجب 

هم براء أحدإع، بل معناه يسقط عن اجلم يسقاط املضمون له املال، حىتإاء أحدهم برإ س معىنيول

 إذ يف ذمم الناس، الق له التصرف يف ماله، حينه إ :قالي فال ،براءحق للمضمون له صح له اإلحيث إنه و

براء من أحد  لزم عدم صحة اإلك صح ذل فإنالإذممهم، وى التصرف يف الذمم خالف سلطنة الناس عل

  . أراد}ذاإال إ{ الً وهو مقطوع العدم شرعاً وعق،حدأل

أصل براء إرادته إ{ة للعلم يف مقام الثبوت يخصوص ال أنه ثبات لوضوح من باب اإل}علم{وقوله 

ال { ،ته لهيسقط ماليث يعراض عن ماله اخلارجي، حاإلكه  فإنعراض عنه،سقاطه واإلإ أي }نيالد

  .ما ظهر وجههكل الذمم، ك أن وتربيسقط الدينئذ يه ح فإن} الواحدكخصوص ذمة ذل

ان كه ملا اشتغلت ريذمة غ ألن عدم الثاين،صل األان ك ،نيبرء الد أو  ذمة،أبر أنه علم هليولو مل 

  .بقاء االشتغال، واهللا سبحانه العاملصل األ

  

                                                

 



١٣٦

 ،مون له ما صح رضي املض فإن،هبإذنكان على رجلني مال فضمن كل منهما ما على اآلخر  إذا ):٢٧مسألة (

   وقدراً كان الدينان متماثلني جنساً فإنوحينئذ

  

ون مال يك أن هما مشغولة، اليلكانت ذمة ك بأن } مالنيرجلى ان له علكذا إ{ ):٢٧ مسألة(

  .ما تقدم يف املسألة السابقةك ،فائيكل البدل مثل الواجب اليسبى واحد يف ذمتهما عل

ذن املضمون عنه يف صحة الرجوع إاج ي ملا تقدم من احت}هبإذنخر اآلى ل منهما ما علكفضمن {

  .املضمون عنهى رض إىل الضمانأصل تج حين مل إقاع، ويإ أو عقدنه إ  سواء قلنا،هيلإ

نتقل ما يف يال مل إاملضمون له، وى رض إىل اج الضماني الحت}فان رضي املضمون له ما صح{

  .ما تقدمى ذمة الضامن عل إىل ذمة املضمون عنه

ى ان علكصاحبه حتول ما ى ل منهما ما علك مال فضمن نيرجلى ان له علك إذا :قال يف الشرائع

  .صاحبه إىل ل واحد منهماك

  .ل واحد جامع لشرائط الصحةك ألن  يف صحة هذا الضمان،إشكالال : كوقال يف املسال

  .ل منهماك، الجتماع شرائط صحة الضمان يف إشكال بال خالف وال :ويف اجلواهر

ال إ من الوصف، وأعممراده باجلنس  أن  الظاهر} جنساً وقدراًنينان متماثليان الدك  فإننئذيوح{

 )ع الوجوهيمن مجاآلن وتساوي امل(: انت عبارة اجلواهركم، ولذا كأيت من احليه ما يترتب علين يكمل 

  .فادة املرادإأظهر يف 



١٣٧

 ويف كون أحدمها عليه ، اإلعسار واليسار ويظهر الثمر يف،حتول ما على كل منهما إىل ذمة اآلخر

  . على افتكاك الرهن بالضمان بناًء،رهن دون اآلخر

   أو يف مقدار األجل، وتأجيالً أو تعجيالً، أو جنساًوإن كانا خمتلفني قدراً

  

  .الضمانى ما هو مقتضك }خرذمة اآل إىل ل منهماى كحتول ما عل{

  .ني املالنيالتام بل ثفما هي الفائدة بعد التما: قالي  ال}و{

ر ايان للمضمون له اخلكان أحدمها معسراً كذا إ ف}ساريعسار والظهر الثمر يف اإلي{: قالي ألنه

  .املوسرى ذا فسخ صار متام املال علإيف فسخ الضمان، ف

  .داء له بأن الضمان مبرتلة األ معلالًكره املسالكما ذك }خره رهن دون اآليون أحدمها علكويف {

ما كلو قال  ان أوىلكن، وييف املسألة الثالثة والعشرتقدم ما ك } الرهن بالضمانكاكافتى بناًء عل{

ى ون رهن عليكقد  إذ )داءأالضمان  ألن أحدمهاى عل أو همايان علكن إ  الرهنكاكوافت(: يف اجلواهر

  .أحدمهاى ان رهن علك إذا ر ماكلذة يل منهما فال خصوصك

ظهر ي ولذا ،سانكتعا ي ف،ته أصالًي ومبضمون،ضمانه فرعاًل واحد منهما بكورة ريصصل اواحل

  . من الثمارك ذلريغ إىل بعضه، أو لهكن يبراء صاحب الدإيف  أيضاًالثمر 

يف  أو ،الًي وتأجالًيأو تعج{ما تقدم ك من الوصف عم األ}جنساً أو  قدراًنيانا خمتلفكن إو{

  ن يعد شهرخر بان أحدمها بعد شهر، واآلك إذا ماك }جلمقدار األ



١٣٨

  فالثمر ظاهر

  

 أو ان الدفعي مؤجالًكسواء قساط، أه بيعطي أي خر مقسطاً،أحدمها دفعة واآلكان  إذا ومثله ما

  .خر مطلقاًحدمها مشروطاً واآلأان ك إذا ذاك، ومعجالً

نه، ين يف مال بعابل يف الفرض لو شرط أحدمها الضم:  وأضاف اجلواهر قائالً}فالثمر ظاهر{

الغرماء بسبق ى مقدماً عل  أخذ املضمون له حقه من املال،داءه لفلس قبل األي وحجر علوقلنا بصحته

نئذ يتعلق به حيه، وبإذنون الضمان كاملضمون عنه مع فرض ى املفلس قد استحق عل أن الإ ،تعلق حقه

  .المهكآخر  إىل ،حق الغرماء

ون للعقد مثر بعد يك أن لزميال  عقد وألنه ،صح الضماني فهل ،من هذه الثمار أي نيكمل  إذا نعم

 نه اليبعكالسابق احلال يف املستقبل  ألن مثر، أي  عمل سفهائي بعد عدمألنهصح، ي ال أو ل،ي الدلإطالق

  .ةيال السفهائعمشمل األي طالق الاإل ألن ،الثاينبعد ي

مل  أنه  معكذلصبح يث يخر، حن ماهلما املشابه متاماً باآليل نفريل تبديمن قبنه إ :قالينعم رمبا 

  .ئاًيؤثر شي

ان له التصرف ك، ودلةاخر قبل املبحدمها التصرف يف مال اآلن أليكث مل يئاً، حيأثر شنه إ :هيوف

ون ك أن ى عل،مثل هذا الثمر س له حىتي خبالف املقام الذي ل،مرس األك انعدلةا وبعد املب،يف ماله

ان ك إذا في بنذرهي إذ ،نيرره صاحب القوانيكذي ال يف مثل النذر الإ ،مثر له ال ال حاً أويالضمان صح

  .ف بنذرهيث مل ي حنهالل ببطيق إذا ل بصحة هذا الضمان، خبالف مايقن إ عمل ضماناً،ي أن نذر

  بعدم الصحة  أو ل بالصحة،ي سواء قألنهمنا قلنا المثر له، إو



١٣٩

 ،دى اجلميع رجع على اآلخر مبا أدى أ فإن وحينئذ،وإن رضي املضمون له بأحدمها دون اآلخر كان اجلميع عليه

   فهو املتبعمما عليه ضماناً  أو قصد كونه مما عليه أصالً فإن وإن أدى البعض، منهاملفروض كونه مأذوناً حيث إن

  

  .مرفرق األي قبله الك وبعد الضمان ،ل واحد منهما مشغولةكون ذمة كت

ام خاصة للضمان، كافراً عنده أحكأحدمها ان ك إذا ماي يف صورة التماثل فأيضاًظهر الثمر يمث إنه 

  .ام خاصةكل أحكن ليافركانا ك أو لزموهم مبا التزموا بهأشمله قاعدة يث يح

ه ي باق علألنه فاألولنه يما دأ }هيع عليان اجلمكخر ن رضي املضمون له بأحدمها دون اآلإو{

ه بضمانه يلإ انتقل ألنهف الثايننه يدما أقع أحدمها، ويمل  أنه ضمنه أحد، واملفروضي أو هيؤدي أن بدون

  .ن صاحبهيلد

ن املفروض إ{ـ ه ورضاه فبإذنان ك }ثيحى خر مبا أداآلى ع رجع علياجلمى  أد فإننئذيوح{

  .الضمان منه يف }ونه مأذوناً منهك

ثر كون أيكن صاحبه، وملا يد أو ن نفسهيد يساويل الشامل ملا كبعض ال أي }البعضى ن أدإو{

داء تابع األ إذ }ه ضماناً فهو املتبعيمما عل أو ه أصالًيونه مما علكن قصد إف{ ولو بقدر ن نفسهيمن د

  .داًءأسم يقصد مل يال ن إللقصد، و

 ،كذا أو أعطاه بقدر هذان إ ه فإند مستحقاً للخمس،يان زكد، وين لزيه مخس وديعل انك مثالً

ون للقصد يكه اخلمس، ورمبا يعل ينه وبق مأن برين قصد الدإن، ويالد ي منه وبقأ قصد اخلمس برفإن

  ة مثل هذا املثال يآثار خارج



١٤٠

   وإن أطلق ومل يقصد أحدمها فالظاهر التقسيط،ادعى ذلكن إ ويقبل قوله

  

 إذا خبالف ما ،املشهورى عل  املخمسريطوف يف لباسه غيصلي وي أن صحين مل يقصد الدن إ نهإف

  .مثلة من األك ذلريغ إىل قصد اخلمس،

ى  فأعط،ناًيه مخسون ضماناً ومخسون ديان علك إذا ماكض يف اجلملة، يعلم حال التبعي تقدم ومما

 نيعطاه ستأ أنه إذا ماك ،التساوي أو هلما باالختالف  أو،للضمان أو سبه لنفسه،حي أن  له فإن،عشرة

لنفسه ان له احتساب نصفه كما كس، كبالع أو  منه لنفسه والباقي لضمانهنيان له احتساب مخسك

  .ذاكس وهكبالع أو ن لضمانه،ي لنفسه وعشرنيربعأكاالحتساب باالختالف  أو ونصفه لضمانه،

 }كذلى ادعن إ قبل قولهي{لضمانه  أو هل لنفسه أنه علمي مل }و{ ني مخس مثالًىأعط مث إن

ال إعرف يالنه مما أهم بريته، وغيبصر بنأمها بأنه ري وعلله الشرائع وجامع املقاصد وغ،لضمانه أو لنفسه

تايب القضاء ك يف كالم يف ذلكل اليرنا تفصك، وقد ذإشكالبال خالف وال : من قبله، ويف اجلواهر

  .والشهادات

ض واحلمل يد، ومسألة احليال ية ذيده حبجيأردعه، بل يالقبول والشارع مل ى  العقالء علفقد بىن

  .وما أشبه

 ث الير لقول املدعي، وحكه من فإن، مقام الرتاعديريه  فإن،نيميقبل قوله مع اليو: أما قول اجلواهر

، فهل ني خمتلفني، وقال قولانمينات واأليم بالبكنيب يقضأمنا إ إطالقى  مبقتضنيميه اليان علكشاهد 

  .)القضاء والشهادات(تاب ك احتماالت، وحمله ،تساقطاني أو ريخاأل أو األولؤخذ بي

  ره اجلواهر تبعاً كما ذك }طيقصد أحدمها فالظاهر التقسيطلق ومل أن إو{



١٤١

ة يواألولعدم  إىل حدمها نظراًإ إىل متناع صرفها للعالمة يف القواعد، وعلله جامع املقاصد بكيف ذل

  .شاء، لعدم القصد وامتناع وقوعه بدونه ما إىل صرفهاآلن تمل حيو:  قال،ك ذلنيتعيف

  .أيضاًر اجلواهر مثل هذا االحتمال كوذ

ن للمضمون عنه ية ودائنه ميان دكذا إف، فيالتنص ط النسبة اليبالتقسمرادهم  أن علميومنه 

  .عنهربعون له وعشرون للمضمون أان ك ،نيستى عطأ ونيمخس

ان الزائد عن املضمون عنه كه يان ما أداه زائداً علك  فإنقع وفاًء ملا يف ذمته،يقرب أنه ن األكل

 ،داًءأن يك مل كقصد ذلي فما دام مل ،قصده إىل تاجحي ريداء عن الغاأل ألن كه، وذليالضمان عل يال بقإو

 إذا ماك مور يف سائر األكذلكداًء عنها، وأون يكقصد النفس ل إىل تاجحي ه ال فإنالنفس،ى خبالف ما عل

ه ري أمثاهلا لغأيضاًه يان علكحج نذر، و أو اةكز أو مخس أو ام نذريص أو ه صالة ظهريانت علك

عن املضمون ى قع ما أعطيذ مل إلنفسه، وى ان ما أتك ريأحدها بدون قصد الغبى أت إذا ه فإنجاراً،ياست

  .هيلإحق له يف الرجوع  عنه ال

حدمها أه صومان يان علك إذا له املقام مباي من متثك يف قول املستمسشكالومما تقدم ظهر اإل

دام  ذا يف املقام ماكو: ل قا،حدمهاصح أليبطل، وال يه  فإننيعيوماً ومل ي فصام ،خر للقضاءفارة واآلكلل

 ،نينيحد املتعأال بقصد إ يصل الوفاء القصدحي مل ،خرناً يف نفسه يف مقابل اآلي متعنينيل واحد من الدك

  .المهكآخر  إىل ،اًيونه قصدكال خرج عن إو

   ،ونه عن نفسهكقصد ين مل إون الوفاء عن النفس، وكصل  أن األذ قد تقدمإ



١٤٢

   يف التعيني بعد ذلكه خمرياً وحيتمل كون،وحيتمل القرعة

  

المها كان صومان ك إذا  ماكذلكس يل أنه ماكهما عن نفسه، يلك نيل صوميس املقام من قبيفل

  .طي يف التقسشكالظهر مبا تقدم اإل أنه ماك، ود وصوم عمري مثل صوم ز،هريعن غ

ل، كل أمر مشكا لأل ك واستوجهه احملقق الثاين، وذل،هريما يف اجلواهر وغك }تمل القرعةحيو{

طلق زوجته  إذا ماكواقع له،  ال أي اً،يون واقعيكاً وقد يون ظاهريكل قد كاملش أن وقد حقق يف حمله،

  . بالقرعةنيث تعي، حينيطلق واحدة بدون تع أو ،تهمايالطالق أ أن  يفكمث ش

روه كما ذ أو عن نفسه أنه رناه منكما ذالقاعدة ى ان مقتضك أن ف بعدين احتمال القرعة ضعكل

املنت مجاعة  على تكن سإمها، وريم واجلمال وغكيدان احليط، ولذا ضعف هذا االحتمال السيمن التقس

  .نيمن املعلق

 واحد، وقد قال به رير هذا االحتمال غكما ذك }ك بعد ذلينياً يف التعريونه خمكتمل حيو{

 املراد نيعي أن  إىل الدافعكملى فوع علاملدى بقي ف،دلةه األي الذي تقتضنينه هو املتعأ ب معلالًكاملستمس

  .له

  .ونه عن نفسهك أو طيالتقس يالقاعدة تقتض أن ما تقدم من: هيوف

ان ك إذا ه، أماريعن غ ون عن نفسهيان الدك إذا صحيمنا إون القاعدة الثاين كرناه من كنعم ما ذ

 الإصح يف املقام ين مل إه و فإن،املقامه يف له ب استدل ا مل،ط بالنسبةيه، فالقاعدة التقسرين غين عن نفريالد

  .نين نفريالقاعدة يف دى مقتضأنه 



١٤٣

 فأدى ،كان عليه دين عليه رهن ودين آخر ال رهن عليه إذا  كما، وكذا احلال يف نظائر املسألة،األولواألظهر 

   أو كان أحدمها من باب القرض واآلخر مثن مبيع،مقدار أحدمها

  

ى ه عليمخس عل الحيث إنه  وقولنا وقول املقسط، كقول املستمسى ثار علتترتب بعض اآلمث إنه 

عطاء اخلمس إلزمه ي كنما املستمسي ب،مس خيء له عند رأس السنة حىتيه فال شكقد ذهب مل إذ قولنا،

قع للمضمون عنه من املال يما  إذ نه،ي مقدار دريعطاء مخس غإه يط فالالزم عليامل، أما القائل بالتقسكال

  .ه مخسهيان علكربح حيث إنه س الضامن، وكي يف بدلهى بقي

، األول{ نيه من احملشيعلق عليظهر عند املصنف ومن مل ان األكن إرناه، وك ما ذ}ظهرواأل{

 ن آخر اليه رهن ودين وعليه ديان علك إذا ماك ،يف نظائر املسألة{ط عنده ي يف التقس}ذا احلالكو

الرهن  يان الثاين بقكن إ بطل الرهن، واألولان ك لو  املدفوع فإن}حدمهاأمقدار ى ه فأديرهن عل

ان من ك إطالقب ىن املعطأب: قال يه حىتريغى علس أحدمها ينفسه، ولى هما عليلك ألن سقط،يف

  .املعطي

ان كط، ولو يالقاعدة التقسى ان مقتضكه، ريغى عل أو نفسه،ى نان عليان الدكلو  أنه :فتحصل

  .هريعن غ ون عن نفسه اليك أن عدةالقاى ان مقتضكنفسه ى أحدمها عل

ان كان الوفاء عن القرض كحيث إنه إذا  }عيخر مثن مبمن باب القرض واآلان أحدمها كأو {

ان يف الس كع الذهب ويان مثن بك إذا  أوع،يان مثن املبك إذا ار عدم دفع الثمن، خبالف مايللبائع خ

  قصد  إذا عيبطل الب



١٤٤

أبرأ املضمون له مقدار أحد الدينني مع عدم قصد كونه  إذا  وكذا احلال،التقسيط الظاهر يف اجلميع  فإنوهكذا

  . ال يعلم إال من قبلهألنه ،ادعى التعيني يف القصد إذا  ويقبل قوله،ياألصلمن مال الضمان أو من الدين 

  

  .دوائف من الك ذلريغ إىل ،تفرقا عن الس دفع مثن الذهب حىتيمثن الذهب، ومل  به قرضه ال

ن ينفرى عل أو ،نفسهى انا علكن إ }طيع التقسين الظاهر يف اجلمإف{الة ي املسألة س فإن}ذاكوه{

  .هريغى نفسه وعلى علالدينان ان كن إ ونه عن نفسهك و،هري غإنسانى عل أو ،هريغ

ونه من مال ك{ ئ املرب} مع عدم قصدنيني املضمون له مقدار أحد الدأأبر إذا ذا احلالكو{

 أنه نيع يحىتى بقي كقول املستمسى  وعل،نهما بالنسبةيسقط بيه  فإن}ياألصلن يمن الد  أوالضمان

رجع يان من مال الضمان مل ك  فإنبسائر النسب، أو طيبالتقس أو فيهما بالتنصيلك أو حدمهاأد يري

دار ما ال مبقإق للضامن الرجوع حي ال أنه ه رجع ملا سبق منريان من غكن إواملضمون عنه، ى علالضامن 

  .دفع

ره الطرف حلف، وقد كن أنإ و}ال من قبلهإعلم ي  الألنه ، يف القصدينيالتعى ادع إذا قبل قولهيو{

  .نيمرال األكتقدم وجه 

  .هينفعلى  نيميان له الكخر اآلى أحدمها العلم على ولو ادع: قال يف اجلواهر

  .لعامل واهللا سبحانه ا،تاب القضاءك يف كالم يف ذلكل اليرنا تفصكوقد ذ

  



١٤٥

  ال يشترط علم الضامن حني الضمان بثبوت الدين على املضمون عنه): ٢٨مسألة (

  

 ك وذل}املضمون عنهى ن علي الضمان بثبوت الدنيشترط علم الضامن حي ال{ ):٢٨ مسألة(

ه صلى اهللا علي(شمله ي النيب ي، فال كغرر عرفاً يف ذل اً، واليئونه عقالكمناطه بعد  أو لي الدلطالقإل

  .هي ظهوره والتسامل علك عن الغرر، بل رمبا استظهر من جامع املقاصد واملسال)وآله وسلم

 وعدم االشتراط هو الظاهر من ،كوعمومات الصحة تقتضي عدم اشتراط ذل: كقال يف املستمس

  بل،هيأحدهم تأمل ف أن الإاملنت، ى توا علكث سيح ،ثرمى كعل لمامكن ظفرت بي الذنيافة املعلقك

املناط  أو ،طالق ملا عرفت من اإل، عدم اشتراط علم املضمون عنه وال املضمون لهكذلى مقتض

 وحنوه أوفوابأن عمومات :  الضمان نقولأدلة يف إطالقال  إذ العلم،ى ة، بل لو أصر عليالعقالئ

  .شملهي

 ،شبهاأل ىة املال، فلو ضمن ما يف ذمته صح عليمكشترط العلم بيوال : ن قال يف الشرائعكل

قربه يتاب، وال ما ك يف دوجي ال ما ،ان ثابتاً يف ذمته وقت الضمانك أنه نةيلزمه ما تقوم به البيو

  الألنهصح، يه مل يشهد به علي، أما لو ضمن ما نيميه املضمون له برد اليعلحيلف املضمون عنه، وال ما 

  .ىانته ،علم ثبوته يف الذمة وقت الضماني

ماً كرشاد واملختلف حر واإليالتحر يكما يف القواعد وحمك :ةريخ العبارة األبعد وقال يف اجلواهر

  .يد والتقيعن املف يكذا املبسوط والسرائر، بل هو احملك، والًيوتعل



١٤٦

   صح، ما عليهي عل: فقال فلو ادعى رجل على آخر ديناً،كما ال يشترط العلم مبقداره

  

ل يصحاب بقاعدة نفي الغرر وبدلاأل إىل نسبه أن درامة بعكواستدل لالشتراط يف مفتاح ال: أقول

عتاد يبل به بأساً، ى ري  والعقل ال،صحاب عدم االشتراطاملشهور عند األ أن ن قد عرفتكالعقل، ل

صالة أ بكل فال جمال للتمسيشمله الدليذ إ، و)١(ل نفي الغرريشمله دل ي فال غرر عريف حىت، العقالءكذل

  .ةكوكعدم الصحة يف العقود املش

 أنه علميمل  أو درهم، أو ناريد أنه علميمل  إذا ماك وال جبنسه، }شترط العلم مبقدارهي ما الك{

  .مائة أو عشرة

ة ائ العشرة واملنيان قصده بكذا إون مقصوداً يف الضمان، فيك و،ون غرراً عرفاًيك ال أن لزمينعم 

 والعقود تتبع القصود، وقد تقدم يف ،ضمانقصده عند الي مل ألنهثر منها، كن ضامناً لأليكثر مل كان أكو

  .عدم اشتراط العلم مبقداره األوىلاملسألة 

  .}صحي ،هي ما علعلي{ : الضامن}ناً فقاليآخر دى رجل على فلو ادع{

، فهل ة مثالًائاملإىل  أنه منا ظنإان ألفاً، وكمقداره  أن علميمل  أنه كالضامن بعد ذلى ادع مث إن

ذمة ى ه علؤبقاصل األ و،ال من قبلهإعرف ي  الألنهاملضمون عنه نفسه، ى ي علون الباق يكصدق حىتي

  ار كنل اإلي من قبألنهصدق، ي ال أو املضمون عنه،

                                                





١٤٧

ثبت باإلقرار السابق على ن إ  وكذا، سواء كانت سابقة أو الحقة، ثبت بالبينة جيب عليه أداؤه فإنوحينئذ

  الضمان

  

ه يف أن ىأراآلن د ويه مال زيف أن ظننت:  مث قال،دي صندوقه لزن ما يف أما لو أقركقرار، بعد اإل

تفويت سبب ضمانه  إذا دفع التفاوتي أن هيب علجيمنا إقل، وصدق يف ضمانه لألي أو ه،مايل ومال

ن غرور، احتماالت، والظاهر يكمل  إذا من غره، خبالف ما إىل رجعي غار، واملغرور ألنهاملضمون عنه، 

  .رك منألنه نيميالعليه لزم ي واألول

  .ه من بابه ال من باب الضمانيان علك ،ان عن جهل من الغاركن إو ،حصل الغرور إذا نعم

ى  عل}سابقة{نة ي الب}انتكه سواء ؤداأه يب علجي{ أصله ومقداره }نةي ثبت بالب فإننئذيوح{

ما ك، نةيتقوم به الب  أنالإ: )عليه السالم(نة، مثل قوله ية البيل حجي دلطالق إل}أو الحقة{الضمان 

  .د والقضاءي التقل:تاىبكله يف يرنا تفصكذ

ى قرار العقالء علإ ألن }الضمانى السابق عل{ من املضمون عنه }قرارثبت باإلن إ ذاكو{

  .الضامن إىل ذا ضمنه ضامن انتقلإه، فيذا فثبت علكه يأنفسهم جائز، فقد أقر املضمون عنه بأن عل

نة يقاوم البي  الألنهقرار، نة سقط اإلي ببكذب الضامن املقر وأثبت ذلكو لنه إ :قالي أن نبغيينعم 

  .نةيتها بالبيرض وحنوها تسقط حجد والسوق واأليال أن ماكثبت احلق واقعاً، ي قي اليطر أنه بعد



١٤٨

  أقر املضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمني املردودة إذا  وأما،أو باليمني املردودة كذلك

  

 أو ن،يالدأصل تنازع املضمون عنه وله يف  إذا ماك ، قبل الضمانكذلك و} املردودةنيميأو بال{

نة يقم املضمون له البي ومل ،ه املضمون لهيدعيقدراً الذي  أو أصالً نير املضمون عنه الدكنأ وقد ،يف قدره

ف حلفون له املضمى  علنيمي اللف وردحيالنفي فلم ى  علنيمياملضمون عنه الى ان علك ف،دعواهى عل

 ردين مل إن، ويثبت الديول كقلنا بأن جمرد الن إذا مايقال مثله في أن نبغيين، بل ي الدكثبت بذليث يح

  .نيميال

قرار مثبت، وقد ضمنه اإل ألن الضامن،ى ثبت علي فهل }أقر املضمون عنه بعد الضمان إذا وأما{

ما كن، ينة املثبتة للديجراء الضمان قبل البإان ك إذا ماكثبات، جراء الضمان قبل اإلإان كن إوالضامن، 

 ، اجلواهرريتفسى ما يف الشرائع علكثبت، ي ال أو منهم، يكارم يف ما حكالصالح وأبو امل أبو هيلإذهب 

  . احتماالن،ريقراراً يف حق الغإون يكقربه املضمون عنه بعد الضمان الذي يوال ما : قال مازجاً

 كي عن املقنعة فألزمه به، ويف املسالكما حكثبت يفهل  الضمان،  بعد} املردودةنيميأو ثبت بال{

ون اخلصم ك نيها بي لعدم الفرق ف،هيداء علتجه وجوب األينة يالبك املردودة نيميون الى كبناًء عل

ظهر من الشرائع يما كثبت ي ال أو قرار،ثبت ا مطلقاً، خبالف اإلياحلق  ألن املضمون عنه، أو الضامن

   عدم ني وب،األولالضامن فى  رضنيفصل بي أو ،نيميه املضمون له برد اليلف علحيا وال م: قال



١٤٩

  أنكره إذا فال يكون حجة على الضامن

  

   .ىة والقاضيما عن النهاكرضاه فالثاين، 

 ك واختار هو ذل،هيدعيما ى املضمون له عل أي  حلف، فإن: عنهما، قالقال يف اجلواهر نقالً

  . حجة يف حقه، احتماالتنيميون اليك ف،أيضاًورة اخلصومة معه ريلص ،ه اخلروج منهيوجب عل

 نيميقرار املضمون عنه بعد الضمان وحلف املضمون له الإ }ونيك ال{ أنه ى املصنف عل}ـف{

  .}رهكأن إذا الضامنى حجة عل{ه من قبل املضمون عنه ياملردودة عل

ره ك املردودة، فلما ذنيميأما عدم الثبوت بال، ورييف حق الغقرار إ ألنه ف،قرارأما عدم الثبوت باإل

ل يم يف فصل اخلصوصة لقصور دلكون حجة للحاكت رار من هذه اجلهة القمبرتلة اإل أا  منكاملستمس

  .كتها عن مشول ذليحج

املضمون  إىل رجعيالضامن  إذ قرار يف حق النفس،إنه أقرار، فقد استدل له بة اإليما من قال حبجأ

 بالسماع مما قراره هدر احلق، فهو أوىلإلزم من عدم مساع ياً فريثكواقع  أنه  إىلضافةباإل ،خرةعنه باآل

، أًقرار بالقتل خطسمع اإلي قل أحد بأنه اليالعاقلة ومل ى ة عليالد حيث إن، أًأقر بأنه قتل فالناً خطإذا 

  .مثلة من األك ذلريغ  إىلاة،كالزى ن عليان الدك إذا ماي ف،ن لفالني بأنه مدريأقر الفق إذا ذاكو

  .مع املصنفصل األان كن إالصناعة، و إىل أقربوهذا 

قتضي عدم ي أدلتها إطالق و،ا حجةأ املردودة، فقد استدل له بنيميثبوت باللوأما من قال با

الضامن، فالقول بقصور ى ذا ثبت يف حق املضمون عنه ثبت علإبعده، ف أو وا قبل الضمانك نيالفرق ب

  . ظاهر الوجهري غكتها عن مشول ذليل حجيدل



١٥٠

 ولو اختلف الضامن واملضمون له يف ثبوت الدين أو مقداره فأقر الضامن أو رد اليمني ،ويلزم عنه بأدائه يف الظاهر

  على املضمون له

  

 إىل أقرب أيضاً شامل هلما، وهذا طالقاإل إذ الضامن وعدمه،ى  رضنيعدم الفرق بعلم يومنه 

  .األصلى الضامن مقتضى ة عليعدم احلجان كن إالصناعة، و

 فحلف املضمون له نيميرد ال أو ،ن الذي أقر بهيداء الدأ أي }بأدائه{ املضمون عنه }لزميو{

ثبتان الواقع فهما يقرار واحللف ال اإل ألن )يف الظاهر(: منا قالإ و،قرار واحللف حسب اإل}يف الظاهر{

  .ةينة طرق ظاهريالبك

 ألنهفراغ ذمة املضمون عنه، ب ظاهر للعلم ريهذا اللزوم غ: املاتن بقولهى  علكل املستمسكوقد أش

ء الذمة قبل الضمان فال موجب يان بركن إت بالضمان، وأان مشغول الذمة قبل الضمان فقد بركن إ

  .ىانته ،هعلم بعدم استحقاقي فأخذ املال منه مما ،الشتغاهلا

 وقد اعترف بأنه ،ن الضامناضمى ل عليدلدل يمل حيث إنه  ،يم ظاهركاحلن إ :هيرد عليو

ه  فإنون،يس مبدينه لأعلم بيون والضامن ينه مدأاعترف ب إذا ماكداء، فهو ه األيان الالزم علكون يمد

  .داءقراره األإم كان الالزم حبكن إ و،يؤدي أن الضامنى س عليل

 إذا ماكه، ريغ أو قام سواء يف امل}مقداره أو نيولو اختلف الضامن واملضمون له يف ثبوت الد{

ه ريقبل تربعاً من غ أو أبرأاملضمون  أن دعاء الضامنن إلي سواء يف الد،ن معلوم مث اختلفايدى ضمنه عل

  .يف مقداره أو ،ئاًيطلب شيفال 

  املضمون له ى  علنيميرد ال أو{قوله املضمون له ي مبا }فأقر الضامن{



١٥١

  .هبإذنالضمان أصل  وإن كان ،منكراًكان  إذا فحلف ليس له الرجوع على املضمون عنه

  تشهد بثبوته حني الضمان أن وال بد يف البينة املثبتة للدين

  

 املضمون عنه }انك إذا املضمون عنهى س له الرجوع عليل{نة ين بكث مل تيح }فحلف

ى  علاملقر الى ثبت عليقرار  اإل فإناملضمون عنه،ى ن عليثبت الدي قرار الضامن الإ ألن ك وذل}راًكمن{

  . املردودةنيميذا حال الكه، وريغ

 قرار وحنوه يف حقه،ة اإليوجب حجيذن املضمون عنه ال إ  فإن}هبإذنالضمان أصل ان كن إو{

  .نهمايه ال تالزم شرعي وال عقلي بفإن

  فإن}الضمان نين تشهد ثبوته حأ{املوجبة الشتغال ذمة الضامن  }نينة املثبتة للديوالبد يف الب{

مل  ،وقد فرض عدم العلم به ،نة اشتغال ذمتهيالبتثبت  الث ي ما يف ذمة املضمون عنه، وحالضمان نقل

  : قسامأمخسة ى نة علبي ال فإنن نقل،يك

ذمة  أن أثبتت إذا ماك الضمان، نيح إىل ه وعدمهؤن بقاكمين قبل الضمان مبا يا أما تثبت الدأل

   .انت مشغولة قبل سنة من الضمانكاملضمون عنه 

   .ن سقوطهكمي  الضمان ومثله قبل الضمان مبا النيتثبت حأو 

ون مائة الشتراء يمد أنه رمبا تثبت إذ  الضمان،نيونه حى كدل علي تثبت بعد الضمان مبا الأو 

تحقق قطعاً ذا الثمن لشهر حمرم، ي االشتراء مل  فإن،نه يف شهر حمرميدن إ وقال، ل لنفسه وعائلتهكاأل

   .وناًيمداحلجة  ي يف وقت الضمان وهو شهر ذانك أنه ىدل عليمما 

  .احلال إىل ناً ممتداً من قبل الضمانيد أي تثبت مطلقاً،أو 

   املدة، مما ينيون بدون تعيمدنه إ تثبت يف اجلملة، بأن قالتأو 



١٥٢

  .هؤفلو شهدت بالدين الالحق أو أطلقت ومل يعلم سبقه على الضمان أو حلوقه مل جيب على الضامن أدا

  

 ني، وحطالق اإل:نيون يف صورتيكمنا إربعة املتقدمة، والضمان ل من األى كانطباقه علن كمي

  .ضمانال

ن يأثبتت الد أو }حلوقه أو الضمانى علم سبقه عليطلقت ومل أ أو ن الالحقيفلو شهدت بالد{

دم ثبوت  فلعنياألول أما يف ،}هؤداأالضامن ى ب علجيمل { الضمان نيه وعدمه حؤن بقاكميالسابق مما 

ان كن إن االستصحاب وما يف الثالث فألأعدمه، وصل األذمة الضامن و إىل نتقلين حال الضمان ليالد

  .ن املستصحبي مثل الدرياملنصرف من الضمان غ أن الإن، يماً يف بقاء الدكحم

روا ك وقد ذ،داءان الالزم األك ،ثبت شرعاًيما أي  ،املستصحب منه ان من قصدمها حىتك إذا نعم

م يف ما تعلق اجلرح بوقت كوجب نقض احلينه أم وكنة جبرح الشهود بعد احليام البيمثله يف باب ق

  .يف اجلملة أو بعدها أو تعلق بقبل الشهادة إذا ان متعلقاً باملمتد، ال ماك أو الشهادة

  



١٥٣

 ، التكلم ذا الكالم وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حني، ما تشهد به البينةي عل:لو قال الضامن): ٢٩مسألة (

وال ، فما يف الشرائع من احلكم بعدم الصحة ال وجه له، حينها طريق إىل الواقع وكاشف عن كون الدين ثابتاًأل 

   ال يعلم ثبوته يف الذمةألنهللتعليل الذي ذكره بقوله 

  

 ،قرارإه يلإ ه ضمن مبا حصل بالنسبةيقر بثبوته علي أو  ما أقر}يلو قال الضامن عل{ ):٢٩ مسألة(

  .لهيشمله دليردع الشارع عنه في ضمان عقالئي مل ألنه كوذل

 ال أو ضمن الواقع،يمنا إثبت الواقع، والضامن ي قرار الاإل ألن ضمن مطلقاً،ي ال أنه فاحتمال

قراراً، إقطعاً وال  ن مشغول الذمة اليك حال الضمان مل ألنهقر بعد الضمان، أما  أي ضمن يف الثاين،ي

  .هي وجري غ،قرار حصل بعد الضماناإلأن  لفرض

لم ذا ك التنيه أداء ما شهدت بثبوته حي وجب عل،نةيتشهد به الب ما{ ي عل:ولو قال الضامن

 ،ما عرفت يف املسألة السابقةك الوقت، كيف ذل أو سواء شهدت امتداداً أي  الضمان،نيح أي }المكال

}عليه السالم( قال }نهين ثابتاً حيون الدك عن اشفك و،الواقع إىل قيطر{الشهادة  أي }األ( :

نةيتقوم به الب أو ،نيتستب  حىتكذلى لها علكاء يشواأل.   

  .نةية البي املثبتة حلجدلة من األك ذلريغإىل 

علم ي  الألنه :قولهبره كل الذي ذي وال للتعل،وجه له م بعدم الصحة الكفما يف الشرائع من احل{

   ألنهصح، يه مل ي لو ضمن ما تشهد به عل: قال،}ثبوته يف الذمة



١٥٤

  ، البينة احملتمل للثبوت بعد الضمانإطالقيكون مراده يف صورة  أن إال

  

  .علم ثبوته يف الذمة وقت الضماني ال

ما كل، يالتعل له ذا ني معلل،رشاد واملختلفر واإليعن القواعد والتحر يكم حمكهذا احل: أقول

  .وط والسرائرد والتقي واملبسيي عن املفكح

نه ملا علم اشتراط صحة الضمان بثبوت أ تبعاً جلامع املقاصد بك وفسر يف املسال:قال يف اجلواهر

 إذ صح،ي فال ،تجددي وملا كذلكان ك إذا غة املزبورة شامل ملاينئذ بالصين يف الذمة حاله فضمانه حيالد

رادة العموم إمع فرض  ـ املتجهن إ :هيوف .اخلاصى دل علي العام ال ألن الضمان املتقدم،ى دل علي ال

 ال ، والبطالن يف املتجدد،الصحة يف الثابت ا وقت الضمان ـ ك ذل)ما(غة القتضاء لفظ يمن الص

ونه كث ينة من حيثبت بالبيان عدم صحة ضمان ما يرادة بإ بك ذلريتفس األوىل ولعل ،عيالفساد يف اجلم

ق ينة طريرة عدم جعل عنوان الضمان ما يف ذمته والب ضرو،بجيمل  نئذ من ضمان ماي حألنه، كذلك

ل املزبور يف املختلف ي ومن هنا أردف التعل،ثبت، والفرض وقوعه قبل ثبوايان العنوان ما كملعرفته، بل 

  .الم اجلواهر ملخصاًى كتهنا ،بجي ضمان مل ألنهصح ي فال :قولهب

خلاص ببطالن العام مبا هو عام، هذا اوجه لبطالن  ال إذ هما تام،ي اجلواهر علإشكال :أقول

  .هيالم فكأيت الي اجلواهر فسريما اعترفا به، أما تفسكالم احملقق كس ظاهر يما فسراه لأن  إىل ضافةباإل

  }نة احملتمل للثبوت بعد الضماني البإطالقون مراده يف صورة يك أن الإ{



١٥٥

 من ضمان ما ألنه بالبينة من حيث كونه كذلك مراده بيان عدم صحة ضمان ما يثبت أن وأما ما يف اجلواهر من

 والفرض وقوعه ، بل جعل العنوان ما يثبت ا، حيث مل جيعل العنوان ضمان ما يف ذمته لتكون البينة طريقاً،مل جيب

  . فهو كما ترى ال وجه له،قبل ثبوته ا

  

 قبل الضمان مما باًان مطلوك الضمان، وقد تشهد بأنه نيان مطلوباً حكنة بأنه يذ قد تشهد البإ

ة املمتدة الشاملة يان مطلوباً بعد الضمان، وقد تشهد باملطلوبكوقد تشهد بأنه  ،هؤه وانتفاؤتمل بقاحي

ى نئذ علينة حيال داللة للب إذ ثبت،ي خرب اله يف األ فإنة يف اجلملة،يوقات الثالثة، وقد تشهد باملطلوبلأل

  .ان الطلب حال الضمانك إذا الإون يك الضمان ال أن الطلب حال الضمان، مع

ثبت يان عدم صحة ضمان ما يأن مراده ب{ ـالم احملقق بك ري تفس}وأما ما يف اجلواهر من{

شار به يبعنوان مالزم له ل أو ن بعنوانهيالضمان البد من تعلقه بالد ألن }كذلكونه كث ينة من حيبالب

يف ذمة  ما إىل ةيرية واملشيوجه املعرفى نة عليلبانت اكح ما ي، فالصحكذلكس ينة ليشهد به البيه، وما يلإ

  .دييوجه التقى نة عليان الثبوت بالبك إذا ما  ال،املضمون عنه

 بل ،قاًينة طريون البكتيف ذمته ل عل العنوان ضمان ماجيث مل ي ح،بجيمل   من ضمان ماألنه{

 }قبل ثبوته ا{الضمان ي  أ}وقوعهوالفرض { يف املستقبل }ثبت ايما { يف الضمان }جعل العنوان

وجه الستفادة اجلواهر من الشرائع هذا  ال أنه ن املصنف أرادأك ،}وجه له الى ما تركفهو {نة يبالب

  رادة إر يتقدى عل أنه  ال،املعىن



١٥٦

  .وركم املذكوجه للح ال الشرائع هذا املعىن

فال وجه ملنع املصنف  ،ملعىنرادة الشرائع هذا اإد يؤيما تقدم مما ك كر ذلكاملختلف قد ذن إ :هيوف

  .اهيإ

، ون املراد من الشرائع ما فهمه اجلواهركر يتقدى ور علكم املذكوجه للح ال أنه ن أراد املصنفإو

  .بجيضمان مل  أنه  وهو،وجهه واضحن إ :هيفف

ون يك ف، وهو عدم العلم حال الضمان بالثبوت حاله،أمر رابعى رامة محل العبارة علكويف مفتاح ال

  . الشتراط العلم بالثبوت حال الضمان،حي صحريضمان جمهول الثبوت وهو غمن 

ن يان العلم وقت الضمان بثبوت الدكلو  إذ صحاب،ة األريد عن سي بأنه بعكورده املستمس

ه مبثل هذه يلإشارة مهاله، واإلإتبهم ال كان الالزم عده يف مجلة شرائطه اليت فصلت يف ك ،شرطاً للضمان

  . ثابتري وهو غ، الغررريه غيل عليعدم الدلى اً علالعبارة، مضاف

 كالعرف ذلى ري ال إذ ،ثابتنه إ ففيه ،غرر ال أنه  أيراد عدم الثبوت نفي املوضوع،أن إ :أقول

صلى اهللا عليه ( لعدم ثبوت ي النيب ،ونه غرراً ال مانع منهكمع نه إ  أيم،كراد نفي احلأن إغرراً، و

 ،كتبه من الشرح ذلك يف مجلة من )رمحه اهللا(راره كنة تيهو الظاهر منه بقرماك ، عن الغرر)وآله وسلم

  .هيهم التسامل علة، وقد عمل ا الفقهاء، بل ظاهريثابت لورود الروانه إ هيفف

  



١٥٧

 وما ، بأن يضمن عن الضامن ضامن آخر ويضمن عنه املضمون عنه األصيل،جيوز الدور يف الضمان): ٣٠مسألة (

 ولعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان ، وبالعكسعدم صحته الستلزامه صريورة الفرع أصالًعن املبسوط من 

   كذلكأيضاً بل الثاين ، غري صاحل للمانعيةاألول بأن ،مردود

  

ضمن عنه املضمون يضمن عن الضامن ضامن آخر وي بأن ،وز الدور يف الضمانجي{ ):٣٠ مسألة(

  .ث منعهيي عن املبسوط حكلمح خالفاً ل،ما هو املشهورك }ليصعنه األ

 ألنه منصرف عنه طالقاإلن إ :قالي فال ،أمر عقالئي أنه ات معطالقما املشهور فقد استدلوا باإلأ

  .ةيالعقالئ إىل  منصرفةدلة عقالئي واألريغ

ل عدم يوظاهر الدل، }سك وبالعورة الفرع أصالًريوما عن املبسوط من عدم صحته الستلزامه ص{

  .كذلك ريصيس منه ما يالغالب العقالئي مما ل إىل منصرف ألنه، كمثل ذل

 ري غاألولمردود بأن {ل يشمله الدل ياً حىتيس عقالئي فل}انكما كن يائدة لرجوع الدفولعدم ال{

  .البائع ما باعهى اشتر إذا  بل هو مثل ما،كل عدم مثل ذليظاهر الدل أن سلم نال إذ }ةيصاحل للمانع

ما يف ك ،دلة األإطالقوجب اخلروج عن ي ائدة الفجمرد عدم الألن  }كذلك أيضاًبل الثاين {

ة، وهي ال تالزم الفائدة، بل تالزم الغرض العقالئي، بل يار يف الصحة العقالئي املع فإن،كاملستمس

  ه ضرر يما فى قدمون عليالعقالء 



١٥٨

  .إشكال وكذا جيوز التسلسل بال ، واإلذن وعدمه، ويف احللول والتأجيل،الفائدة يظهر يف اإلعسار واليسار أن مع

  

  .ما أشبه أو بياملشتري قر أن ع بالضرر ملالحظةيالبك ،جل حصول غرض هلمأل

علم به املضمون له صح يحدمها معسراً ومل أان ك فلو }ساريعسار والظهر يف اإليائدة فال أن مع{

  . خبالف املوسر منهما،له الفسخ

 والرهن ،}ذن وعدمهواإل{ ،سك وبالعال مؤجالًصح جعل احليث ي ح}ليويف احللول والتأج{

  .ك ذلريغ إىل ،براء ولوازمه واإل،وعدمه

اجلواب  إذ ة صحة الضمان،يلكنفع اجلواب الثاين يف ي مل األولال اجلواب  لو أنه ال خيفىن كل

  .ةيلكلض السالبة اية نقياملوجبة اجلزئ ألن ة عدم الصحة،يلكبطل يائدة، نعم هو فصحح مواضع اليالثاين 

القاعدة، ى تعدده، وهو مقتض أو ان بدون تعدد الوسائطكان، فاجلواز مطلق، سواء كف كيو

  . يف جواز الدورإشكال ال: ولذا قال يف اجلواهر

شبهة يف جوازه، وقال   ال:ك قاله يف اجلواهر، وقال يف املسال}إشكالوز التسلسل بال جيذا كو{

الدور ى ظهر جواز اشتماله علي كصحاب، وبذله عند األيف فالظاهر عدم اخلال: جممع الربهان يكيف حم

  .اًعوالتسلسل م

  



١٥٩

 يضمن عنه بالوفاء من طرف اخلمس أو الزكاة أو املظامل أو حنوها أن  جيوزكان املديون فقرياً إذا ):٣١مسألة (

  كانت ذمته مشغولة ا فعالً إذا ،من الوجوه اليت تنطبق عليه

  

 أنه  من باب مثالً،)عليه السالم(مام و مستحقاً لسهم اإلأ }اًريون فقيدن املاكذا إ{ ):٣١ مسألة(

اة من باب كمستحقاً للز أو ،ننايدى اخلمس عوننا علن إ :)عليه السالم(مام سالم، فقد قال اإلدم اإلخي

  .شبهأما  مؤلفة أو أو ،ونه عامالًك

وز هلما صرفهما جيث ياة، حكه اخلمس والزيمن عل أو اتهد،ك الويل }ضمن عنهي أن وزجي{

 أو اةكالز أو من طرف اخلمسبالوفاء {نفسهما أم يف صرفهما بكانا استجازا احلاكبأنفسهما، ولو بأن 

شبه أما  أو الطالبى ده وقف عليان بك أو ،ريالفق إىل ناراًيؤدي دي أن نذر إذا ماك }حنوها أو املظامل

ضمن مبال ي أن صح، فهو مثلي  املنطبق من الوجه الريغ أن  لوضوح}هيمن الوجوه اليت تنطبق عل{ كذل

  .هريغ

ل الضمان يف مال ي من قبألنه كصح ذليمنا إ و}مشغولة ا فعالً{ ذمة الضامن }انت ذمتهكذا إ{

 ريالفقى ن الذي عليه احلق ذمته بالدي فقد شغل الذي عل،نيما تقدم يف املسألة الرابعة والعشرك نيمع

صح يمنا إاة وحنومها، وكه من اخلمس والزيعطائه من املال اخلاص الذي علإد ييقت أو وجه اشتراط،ى عل

ه احلق بنفسه ي الواجب علألنه أو ،هيجازة من الفقباإل أو ته بالفقاهة،يانت والك ويل سواء ألنه كله ذل

  .ه فالذمة مشغولةي وعل،مقرر شرعاً وهذا مصرف ،شاء من املصارف املقررةيث يضعه حي أن وله

مصرف  إىل رين من ذمة الفقي من نقل الدكرمها املستمسكخران اللذان ذاآلن االا االحتمأم

  ون املتعهد الصرف اخلاص ومن التعهد يك بأن ،هريغ أو اخلمس



١٦٠

  بل وإن مل تشتغل فعال

  

هما يد علريال باملال، فان بالوفاء كالتعهد  ألن بالوفاء من احلق اخلاص من دون اشتغال ذمته باملال،

  .ن ضمانيكن مل يذمة للضامن تتحمل الد ث اليه ح فإن،سا من الضمان الشرعييما لأ

ة ي وثبوت هذه الوال،احلقى ة له عليوالى توقف عليرناه من الفرض بأنه كما ذى ه علإشكالأما 

 هايكب متلجيفارات وحنوها من احلقوق اليت كخصوصاً يف اخلمس ورد املظامل وال، دلة واضح من األريغ

آخر  إىل ،اًيكس متليور لكالنحو املذى  والوفاء عل،يكال بالتملإه احلق ي ذمة من علأترب ه ال فإن،ريالفق إىل

  .المهك

 جعل  فإنة،يشاء له واليما كان له التصرف ك إذا ه احلقيو من علأ ،جازهأمن  أو مكاحلا أن دريف

االجتهاد ( تايبكرنا يف ك وقد ذ،ء والضمان املتعقب بالعطاء وفا،ةي الوالنياره هو عياحلق حتت اخت

ما هو كسالمي، طار اإلون يف اإلؤل الشكه لية الفقيمها مشول والريغ و)سالمم يف اإلكاحل( و)ديوالتقل

  .مهاري وغرجعوااف وخلفائياملستفاد من 

د ين قال السإ و،املاتنى ه علريد الربوجردي وغيالسك نيوت مجلة من املعلقكوجه سعلم يومنه 

 خصوصاً يف ما عدا شكالة اإليجواز الضمان يف غا: د اجلماليوز مطلقاً، وقال السجي بل ال: العمابن 

  .بعد عدم جوازه مطلقاًي اة بل الكاخلمس والز

   اة،كز أو م مخسكن عند احلايكمل  إذا ماك }ن مل تشتغل فعالًإبل و{



١٦١

  .إشكالعلى 

  

نقل ما يف يالضامن  أن الفرض ألن ك وذلاة،كه اخلمس والزيرأس السنة من عل إىل مسخيمل أو 

 وجود احلقوق كشترط يف ذليدائه عن احلقوق، وال أبشرط  أو داًيذمة نفسه مق إىل ذمة املضمون عنه

 كوذلنئذ، يموضوع ح ال إذ ن،ست موجودة اآليضمن العطاء حاال، واحلقوق لي أن صحي نعم ال ،اآلن

جارة إه من يؤدي أو ديق أو ضمن بشرطي أن ثلفهو م ، يف اجلملةكمبحث صحة ذلأصل خارج عن 

ونه كل الضمان بعد ي دلطالق إلكصح ذلي، وامنا وجود هلما فعالً المها الكمثرة بستانه، و أو داره

  .اً يف نفسهيعقالئ

علهما جيف كي ف،مهااة قبل وجودكاخلمس والزى  علكم واملالكة للحايال وال إذ }إشكالى عل{

ة، فهو ية احلالية تصحح الوالي االستقبالةرطيالس ألن ه،ي فشكالظاهر عدم اإلن الكمتعلق حق الضمان، ل

 ما اليئة في نسك ذلريغ إىل نعام الصدقةألعلفاً  أو تواكع الزي لتجماة حمالًكالز ويلى اشتر إذا  مارينظ

ذا جرت ه، وليلإ وصوهلا نيها حياة جبعله الثمن علكالزى ون عليك االشتراء  فإن،اة حاالًكوجود للز

ما الصحين ياة الذكاخلمس والزى سالم علون اإلؤملشاهرة الطالب وسائر شالقرض ى ة الفقهاء علريس

  .بعداً

  



١٦٢

 بل ،يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي أن جاز ، أو مخساًكان الدين الذي على املديون زكاةً إذا ):٣٢مسألة (

  .إشكال على ،وآلحاد الفقراء

  

مقامسة  أو أو خراجاً أو جزيةً }مخساً أو اةًكون زياملدى ن الذي عليدان الك اذإ{ ):٣٢ مسألة(

ه يان ملن علك إذا للسادة والفقراء وسائر املصارف، أو }م الشرعيكضمن عنه ضامن للحاي أن جاز{

 ألن ك وذل،}حاد الفقراءبل وآل{: م له، ولذا قالكجازة احلاإبعد  أو ما ابتداًءإه بنفسه، يعطي أن احلق

شمل الضمان يف مثل يل الضمان ي دلإطالقون، ويه احلق مديموال، ومن عل األكم وحنوه هلم تلكاحلا

  .هذه املوارد

ناً يانت دك إذا نة للجهاتيم يف الصدقات املعك احلكذلك و:كوجه قول املستمسعلم يومنه 

 كل ذلكلشرعي، م اكان القبول من احلاكال إان، وكن إ نة اعترب قبول الويل اخلاصيفضمنه للجهة املع

  .ىانته ،ة للصحةيقتض املدلةلعموم األ

مثلة، وقد  من األك ذلريغ إىل فضمنه ضامن، يف هذه املدرسة عه للطلبة مثالًيان رك إذا  ماكذلكو

  .ما شاهدناهى ام الشرع يف عصرنا احلاضر علكه اخلمس عند حيجرت العادة بضمان بعض ملن عل

د اجلمال، ي وقواه الس،دان ابن العم والربوجردييه السيت علكن سإه، وي وجري غ}إشكالى عل{

ون املال، بل وال حق هلم كلمي حاد الفقراء الآ ألن  ظاهر،شكالاإل: ث قاليده، حيي تأكوظاهر املستمس

  .هية هلم علي فال والكء من ذليشى ل هلم عليدل ال إذ ه،يف



١٦٣

ما ك يف الثاين فقط، شكالاملصنف اإلد يري أن الإ اللهم ى،له أخص من املدعيدلن إ : أوالً:هيوف

  .ه ما قالوه يف االستثناء املتعقب للجمليقتضي

مر، احنصر األ إذا خصوصاًال يف أفرادها، إتتحقق  عة الي الطب فإنحاد الفقراء هلم احلق،آ بأن :اًيوثان

  .انوا عشرةكة وي القرك فقراء تلريغ إىل اتهكصال زيإن من كتمي ة اليان يف قرك مثالً

ِإنما ﴿ :وقال سبحانه ،)١(﴾ِللساِئِل والْمحروِممعلوم  أَمواِلِهم حق   يفنيالَّذ﴿و :ال سبحانهق

  .ك ذلريغ إىل ،)٢(﴾الصدقات ِللْفُقَراِء

 إىل وصله ي حىتنسانون باخلمس وحنوه املال إليعطي املدي أن صحيما ك أنه كذلد يؤيبل رمبا 

  . والذمةني العنيه، وال فرق بريذمة غ إىل فرغ ذمتهي  أنصح لهي ، وحنوهريالفق

 يف املقام، مثل يرجي ام اليت تقدمت يف باب الضمان الكحبعض األن إ قال يف املقامي أن نبغيينعم 

عدم هذا احلق يف ى  ملا دل عل، وحنوه بأقل من اخلمس املقررريق للضامن املصاحلة مع الفقحي الأنه 

الضمان  إذ املضمون عنه، إىل ان للمصرف احلق يف الرجوعكؤد الضامن يمل ا  إذكذلكوون ما، ياملد

  م الشرعي الذي هو عدم سقوط حق ك احليرينه تغكمي يف املقام ال

                                                







١٦٤

  .كذل يقتضيع يضي ن احلق الألي الضمان وي دلإطالق ني وحنوه، فاجلمع بريالفق

  .ل اخلاصيدلجل ال يف املقام ألام اليت تستثىنكحمها من بعض األريغإىل 

  



١٦٥

 ليس  ألنه،صلاأل يف خروجه من إشكال املضمون عنه فال بإذن كان  فإن،ضمن يف مرض موته إذا ):٣٣مسألة (

كسائر صل األ خروجه من قوىه فاألبإذن وإن مل يكن ، بل هو نظري القرض والبيع بثمن املثل نسيئة،من التربعات

  ،املنجزات

  

رجع ي أن ث للضامنيح } املضمون عنهبإذنان ك فإن ذا ضمن يف مرض موته،إ{ ):٣٣ مسألة(

عنه  املضمون بإذنالضمان  أي } ألنه،صلاأل يف خروجه من إشكالفال {املضمون له  إىل أداه إذا هيلإ

 من سائر معامالت ك وما أشبه ذل}ئةيع بثمن املثل نسي القرض والبريس من التربعات بل هو نظيل{

علم ي أنه  من جهةإشكاالًه يف أن ه معبإذنون يكقد  إذ  حمل منع،الإشكفال :  قولهإطالقن كض، لياملر

 أن ىريقول من ى ون من الثلث عليك أن لزميون مثل التربع يكن املضمون عنه من الوفاء، فكعدم مت

  . من الثلثكمثل ذل

ما لو ضمن يف  قالك املسال فإن ظاهر الوجه،ري غ،مطلقاً كاملسال إىل ك ذلكونسبة املستمس

املضمون عنه فهو من ى الرجوع علن كأم مىت أنه نئذيئة فالوجه حيما لو باع بثمن املثل نسك أنه البسؤ

ع احملابات يبكن الرجوع بالبعض فهو كمأعساره وحنوه فهو من الثلث، ولو ن إلكمين مل إو ،صلاأل

  .الثلثى منه عليفوت توقف ما ي

  .ناه يف بابهيما قوى  عل}ملنجزاتسائر اكصل األخروجه من  قوىه فاألبإذنن يكوان مل {



١٦٦

  .نعم على القول بالثلث خيرج منه

  

ض يف مرضه يضمن املر إذا :صح قائالًما جعله الشرائع األك }رج منهخيالقول بالثلث ى نعم عل{

  .صحاألى ته علكه خرج ما ضمنه من ثلث تريومات ف

 كره املستمسكعاً، ولعله ملا ذون الضمان تربكده بيالم احملقق قك يف شكالاجلواهر اإلى ث رأيوح

الضمان  إذ املخرج، إىل تاجحيته ظاهر يف الضمان التربعي الذي كقوله خرج ما ضمنه من ثلث تر أن من

  .املخرج إىل تاجحيي كه مايل ينقص ف ه اليون فذاملأ

القاعدة ى ان مقتضكن إ واملنت،ى توا علكلمام سكن ظفرت بيافة الذكفاملعلقون ان، كف كيو

  .رناهك ذما

  



١٦٧

  كان عليه خياطة ثوب مباشرة إذا  كما،كان ما على املديون يعترب فيه مباشرته ال يصح ضمانه إذا ):٣٤مسألة (

  

ون ياملد أن لفرض، }صح ضمانهي ه مباشرته اليعترب فيون ياملدى ان ما علكذا إ{ ):٣٤ مسألة(

 ةما يف ذم أن ذمة الضامن، ومن املعلومإىل  ونياشتغلت ذمته بنفسه، والضمان معناه انتقال ما يف ذمة املد

ى ون عليان اعتبار مباشرة املدك إذا د املنت مبايقي أن ن الالزمكون، ليس مصداقاً ملا يف ذمة املديالضامن ل

سقط الشارط شرطه أذا إحنو الشرط فى ان علك إذا ماأده، يد عدم عند عدم قياملق حيث إند، يحنو الق

  .}اطة ثوب مباشرةيه خيان علك إذا ماك{، هريذمة غ إىل نتقلي أن صح

 ريال مانع من تعهد غ: قالي أن الإاللهم :  بقولهكره املستمسكذ  ماديمن صورة الق ستثىنيمث إنه 

ون وال تقتضي ياطة من املدياعتبار صدور اخل يمنا تقتضإ اطة مثالًي فمباشرة اخل،ونيون بفعل املدياملد

اطة ثوب، يخى د عليستأجر زي بأن ،اطياط بفعل اخلي اخلريتعهد غي أن جوزي ف،اعتبار اشتغال ذمته به

  .ىانته ،هأجري أو اطة عبدهيون املباشر للخيك أن شترطيو

ان الضمان سبباً لعدم املباشرة ك إذا  الضمان واملباشرة، ال مانين اجلمع بكمأ إذا ومراده ما: أقول

 كص املنت بذليان ختصكنئذ، ولذا يجمال للضمان ح التنافر مع املباشرة يالضمان  حيث إنه  فإن،مثالً

  .)اللهم(: من قوله أوىل



١٦٨

 من باع صاعاً إذا  كما، وكذا ال جيوز ضمان الكلي يف املعني،اشترط أداء الدين من مال معني للمديون إذا وكما

  ه ال جيوز الضمان عنه واألداء من غريها فإنصربة معينة

  

د يرناه من مسألة القكأيت هنا ما ذي ،}وني للمدنين مال معن مياشترط أداء الد إذا ماكو{

 كقتضي اختصاص التعهد به مبالي  النياعتبار الوفاء من مال مع أن  منكره املستمسكوالشرط، وما ذ

  .ه وتشتغل ذمته بهريتعهد به غي أن نكمي ث الياملال حب

مشروطاً  أو جنازه،إقدر الضامن من ي داً مبا الين مقيان الدك إذا ماي فأيضاًن الضمان كمي المث إنه 

ى ان علكما أشبه، ف أو ان خاصكم أو داء يف زمان خاصون األكسقط الشرط، مثل ي ومل كذلك

  .أيضاًره كذي أن املصنف

ى مر علان األك إذا }نةيباع صاعاً من صربة مع إذا ماك ،نيلي يف املعكوز ضمان الجي ذا الكو{

 ك املستمسإشكاله فيان يف ذمة املضمون عنه، وعلكذمة الضامن ما  إىل لنقيحنو اشتغال ذمة البائع بأن 

ون ضمانه من ضمان ما يف الذمة الذي هو موضوع يكس ثابتاً يف ذمة فال ي لنيلي يف املعكال: ه بقولهيعل

  . حمل نظرى،انته ،تاب الضمانك

 إذا ماكداء من نفسها، ألوز الضمان عنه واجي نعم ،}هاريداء من غوز الضمان عنه واألجي نه الإف{

 ان اليعضمان األ أن خر، وقد تقدم من صربة متعدداً فضمن أحدمها عن اآلنيلي يف املعكلل كان املالك

  .حنو اشتغال الذمةى ان علك إذا بأس به



١٦٩

  .مع بقاء تلك الصربة

  

ع انتقل يببطل اليث مل يان حبك إذا التلف أن فادة فهو إل} الصربةكمع بقاء تل{: أما قول املصنف

  .صح الضمانيإليها الذمة ومع االنتقال  إىل مراأل

مانع من صحته، ولو ضمنه بقصد   الصربة الكداء من تل فلو ضمنه بقصد األ:كقال يف املستمس

داًء أس يلى خرداء من الصربة األاأل ألن ،صحي الصربة مل كمع بقاء تلى خرأداء من صربة األ

  .هري لغداًءأللمضمون، بل 

 نيوت غالب املعلقكراد يف سيالقاعدة وجه اإلى رناه من مقتضكفقد ظهر مما ذان، كف كيو

  .املنتى  الربوجردي وابن العم واجلمال علةومنهم الساد

  .هماي فكسر املشاع لوحدة املدركم يف الكظهر احلي نيلي يف املعكالم يف الكومن ال

  



١٧٠

كانت  إذا  وكذا نفقة اليوم احلاضر هلا،ين على الزوجا دأل لنفقة املاضية للزوجةاجيوز ضمان ): ٣٥مسألة (

  ممكنة يف صبيحته لوجوا عليه حينئذ

  

ما يف اجلواهر ك إشكالال وبال خالف  }ة للزوجةيوز ضمان النفقة املاضجي{ ):٣٥ مسألة(

ما قرر يف باب ك }الزوجى ن عليا دأل{ه ي وحنوه التسامل علكاملسالكظهر من مجاعة يه، وريوغ

  .طالقصح ضمانه لإلين يل دكفقات، ونال

خ واحللي يما عن الشك }حتهييف صب{ للزوج }نةكانت ممك إذا ر هلاضوم احلايذا نفقة الكو{

  .}نئذيه حيجوا عللو{هم رين وغيدي وثاين الشهنيوالعالمة واحملقق

ا وثبوا يف  الستقرارهأيضاًصح ضمان النفقة احلاضرة هلا يو: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

  .هي فكنيظهرت التمأوم الذي ي الكحة ذليبذمة الزوج بص

ن يف كالطحن واخلبز والطبخ، ل إىل ه، وعلله بأا حتتاجي فإشكالال  أنه كظاهر املسال: أقول

 ومنها دلةظاهر األن إ :هيوم، وفيحة الي عن ثبوته يف صب، فضالًكاملل يتقتض نفاق ال اإلأدلةن إ اجلواهر

 نياملصدر ال العى  محلهما عل فإن،كهو املل سون باملعروفكاملولود له رزقهن وى وعل :اىلقوله تع

ف، يلك عن التئ الوضع الناشأيضاً ةي املالموريف األ ظاهر املصدر أن  إىلخالف املنصرف منهما، مضافاً

  وناً ي رآه العرف مد،ناراًيعطه دأ: ذا قالإف



١٧١

   على سقوطها بذلكها يف أثناء النهار بناًءوإن مل تكن مستقرة الحتمال نشوز

  

ل كار وقت األية هلا يف الصباح فاملعيخصوص الالزم النفقة ال حيث إنن كق له التقاص، لحيث يحب

 حق له ،هب، بل بعنوان النفقةيومل  كتعارف ذليث يف لباس الشتاء، حيواللباس، فلو أعطاها يف الص

ة يعطاء بدون نها له من وقت اإلكملى ل عليدل ال إذ تلبس،  أنراداإه وقت ريله بغبديأخذه ويأن 

  . هلايكالتملب

ه ريغ إىل لهيومها، مث أراد تبديمن أول الصباح طعاماً مطبوخاً لى فلو اشترالنفقة،  إىل ذا بالنسبةكو

 ك حصول امللدلةاألى ه، ومقتضيل عليدل وم الي أول الينيتع: كوقت الغداء جاز له، ولذا قال املستمس

  .عند احلاجة

له احلق يف   أو، هلماك بذلكه، فهل متلت فغزلصوفاً أو عطاها قبل الوقت حباً فطحنته،أمث لو 

ة هلا معه كالشر أو جرة عملها،أمنا هلا إ، وكعدم امللأصل من  ،ناال احتم،هري بغكل ذليأخذمها وتبد

ه ي واحلق ف مسلمئحق امرى توي ال: شملهيراه حقاً هلا، فيالعرف  أن مة من بابيارتفعت الق إذا مايف

  .البقاء يقتضي واالستصحاب )رزقهن(دخل يف يفإليها ضاف يالرزق  أن جرة، ومنأ أنه ال

منا هي إالنفقة  إذ }كسقوطها بذلى  بناًء عل النهارنشوزها يف أثناءالحتمال ن مستقرة كن مل تإو{

ذا إسه، فك ومثله ع،رجل وجود املوضوعن ظن الإشف عن عدم املوضوع ويك والنشوز ،نةكللمرأة املم

  .م وجوب النفقةكان احلكالطاعة  إىل ثناء النهار رجعتأدفع، ويف يظن بقاء النشوز فلم 



١٧٢

 لكاملأ أو نكاملس وأ سواء يف اللباس ،موع الوقت ـ راها العرفيما ك ـ النفقة حيث إنمث 

انت النفقة كسبوعاً، وأانت عنده ك لو  مثالًفقة بقدر زمان الطاعة،نر الي الالزم تقدناكما أشبه، أو 

وعليه مخسون،  الّإن هلا يكت نصف الوقت مل ز ونش،ةائسبوع مبأملدة  ىنك وسالًكسبوع لباساً وألأل

ل ك فال اعتبار بوقت األ،نصف قدر النفقة الّإن هلا يكلة مل يوم والليعشرة ساعة يف ال ذا نشزت اثنيتإف

طاعت وقت أالظهر مث  إىل  فلو نشزت من أول الصباح،ر بقدر الزمانل، بل االعتباك وقت األريوغ

  .املكن هلا الغداء اليكالغداء مل 

ل كسقط يالظهر مث نشزت وقت الغداء مل  إىل طاعت من أول الصباحأس بأن كانع إذا ذاكو

  .نكسوة واملسكذا يف الكالنفقة، بل بقدر النشوز، وه

نقض ي فال ،كفهم ذليالعرف، والعرف  إىل ىالم ملقكال حيث إن ،األويلصل األى هذا هو مقتض

، كهلا ذلى ري العرف ال أن ون هلا بعض النفقة، معيك أن لزميعة يماتت قبل الظهر وهي مط إذا بأنه

ن كا مل تألاملة عند الغداء، كون هلا النفقة اليك ال أن لزميتزوجها قبل الظهر  إذا نقض بأنهي ما الك

  .الظهر  إىلزوجة من الصباح

 أن ، وقد عرفتكذلك املوت والزواج ني النشوز وبنيالفرق بى ريالعرف  ألن نقضي وامنا ال

انت كن إد، ويستفيف كي أنه ىري أن ه، فالالزميلإ ىالم ملقكال ألن العرف هو املناط يف املقام،

  .ه خمتلفةتاستفاد

انت زوجة كذا إ ف،ومي الحةية يف صبيموضوع النفقة هو الزوج أن احتمال أن ظهري مومما تقد

  :ن قال القواعدإ تام، وريوم تامة، غينئذ استحقت نفقة اليح



١٧٣

 ولكن ال يبعد صحته لكفاية وجود ، من ضمان ما مل جيبألنهوأما النفقة املستقبلة فال جيوز ضماا عندهم 

  ، وهو الزوجيةيقتضامل

  

  .تهاكا ملأل سترد النفقةيثناء النهار، ومل أطلقها يف  أو ماتت إذا اإ

ا جتب أل ،)صح ضمان النفقة احلاضرةي(: رامة عند قول املصنفك قال يف مفتاح الكذلكو

  .بطلوع الفجر وتثبت يف ذمته

 مرة عند نيل مرتكانت تأك إذا طيالتقسى ري وهو ،مكالعرف هو احمل أن رناه منكما ذى وعل

ذا إمرة واحدة، ف الّإاعة مل تستحق عشرة س انت ناشزة اثنيتك و،طلوع الشمس ومرة عند غروا

عة عنده يانت مطكن إعشرة ساعة مل تستحق وجبة الغروب، و اثنيت إىل ل وجبة الفطوركنشزت بعد أ

  .ون بقدر استحقاقهايكمنا إذا، والضمان لنفقتها كوه

صح ي: رامة عند قول القواعدكقال يف مفتاح ال ،}وز ضماا عندهمجيوأما النفقة املستقبلة فال {

ما يف املبسوط واخلالف والسرائر والشرائع ك ،ة واحلاضرة للزوجة ال املستقبلةيضمان النفقة املاض

ه وهو يخالف ف ، ويف جممع الربهان لعله الكرشاد واملختلف وجامع املقاصد واملسالر واإليوالتحر

  .}بجيما مل ان ضم من ألنه{ ،كذلك

 نينه وبيب يختل أن امل، وهيك الكنيجتب بالعقد مع التممنا إالنفقة عندنا  ألن :رامةكويف مفتاح ال

  .قع بعدييف زمان مل صل اس حبيامل لك الكني، والتم وفعالًنفسها قوالً

عله جي ال يان صرف املقتضكن إ و}ةيوهو الزوج ية وجود املقتضيفاك ل،بعد صحتهي ن الكول{

 يف الشرط كالم يف ذلكبعد، وقد تقدم الال اشتغال  إذ من الضمان املصطلح الذي هو نقل ما يف الذمة،

  .الثامن من شروط الضمان



١٧٤

   على من كانت عليه لعدم كوا ديناً،وأما نفقة األقارب فال جيوز ضماا بالنسبة إىل ما مضى

  

 دان ابن العم واجلمال عدم الصحة، وقال الربوجردييالسى  وقو،)قدس سره(ه الوالد يولذا تأمل ف

 كجتعل ذل أن  صح هلا، أراد عقدهاني حعطائها املهر مثالًإب أو نفاقهاإتطمئن املرأة بذا مل إد، فيبعنه إ

  .ما أشبه أو الضامن يف ضمن عقد الزمى شرعاً عل

 }هيانت علكمن ى ناً عليوا دكلعدم  ،ىما مض إىل وز ضماا بالنسبةجيقارب فال وأما نفقة األ{

  .رامةكذا يف مفتاح الك ، وجممع الربهانكاملسالود رة وجامع املقاصك وعن التذ،واعدقما يف الك

ا ألن قصر يف دفعها إ و،بعدم ثبوا يف ذمته ـ بعد ما استظهره من الشرائع ـ وعلله يف اجلواهر

  .ثباتاً يف الذمةإقتضي ي  الذي الةمن خطاب املواسا

الصناعة ى ن مقتضاك ـ  حمتمل بل ظاهر االستنادألنهضعفه ى عل ـ مجاعاإلى  لو ال دعو:أقول

  .ف ارديلك املال الوضع ال التأدلةالظاهر من  ألن ، حنو ما تقدم يف الزوجة،ةيصحة ضمان املاض

ل حق مايل ال كالقضاء يف صل األعدم وجوب القضاء بأن أصل ل كشيقد : ولذا قال يف اجلواهر

 دلة األإطالق بعد  واضحة املنع،هكن تداركمي ون احلق هنا خصوص السد الذي الى كذمي، ودعو

  . وحرمة العلة املستنبطة عندنا،املزبورة

 كثبات ملإقارب قاصرة عن  النفقة لألأدلةاجلواهر بأن ى ل علكث أشي، حكأما ما يف املستمس

  ،املال



١٧٥

  يستقرض وينفق على نفسه أن أذن للقريب إذا إال

  

:  فقال،ه وتلزمين نفقتهي من الذي أجرب عل:)عليه السالم( عبد اهللايب ز، قلت أليففي خرب حر

الوالدان والولد والزوجة،هري وحنوه غ.  

ف بالبذل للنفقة يف زمان يلك النفقة، بل ظاهرها التني عكها ملليتعرض ف  الى،ما تركوهي 

  .ىتهنا ،للقضاء ي املقتضطالقضح هذا اإلتي فال ،الزمان املاضي إىل فال موضوع له بالنسبة ،إليهااحلاجة 

  .ات الوضعي باملالرماملفهوم عرفاً من األ أن ث تقدمي ح،دلةال قصور يف األن أ :والً أ:هيد علريف

ن يالوالدأردفت ث ي ح،أقربالوضع ى العدم، بل داللتها على ها علية ال داللة فيالروان إ :اًيوثان

  .والولد بالزوجة

ى نفق عليوستقرض ي أن بيأذن للقر إذا الإ{ :ستثنائه بقولهق جمال البيرناه مل كال ما ذولو

 ك من مالكنفسى أنفق عل: قول لهي أن وجب الضمان، فهو مثليذن اإل أن ىل عليدل ال إذ }نفسه

ال وعداًإس هو يل إذ ،هيونه علك كلزم ذلي ث الي بدله، حوعلي.  

 إذا الإ ، ظاهر الوجهرياف يف صحة االستقراض، غكذن  اإل فإنهذا واضح،: كفقول املستمس

د عن متبادر ينه بعكه، لبإذنه املستقرض يتصرف فيون املال ماله ويك ف،نذالذي أى  علراضقد االستيرأ

  .قرضتنفس املسى ستقرض علي أن ث ظاهرهايالعبارة ح

 أن الإب، جيان وعداً مل ك ، وعلي بدلهكنفسى اقترض عل: بيذا قال له القرإ فحال، أي ىعل

 يف البحر كألق متاع:  مثله ما لو قال،من غر إىل عرجي وهو ،ان مغروراًك أن ه بعديواجب علنه إ :قالي

و، ك ذلريغ إىل  بدله،وعلي  



١٧٦

  إىل مضافاً، وأما بالنسبة إىل ما سيأيت فمن ضمان ما مل جيب، عليهحينئذ يكون ديناً إذ أو أذن له احلاكم يف ذلك

  وجوب اإلنفاق حكم تكليفي وال تكون النفقة يف ذمتهأن 

  

ب البدل يالقرى  وعل، عنه يف االقتراضالًكيان وك ،هيوتصرف ف يرض عل اقت:بين قال له القرإ

  .إشكالبال 

اقترض  أو ،بيالقرى  وبدله علكنفسى اقترض عل:  سواء قال له}كم يف ذلكأو أذن له احلا{

مها ريره يف الشرائع وغكما ذك :ك قال يف املستمس،مكة احلاي والطالق إل،هيب وتصرف فيالقرى عل

  .ما عرفتى  عل}هيناً عليون ديكنئذ يذ حإ{ ،ن صحتهعة يملفروعظهر منهم ايو

ب يف ينفقة القر ألن }بجيمل  فمن ضمان ما{ من النفقة املستقبلة }أيتيما س إىل ما بالنسبةأو{

 إىل الضمان نقل ما يف ذمة أن  وقد عرفت،إنسانضمنها يف كيف ،اآلنبه يقرى ست واجبة علياملستقبل ل

  .ىخرأذمة 

وال { )رمحه اهللا(ره كما ذى  عل}فييلكم تكح{قارب األى  عل}فاقنوجوب اإل أن إىل مضافاً{

  .الزم الوضعي ف اليلكالت إذ }ون النفقة يف ذمتهكت

م، كجباره بسبب احلاإهلم  أن قارب، والظاهرر النفقة احلاضرة لألكذي أن املصنفى ان علكمث إنه 

  .نفسهم والوفاء من مالهأى عل أو ،هية علمرهم باالستدانأخذ من ماله، وم األكوز للحاجيو

ى مقتضى ما علأه وضعي صحة ضمانه، ينه حق علأه، ويما رجحناه من االقتراض على مقتض مث إن

  منا هو إاً، ويس حقاً ماليل أنه ره املصنف منكما ذ



١٧٧

  .إشكالولكن مع ذلك ال خيلو عن 

  

 ني ضمانه، وقد مجع يف القواعد بصح يب حىتيشيء يف ذمة القر ال إذ صح الضمان،يف فال يلكت

ب يصح ضمان النفقة احلاضرة للقري : قال،ة وصحة ضمان النفقة احلاضرةيعدم صحة ضمان النفقة املاض

رة كالتذ إىل رامةك مفتاح الكة من واد واحد، ونسب ذلياحلاضرة واملاض أن ة واملستقبلة، معيدون املاض

  .ىانته ،لله بأن احلاضرة جتب بطلوع الفجر وع، وجممع الربهانكوجامع املقاصد واملسال

اً يان وضعكن إصح ضماا، وين يف الذمة، فال يكاً مل ين وضعيكمل  إذا  بأن الوجوبرينت خبأو

  .أيضاًصح ضمان املاضي ي ف،بيالقرى ناً عليان يف الذمة وصار دك

 ،نيالع كل مليقبنفاق، ونفقة الزوجة من  اإلكل مليقارب من قبنفقة األ أن الفارق: قالي ال

نفاق، خبالف  ال بقاء لإلألنهتعلق بالذمة شيء، ي ال ـ ةياملاض إىل بالنسبة ـ ذهب وقته إذا نفاقواإل

  .ون يف الذمةك تنيالع حيث إن يف الزوجة، ني العكمل

  الاألولان ك  فإن،م الأب يوجب تعلق شيء بذمة القرينفاق  اإلكمل أن الم يفكال: قالي ألنه

 ب حىتيان الثاين فال شيء يف احلاضر يف ذمة القركن إ و،اضي واحلاضر يف صحة الضمان املنيفرق ب

  .صح ضمانهي

ر أغلب كن ذإ و،}إشكاللو عن خي  الكذل ن معكول{رناه أشار بقوله كبعض ما ذ إىل ولعله

  . يف بطالن الضمانإشكالال  أنه نياملعلق

  



١٧٨

 وإن مل ، دين يف ذمة العبدألنه ،اء كانت مشروطة أو مطلقةسو ، جواز ضمان مال الكتابةقوىاأل): ٣٦ مسألة (

  . إلمكان تعجيز نفسهيكن مستقراً

 ضعيف ، بأنه ليس بالزم وال يؤول إىل اللزوم معلالً، أو يف خصوص املشروطة،والقول بعدم اجلواز مطلقاً

  .كتعليله

يف  أنه  مع فيكون يف الفرع الزماً، الزمبالنسبة إىل املضمون عنه غري أنه ورمبا يعلل بأن الزم ضمانه لزومه مع

  . كما ترىأيضاً وهو ،غري الزمصل األ

  



١٧٩

 فقيل بعدم ،وكذا مال السبق والرماية، اختلفوا يف جواز ضمان مال اجلعالة قبل اإلتيان بالعمل): ٣٧مسألة (

 إذا  وسقوطهاألولوته يف الذمة من  ال لدعوى ثب، جلماعة اجلواز وفاقاًقوى واأل،اجلواز لعدم ثبوته يف الذمة قبل العمل

  مل يعمل

  

مع وضوح جوازه بعد  }ان بالعمليتاختلفوا يف جواز ضمان مال اجلعالة قبل اإل{ ):٣٧ مسألة(

  .}ةيذا مال السبق والرماكو{ ،اجلاعلى ناً علي بالعمل صار دألنهان بالعمل، يتاإل

اللزوم  إىل لوؤين كس بالزم، وليصح ضمان ما ليذا كو: جاً مع الشرائعزقال يف اجلواهر ما

عن املبسوط  يكة، وفاقاً للمحيمال السبق والرماكه من العمل، ويمال اجلعالة قبل فعل ما شرط علك

  .المهكآخر  إىل شرع يف العمل، إذا :قال أنه الإرة، كر واملختلف وجممع الربهان والتذيوالتحر

  .ترددى عل:  قالكن يف الشرائع بعد ذلكل

 : قال أوهلما، عدم الصحةكجامع املقاصد واملسال يكن يف حمك ل،د صحة ضمانهويف القواع

نه إ ة ما يف البابينئذ ثابت، غايالثمن ح ألن ار ظاهر،ي الثمن يف مدة اخلني مال اجلعالة وبنيوالفرق ب

  . واملتجه عدم اجلواز قبل الفعل،ثبوت له أصالً ه ال فإن خبالف اجلعل،متزلزل

ن يف يكذا مل إ والضمان نقل ما يف الذمة، ف}ز لعدم ثبوته يف الذمة قبل العملل بعدم اجلوايفق{

  .ان مثل السالبة بانتفاء املوضوعكالذمة شيء 

 األولثبوته يف الذمة من ى لدعو  ال،اجلواز{ر مجلة منهم ك تقدم ذ}وفاقاً جلماعة قوىواأل{

  ه ريظهر من عبارة القواعد وغيما رمبا ك }عمليمل  إذا وسقوطه



١٨٠

   بشرط جميء العمل يف املستقبلاألولوال لثبوته من 

  

الثمن يف ك ،ان متزلزالكن إة والثبوت يف الذمة وياخلامس احلق املضمون وشرطه املال :ث قاليح

مال اجلعالة قبل العمل ومال السبق كه يلإل وؤين كن الزماً، ليكمل  أو ار واملهر قبل الدخول،يمدة اخل

  : ث قالي من الشرائع، حأنه أخذهكة، ويوالرما

 ار،يع بعد القبض وانقضاء اخليالبكان مستقراً كل مال ثابت يف الذمة، سواء كاحلق املضمون وهو 

 ،صح ضمانه عن البائعيان قبله مل كار بعد قبض الثمن، ولو يالثمن يف مدة اخلكللبطالن معرضاً أو 

 ،ةيمال السبق والرماك و،مال اجلعالة قبل فعل ما شرطكاللزوم  إىل لوؤين كس بالزم، وليذا ما لكو

  .ىانته

  الزم، ولعل وجه الثبوت يف الذمةريعقد غحيث إا  مبرتلة الفسخ، ألنهعمل، يمل  إذا سقطيمنا إو

تقتضي  اجلعالة ال ألن ىمنا مل نقل ذه الدعوإ و،خر بالعملهذا باملال واآل ،اشتغل فل طركذمة أن 

  . اجلاعل عرفاً، وهي اليت قررها الشارع، فال صحة للضمان من هذه اجلهةثبوت شيء يف ذمة

ون العمل يك ف}ء العمل يف املستقبليبشرط جم{ عقدها ني ح}األولمن { يف الذمة }وال لثبوته{

شف ك العمل ئجين مل إ العقد، ونيشف عن ثبوت اجلعل من حكجاء العمل ن إ ،مبرتلة الشرط املتأخر

  .عن عدم ثبوته

  الكلعل ذل : صحة الضمان، وقال بعد االحتمال الثاينجعلهما اجلواهر مبىنن االذان االحتموه

  .ىانته ،ابن زهرة وخيرادته من الشإان كمإلو من قوة، وقد مسعت خي

  رمها يف كآخران يف وجه صحة ضمان مال اجلعالة، ذن االمث هنا احتم



١٨١

  ﴾وِلمن جاَء ِبِه ِحملُ بِعٍري وأَنا ِبِه زِعيم﴿ :اىل بل لقوله تع،الثبوت إمنا هو بالعمل أن إذ الظاهر

  

الثمن يف مدة ك ،اللزوم إىل هيمر ف ومها وجود سبب الوجود، وانتهاء األ،رة واملختلفكالتذ يكحم

ما يف ك ،ضمانه ي وعلكألق متاع: قولهكه فجاز ضمانه، يلإس احلاجة يومس ،األولما يف ك ارياخل

نقول ذه االحتماالت ملا  منا الإشرع يف العمل، و إذا :قال أنه رةكعن التذ يكان احملكن إو ،الثاين

  .الثاينى رد علي وملا ى،الدعوى راد عليعرفت من اإل

ه يدث فحياجلعالة عرفاً، ومل ى مقتض أنه  ملا تقدم من}منا هو بالعملإالثبوت  أن ذ الظاهرإ{

  .العرفى قد قرر ما لد أنه ظهري كالشارع خالفاً، وبذل

هو مناط الضمان، الزم الوجود الذي ي وجود سبب الوجود ال أن رةكاستدالل التذى رد عليو

  .ةي الشرعدلةس من األيس احلاجة لياستدالل املختلف بأن مسى وعل

ضمان قبل  نه الأ و،مرل الضمان باأليشملها دلي ،بدله ي وعلريعط للفقأ، فهو مثل كأما ألق متاع

  .ون الضمان قبل الفعلك لستدل بهي فال ،الفعل

 واحد ريما استدل به غك ،})١(﴾أَنا ِبِه زعيم وِلمن جاَء ِبِه ِحملُ بعٍريو﴿ :بل لقوله تعاىل{

ى منا دلت علإة يبأن اآل كما يف املستمسك كذلى ل علك وأش،مة استصحاب الشرائع السابقةيبضم

  ور، كالنحو املذى ة التعهد عليمشروع

                                                





١٨٢

ب جي ل الرعد الذي اليهو من قب أو من الضمان الذي هو حمل البحث، أنه ىها عليوال داللة ف

  .ىانته ،كشيء من ذلى  فال داللة هلا عل،الوفاء به

قالُوا ﴿: ث قاليه، حريقول غ أنه الإة يس ظاهر اآليول حجة، )عليه السالم(وسف يوبأن قول 

  .)١(﴾أَنا ِبِه زعيم وبعٍريِلمن جاَء ِبِه ِحملُ  ونفِْقد صواع الْمِلِك

  .م جعلنا شرعة ومنهاجاًكل منكل: شرائع السابقة، لقوله سبحانهلثبت استصحاب ايوبأنه مل 

  .ىفخيال  ل ماكويف ال

  . ال وعد فحسب،تعهد الزم أنه ة حسب استفادة العرفيظاهر اآلن إ :األولى رد عليذ إ

 ،د املطلوبيفي م غارميالزع: )ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(مة قوله يبضمنه إ :ن شئت قلتإو

يف صل  أن األروا منك خالف ما ذ،غرمي أن ميعة الزعيمن طبن إ  أي،نشاءخبار ال اإلاإلى ومحله عل

  .خبار ال اإلنشاء اإل)هم السالميعل(المهم ك

هو ف( : قوهلمكذلى دل عليما ك ،عتهميلمون عن شركتيانوا كم أن الظاهر أ ب:الثاينى وعل

 إىل ،)م لسارقونكنإ( :)عليه السالم(وسف يف قال كي أنه  واجلواب يفشكال، وما ورد من اإل)هؤجزا

  .داتيمها من املؤريغ

  عة يالشر أن آخرها إىل )٢(﴾هللاآمنا ِبا واولُقُى بأن مقتض: الثالثى وعل

                                                







١٨٣

  .رنا إليه سابقاً للثبوت يف صحة الضمان ومنع اعتبار الثبوت الفعلي كما أشيقتضولكفاية امل

  

ة املنهاج ال تنايف ما يالزمان وحنوه، وآى  مبقتضريال ما غإواحدة ) عليهم السالم(اء ينبل األكيف 

ل كام واحدة فالكحمنا عموم األإه حسب الزمان وحنوه، ورينهما مبا ثبت تفسيرناه بعد ظهور اجلمع بكذ

 )قولوا(ة يمثال آأ  فإناالستصحاب، إىل اجيتالظاهر عدم االحن إ :قالي أن نكميال ما خرج، بل إسواء 

  .دي بعريمم، وهذا غوحدة الشرائع لألى تدل عل

ام الشرائع من كمبسوط حول ما ورد يف أح يتاب فقهكؤلف ي أن ليان من اجلمكولقد 

  .اتيات والروايات مما يف اآليالد إىل الطهارات

د يما استدل له السك، م غارميالزع :ث املتقدمياجلواهر استدل ملثل هذا الضمان باحلد مث إن

لغاًء إ التزاماً وتعهداً من الضامن ا، ومورهذه األ إىل ون الضمان بالنسبةكملا تقدم من نه إ :اجلمال بقوله

م يون الزعى كة علكة املباريذمة نفسه، وانطباق مفاد اآل إىل  هلا من ذمتهالًيحتو لتعهد املضمون عنه ال

  .ىانته ،اهرهو املتعهد باجلعل ظ

ومنع { ،الشارع منع عنه أن علمي عريف، ومل ألنه }للثبوت يف صحة الضمان ية املقتضيفاكول{

ون كنه خالف ما تقدم من اعتبار أه بيرد عليان رمبا كن إ و}ه سابقاًيلإما أشرنا  كياعتبار الثبوت الفعل

نه أاب بجيذمة الضامن، و إىل ن عنهون الضمان نقل ما يف ذمة املضموك و،احلق املضمون ثابتاً يف الذمة

، واهللا سبحانه كالم يف ذلك، وقد تقدم الةره هنا هو نوع آخر وال منافاك وما نذ،نوع من الضمان

  .العامل

  



١٨٤

 ،كالغصب واملقبوض بالعقد الفاسد وحنومها على قولني اختلفوا يف جواز ضمان األعيان املضمونة): ٣٨مسألة (

 ومثلها أو قيمتها على ، سواء كان املراد ضماا مبعىن التزام ردها عيناً، اجلوازقوىاأل و،ذهب إىل كل منهما مجاعة

  فرض التلف

  

 }الغصبك{حد قبل الضمان أى  عل}ان املضمونةيعاختلفوا يف جواز ضمان األ{ ):٣٨ مسألة(

 ضمن عقد  يف،ال ع، أويما يف البك ان بدالًك سواء }واملقبوض بالعقد الفاسد{الغاصب ى املضمون عل

  .اح والطالق باطالًكع والنيان البك إذا ،عوض اخللعك عقد ريغ أو املهر،ك

ة، يضمان عوض اجلناصح يو:  قال يف القواعد}ل منهما مجاعةك إىل  ذهبنيقولى  عل،وحنومها{

  .إشكالى عل يمانة مع التعدة واأليالغصب والعارك ةان املضمونيع ومال السلم واأل،واناًيان حكن إو

ر ية املبسوط والشرائع والتحرريان املضمونة خيعصحة ضمان األ: رامةكال يف مفتاح الوق

 ،نه أقوىإ :ك ويف املسال،يعدم صحة الضمان قو أن ن عن جامع املقاصدكح، ليذا املفاتكرشاد، وواإل

  .ىانته ،ةيفاكرشاد وال الرشاد لفخر اإلح يف شرح اإلي وال ترج،صحاألنه إ :حيضاويف اإل

متها يق أو  ومثلها،ناًيالتزام ردها ع  مبعىن،ضماا{ بالضمان }ان املرادك سواء ،اجلواز قوىواأل{

  :الضمان له صورتانن إ :رة قائالًكالتذ ر هذا املعىنكما ذك }فرض التلفى عل

  .املضمون عنهى  ضمان مال مضمون علألنهاا وهو جائز، يعأضمن رد ي أن :األوىل



١٨٥

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وذلك لعموم قوله ،تلفت إذا عىن التزام مثلها أو قيمتهاأو كان املراد ضماا مب

الزعيم غارم.  

  

صح ي ثابت يف ذمة الغاصب فكذل ألن الصحة يعند قوىمتها لو تلف، واأليقضمن ي أن :ةيالثان

  .الضمان

: اجلواهر عند قول الشرائع قال يف }تلفت إذا متهايق أو التزام مثلها ان املراد ضماا مبعىنكأو {

 وجوب ردها شبه اجلواز، مبعىند تردد واألسع الفايالغصب واملقبوض بالبكان املضمونة يعويف ضمان األ

  .ىانته ،دهيه مع من يف يمثلها عل أو متهايقأو 

  .نهاير املراد ثالثاً بالتزام رد عكذي أن هيان علكو

وا كحنو ى اا يف عهدته عليعأاملراد جعلها ببأن  ي،د الربوجردي احتمال آخر قاله السكوهنا

 مث لوجوب ردها ،تالفة أو  موجودة، املستتبع الستحقاق مطالبته ا،دهيشرعاً يف عهدة من هي يف 

د به نقلها عن عهدة ذي يرأ سواء ،إشكالن صحته حمل كتها، وليمبال أو ال فبنوعهاإن وكمأن إ بشخصه

د الناس يمور اليت بمن األ ة، اليام الشرعكحوا من األكالحتمال  ،إليهاضمها  أو عهدته، إىل ديال

  .ىانته ،وضعاً ورفعاً

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قوله  لعموم كذل{ جائز ينيال املعنكالضمان بن إ :منا قلناإ }و{

م غارميالزع{اجلواهر إشكالرتفع ي وبه ،ايلئ اللرايل ودرئالل  عن غوايل)١(كرواه املستدر ماى  عل 

   سيث لين احلدأ بكه، وتبعه املستمسيعل

                                                

 



١٨٦

  ﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ : مثل قوله تعاىل،والعمومات العامة

  

ما مسعته يف اخلرب السابق الظاهر يف كن هم خمالفونا، يالناس الذقول من  وه من أخبارنا، بل

  .ىانته ،هميار علكناإل

عليه (يب احلسن قلت أل:  قال،احلسن بن خالدخ، عن يرواه الش ما إىل وأشار باخلرب السابق

من ى  الغرم عل،الضامن غرمى س عليل: فقال:  قال،، قول الناس الضامن غارمكجعلت فدا: )السالم

  .)١(ل املالكأ

  .ما يف الوسائلك أيضاًورواه الصدوق 

قرار الضمان  أن انيمنا أراد بإرد، ويمام مل رادته بالناس العامة، واإلإى دل علي ث الياحلدن إ :هيوف

  .املضمون عنهى عل

 واحلاصل ،خراآلى ون أحدمها رداً عل يك حىت)غرمي الضامن ال( وم غارميالزع نيوأي ربط ب

  .ان القراريان الغرامة، والثاين بي باألول

جربه مبثل ى ري ولعل املصنف ،هيلإن مجاعة من الفقهاء استندوا كف السند، ليث ضعينعم احلد

  .استدالل املصنف بهى توا علك، ولذا سكرون ذليثرم ى ك علنيلسادة املعلق، ولعل اكذل

ون عقداً يك أن كلزم من ذلي وال })٢(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ :والعمومات العامة مثل قوله تعاىل{

لو صدق املوضوع عرفاً،  أنه هاري ملا تقدم يف شرح املضاربة وغكام الضمان، وذلكس له أحيداً ليجد

   كام ذلك يف أحان داخالًكله العموم ومش

                                                

 





١٨٧

الضمان نقل احلق من ذمة إىل  أن  مبعىن االلتزام بردها مع، يكون من ضمان العنياألولعلى التقدير  أنه ودعوى

  ، فيكون من ضم ذمة إىل أخرى وليس من مذهبنا، مكلف بالردأيضاًالغاصب  أن  يفإشكال ال أيضاً و،أخرى

  

 ـ م ملوضوعكاملفهوم عرفاً من مشول احل ألن  العنوان نفسه،كم بذلن عمويكن مل إالعنوان، و

قال الشارع يف  إذا  مثالً، املوضوع اخلاصكم سار يف مثل ذلك احلكذل أن  ـان موضوعاً خاصاًكولو 

وم له يم صوم هذا الكح أن وم املبعث، فهم العرفيصم : ذا، وقالكم كله حن إ :ضانمباب صوم ر

  .ع واحدةيقة الصوم يف اجلميحق أن  من باب فهمه،أيضاًم ك احلكنفس ذل

ون يك األولر يالتقدى نه علأ{ ،رةكرها يف جامع املقاصد يف رد التذك اليت ذ}ىدعو{ الـ }و{

 إىل نقل احلق من ذمة{ عبارة عن }الضمان أن مع{من الضامن  }ردهابااللتزام   مبعىننيمن ضمان الع

  .لشرعي يف شيء من الضمان انيس ضمان العي فل}ىخرأ

ن شرطه ثبوت املال يف أ و،ور أشار يف اجلواهر بأن الضمان عندنا من النواقلك املذشكال اإلىلإو

  .س مبال يف الذمةيب ردها وهو لجيمنا إان املضمونة يع واأل،الذمة

ى خرأ إىل من ضم ذمة{ الضمان }ونيكلف بالرد فك مأيضاًالغاصب  أن  يفإشكال ال أيضاًو{

 ،ره يف جامع املقاصدك الذي ذشكالاإل إىل ، مضافاًكره املسالك ثان ذإشكال هذا }هبناس من مذيول

ون يكاً فإمجاع خماطب به والغاصب مثالً :بعد عبارته السابقة ور اجلواهر قائالًك املذشكالوتبعهما يف اإل

  الضمان 



١٨٨

نسبة إىل رد املثل أو القيمة عند  كذلك بالأيضاً األولعلى  أنه  كما،وعلى الثاين يكون من ضمان ما مل جيب

   مدفوعة بأنه ال مانع منه بعد مشول العمومات،التلف

  

  .صولناأس من ي وهو لى،خرأذمة  إىل هنا ضم ذمة

 ويف ضمان املال والعهدة ،ضمان املال ناقل عندنا أن رة منكب ما عن التذيومن الغر: مث قال

  .ىانته ،املتناقضى كما تركهو  إذ ضمون عنه،ل من الضامن واملكه عندي جواز مطالبة أقرب إشكال

  بالنسبةألنه }بجيمل  ون من ضمان مايك{تلفت  إذا متهايق أو رادة مثلهاإ وهو }الثاينى وعل{

  .صحيب فال جيمل  ون من ضمان مايك ف،ر التلفيتقدى عل يقيم تعلكمة حيالق أو املثلإىل 

ر تلف يتقدى متها عليق أو  ومثلها،بقائهار يتقدى  علني وهو ضمان الع}األولى عل أنه ماك{

ظهر ي ومما تقدم }فلمة عند التيالق أو رد املثل إىل بالنسبة{ب جيمل   من ضمان ما}كذلك أيضاً{ نيالع

مة يالق أو رادته رد املثل،إ فقط من دون نيرد العبان مراد الضامن االلتزام ك إذا الضمانى  علشكالاإل

  .أيضاًه يلإنا شرأ أن ما تقدمك ،عند التلف

ذمة،  إىل االلتزام بالرد، ال االنتقال من ذمة ون الضمان هنا مبعىنك من }مانع منه مدفوعة بأنه ال{

 مثل }بعد مشول العمومات{ذمة  إىل ون من ضم ذمةيك فأيضاًمانع من ضمان الغاصب  ال أنه ماك

   فقد قال الضامن ،)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿

                                                





١٨٩

  يقتضبعد ثبوت امل  وكونه من ضمان ما مل جيب ال يضر،س من الضمان املصطلحلي أنه غاية األمر

  

  . وحنوهأوفواشمله ي وهذا عقد، ف)كرد مالأ أن ي علكل(

ان من الضمان ك م غارميالزعشمله ينه إ قلنا إذا  بل}س من الضمان املصطلحيل أنه مرة األيغا{

ل عقد حسب كقتضي وجوب الوفاء بيمنا إ ﴾وا ِبالْعقُوِدأَوفُ﴿عموم ن إ :، وقول اجلواهرأيضاًاملصطلح 

 )١(م غارميالزعن أ، وكذلكست يان ليعذمة، واأل إىل الضمان نقل املال من ذمةى  ومقتض،مقتضاه

  .خبارنا، قد عرفت اجلواب عنهماأس من يل

  .دهيريال  أنه ر املصنفكد الضمان املصطلح، وقد ذيرأنه إذا إ :ه أوالًيرد عليذ إ

 قد ورد من م غارميالزعام الضمان، وكه أحيلإملا مسي عرفاً ضماناً جاء  أنه قد عرفت: اًيوثان

  . فتأمل،ما تقدمكطرقنا 

اف يف صحة  كياملقتض أن  وقد تقدم}يضر بعد ثبوت املقتضي ب الجيمل  ونه من ضمان ماكو{

متها مع تلفها، يق أو رد مثلهاين أوردها مع بقائها، ي أن  املضمونةنيال للععتعهد في فالضامن ،الضمان

  .م فهو غارميزعحيث إنه شمله الضمان املصطلح، يشمله العمومات، بل يوهذا التعهد 

  .فقط تلف إذا  بدهلارد أو ،فقط ضمن ردها إذا ظهر حال مايومنه 

                                                





١٩٠

من املوارد  بل يف مجلة ، وإن اشتهر يف األلسن،إمجاعوال دليل على عدم صحة ضمان ما مل جيب من نص أو 

 وأما ضمان األعيان غري املضمونة كمال املضاربة والرهن ،إمجاع ويف مجلة منها اختلفوا فيه فال ،حكموا بصحته

  والوديعة قبل حتقق سبب ضماا من تعد أو تفريط فال خالف بينهم يف عدم صحته

  

منا إ و}سنلن اشتهر يف األإ و،إمجاع أو ب من نصجيمل  عدم صحة ضمان ماى ل عليوال دل{

  .يف املقام موجود ي واملقتض،ياملقتض ن حىتيكمل  إذا كصح ذلي

الم ك وقد تقدم ال}إمجاع فال ،هي ويف مجلة منها اختلفوا ف،موا بصحتهكبل يف مجلة من املوارد ح{

  . يف الشرط الثامن فراجعكيف ذل

  . تقدمه مواقع للنظر تظهر مماي وف،الم حول املسألةك قد أطال الكاملستمس مث إن

  بل مبعىنى،خرأذمة  إىل  ال بالضمان الناقل ملا يف ذمة):اجلواز قوىاأل(قال الوالد عند قوله و

  .ةيذا يف املسائل التالك ذمة الغاصب والقابض، وأربي أن ري من غ،بدله أو نيالتعهد وااللتزام برد الع

 أو ذمة مطلقاً، إىل مةون الضمان بضم ذيك ف،تلف إذا ة ذمة الغاصبءن بنحو براكميبل : أقول

  . وذمة الضامن عند تلفهانيضمهما عند وجود الع

عة قبل يوالود{ املرهونة نيالع أي }مال املضاربة والرهنك املضمونة ريان غيعما ضمان األأو{

انت موجودة دخلت يف مسألة ضمان ك  فإن أما بعد السبب،}طيتفر أو حتقق سبب ضماا من تعد

ما يف ك }نهم يف عدم صحتهيفال خالف ب{ن ي تلفت دخلت يف ضمان الدنإان املضمونة، ويعاأل

  الشرائع والقواعد 



١٩١

  .أيضاً مبقتضى العمومات صحته قوىاألو

  

  .ي عن بعضهمكما حكة يفاكرشاد وجممع الربهان والر واإلي والتحركوجامع املقاصد واملسال

 مل نيمها األيتعد فيمانة مل أانت ك  فإنه،ريد غيها وهي يف كناً ملاليضمن ع إذا :رةكقال يف التذ

الصانع  إىل دفعهاي اليت نية واملضاربة والعك املضمونة ومال الشررية غيعة والعاريالودك ،صح الضماني

 ريا غألط عند علمائنا أمجع، يتفر أو قع منهم تعديمل  إذا نهيمأم وكل والوصي واحلاكيد الويواملال يف 

ذي ى ن مضمونة علكذا مل تإة، في جمرد التخلنيماألى ب علجيمنا إرد، و، وال مضمونة النيمضمونة الع

  .بجيمل   ضمان ماألنه، أيضاًصح يها مل يفى تعدن إ الضامن، ولو ضمنهاى ون مضمونة علكت د اليال

  .إشكاله وال يال خالف فنه إ ويف اجلواهر

صحته { )٢(م غارميالزعم  وعمو)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ عموم }العموماتى مبقتض قوىواأل{

وبعده قد عرفت  يرة يف ما قبل التعدكال التذي ودل،ن ظاهرهيكمل ن إ  حمتمل االستنادمجاع واإل}أيضاً

  .هما يف الفرع السابقيوجه النظر ف

ان املراد من ضماا اشتغال الذمة ا، ال ك إذا ،كالم املستمسكظهر وجه النظر يف ي كوبذل

ولعل من : حمض اشتغال الذمة، قال الضمان الذي حنن يف مباحثه ومسائله، بل مبعىناملصطلح من  باملعىن

  ة ك ضمان شركذل

                                                

 

 



١٩٢

عطي ي فصاحب املال ،تربعاً ان ضماا يف مقابل املال الكن إ املتعارف يف هذا العصر، ونيالتأم

  .المهكآخر  إىل ،تنشأ الضمان أن يف قبال أو تضمن أن  يف قبالة ماالًكالشر

ة ك بأن ترسل الشر،ان مع مالحظة الشيء املؤمنك، سواء نيل أنواع التأمك الظاهر صحة :أقول

نة يف يؤمن السفيان كبدون املالحظة  أو ،كحنو ذل أو ض مثالًيل ثالثة أشهر مرة ملالحظة املركب يالطب

  . أشبه وما )١(﴾أَوفُوا﴿شمله ية، في معاملة عقالئألنه ك، وذلالبحر، والطائرة يف اجلو مثالً

  .)٢(﴾ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل﴿شمله ي للمال بالباطل، فال الًكونه أكرج عن خي كوبذل

  .ما هو املتعارفك أيضاًرب كة أك يف شرنية التأمك شرنيصح تأمي أنه ظهري كوبذل

ة ي اخلمسة العملورم األري يف غنسانحق لإل النه إ )االقتصاد: الفقه(تاب كرنا يف كث ذينعم ح

ون يكث ي حب،جحافاً عرفاًإ نيون قدر بدل التأميك ال أن بجية والشرائط والعالقات واملواد يركفوال

ى ة علي الرأمسال فإناً،ية احملرمة شرعيأمسالون مساعداً للر يك حىت،ري والعمليكة الفكثر من حق الشركأ

  .ما قرر يف حملهك ،حمرم شرعاً سلوب الغرىباأل

  

                                                



 



١٩٣

 أو ، للغريظهر كون املبيع مستحقاً إذا جيوز عندهم بال خالف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري): ٣٩ألة مس(

  كان ذلك بعد قبض الثمن إذا ظهر بطالن البيع لفقد شرط من شروط صحته

  

قال يف مفتاح  } الثمن للمشتريكنهم ضمان دريوز عندهم بال خالف بجي{ ):٣٩ مسألة(

 كر واللمعة وجامع املقاصد واملساليلة والشرائع والتحريسوط واخلالف والوسما عن املبك: رامةكال

ع الناس يف يطباق مجإجوازه ى عل أن رة وجممع الربهانكهم، مث نقل عن التذريح وغية واملفاتيفاكوال

ى طباق الناس علإما نقل عن جامع املقاصد كه، يالظاهر االتفاق علن إ ك وعن املسال،عصارع األيمج

 ذاكفات منه،   ماكتدارياملشتري ن أل اًكمنا مسي درإ و،هي ويف اجلواهر بال خالف أجده ف، العهدةضمان

 اللتزامه الغرامة كضمان الدر يل مسي وق، التبعةك الدر:، ولذا قال يف الصحاحكطلق الدريان كل مك

  .لبائع رده بضمان العهدة اللتزام الضامن ما يف عهدة اىسمي و، مالهني املستحق عكدراإعند 

اً يلكع ين املبيكمل  إذا املشتري إىل  دفع الضامن الثمن}ريع مستحقاً للغيون املبكذا ظهر إ{ ـف

 من ك ذلريغ إىل ،كرث البائع عن املاليمل  أو ،عي بالبكاملال ياً ورضين فضوليكه، أومل ريوبدله البائع بغ

  .صور استحقاق املشتري

 بأن قبض } بعد قبض الثمنكن ذلاك إذا روطه صحتهع لفقد شرط من شيأو ظهر بطالن الب{

 أنه إذا أخذ من البائع ضامناًي ،ع ومترد البائع من رد الثمنيبطالن الب يتمل املشترحيث يالبائع الثمن، وح

  .البائع من الثمنى الضامن أداء ما على ان علكظهر البطالن 



١٩٤

  قوى كما أطلق آخر وهو األ أو مطلقاً،كما قيد به األكثر

  

ونه موجوداً كر يتقدى ان املضمونة عليعقة فرد من أفراد ضمان األيوهذا يف احلق: كقال يف املسال

  .حال الضمان

رشاد عدا املبسوط والشرائع واإل  ما: قال،رامةكما نقله عنهم مفتاح الك }ثركد به األيما قك{

ن يكن مل إلثمن صح الضمان، وان قبض اكن إ نهأح بير التصريرة والتحركلة والتذيواللمعة، بل يف الوس

ه من يبد ف الضمان ال أن تلفون يفخي م الألد به يقيالم من مل ك مراد يف أيضاً وهو ،صحيقد قبض مل 

مل  ه به، والبائع ماريف غيلكن تكميث ي حب،مر وقت الضمانثبوت حق يف ذمة املضمون عنه يف نفس األ

  .ىانته ،تعلق بذمته حقيقبض مل ي

 كنا عن ذلين تعدإ و،ذمة الضامن إىل الضمان نقل ما يف ذمة املضمون عنهن إ :ن شئت قلتإو

قبض يذا مل إف ـ ما تقدم يف بعض املسائل السابقةك ـ ةي اخلارجنيذمة يف ضمان الع إىل نا ضم ذمةقل

  .صح ضمانهيف كيده شيء فين بيكما مل كن مشغولة الذمة يكالبائع الثمن مل 

د بالقبض ما صرح به يي التقكه ممن ترريرادة املصنف وغإعلم ي ك ذلومن: ولذا قال يف اجلواهر

  .ال بقبضهإ ضرورة عدم دخوله يف عهدة البائع الذي هو املضمون عنه ،د بهييثر من التقكاأل

ما محله كد، يون مراد املطلق القك ممن عرفت، و}ما أطلق آخرك{قبض ين مل إ و}أو مطلقاً{

 ك، فقول املستمساملصنف أيرك  ولعلهم رأوا،ؤخذ بهي الفقهاء إطالق إن ف ظاهر،رياملفتاح واجلواهر غ

  . ظاهر الوجهري يف قول املصنف غشكال تعرف اإلكومن ذل



١٩٥

 وحصل الفسخ باخليار أو التقايل أو تلف  وأما لو كان البيع صحيحاً، وهذا مستثىن من عدم ضمان األعيان:قيل

  املبيع قبل القبض

  

عدم قبضه، فلما  أو بض البائع وتلفه فظاهر، وأما مع قبضه وعدم تلفه أما مع ق}قوىوهو األ{

 إىل د دفع الثمنيريالذي  ي املضمونة، فاملشترريان غيعتقدم يف آخر املسألة السابقة من جواز ضمان األ

دفع  يأخذ ضامناً حىتينه استرجاع ما دفع، ولذا كميع مستحقاً، ومل يظهر املب إذا اف من فوتهخيالبائع 

  .﴾ وحنوهأَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿شمله يما ك، م غارميالزعشمله ي وهو أمر عقالئي متعارف، ف،هيلإ

ه يلإودعاء احلاجة ى ز ضمانه لعموم البلوي ولعل جتو:ظهر وجه قول جامع املقاصدي كوبذل

  . شرعاًالًيون دليك  الكمثل ذل أن هميرد علي فال ،هريضمان العهدة، ومثله قال غى طباق الناس علإو

شتري حمل تأمل م الثمن للكضمان درن إ :د الربوجردييظهر وجه النظر يف قول السيوبه 

  .ديفي ه مع قلة املتعرض له الي، وعدم اخلالف فإشكالو

، ينيد الثانيما هو الظاهر من احملقق والشهك }انيعمن عدم ضمان األ  وهذا مستثىن:ليق{

 وحنوه مما م غارميالزع مقتضىان كن إ، ودلة ما تقدم من األهؤ والذي أوجب استثنا،وتبعهما اجلواهر

ون يك وضمان ذمة، وقد نيونه استثناًء، بل الضمان ضمان عك عدم نيسبق االستدالل به لضمان الع

  .ون بالضميكبالنقل وقد 

 حيث إن }ع قبل القبضيتلف املب أو ليالتقا أو اريحاً وحصل الفسخ باخليع صحيان البكوأما لو {

  ،كتلفه من املال



١٩٦

 ، فيكون من ضمان ما مل جيب،فعلى املشهور مل يلزم الضامن ويرجع على البائع لعدم ثبوت احلق وقت الضمان

   نعم يف الفسخ بالعيب السابق أو الالحق،حصل الفسخ مل يصح مبقتضى التعليل املذكور إذا بل لو صرح بالضمان

  

ار يالتلف يف زمن اخل حيث إنار، يشتري يف زمن اخلتلف بعد قبض امل إذا ظهر حال مايومما تقدم 

  .ة اجلماليما يف تعلقكرش، اختار األ ب، أويرد بالع ار له، أويممن ال خ

لعدم ثبوت احلق { ك لبطالن الضمان، وذل}البائعى رجع عليلزم الضامن وياملشهور مل ى فعل{

  .ان سببه موجوداً أم الكسواء املشهور، ى  وهو باطل عل}بجيمل  ون من ضمان مايكوقت الضمان ف

صح يمل {ع قبل القبض يتلف املب أو ل،يالتقاار أو ي باخل}حصل الفسخ إذا بل لو صرح بالضمان{

 ال إذ ر،ك له مبا ذنيه معللريما صرح به اجلواهر وغكب، جيمل  نه ضمان ماأ ب}وركل املذيالتعلى مبقتض

  .املضمون لهن عقده الضامن وإضه الشارع وميمل ن إ صح الضماني

يف الفسخ { ـب فيحصل الفسخ صورة الفسخ بالع إذا  استثنوا من عدم صحة الضمان}نعم{

رد مفتاح  إىل )الالحقأو ( :البائع، وقد أشار بقولهى ه علكون دريك مما }الالحق أو ب السابقيبالع

صح الفسخ يفقد ال إما يف الشرائع، وكب سابق يده بعييب تقجير صحته يتقدى وعل: ث قاليرامة حكال

ون موجوداً حالة الضمان الواقع عند يك يف الثالثة، وهذا ال أو ما لو وقع قبل القبضكب الحق، يبع

  ون يكع فيالب



١٩٧

 وعن بعضهم دخوله والزمه ، فاملشهور على العدم،هل يدخل يف العهدة ويصح الضمان أو ال أنه اختلفوا يف

من ضمان  أنه  ودعوى، والصحة مع التصريح،طالقع الدخول مع اإل يف اجلميقوى واأل،األوىلالصحة مع التصريح ب

  ما مل جيب

  

  .ىانته ، واحداًصح ضمانه قوالًي سباب الاملتجدد من األك

 س من ضمان ماي لألنه عنه }صح الضمانيو{ عهدة البائع }دخل يف العهدةيهل  أنه اختلفوا يف{

 ،املشهور إىل  وقد نسبه اجلواهر}العدم ىفاملشهور عل{صح الضمان يدخل فال ي }ال أو{ب جيمل 

  .شهراأل إىل رامةكومفتاح ال

ه يف القواعد يل فكح وجامع املقاصد، وأشيضااإل إىل رامةك نسبه مفتاح ال}وعن بعضهم دخوله{

ر كوافق املشهور، وعن املبسوط ذ أنه الم له بعدكان ظاهر كن إ، وإشكالى ب عليأورد بع: قائالً

  .حيترج من دون نياالحتمال

ضمن قبل ألنه إذا  }األوىلح بيالصحة مع التصر{الزم من قال بدخوله يف العهدة  أي }والزمه{

 إذا ق أوىليحاً بطريان الضمان صحكالثمن،  يها املشتري أكنا ضمان لأ: بأن قال ،مطلقاً الفسخ ضماناً

ب يحصل فسخ بسبب عإذا  ها املشتري الثمني أكنا أضمن لأ:  بأن قال،داًيضمن قبل الفسخ ضماناً مق

  .هيالحق عل أو العقد،ى لعسابق 

 }الدخول{ الحق أو ب سابقيان الفسخ بعك الضمان قبل الفسخ، سواء }عييف اجلم قوىواأل{

 وهو }بجيمل  أنه من ضمان ما{ املشهور }ى ودعو،حي والصحة مع التصر،طالقمع اإل{يف العهدة 

  ح، ولذا قال يف اجلواهر يف ي صحريغ



١٩٨

 ة وأما بالنسبة إىل مطالب،حصل الفسخ إذا  هذا بالنسبة إىل ضمان عهدة الثمن،ة بكفاية وجود السببمدفوع

  األرش فقال بعض من منع من ذلك جبوازها

  

ن حالة الضمان مضموناً، بل لو يكمن أصله، فلم  نه، اليبطل العقد من حأمنا إالفسخ ن إ :دهمييتأ

  .بجيمل   ضمان ماألنهان فاسداً، كصرح بضمانه 

، بل م غارميالزعشمله ي مشمول للضمان العقالئي، فألنه }ة وجود السببيفاكمدفوعة ب{

وجب ييف أمثال املقام مما له موضوع عريف  أا  مرة منريرناه غكب الذي ذيالتقرى  عل،العمومات

  . العقدكام اخلاصة بذلكحه األي فتترتب عل،عقداً مطلقاً صحته عقداً خاصاً، ال

دخل يف الضمان ي ب الجيمل  ضمان ما أن قد عرفت: كيف قول املستمس علم وجه النظريومنه 

وجود ى توقف علي ن مشوهلا الكصحة العامة، لل اأدلةاملصطلح، وال تشمله أدلته اخلاصة، نعم تشمله 

  .ىانته ،السبب

  .دخل يف الضمان املصطلحينه إ :ه أوالًيرد عليذ إ

  .  وحنوهم غارميالزعشمله ياً، فال يون ضماناً عرفيك  البدون وجود السببنه إ :اًيوثان

  .بي بالع}حصل الفسخ إذا ضمان عهدة الثمن إىل هذا بالنسبة{

ع يظهر يف املب إذا رش الفسخ واألنيب ريتخياملشتري  حيث إن }رشمطالبة األ إىل وأما بالنسبة{

فقال بعض من منع من { بائعس الكيب من يان العكث يب الحق حبيع أو العقد،ى ب سابق عليع

   أي }جبوازها{ من الضمان بالفسخ }كذل



١٩٩

 ،أيضاً األول صحة قوىاأل أن  وقد عرفت،ألن االستحقاق له ثابت عند العقد فال يكون من ضمان ما مل جيب

   ال يثبت إال بعد اختياره ومطالبتهأيضاًاألرش  أن  مع إمكان دعوى،وأن حتقق السبب حال العقد كاف

  

مل  ون ضمان مايك فال ،ثابت عند العقد{رش لأل أي }ن االستحقاق لهأل{ة الضامن مطالب

س، ال ما ع من رأيه البيبطل فيل موضع كضامن عهدة الثمن يف ى رجع عليو:  قال يف القواعد،}بجي

رش البائع، ولو طالب باألى رجع عليتلفه قبل قبضه، بل  أو ب السابقيالع أو ليتجدد له الفسخ بالتقاي

  . مطالبة الضامنقربفاأل

  .ه ترددي ف:نه قالك العقد، لنيالم الشرائع، وعلله بأن استحقاقه ثابت حكب منه يوقر

  .بيرش العأ أو :وقال العالمة قبل عبارته املتقدمة

ب يرش عأ إىل بالنسبة يصح ضمان العهدة للمشتري أي :رامة يف شرحهكوقال يف مفتاح ال

، وتردد يف املبسوط والشرائع كوشرحه لولده وجامع املقاصد واملسالرشاد ة اإلريما هو خك ،بياملع

  .ريرة وجزم بالعدم يف التحركوالتذ

 فال تنحصر }أيضاً{ب ي ضمان الثمن يف الفسخ بالع}األولصحة  قوىاأل أن وقد عرفت{

قول بالصحة يمن ى  النقض عل}انكمإاف مع كوأن حتقق السبب حال العقد {رش الصحة بضمان األ

ف كي ف}اره ومطالبتهيال بعد اختإثبت ي  الأيضاًرش األ أن ىدعو{بـ رش دون الثمن األ إىل لنسبةبا

 كتقولون بصحة ضمان الثمن عند الفسخ، وقد أشار املصنف بذل م الكنأتقولون بصحة ضمانه، مع 

  ره كما ذإىل 



٢٠٠

   من جهة كفاية حتقق السببأيضاًفالصحة فيه 

  

، قال أيضاً شرنوا وجه عدم صحة ضمان األيث بيرامة حكتاح ال، وتبعه اجلواهر ومفاملسالك

 واملوجود ،رشار أخذ األيب واختيمنا حصل بعد العلم بالعإرش االستحقاق لأل أن ووجه العدم: الثالث

ال إرش  األنيتعي فلم ، الردنينه وبي بيريرش، بل التخ األينيلزمه تعيان كب ما يحالة العقد من الع

  .ارهيباخت

 ،نهمايواحلق ثبوت الفرق ب: رش قائال الثمن عند الفسخ واألني عدم الفارق بك قد رد املسال:أقول

 عوض جزء فائت من مال ألنه، األصلان واجباً بكه  فإنرشال بالفسخ، وأما األإ الثمن ما وجب فإن

  .ىانته ،املعاوضة

العقالء  ألن ـ فائتقة عبارة عن شيءيان يف احلقكن إرش واأل إذ  تام،رين هذا الفارق غكول

 أن شف منيكع الناقص فهو مقابل لبعض الثمن مما يامل، أما املبكح والثمن اليع الصحي املبنيقابلون بي

 إىل رشتاج األحي املثمن والثمن، ولذا نيون بيكع خارجاً يالب أن الإزاء الشيء الفائت، إالثمن يف  ةيبق

ع يبطل البيث ي، حكلميال   وماكلميباع ما  إذا س مثل مايفلاً، يتلقائ يستحقه املشترينه  أاره، الياخت

ب يار العيار ختلف الوصف وخيان خكولذا :  بقولهكشار املستمسأه يلإ، وكلميال  ما إىل اً بالنسبةيتلقائ

  .ىانته ،ار تبعض الصفقةي خريغ

 ،ه املشتريستحق يون بدون مقابل حىتيك  قدراً من الثمن ال فإنالغنب، إىل ذا احلال بالنسبةكو

  .لهك ع بقدر بعض الثمن اليمة املبيق أن باعتبار

 وهو ضمان }ة حتقق السببيفاك من جهة أيضاً{رش يف األ أي }مايفالصحة ف{ان كف كيو

  .هي علشكالم نقله عنه واإلدما تقى  علكما قاله املستمسكاصطالحي، ال 



٢٠١

  .ومما ذكرنا ظهر حال ضمان درك املبيع للبائع

  

رش األن إ اره، ومن قالي اختريرش غالم من قال بأن مطالبة األك يف شكالهر اإلظيومما تقدم 

  .اريثبوته باالخت أن ختار اليثابت ف

  .ارياملطالبة بعد االختن إ :األولى رد عليذ إ

  .ثابت خارجاً أنه  ال،رادةثبت باإلي أن نكمي أي اناً،كمإثابت نه إ :الثاينى وعل

  .نيل يف املقامي عن املشتري، لوحدة الدل}ع للبائعي املبكرنا ظهر حال ضمان دركومما ذ{

  



٢٠٢

 ، اختصاص ضمان الضامن بذلك البعضقوىفاأل ،ضمن عهدة الثمن فظهر بعض املبيع مستحقاً إذا ):٤٠مسألة (

   فريجع على البائع مبا قابله،ويف البعض اآلخر يتخري املشتري بني اإلمضاء والفسخ لتبعض الصفقة

  

ة بعض يظهر عدم قابل أو ،ريللغ }ع مستحقاًيذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض املبإ{ ):٤٠ مسألة(

 ،كتداري القدر الذي ألنه } البعضكاختصاص ضمان الضامن بذل قوىفاأل{اخلمر واخلل كع يع للمبياملب

ى ذا اشترإبالنسبة، ف ه بقدر خسارة املشتري الاؤعطإشيء، والالزم  يفت من املشتريفلم  يبق ما ماأ

الضامن ى ان علكون مثن املصرع الباقي ربع اموع يك أن ه مما سببريه لغي فظهر أحد مصراعنيباب

  .عطاء ثالثة أرباع الثمن للمشتريإ

ع، يعان يف بين بيكذا مل  إ}مضاء والفسخ لتبعض الصفقة اإلني املشتري بريتخيخر ويف البعض اآل{

رنا كما ذكون بالقصد يكغة واحدة، والفرق ي يف صنيطالق أو نياحكار، بل حاله حال نيفال خ الّإو

 ال الضامن }البائعى رجع علي{ة يفسخ املشتري البق إذا }ـف{تاب ك يف بعض مباحث الكل ذليتفص

ة ريمن مطلقاً، وهذا هو خض أنه ظهر مستحقاً اليال عهدة الثمن الذي إضمن يالضامن مل  إذ }مبا قابله{

 مما ،رة عندناك وعن التذ،املشهور أنه ةيفاكهم، بل عن الريختلف وغرشاد واملر واإليالشرائع والتحر

  .مجاعظهر منه اإلي



٢٠٣

  . وال وجه له،وعن الشيخ جواز الرجوع على الضامن باجلميع

  

أنه ك مما ظهر مستحقاً ومما فسخ، و}عيالضامن باجلمى خ جواز الرجوع عليعن الش{ن ك ل}و{

ان كال فلو إ، وكحنو ذل أو قالةإ أو ارينفساخ العقد خبقتضي اي ضمان الضامن ولو حدث ما طالقإل

  .)رمحه اهللا(المه كن وجه ليكظهر استحقاقه مل ي عقده خاصاً بالقدر الذي نيالضمان ح

ان ك إذا ماي تام، بل ال وجه له فريه غإطالقى  عل}وجه له ال{: قول املصنف أن علمي منه }و{

  .ان مطلقاًك إذا داً، ال مايالضمان مق

ما ى بناًء عل:  قال، ظاهر الوجهريغ  مطلقاًإشكاال املصنفى  علك املستمسإشكال أن علميا مك

الم ك وجه ،الضامنى جع املشتري علري ف،جواز الضمان قوىاأل أن ره املصنف يف املسألة السابقة منكذ

ان، املشهور من عدم صحة الضمى ما سبق لرد دعوي به فكخ ظاهر وهو عموم الصحة الذي متسيالش

  .ىانته ، غامضنيالمي املصنف يف املسألتك ني فاجلمع ب،الضامنى وعدم جواز الرجوع عل

  .الم يف مسألة ضمان عهدة الثمن مسألة ضمان عهدة املثمنكظهر من اليان، كف كيو

ان ك ،ظهر مستحقاًيداً للقدر الذي يمق أو ل،كان الضمان مطلقاً للكهل  أنه لو اختلفا يفمث إنه 

  .صالة عدم ضمان الزائد الضامن ألالقول قول

مع القائل الثاين  أنه  فالظاهر،ع واحديبنحو ب أو عي يف بنيعيان بنحو بكهل  أنه ولو اختلفا يف

  .تأمل إىل انت املسألة حباجةكن إ، ونيعيصالة عدم قصد بأل

لذي ان الضمان خاصاً بالقدر اكما يف ،بعضه أو ع مستحقاًيهل ظهر اجلم أنه ولو اختلفا يف

  .هيا اتفقا علثر ممكعدم ضمان األصل األف ،فسخهيملا  مطلقاً، وحىت ستحق منه الي

  .ما هو واضحك ةنين للطرف بكمل ت إذا كل ذلك



٢٠٤

ظهر  إذا  للشهيدين صحة ضمان ما حيدثه املشتري من بناء أو غرس يف األرض املشتراة وفاقاًقوىاأل): ٤١مسألة (

  خالفاً، فيضمن األرش وهو تفاوت ما بني املقلوع والثابت عن البائع،والغرسكوا مستحقة للغري وقلع البناء 

   من ضمان ما مل جيب وقد عرفت كفاية السببألنه ،للمشهور

  

ان الثمن كما يأو البائع ف }دثه املشتريحي ن صحة ضمان مايديوفاقاً للشه قوىاأل{ ):٤١ مسألة(

وقلع البناء {ع يض البميومل  }ريوا مستحقة للغكظهر   إذارض املشتراةغرس يف األ أو من بناء{أرضاً 

 كالنهر يف تلى ث أجريان مثل طم النهر، حك إذا مةيل القكضمن يما ك }رشضمن األيوالغرس ف

  .رشاأل إىل  تفاوت وتصل التوبةكون هنا يكشيء حىتى بقيل قد ادم فال كال إذ ،رضاأل

 متعلق بالضمان، وهذا هو الذي احتمله يف )عن( }ع املقلوع والثابت عن البائنيوهو تفاوت ماب{

ه وقضاء يلإس احلاجة ي له مبسوهو قال به مستدالً ـ رامةكما يف مفتاح الك ـ ضعفى ر عليالتحر

  .الضرورة به

هم، ري وغكما عن املبسوط والشرائع والقواعد واملسالكوزوا الضمان، جي فلم }خالفاً للمشهور{

  .ني اجلانبح أحديرة عدم ترجكوعن التذ

 }قد عرفت{هم ما يرد علين ك ل} و،بجيمل   من ضمان ماألنه{ كذل إىل ذهب املشهورمنا إو

تا كث سين الوالد وابن العم، حيدي وافقوا املشهور، خالفاً للسني ومشهور املعلق}ة السببيفاك{من 

  القاعدة ما ى املنت، ومقتضى عل



٢٠٥

 وثبوته حبكم الشرع ال يقتضي صحة عقد الضمان املشروط ،نيب كاألجأيضاًهذا ولو ضمنه البائع قيل ال يصح 

   الزم بنفسألنه وقيل بالصحة ،بتحقق احلق حال الضمان

  

ه من وجود ضامن قبل يد الضمان املصطلح فال بد فيرأن إ :كن قال املستمسإره املصنف، وكذ

وجود السبب ى وقف علتيمل  د الضمان العريفيرأن إون مضموناً عنه وهو مفقود، ويكهذا الضمان ل

ب يالتقرى ، والعمومات عل)١(م غارميالزعشمله يضمان عقالئي  أنه هيرد عليه  فإنحال الضمان،

  .املتقدم يف املسائل السابقة

 ك ويف ضمان البائع ذل: قال يف القواعد}جنيباألك أيضاًصح ي ل اليهذا ولو ضمنه البائع ق{

  .إشكال

  .بجيمل  ضمان ما و ضمان جمهولألنهاملبسوط بعدم الصحة، جزم يف : رامةكوقال يف مفتاح ال

  .عدم الصحة قوىاأل أن  والروضة منكح واملساليضار واإليوحنوه ما يف التحر

  .رة الصحةكوقرب يف التذ

  .من غر إىل رجعي واملغرور ، غارألنهالبائع ضامن بنفسه ن إ :قلتن إ }و{

قتضي صحة عقد الضمان املشروط ي ال{غار  ألنه }م الشرعكحب{البائع ى  عل}ثبوته{: قلت

 وال اشتغال لذمة ،ذمة إىل تاب نقل ذمةكما تقدم يف أول الكالضمان  ألن }بتحقق احلق حال الضمان

  .ذمة البائع إىل نقل ياملضمون عنه يف املقام حىت

  .صحي حق مضمون حال الضمان فال كس هنايلنه إ :واحلاصل

   الزم بنفس ألنه{الوجه اجلواز : رة، وقال يف الشرائعكما عرفت عن التذك }ل بالصحةيوق{

                                                





٢٠٦

 نفس العقد والضمان ، ملا مر من كفاية حتقق السبب فيكون حينئذ للضمان سببان،العقد فال مانع من ضمانه

   ويظهر الثمر فيما لو أسقط املشتري عنه حق الضمان الثابت بالعقد،بعقده

  

مر من  نه ملاافال مانع من ضم{ الضمان يف وقته نشأ منيالعقد سبب الغرور الذي  إذ }العقد

  .}ة حتقق السببيفاك

االنتفاع جماناً ضمانه ى ونه بائعاً مسلطاً علكلزم من ضمانه لي نه الأ والروضة بكوضعفه يف املسال

  .ونه ثابتاً حال الضمانكبعقد الضمان مع عدم اجتماع شرائطه اليت من مجلتها 

صح ضمان البائع الجتماع شرائط الضمان صح  إذا رامة بأنهكهم يف مفتاح اليل علكشأما ك

  .كزهم هذا ومنعهم ذايه، فما الوجه يف جتوريصح ضمان غي صح ضمانه الين مل إ و،هريضمان غ

جنيب والبائع  األنيل بياحملقق ومن وافقه يف التفصى  علشكالاإل:  فقالك منه ذلكوأخذ املستمس

د ير ألونه إ :هيلضمان الشخص عن نفسه، وف معىن نه الأ بكذل ىل علكشأل حال، ورمبا ى كمتوجه عل

 يعقالئ  اخلسارة وهو معىنكال تدارإبه  رادي نما الي ب،هاًي وجشكالان اإلكالضم  أو بالضمان نقل الذمة

  .ليشمله الدلي

بالعقد حصل الغرور حيث إنه  } نفس العقد،للضمان سببان{ ضمن البائع ني ح}نئذيون حيكف{

 كره املسالكما ذى  علني يف الضمان}ظهر الثمريو{ث ضمن البائع عند العقد ي ح}ن بعقدهوالضما{

ع بأن يعقد الب أي }حق الضمان الثابت بالعقد{عن البائع  أي }عنه يما لو أسقط املشتريف{والروضة 

  نت كلو : قال



٢٠٧

  فإنه يبقى الضمان العقدي

  

سقاط لتحقق ، وهذا احلق قابل لإل)١(من غر  إىلرجعياملغرور ى ، مبقتضيكلإمغروراً فال أرجع 

  .سببه حال العقد

  .وجه لسقوطه ال إذ }يالضمان العقدى بقينه إف{

 إذ ،يالضمان الغررى بق ييحقه الثابت من الضمان العقد يأسقط بعد الضمان العقد أنه إذا ماك

  .وتنهما يف الثبيتالزم ب ما الكنهما يف السقوط، يتالزم ب ال أنه من الواضح

س من احلقوق اليت يالرجوع ل أن من املعلومن إ :ك يف رد املسالكقول املستمس أن علميومنه 

 وجواز التعدد مع تعدد الذمم لتعدد الضامن ،سقطيام، ولو أسقطه مل كحسقاط، بل من األتسقط باإل

ما ك ـ قاًان رجوع املغرور حك أن بعد إذ  ظاهر الوجه،ريقتضي جواز التعدد يف ذمة واحدة، غي ال

س ي فل،سقاطه لإلين وجه لعدم قابلتيكمل  ـ العرفى  علمن غر إىل رجعياملغرور فهم عند القاء ي

  .كبذا أو رجع ذا السببي أن له أن  والتعدد معناه،سقاطقبل اإلي ال ماً حىتك حكذل

التزم  أنه ىنونه ضمن مبعكرجع لي أن ونه غاراً، ولهكالبائع ل إىل رجعي أن ىللمشترن إ :واحلاصل

  .اًياً وعرفيوما شرعكنهما بعد ي اخلسارة، وأي مانع للجمع بكتدار

  نه أهم بيل علك املستشكالم املستمسكظهر وجه النظر يف سائر ي كوبذل

                                                







٢٠٨

 وقد يورد عليه بأنه ال معىن لضمان شخص عن نفسه ،كان لشخص خياران بسببني فأسقط أحدمها إذا كما

   ال مانع منه مع تعدد اجلهة:يقال أن ميكن و،واملقام من هذا القبيل

  

 ..خرورة من سقوط أحدمها وبقاء اآلكالفائدة املذ يجتر تمع ضمانان يف وقت واحد حىتجي ال

  :فحال املقام

 }فأسقط أحدمها{ذا كب وهيار العيار الغنب وخيخك }نياران بسببيان لشخص خك إذا ماك{

  .نهما يف الثبوتيتالزم ب ما الكقوط، نهما يف السيتالزم ب ال إذ خر،اآلى بقيث يح

ما أورده ك }لضمان شخص عن نفسه معىن بأنه ال{ يالضمان العقدى  عل}هيورد عليوقد {

  .صاحب اجلواهر

 نكميو{ ريع للغيون املبكظهر ن إ ضمن البائع خسارة املشترييف كي ف}ليواملقام من هذا القب{

 ،طبب نفسهي أو ضرب نفسه،ي نسانون اإلك مثل }هةمانع منه مع تعدد اجل ال{نه إ  يف رده}قاليأن 

ونه بائعاً كث ي، فهو من حكذلكمر يف املقام ، واألنيب من جهتيض وطبي ومر،فهو ضارب ومضروب

  . اخلسارة ضامنكلتزم دريونه كث يمضمون عنه، ومن ح

د الربوجردي يقة السياملصنف مبا يف تعلى لوا علك فأشنيهو الذي فهمه مجلة من احملش وهذا املعىن

عدم  أن د اجلماليقة السي ومبا يف تعل،يدجي  الضمان، وتعدد اجلهة الكعدم صحة مثل ذل قوىبأن األ

  .حمصل إىل رجع تعدد اجلهة يف املقاميالصحة عندهم تام، وال 



٢٠٩

  .دالعق ملا هو الزم  ويكون مؤكداً،ضمانه فال بأس به اشترط إذا  وأما،كان بعنوان عقد الضمان إذا هذا كله

  

 قائم بالغرور، والضمان الثاين ني أحد الضامن فإن: يف شرح العبارة بقولهكره املستمسكأما ما ذ

  .لضمان شخص عن نفسه معىن ال أنه إشكالالم املصنف يف رد ك إذ ظهر وجهه،يقائم بالعقد، فلم 

 لشكاالمهم، ومورد اإلك فهو حمل }ان بعنوان عقد الضمانك إذا لهكهذا {ان كف كيو

  .واجلواب

 أنه إذا ون الضمان عقداً، بل حسب الشرط، فهو مثل شرطيك فال }اشترط ضمانه إذا وأما{

داً ملا هو الزم كون مؤيكو{ل الشرط ي دلطالق إل}فال بأس به{البائع ى ه علكان دركب يظهر ع

  .بي العهيظهر ف إذا البائعى ه علكون دركمن غره، مثل اشتراط  إىل رجعياملغرور  أن  من}العقد

لزم الشرط  يبق عقد حىتي البائع مل ريونه مستحقاً لغكع لظهور يبطل البأنه إذا ذلك  ىرد علين كل

ع وقلع البناء ي املبك املال وردريع مستحقاً للغي مع فرض ظهور املب:نيالذي يف ضمنه، ولذا قال بعض املعلق

وافق ي داً ملا هو الزمه الك مؤونهكم بصحة شرط الضمان الواقع يف ضمن العقد، وكوالشجر فاحل

  . ما هو ظاهر العبارةريون املراد غيك أن الإالقواعد، 

  فإنخر،البعض اآل يرد املشتريع مستحقاً ومل يما ظهر بعض املبي فكتصور صحة ذلت نعم :أقول

علق ل متكلزم يف لزوم الشرط بقاء ي ال إذ  للعمومات،ون مدلوالًيكنئذ والشرط يف ضمنه يالعقد باق ح

  .العقد



٢١٠

 إطالق  فإنبطل بعض العقد، إذا بطل بعض الشرطي أن هيللمشروط علن إ :قالي أن نكمينعم 

اط يد للخي باع زاً، مثالًيان باقكل متعلقه كان يف ضمن عقد كال الشرط الذي إشمل ي لزوم الشرط ال

 ـ اطيان للخك ريللغذا ظهر اخلمسون منه مستحقاً إ، فنيط له ثوبيخي أن رض بشرطب من األية جرائم

 إىل قة منحليالشرط يف احلق ألن ،نياطة أحد الثوبيتنع عن خمي أن  ـأخذ بتبعض الصفقةيمل  أن بعد

  . فتأمل، واهللا سبحانه العامل،عيل ثوب يف مقابل نصف املبكون ك

  



٢١١

   ألق متاعك يف البحر:لو قال عند خوف غرق السفينة): ٤٢مسألة (

  

ذا من كل عما : جامعاً لسائر الشرائط بالغاً عاقالًريان الغكما يه فري لغ}لو قال{ ):٤٢ مسألة(

ان حراماً ك إذا ، قبال ماري الغك جائز شرعاً لذلكان ذلكتالف متاعه، وإ أو هدم داره، أو جرح نفسه،

 ألن ة له،كان بقاء داره هلك أو ،ال مات مثالًإخراج الدم من جسده وإون الالزم يك أن ه، مثليعل

ه يف ءسبب بقاية مما كان بقاء متاعه سبباً لبطئه عن احلرك أو طعه قتله،يذا مل إ، فك أمر بذلالظامل

  .سد لهالصحراء وافتراس األ

  يفشكالاإل ينبغيظهر التحمل لضرره، وال ي أن  بدونكأمره بذلي أن ماإ ألنه: نيقسمى فهو عل

فعل يمر مل ق األيان لوال تشوكن إل للضمان، بل ويبعد عدم وجود الدلصل  لأل،كضمن ذلي الأنه 

  .سبب الضماني ق اليجمرد التشو إذ ،ك ذلأمورامل

 فشرب فعطب ،ض اشرب هذا الدواءيب للمريقول الطبكمن املباشر،  أقوىان السبب كما ينعم ف

  .اتيتاب الدكله يف يرناه بتفصكما ذك ،ان ضامناًكفمات 

عد   مما،ما أشبه أو لطفل أو اًيسيام نوماً مغناطن أو شارب مرقد أو رانكس أو قال نون إذا ذاكو

  .من املباشر أقوىالسبب بنظر العرف 

سقوط  أو ،}نةيعند خوف غرق السف{: ما لو قالك ،فعلهيمر مل ال األ لويث إنه أمره حبي أن ماإو

 :دابة يف محل الكذلك و،لةيمحال الثق باألريارة يف حمل اخلوف لنوئها عن السيوقوف الس أو الطائرة،

  رضاألى عل أو } يف البحركألق متاع{



٢١٢

   عليه وهو الدليل عندهممجاع بل الظاهر اإل، صح بال خالف بينهم، ضمانهيوعل

  

 ،نهميصح بال خالف ب{شارة املفهمة د فائدته ولو باإليفيما أشبه مما  أو بدله أو } ضمانهيوعل{

 وحنن ،اتيتاب الدكهم يف ريدان وغيشهخ والفاضالن واليره الشك وقد ذ}هي علمجاعبل الظاهر اإل

  .كاملسألة هنا إىل شرناأ

واخلالف، ويف اجلواهر بال خالف ما يف املبسوط كثور،  أيب ال منإشف اللثام بال خالف كويف 

ه يعلن إ ه، وعن اخلالفيثور، وعن املبسوط نفي اخلالف ف أيب ال منإنا ري غنيننا، بل وبيه بيأجده ف

  .مة عداه األإمجاع

د الربوجردي فقال عند قول ي عدا الس،املنتى وم علك لسنيافة املعلقكهذا هو الذي قرره و

  .ماً حمل تأملك موضوعاً وحأيضاً األول بل ،قوى وهو األ):صحيفال (املصنف 

 حيث إناحترام املال عرفاً، وى ستدل له بأنه مقتضيما رمبا  إىل ضافة باإل}ل عندهميوهو الدل{

ردع عنه يالعرف والشارع مل ى نه مقتضأمر، وباآلى عل الضمان علجي أن ان الزمهكال م املالشارع احتر

نس كا: نسانذا قال إلإوجب الضمان، فيث ي ح،مر باألريتالف وقت الغإر منه، وبأنه مثل يفهو تقر

هد، ، وبأنه نوع من العكألق متاع: قال إذا كذلك قد أتلف وقته، وألنهه، يان علك بدله، الشارع وعلي

  .)١(﴾ِإنَّ الْعهد كانَ مسؤالً﴿: والعهد واجب الوفاء لقوله سبحانه

  ب جياملشهور، والعهد الذي ى ب العمل به علجي  الوعد مما النيوالفرق ب

                                                





٢١٣

: ذا قالإان وعداً، وك يكآت أن ك وعدت:ذا قالإ بدون مقابل والثاين مبقابل، ف أن األولالعمل به

  .الزماً ، كانذاك كتيعطأذا كفعلت ن إ كعاهدأ

 إذا ماكاً يون قوليكن ألقاء، واً وهو اإليون قبوله فعليكون عقداً، ويك أن تملحي كويف املستمس

ون يك أن تملحي لعدم حتقق القبول، واألوىللزم يف الصورة ي بالعقد، وال لقاء عمالًلزمه اإلي ف،قبلت: قال

  .ىانته ،قربصفه، وهذا هو األ نكرد عبدي ول أو ، درهمك خط ثويب ول:ريقاعاً نظيإ

صالة عدم لزم الوفاء ألي مل ،قبلت: ذا قالإن الزماً، فيكان عقداً مل كن إونه أقرب األ: أقول

 )خط( مقابل ما أتلف من ماله، يف )ألق(املال يف  حيث إن، ني املقامني للفرق ب)رينظ(منا قال إاللزوم، و

  .ان املقامان من باب واحدك ،لقاءابل عمل اإل مق)ألق(ان املال يف ك إذا  نعم،مقابل العمل

  .)١( مسلمئحق امرى تويال شمله ي بأنه حق عرفاً، فأيضاًستدل للمقام يان، فقد كف كيو

 أموران املك أو مر،جربه اآلأ إذا ماك ، املسألةكمن املباشر عرفاً دخل يف تل أقوىان السبب كولو 

 أو مال أو  ضمان الشاهد ما تلف بسببه من نفسريله بأنه نظستدل يما أشبه، وقد  أو جمنوناً أو طفالً

  .ضمانهى  علمجاع وقام اإلدلةث وردت األيعرض، ح

من  أقوىمر ان اآلكث ي ح،داً يف البحريألق ز: هريقال لغ إذا علم وجه ضمانه يف املقاميومنه 

  .املباشر

                                                





٢١٤

 فال يصح عندهم ومقتضى ،و حنوها بل ملصلحة أخرى من خفة السفينة أ،مل يكن خلوف الغرق إذا وأما

  .أيضاًالعمومات صحته 

  

 }حنوها أو نةيمن خفة السف{ة ي عقالئ}ىخرأ بل ملصلحة ،ن خلوف الغرقيكمل  إذا ماأو{

فال { ،ةي العقالئمور من األك ذلريغ إىل اً،يسرع مطلوب عقالئث ختف، والوصول األيها حريسرعة سك

هم، وعن ري وغكسال املبسوط والشرائع والقواعد واملرهكما هو املشهور الذي ذك }صح عندهمي

  .هي علمجاع اإلاألولصح قطعاً، بل عن ية مل يلكعن الفائدة بال يلو خل: حيضااإل

  بل يف بعض احلواشي،ة هناي السابقة آتدلة األ فإن}أيضاًالعمومات صحته ى مقتض{ن ك ل}و{

  .الصحةى ة قائمة علية العقالئية القطعريالسأن 

 دلةاأل ألن مر الضمان،اآلى ن عليك مل ،ك بذلأموران العمل حراماً وعلم املكن إ أنه  الظاهر:أقول

  فإنتها، وعلم عمرو حبرمة القطع،ي وعلي دكديقطع ا: د لعمرويقول زي أن تشمله، فهو مثل املتقدمة ال

  .كشمل ذلي وما أشبه الى توية وال ريل العهد والسيل العقد ودليدل

ه مثل  فإنمر الضمان،اآلى ان علك ،أمورعلم باحلرمة امليحراماً ومل  أو ،العمل حالالًان ك إذا وأما

ى شيء عل ن الكان العمل حراماً، لكالقتل وحنوه ى اجلالد لو أجر حيث إن ، القاضي والشاهدأخط

ذا مل إو: كالشاهد، ولذا قال يف املستمس أو ت املاليالقاضي من بى ة وحنوها علي بل الد،ياجلالد ار

 ألنهن باطل، اشرط الضمان فالضمى ذا أمره آمر علإز مع الضمان وبدونه، وجيه فائدة مل يترتب علي

  بعد يع املال، وال يياحلرام، وتضى ض عليتعو



٢١٥

  .هي علمجاعون هذه الصورة مورد القول باملنع ومورد اإلكن تأ

ه إطالقه بأن ي علكستمس املإشكال ف،كذل إىل قول املصنف بالصحة ناظر أن والظاهر: أقول

 ى،انته ،ة وعدمهي صورة وجود الفائدة العقالئنيل بي والالزم التفص، ظاهرري بالعمومات غعمالًالصحة 

  .حمل نظر

عتق أ أو ذا،كح امرأة مبهر كنا: قال أو د،يها من جدي لتبنكاهدم دار: قهيلو قال لصدمث إنه 

 ال إذ مر،ضمن اآلي، ففعل ما أمره مل كما اشبه ذلو  أ،البحر يف كألق متاع أو ،كطلق زوجت أو ،كعبد

 إنسانحد بقصد أى ضمان عل ال إذ ،مر أم الاآلى ون ضمانه علك أموروجه للضمان، سواء قصد امل

  .آخر

 يف ألق دلة ملا تقدم من األ،هيان علك ،شبهأما  أو ذا علي،كمبهر  أو  علي،كهدم دارأ: نعم لو قال

  . عليكمتاع

 جمال هلا وجب الضمان، وقاعدة الغرور الي الظن ال ألن ،نفعي مل كضمن ذل أنه ولو ظن الفاعل

 الظن  فإن،كألق متاع: قال له أنه توضأ، فظن: قال له إذا ماكمنا ظن الفاعل، فهو إغر، ويالقائل مل ألن 

  .ون القائل غاراًكوجب ي ال

ى  واقتصر عل،كألق متاع: تاعنة فقال لصاحب امليالسفى ان خوف علك إذا :ولذا قال يف الشرائع

  .ه ضمانهيس عليالقائل، ولى رجع علياملتاع صاحبه، مل ى ، فألقكذل

ن يدي وثاين الشهني والفاضلنيخيالشك ، من تعرض لهنيه بيخالف أجده ف بال: وقال يف اجلواهر

   عتقه،أ ف،كعتق عبدأ: ما لو قالكصل، هم لألريوغ



٢١٦

  .ىانته ، فطلقها،كطلق زوجتأو 

عاجل هذا : قال هلم أو ى، ابن دار:للبناء أو حلق رأسي،أ :للحالق أو عاجلين،: بيل للطبولو قا

ه يف ريوقت غ مره استوىفأمر باآل ألن القاعدة الضمان،ى  فمقتض،ابن داره أو حلق رأسه،أ أو ،ريالفق

  .رمملن أمره اآل أو مر،صرف وقته لنفس اآلي أن ني، وال فرق بنياملقام

ال ك يف أمورمال امل  استوىفألنه، ك ذلريغ إىل خبزاً، عطينأ أو عطه خبزاً،أ: خبازومثله لو قال لل

  .نياحلال

ن وجه يك مل ،ه تعاىليلإعطه خبزاً قربة أ أو اهللا، إىل عاجلين قربة أي ،ريمر أمره باخل اآل لو قصدنعم

  .ينيأد د أو نه،يأد د:  لهذا احلال لو قالكللضمان، و

يف  أو البناء،ك له، وسواء يف عمله أمورللم أو مر،قصد التربع، سواء لآليد  قأموراملن إ :واحلاصل

باً يف ك راأموران املك إذا ماك، أمورنفس امل إىل عودي أو حدمها،عود النفع ألياخلباز، وسواء كماله 

مر، ون حاجة لآليك أو  يف البحر،كألق متاع: ئالشاطى الغرق، فقال له من على نة املشرفة عليالسف

  .نس الشارعك ا:ناسكقال عابر شارع ل إذا ماك

التربع،  أو مر الضمان،مر، سواء قصد اآلضمن اآلي التربع مل أمورقصد امل إذا ل هذه الصوركففي 

  ).علي(: ئاً، بل ولو قاليقصد شيمل  أو

من ( أو )ريمن أتلف مال الغ(مر اآلى  صدق عل فإن التربع، بل الضمان،أمورقصد املي وقد ال

وقت  من استوىف( أو )هريلغ أو ه لنفسهريمال غ من استوىف( أو ،أيضاًالوقت حمترم  ألن )ري وقت الغأتلف

  ل احترام مال ي مشمول لدلألنه ضمن، )ريالغ



٢١٧

  .صلضمن لأليال مل إة، وي ووقتهم، ولو باملالزمة العرف)١(الناس

 أموران املكما ي ف، يف البحركألق متاع: قال له أو ،كني ددأ: قال له إذا علم عدم ضمانهيومنه 

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،ئالشاطى مر علان اآلكمنه تلفه، وى شخينة مما يباً يف السفكوحده را

 ه ال فإنن ضمان،يك مل أموراملى ان واجباً علكه مما ريغ أو ،أمورمر ملصلحة املان األك إذا نعم

ما يف كنة لئال تؤخذ غصباً، يقلع لوح السف إذا امك، أمورأمر امل إذا فكيمر، ففعله نفس األ إذا ضمان

باً كان راك أو ه،كهل ية اجلذام حىتيد ازوم خوفاً من سرايب يقطع الطب أو ،)عليه السالم(ى قصة موس

ه كمر مالأ أو لقاه بنفسه يف البحر،أد، فيالغرق من جراء ثقل متاع زى مشرفة عل أا ىنة فرآييف السف

  .مثلةه من األريغ إىل ،كثالث بذلمر الأ أو لقاء،باإل

  .منه ذا القدر يتفكنل يالم يف املقام طوكوال

رها املصنف هنا كمنا ذإمثل هذه الضمانات، و يس من الضمان العقديل أنه ومما سبق ظهر

  .استطراداً، واهللا سبحانه العامل

  

                                                

 



٢١٨



٢١٩

  

تتمة

 وأنه ،ما ذكروه يف أول الفصل من تعريف الضمان أن قد علم من تضاعيف املسائل املتقدمة االتفاقية أو اخلالفية

 وأنه ، ال وجه له، وأنه ال يصح يف غري الدين وال يف غري الثابت حني الضمان،نقل احلق الثابت من ذمة إىل أخرى

  . من ذلك حسب ما فصلأعم

  

  تتمة

من فصل ول الأروه يف كما ذ أن ،ةياخلالف أو ةيف املسائل املتقدمة االتفاقيقد علم من تضاع{

 الضمان }صحي وأنه ال ،ىخرأ{ ذمة }إىل ةنه نقل احلق الثابت من ذمأو{ املصطلح }ف الضمانيتعر

 بل الضمان املستفاد من ،}وجه له ال{ ك ذلريغ إىل } الضمانني الثابت حرين، وال يف غي الدرييف غ{

ث قد تقدم ي وح،}حسب ما فصل{ور ك املذ}ك من ذلأعمنه أو{ أيضاًروه ك ما ذريشمل غي دلةاأل

  .عادتهإ إىل  فال داعيكل ذلكالم يف كال

  : فقال،ة جعلها مسائل مستقلةية مرتبطة باملنازعات والشبهات املوضوعيتاملسائل اآل حيث إنمث 

  



٢٢٠

ضمنه ضامن وأنكره املضمون له  أنه  فادعى،الضمانأصل لو اختلف املضمون له واملضمون عنه يف ): ١مسألة (

 ولو اختلفا يف إعسار ، ألصالة بقاء ما كان عليه،ضمن متام ديونه وأنكره املضمون له أنه  لو ادعى وكذا،فالقول قوله

  الضامن حني العقد ويساره

  

نه أ{ املضمون عنه }ى فادع،الضمانأصل لو اختلف املضمون له واملضمون عنه يف { ):١ مسألة(

ذمته ن إ : بل قال}ره املضمون لهكنوأ{ت ذمته، وال حق للمضمون له يف مراجعته أ فرب}ضمنه ضامن

صالة عدم ، ألهاملضمون له، فله مطالبة املضمون عن أي }فالقول قوله{ ،مشغولة، فله مراجعته دون سواه

  .خذ املال من املضمون عنهأال حلف املضمون له وإنة فهو، ويذا جاء املضمون عنه بالبإالضمان، ف

  .ق له التصرف يف املالحيه يف نفسه باطلة، وال انت دعواكنعم لو علم املضمون عنه بالضمان 

 فلي ،ونيعض الدبمنا ضمن إ:  وقال}ره املضمون لهكنأونه ويضمن متام د أنه ىذا لو ادعكو{

عدم ضمان صل األ ألن  القول قول املضمون له، فإناملضمون عنه، إىل خرحق الرجوع يف البعض اآل

  .نيرعفال الك يف }هيان علكصالة بقاء ما أل{ون يمتام الد

مع  صح ضمانهي فال } العقدنيعسار الضامن حإيف { املضمون عنه واملضمون له }ولو اختلفا{

ذمته، وال حق للمضمون له  إىل لاتقل املنا فسارياملضمون عنه الى  بأن ادع}سارهيو{ جهل املضمون له

  الضامن،  إىل الإيف الرجوع 



٢٢١

  ون عنهفادعى املضمون له إعساره فالقول قول املضم

  

 ،املضمون عنه إىل حق الرجوع ي فلكنا ال أعلم بذلأان معسراً، وكبل : وقال املضمون له

قاع، يصالة الصحة واللزوم يف العقد واإل أل} فالقول قول املضمون عنه،عسارهإاملضمون له ى فادع{

  .ليالدل إىل البطالن حباجة يومدع

صالة الصحة واللزوم بعد أقاوم ي االستصحاب ال  فإنان سابقاً معسراً،كنفع االستصحاب لو يوال 

حة يان صبك أو اً،ريان حال العقد صغكأحدمها  أن أحدمهاى ادع أو ا،كذا عقدا وبعد مدة شإالوقوع، ف

الصحة، والذي صل األان كما أشبه،  أو ر املوجب لسلب العبارةكسستصحب ال يراناً حىتكعقده س

  .ه االستدالليد البطالن عليري

ان سابقاً كث ي ح،ختهاأ متزوجاً بان حال العقدك بعد مدة هل كامرأة وشى  عقد علذا لوكو

 مل ،ةيبطل عقد الثان ية حىتي عقد الثاننيح إىل زواجه ا يعلم هل بقين مل كختها متعة، لأمتزوجاً ب

  .جوازه أو  من موارد استصحاب حالة توجب بطالن العقدك ذلريغ إىل وجب البطالن،يستصحب مبا ي

املنت، خالفاً للسادة الوالد والربوجردي ى  علنيوت ابن العم ومجاعة من املعلقكعلم وجه سيومنه 

عسار، وقال ن مسبوقاً باإليكمل  إذا :الثاين وقال ،عسارهإثبت سبق يمل  ما: األولث قال يم، حكيواحل

عساره إثبت يابه فاستصح يرجيعسار الضامن إمع سبق  أنه ن الظاهركصالة اللزوم لأنه ألك: الثالث

  .المهكآخر  إىل اً،يمدع راً الكه منيون مدعيكحال الضمان ف

 أو جمهول احلال مطلقاً، أو العسر، أو سار،يان مسبوقاً بالك، سواء األصله، فال اعتبار بيوعل

  .همايأعلم تقدم وتأخر يه ومل ين عليمرجمهول احلال لتوارد األ



٢٢٢

 وكذا لو اختلفا يف صحة ، القول قول املضمون عنه فإن،ضمون له وعدمهوكذا لو اختلفا يف اشتراط اخليار للم

  .اعدمهالضمان و

  

صالة  أل} القول قول املضمون عنه فإنار للمضمون له وعدمه،يذا لو اختلفا يف اشتراط اخلكو{

  .ار غالباًيعدم اخل يدعي ألنهللمضمون عنه صل األمنا جعل إ أنه ىفخيار، وال يعدم اشتراط اخل

ره كنأو ـ ار بالنسبة لهيملصلحة له يف اخل أو ،كذلى ريقة ي حقألنه ـ اريهو اخلى ادع  لوأما

  .مع املضمون لهصل األان ك ،املضمون له

  .ارير اخلكمع منصل ن األإ :واحلاصل

ما هو ك ،قلالزمان األ يه مع مدع فإن،ارين اختلفا يف مدة اخلكار، لياخلأصل اتفقا يف  إذا ذاكو

  .واضح

تاب كروه يف ك ملا ذ،الصحة يمع مدعصل األ ف} وعدمهاالضمان لو اختلفا يف صحة ذاكو{

  .نهال يف صحته وبطكقاع شيإل عقد وكصالة الصحة يف أى ل القائم علياسب من الدلكامل

  



٢٢٣

 ،أو يف مقدار ما ضمن ، أو يف ثبوت الدين وعدمه،الضمانأصل لو اختلف الضامن واملضمون له يف ): ٢مسألة (

  الدينأصل  على عليه زائداًء  أو يف اشتراط شي،كان مؤجالً إذا  اشتراط تعجيله أو تنقيص أجلهأو يف

  

نت ضمنت، أ: فقال الثاين ،}الضمانأصل لو اختلف الضامن واملضمون له يف { ):٢ مسألة(

 املضمون عنه حىتى ن علين ديكمل :  فقال الضامن}ن وعدمهييف ثبوت الد أو{ضمن أمل : األولوقال 

ان ك:  فقال الضامن}أو يف مقداره{ ،نيمداآلن ت نأ فنيان دكبل :  وقال املضمون له،ذميت إىل نتقلي

  .نيتائبل م: ة، وقال املضمون لهائن ميالد

  . بل نصفه:ن، وقال الضامنيل الدكضمنت :  فقال املضمون له}أو يف مقدار ما ضمن{

بل ضمنته : ان، وقال املضمون لهكما ك ضمنته مؤجالً:  فقال الضامن}لهيأو يف اشتراط تعج{

  .معجال

ام، يعشرة أ إىل ضمنته :ان أجله شهراً، فقال املضمون لهك بأن }ان مؤجالًك إذا ص أجلهيأو تنق{

  .وماًين يعشر ىل إان، أوك ماكبل : وقال الضامن

 قطال لصحة الشرط يف عقد الضمان، إلك وذل}نيالدأصل ى ه زائداً عليأويف اشتراط شيء عل{

املضمون عنه ى  اليت علريين الضامن الدنانيعطي أن اشترطت: قال املضمون له إذا ماك الشرط، أدلة

  .ن هذا الشرطيكمل : جدداً، وقال الضامن



٢٢٤

  .فالقول قول الضامن

 أو إبراء املضمون له عن ،ًء أو وفا، أو زيادة أجله مع كونه مؤجالً،ولو اختلفا يف اشتراط تأجيله مع كونه حاالً

ء  أو اشتراط شي، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن، أو تقييده بكونه من مال معني واملفروض تلفه،مجيعه أو بعضه

  على املضمون له

  

صالة ه املضمون له، وأليدعيصالة عدم الضمان الذي ، ألكل ذلكر لك املن}فالقول قول الضامن{

ه، يدعيصالة عدم الضمان يف الزائد الذي  وأل،هايدعيادة اليت يصالة عدم الزه، وأليدعين الذي يعدم الد

ال كب هيدعيجل الذي ص األيصالة عدم اشتراط تنقه، وأليدعيل الذي يصالة عدم اشتراط التعجوأل

  .نيالدأصل ى ه زائداً عليصالة عدم اشتراط شيء علوأل ،هيشق

اشترط  أنه لضامناى  فادعن حاالًيان الدك بأن ،}ونه حاالًكله مع يولو اختلفا يف اشتراط تأج{

ادة أجله مع يأو ز{: ثر، ولذا قالكأ له أجالًيالضامن تأجى  فادعالًي قل أجالًان مؤجالًك أو ،لهيتأج

 ،ونيد أخذه من املديرياملضمون له املال، فهو ى عطأ أنه  أي}وفاًء{الضامن ى  ادع} أو،ونه مؤجالًك

  .املضمون عنه

 }أو{ ،طالبه املضمون له بشيءي فال }بعضه أو عهيبراء املضمون له عن مجإ{الضامن ى  ادع}أو{

ت ذمته أ فبطل الضمان وبر} واملفروض تلفهنيونه من مال معكب{الضمان  أي }دهييتق{الضامن ى ادع

  .من املال

املضمون عنه  إىل ه الرجوعيار فعلي فأخذ باخل}ار الفسخ للضامنياشتراط خ{الضامن ى  ادع}أو{

  .ذمة املضمون عنه إىل نيلدبطل الضمان رجع األنه إذا 

  ن شرط الضامن أك }املضمون لهى اشتراط شيء عل{الضامن ى  ادع}أو{



٢٢٥

  . قدم قول املضمون له،أو اشتراط كون الضمان مبا يسوى أقل من الدين

  

  .وركر الشرط املذكني واملضمون له ،طالبه بشرطيط ثوب الضامن، فهو يخي أن املضمون لهى عل

حق للمضمون له يف   فال}نيأقل من الدى سويون الضمان مبا كشتراط ا{الضامن ى  ادع}أو{

  .كثر من ذلكأ

 أن  أوبعضه، أو لهك الضامن وىف أن  أوجل،ادة األيل، ولزير للتأجك املن}قدم قول املضمون له{

ملال  اكتلف ذلينه مل كداً وليان مقكنه  إقال أو ،نيداً مبال معيان مقكالضمان  أن  أو،هأاملضمون له أبر

ن يون الديكقبل بأن يمل  أنه  أو،ه من الشرطيشيء قرر عل  الألنه أو ار للضامن،يخ ال أنه  أو،نياملع

نة حلف ين له بكذا مل تإنة، فيه من البيبد عل  فهو مدع ال،ه الضامنيدعيصالة عدم ما  ألكل ذلكأقل، 

  .ان احلق معهكاملضمون له، و

  .ار املضمون لهكنإاء الضامن، وومن هذه املسائل تفرع سائر أقسام ادع

المها بأن الضمان من مال كسلم ي أن مر من التداعي جرت قواعده، مثلان األكلو  أنه ماك

 ك ذلريغ إىل خر، اآلنيمن املال املعنه إ :خر، وقال اآلنيمن هذا املال املعنه إ :ن قال أحدمهاك، لنيمع

  .مثلةمن األ

  



٢٢٦

 ،أو يف وفاء الضامن حىت جيوز له الرجوع وعدمه ،ون عنه يف اإلذن وعدمهلو اختلف الضامن واملضم): ٣مسألة (

على املضمون عنه أو اشتراط اخليار ء  أو يف اشتراط شي،أو يف مقدار الدين الذي ضمن وأنكر املضمون عنه الزيادة

  للضامن

  

مون املض أن الضامنى فادع }ذن وعدمهلو اختلف الضامن واملضمون عنه يف اإل{ ):٣ مسألة(

أذن له، فال حق للضامن يمل نه إ :املضمون عنه، وقال املضمون عنه إىل ن رجعيالدى ذا أدإذن، فأعنه 

  .هيلإيف الرجوع 

ر املضمون ك وأنى،دأ فطالب املضمون عنه مبا ،وىف أنه الضامنى  بأن ادع}أو يف وفاء الضامن{

ذن  يف صورة عدم اإل}وعدمه{وفاء ذن وال يف صورة اإل}وز له الرجوع جيحىت{، الضامن وىف أن عنه

  .والوفاء

ن إ :ة، وقال املضمون عنهائم هبإذن ضمن أنه : فقال الضامن}ن الذي ضمنيأو يف مقدار الد{

  .نيان مبقدار مخسكه بإذنضمانه 

أنا : ما بأن قالإ }املضمون عنهى يف اشتراط شيء عل{ اختلفا } أو،ادةير املضمون عنه الزكوأن{

ن املضمون يكن مل إنئذ، ويه حيالشرط واجب عل أن ، فالظاهرط ثويب مثالًيختن  أشرطب كأضمن عن

  . بدله يف البحر وعليك ألق متاع: ملا تقدم يف مسألةك طرف عقد الضمان، وذلعنه يف

م، كيدان الربوجردي واحليه يف ضمن عقد خارجي، وذا فسره السيعلطه اما املراد باشترإو

  .نيلق واحد من املعريوتبعهما غ

 ار، وقد فسخ عقده فرجع املالياشترط لنفسه اخلنه إ : فقال الضامن}ار للضامنيأو اشتراط اخل{

   املضمون عنه كر ذلكنأذمة املضمون عنه، وإىل 



٢٢٧

  قدم قول املضمون عنه

  

  .اريشترط اخلي مل ألنهذمة الضامن مشغولة، ن إ :وقال

ادة يف ير الزكنير الوفاء يف الثاين، وكني و،األولذن يف ر اإلكني ألنه }قدم قول املضمون عنه{

صل األار للضامن يف اخلامس، وير اشتراط اخلكنيه يف الرابع، وير اشتراط شيء علكنين يف الثالث، ويالد

ه وعدم ين وعدم اشتراط شيء عليادة الديذن وعدم الوفاء وعدم زعدم اإلصل األ  فإن،كل ذلكوافق ي

  .نةيقم طرفه البيمل  إذا راً، والقول قولهكون منيك ف،ار للضامنياشتراط اخل

 ادعاًء، كل ذلك ىآخره مما مس إىل األولذن يف الفرض عدم اإل يدعي ألنه: كأما قول املستمس

  .ما هو واضحك ،ركتاب القضاء يف قبال املنكقولونه يف ين يأراد االدعاء الذ أنه  عريف، الريفهو تعب

 لو اختلف الضامن واملضمون عنه يف وفاء الضامن حىت أنه ر املصنف يف الفرض الثاينكقد ذمث إنه 

 إذا مايمر فتلف األخي قدم قول املضمون عنه، وهل ،ون له الرجوعيك ال  وعدمه حىت،وز له الرجوعجي

طلق أما كتلف، خي الأو  ،ولو ملوت وحنوه رديت ومل كس أو أقر به، أو ر املضمون له قول الضامنكنأ

  . احتماالن،همريالسادة الوالد وابن العم والربوجردي واجلمال وغك ،نيعلقاملصنف وتبعه غالب امل

 لسقوط ،أقر املضمون له بالوفاء إذا ماياملضمون عنه فار كنإتمل عدم مساع حي: قال القواعد

  ما احتمل السماعكنة، يمن البى وقرار الذي هو أقاملطالبة باإل



٢٢٨

  .س حجةيقول املضمون له ل ألن أيضاً

قتضي يمنا إقرار جامع املقاصد، أما عدم السماع بأن اإل يك حمنيال االحتمالى كلل عكوأش

اً وجتوز مطالبته، وأما ينه باقيون ديكقرار فذبه يف اإلكمن اجلائز  إذ واقعاً، سقوط املطالبة ظاهراً ال

  .ن عنهئاً من املضمويأخذ شيف كي ف،ئاًيؤد الضامن شيطالب مل يمل  إذا ن املضمون لهالسماع فأل

  يفإشكال فال ،ار املضمون لهكنر املضمون عنه، ووافقه يف اإلكالضامن الوفاء وأنى ادع إذ :أقول

ولو  ت املضمون لهكس إذا ذاكار املضمون عنه، وكنإشيء يف قبال   الألنه ،القول قول املضمون عنهأن 

  : فهنا أمران،ملضمون عنهر اكاملضمون له، وأنالضامن الوفاء ووافقه ى ادع إذا وأما ،ملوت وحنوه

قرار من املضمون له من س اإليل إذ ،ون احلق مع املضمون عنهيكم ظاهراً، وهنا كاحل: األول

 ظاهر رينة غيمن الب أقوىقرار ه، والقول بأن اإلرييف حق غ قراره مثبت يف حق نفسه، الإ  فإن،دلةاأل

تعارضا،  إذا قراراإلى نة علي، ولذا تقدم البقرارل لوازم اإلك خبالف ،نة حجةيل لوازم البك  فإنالوجه،

  .تاب الشهاداتكرناه يف كما ذك

 الواقع، ولذا يريؤثر يف تغي قرار المر مدار الوفاء وعدمه، واإلون األيكه يم واقعاً، وفكاحل: والثاين

ة ذمة ء برانفع توافقهما يفيعلم عدم وفائه مل ي وهو ،لو توافق املضمون عنه واملضمون له بأن الضامن وىف

  الضامن، وعدم 
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  . وأنكر الضامن الزيادة فالقول قول الضامن، أو يف مقدار الدين الذي ضمنه،الضمانأصل ولو اختلفا يف 

  

  .سقط حقه واقعاًي قراره الإمطالبته املضمون له ظاهراً بعد جواز 

 ثبت كه، وذلميحلف غر أن طالب بعدي أن ق لهحي ال أنه  مبعىن،احللف تسقط احلق أن نعم، ورد

صلى اهللا عليه (سقط احلق واقعاً، ولذا قال ي  وعدم احلق يف املطالبة ال،خالف القاعدةى ل خاص عليبدل

  .اقتطعت له قطعة من نار :)وآله وسلم

ق للمضمون له مطالبة حياملضمون عنه الضمان، فال ى  فادع}الضمانأصل ولو اختلفا يف {

املضمون ى  فادع}ن الذي ضمنهييف مقدار الد{ اختلفا }أو{ان  الضم}ر الضامنكأنو{ ،املضمون عنه

 ألن } فالقول قول الضامن،ادةير الضامن الزكنأو{، مثالً مخسون أنه الضامنى  وادع،ةائن ميالد أن عنه

  .ادةيعدم الضمان، وعدم الزصل  أن األلوضوح ،صلقوله موافق لأل
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ليس له الرجوع على املضمون عنه املنكر لإلذن أو  ،ق منه بالبينةأنكر الضامن الضمان فاستوىف احل إذا ):٤مسألة (

صل  أل ومل يكن منكراً، مع ذلك لإلذن يف األداء بال ضمان نعم لو كان مدعياً، العترافه بكونه أخذ منه ظلماً،الدين

  الدين

  

نة يلببا أو }نةياحلق منه بالب{املضمون له  }ر الضامن الضمان فاستوىفكذا أنإ{ ):٤ مسألة(

ى س له الرجوع عليل{ ، صاحب احلقنيمية بالشاهد وي ملا حقق يف حمله من ثبوت احلقوق املال،نيميوال

ذن مع قبوله ر اإلكنين، وقد يالدأصل ر كني قد ألنه }نيالد{ر ك املن} أو،ذنر لإلكاملضمون عنه املن

  .نيالد

املضمون عنه وخاف من ى ن عليداملضمون له الى ادع إذا ماكذن، ثبت اإلأن وير الدكنأ إذا أما

ناراً يعط دأ: قال لهي أن  مثلألنهان للضامن الرجوع، ك ،داهأمسعته، فقال للضامن اضمنه فضمنه و

  .قة الضمان يف شيءين من حقيكن مل إ بدله، و وعليريقللف

ن له أذيمل  أنه  أواملضمون عنه،ى ن عليد بأن ال قريحيث إنه  }ونه أخذ منه ظلماًكالعترافه ب{

  .أخذ املال من املضمون عنهي أن ون لهيكف كي ف،يف الضمان

يف { من املضمون عنه، له }ذنلإل{ضمان  نه الأعترف بي الذي }كاً مع ذليان مدعكنعم لو{

صل راً ألكن منيكومل {ذمة الضامن  إىل نقل املال من ذمة املضمون عنهي عقدي }داء بال ضماناأل

  اره كنإ صح معي أنه  بل قد عرفت}نيالد
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ال منافاة بني إنكار  إذ ، جاز له الرجوع عليه، بالدين واإلذن يف الضمان معترفاًأيضاًوفرض كون املضمون عنه 

 واملضمون ،ذلك لإلذن يف األداءن إ يقول أنه  غاية األمر، فاستحقاقه الرجوع معلوم،الضمان وادعاء اإلذن يف األداء

   واملدعييطلب منه عشر قرانات قرضاً أنه ما لو ادعى على شخص فهو ك،لإلذن يف الضماننه إ عنه يقول

  

  . املضمون عنه، فاملضمون عنه ضامن للمؤديبإذن دفعه ألنه، أيضاًن يالدأصل 

ما عرفت كذن فقط  بل باإل}ذن يف الضمانن واإلي معترفاً بالدأيضاًون املضمون عنه كوفرض {

ار الضمان كنإ نيمنافاة ب ذ الإ{الرجوع  يللمعطمنا حق إ و}هيله الرجوع عل{حق  أي }جاز{وجهه 

  .}داءيف األ{ من املضمون عنه }ذنوادعاء اإل

داء،  املضمون عنه له يف األبإذنر الضمان واعترف كالضامن لو أن أن القاعدةى مقتض أن وحتصل

ق للضامن نة، حيداء، فأخذ املضمون له املال عن الضامن بالبذن له يف األأ أنه واعترف املضمون عنه

  .عطاء املالإذن له يف أاملضمون عنه  ألن املضمون عنه، إىل الرجوع

الضامن  أي }مر أنهة األيغا{ه بإذنى  أدألنه }معلوم{املضمون عنه  إىل }فاستحقاقه الرجوع{

 }ذن يف الضمانلإلنه إ قولي واملضمون عنه ،داءذن يف األلإل{ طلبه من املضمون عنه }كذلن إ قولي{

داء خوفاً من مسعته، ذن له يف األأنه كوناً، ولين مديكمل نه إ :قال املضمون عنه إذا داء يف األذنلإلأو 

  .طلبه بشدة وعنفياملضمون له  حيث إن

   واملدعي ،طلب منه عشر قرانات قرضاًي أنه شخصى على ادع ما لوكفهو {
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  الطلب معلومأصل  ف،يطلبه من باب مثن املبيعنه إ ينكر القرض ويقول

  

  .}الطلب معلومأصل  ف،عيطلبه من باب مثن املبينه إ قولير القرض وكني

ى ا علتكث سين الوالد والربوجردي حيديره، خالفاً للسكالم حول ما ذكثر املعلقون الكوقد أ

رناه من كش، ولعله أراد ما ذيوده من التشويما يف هذا الفرض بقال خيفى : د اجلمالياملنت، فقال الس

 إذا ذن له، وأماأأداه بقصد ما  إذا للضامن الرجوعن إ :ود، وقال بعضهميبعض القىل  إاجيم االحتدع

ن باق حباله واملال ي العترافه بأن الد،هيوجه لرجوعه عل داء فالقصد األي أن أخذه منه قهراً من دون

  .مأخوذ غصباً

أمره  إذا ماك، فهو هيحق له يف الرجوع عل فعل أمره فاليذن املضمون عنه مل إقصد يمل  إذا :أقول

اللهم ، هيلإحق له يف الرجوع  ث اليه جابر بالبناء، حربنب انطالقاً من أمره، بل جينه مل كببناء داره، ل

ة سورة من القرآن له ءمره بقراأ أو ،مة عملهي معه مبقدار قكشتريث يمة يف البناء حيان لعمله قك إذا الإ

  .مراآل إىل س له الرجوعيث ليل من جرب جابر، ح ب،مرهأها انطالقاً من أقرينه مل ك ل،جرةأ

خذ منه أملا  أي ، مقاصة):هيلإله الرجوع  جاز(د ابن العم ومعلق آخر عند قوله يما قول السأ

ؤد بعنوان يمل  إذا داءذن له يف األأن إ و،نيعترف املضمون عنه بالديمل  ا إذوجه للتقاص ال: قهراً، فنقول

  .أمره

  خذ املضمون له منه قهراً بدون أ و،داءذن له يف األأن وياعترف بالد إذا واما
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ذ قهراً، وطلب من املضمون خ طلب من الضامن عن املضمون له الغاصب اآلكداء، فهناقصده األ

الضامن ى تراضي أن صحيف ،طلبهيعترف املضمون عنه بأن املضمون له يث يح ،له عن املضمون عنه

خذه املضمون عنه من املضمون أمون له من الضامن يف قبال ما خذه املضأون ما يكواملضمون عنه بأن 

داء أذن املضمون عنه للضامن يف إه يفي فيك وال ،يالتراض إىل تاجحينه كان نوع تقاص لكن إله، وهذا و

  .خذ منه جرباًأن بل يؤد الدي مل ألنهن، يالد

ما كوجوبه،  داء الجواز األ يقتضيمنا إداء ذن يف األ بأن اإلكومما تقدم تعرف وجه قول املستمس

داء مل األى جرب علأذا إ ف،داءاألى جباره علإجواز  ون واليخذ من املداآلى ة الدائن عليوال يتقتض ال

 كدخل يف ملي وال ،ك املالكملى  بل املال باق عل)داءقصد األيمل  إذا  أي:أقول (.حاًيداء صحن األيك

داء ان األك إذا ونيكمنا إالرجوع  إذ يجبارداء اإلبعد األاملضمون عنه ى وز الرجوع علجيف كي ف،الدائن

ى ، بناًء علكبه بعد ذل يرض إذا نعم .داءأال كداء هذا األ أن حاً مفرغاً لذمة املضمون عنه، واحلاليصح

 ذن،اإلى  جاز رجوعه عل،شخص آخرى ن الغاصب عليدى الغاصب وفاًء على نه عليصحة احتساب د

  .لخصاًمى انته ،المهكآخر إىل 

  ح يف نفسه، أم حمل تأمل؟يمثال املصنف صح أن شيء، وهو هل يبق

 ال أن حق للمدعي ،عير مثن املبكنيواملطالب  ،عيمثن املبنه إ :ر القرض وقالكأن إذا ن املدعيأل

  ه القرض يثبت علي مل ألنهه، يلإدفع املال ي
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ك بالبينة فكذلك جيوز له الرجوع عليه مقاصة ولو مل يعترف املضمون عنه بالضمان أو اإلذن فيه وثبت عليه ذل

  عما أخذ منه

  

س مثن يل أنه عتقدي ألنهع، يأخذه مثن املبي واملطالب ال ،عدمهى حلف عليه املطالب فيدعيالذي 

ما كفي اجلامع، يك أنه علميأخذه مقاصة، حسب اعتقاده، ويف مثل هذه املوارد مل ي أن نعم حق له .عياملب

  .، وآخران بسرقته اراًالًيتاب لكلو شهد اثنان بسرقة اليف باب الشهادة، ف

تاب كمثلة مما تعرضنا له يف  من األك ذلريغ إىل ه الرد واحلد،ي فعل،اجلامع مقطوعن إ :قالي ال

  . فتأمل،الشهادات

ر هنا فرع ما كذا ذك }و{ معترفاً أيضاًون املضمون عنه كقد تقدم من املصنف فرع فرض مث إنه 

وز له الرجوع جي كذلك ف،نةي بالبكه ذليه وثبت عليذن فاإل أو ترف املضمون عنه بالضمانعيمل  لو{

ن يدنة بوجود اليام البي قني اعتراف املضمون عنه، وبني لعدم الفرق بكذل و،}ه مقاصة عما أخذ منهيعل

  .يف الفرع السابقالم كل ما تقدم من الكأيت هنا ينة قائمة مقام االعتراف، ويالب ألن ذن يف الضمان،واإل

املنت السادة الوالد وابن العم ى ت علكقات، ولذا سي يف مجلة من التعلشكالظهر اإلي كوبذل

ال خيفى ما ك ،ه مواقع للنظريالم يف املقام، وفك الك وقد أطال املستمس،والربوجردي واجلمال وآخرون

  .من راجعه مع مالحظة ما تقدمى عل
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 باإلذن من غري بيان كونه اإلذن يف الضمان أو كونه ايشهد أن  الضمان حينئذوهل جيوز للشاهدين على اإلذن يف

  إشكال وإن كان ال خيلو عن ، الظاهر ذلك،اإلذن يف األداء

  

 فقط }ذنشهدا باإلي أن نئذييف الضمان ح{ من املضمون عنه }ذناإلى ن عليوز للشاهدجيوهل {

  .مناً وتفرغ ذمة املضمون عنه بضمانهون ضا يك حىت}ذن يف الضمانونه اإلكان ي بريمن غ{

ون املأذون مأذوناً بالدفع يكمنا إاملضمون عنه، وى ن عليالدى بق ي حىت}داءذن يف األونه اإلكأو {

  ؟نئذيس بضامن حي لألنه اشتغال ذمة املأذون، ريفقط من غ

 إىل  الرجوعع لهدف إذا  املأذون فإنثار،ن اختلفت اآلإ أثر، ونيذنال اإلكل ألن }كالظاهر ذل{

 ماكاملال من املأذون، فهو  استوىف أنه الثاين من بابى  من باب الضمان، وعلاألولى املضمون عنه عل

  . يف البحرك ألق متاع:ما تقدم يف مسألةك ، درمهاًريعط الفقأ: قال لهإذا 

ذن من إ أنه ىالضمان، وال على دل علي ذن الن جمرد اإل أ باعتبار}إشكاللو عن خي ان الكن إو{

  .اهللا تعاىل إىل ذا قربةًكل افعل ي من قب،ذناً يف التربع بدون حتمل البدلإان ك، فلعله ريعط الفقأل يقب

ل طرف له أثر، وعدم كان ك إذا نيل يف مساع الشاهدي التفص:القاعدة أن عرفي كومن ذل

وجردي واجلمال فهموا أن السادة الوالد وابن العم والربكطراف ال أثر له، وان بعض األك إذا مساعهما

  .هيلوا علكم فهما الثاين، فأشكيواحل ياملنت، والربوجردى توا علك، ولذا ساألول

ذن مع قطع النظر عن متعلقه موضوعاً س اإليل إذ ،كون للشاهد ذليك أن الظاهر عدم: هلما أوقال

   متحصالً
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شهد بأنه يطلبه من باب مثن املبيع ال  وبينته تيطلب قرضاً أنه ادعى شخص على آخر إذا  كما،وكذا يف نظائره

  .إشكالللقرض أو لثمن املبيع على  أنه الطلب من غري بيانأصل يشهدا ب أن  فيجوز هلما،القرض

  

ه له يف  فإننيس مثل الدير متعلقه، ولكه بدون ذينة عليام البيامه بقكه أحيترتب عل يام حىتكحأله 

  .بابهس متقوماً بأسياماً، ولك وأححد نفسه حتصالً

 أو عيله من ب ير السبب املقتضكذين مل إ و،نيال أثر ملثل هذه الشهادة خبالف الد: همايوقال ثان

  .مهاريغ أو قرض

 عند نفسها }نته تشهديطلب قرضاً وبي أنه آخرى شخص على ادع إذا ماك ،ذا يف نظائرهكو{

الطالب ن إ قوالي بأن }الطلبأصل شهدا بي أن جوز هلمايالقرض، ف ع اليطلبه من باب مثن املبيبأنه {

ل كس بالزم الشهادة بي لألنه }عيلثمن املب أو للقرض أنه اني بريمن غ{ذا من املال كطلبه بي

  .مكة للحريات مغيانت اخلصوصك إذا الإات، ياخلصوص

الوالد سرق من مال ولده، أن  الشاهدى ري قد ، مثالًأيضاًم كة للحري املغري يف غ}إشكالى عل{

س ياجللد، وهنا ل ث القتل اليزنا مبحارمه، ح الزاين أن ربعالشهود األى ري أو ر ال القطع،يث التعزيح

وجب ي ألنه ،ارمان باحملكالزاين  أو ان والداً،كالسارق  أن ركشهدوا بالسرقة املطلقة بدون ذي أن هلم

  .هما القطع واجللدمكس حينما ليلد الزاين، بجيد الوالد وي فتقطع ،غراء باجلهلم اهللا واإلك حيريتغ

ال من  ،هيرثه أبإد من باب يون لزينه مدأعلما ب إذا ماكم، كة للحريات مغيون اخلصوصكت وقد ال

  نه إ فقاال ،عيباب مثن املب
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  .مك احلريتغ  الألنهبأس مبثل هذه الشهادة  ه ال فإنرث،ر اإلكذا بدون ذكون يمد

 ألنهات، يل اخلصوصكشهد بي أن هيعلب جيالشاهد  أن )إشكالى عل(: ولعل وجه قول املصنف

 أن ن الظاهرك، ل)ما دعوا إذا أب الشهداءيال (املنصرف من  أنه ماك، )موا الشهادة هللايأق(املنصرف من 

 إشكالر السبب، ال كن من دون ذيالدأصل ى الشهادة عل: ني ولذا قال بعض املعلق،ياالنصراف بدو

  .ه ظاهراًيف

ن أظهر حال حتمل الشهادة وي ،ات وعدمهير اخلصوصك جهة ذداء الشهادة منأومما تقدم يف 

، كنما أراد الشهادة بعد ذليم، بك احلريات تغيانت اخلصوصكن إ اتيق الشاهد عن اخلصوصيالالزم حتق

انت شهادته ك إذا ال حق يف الشهادة املضللة إذ والد أم ال، أنه قق هلحي أن شهد سرقة، فالالزم إذا ماك

 نيتردد بيم مبا كذا شهد عند احلاإ، وكما أشبه ذل أو قيم من التحقكن احلاكتمي  ال بأن،توجب الضالل

ق يحتقى قدر عليمل  إذا  املقطوع،األثرم كرتب احلا ،نيما تقدم يف املثالك اجللد والقتل أو ريالقطع والتعز

ف قدر عري ث الي وح،ه بدون عقاب مقطوع العدمكتر إذ ل حال،ى ك علعزره مثالًياحلال، بأن 

فهو  ،ن، مثل سقوط العدالة عن الزاينيمر األنيأما اجلامع ب . العقابأدلةات إطالق بكتمسيالعقاب 

  .ل حالى كمرتب عل

  .سعه املقام، واهللا سبحانه العامليل مما ال يالتفص إىل واملسألة حباجة

  



٢٣٨

مل يصدقه  إذا لى املضمون عنهليس له الرجوع ع ،ادعى الضامن الوفاء وأنكر املضمون له وحلف إذا ):٥مسألة (

  ه وتقبل شهادته له باألداءبإذنكان  إذا  وإن صدقه جاز له الرجوع،يف ذلك

  

ول ان القول قكنة يانت للضامن بك }ر املضمون له وكالضامن الوفاء وأنى ذا ادعإ{ ):٥ مسألة(

ما هو كضمون له ار املكنإى نة مقدمة عليالب ألن ى،ه ما أدؤعطاإاملضمون عنه ى الضامن ووجب عل

  .واضح

أي للضامن  }س لهيل{عدم الوفاء ى  املضمون له عل}حلف{ ونةين للضامن بكن مل تإو

داء، بل  الوفاء، لعدم ثبوت األ}كيف ذل{ املضمون عنه }صدقهيمل  إذا املضمون عنهى الرجوع عل{

  .املضمون عنه إىل ثبوت عدمه فال وجه لرجوعه

املضمون عنه أقر  ألن }هبإذنان ك إذا له الرجوع{حق أي  }جاز{ املضمون عنه }ن صدقهإو{

ق يتصد إذ ه،يلإه ؤداأم كان احلكذبه وحلف مما ك هان املضمون لكن إه البدل، ويفاستحق على نه أدأب

  .أخذ املال أنه املضمون لهى ثبت علي املضمون عنه للضامن ال

ان املضمون عنه أحد كإذا  }داءباأل{للضامن  أي }له{املضمون عنه  أي }وتقبل شهادته{

ان كن إجنيب، واألكون املضمون عنه يك و،الضامن بعد الضماناآلن ون ياملد ألن كداء، وذلشهود األ

 ،تقبل شهادة مثله ث الينفعاً، ح أخذ الضامن من املضمون عنه، فال تدخل املسألة يف من جر إىل املآل

  . خاص مبوارد خمصوصةاً، بليلكس يل أنه تاب الشهادات منكرناه يف كملا ذ

  ون له حجة فهو، وقد يكداء فقد األى ادع الضامن لو أن ومما تقدم ظهر



٢٣٩

  .إذا مل يكن هناك مانع من مة أو غريها مما مينع من قبول الشهادة

  

ه يان علكصدقه ين مل إه، ويلإان له الرجوع ك صدقة املضمون عنه  فإننئذيون له حجة، وحكت ال

تاب كروا يف كما ذى عل نااله احتميففلف حين مل إداء، وون له بعدم األحلف املضمن إ داءاأل

 نيميه الفال حبلإون احلق معه يك ال أو ،يون احلق مع املدعيكول كهل مبجرد الن أنه من ،الشهادات

  .واهللا سبحانه العامل، املردودة

املضمون له، ى ن عل املضمون عنه والضامني التواطي ب} مانع من مةكن هنايكذا مل إ{: فقوله

 من فقد املضمون عنه بعض شروطه قبول الشهادة، }هاريأو غ{يف شهادة املضمون عنه للمضمون له 

ست عامة يا لأه وي أما التهمة فقد عرفت احلال ف،}نع من قبول الشهادةميمما { )هاريغ(تم يف يمنا إ

ل ي، وتفصك ذلريغ إىل وارث ملورثه، وال،خر أحدمها لآلنيمل تقبل شهادة الزوج الإل مة، وكتشمل 

  .الم يف باب الشهاداتكال

املضمون عنه ى ن االستعالم من املضمون عنه، فالالزم علكمي وملى أد أنه الضامنى ادع لومث إنه 

 طلب حلفه،ين  أمراألى ، منتهنيمقبل قول األي ونيمأالضامن  ألن ذبه،ك أو علم صدقهيمل ن إ داءاأل

  .ما قرر يف حملهك ،نيميال الإ نيماألى س عليه لفإن

الضامن ى ن عل أداء، فالظاهرالضامن األى  وادع،داء الضامنأالوارث للمضمون له عدم ى دع اولو

  .تياملى  ادعاء علألنهنة واحللف يالب

ال إالضامن ى ن له عليكمل  ،مات إذا مايف املضمون عنه ر ويلكنأالضامن الوفاء وى ادع ولو

  .تمنهئمانته مبوت الذي اأرج عن خي مل نيم األ فإن،نيميال



٢٤٠

   جاز له الرجوع عليه،ضمان فوىف لو أذن املديون لغريه يف وفاء دينه بال): ٦مسألة (

  

ذمة  إىل وني املدةن من الضمان الناقل لذميكمل  }نهيه يف وفاء دريون لغيذن املدألو { ):٦ مسألة(

  .ام الضمانكحأله ون يكل ي اصطالح}بال ضمان{ يمر خارجأالضامن فهو 

قصد يه بدله ومل ءعطاإان قصده ك إذا }هيجاز له الرجوع عل{ واحلال هذه }وىف{ن إ }ـف{

، )ه بدلهيان علكه ريوقت غ أو هريمال غ من استوىف(دخل يف قاعدة ينئذ ي حألنهن التربع، واملأذ

عطاء إقصد ين مل إو ـ ارون الغياملدى ان صدق علك أو املستفادة من قاعدة احترام مال الناس وعملهم،

  .من غره إىل رجعيلقاعدة املغرور  ـ بدله

ن املأذون يك ومل ،عطاء بدلهإذن قصد اآلين مل كقصد املأذون التربع، ليمل  أنه إذا علميومنه 

  .ونيصالة عدم ضمان املدون، ألياملد إىل ن وجه لرجوع املأذونيكمغروراً، مل 

ذن مل إ ضمان وال ريه بغرين غيدى  ومن أد:ل نظر، قاله فاحتمال القواعد يف املسألة حميوعل

س من ضرورة يل إذ شترط الرجوع احتمل عدمه،ي ولو مل ،ه بشرط الرجوع رجعبإذنداه أن إ و،رجعي

  .ىانته ،داء الرجوع وثبوته للعادةاأل

 ه بعد أداءيذن أراد الرجوع علأ إذا ونياملد أن العادة تقتضي ألن أي احتمل ثبوت الرجوع،

  ل يرة، بل الالزم التفصكي عن التذك ومثلها ما ح،املأذون



٢٤١

 وادعى اإلشهاد وغيبة بالشهادة ولو قيد األداء ، أمني من قبلهألنه ،ذن قبل قول املأذونولو ادعى الوفاء وأنكر اآل

 حيتمل جواز وفاه ولكن مل يشهد أنه  نعم لو علم، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع،أيضاً قبل قوله ،الشاهدين

  الغرض من اإلشهاد ألن الرجوع عليه

  

السادة الوالد وابن العم كه ي علنيتكالم املصنف والساكالالزم محل  أن ماكرناه، كي ذذال

  .رناهكما ذى هم علريوالربوجردي واجلمال وغ

قبل {ل ير بالدلكأت املنيغة اسم الفاعل، ومل ي بص}ذنر اآلكالوفاء وأن{ املأذون }ىولو ادع{

تاب كرناه يف كما ذكقبل قوله، ي نيم واأل،هريما يف اجلواهر وغك } من قبلهني أمألنهقول املأذون 

  .هاريالطهارة وغ

 املأذون }ى وادع،داء بالشهادةاأل{ذن  اآل}ديولو ق{ نيماألى  علألنهه احللف، يذن علنعم لآل

موما  أو أيت ماي أن  منهث طلبي ح}نيبة الشاهديغ{ى ن ادعك ل}و{ن يدائه الدأ عند }شهاداإل{

  .ما تقدمك ني أمألنه }أيضاًقبل قوله {

ى ذن انتفاإل ألن ه،ريما يف اجلواهر وغك }س له الرجوعيل{داء  األني ح}شهادةإولو علم عدم {

ذن د اإليه، ومثله ما لو قيون للمأذون الرجوع عل يكون حىتي املدبإذنن الدفع يك فلم ،دهيبانتفاء ق

ن يكذن ومل قع عن اإلي مل ألنهى ان للمأذون الرجوع مبا أعطكنئذ يالشرط، وحى تفبشرط آخر وان

  .املعطي متربعاً بعطائه

تمل حي{ه للوفاء يخر املشروط علأت بالشرط اآليمل   أو}شهدين مل كوفاه ول أنه نعم لو علم{

  شهاد ن الغرض من اإلأل{ذن اآلى  عل}هيجواز الرجوع عل



٢٤٢

  .ملفروض حتققهالعلم حبصول الوفاء وا

  

داً مل يذن مقان اإلكن إ فصل يف املسألة بأنهي أن األوىل و،}العلم حبصول الوفاء واملفروض حتققه

داً حق له يذن مقن اإليكن مل إو ،ن حصل الغرضإو هيالوجه املأذون فى قع علي مل ألنهق له الرجوع، حي

  .هيالوجه املأذون فى  وقع علألنهصل الغرض، حين مل إالرجوع و

  .له حبصول الغرض أضعفيف، وتعلينه ضعكل: د اجلمال بقولهياملنت السى ل علكولذا أش

نفع يف الرجوع ي مل ،ذنالدائن حبضور اآل إىل شهاد، فدفع املأذون املاله اإلياشترط علمث إنه إذا 

 إذ ن،ل فال ضمايصان الدفع حبضور األكلو  أنه  الشرط، أما ما يف القواعد منريبغى  أتألنهه، يعل

  .المك ال يف حمل الىخرأفهو يف مسألة  ،ىانته ،هيلإنسب ي ريالتقص

 للشرائط فهو، ني جامعرين ولو غيشاهد أو  أراد جمرد حضور شاهد فإنشهاد،ه اإليولو شرط عل

رة كالم القواعد والتذكمل حيه ي، وعلنيرجل وامرأت أو ،نيشهاد احلجة شرعاً من عادلال لزم اإلإو

  .وجامع املقاصد

رادة إى مل علحين أه البد و فإنن،يمستور أو ني وامرأتط لو أشهد رجالًيوال تفر :األولقال يف 

  .وبهيع عيون ساتراً جلميك أن ثيما يف احلدك ،من ظاهره العدالة

قرب ، واألكن بان فسقهما بعد ذلين الذي يف املبسوط يف املستورحرجيومل : رامةكقال يف مفتاح ال

   ون عادالًيكشهد من ي أن هيعل  ألنس مبفرط،يلأنه 



٢٤٣

  .شهاد وقد فعل اإلنييف نظر الشرع ح

  .تفي منها مبا تقدمك ن،ةريثكويف املقام فروع 

  .نيحممد وآله الطاهرى  والصالة والسالم عل،نيهللا رب العامل واحلمد

  

  قم املقدسة

  يازريالش ينياحلس ديحممد بن امله

  



٢٤٤

  

  

  كتاب الحوالة



٢٤٥

  

  كتاب الحوالة

  هم حتويل املال من ذمة إىل ذمةوهي عند

  

  تاب الحوالةك

  . وشرعاً وهي مشروعة عقالً،وزن غزالةى بفتح احلاء عل

 إمجاعمشروعة بالنص وا إ ، وعن املبسوط والسرائرمجاعجائزة بالنص واإلا إ رةكوعن التذ

م أى دل علي مما ،هي علنيتكهم ساري وغكرامة واملستمسك اجلواهر ومفتاح الكر ذلكمة، وقد ذاأل

  .كولئأالم ك املنقول يف مجاعموافقون لإل

  .ضافةقة اإليبطر أو ،تاب هو حوالةك ،تاب احلوالةكواملراد ب

ان كاا، ولذا يمنا قررها الشارع وزاد ونقص يف بعض خصوصإسالم، وانت قبل اإلكواحلوالة 

  .لي الدلطالق إل،ةي يف تصرف الشارع يف خصوصكش إذا املرجع العرف

  .}ذمة إىل ل املال من ذمةيحتو{عهم يمج  غالباً ال}ي عندهموه{

ذمة مشغولة مبثله، ومراده  إىل ل املال من ذمة مشغولةيفاحلوالة عقد شرع لتحو: قال يف الشرائع

ون كت أن من ذمته مشغولة بألف، بل املراد لزومى تصح حوالة مائة عل ال س لزوم التطابق حىتيمبثله ل

  ا  الذمة مشغولة مبكتل



٢٤٦

 وعلى هذا فال ، أو إحالة املديون دينه من ذمته إىل ذمة غريه،إحالة املديون دائنه إىل غريها إ :يقال أن األوىلو

  ينتقض طرده بالضمان

  

  .ه مشغولةيلزوم اشتغال ذمة احملال على ري العالمة ال ألن ،)غالباً(منا قلنا إة، وائقل من ميال

ره يعن حتر يكوحنوه احمل ،ىآخر إىل ل املال من ذمةيع لتحووهي عقد شر: ولذا قال يف القواعد

  .لة والسرائريذا عن الوسكرته، وكوتذ

فها ي يف تعر}قالين أ{  فأوىلكل أوىلل يفضل، بل من قب ال األ}األوىل{ ـهذا فى  عل}و{

حالة شخص إ ء، مثليالرب إىل يل بصحة احلوالة من الربيذا قإ و،}هريغ إىل ون دائنهيحالة املدإا إ{

 إىل فيتج التعرحيمل  ،وقع ضمن شرط عقد وحنوه إذا بجيبل قد  ،ما هو متعارفكه، ريغ إىل ريالفق

  .ونير الدائن واملدكذ

 ولعله ،م مثله يف الضماندما تقك ،ةي خارجنييف ع أو اًيلكه ريذمة غ إىل ليحي أن والظاهر صحة

  .هري غ)ذمة(لذا أسقط 

ه يشترط املصنف يف احلوالة شغل ذمة احملال عليملا مل : رامةكالان، قال يف مفتاح كف كي }و{

  .سهكنتقض يف عيف مشوله هلذا القسم لئال يحاول يف التعر

 كرد ذل إىل أنهكاضه يف طرده، وق، وهو انتكما هو أصعب من ذلينه وقع فكل: كقال يف املسال

  :ره بقولهكنتقاض ما ذ وجه اال،}نتقض طرده بالضمانيهذا فال ى عل{: أشار املصنف بقوله



٢٤٧

 ،ليس فيه اإلحالة املذكورة أنه  إال، من الضامن للدين من ذمة املضمون عنه إىل ذمتهفإنه وإن كان حتويالً

  .مل يكن بسؤال من املضمون عنه إذا خصوصاً

   إىل البلوغ والعقل واالختيارويشترط فيها مضافاً

  

شبه من هذه اجلهة يف }ذمته إىل املضمون عنهن من ذمة ي من الضامن للدالًيان حتوكنه وان إف{

ل واحملول، يمنا هو عن ذمة احملإقل نل واليالتحو ألن }ورةكحالة املذه اإليس فيل أنه الإ{باحلوالة 

ون يكالناقل قد  أن الإذمة  إىل انت نقل ما يف ذمةكن إجة وي والنت، وال حموالًالًيس حميواملضمون عنه ل

  .ما يف الضمانك هريون غيكوقد  ،والةما يف احلك من شغلت ذمته

يف  ان حىتكن إ و، الفرق أوضح فإن}بسؤال من املضمون عنه{ النقل }نيكمل  إذا خصوصاً{

الذي  ألن :كحالة، ولذا قال يف املستمسسأل الضامن اإليل املضمون عنه، بل يحي ال إذ حوالة، سؤاله ال

  .ول منه الفعلؤ فاعل، بل الفاعل هو املسريه غريسأل الفعل من غي

الضامن من باب  إىل حالهأاملضمون عنه ن إ :قاليث ياناً حيحأعرب به يف العرف يوما : أقول

  .ضمنه أنه ه عند قبوله احلوالةيقال للمحال عليما كقة، يالتوسعة ال احلق

 ة الرشد يفيفاكب: قالي أن الإث رفع القلم وحجر الغالم، ي حلد}البلوغ إىل ها مضافاًيشترط فيو{

  .االبط راهة معاملته الكث تقدم ية، حييف املعامالت اجلزئ يفيكاجلملة مما 

  .فاقتهإمنا تصح معامالته حال إي دوار مسلوب العقل، واألدلةتشمل األ ث الي ح}والعقل{

  ل يف اشتراط كستشيان رمبا كن إه، وركتصح معاملة امل ال إذ }اريواالخت{



٢٤٨

   وعدم احلجر بالسفه يف احملتال واحملال عليه،يل واحملتال واحملال عليه من احمل،وعدم السفه يف الثالثة

  

 لهكيرسل وي أن احلوالة مثل ألن طلبه،يه مبثل ما يحال علأ إذا ليون للمحيه املديار احملال علياخت

  .الدائن نفسه إىل الإن يال أسلم الد: قولي أن ونيق للمدحي فال ،نهيون لقبض دياملدإىل 

رهه ك ألن ه اشترط رضاه،يوناً فيان مدك اجلنس الذي ريبغ أو ءيبرى نت احلوالة علاك إذا نعم،

 ريه بغييف احلوالة عل ون بشيء فمبادلته بشيء آخريأمواهلم، وهو مدى ل سلطنة الناس عليخالف دل

  .نيالطرفى عترب رضي دلةا، ويف املبدلةامب اجلنس

يف {ل من الثالثة متصرف يف ماله كله، وه ممنوع من التصرف يف مايالسف ألن }وعدم السفه{

  .}هيل واحملتال واحملال عليالثالثة من احمل

ه يه علبما نكح بالفلس، ي من غلط النساخ، والصح}وعدم احلجر بالسفه{: قوله  أنعلميومنه 

  .همريم والربوجردي وغكيالسادة الوالد واحل

احملال  إىل لياحملى لله ع ق له نقل ماحي مل ان حمجوراًك إذا  احملتال فإن}هييف احملتال واحملال عل{

ون يك أن  إىلليه للمحينقل ما علي أن ق لهحيان حمجوراً مل ك إذا هي علال واحمل، تصرف يف مالهألنهه، يعل

  .ه للمحتاليعل

س تصرفاً يف ماله الذي ي بأن قبوله لكل ذلكشي:  بقولهك املستمس)هياحملال عل(ى ل علكشأوقد 

فال  منا هو تصرف يف نفسه ويف ذمته فال مانع منه، نعم هو تصرف مايلإغرماء، وهو موضوع حق ال

  .ىانته ،رهكذي االقتراض الذي سريوز من املفلس نظجيه، ويوز من السفجي



٢٤٩

  .ه نظري االقتراض منه فإن،بأس به ه ال فإن،ءكانت احلوالة على الربي إذا بل واحمليل إال

  : أمور

  ى ما هو املشهور بينهم حيث عدوها من العقود الالزمة والقبول علجياب اإل:أحدها

  

 :هينه، وفياحملتال فصارت مشغولة بد إىل لين احمليه نقل لذمته املشغولة بدياحملال علن إ :وحاصله

املنت السادة ى ت علكه، ولذا سي يف السفكذلكما هو كل احلجر، يشمله دلينوع تصرف مايل، ف هنإ

  .نيالربوجردي ومجلة آخرون من املعلقالوالد وابن العم واجلمال و

ل يحملا ألن ك وذل،ره من االستثناءكأنه جاء به بقصد ما ذك و)بل( إىل حاجة  ال،}ليبل واحمل{

ون احلوالة كيف ذمته فت ه مماؤون وفايكه ليذمة احملال عل إىل نيق له نقل الدحي ه يف ماله الياحملجور عل

  .ه وهو متعلق حق الغرماءيلتصرفاً يف ماله الذي يف ذمة احملال ع

ون يكء يالربى صحة احلوالة على  بناًء عل}ه فإنبأس به ه ال فإنءيالربى انت احلوالة علك إذا الإ{

  .س تصرفاً يف مالهي لك وذل} االقتراض منهرينظ{

  .هريد الربوجردي وغيه السيما نبه علك ،أيضاًه يعترب عدم الفلس يف احملال عليهذا فال ى وعل

  : بعضها مورد اخلالف وبعضها مورد االتفاق}أمور{

من  أنه بل الظاهر: ك ويف املستمس،}نهميهو املشهور ب ماى  والقبول علجياباإل: أحدها{

  .إشكالمات من دون خالف وال املسلّ

  احلوالة  ألن :ك ولذا قال يف املسال}ث عدوها من العقود الالزمةيح{



٢٥٠

كان  إذا  أو وأما احملال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتربنا رضاه مطلقاً، من احمليل والقبول من احملتالجيابفاإل

  بريئاً

  

 والقبول من ،لي من احملجياب فاإل، وقبولإجيابال بإتم يعقد الزم من مجلة العقود الالزمة فال 

  .مهاريها من اللفظ واملقارنة وغريعترب يف غيها ما يعترب في و،احملتال

يا ﴿: قال سبحانه، يف العقودصل األ ألنهونه الزماً فكما أ و،أيتيه ما سيدل علياً ونه عقدك: أقول

ات طالقن اإلعل خمرج له يدل إىل ا حمتاجاً مدان جواز عقك ولذا ،)١(﴾أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا ِبالْعقُوِد

  .والعمومات

 ،سكقال بصحة العين رمبا ك ل،حملتالل ايحيل ياحمل ألن } والقبول من احملتال،لي من احملجيابفاإل{

قول ي، فكونيمد إىل كمن يل نفسيحأ :قول احملتالي ف،لي من احملتال والقبول من احملجيابون اإليكبأن 

 جياباح صحة اإلكتاب النكر املصنف يف كس له اعتبار عقالئي، وقد ذكالعك ألنه ك قبلت، وذل:لياحمل

  .احكس فوق الني، واملقام لابالًخر قون اآليك ف،ل من الزوج والزوجةكمن 

أيت يما ك ،ان أم الكاً ي برئ}ن اعتربنا رضاه مطلقاًإان العقد وكس من أريه فليأما احملال علو{

  .ل أم اليون للمحياملدى عترب رضيهل  أنه الم يفكال

نفسهم، أأمواهلم وى الناس مسلطون عل ألن ه،باطل بدون رضا أنه  لوضوح}اًيان برئك إذا أو{

  ن احملال يكمنا مل إء بدون رضاه، ويشغال ذمة الربإل يق للمححي فال

                                                





٢٥١

 فيكون أيضاًيقال يعترب قبوله  أن  وحيتمل، للمعاملة وركناًفإن جمرد اشتراط الرضا منه ال يدل على كونه طرفاً

   والقبولنيجياب من اإلالعقد مركباً

  

  .ن اشترط رضاهإان العقد، وكه من أريعل

ما كثبات  مرحلة الثبوت ال اإلالم يفكال ألن  ـالزمي وال }دلي الرضا منه الن جمرد اشتراط إف{

القول بلزوم ى ر علكبج بنته اليب بتزواألى رضك فهو ،}ناً للمعاملةكونه طرفاً ورى كعل{ ـال خيفى 

  .ان العقد ثالثةكعل أرجي  الك ذل فإنرضاه،

 جيابباً من اإلكعقد مرلون ايك ف،أيضاًعترب قبوله ي :قالي أن تملحي{ كن مع ذلك ل}و{

ون طرفاه يكثر من طرف قد كة املتقومة بأيقياملقولة احلق ألن ك وذل، وقبولنيإجيابمن  أو }نيوالقبول

الباب  قيشكقة واحدة يمالن حقيكن يادجيإون بيك وقد ،ساركوز واالنكسر للك مثل ال، والتأثرريبالتأث

خرحدمها يف اآل ألريتأث ادان الجيإما حيث إ.  

انت املقولة كذا كة هيقيانت املقولة احلقكذا إ و،نيثر من اثنكطراف أانت األك إذا ذا احلالكو

 من جانب إجيابن كمي اح مثالًكع والنياالعتبار أخف مؤنة، ففي الب أن  مع وضوح،كذلكة ياالعتبار

 والتأثر، ريل التأثيون من قبيك األول، فإجيابل جانب كان من إجيابن كميخر، وأحدمها وقبول من اآل

  .ك جتعل نفسها زوجة لذاك وتل،كعل نفسه زوجاً لتلجين، فهذا يادجيل اإليون من قبيكوالثاين 

  ة يحنو عملى  عل،وصل عالقة ماله ذاي ك وذا،كوصل عالقة ماله بذايوهذا 



٢٥٢

 أو ،ني لقبولإجياب :كذلكون املقام يكة ي يف املقولة االعتباركذا صح ذلإواحدة هلا طرفان، و

ل واحد من كوجد يالذي هو احلوالة  يان املوجود االعتبارك ،ات ثالثةإجياب أو ان لقبول واحد،إجياب

قبله، يفعله اثنان والثالث يوقد  ،نهالقبين اخرأحدهم، واآل يفعل هذا الوجود االعتباريالثالثة ثلثه، فقد 

  .ل الثالثةكفعله يوقد 

وجه القبول بأن ى مل أجد القول باحتمال اعتباره عل: ظهر من قولهيما كولذا احتمله اجلواهر 

  .لهميما تسمعه من دلى ان هو مقتضكن إ و،ني وقبولإجيابباً من كون هذا العقد مريك

  :ا احتمال املاتنين الوالد والربوجردي قويديالس مث إن

  .  اجلنسريبغ أو يءالربى انت احلوالة علكقوى إذا بل هو األ :األولقال 

احملال ى  جنس ما علريبغ أو يءالربى انت احلوالة علك إذا مايلو من قوة، فخي هذا ال: ينوقال الثا

  .ىانته ،هايالنحو املتعارف فى بعد عدم بطالن احلوالة بالفصل علي ه، نعم اليعل

 احلوالة، وهو إجيابه من يتأخر القبول من احملال عليف كي أنه إشكال رفع ك بذل)رمحه اهللا(وأراد 

ات املسألة، يات مجلة من صغريما ورد يف الرواكمضاه الشارع، أأمر عريف  أنه ا تقدم من ملكذلك

مر شمل األي أنه  من،هريتاب الضمان وغكرناه يف كب الذي ذيالتقرى  وحنوه عل)أوفوا بالعقود(ومشلها 

 يف مجلة كملستمسن قال املاتن واإداً، ويعله عقداً جدجي أنه  العقد املعروف بامسه، الكون ذليكالعريف ف

  . فراجع،من مسائل املضاربة واملزارعة واملساقاة والضمان بالثاين



٢٥٣

 فال تصح مع ، والقبول وحنوهاجياب من املواالة بني اإل،وعلى ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط يف العقود الالزمة

  ي يقوى عندي كوا من اإليقاع ولكن الذ،غيبة احملتال أو احملال عليه أو كليهما بأن أوقع احلوالة بالكتابة

  

 إذ ه،يما فى فخي فال ،نيعقد إىل حالًنم أو :ني وقبولإجيابى قه عليد اجلمال يف تعليأما قول الس

  .هريئان، ولذا مل أجده من غيش هو شيء واحد ال

 ني بةشترط يف العقود الالزمة من املوااليها ما يشترط في{احلوالة عقد  أن  من}روهكما ذى وعل{

 }ـف{ه يثر، وعلكاألى ل عليال دل إذ ثر،ك بالقدر العريف ال أكن الالزم القول بذلك ل} والقبولجياباإل

 إذ ، ظاهر الوجهري غ}تابةك بأن أوقع احلوالة بال،همايلك أو هياحملال عل بة احملتال أويتصح مع غ ال{: قوله

  .أوفواشملها ية، فيهي حوالة عرف

 }قاعيوا من اإلك{ه ي للمشهور، بل ظاهرهم التسامل عل خالفاً}يعندى قوين الذي كول{

 ، وما أشبهجياب، ومن صحة انفصال القبول عن اإلنيقابل إىل اجهاي التخلص من احتكأنه أراد بذلكو

ن، يال السلطة من نفرعمإ  أن األولقاعي العقد واالنيالفرق ب حيث إن، إشكاالثر كوقع يف األ أنه مع

ل من كال سلطة عمإ إىل ث حباجةياح حكان النكلسلطة من شخص واحد، ولذا ال اعمإنما الثاين يب

  .قاعاًيإال سلطة الرجل فقط عمإ إىل الإتاج حي ث الينما الطالق حي ب، عقداًنيالزوج

 نفر إىل تاجحياد هل جياإل أن الم يفكال إذ بذل املرأة، إىل تاجحيث ي مبثل اخللع حكنقض ذليوال 

    واخللع،نينفر إىل أو



٢٥٤

  األ وذلك  وجمرد هذا ال يصريه عقداً،غاية األمر اعتبار الرضا من احملتال أو منه ومن احملال عليه

  

الم يف املقوم، كالم يف الشرط، بل الكس اليان مشروطاً بشيء، ولك نإوجده نفر واحد، وي

  .نه مرتبطك مقوم والثاين خارج ل األولحيث إنحال اجلزء والشرط كوحاهلما 

 نيوا عقداً ب كقوىبل األ :د الوالدي فقال الس،املنتى  واحد علريل غكرناه أشكذي ذولذا ال

الة كون الضمان والو كقوىاأل أن ماكور ممنوع من وجوه، كوالوجه املذ ،ىخرأ ثالثة ني تارة وبنياثن

  .أيضاًعقداً 

 جداً، وما في هذا ضع: قال ثالثهم،ه السادة ابن العم واجلمال والربوجردييل علكشأذا كو

ها بعد حلوله، يون هو السلطان علي واملد،هكمال إىل نية العيالوفاء هو تأد إذ ه أضعف منه،ياستدل به عل

وهو تصرف  ،ىخرأذمة  إىل نقلهيه، بل كمال إىل ؤدي ما يف ذمتهيل الي واحمل،س لصاحبه االمتناع منهيول

اج الضمان ي فظهر ذا احت،صح بدون قبوهلمايها، فال ي بال سلطنة منه علري، ويف ذمة الغري الغكيف مل

  .ىانته، القبول إىل أيضاً

ما جعله ك ،فقط نيسلطان أو ونه حتت سلطانكقاع والعقد يس مناط اإليل أن ظهر مما تقدميمث إنه 

حنو اجلزء الذي ى  علنيان حتت سلطانك ما نيان الفارق بيب إىل كتاج مع ذلحيار، بل ي املعكاملستمس

  .قاعاًيإون يكحنو الشرط الذي ى عل أو ،ون عقداًيك

 أو ،مر اعتبار الرضا من احملتالة األيغا{: ظهر وجه النظر يف استدالل املصنف بقولهيرناه كومما ذ

زان العقد يونه جزًء الذي هو مك ريالرضا غ إذ }ه عقداًريصي  وجمرد هذا ال،هيمنه ومن احملال عل

   أا رناه منك الذي ذ}كوذل{



٢٥٥

 فهذا النقل واالنتقال نوع من ، وإن كانت توجب انتقال الدين من ذمته إىل ذمة احملال عليه، وفاء الديننوع من

ه يعترب فيه رضا الدائن ومع  فإنيف الوفاء بغري اجلنس، كما  وإن احتاج إىل الرضا من اآلخرالوفاء وهو ال يكون عقداً

  ع من اإليقاأيضاًالضمان  أن  ومن ذلك يظهر،ذلك إيقاع

  

 الوفاء ريغى خرأذمة  إىل نه من ذمةينقل احملتال دن إ :هي ف،}نيا نوع من وفاء الدأل{قاع يإ

  .الدائن إىل نيالذي هو وصول الد

خر يف اآلكون أحدمها كوجب ي  الك يف ذلكن االشتراك ل،ونيوجبان فراغ ذمة املديالمها كنعم 

 إىل ن من ذمتهيتوجب انتقال الد{ احلوالة }انتكن إو{: ن وجه ظاهر لقولهيكقاعاً، ولذا مل يإونه ك

 إنسان حتت سلطة ألنه }ون عقداًيك ال{الوفاء  أي }ه واالنتقال نوع من الوفاء وهويذمة احملال عل

  .ق للدائن االمتناعحي ار للدائن، ولذا اليون ذمته بدون اختيفرغ املديث ي ح،واحد

  .الدائنى رضىل  إتاجحيس وفاًء، ولذا ياالنتقال لن إ :هين فكل

ه يعترب فيه  فإن اجلنس،ريما يف الوفاء بغكخر، الرضا من اآل إىل ن احتاجإو{: ه بقولهكولذا استدر

  .}اعقيإ كالدائن ومع ذلى رض

ه منع يف: كقاع، ولذا قال املستمسيإس بي اجلنس معاوضة، فهو عقد ولريالوفاء بغن إ :هين فكل

  .خرن واجلنس اآلي الدنيظاهر، بل هو نوع من املعاوضة ب

املضمون له ى رض إىل تاجحي ألنه ،}قاعيمن اإل{س ي ل}أيضاًالضمان  أن ظهري كومن ذل{

  س مثل يحتت سلطنة واحد، ول هما، اليلكوحتت سلطنة 



٢٥٦

 بل ، ويتحققان بالكتابة وحنوها،يعترب يف العقود الالزمة مماء  وعلى هذا فال يعترب فيها شي،فإنه نوع من الوفاء

  ، من الطرف اآلخرى وإن كان يعترب فيها الرض،اجلعالة كذلك أن  كما، كذلكأيضاًالوكالة  أن عوىميكن د

  

  . ظاهر الوجهري غ}نه نوع من الوفاءإ{ قاعاًيإونه ى ك االستدالل عل}ـف{ ،ما تقدمى عل اخللع

 يف عتربيشيء مما {ل ك }همايعترب في{قاعات بل ياإلكونا يك }ال{ أن  الالزم}ـهذا فى وعل{

 أو ان العقدك الزماً ،عقد أي عترب يفيهما شيء مما يعترب فيقول املاتن فال ى  أما عل،}العقود الالزمة

  .المكحمل ال أنه صه بالالزمة من بابي فتخص،جائزاً

ل يدل ال إذ ة العقود،يلكة يف يافكا أل ف،شارةاإلك }تابة وحنوهاكتحققان بالي{ما أ أما }و{

ه يف يعل املنع يف العقود بىنى عل لو بىن: ك ولذا قال يف املستمس،ر يف باب املعاطاةكما ذكاللفظ ى عل

  .ثباتاًإاً ويله نفيهما يف دلك الشترا،قاعياإل

 ألن قاع،يمن اإل }كذلك أيضاًالة كالو أن ىن دعوكميبل {: ظهر وجه النظر يف قولهيومنه 

عطي ياح مما كالنك وال ،ئاً هلذاي شك وذاكذالئاً يعطي هذا شيع عقداً مما يالبكست ي فل،وقعهايل كيالو

  .خرل نفسه لآلك

اعتبار  إذ }خرمن الطرف اآلى هما الرضيعترب فيان كن إو{قاع يإ }كذلكاجلعالة  أن ماك{

   الة واجلعالة حتتاجانكالون إ :هي وجه النظر ف،وا عقداًكوجب ي الرضا ال



٢٥٧

 من  أن األوليف بيع داري أو قال أنت وكيل معيقول أنت مأذون  أن ال فرق بني أنه أال ترى

  .اإليقاع قطعاً

  

  .الة واجلعالة عرفاًكحتقق الو  وبدون القبول ال، الرضاري والقبول غ،القبولإىل 

  .الًكيراه العرف وي  ال،مل أقبل: لي، وقالكيأنت و: قال له إذا ولذا

أنت : ذا قال لهإون، فذخبالف املأ كق له ذلحيل له التصرف بعد رفضه مل يذا أراد من قإه فيوعل

عقد هلا آثار عند  أا الةكل يف باب الوي ولذا ق،ذنذن اآلإ كرفع ذلي مل ،مل أقبل: ذا، وقالكمأذون يف 

ول سلطنة كاملوى ل علكيل من آثارها سلطنة الوكل واملوكيالو نيوصة بصضافة خمإها ي واملعترب ف،العرف

  .هيست هي يف املأذون فيخمصوصة ل

  .كذلكالة كست الوينما لي ب،رض املأذوني وان مل ،ذنستند باآليذن اإلن إ :ن شئت قلتإو

  .ذناً جمرداًإقاعاً ويإس يون اجلعالة عقداً، ولكعرف وجه يالة كالم يف الوكومن ال

قال  أو ،يع داريقول أنت مأذون يف بي أن نيفرق ب ال أنه ىتر الأ{:  ظهر ضعف قولهكوبذل

 إىل تاجحي ن الذاإل إذ }قاع قطعاًي من اإل أن األولمع{نهما يفرق ب ذ الإ و،ك يف ذل}لكيت وأن

 الثاينون يك أن ن الالزماكذن فقط، مربوط باإل فهو يس ممنوعاً من قبلي لكتصرف أن  معناه فإنالقبول،

ذن اإل ألن كمنا ظهر ضعف ذلإ و،يهيما هو بدكامه كوم بأحكلشيء حم ياملساو ألن ،أيضاًقاعاً يإ

  القبول، أما الثاين  إىل تاجحي  الاألولعطاء سلطنة، وإالة فهي كرخصة، أما الو



٢٥٨

 ولذا اختلفت ،نيعطاء، فهو فعل قائم بالطرفتحقق اإليخذ مل تحقق األيمل ألنه إذا ه، يلإفبحاجة 

  .آثارمها

ب جين يل يف وفاء الدكيل، فالويصاألكل كي الو فإن،ن ظاهريمر األنيالفرق ب: كقال يف املستمس

ل جتوز مطالبته يف الوفاء كي الوأيضاً فإن و،كذلكس يداء ل واملأذون يف األ،ه الوفاء مع املطالبةيعل

، الًكيون ويكالة فال كن من عزل نفسه عن الوكتميل كي الوأيضاً و،كذلكس ي واملأذون ل،وخماصمته

 فال جيابرد اإليالة وكالوقبل ي ال أن عيستطيل كيذن، والون من عزل نفسه عن األكتمي واملأذون ال

نفذ تصرفه يل املعزول كي والو،ذنالة املعلقة باطلة خبالف اإلك والو،كذلكس ي، واملأذون لالًكيون ويك

ى  وتتوقف عل،لكيار الويالة قائم باختكالو أن ني تتبك املأذون، ومن ذلكذلكس يقبل بلوغ العزل، ول

  .ىانته ،ذن اإلكذلكس ي ول،قبوله

ه العقل يمجلة منها مما دل عل أن الإ ،انت بعضها حمل مناقشةكن إثار، و من اآلرهكما ذ: أقول

تاب ك يف كالم يف ذلكل اليها الشرع بنفسه، وتفصي وبعضها مما دل عل،مضاءوقرره الشرع باإل

  .الةكالو

يف صل األان كن إيف أحدمها، وأصل  ال ألنه ى،ان من التداعك ،الةكذن والوولو تنازعا يف اإل

 أو ذن لهإ أنه كدري أن بدون ،قال له رد ما إذا الة عدم جواز التصرفكأثر الو يقتضيثار  اآلبعض

ن إذن، وأ أو ىصالة عدم نفوذ التصرف بعد سحب ما أعطأكذن أثر اإل يقتضيثار ويف بعض اآل ،لهكو

  .الةكانت وك إذا ليالدلى وذ مقتضفان النك



٢٥٩

 عدم اعتباره كما قوى لكن األ، كما هو ظاهر املشهور،شرط أو وصففال تصح مع التعليق على  ، التنجيز:الثاين

  .مال إليه بعض متأخري املتأخرين

  

 ني بكيكصل، ولزوم التف املوافق لألاألثررتب ي أن هيان علكنهما يله بى  املعطكش فلو ،هيوعل

  .ىفخي ما الك ز،ي عزرية غيام الشرعكح يف األنياملتالزم

ت كر هذا الشرط آخرون، ولعل الساكت عن ذك واحد، وسريهنا غره ك ذ،}زيالتنج: الثاين{

  .خرتب األكره يف بعض الكبذى تفكهنا ا

تب كراه يف بعض الكما ذأ مع ،ر هذا الشرط يف احلوالةكتا عن ذكالشرائع والقواعد س مثالً

  .أحوطن جعله بعضهم إ واحد، وريل يف هذا الشرط هنا غكخر، ولذا أشاأل

 فقد ادعوا }ما هو ظاهر املشهوركوصف  أو شرطى ق عليمع التعل{لة  احلوا}فال تصح{

روه يف كتفوا بذكروه هنا اكذين مل يقاعات، ولعل الذيق يف العقود واإليعدم صحة التعلى  علمجاعإلا

  . املقامريغ

، ولذا قرب وهذا هو األ}نيه بعض متأخري املتأخريلإما مال ك ،عدم اعتباره قوىن األكول{

  .حيواجلمال الصح ،أقوىن جعل االشتراط الوالد إمها، وريوغ يابن العم والربوجرده يت علكس

جمال  ة العقود الذي اليلكاعتباره يف ى  على املدعمجاعالعمدة يف اعتباره اإل: كوقال املستمس

 مجلة ر هذا الشرط هنا يفكذيال فلم إ و، له بالقبولنيالباق ي وتلقنيساط بعد دعواه من األ،د عنهيلرفع ال

  .تبكمن ال



٢٦٠

 وما عن بعضهم من عدم اعتبار رضا احمليل فيما لو تربع احملال عليه ،إشكال الرضا من احمليل واحملتال بال :الثالث

 وحينئذ فيشترط رضا احملتال واحملال عليه ، أحلت بالدين الذي لك على فالن على نفسي: بأن قال للمحتال،بالوفاء

  فروض ال يكون من احلوالة بل هو من الضمانامل إذ ، ال وجه له،دون احمليل

  

 يف مجاعه اإليي علكنه ح إ:رامةك قال يف مفتاح ال}إشكالل واحملتال بال يالرضا من احمل: الثالث{

ة ياض، ويف الغنيعنه اخللف يف جممع الربهان والرى  ونف.ةيفاكح والي والروضة واملفاتكرة واملسالكالتذ

 مجاع، ويف اجلواهر اإلني املسلمنيمراده ب و،ال من داودإ ،الثاينالف عن اخل ي ونف،األولى  علمجاعاإل

  .متواتر أو ضيمنه مستف يكه، بل احمليه عليبقسم

:  بأن قال للمحتال،ه بالوفاءيما لو تربع احملال عليل فياحملى وما عن بعضهم من عدم اعتبار رض{

  .ليرض احملين مل إة وه تصح حوال فإن}ينفسى فالن على  علكن الذي ليأحلت بالد

 كرة واملسالكعن التذ يك وهذا هو احمل}ليه دون احملياحملتال واحملال على شترط رضينئذ فيوح{

ن العقد كقومان بريه وياحملتال واحملال على شترط هنا رضي ف:ادةي زكن يف املسالكوالروضة واحلدائق، ل

  .ىتهان ،هريام العقد بغيما تقدم لقيه فياحملال على خبالف رض

ون من يك ذ املفروض الإ{ن ي عند املصنف وآخر}وجه له ال{ون هذه حوالة كن يف صحة كل

  ه يف:  ولذا قال يف اجلواهر}احلوالة بل هو من الضمان



٢٦١

راد يمنا إ أفوا بالعقود و،تناوهلاي يف نصوص املقام إطالق لعدم ،ان منع صحة هذه احلوالةكمإ

فرادها بعد أه من ي فكوكه للمشي فال مشول ف،الصلح واحلوالة وحنوهاع ويالب أي ،منه العقود املتعارفة

  .اهلتناويها ي فإطالقفرض عدم 

 ،ان العقدكل واحملتال من أرياحمل أن ى وباالتفاق عل،لياحملى اشتراط رضى  علمجاعمث استدل باإل

ى عل ، ولو بىنطالقد اإليقي  بأن التعارف الكه املستمسيل علكان عقد احلوالة، وأشكلعدم اختالف أر

  .ديس فقه جدي لزم تأسكذل

هذا القسم حوالة  أن ثباتإال بعد إفي يف رد اجلواهر يك ن الك تام، لكره املستمسكما ذ: أقول

ات احلوالة الواردة ياملناط يف جزئأو  ،ل احلوالةي يف دلإطالق كان هناكن إ ،ل احلوالةيشمله دليمتعارفة، ف

احلوالة املتعارفة، والذي منه ما استثناه اجلماعة فهما ى الشارع أمضن  أفهم منهايث ييف النصوص، ح

أوفوا شمله ي يف مفهوم عريف ان داخالًك الشيء لو أن  مرةريما تقدم منا غكقال ي أو ،باملناط

 أوفوا بالعقود ومشله ،حوالةنه إ :ذا قال العرفإبذلك العنوان، ال بعنوان عقد جديد، ف بالعقود

  .داًيعقداً جد  ال،أيضاً شرعاً ان حوالةك

راه حوالة يالعرف  أن  البد من مالحظة هلأوفوااملناط ومشول  أي تم الثاين والثالثيث يوح

تم يه يحوالة، وعل يعلن إ :هيقول احملال علييل حوالة، وال ن إ :قول الدائني والظاهر العدم، فال ،ال أو

مثال السادة الوالد وابن العم ألمام، كن ظفرت بيالذ نيافة املعلقكه يت علك ولذا س،قول املصنف

  .همريوالربوجردي واجلمال وغ

  ملطلبهن استشهد ما ي الذ، اجلواهر واتفاقهإمجاععلم وجه النظر يف يومنه 



٢٦٢

  .نيساط مع خالف مثل هؤالء األمجاعاإلى ن دعوكميف كيحيث إنه  

، بل نوع أيضاًس ضماناً يل وأ ،حيحضمان هو الص أنه ره املصنف منك فهل ما ذ،انكف كيو

ان مفهوم الضمان نقل ما يف ك إذا تميره املصنف كما ذن إ : قائالًكما استظهره املستمسكد، يعقد جد

  .صحابره األكما ذكذمة  إىل ذمة

نئذ البد من يان التعهد من لوازمه، وحكن إور، وكل املذي التحورين فهو غيان التعهد بالدك إذا ماأ

ان احملال ك إذا تص بصورة ماخيه فال ي وعل، وحنوه)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿عموم  إىل حهي تصحالرجوع يف

ى ل علين احمليدى بقي و،هيمنا من مال احملال علإل ويس وفاًء من مال احملي فل،هرييف غ يرجيئاً، بل يه بريعل

  .ىانته ،ه حبالهياحملال عل

ه ال اعتبار  فإن،ن احملاليقال ضمن فالن ديفهم العرف في  هو الذيألنهونه ضماناً، كالظاهر : أقول

  .ان وعداً فقطكال إ و،لزميات ولذا يلفاظ بل بالواقععندهم باأل

ه ريرة وغكالتذى س وارداً عليل أنه الإ ،حاًيان يف نفسه صحكن إاً وريخأ كالم املستمسك مث إن

مثل هذه  أن مرادهم إذ ه،ين عليد من الى  صحة احلوالة عل،ممن شرطوا يف صحة هذه احلوالة املستثناة

، كفادة ذلإل لءالربيى ل، واشتراطهم صحة احلوالة عليس احملكي ه اليس احملال علكياحلوالة خارجة من 

ل وعدم يه للمحياحملال على ن عليوجود الد أن ون، لوضوحياملدى تصح مثل هذه احلوالة عل ال أنه ال

  .ن سواء من هذه اجلهةيوجود الد

  .املعلقنيد هو الظاهر من يره هو الضمان ال العقد اجلدكون ما ذك ف،انكف يكو

                                                





٢٦٣

   أو كانت احلوالة بغري جنس ما عليه،كان بريئاً إذا وكذا من احملال عليه

  

  .همريمثال السادة الوالد وابن العم واجلمال والربوجردي وغأاملصنف ى  علنيتكالسا

: هيقال احملال للمحال عل إذا ماك ،جنيباأل أو و احملالل هيان احملك إذا ظهر حال مايومما تقدم 

 قبلت،: ، فقاليكن احملال عليت دلحأ: هيجنيب للمحال علقال األ وأ ،قبلت: ، فقاليكين عليحلت دأ

احملال ى ن علي دري الغكان لذاكه، سواء ريغى ن الذي عليه قبل بالدياحملال عل ألن ما نوع ضمان،فإ

  .ه، واهللا سبحانه العاملين علين له ديكمل  أو هيعل

 وأما اشتراط :رامةك قال يف مفتاح ال،}ئاًيان برك إذا هيمن احملال عل{شترط الرضا ي }ذاكو{

ح وجامع املقاصد يما يف املختلف واملهذب البارع واملتقصر والتنقكه فهو املشهور، يرضا احملال عل

علمائنا يف املختلف،  إىل  ونسبه،هي علمجاعة اإلرك وظاهر التذ،حية واملفاتيفاك والروضة والكواملسال

  .التقي إىل شف الرموزكونسب اخلالف يف 

لذمة ااعتربنا شغل ن إ :قال أنه حي نقل يف اجلواهر عن التنق}هي جنس ما علريانت احلوالة بغكأو {

خالف فال بد انت احلوالة باملك أو شترط الشغلين مل إ و،شترط رضاه قطعاًيه فال يواحلوالة مبثل ما عل

احلوالة  أي  يف سابقه،كذلكاً، نعم هو ريره أخكما ذينع القطع فميان قد كن إو: من رضاه قطعاً، قال

  .ضلاف واحد من األريما اعترف به غكصحتها، ى ء، بناًء عليالربى عل



٢٦٤

  كانت مبثل ما عليه ففيه خالف إذا وأما

  

  .ءيالربى ول علحي أن حد حق أل فال،)١(أمواهلم وذممهمى  لتسلط الناس علكوذل: أقول

ه ريبدل ماله مبال غي أن حدق ألحي ما الكذمته وماله، ى فقد أباح بنفسه التسلط عل يرض إذا نعم

ان مشغول الذمة كه  فإنه،ياحملال على  جنس ما علريول احملتال بغحي أن ليق للمححي فال ،ال برضاهإ

طلبه يحال دائنه الذي أ إذا ماك فهو ، سلطنتهخر خالفآجبنس  بدون رضاه بشيء خاص فاشتغال ذمته

ل يخالف دل أنه ماكاحملتال، فى اه بدون رضيأخذ منه شي بأن ،اهيطلبه شيونه الذي يمد إىل ريالدنان

  .هيون احملال علي، فهو خالف سلطنة املدريأخذ منه دناني أن ىحاله علأ إذا كذلكسلطنة احملتال، 

 فاملشهور ،ه أم الياحملال على عترب رضي هل }ه خالفيفه فيا علمبثل م{ احلوالة }انتك إذا ماأو{

  .هي علمجاعرة واملختلف اإلك وعن التذ،ه خمالفيظهر في مل ردبيلياعتبار رضاه، وعن األ

ح يي عن املقتصر والتنقكاحمل  ومر،هيلإل يالصالح عدم اعتبار رضاه، وعن املختلف امل أيب ن عنكل

  .مهاريرامة واجلواهر وغكلمام يف مفتاح الكهم، فراجع ريروضة وغ والكح النافع واملسالإيضاو

  .ه باحلوالةيرض احملال عليمل  أن ل بعديبقاء احلق يف ذمة احملصل األ بأن :استدل املشهور

  ه يان احملال علك إذا قن من صحة احلوالة مايوبأن املت

                                                

 



٢٦٥

  .اًيراض

ل يف ذمة احملال يتصرف احمليف كيه  فإنع لرضاه،ه تابياحملال عل إىل ليوبأن نقل املال من ذمة احمل

  .ه بدون رضاهيعل

  .ل واحملتال يف اعتبار رضاهيحد من تتم به احلوالة فأشبه احملأوبأنه 

ون يك أن هيد احملال عليري وقد ال، وبأن الناس متفاوتون يف املعامالت واالقتضاء سهولة وصعوبة

 أن رديد داره لعمرو ومل يباع ز إذا ماكل، فهو يف احملون طريك أن اًيان راضكنما ي ب،طرف احملتال

له كينما وية حسن االقتضاء بيك العرنيعمرواً ل حيث إن ،لهكيال نفس عمرو ال وإون القابض هلا يك

  .بعه البائعيع مل يللب يان هو املقتضك أنه إذا  حىت،رهه الناسيكد االقتضاء يء اللسان شديبذ

  .جلواهرما يف اك  املتقدممجاعوباإل

ل قد أقام ي بأن احمل،ات احلوالةإطالق ب،هياحملال على شترطوا رضين مل ي املشهور الذريواستدل غ

له يف كما لو وك ،ه احلقيمن على رض إىل اجي فال وجه لالحت،احملتال مقام نفسه يف القبض باحلوالة

  .كذا يف املسالك ،القبض منه

  .املقبوض منهى  فال وجه العتبار رض،نهي قبض دقام احملتال مقام نفسه يفأل قد ين احملأوب

  .هياء مباله الذي يف ذمة احملال علفيإوبأن احلوالة 

  .نهيه يف وفاء ديل احملال علكين احلوالة مبرتلة توأوب

الثاين، ى ه رضيعترب في عن الثالث، وهذا ال األول يف قبض حق الًكيون الوسط ويكقد : أقول

 ذمة أ فترب،هيذمة احملال عل إىل لياحلوالة عبارة عن نقل ما يف ذمة احمل إذ ،س من احلوالة يف شيءينه لكل

  .ىخرأذمة  إىل احلوالة نقل ما يف ذمة أن ى االتفاق علكيف املسالى ل، وقد ادعياحمل



٢٦٦

ه ن فإ فال يعترب رضاه، أعطه من احلق الذي يل عليك: بأن يقول،حيوله عليه مبا له عليه أن وال يبعد التفصيل بني

 وكله إذا  وإن كان بنحو اشتغال ذمته للمحتال وبراءة ذمة احمليل مبجرد احلوالة خبالف ما،مبرتلة الوكيل يف وفاء دينه

   ذمة احمليل مشغولة إىل حني األداءفإن

  

  .ل املشهوريه مما تقدم يف دلريوغصل ون لألياملدى شترط رضي الة الكويف باب الو

ن يل عن دي ذمة احملأربيه فيذمة احملال عل إىل ل ما يف ذمتهيقل احملني بأن ون الوسط حمتاالًيكوقد 

ى ه رضيلزم فين احملتال، وهذا يد إىل هي وتشتغل ذمة احملال عل،لين احمليه عن دي ذمة احملال علأاحملتال وترب

ان ك ولذا ،ذممهمى ل، وهو خالف الناس مسلطون علي تصرف يف ذمته من قبل احملألنهه ياحملال عل

  .القاعدة مع املشهورى قتضم

ى دل علياملنت، مما ى د الوالد وبعض آخر عليت السكن سإ املشهور، ونيوقد وافق غالب املعلق

: قولي بأن ،هيله عل ه مبايوله علحي أن نيل بيبعد التفصيوال {: ث قاليل املصنف حيقهم لتفصيتصد

ى لزم عليث ي وح}نهيل يف وفاء دكيلوه مبرتلة ا فإن،عترب رضاهي فال ،يكعطه من احلق الذي يل علأ

  .ل فال حق له يف االمتناعكيالو أو ليصاأل إىل نيالد يؤدي أن نيفرق بيون الوفاء مل ياملد

ل ية ذمة احملءبنحو اشتغال ذمته للمحتال وبرا{الة واحلوالة فاملقام هو ك الوني فرق ب}انكن إو{

  .كذلكست يالة لكنما الوي ب}مبجرد احلوالة

  }داء األنيح إىل ل مشغولةي ذمة احمل فإنلهكو إذا خبالف ما{: لولذا قا
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شغل ذمته  ألن ،فيعترب رضاه ،ءحيوله عليه من غري نظر إىل احلق الذي له عليه على حنو احلوالة على الربي أن وبني

   وال خيفى، وقد يعلل باختالف الناس يف االقتضاء فال بد من رضاه،بغري رضاه على خالف القاعدة

  

احلق  إىل  نظرريه من غيوله علحي أن نيوب{ى خرأذمة  إىل لكنتقل املال للوسط من ذمة املويذ مل إ

ى  رضاه علريشغل ذمته بغ ألن ،عترب رضاهي ف،الربيءى حنو احلوالة على عل{ون املقام يك ف}هيالذي له عل

  .يلربوجرده السادة ابن العم وايل علكشأف، ولذا يل ضعين هذا التفصك ل}خالف القاعدة

  .ليبعد اعتبار رضاه، وال حمصل هلذا التفصي ال: األولقال 

  .ون قبول احلوالة يف هذه الصورةي للمدحوطاأل: وقال الثاين

 وأحال ريه عشرة دنانياحملال على ل عليان للمحك إذا ه فإنل،يحمصل هلذا التفص ال: وقال الثالث

  .أطلقه أو ونه له يف ذمتهكده بيه يف ذمته، سواء قيه علكلميحاله مبا أ فقد ريه بعشرة دنانيداً عليز

 فاملصنف مجع ،ون احلوالة نقالًكنايف يفاء يل يف االستكيجعله مبرتلة الون إ :كوقال يف املستمس

  .يني متنافيني دعونيب

القاعدة ى مقتض أن  قد عرفتكنأال إ، فىخي ما الكانت خمدوشة كن إ وني الطرفأدلةبعض  مث إن

  .مع املشهور

باختالف الناس يف {مها ريرامة وغك ومفتاح الكما يف املسالكالم املشهور ك }علليوقد {

  ى فخيوال {حه يما سبق توضك } فال بد من رضاه،االقتضاء
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. فيهإشكالال  أنه  كيف وإال لزم عدم جواز بيع دينه على غريه مع،ضعفه

   أو متزلزالًواء كان مستقراً س، يف ذمة احمليليكون املال احملال به ثابتاً أن :الرابع

  

ى نه عليع ديلزم عدم جواز ب{  مثالً،ةريثك نقض مبوارد }الإو{اً ي شرعالًيس دلي لكذل إذ }ضعفه

ناً يل لالقتضاء دكيرسال الوإصح ي ال أن  ولزم،نيتاب الدكروه يف كما ذك }هي فإشكالال  أنه ه معريغ

 ريغ إىل ه،يعل املوىل أو الويل أو الوصي إىل ل حق االقتضاءما انتقيمر فصح األي ال أن  ولزم،ناًيع أو انك

  .هايحد ف ألإشكالال  أنه  مع،كذل

رامة عن ك نقل هذا الشرط يف مفتاح ال}ليون املال احملال به ثابتاً يف ذمة احمليك أن :الرابع{

 ة نسبتهيفاكوعن الر، يح والتحري وجممع الربهان واملفاتكرشاد واملسالرة واإلكاملبسوط والشرائع والتذ

قرضه مل يحاله مبا أر لو ي وعن التحر،هي علمجاعة اإلياكالشهرة، ويف جممع الربهان نقل عن بعضهم حإىل 

  .اًإمجاعصح ي

، واستدل له بأن موارد احلوالة يف كما صرح مجلة منهم بذلك }متزلزالً أو ان مستقراًكسواء {

ى نه مقتضأ تام، وبريه مع عدم العلم باملناط غريغإىل  يات يف املال الثابت يف الذمة، فالتعديالروا

ى توقف علي فهو ،ذمة إىل احلوالة عرفاً نقل ما يف ذمة إذ  وهو الذي أمضاه الشارع،،ل عرفاًيالتحو

  .وجود شيء يف الذمة

 ن فإار،يباخلى اشتر إذا ماكضر بالثبوت يف الذمة، ي التزلزل ال ألن املتزلزل، إىل منا عممنا االمرإو

  .ون له صحت احلوالةيمد إىل ذا حول البائعإن بتزلزل، فك لياملال ثابت يف ذمة املشتر
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 أو ، ومال السبق والرماية قبل حصول السبق، سواء وجد سببه كمال اجلعالة قبل العمل،فال تصح يف غري الثابت

فاية حصول السبب كما ذكرنا يف  لكن ال يبعد ك، هذا ما هو املشهور، كاحلوالة مبا يستقرضهأيضاًمل يوجد سببه 

  الضمان

  

 سبب االستحقاق  فإن}مال اجلعالة قبل العملك ، سواء وجد سببه، الثابتريفال تصح يف غ{

  .اجلعل، وقد حصل

 ،الدخولى  والنصف الثاين من الصداق املتوقف عل،}ة قبل حصول السبقيومال السبق والرما{

  .ك ذلريغ إىل ،ةيه الديوجب علي  مما/املوتى ث أشرف علياً حإنساناجلارح كو

 أو تزوج يف املستقبلي أن مبهر بعد أو هيشتري أو }ستقرضهياحلوالة مبا ك أيضاًوجد سببه يمل  أو{

  .هي علمجاعما عرفت، بل قد تقدم نقل اإلك }هو املشهور هذا ما{ كما أشبه ذل

الشهرة، لعدم  إىل سبته ولعل ن:ما تقدمك ةيفاكرامة بعد نقل الشهرة عن الكقال يف مفتاح ال

ويف احلدائق : فهم احلوالة، قاليالمهم وتعرك ظهوره من كيف ذل ن له، ولعل السريريثكتعرض مجاعة 

  .ك لذلمجاعالشهرة ال اإل إىل ولعل املصنف نسبه .ىانته ،بيالبت وهو منه عجى ة علياكح

االلتزام   احلوالة مبعىنكأراد بذل إذ }رنا يف الضمانكما ذكة حصول السبب يفاكبعد ي ن الكل{

 ،ان من باب االلتزام والتعهد ال احلوالةك لكلو مت ذل: ث قاليقه حيما قاله الوالد يف تعلكوالتعهد، 

  .ىانته
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   لصدق احلوالة،أيضاً  ورضي زيد فرضي، أقرضين كذا وخذ عوضه من زيد:قال إذا بل ال يبعد الصحة فيما

  

  .س من هذا البابينه لكره، لكمت ما ذ

 ني واحد من املعلقريره غكه ما ذيد علري ف،ام اخلاصةكحن أراد احلوالة املصطلحة ذات األإو

ل ياحملى ن علين ديكمل ألنه إذا  ،ة قول املشهوريهم من تقوريم واجلمال وغكيواحل يالسادة الربوجردك

 إىل يف ذمته ل ماي نقل احملاحلوالة عرفاً عبارة عن إذ ة،ي الشرعدلةتشملها األ ة حىتيمل تتحقق احلوالة العرف

  . فتأمل،ن يف املقاميد ال أنه  واملفروض،هيذمة احملال عل

ذا  كقرضينأ: قال إذا مايبعد الصحة في بل ال{: علم حال فرضة الثاين الذي عنونه بقولهيومنه 

 ،أراد صدقها بتوسعةن إ } لصدق احلوالةأيضاًد يورضي ز{ املقرض }ي فرض،ديوخذ عوضه من ز

ع والتجارة واالشتراء والشراء يف ية، فهو مثل صدق البية والشرعيصحح موضوع احلوالة العرفي ال كفذل

الَّذين يشرونَ ﴿و )٣(﴾ِإنَّ اللَّه اشترى﴿و )٢(﴾ِتجارةً لَن تبور﴿و ،)١(﴾فَاستبِشروا ِببيِعكُم﴿ :قوله سبحانه

لفاظ الصادقة  من األك ذلري وغ،دون الدبر واللواط مبا ي الوطاح يفكومثل صدق الن ،)٤(﴾الْحياةَ الدنيا

  نه إذا إ هيقة، ففي حقائقها املتبادرة منها، وان أراد صدقها حقريغى جمازاً عل
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. فتفرغ ذمة احمليل وتشتغل ذمة احملال بعد العمل وبعد االقتراض،ومشول العمومات

 فال تصح احلوالة باهول على املشهور ، للمحيل واحملتالوقدراً  جنساًيكون املال احملال به معلوماً أن :اخلامس

  للغرر

  

 ،حتقق قرضه إذا ،نا حوالةي عل:هيقول احملال عليصح السلب فيقة، ولذا يصدق حقين مل ين ديكمل 

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،حتقق الزواج من جهة مهر الزوجة إذا )نينا ديلع(: مثل قوله

ل يفتفرغ ذمة احمل{ : بقولهعيعلم احلال يف التفري ومنه ،}العمومات{ ـ ل}مشول{ه فال ي عل}و{

 ان معىنك إذا ه فإن}تراضقوبعد اال{ة ي يف اجلعالة والسبق والرما}ه بعد العمليوتشتغل ذمة احملال عل

صدق  يل والتحول حىتيتحقق التحوي فال ،نين انتقال ديك مل ،ديؤخذ من زيالعوض  أن خل،إ قرضينأ

  .ملال بصحة العقد املعلق، واهللا سبحانه العيق إذا الإ ،لةاحلوا

 فال تصح ،ل واحملتاليللمح{ماً كفاً وكي }ون املال احملال به معلوماً جنساً وقدراًيك أن :اخلامس{

هذا الشرط املبسوط واخلالف، وبه ى نبه عل: رامةك قال يف مقتاح ال،}املشهورى احلوالة باهول عل

 لعله ال: اً، ويف جممع الربهانإمجاع: ريخر، بل قال يف األيرشاد والتحررة واإلكوالتذصرح يف الشرائع 

  .املشهور اشتراط علمهم بالقدرن إ :ةيفاكخالف يف االشتراط، ويف جامع املقاصد وال

   يف ،منا احتملت الصحة مع اجلهلإ مل جند املخالف، و:ديمث قال الس
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 على حد ما مر يف الضمان من صحته ، يف دفترهكان ثابتاً إذا  كما،إىل العلم كان آئالً إذا يقال بصحته أن وميكن

   بل ال يبعد اجلواز مع عدم أوله إىل العلم بعد إمكان األخذ بالقدر املتيقن،مع اجلهل بالدين

  

ة يلة والغنيفهم من الوسياخلالف ن إ :نقول أن الإ،  وجممع الربهان احتماالًكرة واملسالكالتذ

  .هايروا هذا الشرط فكذيث مل ي حمها،ريوغ

ى ت علكن سإدان ابن العم واجلمال، ويد املشهور السيأه، وقد ي علمجاعوعن النهابة اإل: أقول

 ملا ك وذل،)للغرر(له  د هلم أوي مؤني بنيذا اختلف سائر املعلقك و،يدان الوالد والربوجردياملنت الس

 بطرقنا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عنه  ي مرو)١(ث نفي الغرريحد أن تب منكتقدم يف مجلة من ال

 يف املستند حمل ك املستمسإشكالف السند، فيقنا ضعيان طركن إح، ويوطرقهم والعمل به صح

  .إشكال

ذا إن، فيمر األنيتالزم ب ال إذ اً،يوجب غرراً عرفي ان اجلهل الك إذا }قال بصحتهي أن نكميو{

 املن أن علميمل  إذا ذاكانت جهالة، وكن إغرراً عرفاً وى سمي نار ونصف الينار ودي دنين بيان الدك

  . مثالًريشع أو املطلوب هل هو حنطة

 }ان ثابتاً يف دفترهك إذا ماك ،العلم إىل ان آئالًكذا إ{ان صحته كمإره املصنف من كأما ما ذ

ون يك أن فاً، الكي أو ماًك }نيالضمان من صحته مع اجلهل بالد يف حد ما مرى عل{راجعاه  ذاإعرفانه ي

  الم كال إذ ،ن وجوداً وعدماً جمهوالًيالدأصل 
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 أحد الدينني :قال إذا  كما نعم لو كان مبهماً، كلما شهدت به البينة وثبت خذه من فالن:بل وكذا لو قال

   بطل، خذ من فالنياللذين لك عل

  

  .يف اجلهل ما ال بأصله

 نيتردد ب إذا ماك }نيخذ بالقدر املتقان األكمإبعد العلم  إىل بعد اجلواز مع عدم أولهي بل ال{

 أو داًيطلب زي أنه علم إذا ماكان الوفاء، كمإبعد  أو ة من الزائد،ءالرباصل األ  فإناخلمسة والعشرة،

ذا إ، فكعلم قدر طلبه من هذا ومن ذاي ل واحملال اليال احملكن، ويناريخر دطلب اآليناراً، ويعمرواً د

  .العلم إىل لاألوهل بالقدر وعدم حااله صحت مع اجلأ

مثلة ففي  من األك ذلريغ إىل }نة وثبت خذه من فالنيلما شهدت به البك :قال ذا لوكبل و{

  .ه نظرإطالق

  .ن غرر صحيكن مل إو ،ملا عرفت صحي الغرر مل كان يف شيء من ذلكألنه إذا 

غرر يف  ال أنه ىرين ك ولهعتربي أو ،عترب عدم الغرر لضعف سندهي املصنف ال أن علم هليومل 

 نيوجب رفع الغرر حي  الن األولإ :هيفف الثاينان كن إ و،هي فقد عرفت ما فاألولان ك  فإنمثال املقام،أ

 ،هايعلم مبا في المها الكو ، ما يف هذه الغرفةكبعت: قول لهي أن ال لصحإ هو املناط وكاملعاملة، وذل

  .علمان به بعد فتح بااينهما كل

علله يف  } بطل،خذه من فالن ي علكن ليالذ نيني أحد الد:قال إذا ماك ،ان مبهماًكو نعم ل{

  ل ما يف اخلارج ك إذ مطابق له يف اخلارجال  بأن املبهم املردد كاملستمس
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  ، من دينك من فالن خذ شيئاً:وكذا لو قال

  

ه يترتب علي شرعي مكثبت مل حي أن ن له مطابق يف اخلارج امتنعيكذا مل إ و، مرددري غنيمتع

  .عمل

  .لمامكن ظفرت بي الذنيافة املعلقكاملنت ى ت علكوقد س

 للمناط يف احلوالة الواردة يف كن غرر عرفاً، وذليكمل  إذا مايالصحة فالقاعدة ى ن مقتضكل

داً عشرة يطلب زيان الدائن ك إذا ماكن مانع من غرر وحنوه، يكمل  أن  بعد،ات وللعموماتيالروا

  .غرر عرفاً ه ال فإنه،يحدمها من احملال علأ خذ :نيفقال له املد ،ومها معادالن ،ة درهمائمنر ويدنا

ها يار يف املوضوعات املترتبة علياملع إذ ة،ي العقلمورشبه باألأ له كوما استدل به يف املستمس

 أو ،كن ليلدارحد اأ :قال لعبده إذا املوىل أن  يفكشي  والعرف ال،ما قرر يف حملهكات يام العرفكحاأل

  .ه حمذورين فيكشبه، مل أما  أو نيالفتاتى حدإتزوج  أو ن،يحد سفرأتسافر  أن  حقكل

  .اًيان غررك أو ل خاصين دليكمل  إذا ذا يف املقامكو

سلم عن أمن يبقاء الزوجة فإ يف باب ك ولذا صح مثل ذل،قاعاتيل املعامالت واإلكذا يف كو

  .ك ذلريغ  إىلربع، ويف باب الطالق،أثر من كأ

  .ام املوجب للغرر لإل} من فالنكنيئاً من دي خذ ش:قال ذا لوكو{

 ،ةيما قالوا يف باب الوصك ،شبهأما  أو ريثك أو جزء وأء يبشى وص ألو ل مايان من قبك إذا ماأ

ى ت علك ولذا س،ل للغرركشأال إة، وية لباب الوصيال خصوصنه إ قلنا إذا القاعدة الصحةى فمقتض

  .ك وقرره املستمسنيافة املعلقكاملنت 
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  . لعدم اإلام فيه حينئذ، أمكن احلكم بصحته،هذا ولو أحال الدينني على حنو الواجب التخيريي

  

م كن احلك أم،ييريحنو الواجب التخى عل{ نينيخذ أحد الد:  بأن قال}نينيحال الدأهذا ولو {

دان ي السكذلى  وقد قرره عل،}نئذيه حيام فعدم اإل{ بعد دلة عمومات األ}ـل{ ك وذل}بصحته

 هذا نيظهر فرق فارق بيمل : د اجلماليه تأمل، وقال السيف :يد الربوجردي وقال الس،ابن العم والوالد

ن  أعن املردد ييريفترق الواجب التخي:  قرر الفارق قائالًك، واملستمسنهالوسابقه الذي صرح ببط

ون موضوعاً ى يكيري والواجب التخ،طابق اخلارجي له لعدم امل،م شرعيكون موضوعاً حليك املردد ال

منا إ اخلصال، ونيس قائماً باملردد بيل ييري الوجوب التخ فإن، وله مطابق خارجي،ييريللوجوب التخ

ع بفعل واحدة من يسقط عن اجلميث يحنو خاص حبى امه علين قكل واحدة من اخلصال، لكقائم ب

 اقتضت يريوجه التخى  علنينيذا تعلقت احلوالة بالدإف: قالن  أ إىلائي،فك الوجوب الكذلكاخلصال، و

خر ومل اآل إىل  بطلت احلوالة بالنسبةنيني أحد الدذا وىفإمجعاً، ف  اليريالتخى حدمها عله أليوفاء احملال عل

  .ىانته ،هءتقتض وفا

وجد اجلامع ي ماكوجد الفرد املردد، يال الفرد، ويف مقام الذهن إوجد ي يف مقام اخلارج ال: أقول

مالحظة مقام الذهن، ومها سواء من هذه اجلهة،  ييريفائي والتخكبد يف الواجب الن، والي الفردنيب

فائي كي واليريخارج له خبالف التخ  ظاهر الوجه، والقول بأن املردد الري املردد واجلامع غنيفالفرق ب

  .القاعدةى هما هو مقتضيلك تام، فالقول بصحة ريغ



٢٧٦

 ، آلخرين خالفاً، على ما ذكره مجاعة، ووصفاً ونوعاً جنساً،أي احملال به واحملال عليه، وي املالني تسا:السادس

 من التسلط على احملال عليه مبا مل تشتغل ذمته مرادهم بقرينة التعليل بقوهلم تفصياً أن  إالوهذا العنوان وإن كان عاماً

  به

  

هما حباً يلكون ك مثل } جنساً ونوعاً وصفاً،هي علاحملال به واحملال أي ،نياملال يتساو: السادس{

ر اجلنس كذ إىل ر الثالثة، ولذا اقتصر يف الشرائعكذ إىل  مع وضوح عدم احلاجة،ةًي وبغدادوحنطةً

العالمة ك }نيخرخالفاً آل{خ وابن الرباج وابن محزة يالشك }ره مجاعةكما ذى عل{والوصف 

  .نيديوالشه

 ال إذ ه،ياحملال على  علالتسلطاً عن ي تفص، جنساً ووصفاًنياملال يوشترط تسايو: وقال يف الشرائع

  .ه تردديه، وفيمثل ما عل الإدفع ي أن بجي

 اخلاصة اليت دلة لألًءوفا أو ه بالتراضي مستقلةريوجواز دفع شخص من جنس غ: قال يف اجلواهر

  . بعضحوال دونم الوفاء يف بعض األكان هلا حكن إ و،تشتمل احلوالة قطعاً ال

ى ون واحلوالة علياملدى شمل احلوالة علي }ان عاماًكن إو{ نياملال يتساو }وهذا العنوان{

لمام هلذا ك يف }لينة التعليبقر{ ك وذل،ونياملدى  خصوص احلوالة عل}مرادهم أن الإ{ ،الربيء

 وهو }مته بهه مبا مل تشتغل ذياحملال على عل{ل واحملتال ي للمح}اً من التسلطيبقوهلم تفص{الشرط 

  .ذمة نفسهى ه عليخالف تسلط احملال عل



٢٧٧

 ، فيما كانت احلوالة على مشغول الذمة بغري ما هو مشغول الذمة به،يدفع إال مثل ما عليه أن إذ ال جيب عليه

   بأن يدفع بدل الدنانري دراهم،كأن حييل من له عليه دراهم على من له عليه دنانري

  

 ما هو ريمشغول الذمة بغى انت احلوالة علكما ي ف،هيمثل ما علال إدفع ي أن هيب علجي ذ الإ{

 ،مرادهمى  علالًيترضة دلع مجلة م)هيعل ما( إىل )نةيبقر( و،)مبرادهم( متعلق )مايف( }مشغول الذمة به

ه يس عليمن لى  وتصح عل: قال،العالمة يف القواعدكنة قول مجاعة منهم ي بقركان مرادهم ذلكمنا إو

  .ىانته ي،رأى الف عله خميعل أو حق

ه، ومراده ياحملال على ل عليل خمالفاً ملا للمحيون ما حوله احملكموضع اخلالف  أن ظهر منهيمما 

ر واحلواشي يرة والتحرك والتذ،املبسوط يف موضع منه يرأ أنه رامة منك ما أظهره يف مفتاح ال)يبرأ(

  .حيوالروضة وجممع الربهان واملفات كسالح النافع وجامع املقاصد وامليضاإح ويواللمعة والتنق

 فاحملتال له } دراهمريدفع بدل الدناني بأن ،ريه دنانيمن له على ه دراهم عليل من له عليحيأن ك{

 من كاذهب وخذ درامه: ل للمحتاليقول احملي فريه دنانيل من احملال عليطلب احمليل دراهم وياحملى عل

  .ري الدنانالّإه ين احملال علطلب مي ل الياحمل أن واحلال ،هياحملال عل

طلب ين أك ،ون التبدل يف مال احملتاليك أن سه، وهوكع الم، الكهذا هو حمل ال أن ىفخيوال 

  .ري دنانكاذهب وخذ عوض درامه: قول لهيد دراهم، فياحملتال من ز

قول ملن ين أك ،هياحملتال واحملال عل همايلكتبدل عند  أو تبدل، ما الإ ألنه ،الصور املتصورة أربعإذ 

  اذهب وخذ دراهم ممن : ريطلبه دناني



٢٧٨

 أو على مشغول الذمة بالدنانري بأن ،بأن يدفع الدنانريء حال من له عليه الدراهم على الربيأ إذا فال يشمل ما

  يدفع الدراهم

  

ف هنا يف نالم املصك و،ه فقطيتبدل عند احملال عل أو تبدل عند احملتال فقط، أو اه،يه شييل عل

  .ابعةالر

ه  فإن}ريدفع الدنانيء بأن يالربى ه الدارهم عليأحال من له عل إذا ما{المهم ك }شمليفال {

 ل عند احملتال، اليصار التبد أنه  إىلضافة هذا باإل،)مشغول الذمةى عل(: ث قالي حاألولد يخرج بالق

  .هيعند احملال عل

 أن يف العبارة نوع التواء، والالزم أن ر الظاه،}دفع الدراهمي بأن ريمشغول الذمة بالدنانى أو عل{

رامة كجز مفتاح ال أوون التبدل لذي احملتال، وقدك إىل شارةإ )هريأخذ بدل ماله غيبأن (ذا كون هكت

   :المهم بقوله كمعىن

  :نيوجهى احلوالة تتصور علن إ

عمرو ى له عل  أن، واحلالريعمرو بدنانى له عليحي دراهم فد مثالًيل لزياحملى ون عليك أن :األول

  .ريدنان

 بدراهم، وهذا هو الذي فرضوا الرتاع ريال الدنانإه يس له عليعمرو الذي لى له عليحي أن :والثاين

  .ىانته ،هيف

حتول الدراهم اليت ى ل واحملتال علياحملى ضاترألنه إذا فالظاهر صحته،  يف فرض املفتاح أما: أقول

ل ملا ثبت يف ذمة يان حتوكنئذ، ويل حي جاز التحورين دناني الد وصار،ريالدنان إىل ليللمحتال يف ذمة احمل

اف يف لزوم هذا ك وقبول احملتال كهل نفس احلوالة بذل أنه الم يفكن الكل ،بعد قبول احملتال لياحمل

  ه صار طلب احملتال يدفع احملال عليمل  إذا  حىت،ليالتحو



٢٧٩

 ،أحال على من عليه جنس بغري ذلك اجلنس إذا ف ما فمحل اخلال، وفاء بغري اجلنس برضا الدائنألنهولعله 

  يدفع إال مثل ما عليه أن ال جيب عليه أنه والوجه يف عدم الصحة ما أشري إليه من

شمله ي عقد عرفاً، فألنهفي يكمنا إل، ويلزم هذا التحوي ال أو ،ان طلبه سابقاًك ما ريل غيمن احمل

أوفوا بالعقود، عقداًىسمي  الألنهلزم ي ال أو .  

لزوم املعاطاة  إىل انل املعاطاة، وقد ذهبي من قبألنه ، طلبه لزمريه غيأخذ احملتال من احملال عل إذا نعم

 إنشاءولعل :  قال،هياللزوم مع تردد ف إىل كنهم، وقد ذهب املستمسيع، خالفاً للمشهور بييف باب الب

ى لد أو احملتالى ون التبدل لدكأي ـ  نيالم يف الصورتكاف يف حصول هذا التحول، ومن الكاحلوالة 

 لزم بالنسبةيه  فإنهما معاً،يانت التحول لدك إذا الم يف الصورة الثالثة، وهي ماكظهر ال ـ هياحملال عل

  .هياحملال عل إىل لزم بالنسبةيوال  ـ كالم املستمسكقلنا ب إذا  ـاحملتالإىل 

ى  اجلنس برضري وفاء بغألنه{ه خالفهم يفن يكمنا مل إان التبدل عند احملتال كما  أي }ولعله{

ل ياحمل عدوي ه، واحلق اليئاً آخر من احملال عليأخذ بدل حقه شي أن الدائن احملتال قبل حيث إن }الدائن

  .واحملتال

 إىل ل ملا يف ذمةي بل هي نقل وحتو،ًءاست وفياحلوالة ل إذ ،ه تسامحي ف)وفاًء(: قوله أن ىفخي مث ال

  .ما تقدمك ىخرأذمة 

 ال أو صحيهل  } اجلنسك ذلريه جنس بغيمن على أحال عل إذا فمحل اخلالف ما{ان كف كيو

 أن هيب علجي ال{ه ي احملال عل}من أنه{ )ايتفص( يف قولنا }هيلإ ريشأوالوجه يف عدم الصحة ما { ،صحي

  لزمه باحلوالة يف كي ف}هيال مثل ما علإدفع ي



٢٨٠

 والعمومات منصرفة إىل ، وال سرية كاشفة، يف خصوص البابالقإط وال ، احلكم على خالف القاعدةأيضاًو

  قوى وهذا هو األ،مثل الوفاء بغري اجلنس وال بأس به أنه غاية ما يكون أن  الصحة ووجه،العقود املتعارفة

  

ه هو وحده ياحملال عل أن ه، معيذمة احملال على ل عليه مستلزم لتسلط احمل فإنه،ي ما علريدفع غين أ

  .ذمته ىمسلط عل

ه ريغ إىل هياحملال على  تبدل ما عل فإنره اجلواهر،كما ذك }خالف القاعدةى م علك احلأيضاًو{

  .ن قاعدة السلطنةكن مل تإو عدمه، حىتصل األبدون رضاه 

ر ي عن تقر}اشفةكة ريوال س{صل األرفع  ي باب احلوالة حىت} يف خصوص البابإطالقوال {

 إىل منصرفة{ وحنوه )١(﴾أَوفُوا﴿:  مثل}والعمومات{ ،صلاألقبال تقوم  حىت) عليه السالم(املعصوم 

 أن راد به لزوميس هذا يها العرف، وليال نادراً، فاملرجع فإ العقد ريغيالشارع مل  ألن }العقود املتعارفة

أن  بل املراد لزوم ،هيف الم مناكما تقدم الك ،كة ذليه عدم متاميرد عل يون العقد يف زمان الشارع حىتيك

  . وحنوهنيثاً، ولذا صححنا عقد التأميحد أو اًميان قدك سواء ،اًيون عرفيك

مثل  أنه ونيكة ما يأن غا{ه ياحملال على  اجلنس الذي علري ملثل هذه احلوالة بغ}ووجه الصحة{

   }قوى اجلنس وال بأس به، وهذا هو األريالوفاء بغ

                                                

 



٢٨١

 بأن أحال عليه بالدراهم من ،مما يل عليك من الدنانري دراهم أعط :قال إذا  إمنا هو فيماشكالاإل أن مث ال خيفى

هو  إذ ، فيهشكالأحال عليه بالدراهم من غري نظر إىل ما عليه من الدنانري فال ينبغي اإل إذا  وأما،الدنانري اليت عليه

  نظري

  

  .مهاريده به السادة الوالد والربوجردي وغيما قكه، ياحملال على مع رض

ط يالتسل ألن جمال له مع التراضي، ه يف الشرائع اليلإ املشار شكالاإل إذ :كوقال يف املستمس

  .ىانته ته،ون بسلطنيك

س يل والوعد لي وعداً منه بالتبدالّإس ي فل،صل وفاءحيه مل يمبجرد قبول احملال علنه إ :قالين رمبا كل

 بقلب نيع، ولذا احتاط بعض املعلقيبي ال أن  فله، البضاعةكتين أبع لئا: قال البائع إذا ماكواجباً، فهو 

  . فتأمل،باجلنس مث احلوالة يه بناقل شرعياحملال على ما عل

 دراهم، بأن أحال ري من الدنانيكعط مما يل علأ: قال إذا مايمنا هو فإ شكالاإل أن ال خيفىمث {

عشرة دراهم ى طعأ إذا  حىت}هي اليت علريمن الدنان{ الدراهم كون تلكن ت أ مع اعتبار}ه بالدراهميعل

  .نار مثالًيه دين احملال علينقص من د

له  أن لياحمل ينس إذا ماك }ريه من الدنانيما عل إىل  نظرريه بالدراهم من غيأحال عل إذا أماو{

ل يتبد  الألنه }هي فشكالنبغي اإليفال {ه بدراهم يحال علأان، فيما أشبه النس أو ،ريه دنانياحملال على عل

   ريذ هو نظإ{ه يعند احملال عل



٢٨٢

 وحينئذ فتفرغ ذمة احمليل من الدراهم وتشتغل ذمة احملال عليه ،بأن يدفع الدنانريء إحالة من له الدراهم على الربي

 أيضاً ولعل اخلالف ، وتشتغل ذمة احمليل له بالدراهم فيتحاسبان بعد ذلك، وتبقى ذمة احملال عليه مشغولة بالدنانري،ا

كانت  إذا  وعلى هذا فيختص اخلالف بصورة واحدة وهي ما،أيضاً ما يشمل هذه الصورة  ال،األوىلخمتص بالصورة 

  احلوالة على مشغول الذمة بأن يدفع من

  

ما تقدم من ى عل ،هياحملال على  مع رض}ريدفع الدنانيء بأن يالربى حالة من له الدراهم علإ

  .الربيءى احلوالة عل

ى وتبق{باحلوالة  يث رضي ح}ه ايوتشتغل ذمة احملال علل من الدراهم ينئذ فتفرغ ذمة احمليوح{

 حسب احلوالة }ل له بالدراهميوتشتغل ذمة احمل{ل ي للمح}ريه مشغولة بالدنانيذمة احملال عل

خر منه  واآل،خر دراهمطلب أحدمها من اآلي إذ داء، األ}كبعد ذل{ه يل واحملال علي احمل}تحاسبانيف{

  .ريدنان

 من باب }األوىلخمتص بالصورة {ل للبطالن يالدل أن ماك أي )أيضاً( }أيضاًولعل اخلالف {

ا املنصرف من أل }أيضاً{ ،خلإ ) إذاوأما(: رناه بقولناكما ذأي  ،}شمل هذه الصورةيال ما {ل يالتبد

  .الربيءى ان حوالة علك إذا مثل ما ل، اليل التبديد احمليريث يلمام، حك

ى انت احلوالة علك إذا  وهي ما،ختص اخلالف بصورة واحدةيف{ )لعل( الذي من }هذاى وعل{

  دفع من ي{ي كه ليوله علحي }بأن{ ك وذل}مشغول الذمة



٢٨٣

  .دفع من الدنانري اليت عليه دراهم كأن ي،طرف ما عليه من احلق بغري جنسه

  

سألة أيت يف امليث يوح }ه دراهمي اليت علريدفع من الدنانيأن ك ، جنسهريه من احلق بغيطرف ما عل

 نيرناه من مورد االختالف بكما ذيفرق ف  واملنفعة والعمل، النيه من العية أقسام من احلق الذي عليتاآل

ة يطلبه حنطة بغدادين اك إذا ماكاختلف الوصف وان احتد النوع،  إذا  واليت منها ما،قسامل األك

 أو ه،يل واحملال علي احملنيالطرفى رض إىل تاجحي أيضاًنهما يل بيالتبد ألن كة، وذليه حبنطة بصريحول عليف

  .هياحملتال واحملال عل

  



٢٨٤

   ال يعترب فيه املباشرة يف الذمة أو منفعة أو عمالًيكون عيناً أن ال فرق يف املال احملال به): ١مسألة (

  

أو {نار ية دائل ميطلبه احملين أك }ناً يف الذمةيون عيك أن فرق يف املال احملال به ال{ ):١ مسألة(

 ،املنفعة أثر العمل أن  املنفعة والعملنيط ثوباً، والفرق بيخين أك }أو عمالً{اطة الثوب يخك }نفعةم

الفرق كنهما ياطة ثوب، فالفرق بيطلب منه خيط له ثوباً، وقد يخي أن هيل من احملال عليطلب احمليفقد 

  .اد واملوجودجي اإلنيب

د مل تصح احلوالة، يالق أو حنو مصب العقدى رة عله املباشيلو اعترب ف إذ }ه املباشرةيعترب في ال{

د مبباشرة يمق أو ،كنهما عقد مصبه ذليبأن وقع ب ،ط ثوبه بنفسهيخي أن ليطلب احملتال من احملي مثالً

  .هيط ثوبه احملال عليخينئذ حوالته ليصح حي ه الفإن ،لياحمل

قبل يده من شرطه ويرفع ي أن لل صح للمحتاياحملى ان بنحو الشرط من احملتال علك إذا نعم

ان ك إنل، فيط ثوباً للمحيخي أن هيل من احملال عليطلب احمل إذا ماكس املسألة، كذا يف عكباحلوالة، و

ى ال بنحو احلوالة علإ ،هياحملال على عل كبذل ل احملتاليول احملحي أن صحيد مل يالق أو بنحو املصب

  .هياحملال على ل احملتال علي وحوالة احمل،طده عن الشريان بنحو الشرط صح رفع كن إالربيء، و

  املباشرة، الريه غين فكمي ان االعتبار بنحو الكراد به ما ي )ه املباشرةيعترب في ال(: ه فقولهيوعل

  .د عن الشرطيشمل مثل املشروط باملباشرة بعد رفع ال يمطلقاً حىت



٢٨٥

   أو على مشغول الذمة مبثلهاالربيءعلى  سواء كانت ،ولو مثل الصالة والصوم واحلج والزيارة والقراءة

  

 يخروجر األان الغرض منه الثواب واألك مما }ةءارة والقرايولو مثل الصالة والصوم واحلج والز{

  .دلة األطالق إل}مشغول الذمة مبثلهاى عل أو الربيءى انت علكسواء {

مشغولة ى عل أو ء،يالربى  علالعماً جواز احلوالة باألإمجاعن يكمل ن إ بعدي بل ال: قال يف اجلواهر

 ومهراً يف ، وعوضاً للخلع،عيل وقوعها مثناً للمبي بدل،م املالكحب أا ىل مبثلها، بناًء عليالذمة للمح

ة ءحالة مشغول الذمة بقراإصح ينئذ فيه، وحريغ أو ون املراد منها الثوابك ني فرق بري من غ،احكالن

صح يذا ك، وكمشغول الذمة مبثل ذلى عل أو ء،يبرى  علك ذلريغ أو حج أو صالة أو ارةيالقرآن وز

  .ىانته ،ضمانه

 أما املعلقون ، واحد ممن وجدم من الفقهاءريتعرض هلا غيف ومل كي ، يف املسألةإمجاعال : أقول

املنت، وقد ورد جعل سورة من ى توا علكهم سريالسادة الوالد وابن العم والربوجردي واجلمال وغك

  .احكر يف باب النكا ذمكالقرآن مهراً 

مر األأي ـ  ال فالثوابإان حلاجة، ال لصرف الثواب، وك ما ري مراده بالغ)هريالثواب وغ(: وقوله

  .ها القربةيال البد فعمزمان، ومثل هذه األوالقربة متال ي ـخرواأل

 أو ه،يح فيمل أجد يف نصوص احلوالة ما هو صر أنه ماكين مل أجد مصرحاً به، كل: قال يف اجلواهر

  . متعارفريظاهر، بل هو غ



٢٨٦

 والقول بعدم الصحة يف القيمي للجهالة ، كالعبد والثوب أو قيمياً، كالطعاميكون مثلياً أن  ال فرق بنيأيضاًو

  . واجلهالة مرتفعة بالوصف الرافع هلا،ضعيف

  

ان ك إذا مايف اجلنس ريأيت هنا مجلة من املسائل املتقدمة يف املال، مثل احلوالة بغي نعم ال: أقول

ون يك أن ه مثلياحملال على  مثل صحة العبادة عل،ك ذلريغ إىل طلبه صوماً،يمن  إىل حولهيطلبه صالة في

  .ذاكمثل اجلنب واحلائض وه مسلماً يف الصالة والصوم طاهراً، ال

اً، يلن الثوب مثيكما مل ي ف}العبد والثوبكاً يميق أو ،الطعامكاً يون مثليك أن نيفرق ب  الأيضاًو{

  .دلة األطالقفرق إل منا الإه، وريما صرح بعدم الفرق الشرائع وغك

خ ومجاعة يالش إىل خ وابن محزة، بل نسبه احلدائقيما عن الشك }مييوالقول بعدم الصحة يف الق{

اا مما يه خصوصيهل احملال علجي ،هياحملال على حاهلا علأل شاة فياحملى ان علك لو  مثالً،}للجهالة{

  . عن الغرر)ه وسلمله وآياهللا على صل(النيب ى لغرر، وقد وجب اي

وجب عدم الغرر ي مما }اجلهالة مرتفعة بالوصف الرافع هلا{ إذ له،ي لضعف دلك ذل}ف ويضع{

  .عرفاً

س من يتقدح يف احلوالة ول  بأن اجلهالة ال،االستداللى  علك املستمسإشكال أن علميومنه 

  . ظاهر الوجهريواب غه يف اجلإشكالك ،شرائطها العلم

 ،ما تقدمى عل ما جاز يف املثليكمي، يه جائز يف القياحملال عل أو ن التبدل عند احملال أوالظاهر

  .همايلكل يف يلوحدة الدل

  .وجد فرضاًيمل  أو ي سواء وجد املثل،مةيبالق يعلم صحة احلوالة يف املثليومنه 

  



٢٨٧

 واخلرب ، والقول بالتوقف على إبرائه ضعيف،ه احملتالء وإن مل يربت ذمة احمليلأحتققت احلوالة بر إذا ):٢مسألة (

  الدال على تقييد عدم الرجوع على احمليل باإلبراء من احملتال

  

ن احملتال مغروراً، يكذا مل  إ}ه احملتالءن مل بربإل ويت ذمة احملأذا حتققت احلوالة برإ{ ):٢ مسألة(

 ضافةه تشتغل باإليذمة احملال عل أن مهه أول بأنيغره احمل إذا  ملامثل هذه احلوالة، خالفاً إىل ان قاصداًكو

ل يشمل احملي )١(من غر إىل رجعياملغرور  أن ليث دليح ،ذمة إىل أنه من ضم ذمةك ،ذمة نفسهإىل 

  .نئذيح

ث ي حب،كذلى ل باحلوالة فقبل عليذمة احمل ن احملتال زعم عدم فراغكن غرور، ليكمل  أنه إذا ماك

احلوالة الناقلة مل  ألن  مل تصح احلوالة،،ذمة إىل  عقد احلوالة للحوالة اليت هي ضم ذمةنيصداً حان قاك

  .للمحتال، والعقود تتبع القصود ن مقصودةكت

 صحت ،ما تقدم القول به يف الضمانك ،ذمة إىل قلنا يف احلوالة بصحتها عند ضم ذمةإذا  نعم

  .لي ذمة احملأورة ومل تربكاحلوالة املذ

 واملقداد استناداً والقاضي واحلليب ي علخ وأيبية الشيما عن اك }برائهإى والقول بالتوقف عل{

براء من ل باإلياحملى د عدم الرجوع علييتقى اخلرب الدال عل{ ألن ك ذل}ف ويضع{، ة تأيتيرواإىل 

  .قوى البتالئه باملعارض األكن العمل به بظاهره، وذلكمي  ال}احملتال

                                                





٢٨٨

  أيضاًالقبول ال اعتبارها بعده املراد منه 

  

ى ن له علاكل الرجل مبا يحي، يف الرجل )هما السالميعل(ح، عن أحدمها ي زرارة يف الصحىفقد رو

رجع ي أن س لهيه فلأأبرإذا  :)عليه السالم(، فقال يكيل عل برئت مما: قول له الذي احتاليرجل آخر، ف

  .)١(لهحاأالذي  إىل رجعي أن ربئه فلهين مل إه، ويعل

  .)٢( عن الدعائمكده خربان آخران نقلهما املستدريؤيو

حاله ا أرجل دراهم فى انت له علكيف رجل : قال أنه ،)عليه السالم(جعفر  أيب  عنيفقد رو

أخذ ي أن ربئه فلهين مل إه، ويرجع علي أن س لهيه فلأبرأحاله أ نيان حكن إ : فقال،رجل آخرى عل

  .هيال علفل له احملكت إذا هما شاءيأ

أخذ ي أن  فله،فل له به رجالنكن ويرجل دى ان لرجل علكإذا  :قالأنه ) عليه السالم( هوعن

  .)٣(ذا أبرأهإالثاين ى رجع علي أن ن لهيكحاله أحدمها مل أ  فإنهما شاء،يأ

ا هذى منا حنمله علإ و}أيضاً{ بعد القبول }بعده{براء اإل أي }اعتبارها املراد منه القبول ال{و

ات ينايف الرواي حة مبا الي الصحكل تليخبار عمل ا املشهور، فالالزم تأوأ بظاهره معارض بألنهاحململ 

  خر أل م حماكورة، وهناكاملذ

                                                

 







٢٨٩

  .ر مجلة منهاكأيت ذي

ل يحي عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ين، عن منصور بن حازميلكالى فقد رو

  .)١(كون قد أفلس قبل ذليك أن الإرجع أبداً  يال:  قال،هيع علرجيالرجل بالدراهم أى عل

  .خ عن زرارة مثلهي الشىورو

  .ر مثلهك وذ)عليه السالم( عبد اهللا أبا سأل أنه وب اخلزاز،يأ أيب سناده عنإوب

ى ل الرجل باملال عليحيسألته عن الرجل : ، قال)عليه السالم(احلسن  أيب وعن عقبة بن جعفر، عن

  .)٢(ال: )عليه السالم( قال ،ياحتال ورض إذا صاحبه إىل رجعييف أري حال الصريتغي مث يفريالص

محل هذه : ك ولذا قال يف املستمس،حة السابقةي الصحنينها وبيمجع عريف ب ات الين هذه الرواإف

ون ى كعلل ي االستثناء دل فإند،يد بعياملقى ون اجلمع من محل املطلق عليكبراء فصورة اإلى النصوص عل

ه يبالتنب ون أوىليك ف،ة جداًيزات العرفكد عن املرتيبراء بعن اعتبار اإلأما وي وال س،لم يف مقام احلصركاملت

  .ىانته ،فالسه من صورة اإليعل

شرط  إذا ماى ل حبملها عليشهرها ما تقدم من املصنف، وقأحمامل، ى حة عليم محلوا الصحمث إ

  ه يس احملال علفالإن ظهر إو ة حىتءل الرباياحمل

                                                

 





٢٩٠

كانت احلوالة باملثل بقدر ن إ  فينتقل الدين إىل ذمته وتربأ ذمة احملال عليه للمحيل،وتشتغل ذمة احملال عليه للمحتال

  املال احملال به

  

  .يكيل عل برئت مما: قوليقبل احملتال الشرط وي أن فالسن ظهر اإلإ وك بذلأربينه إف

حق له يف  ه ال فإن،لي احملتال احملأه فأبريعسار احملال علإل يتحوظهر بعد ال إذا ماى ل حبملها عليوق

  .كالرجوع بعد ذل

اقتضاء احلوالة نقل ى ه علي بقسممجاعباإل ،رناكما ذ إىل مضافاً بل رد هذا القول: قال يف اجلواهر

  .مجاع مث ناقش يف اإل،هيذمة احملال عل إىل لياملال من ذمة احمل

، هما شاءيأخذ أي أن فله: ة الدعائمي يف روا)عليه السالم(ل قوله وؤينه  ألزمي أنه ومما تقدم ظهر

ن مل إه، وياحملال عل إىل قبل رجعن إ أنه رادةإى ما علإ، وكرادة االنضمام مع القول بصحة ذلإى ما علإ

  .لياحمل إىل قبل رجعي

  .اده ظاهر وفس،الضم الضمان مبعىنكبعض العامة جعل احلوالة ن إ : قالكن يف املسالكل

 ؤوترب{ما عرفت ى اً علإمجاع نصاً و}ذمته إىل نينتقل الديه للمحتال فيوتشتغل ذمة احملال عل{

انت احلوالة باملثل بقدر املال احملال كن إ{ل يوناً للمحيه مديان احملال علكما ي ف}ليه للمحيذمة احملال عل

ت من أ برنيه تسعين حول علإه، ويال علت ذمة احملأة برائه ميلإة وحول ائل ميطلب احملكان ذا إ ف}به

  .ءيالربى شرة من احلوالة علعال إىل ان بالنسبةكة وائت من املأة وعشرة برائه مين حول علإ و،نيالتسع

 ل،يل بالتبديرض احملين مل إه، وية احملال عليه برضاريغ أو ليحأ ما نيأخذ احملال عي أن وال فرق يف

  .دهيمر خرج عن األألن 



٢٩١

  . ويتحاسبان بعد ذلك،نت بغري املثل أو كايءكانت على برن إ ذمة احمليل للمحال عليهوتشتغل 

  

انت له ك عن رجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،خ، عن داود بن سرحاني الشىوقد رو

  .)١(نعم: )عليه السالم( قال ،اخذ ا دراهمي أري بدنانه رجالًي فأحال علريرجل دنانى عل

  .)٢(ما يف الوسائلكسناده عن البزنطي إ الصدوق بورواه

 وال إشكال بال ،هي وقبل احملال عل}ءيبرى انت علكن  إهيل للمحال عليوتشتغل ذمة احمل{

 كالد وال االستهيل الي ال دلألنهال مل تشتغل ذمته، إه ويل التربع وقبل احملال عليقصد احمليمل  إذا ،خالف

  .ما هو واضحك شمل املقامي

ذا إال فإه، وياحملال على  ما حوله علنيه وبي ما علني بدلةاقصد املبي ومل } املثلريانت بغك أو{

 يف مسألة كالم يف ذلكل، وقد تقدم الين وجه الشتغال ذمة احمليكه مل ي وقبله احملال علدلةال املبيقصد احمل

  .هيعند احملال عل أو ن عند احملتال،يل الديتبد

ه مبثل يل للمحال علي اشتغلت ذمة احمل،هيل عند احملال علي املثل بدون التبدريغانت احلوالة بك إذا نعم

  .هيحال علأما 

 درمهاً، وحتاسبا نيه تسعي وحول علريه عشرة دنانيذا طلب من احملال علإ ف}كتحاسبان بعد ذليو{

  .ب، وقد تقدم مسألة التحاسمثالً عشرة دراهم ناريل دكان ك إذا ناريه ديبقي من طلبه عل

                                                







٢٩٢

الربيء مبجرد احلوالة ى ل يف احلوالة علياشتغال ذمة احمل: املنت بقولهى ل علك أشنيبعض املعلق مث إن

نه مطابق للقواعد، وأما  أما يف الضمان، وقد مركه يداء احملال علأحمل منع، واحملقق اشتغال ذمته بعد 

شتغال ذمته  اجلنس فال وجه الري بغوفاء أنه )قدس سره(منه   اجلنس، فقد مررياملشغول بغى احلوالة عل

  .ىانته ،له

  :هيرد عليو

وناً، ويف يه مديفصار احملال عل ،يف الربيءى رضإذا  هياحلوالة توجب اشتغال ذمة احملال علن إ :أوالً

ى  وهذا هو مقتض،لي له فال شأن للوفاء يف اشتغال ذمة احملوناًيل مديون احمليكوناً يورته مدريقبال ص

 )ياحتال ورض إذا صاحبهى رجع عليأ(يف جواب  ال): عليه السالم(ث قال يح ،ىوالفتو النص إطالق

 موجود ريل خاص غي دلكث هناي ظاهر الوجه، حري بالضمان غري والتنظ،)١(ة عقبة املتقدمةيما يف رواك

  .مثله هنا

ًء فراجع،  اجلنس وفارياملشغول بغى املصنف يف جعله احلوالة على  علشكالقد مر اإل: اًيوثان

املنت السادة الوالد وابن العم ى ت علك، ولذا سكالم يف ذلكأيت يف املسألة العاشرة بعض اليوس

  .همريوالربوجردي واجلمال وغ

  

                                                

 



٢٩٣

  .ءيوإن كانت على مل ال جيب على احملتال قبول احلوالة): ٣مسألة (

  

 مجاعيف اجلواهر اإل و، وال خالفإشكالبال  }احملتال قبول احلوالةى ب علجي ال{ ):٣ مسألة(

دل ي، وشذمن  الإه ي علني املسلمإمجاعها ريرة وغكة والتذينه، وعن اخلالف واملبسوط والغيه عليبقسم

  .نفسه ومالهى خالف سلطنة احملتال عل أنه هيعل

وجوب القبول خالف  ألن طلب منه الدائن له، إذا حالةل قبوله اإلياحملى ب علجي ال أنه ماك

  .سلطنته

ن احملتال ياحنصر وفاء دن إ احلوالةى ل عليجرب احمل ـ املمتنع أنه باعتبار ـ م الشرعيكنعم للحا

  .م بنفسهكحاله احلاأقبل ين مل إ، وكذلى عل

إذا  :ينئذ للنبويوجوب القبول ح ينقل عن داود الظاهري و،}مليءى عل{ احلوالة }انتكن إو{

  .حتليفل يامللى ل عليحأ

مانع  ،العدمى  علمجاعده النص واإليؤيمما  ،رادة القبول استحباباًإال ضعف السند واحتمن إ :هيوف

  .عن العمل به

  



٢٩٤

 نعم لو كانت على معسر مع جهل احملتال ،فال جيوز فسخها بالنسبة إىل كل من الثالثة ،احلوالة الزمة): ٤مسألة (

  بإعساره جيوز

  

ل واحملتال واحملال ياحمل } من الثالثةلك إىل وز فسخها بالنسبةجي فال ،احلوالة الزمة{ ):٤ مسألة(

  .هي علمجاعه اإلرياملختلف وغى  واحد، بل ادعريره غكه، وهذا هو الذي ذيعل

النصوص السابقة، خصوصاً خرب عقبة  إىل احلوالة من العقود الالزمة، مضافاًن إ :قال يف اجلواهر

 له الرجوع أن فة منيحن أيب ، فما عن)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم ياملرونه إ منها، بل عن اخلالف

ه يأفلس وحجر عل إذا :وسف وحممد بن احلسني أيب مات مفلساً، وعن عمرو أو هيجحده احملال علإذا 

  .اللزومأصل  ومجاعالنص واإل إىل  واضح الفساد، مث استند،مكاحلا

شاذ نادر واضح وهو : خذ لعدم تتمة القبول بدونه، قالونقل عن سالر جواز الرجوع مع عدم األ

ذا فسخ مل إفسخ، ف إذا ب أثر الفسخيعدم جواز الفسخ عدم صحته، وعدم جواز ترت  ومعىن،الضعف

 أن  ـئاًين بريكمل  إذا  ـهياحملال على ان الالزم علكأخذه منه  أنه إذا ماك ،لين من احمليز له أخذ الدجي

 إذا خر، أمااآل إىل  املالنيسلم أحد املتعاملي مل إذا  مثل ما،احلوالة قد بطلت ألن ل،ياحملى رد املال علي

  .خراآلى ل عليه واحمليحد من احملال علئاً فال شيء أليان برك

   له }وزجيعساره إمعسر مع جهل احملتال بى عل{ احلوالة }انتكنعم لو {



٢٩٥

  له الفسخ والرجوع على احمليل

  

  . وال خالفإشكال بال }لياحمل ىله الفسخ والرجوع عل{وز جيما ك ، حقه يف البقاءألنهالبقاء 

 رة نسبتهكالتذ يكة االعتراف به، بل يف حميما عن الغنكه، يبال خالف أجده ف: قال يف اجلواهر

  .هي علمجاع بل عن اخلالف اإل،أصحابنا إىل  والسرائر،علمائناإىل 

 أيب تايوا ر،ار الغنبيروه يف خكب الذي ذي بالتقرضرر الل يدل إىل ضافةه باإليدل علي: أقول

  .ةيوب ومنصور املتقدمتان يف املسألة الثانيأ

عسار، وقد مات ذا علم احملتال باإلإته بعد موته، فك من ترأعمل ياحملى مرادهم بالرجوع عل مث إن

 ،)١(﴾ديٍن أو  ِبها ِمن بعِد وِصيٍة يوصي﴿: قال سبحانه، رثاإلى ته وهو مقدم علكتر إىل ل رجعياحمل

ض، وهي ياملعامالت قابلة للتبع ألن ،كرجع يف بعض احلوالة دون بعض الظاهر ذلي أن لوهل للمحتا

  . ولذا قالوا به يف مسألة تبعض الصفقة،معامالت متعددةكتعقد غالباً 

 لتبعض الصفقة ،نئذيفسخ احلوالة حي أن  ـاشترط رضاه إذا  ـهيل واحملال عليل من احملكنعم ل

  .عليه

  ل بطلت ياحمل إىل ه ورجعيعسار احملال علإ بعلم إذا احملتال مث إن

                                                

 



٢٩٦

   على مستثنيات الدينال يكون له ما يويف دينه زائداً أن واملراد من اإلعسار

  

  .ه بعد الرجوعياحملال عل إىل رجعي أن س لهيفل ،ىما هو املستفاد من النص والفتوك ،احلوالة

صل األان ك ، مظهر لهريجوع من غيف نفسه الرى نو إذا ماك ،هل رجع أم ال أنه  يفكنعم لو ش

  .بقاء احلوالة

 عسارذا حتقق اإلإ و}نيات الديمستثنى نه زائداً عليويف ديون له ما يك ال أن عسارواملراد من اإل{

ه ريطلب من غي أو ،ع داره مثالًيبي بأن ه باذالًي احملال علكان مع ذلكات، ويما يف الرواكالفلس أو 

 النص إطالق احتماالن، من ،لياحمل إىل فهل له الفسخ والرجوع ،مثالً ناًيد املعسر الى ه تربعاً علءعطاإ

أيت عدم ين كصورة عدم البذل، ل إىل  منصرفةدلةنئذ، واألياحملال حى ضرر عل ال أنه لمام، ومنكو

  .فائدة الغين بعد العسر

عسار إم احملتال ب وعل:ان، فقد اختلف عبارام يف هذا الشرط، قال العالمة يف القواعدكف كيو

  .رضاه به شرط اللزوم أو انكه لو ياحملال عل

  . يف الفسخريولو ظهر له فقره حالة احلوالة خت: وقال يف موضع آخر

ان له فسخ احلوالة، كعساره إه مع جهله بيال علان معسراً واحتكفلو : رامةكوقال يف مفتاح ال

أصحابنا اعتبار املالئة  إىل  ونسب يف السرائر.رةكما يف التذك عند علمائنا، ،طلقأ أو ساريسواء شرط ال

  .عسارهإعلم احملتال ب أو وقت احلوالة،

  .األولى  علمجاع اإل:ويف اخلالف

  . نفي اخلالف عنه:ةيويف الغن



٢٩٧

ان ك ، حباله مث بان فقره وقت احلوالةولو قبل احلوالة جاهالً:  قال،بلفظ الفقرعرب نعم يف الشرائع 

  .هيخالف أجده ف ل، ويف اجلواهر بالياحملىل  إله الفسخ والعود

 ةينة اخلارجيات ولو مبعونة القريفهم من الروايئاً واحداً، والذي ي أرادا شنيال الطرفك أن والظاهر

 أو فيي ث اليان مفلساً حبكن إن له الرجوع، ويكفي مل يان مفلساً وكار الوفاء وعدمه، فلو ياملعأن 

اً وال يان ملك إذا ار الفلس والعسر والفقر، أمايس املعي فل،ان له الرجوعك فييس وال يمعسراً بدون التفل

  .م لهكجبار احلاإحق له للزوم العقد و في الي

 أي اً شرعاً،ريان فقكذا إه فين وعدمها، وعليات الديمستثنى ادة عليون املناط الزكعلم عدم يومنه 

ستعد يمل  إذا ان للمحتال الفسخك ،نيات الديستثنمى  زائداً علكلمي، وفعالً أو  قوت سنته قوةكلمي ال

م اجلرب كق للحاحي ال إذ أخذه منه،ى رب علجي زائده ال حيث إنق للمحتال جربه، حي ال إذ لدفع احلوالة،

ه ي صدق عل وفعالً قوت السنة قوةًكلميمل ألنه إذا م اجلرب كس للحايمنا لإال يف الزائد عن مؤنة السنة، وإ

  .م جربهك احلاكلميه مل يوعل، ﴾ ميسرٍة فَنِظرةٌ ِإىل﴿:  قوله سبحانهذو عسرة، فشمله

ان البقاء ضرراً ك إذا ال ـ إهية احملال علءس له حق الفسخ يف صورة مالياحملتال لن إ :فتحصل

 ويف صورة استعداد  ـار الغنبيما استدلوا به يف خى ضرر عل ل الياطل فله حق الفسخ بدلميث يح

   إذ دفع بعد طلبه من متربع دفعه،يان مفلساً، بأن كه الدفع ولو ياحملال عل



٢٩٨

   واملناط اإلعسار واليسار حال احلوالة ومتاميتها، وال يعترب فيه كونه حمجوراً،وهو املراد من الفقر يف كالم بعضهم

  

  .كأفلس منصرف عن ذل إذا ،رجوعهى ل الدال عليالدل

  .ال حق له الفسخإ و،ق له الفسخحي التقاص ال أو مكن جربه بسبب احلاكمأ  فإنأما املليء،

 والظاهر(: ث قلناي ح،}الم بعضهمكوهو املراد من الفقر يف {: ومما تقدم ظهر وجه قول املصنف

  .)...نيال الطرفكأن 

ما هو ك ال املوضوع العريف،إة يس املراد بالفلس يف الروايل إذ }ونه حمجوراًكه يعترب فيوال {

 النصوص اليت أخذ موضوعها املفلس طالقإل:  بقولهكره املستمسكا ذمم رناه أوىلك ذما و،املنصرف منه

  .ثباتون يف مقام اإليكن  أعتربيواقعاً يف مقام الثبوت فال 

ون قد أفلس قبل يك أن الإ: )عليه السالم( لقوله }سار حال احلوالةيعسار والواملناط اإل{

  .)١(كذل

  . )٢(يفريالص حال ريتغيمث  :ىخرأة يويف روا

 أو ان قبل احلوالة معسراًكذا إ ف}تهايومتام{:  ولذا قال،عسار بعد متام احلوالةار يف اللزوم اإليفاملع

ات يات، بل ظاهر الرواير حال احلوالة يف الرواكذين مل إه و فإنان له الفسخ،ك احلوالة معسراً نيان حك

  ،عسر حال احلوالةأالتدافع يف ما 

                                                

 





٢٩٩

   ومع إمكان االقتراض والبناء عليه، يف جواز الفسخوال يعترب الفور

  

أفلس حال احلوالة،  إذا عدم حقه يف الفسخى دل علي )كقبل ذل(: وبيأ أيب قوله يف خرب حيث إن

 أن فهم منهي مما ،اناً للفسخكدع مي  بعد احلوالة الريالتغ أن ىدل علي )ريتغيمث (: ةوقوله يف خرب عقب

متت احلوالة يف حال  أنه إذا نهماياملتفاهم عرفاً بعد اجلمع ب أن الإالفسخ، وجب ي حال احلوالة ريالتغ

  .حق له يف الفسخ، فالعسر حال احلوالة حاله حال العسر قبل احلوالة سار اليال

 مبين ك بذلريفالس حال احلوالة، والتعببار اإلتوب اعيأ أيب ةيظاهر روا: كولذا قال يف املستمس

  .نهما حدوثاًيارنة بالغالب لندرة املقى عل

صل األال فإانت حالة سابقة استصحبت، وك  فإنبعدها، أو قبل احلوالةافتقر هل  أنه ولو اختلفا يف

  .الفقر يمدعى نة علي فالب،صالة اللزومصحة احلوالة أل

 النص إطالقه، واستدل له بريما اختاره اجلواهر وغك }عترب الفور يف جواز الفسخيوال {

 واخلارج ،صالة اللزومأ إطالق له بكتمسيي احلواشي، فقد كبه حم تمال الفور، وقد أفىت أما احى،والفتو

 حيث إنارات املعامالت، وي يف خك، وقد استدلوا مبثل ذلاألصلالباقي حتت ى بقيمنه بالقطع الفور ف

  .راره هناكت إىل اسب فال داعيكالم يف املكل اليتفص

علم ي مل ألنه النص، إطالق يف كقن بعد الشيلفور بأنه املت يف االستدالل لشكالومما تقدم ظهر اإل

ما قرر يف كة مك حمطالقصالة اإلأانت ك طالق يف اإلكلو ش أنه  إىلضافةهذه اجلهة، باإل إىل نظره

  .حمله

  ون حوالته موجبة يك مبا ال}هيوالبناء عل{ه ي للمحال عل}ان االقتراضكمإومع {



٣٠٠

  . وكذا مع وجود املتربع،إشكال على يسقط اخليار لالنصراف

  

ار له عن هذه الصورة، ياخلى دل عل انصراف ما أي }ار لالنصرافيسقط اخلي{لغرر احملتال 

 بل ولو تربع متربع ،ن بذل املال بقرض وحنوهإار له، وينعم الظاهر ثبوت اخل: ث قاليخالفاً للجواهر ح

  .طالقعنه لإل

رناه كار، أما ما ذي سقوط اخلقرباأل أن الإ ،}إشكالى عل{: ولعله الوجه يف قول املصنف: أقول

 إىل د اجلمال ذهبي والس،ن االقتراض وبىنكن أمإار، ويوجه لسقوط اخل مع الغرر النه د فألييمن التق

  .املنتى توا علكنما السادة الوالد وابن العم والربوجردي سي ب،رأي اجلواهر

ى ، وأما دعونيللتراضي متع ي املقتضاريل اخلي دلإطالقالعمل ب أن من: كأما قول املستمس

ن موجباً لثبوته بتجدد اكسار يار بتجدد اليان االنصراف موجباً لسقوط اخلكاالنصراف فممنوعة، ولو 

  .ىانته ،للنص  االنصراف خمالفأ فمنش،عسار وهو خالف النصاإل

ع من باب واحد يجبعل اجلم ،ىخرأسألة اسه مبين وجه لقيكمل  سلم االنصراف هنا إذا :هيد علريف

  .عساراإل أو ساري هذه املسألة ومسألة جتدد النيمع وجود الفارق ب

نه هو يالم يف أحدمها بعكون االقتراض والتربع من باب واحد، فالك ل}ذا مع وجود املتربعكو{

  .خرالم يف اآلكال

 لو ريتخيهل و:  قال يف القواعد،ساريعلم بسبق وجتدد ال إذا الفقهاء فرضوا املسألة يف ما مث إن

  .إشكالسار والعلم بسبق الفقر يجتدد ال



٣٠١

ستصحب، ي ومن ثبوت الرجوع قبله ف، من زوال الضررشكالنشأ هذا اإلي: رامةكقال يف مفتاح ال

ة يفاك والروضة والك مث نقله عن جامع املقاصد واملسالى، النص والفتوإطالقظهر من وهذا هو األ

  .اضيوالر

 ،زول بزوالهيدام ل عسار ماست العلة اإلي ول،ستصحبيله ف يقتضوعلله يف اجلواهر بتحقق امل

  .خالفها متحققى زول بزواله ال شاهد هلا، بل الشاهد عليث ي الضرر حبكون املنشأ يف ذلى كودعو

ون كت أن  بل الغالب،الضرر علة أن ىل علي، وال دلطالقروه لإلكالقاعدة ما ذى مقتض: أقول

 ، العللكن مل توجد تلإة من باب ضرب القاعدة ويام جاركحال فاألإ و،ماًكَ ِحدلةورة يف األكالعلل املذ

  . يف فرض املصنف لالنصرافطالقأخذ باإليمنا مل إو

هل : الثاينى  وعل،ةيقي حقعلالً أو ون علل الشرع معرفاتى ك علكذل ث بىنيالم الفخر حكأما 

  .زوليالثاين من الثاين ى ار، وعليثبت اخلي نياألولى  فعل،حمتاج أو الباقي مستغن عن املؤثر

 أن  مع،ةي واالستحسانات العقل،ارية اليت هي املعي اللفظدلة األنيهو خلط ب إذ ه،يما فى فخيفال 

، يق قويحتقنه إ :رامةكن قال يف مفتاح الإه، وري وغكه املستمسيل علكشأ فقط، ولذا األول الفقه مبىن

  .بأس به النه إ :وقال يف اجلواهر

 يل :اللزوم، ولو اختلفا فقال احملتالى بقيعسار  ومع جتدد اإل،ارياخلى بقيسار يفمع جتدد اله يوعل

  .صالة اللزومالقول قوله ألكان  ،هيره احملال علكنأ و،ساريار لتجدد الياخل

  



٣٠٢

  ءي جواز احلوالة على الربقوىاأل): ٥مسألة (

  

 وعن السرائر ،مةيشهور شهرة عظما هو املك }الربيءى جواز احلوالة عل قوىاأل{ ):٥ مسألة(

  .هي علمجاعاإل

ى ة علري والسأوفوا بالعقود النصوص السابقة، وعموم إطالقوهو احلجة بعد : قال يف اجلواهر

  .تهايعلم شرعيث يفعلها حب

  .مانع منه  اليعمل عقالئحيث إنه ، أيضاًه العقل يدل عليبل و: أقول

وب ومنصور يأ  أيبخبارأ النصوص ما تقدم من إطالقراد ب، واملكربعة تقتضي ذل األدلةه فاأليوعل

الن يخر خالف املستفاد منها عرفاً، فهنا دلآم كان حيا يف مقام بأل هلا إطالقال  أن وعقبة، واحتمال

 ىدل علي  ال﴾أَوفُوا﴿ أن ات، وقد سبقيل خاص مثل الرواي ودل،)١(﴾أَوفُوا﴿: ل عام مثلي دل،من النص

  . العنوانك بنفس ذل﴾أَوفُوا﴿: شملهييف العرف بشيء ى سمي ل ماا، بم عقدأنه 

 والقاضي وابن محزة عدم صحة ،خ يف آخر الباب من املبسوطي فاملنقول عن الشكهذا ومع ذل

  .ورةك املذدلةبعد األصل جمال لأل النه إ :هي، وفاألثرصالة عدم ترتب أنه ألك و،ءيالربى احلوالة عل

ى  فعل،فاءياست أو اضياحلوالة اعت أن اخلالف يفى  علنيالقول مبىن أن د منأما ما يف جامع املقاص

  .كن يف احلواشي واملساليديعن الشه يكالثاين جتوز، وهو احملى جتوز، وعل  الاألول

                                                





٣٠٣

  .وال يكون داخال يف الضمان

  

م كا حن حلقهإبرأسه و أا أصل  من،كرامة واجلواهر وتبعهما املستمسكره مفتاح الكما ذ: هيفف

 ام متعددة به الكحأحلوق  حيث إن فهي مثل الصلح ،اض يف بعض آخريحوال واالعتالوفاء يف بعض األ

  .ورةكام املذكحن ذات األي العناوكعلها من تلجي

  .ىانته ،عقد قائم بنفسها إ نقول أن ة مذهبنايقتضيالذي ن إ :اخلالف يكخ يف حميولذا قال الش

اض شيء ينما املفهوم من الوفاء واالعتيفهوم من احلوالة شيء، بامل أن حدهاأوا كد عدم يؤيو

من باب التوسعة  أنه فقد تقدم ،ما سبق يف الشرط السادسك وفاء أا من املصنف من مقدما ما تأآخر، 

  .رييف التعب

 الل ين احمل أ باعتبار،ءيالربى نخرط يف ضمن احلوالة عليون قد ياملدى احلوالة عل أن قد سبقمث إنه 

 عند ني من القسمعمطلب، ولعل مرادهم هنا األي ما ريغى طلب، بل علي ماى د حوالة احملتال عليري

  .ءيرهم الربكذ

الشرائع والقواعد كن جعلها مجاعة إ ملا عرفت من تعدد املفهوم، و} يف الضمانون داخالًيكوال {

احلوالة خاصة الضمان يف  أن حظوام الأ والظاهر ،ضمان أا ظهراأل اشاينكشبه بالضمان، بل عن الأ

  .ءيذمة الضامن الرب إىل انتقالهكه يذمة احملال عل إىل نيانتقال الد

 بل ،ون ضماناًكت ه حىتي من احملال علك ذلإنشاءره اجلواهر من عدم حصول كما ذ: هين فكل

  احلوالة اليت  ل من معىني احملأنشأقصاه الرضا مبا أ



٣٠٤

 ريغ  وهو معىن،كاض عنه بذلياالعت أو ءي يف ذمة الربكت مثل ذلثباإالوفاء ب نئذ مبعىنيهي ح

  .آخره إىل الضمان، معىن

شبه هلذا  عربا باألنيئاً واحداً، ولعل الفاضليعلهما شجي ثار الهما يف بعض اآلكان، فاشتراكف كيو

  .السبب

  



٣٠٥

  .جيوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثالثة): ٦مسألة (

  

ثالثتهم،  أو اثنان منهم، أو حدهم،أ }ل من الثالثةكار الفسخ ليط خوز اشتراجي{ ):٦ مسألة(

 بعموم نفوذ  ظاهر عمالًإشكالبال : ك، ويف املستمسنيافة املعلقك اجلواهر، وقرره كذل إىل ما أملعك

  .الشرط وصحتها

احلق يف  يبن ألكقبل احلوالة لأ ينإ: قال إذا ماك ،جنيبار أليحدهم اخلأعلم صحة جعل يومنه 

  .روا مثله يف باب املؤامرةكما ذك ،فسخها

  .ك ذلريغ إىل مدة، ذا أو ونه مطلقاًكار من يروه يف باب اخلكويف املقام سائر ما ذ

  



٣٠٦

  وكذا جيوز الترامي بتعدد احملال عليه واحتاد احملتال ،جيوز الدور يف احلوالة): ٧مسألة (

  

ل ياحملى ه يف بعض مراتب احلوالة عليعلل احملال يحيبأن  }وز الدور يف احلوالةجي{ ):٧ مسألة(

ر الدور يف احلوالة العالمة كه، وقد ذي علكوسطاً بعد ذل أو جع احملتال أوالًري ف،ولاأل ريغ أو ،األول

  .ن مسعته يف الضمانإ و،ه، بل يف اجلواهر مل جند خالفاً هناريوغ

ب الذي ي العقود بالتقرأدلةات طالقإ ،مناطاً أو ل احلوالة عموماًيدل إىل ضافةه باإليدل عليو: أقول

د، وقد يعقد جد أنه ور عرفاً، الكام اخلاصة بالعقد املذكحان األيتقتضي جر أا  مرة منريرناه غكذ

  . واجلواب يف باب الضمان عن الضمان الدوري فراجعشكالتقدم اإل

 كده املستمسيأ و،نيافة املعلقكاملنت ى ت علك يف الدور سشكالرناه من عدم اإلكولذا الذي ذ

  .هريوغ

 إشكالال  أنه هم، بل الظاهرريدان وغيخ والفاضالن والشهيره الشكما ذك }وز التراميجيذا كو{

  .ماته عندهم، ولذا أرسلوه أرسال املسلّيف

ى د عمرواً عليل زيحين أك }ه واحتاد احملتاليبتعدد احملال عل{ما إفهو : نيقسمى والترامي عل

ل احلوالة يه دليدل عليل متعدداً، ويون احملتال واحداً واحمليك ف،ذاكعلي، وهى له حممد عليحيحممد، و

  .ما تقدم مثله يف الدورك ،اتطالقواإل



٣٠٧

  .تعدد احملتال واحتاد احملال عليهأو ب

  

اً يل عمرو احملتال عليحي و،حممدى د عمرواً عليل زيحين أك }هيأو بتعدد احملتال واحتاد احملال عل{

ه ما يل عليه، والدلين احتد احملال علإ احملتال تعدد و فإن،ذاكحممد وهى احلسن عل ي علليحيحممد، وى عل

  .تقدم

 إىل ون بالنسبةيكل مال احلوالة، وقد ك إىل ون بالنسبةيكه، قد يالتعدد يف احملتال واحملال عل مث إن

تعدد  إىل  بالنسبةذاكخر، وه ببعض مال احلوالة ودفع هو البعض اآليحال احملال علأ إذا ماكبعضه، 

  .دلة األطالق إلكاحملتال، وذل

  



٣٠٨

 وكذا لو تربع ، وكذا لو ضمن عنه ضامن برضا احملتال،ت ذمتهألو تربع أجنيب عن احملال عليه بر): ٨مسألة (

  .احمليل عنه

  

ه ي فإشكال ال ك وذل،ذا أخذه احملتال إ}ت ذمتهأه بريلو تربع أجنيب عن احملال عل{ ):٨ مسألة(

  .لمامكما وجدت من ى ف علوال خال

ه عرفاً، ينه، وعدم اعتبار املباشرة في يف وفاء دريضرورة جواز التربع عن الغ: كقال يف املستمس

اة، وما ورد يف وفاء ك من الزرين الفقيوفاء دى ن املورث، وما دل عليه جواز وفاء الوارث ديقتضيو

  . باراًكتب بذليكنه أن والده ويالولد د

البائع، وما ورد من قبول ى اة اليت علكن البائع من باب الزيد يرد من وفاء املشتروما و: أقول

تاب كرنا بعضها يف ك من املوارد املتعددة، وقد ذك ذلريسامة، وغأن ي د)عليه السالم(مام السجاد اإل

  .الضمان

ه يه عليت فانك إذا  خصوصاً،ك حق له ذل،هي احملال علريأخذه من غي أن قبل احملتاليمل  إذا نعم

  .كن ذليقبل املديخر ومل ن اآليل من أراد دفع دكذا كنفسهم، وأى  لتسلط الناس عل،منة

: ن قولهأكتاب الضمان وجهه، وك وقد تقدم يف }احملتالى ذا لوضمن عنه ضامن برضكو{

  .، ال اجلملة املتأخرة فقطنيا اجلملتتلك إىل  راجع)ىبرض(

  .جنيب من تربع األ ملا تقدم}ل عنهيذا لو تربع احملكو{

  رض يولو مل 



٣٠٩

براء احملتال له، إان مثل ك ،عطاه أحدمها وقبله احملتالأنه فيجنيب داأل أو ليعطاء احملإه بياحملال عل

 إىل تاجحيقاع فال يإبراء اإل ألن ره،كن إ وأه تربت ذم فإنن،يجازة املدإ إىل تاجحي براء الاإل حيث إن

  .تاب الضمانك يف كذل إىل طرف آخر، وقد أملعنا

آخر من ى ه عليالترامي وقوع احلوالة من احملال علن  إ ويف جامع املقاصد:رامةكقال يف مفتاح ال

 يصح ترامي أنه علميول:  مث قال،ة فتأمليغا إىل الترامين إ :ة خمصوصة، ويف جممع الربهانيد بغايي تقريغ

  .بطل ما تأخر منهايفول كحضور امل ألن ،فالة دون دورهاكال

  



٣١٠

فالقول قوله  كان له عليه مال وأنكر احملال عليه أنه لو أحال فقبل وأدى مث طالب احمليل مبا أداه فادعى): ٩مسألة (

   ألصالة الرباءة من شغل ذمته للمحيل، فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أداه،مع عدم البينة

  

 }هيان له علكأنه {ل ياحمل }ى فادعل مبا أداهيمث طالب احمل ،ىه فقبل وأديلو أحال عل{ ):٩ مسألة(

وناً، يان مدك أنه }هير احملال علكوأن{ون ياملدى ان من احلوالة علكنه أ و}مال{ه ياحملال على علأي 

  .تهيل ما أديين أطلب من احملإالربيء، ولذا ى ان من احلوالة علكبل : قال

ته ءبراى عل{ه ياحملال عل }حلفيف{ل ي للمح}نةيمع عدم الب{ه ياحملال عل أي }فالقول قوله{

ه يقول احملال عل إذ ،}لية من شغل ذمته للمحءصالة الرباأل{ ك وذل،لي من احمل}طالب عوض ما أداهيو

لف حين مل إه فهو، ويذا حلف احملال علإه، في علنيميخصمه والى نة عليفالب ،صلة ذمته موافق لألءبربا

ما فصلناه ك ، املردودةنيميل اليحملحلف ا إىل اجيحتاالأو  ،خلصمه ولكمر مبجرد النثبوت األى  علبىني

  .تاب القضاءكيف 

ن يكمل  إذا منا هوإه يون القول قول احملال علك أن  من:نيظهر ضعف قول بعض املعلقي كوبذل

  .ىانته ،ونه موافقاً للظاهركل ليقدم قول احمليال فإه، وياشتغال ذمة احملال عل ـ نوعه ولو ىف ـ املتعارف

  .مثال املرافعاتأة له يف يحج ور الذ الظهإ

   علي عن ـ  باب آداب القاضيكتاب املستدركما يف ك ـ أما ما يف الدعائم



٣١١

 عدم اشتغال ذمة احمليل ذا األداء مدفوعة بأن الشك يف حصول اشتغال ذمته وعدمه أيضاًصل  أن األودعوى

  مسبب عن الشك يف اشتغال ذمة احملال عليه وعدمه

  

العامل،  إىل واقض بالظاهر، وفوض: هوازاألى  ملا استقضاه علةرفاع إىل تبك أنه ،)معليه السال(

ى  علنيمياملدعي، والى نة عليالبخالف قاعدة ى خذ بالظاهر علس املراد األيفل. )١( الباطنكودع عن

ة الواردة يها، وخالف املوارد اجلزئإطالقظاهر وهو خالف  لزم اختصاص القاعدة مبا ال الإ، وركنأمن 

د، وما يد ذي الي مثل سوق املسلم و،لية املستمرة، بل املراد الظاهر املدعوم بالدلريات والسييف الروا

ى  من الظواهر املدعومة علريثكان كن إقق، وحي أن القاضيى س علي فل،كقرار وحنو ذله اإليقتضي

  .خالف الباطن لو حقق حوهلا

عدم اشتغال ذمة { يقتضيهو  إذ ن،األصالتساقط ي فلي يف جانب احمل}أيضاًصل  أن األىودعو{

 يف جانب حىتأصل ل مورد ال ك يف كذلكما هو  كي،مر من باب التداعون األيك ف}داءل ذا األياحمل

  .القرعة أو فيعمل بقاعدة العدل من التنص يير، ويف التداعكواملن يتحقق املدعي

 يف حصول اشتغال ذمته كالش{ ألن ، جارريل غيعدم اشتغال ذمة احملأصل  }مدفوعة بأن{

داه احملال أمبثل ما  منا تشتغلإل ي ذمة احمل فإن}ه وعدمهي يف اشتغال ذمة احملال علكوعدمه مسبب عن الش

  :لزم مالحظةيل يهل اشتغلت ذمة احمل أنه  يفكذا شإل، فيه مشغولة للمحين ذمة احملال علكمل ت إذا ،هيعل

                                                





٣١٢

وأما على القول بعدم  ،ء هذا على املختار من صحة احلوالة على الربي،يرتفع الشكوبعد جريان أصالة براءة ذمته 

  مرجع اخلالف إىل صحة احلوالة وعدمها ألن صحتها فيقدم قول احمليل

  

ن كه مل تيذمة احملال عل أن يفصل األى ذا جرإف، م الأانت مشغولة كه يذمة احملال عل أن هل

ى بأمره أعط أنه ل من جهةيل، بل تشتغل ذمة احملي احملدم اشتغال ذمةأصالة عجراء بق جمال إليمشغولة مل 

طلب البائع يان ك أنه ىمن البائع، مث ادع ياملشترى اشتر إذا  ماريه املال للمحتال، فهو نظياحملال عل

لبائع ان اكنة ين له بكذا مل تإنة، فيال بالبإبطلبه  يقبل قول املشتري ه ال فإن،ر البائعكمبقدار الثمن وأن

صالة برائة أان يجمال هلا بعد جر ة املشتري الءصالة براأ  فإناملشتري،ى ثبت حقه عليلف وحيراً وكمن

  .منهى البائع عن طلب املشتر

ون كوجب ي )ة ذمة البائعءصالة براأع، وياملب ون املشتري استوىفك(جمموع ن إ :ن شئت قلتإو

ى ل له فاحللف عليدل ث اليطلب من البائع، وحيان ك أنه ى علالًيدلى قام املشترأ إذا الإاحلق مع البائع 

  .ه يف املقاميل واحملال عليالم يف احملكذا الكالبائع، و

املختار من صحة ى  هذا عل،كرتفع الشي{ه ي ذمة احملال عل}ة ذمتهءصالة براأان يوبعد جر{ 

ه مبقدار ي علالطلب احمليان كنه  بأ}ليقدم قول احمليالقول بعدم صحتها فى ء، وأما عليالربى احلوالة عل

 ألنه ،ليها احمليدعي اليت }صحة احلوالةإىل {نهما ي ب}ن مرجع اخلالفأل{احملتال ى ه عليما أداه احملال عل

  نه إ :قولي ألنهه، يه احملال عليدعي الذي }وعدمها{ ،هيطلب من احملال عليان ك



٣١٣

  ة وهو احمليلومع اعتراف احملال عليه باحلوالة يقدم قول مدعي الصح

  

  .ليه طلب بدله من احملياحملال عل إىل ئاً، فلما دفع املاليان برك

 صالة صحة العقد يف ما أل}ليقدم قول مدعي الصحة وهو احمليه باحلوالة يومع اعتراف احملال عل{

أصل ل ية دليخص ألك وذل،لية ذمة احملء براكذا ثبتت صحة العقد لزم ذلإ، ونهال يف صحته وبطكشإذا 

أصل قدم يذا مل إالفساد، فأصل الصحة وضع يف حمل أصل  إذ ة للفساد،يقتضصول امل األأدلةالصحة من 

  .الصحة بال موردأصل ع يان تشركالفساد أصل ى الصحة عل

ة ذمة احملال ءبراأصل الصحة مع أصل  ني التعارض بينيد الثانيجعل احملقق والشه أن نيوذا تب

ى الصحة علأصل  ميمها بتقدريرامة واجلواهر وغكهما مفتاح اليل علكأش ظاهر الوجه، ولذا ريه غيعل

  .لية ذمة احملءبراأصل 

ن، ومنهم يخرن اجلمال وابن العم، خالفاً آليديالسك نياملنت مجلة من املعلقى ت علكوقد س

  .ءيالربى عدم صحة احلوالة على بناًء عل لي قول احملميال يف تقدكث أشي ح،يدان الوالد والربوجرديالس

رناه كما ذى  عل،الرتاع هيلإل وؤي ال ما ى،ار يف املرافعات مصب الدعوياملع ألن ظهر،وهذا هو األ

 أن ه يفيل واحملال علي احملني الرتاع ب فإنرراً،كها مريتاب املضاربة وغكه يف يلإ وأملعنا ،تاب القضاءكيف 

 يكاحملتال، فالالزم عل إىل ك بأمر دفعت ماالًينإ: قوليه ي احملال عل،ل أم اليطلب احمليه هل ياحملال عل

 ء،يالربى ا حوالة علألباطلة  أو ون،ياملدى ا حوالة علألحة، يانت احلوالة صحكعطاء بدله، سواء إ

  ة يونيستلزم عدم مديء ال يالربى  بطالن احلوالة علفإن



٣١٤

 وأما ،دين ومها يف احلوالة احمليل واحملتالكان الرتاع بني املتعاق إذا تقدمي قول مدعي الصحة إمنا هو أن ودعوى

  احملال عليه

  

  .وناً للمأخوذ منهيان مدك بعقد باطل ه ماالًري من أخذ من غ فإنه،يل للمحال علياحمل

 أن هيه بسبب احملتال، فالالزم علي من احملال علل ماالًياحمل انت احلوالة باطلة فقد استوىفك إذا ذاكو

لف احملال حيل ينة للمحيب ث الي وح،وناً لهيان مدكه ياحملال عل أن ثبتأ إذا الإه يعطي بدله للمحال علي

  .لياملال من احمل ستويفيل وين للمحية ذمته من دءبراى ه عليعل

  : قالى خرأاملنت بصورة ى  علكل املستمسكوقد أش

  الن بلحاظ أثر الصحةكه لياشتغال ذمة احملال على ن اقتضإالصحة وأصل ر بأن كل ما ذكشي

قتضي حتقق البلوغ مل يالصحة أصل ان ك البلوغ وكوكقاع من مشيإ أو ذا وقع عقدإ ف،بلحاظ أثرآخر

  .وركتص بصحة العقد املذخي بل ،ةيلكب آثار البلوغ يجتز ترت

ال إصالة صحة الصالة أى ترتب علي ه ال فإن يف الطهارة بعد الفراغ من الصالة،كش إذا كذلكو

صالة صحة أى بال طهارة اعتماداً على خرأصالة  يصلي أن وز لهجيلواقعة فال ث الصالة ايالطهارة من ح

 املصنف يف مباحث كذلى عل ما بىنك فال تثبت الطهارة بلحاظ سائر آثارها، ،الصالة املثبتة للطهارة

  .حلقه أو ه ممن سبقهري غكذلك و، من مباحث اخلللكالش

د ياحملقق والشهى ه علإشكالنفسه يف ى  علرها يف اجلواهر معترضاًك اليت ذ}ىدعو{ ـ ال}و{

ة ء يف صورة تعارض أصلي الصحة وبرا} قول مدعي الصحةميأن تقد{المهما املتقدم من ك يف ينيالثان

  ه ي وأما احملال عل،ل واحملتالي ومها يف احلوالة احمل،نياملتعاقد ان الرتاع بىنك إذا منا هوإ{ه ياحملال عل
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  . مدفوعة،ه يف صحتها وإن اعترب رضافليس طرفاً

  . وقبولنيإجياب احلوالة مركبة من  فإن، مبنع عدم كونه طرفاً:أوالً

  باحلمل على الصحةعليه  يكفي اعتبار رضاه يف الصحة يف جعل اعترافه بتحقق املعاملة حجة :وثانياً

  

  أن إىلضافة باإل}مدفوعة{ما تقدم ى  عل}ن اعترب رضاه يف صحتهاإو{ للعقد }س طرفاًيفل

ن مل إة، وي القضكبتلى ل من ابتلك إىل ضافةري باإلجيتص بطرف العقد، بل خي الصحة الأصل ان يجر

تزوج ي أن ز لثالثجيالصحة مل ى عل  فلو اختلف رجل وامرأة يف صحة عقدمها وبىن،ن طرف العقديك

جار  أنه ماك، اًأيضالثالث  إىل صحة العقد جار بالنسبةأصل  إذ ة،يخل أا صالةأ ب املرأة عمالًكبتل

  .نينفس الزوج إىل بالنسبة

قدم قول احملال ي ف}ني وقبولإجياببة من كن احلوالة مرأ{ قد تقدم }ـونه طرفاً فكمبنع : أوالً{

  .الصحةى ادع إذا هيعل

ن طرفاً يف يكن مل إو ،رض مل تصح احلوالةيمل  ه لو فإن}في اعتبار رضاه يف الصحةيك: اًيوثان{

نه أقال ب إذا  فهو}الصحةى ه باحلمل عليحجة عل{ احلوالة } اعترافه بتحقق املعاملةيف جعل{ ،املعاملة

 إىل  فال حق له يف الرجوع،وناًيان مدك أنه  والزم صحة احلوالة،حيالصحى ه محلت احلوالة عليلإل يأح

  .لياحمل

أصل لعمل بتوقف ايال:  قائالًكه املستمسيل علكالقاعدة، ال ما أشى ره املصنف هو مقتضكوما ذ

   يف صحتها كثبت وجود احلوالة وش إذا اعترافه، بلى الصحة عل
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ه يف أداء بإذن ف، يقدم قوله ألصالة الرباءة من شغل ذمته،أذن له يف أداء دينه أنه نعم لو مل يعترف باحلوالة بل ادعى

  دينه له مطالبة عوضه

  

صل األري جي القاضي الشرعي فإن ،نيعترف ا أحد املتنازعين مل إها، وي علاألثرب يلزم ترت

  .ىانته ،امكحب األير وترتكص املدعي واملنيه يف تشخيعمل عليور، وكاملذ

ها آثارها، يثبت قوله بالصحة، الصحة املترتبة علين طرفاً مل يكمدعي الصحة لو مل  أن هيرد عليذ إ

 إىل  بالنسبةكنفع ذليقد، فهل اعترف بالع إذا ر املعترب رضاه يف العقدكب البأ ف،ان رضاه معترباًكن إو

  .احكن للنيركالرجل والبنت املن

 لقاعدة ،عقدها من رجل آخر إىل ة بالنسبةيجازة ثانإه نكمي ب بنفسه حسب اعترافه الاألن إ نعم

ن ثبت يأمن  إذ  تام،ريثبت وجود احلوالة غ إذا  فقوله،كذا يف أمثال ذلكأنفسهم، وى قرار العقالء علإ

  .وجود احلوالة

 أن ث قد سبقي ح،أمره أنه  أو}نهيذن له يف أداء دأ أنه ى بل ادع،عترف باحلوالةينعم لو مل {

  .وحنومها ىتويال  ومن أتلف: شملهيفاء، في نوع استألنهوجب الضمان يمر األ

ة من شغل ءصالة الرباأل{احملتال  إىل ل ما أداهيويف احملي أن ه، فالالزمياحملال عل أي }قدم قولهي{

ون الصحة كت ث اليوح ،الصحةى حتمل عل سا حوالة حىتيمر لذن واألاإل إذ ه،يذمة احملال عل أي }متهذ

  .احملتال إىل ه بوفائه املاليل للمحال عليمما الزمه عدم شغل ذمة احمل ،وناًيه مديون احملال علكال بإ

   من داء، ملا عرفت بعد األ} له مطالبة عوضه،نهييف أداء د{أمره  أو }هبإذنف{
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  . وإن حتقق بالنسبة إىل احمليل واحملتال العترافهما ا،بالنسبة إليه حىت حتمل على الصحة ومل يتحقق هنا حوالة

  

حتمل  حىت{ه ياحملال عل إىل }هيلإحوالة بالنسبة {ذن  يف اإل}تحقق هنايومل {فاء ينه نوع استأ

  .هيل للمحال عليون الزمه عدم اشتغال ذمة احمليك و}الصحةى عل

ترتب تام احلوالة كفأح }ل واحملتال العترافهما اياحمل إىل بالنسبة{ عقد احلوالة }ن حتققإو{

 اعتراف البنت وزوجها  فإنر،كه هنا حاله حال أب البير هلا، فاحملال علكه املنيهما دون احملال عليعل

ة يوجب حجي ال ،ذنهإى اح علكقلنا بتوقف النن إ ذنب اإلار األكنإحاً، مع يا عقدا عقداً صحمأب

  . واهللا سبحانه العامل،باألى  االعتراف علكذل
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فجعلوا حمل اخلالف  )أحال عليه فقبل وأدىلو ( :قد يستفاد من عنوان املسألة السابقة حيث قالوا): ١٠مسألة (

 فقبله وإن ، األداءحال احلوالة حال الضمان يف عدم جواز مطالبة العوض إال بعد أن ،كان الرتاع بعد األداء إذا ما

  إال بعد األداءء لكن ذمة احمليل ال تشتغل للمحال عليه الربيواحملتال، حصل الوفاء بالنسبة إىل احمليل 

  

 )ىه فقبل وأديلو أحال عل(: ث قالوايستفاد من عنوان املسألة السابقة حيقد { ):١٠ مسألة(

:  لقوهلم}داءان الرتاع بعد األك إذا ما{ هياحملال عل أو لياحلق مع احمل أن يف }فجعلوا حمل اخلالف

 }داء بعد األالّإأن حال احلوالة حال الضمان يف عدم جواز مطالبة العوض { كستفاد من ذلي ،)ىأد(

  .املضمون له إىل أداه أن ال بعدإأخذ البدل من املضمون عنه ي الضامن ال أن تاب الضمانكما تقدم يف ك

داء من أ احلوالة  فإن}ل واحملتالياحمل إىل ن جعل الوفاء بالنسبةإو{ هيقبل أداء احملال عل أي }فقبله{

  .ل مبجرد احلوالةيل للمحتال لفراغ ذمة احملياحمل

انت كألنه إذا  )ءيالرب(: منا قالإ و}داءال بعد األإء يه الربيتشتغل للمحال عل ل الين ذمة احملكل{

  .داءبعد األ ه حىتيل مشغولة ذمته للمحال عليون احمليك ن احملال، اليه مشغولة بديذمة احملال عل

 كال فجامع املقاصد واملسالإ و)مث طالبى أد( أراد به قول مثل الشرائع )ستفاديقد (: قوله مث إن

  رامة واجلواهر وآخرون، قد صرحوا كومفتاح ال
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اء بالنسبة إىل دين احمليل كما حيصل به الوف إذ ، حصول الشغل بالنسبة إىل احمليل مبجرد قبول احملال عليهقوىواأل

   لهكان مديوناً إذا مبجرده فكذا يف حصوله بالنسبة إىل دين احملال عليه للمحيل

  

نئذ يف ياحلوالة ح ألن داء،ال بعد األإة ذمته ءه مع برايرجع احملال علي ال:  قال أوهلم، مثالًكبذل

  .ىتهنا ،الضمان معىن

 إىل ليا نقل املال من ذمة احملأل ،ة احلوالة بالضمانره من مشاكه، وعللوه مبا ذريذا عبارة غكو

داء أال بعد إتشتغل ذمة املضمون عنه باملال  ل يف باب الضمان بأنه اليء، وقد ورد الدليذمة الرب

  .مه من هذه اجلهةكمها حكهة به حين احلوالة الشبيكالضامن، فل

ى توا علكث سي خالفاً جلماعة حد اجلمال،ي ومنهم السنيوهذا هو الذي اختاره غالب املعلق

  .دان الوالد وابن العمي ومنهم الس،ظهر منهم موافقتهي مما ،املصنف

الم كال ألن ،ءي الرب}هيل مبجرد قبول احملال علياحمل{ ذمة }ىلإحصول الشغل بالنسبة  قوىواأل{

  .ما هو واضحكه يف

 من دون }ل مبجردهين احمليد إىل الوفاء بالنسبة{بسبب عقد احلوالة  أي }صل بهحيما كذ إ{

نتقل من ذمة ين يالد ألن ت ذمته مبجرد احلوالة،أء بريالربى حال علأ إذا لي احمل فإنالوفاء اخلارجي،

وناً يه مديان احملال علك إذا  ولذا،نيدل من الي احملأربيف ،هيقبل احملال عل إذا مايف ،هيذمة احملال عل إىل لياحمل

  .الةنه مبجرد احلويسقط ديل يللمح

  فقد وىف}وناً لهيان مدك إذا ليه للمحين احملال عليد إىل بالنسبة{الوفاء  أي }ذا يف حصولهكف{

  ذمته قد  ألن ل مبجرد احلوالة،يه للمحياحملال عل
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 حتقق شغل املضمون عنه للضامن أيضاً ومقتضى القاعدة يف الضمان ،كان بريئاً إذا وحصول شغل ذمة احمليل له

   وخرب الصلح دال على التوقف على األداء فيهمجاعاإل أن ال إ،مبجرد ضمانه

  

  .لياشتغلت للمحتال فال شغل لذمته للمح

  :اً ثالثة تقع مبجرد احلوالةن أمورإ : واحلاصل}ئاًيان برك إذا ل لهيل شغل ذمة احملووحص{

  . ذمته من احملتالأل تربياحملن إ :األول

  .ليوناً للمحيان مدك إذا ،لي ذمته من احملأتربه ياحملال علن إ :الثاين

  .ئاًيه بريان احملال علك إذا هيل تشتغل ذمته للمحال علياحملن إ :الثالث

 ألن }املضمون عنه للضامن مبجرد ضمانه{ ذمة } حتقق شغلأيضاًالقاعدة يف الضمان ى ومقتض{

شتغل ي أن الزمان الكن يذا اشتغل الضامن بالدإالضامن، ف إىل وجب نقل ذمة املضمون عنهين امالض

الضامن يف مقابل االشتغال له، ى االشتغال عل إذ  ولو قبل الوفاء من الضامن،أيضاًاملضمون عنه للضامن 

 خالف قاعدة كون للضامن يف قبال شغل ذمته شيء، وذليك أن تشتغل ذمة الضامن بدون أن ال لزمإو

  .دلةااملب

 توقف اشتغال }التوقفى دال عل{ كنا الذي مر ه}وخرب الصلح{ يف الضمان }مجاعاإل أن الإ{

د عن ي فرفعنا ال،يف الضمان أي }هيف{ن ي من الضامن للد}داءاألى عل{ذمة املضمون عنه للضامن 

  جل ان ألكالقاعدة يف باب الضمان 
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   بل مل يتعرضوا هلذه املسألة، وال خربإمجاعويف املقام ال 

  

  .خالف القاعدةى ل خاص عليدل

الشغل  أن ىدالن علي }وال خرب{التوقف ى  عل}إمجاعال { باب احلوالة }يف املقام{ن ك ل}و{

  .د عن القاعدة بسببهماينرفع ال داء حىتبعد األ

  . يف الضمانإمجاعان كما ك يف احلوالة إمجاعون يكف كي، ف أصالً}تعرضوا هلذه املسألةيبل مل {

  .ه ما عرفت أول املسألة من تعرضهم هلايف: أقول

تشتغل للمحال  ل اليذمة احمل أن رواكث ذي حني وجه النظر يف قول مجاعة من املعلقعلميومما تقدم 

ة يحال احلوالة حال الضمان يف بق أن ترتبيه ي وعل،ه ملاله بأمرهؤفايتحقق استيبه  إذ داءال بعد األإه يعل

  .قلبراء والوفاء باألورة يف املنت مثل الصلح واإلكاجلهات املذ

 كم استدلوا لذلأل ،الضمان من باب القاعدةكون احلوالة كه استدلوا بأن ريهذا املعلق وغ: أقول

  .خلإبه،  إذ :بقوهلم

  .م الضمانكان هلا حكذا لهما بأن احلوالة ضمان، ويخر استدلوا لتساو األنيوبعض املعلق

ه يعل ة احملالءهي مع برا إذ ،كم الضمان يف ذلكمها حكح أن الظاهر: د الربوجردييقال الس

براء اإل أن دخل هلا يف نظر العرف، بل الظاهر ة اللفظ الي وخصوص،ن اختلف اللفظإ وان يف املعىنضم

  .ىانته ،كذلكقل والوفاء باأل
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 باألقل أو صاحله باألقل فله ه بل وكذا لو أبرأه احملتال أو وفا،وعلى هذا فله الرجوع على احمليل ولو قبل األداء

  .بريئاًكان  إذا عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقاً

  

 قة الي ووحدة احلق، الضمان مفهوماًريداء، واحلوالة غأفاء ال يل استيختلص احمل إذ ى،فخيال  ها مايوف

  .ذاكقة وهيع هلما وحدة احلقيال فاهلبة املعوضة والبإ و،امكحتوجب وحدة األ

توجب اشتغال ذمته ل عن احملال مبجرد احلوالة ية ذمة احملءبرا أن رناه منك الذي ذ}هذاى وعل{

  . مبجرد احلوالة}داءل ولو قبل األياحملى فله الرجوع عل{ أيضاًه مبجردها يللمحال عل

سبب ي مما كحنو ذل أو }قلصاحله باأل أو قلوفاه باأل أو ه احملتالألو أبر{ له الرجوع }ذاكبل و{

ه يؤد احملال عليث هدر ماله فلم ياً، حيافراً حربكصار احملتال  إذا ماكقل، عطائه األإ أو عطائه له،إعدم 

  .ئاًيله ش

مل  أو البعض، أو لك دفع ال}ه بتمامه مطلقاًيعل{ل ي احمل}عوض ما أحاله{ه ي للمحال عل}فله{

  .}ئاًيبر{ه ي احملال عل}انكذا إ{ئاً يدفع شي

 فاءين استأاملنت بى عاظم عل بعض األإشكالث نقل ي، حكده املستمسيره املاتن هو الذي أكوما ذ

منا إداء األ ألن كذلكمر س األيل:  فقال،داء ال مبجرد االشتغالصل باألحيمنا إ املوجب لضمانه ريمال الغ

ان فراغ ذمته كل حصلت مبجرد احلوالة مبا ي مصلحة احمل فإنل،يه ال ملصلحة احمليون ملصلحة احملال عليك

  ل يباحملرتبط يه وال يداء له دخل يف فراع ذمة احملال عل واأل،وصالح حاله



٣٢٣

  .المهكآخر  إىل ل،يفاء باحمليون له است يكحىت

املشغول الذمة، ففي ى ء واحلوالة عليالربى  احلوالة علنيب مرل األآيف م ومما تقدم ظهر عدم الفرق

ئاً يان بركن إت ذمته منه، وأل بريحمللوناً يان مدك  فإن،هياحملال عل إىل ليمر من احملنتقل األيهما يلتك

ه أبرأ أو صاحله أو نيل الدكه للمحتال يدفع احملال علي أن ني فرق بريل له، من غي احملاشتغلت ذمة

  .احملتال

  



٣٢٤

ان قبل حلول كاملطلقة صح، سواء  أو تابة املشروطةكاتبه مبال الكمى نه عليد بديأحال الس إذا ):١١ مسألة(

ونه كون يكة ما يغا إذ ،فيز نفسه ضعيتعجبعده لثبوته يف ذمته، والقول بعدم صحته قبل احللول جلواز  أو النجم

 واحتمال عدم اشتغال ذمة العبد لعدم ثبوت ذمة ،اريبالثمن يف زمان اخل ياملشترى والة علاحلكون يك فمتزلزالً

  .ىما تركاً يفيلكداء تون وجوب األيكة له فيارياخت

قبل  ذا أعتقه املوىلإ ف،داء منهصل األحيمل تابة باحلوالة ولوك حلصول وفاء مال ال،تحرريالعبد بقبول احلوالة  مث إن

داء، بل يف م األكست يف حياحلوالة ل ألن داء من عدم حصول االنعتاق قبل األكداء بطل عتقه، وما عن املسالاأل

 صار الزماً  ألنهاتب مال احلوالة كسقط عن امليتابة ومل كصح وبطلت ال اعتقه املوىل إذا هذاى وعل، لكيم التوكح

  .ه نظر من وجوهي ف،غرمه من مال احلوالةيد ما يضمن السي، وال للمحتال

ل للمحال يتوقف شغل ذمة احملى ما مر من دعو إىل منا هي بالنظرإداء م األكست يف حياحلوالة ل أن أن دعواهكو

 ألوفاء وتربصل احي فبمجردها ،ل واحملتالياحمل إىل داء بالنسبةاألكان كن إو ي فه،ما يف الضمانكداء، األى ه عليعل

  ليه واحملياحملال عل إىل ن بالنسبةكل، ليذمة احمل



٣٢٥

تحقق ا يداء فاألكون احلوالة ك يف ني املقامني فال فرق ب،ما عرفتكور كه منع التوقف املذي، وفكذلكس ي ل

  .الوفاء

  

ده ي سني ب فرقريحرار من غحاله حال األ ألن ،اتبه سلعة فأحاله بثمنها صحكد ميلو باع الس ):١٢ مسألة(

  .فيخ من املنع ضعيه، وما عن الشريوغ

  

مه يه تسليجب علي ف،تابة صحكه من مال اليده عليفأحال س أجنيبى ن علياتب دكان للمك لو ):١٣ مسألة(

  .د أم اليه املال للسياحملال على  سواء أد،ون موجباً النعناقهيكد ويللس



٣٢٦

سواء  ، فمع عدم البينة يقدم قول منكر احلوالة،والة أو وكالةالواقع منهما كانت ح أن لو اختلفا يف): ١٤مسألة (

   وسواء كان ذلك قبل القبض من احملال عليه أو بعده،كان هو احمليل أو احملتال

  

 فقال }الةكو أو انت حوالةكالواقع منهما  أن يف{ل واحملتال ي احمل}لو اختلفا{ ):١٤ مسألة(

قال  أو .يل بل حوالة فاملال صار:  احملتالقالو ، إيلّفع املالتد أن يكالة، فالالزم علكانت وك: لياحمل

ه، وقال يذمة احملال عل إىل يف ذميت نقلت ما ألن ها احملتال علي،يأ كانت حوالة فال حق لك: لياحمل

 ي، وقد بقنيين أم ألكسكيدي ذهب من يتلف يف  إذا ، فمثالًكان لكالة، فاملال كانت وك بل :احملتال

  .مدعي احلوالة أو الةك من وجوه نفع مدعي الوك ذلريغإىل  .يكطليب عل

ما نقل عنهم ى ر عليرة والتحركما عن املبسوط والتذك }ر احلوالةكقدم قول منينة يفمع عدم الب{

 واستمرار حق ،عدم احلوالةصل األه، وعلله بأن يخالف ف ال أنه وهلمأ إىل  ونسب،رامةكمفتاح ال

: ان اللفظ، بل قال املستحقيجرى فقا علتيمل  ولو: ث قاليض القواعد، حيف مفرو ونياملدى القابض عل

  .ونيق املد صد،ينيفاء دي يف استكلتكو: وني وقال املد،حلتينأ

شار أ }بعده أو هي قبل القبض من احملال علكان ذلك وسواء ،احملتال أو ليان هو احملكسواء {

  .ث فرقوا قبل القبض وبعدهيمجاعة منهم، ح إىل كبذل

  دعي خالف يل واحد منهما ك ألن املسألة من التداعي، أن قربن األك ول،هذا



٣٢٧

وذلك ألصالة بقاء اشتغال ذمة احمليل للمحتال وبقاء اشتغال ذمة احملال عليه للمحيل وأصالة عدم 

  ملكية املال احملال به للمحتال

  

راً كمن أو اًين الشخص مدعوكار يف ياملع أن هريتاب القضاء وغكرنا يف كخر، وقد ذه اآليدعيما 

 ،ياملدعى نة عليالباملصب هو املنصرف من  ألن الغرض املقصود من التداعي،  الى،مصب الدعو

 ما زوجان أوأذا تنازع رجل وامرأة يف إة القضاة، فريه سي، وهو الذي جرت علركنأمن ى  علنيميوال

الحظ يعطائها مل إر عدم كوغرض الرجل املنل النفقة فقط، ية للزواج حتصيان غرض املرأة املدعك و،ال

  .ذا يف سائر أمثالهك بل الحظ املصب، و،القاضي الغرض املقصود

 ما يف املنت،كه يل واحملال علي احملنيون اخلالف بيك أن ني فرق بري من غ،ه فاملقام من التداعييوعل

 وعزلت مبوت الًكينت وك كنأه يحملال علا يدعي ه، مثالًي احملتال واحملال علنيب أو ل واحملتال،ي احملنيبأو 

 من ك ذلريغ إىل ،لين مات احملإن و اآلكطلب منأ ويك علنت حماالًكبل : قول احملتاليل، وكاملو

  .سهاكصورة ع أو الةكه الويوائد يف صورة ادعاء احملتال احلوالة واحملال علفال

ل يصالة بقاء اشتغال ذمة احمل ألكذل{ ألن ر احلوالةك منميقول املصنف بتقد أن علمي منه }و{

 }ة املال احملال به للمحتالكي وأصالة عدم مل،ليه للمحيبقاء اشتغال ذمة احملال عل{صالة أ }للمحتال و

 إىل ه ظهور االستناديرد علي ،إمجاعس بيل أنه  إىلضافةاملبسوط عدم اخلالف باإلى حمل منع، ودعو

   مدعي مي واحد استدلوا لتقدريغ ألن ر،كزان املدعي واملنيورة يف مكالقاعدة املذ



٣٢٨

  ودعوى

  

  .عدم اخلالف إىل صح االستنادي فلم ،وركزان املذي يف املشكال وقد عرفت اإل،كالة بذلكالو

ما يف املنت  إىل ، ومنهم السادة الوالد وابن العم واجلمال والربوجردي ذهبوانيغالب املعلق مث إن

ار يف املدعي يعل املعجيث ي حكل يف املسألة، واملستمسيفاصر بعض التكبعضهم ذ أن الإه، يتوا علكوس

عدم فرق ى ل علكره املصنف، وبعضهم أشكما ذ إىل ذهب ،ىمصب الدعو ر الغرض املقصود الكواملن

  : قبل القبض وبعده مبا لفظهنياملصنف ب

ال ذمة لبقاء اشتغ وأما بعد القبض فال معىن، ورة قبل القبضكصول املذان األي يف جرإشكال ال

ل كيو إىل دائهاأ بأالة تربكفرض الوى  ذمته مبجردها، وعلأفرض احلوالة تربى  علألنهل، يه للمحياحملال عل

الة ك ويف الو، مبجردهاأل يف احلوالة تربي ذمة احملكذلكالعلم بعدم اخلروج عنها، و ل، واملفروض هوياحمل

الة يف كالوى انت الدعوكنعم لو  .لين احمليده عوضاً عن يه من احملال عليل مبقدار ما علكيبأخذه الو

ل للمحتال واستصحاب يصح استصحاب اشتغال ذمة احمليمانة فأل والبقاء عنده يالة احملكأخذ احملال بو

  .ىانته ،هيلإعدم انتقال ما أخذه 

قال  إذا :ث قال احملققيرها يف اجلواهر وجهاً لتردد الشرائع، حك اليت ذ}ىدعو{ ـ ال}و{

   وقال ،الةكل قصدت الويه فقبض، وقال احملي علكحلتأ



٣٢٩

 فيكون القول قول احملتال يف ، فيكون املنكر للحوالة مدعياً،كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكية احملال إذا أنه

دفع شخص ماله إىل  إذا  فهو نظري ما، مدفوعة بأن مثل هذه اليد ال يكون أمارة على ملكية ذيها،هذه الصورة

  دفعه أمانة أنه عىشخص واد

  

  .ه ترددي وف،هتي أعرف بنألنهل، ي، فالقول قول احمليكمنا أحلتين مبا علإاحملتال 

ان بعد ك إذا أنه{ ،ان بعد القبضكالمه السابق ك أن ىدل عليالمه مما كآخر  إىل قبضيمل  أما لو

ون القول قول احملتال يف يك ف،اًير للحوالة مدعكل املنيون احمليك ف،ة احملتالكيد مليالى ون مقتضيكالقبض 

ن إمه، وكل بعض حكان لكذا قبض البعض إه فيبعد القبض، وعلى انت الدعوك اليت }هذه الصورة

  .دلةاألى مبقتض زعزي ري غألنه، ني املتالزمني بكيكأورث التف

الرتاع يف سبب هذه  ألن ك وذل}هاية ذكيملى ون أمارة علكت د اليمدفوعة بأن مثل هذه ال{

 نهميها، ولذا اشتهر بيد السابق عليالى م علكد لوجود احلايم الكحت  الكون الرتاع هنايكدام  ، وماديال

ى منا تدل علإد يال: كما يف املستمسك ألنهاً، يان مدعك نية عن سبب معكيامللى ادع إذا ديذا الأن 

  .ىانته ،صلاألفاملدعي له ختالف دعواه  ،ىالسبب املدعى ة يف اجلملة، وال تدل عليكاملل

  .كتشمل مثل ذل د الية الي حجأدلة أن والسبب

  أنه دفعه أمانة { الدافع }ىادع وشخص إىل دفع شخص ماله إذا  ماريفهو نظ{



٣٣٠

 إذا  وأما،مل يعلم اللفظ الصادر منهما إذا  هذا كله،ه ال يقدم قول ذي اليد فإن،وقال اآلخر دفعتين هبة أو قرضاً

   أو يف الوكالة فهو املتبع يف احلوالةعلم وكان ظاهراً

  

قدم ي نه الإف{ كما أشبه ذل أو عراضاً عن مالهإ أو }قرضاً أو دفعتين هبة{ القابض }خروقال اآل

ار يف املنازعات مصب يون املعكما نراه من كد، بل الالزم التحالف، يونه ذا ك باعتبار }ديقول ذي ال

  .ما تقدمكما اختاره بعضهم ى ر، علكعي واملنمالحظة الغرض وجعل الرتاع من باب املد الرتاع، ال

  :كظهر، وجه النظر يف قول املستمسي كوبذل

ة ال السبب كي والغرض هو امللى،اً هو الغرض ال مصب الدعويون اخلصم مدعكن املدار يف إ

 ىة مرتلة علي احلج ألن أدلةد،ية اليحجى ل عليد يف املقام عدم الدلية الي، فالعمدة يف عدم حجنياملع

  . هذه الصورةريتص بغخياز العقالئي وهو كاالرت

الالزم يف  إذ ل،يالعلم به سب إىل نيك ومل ، عند العقد}علم اللفظ الصادر منهمايمل  إذا لهكهذا {

  .ك املوضوع لذلألنهحقاق احلق إة يف يم عما له مدخلكاملرافعات فحص احلا

نه  إن قال أحدمهاإو، }بعتالة فهو املكالويف  أو ان ظاهراً يف احلوالةكو{ اللفظ }علم إذا أماو{

 إنسانل ك كلمل الإالمه، وك مأخوذ بظاهر نساناإل إذ  ظاهره،ريرد مفاده، بل أراد غي التلفظ مل نيح

مضاها أة املتشرعة اليت ريقن من سيخالف املت أنه ر وما أشبه، معيقارن مراده ظاهر لفظه يف األ أركنيأن 

تطلب النفقة  أا  أوقد طلقت زوجيت، أو ألف درهم، ي عل:ذا قال لهإ فردع عنها،يث مل يالشارع، ح

   الظاهر من ريأراد غ أنه قبليالمه، ومل ك أخذ بظاهر ،ما أشبه أو مين



٣٣١

يقدم قول  أنه : فرمبا يقال،حوالة أو وكالة أنه  مث اختلفا يف، قبلت: وقال، أحلتك على فالن:قال أنه ولو علم

  مدعي احلوالة

  

ار يعطائها االختإرادة إ و)ن اقرضينإ( بأن قدر األولة يف يجلمل، مثل حذف مجلة شرطهذه ا

  .ك ذلريغ إىل ، يف الثالث)يف املستقبل(:  يف الثاين، وحذف لفظةطالقواإل

 كأحلت: ان قال لهك  فإن لفظ احلوالة مع العقد،ني اثننيبى جر لو: رامةكولذا قال يف مفتاح ال

ما يف كها قطعاً، ي فالقول قول مدع،قة احلوالةيحق الإتمل حي د، فهذا اليزى عل ي علكة اليت لائبامل

  .ىانته ،ريرة والتحركالتذ

ت كرناه يف وجه قول املصنف سكة، وملا ذي من جهة الظهور ال النصوص)تملحيال (ـ ن مراده بإف

  .لمامكن ظفرت بي الذنيافة املعلقكه يعل

 :قاليالة، فرمبا كو أو حوالة أنه قبلت، مث اختلفا يف:  وقال،فالنى  علكأحلت: قال أنه ولو علم{

 مبا: هماير وجامع املقاصد وتبعهما اجلواهر، واستدل له ثانيما عن التحرك }احلوالة يقدم قول مدعينه إ

الواجب  ألن قته،يحقى ب محله علجياللفظ الواقع جمرداً عن القرائن  أن رة منكالتذ يكيف حمعليه نبه 

غراء جبهل املقصود، لزم اإل الّإ و،قةيرادة احلقإل يجرد دلتأراد ااز، فال إذا نةيلم نصب القركتاملى عل

قدم قول مدعي احلوالة لزم القدح يمل  أنه إذا ركصل، مث ذ خمالفة لألكخالفه، فدعواه بعد ذلصل األو

  .هارياح وغكقرار والنع والصلح واإليع أبواب البييف مج

ون املقام يك أن  فلزم،ة الواصلة من الشارعريالسى ها مقتضيعدم القدح فن إ أنه أرادكو: أقول

  .كذلك



٣٣٢

 وفيه منع ، جماز فيحمل على احلوالةكالة واستعماله يف الو،ألن الظاهر من لفظ أحلت هو احلوالة املصطلحة

   وأما ما يشتق منها كلفظ،ظاهر يف احلوالة املصطلحة  نعم لفظ احلوالة،الظهور املذكور

  

ن الظاهر أل{: وضوحها، قالى على ربكحال الأ وى،الصغر أي ر نصف االستدالل،كواملصنف ذ

ى حمل علي ف،الة جمازكيف الو{أحلت :  أي لفظ}من لفظ أحلت هو احلوالة املصطلحة واستعماله

  .ة وحنوهاري ملا تقدم من الس}احلوالة

ما ى عل املبسوط ومجاعة يك حمخ يفياحلوالة قول الش ي قول مدعميقول بتقديومقابل قول من 

  .لي قول احملميوتبعهم القواعد، فقالوا بتقد ،كهم املساليلإنسبه 

احملال ى ل عليمن بقاء حق احملصل األ واعتضاده ب،عرف بلفظه وقصدهأ بأنه ريخواستدل له يف األ

 بشهادة اللفظ، ق املستحق عمالًيتمل تصدحيو: اً فقالرين تردد أخكل، لياحملى ه، وحق احملتال عليعل

 خ ورديالم الشكح ي يف تصحكسالطال املأ وقد ،ةيفاكرة والشرائع والكعن التذ يكالتردد حم أن ماك

  .جامع املقاصد

لوا ك بل استش،)حلتأ(لوا يف ظهور لفظ كستشيل مل ي قول احملمي بتقدنيالقائل أن ومما تقدم ظهر

  .تهيعرف بنأنه أ، واألصلمن جهة 

بعد ظهوره يف ي ال:  حمل منع، ولذا قال ابن العم}وركه منع الظهور املذيوف{: فقول املصنف

دان ياملنت مجاعة منهم السى ت علكن سإظهر، و هو األ)قاليرمبا (ن إ :احلوالة املصطلحة، وقال الوالد

  .الربوجردي واجلمال

  لفظ كشتق منها يأما ما  و،نعم لفظ احلوالة ظاهر يف احلوالة املصطلحة{



٣٣٣

 وأما لفظ أوصيت أو أوصيك بكذا ،لفظ الوصية ظاهر يف الوصية املصطلحة أن  كما،وره فيها ممنوعأحلت فظه

  فليس كذلك

  

ه، مع وضوح يل، واحملتال، واحملال علياحمل: شمل مثلي الإل مشتق وكرد يومل ، حالةإ و}أحلت

  .ظهورها يف املصطلحة

ور املشتق، فهو مثل صحة استعمال  وظهأ ظهور املبدني لعدم التالزم ب}ها ممنوعيوره فهفظ{

أَم نحن ﴿و )١(﴾وعلَّم آدم الْأَسماَء﴿: مكي ورد يف القرآن احلخر يف بعض ااالت، مثالًأحدمها دون اآل

ه يلإم والزارع واملضل بالنسبة  املعلّإطالقصح ي ال أنه  مع،)٣(﴾يِضلُّ من يشاُء﴿ و)٢(﴾الزاِرعونَ

  .سبحانه

 كاملشتق تابع للمشتق منه ومشار ألن ه نظر،ي ف: بقوله)ممنوع(قوله ى  علكره املستمسكذأما ما 

 فلعله مشتق من ، مشتقاً من احلوالة)كحلتأ(ون يك أن نعمي أن له األوىلان كله يف مادة االشتقاق، نعم 

  .المهكآخر  إىل ور،ك املذشكالتخلص من اإلينئذ يل، وحيالتحو

  .لزم التالزم يف الظهوري ة يف االشتقاق اليلتبعان إ : أوالً،هيد علريف

  .لينفع جعل املشتق منه التحويل، فال يالتحو إىل بالنسبة حىتصل األاحلوالة هي ن إ :اًيوثان

س ي فل)ذاك بيكأوص( أو )تيصأو(  وأما لفظ،ة املصطلحةية ظاهر يف الوصيلفظ الوص أن ماك{

   )٤(﴾ أَوالِدكُم  يفيوصيكُم اللَّه﴿:  ولذا قال سبحانه،}كذلك

                                                

 

 







٣٣٤

  .والة يف الصورة املفروضة حمل منعفتقدمي قول مدعي احل

  

  .ك ذلريغ إىل  املصطلحة،ري يف ج البالغة يف غ)يتيوص(واستعملت 

 ،فالنى  علكأحلت: ما قالي ف} قول مدعي احلوالة يف الصورة املفروضةميفتقد{ان كف كيو

  .نيعهو املتنه إ :ك ويف املستمس،}حمل منع{

ثبت ي أن الإان ظاهراً أخذ بالظهور كذا إ و،م منعه الظهوري لعدم تسل،الم املصنف نظركيف : أقول

  .ةريالسى  مقتضكذل أن  ملا عرفت من،خالفه

الم كصحح ي الة، الك الونيا وبهنياً بكون لفظ احلوالة مشترك كز املساليجتو أن علميومنه 

 ،نفع بعد ظهورها يف املصطلحةي ال ـ مي قابل للتسلريوهو غـ  كم االشتراير تسليتقدى  علألنهخ، يالش

  .ار، واهللا سبحانه العامليالزم منع الظهور الذي هو املعي  ال لغةًك صرف االشترافإن

  



٣٣٥

أو أحال املشتري البائع بالثمن على أجنيب  ،أحال البائع من له عليه دين على املشتري بالثمن إذا ):١٥مسألة (

  للمشتري مث بان بطالن البيع بطلت احلوالة يف الصورتني لظهور أو مديون يءبر

  

طلبه البائع من يالذي  }بالثمنى املشترى ن عليه ديذا أحال البائع من له علإ{ ):١٥ مسألة(

حالت أما لو ك ك ذلريغ إىل املستأجر،ى جرة دائنه علطلبه األيحال املؤجر الذي أذا لو كو ي،ترشامل

ون يمد أو ءيأجنيب برى البائع بالثمن عل ي املشترالأو أح{ ،جها الذي تطلبه املهرزو إىل املرأة دائنها

مث بان بطالن { ،احكجارة والنع واإليصحة البى ورة علكمثلة املذاحلوالة يف األبناء  حيث إن }يللمشتر

شرائع ما يف الك يف املنت، نيورتك املذ}نيحلوالة يف الصورت{ظهر بطالن  أي }بطلت{ه ري وغ}عيالب

  .هي علمجاعاإلالفخر ها، بل عن ريرامة واجلواهر وغك وجامع املقاصد ومفتاح الكوالقواعد واملسال

اح وقد دخل ا من كظهر بطالن الن إذا رناها، نعمكظهر بطالن احلوالة يف الصور اليت ذيذا كو

 فال تبطل ،احكنن مل تستحق بسبب الإاح استحقت املهر بسبب الدخول، وكدون علم منها ببطالن الن

  .ا تطلب منه املهرألاحلوالة، 

فتبطل احلوالة  ية وال مهر لبغيانت زانك ها نفسأعطته كن ومع ذلالانت عاملة بالبطك إذا أما

  .أيضاً

  لظهور {ورة كمنا تبطل احلوالة يف الصور املذإو



٣٣٦

  . الصورة الثانية هذا يف، والالزم اشتغال ذمة احمليل للمحتال،عدم اشتغال ذمة املشتري للبائع

املفروض إرادة احلوالة عليه من  أن إالء  وإن كان املشتري حماال عليه وجيوز احلوالة على الربياألوىلويف الصورة 

   فهي يف احلقيقة حوالة على ما يف ذمته ال عليه،حيث ثبوت الثمن يف ذمته

  

  . والرجل للمرأة، وعدم اشتغال ذمة املستأجر للمؤجر}للبائع يشترعدم اشتغال ذمة امل

 إذا كذلك، وأيضاًحة يانت احلوالة صحكجارة استفاد املستأجر من الدار مع بطالن اإل إذا نعم

 ،فاءيد واالستي لقاعدة ال،وجب عدم الضماني البطالن ال إذ ،عاً باطالًيع بيمن املب ياستفاد املشتر

  .فاءيفمرادهم صورة عدم االست

وهذا يف { واحد منهم ريما علل البطالن ذه العلة غك }تالل للمحيوالالزم اشتغال ذمة احمل{

  .خلإ يأحال املشتر أو :ره بقولهكما ذ أي }ةيالصورة الثان

وز جيه وي علحماالً يان املشتركن إو{ ياملشترى حال البائع علأ إذا  ما}األوىلويف الصورة {

ون العقود تتبع القصود، ى ك مقتض}أنال إ{ما اخترناه يف بعض املسائل السابقة ك }ءيالربى احلوالة عل

ى  عل}هياحلوالة عل{ البائع }رادةإاملفروض { أن  إىلضافة باإل، فال حوالة،قةيوال قصد للحوالة حق

 }ما يف ذمتهى قة حوالة علييف احلق يفه{ يذمة املشتر أي }ث ثبوت الثمن يف ذمتهيمن ح{ ياملشتر

  .نيشكالال اإلكنع مين رمبا ك ل،ءيالربى  علون من احلوالة يك حىت}هيعل ال{ يذمة املشتر



٣٣٧

   على ملك فإذا كان بعد القبض يكون املقبوض باقياً،يكون انكشاف البطالن قبل القبض أو بعده أن وال فرق بني

  

ن يكال مل إ و،يل ختلف الداعيمن قب د، الييل التقيان من قبك إذا منا تبطل احلوالةإ ألنهف: األولأما 

  .اهيف يختلف الداع إذا قاعاتيتبطل سائر العقود واإل ا المكوجه للبطالن، 

 إىل نقل ذمة أا ف احلوالةيما يف الذمة، فقد سبق يف تعرى للحوالة عل معىن  الألنهف: وأما الثاين

 ،نهيل لديفاًء من احمليانت احلوالة استكل يان مشغول الذمة للمحكه لو ياحملال عل أن مراألى ذمة، منته

  .ئاًيه بريان احملال علكذا  إخبالف ما

هم ريوابن العم وغ ي أمثال السادة الوالد والربوجردنيوت مجلة من املعلقكعلم عدم وجه لسيومنه 

 إىل نياحلوالة نقل الدن إ هيف: همايمها، قال ثانريم وغكيدان اجلمال واحليه السيل علكشأن إ و،املنتى عل

  .ما يف ذمته إىل ه اليذمة احملال عل

 تبطل األول، ويف لحظ أصالًي اً، وقد اليلحظ داعيل، وقد يداً للتحويلحظ ما يف ذمته قي نعم قد

  .ين النتفاء املقتضيريخده، وال تبطل يف األيد بانتفاء قياحلوالة بفقده النتفاء املق

 شارةما تقدمت اإلك ،مصب ال إذ ،د يف البطالنيون ما يف ذمته مصباً، وهو مثل القيكوقد : أقول

  . يف بعض املسائل السابقةكذلإىل 

 للمحال }ان بعد القبضكذا إ ف،بعده أو شاف البطالن قبل القبضكون انيك أن نيوال فرق ب{

   كلمى اً عليون املقبوض باقيكو{ه يمن احملال عل



٣٣٨

  .ةالثاني وعلى البائع يف ،األوىل ومع تلفه يرجع على احملتال يف الصورة ،املشتري فله الرجوع به

  

قة يما يف تعلك ،ةييف الثان يون املشتريمد أو ءي الربكملى وعل ،األوىليف الصورة أي } املشتري

ء، فله الرجوع به، ي الربكملى اً عليون املقبوض باقيكء يالربى البائع عل يحال املشترأ إذا ه فإن،الوالد

  .أخذ بدلهيل واحملتال ليل من احملى كذا تلف جاز له الرجوع علإو

ى وعل ،األوىليف الصورة {س له ي القابض ما لألنه }احملتالى رجع علي ومع تلفه ،فله الرجوع به{

  .س لهي القابض ملا لألنه }ةيالبائع يف الثان

ملعنا أ مما ،مهارية سوقه يف املؤجر واملستأجر وغيفكيتعرف  يالم يف البائع واملشتركمث من سوق ال

  .لكل يف اليه يف أول املسألة، لوحدة الدليلإ

مة يانت قك إذا ه،يبقدر ما تلف عل أو  البعض،كر نفس ذلقدا تلف البعض، فهل الرجوع بذإو

 ولذا فال ، املسألة مرتبطة بباب الغصب،مصراعي الباب واحلذاءكالبعض ختتلف باالنضمام وعدمه 

  .ه هنايالم فكطالة الإ إىل حاجة

  



٣٣٩

 ،باإلقالة أو بأحد اخليارات فاحلوالة صحيحةفسخ البيع مث إنوقعت احلوالة بأحد الوجهني  إذا ):١٦مسألة (

 ،عني يف ما انتقل إليه مث حصل الفسخياب فيكون كما لو تصرف أحد املت،لوقوعها يف حال اشتغال ذمة املشتري بالثمن

  يكون الفسخ قبل قبض مال احلوالة أو بعده أن  وال فرق بني، التصرف ال يبطل بفسخ البيعفإن

  

  .ول املسألة اخلامسة عشرأر يف كذ }نياحلوالة بأحد الوجهذا وقعت إ{ ):١٦ مسألة(

 علم حال مايار الفسخ، ومنه ياخلث اختار من له ي ح}اراتيبأحد اخل أو قالةع باإليفسخ البنامث {

ة، ائانت احلوالة مبك ل احلوالة، مثالًكة يؤثر يف عدم متامي كذل حيث إن ،ذا حصل االنفساخ يف البعضإ

 هلا بدون حمذور يف بقائها دلة لشمول األ}حةيفاحلوالة صح{ع أثر يف نصف احلوالة يذا بطل نصف البإف

 أو ة للمشتري،يونيدة باملديانت احلوالة مقك نعم لو ،}لوقوعها يف حال اشتغال ذمة املشتري بالثمن{

  .دهيبذهاب ق أو م بذهاب موضوعهك بطلت لذهاب احل، مصباًكون ذلك

 يف ما نيعيما لو تصرف أحد املتباكون يكف{ ،لفسخ أخذاً بالشرطانت مشروطة حق له اك إذا أما

ما قرر يف ك }عيبطل بفسخ البي ن التصرف الإف{ار ياخل أو قالةع باإليلبل }ه مث حصل الفسخيلإنتقل ا

  .اراتيحبث اخل

  ل يالدل ألن }بعده أو ون الفسخ قبل قبض مال احلوالةيك أن نيوال فرق ب{



٣٤٠

 وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق بني الصورتني واحلكم ، البائع على املشتري بالثمنفهي تبقى حباهلا ويرجع

 ،ا تتبع البيع يف هذه الصورةأل ،أحال املشتري البائع بالثمن على أجنيب إذا وهي ما ،بالبطالن يف الصورة الثانية

   ضعيف،األوىلعني خبالف الصورة ياببني املتحيث إا 

  

رجع يحباهلا وى تبق{احلوالة  أي }فهي{ نيتا الصورتلك باحلوالة شامل لكر ذلاملتقدم يف عدم ضر

رد ي أن هيه، فالالزم عليالبائع قد قبض الثمن من احملال عل ألن }بالثمن ياملشترى عل{ل ي احمل}البائع

  .عيالثمن بعد بطالن الب

صد وجممع ح وجامع املقايضا وهم أصحاب اإل}وبعض آخر{ يف املبسوط }خيوما عن الش{

 إذا وهي ما ،ةين يف الصورة الثانالم بالبطك واحل،ني الصورتنيمن الفرق ب{عنهم  يكما حى الربهان عل

ن إ ل من قالكالبطالن هو مذهب ن إ :رامةك بل يف مفتاح ال}أجنيبى أحال املشتري البائع بالثمن عل

  .ع بطلت احلوالةيذا بطل البإ ف}نيعياملتبا نيبحيث إا ع يف هذه الصورة، يا تتبع البأل{فاء ياحلوالة است

ا  فإ،املشتري بالثمنى ن عليه ديأحال البائع من له عل إذا  وهي ما}األوىلخبالف الصورة {

صحة احلوالة  أو ،همايما بطالن احلوالة فإ فالالزم ،ني الصورتني لعدم الفارق ب}فيضع{ ،التبطل

ة وقعت من املشتري يالثمن، ويف الصورة الثانى  من البائع علتعوق األوىلاحلوالة يف الصورة  ألن ،همايف

ن إ و،نيا الصورتتلكا يف الان بطالن الثمن لفسخ املعاملة موجباً لبطالن احلوالة لزم بطك  فإن،بالثمن

  مل 



٣٤١

  والتبعية يف الفسخ وعدمه ممنوعة

  

  .نيصورتا التلكن بطالن الثمن موجباً لبطالن احلوالة مل تبطل احلوالة يف يك

رامة التردد عن ك ونقل مفتاح ال،رشاد يف البطالنأنه لذا تردد احملقق يف الشرائع والعالمة يف اإلكو

  .كة املراد واملساليرة وغاكر والتذيالتحر

 ين بقإ و،ع بطلت احلوالةيذا فسخ البإ ف}يف الفسخ وعدمه{ع ية احلوالة للبيتبع أي }ةيوالتبع{

  .ةياملال والذمة باقى عل الذمة الى ون علكاحلوالة ت إذ }ممنوعة{ت احلوالة يع بقيالب

  .مال بعد الفسخ  الألنهداً بطلت احلوالة، يق أو ان الثمن مأخوذاً مصباًك إذا نعم

مل  أو اً،يذا أخذ داعإان له الفسخ للحوالة باعتبار ختلف الشرط، وك ،أخذ الثمن شرطاً إذا أما

  .لةن وجه لبطالن احلوايك مل لحظ أصالًي

ة ي ملحوظ ثالثة، والتبعريوغ ،ىخرأاً ي وداع،داً تارةًياملال مأخوذ ق: كقول املستمس أن علميومنه 

  .ىانته ،ة يف الفسخيتبع  الأيضاًها ي وف،ريغ ال األوىلختتص بالصورة 

ن  أم حسبهما باعتباركتلف احلخين اما اعتبارأر الشرط واملصب مع كذيمل نه إ :ه أوالًيرد علي

  .ود تتبع القصودالعق

  .ست خاصة بصورة واحدة فقطية ليالتبعن إ :اًيوثان

  .دهيد عدم عنه عدم قياملق ألن د،ية يف الفسخ يف القيبد من القول بالتبع النه إ :وثالثاً



٣٤٢

  : قال،نياملوضعبني ث فصل يالم الشرائع، حكظهر وجه التأمل يف يومما تقدم 

ه تردد، يع وفيا تتبع البألب السابق بطلت احلوالة يع بالعياملبالبائع بالثمن مث رد  يشترحال املأذا إ

 ،مر حادث مل تبطل احلوالةأب أو بياملشتري مث فسخ املشتري بالعى اً بالثمن عليجنبأأما لو أحال البائع 

ىانته ،نيعي املتباريا تعلقت بغأل.  

 ملحوظ ريغ أو اً،يداع أو شرطاًأو  داً،يق أو ما أخذ الثمن مصباًي، سواء فني الصورتنيفرق ب ذ الإ

ظهر وجه التأمل يف قول احملقق يما كوسط،  يف األى ومراع،نيريخ، وعدمه يف األنياألوليف االنفساخ يف 

  .ىانته ،نيبطلت احلوالة يف املوضع ـ من أصله ال من الفسخأي  ـ عي، ولو ثبت بطالن البكبعد ذل

ل يقف أمام هذا التفصي، وال أيضاًمها هنا ريد وغيق املصب والنيل بي التفصكذ الالزم نفس ذلإ

ن قلنا إه، ويلظهور عدم اشتغال ذمة احملال عل: قولهبالم الشرائع كل يرناه قول اجلواهر يف تعلكالذي ذ

ى ث ثبوت الثمن يف ذمته، فهي حوالة عليه من حيرادة احلوالة علإ الفرض  فإنءيالربى جبواز احلوالة عل

  .ىانته ،هيما يف ذمته ال عل

 ني يف الصورتكفرض ذلي ومل ،جعل الثمن مصباً أو دةيون احلوالة هنا مقكذ ملاذا فرض إ

  .ل فروض الشرائع الثالثةكحناء اخلمسة يف ل األى كن تصوره علكميعقد احلوالة  أن ، معنياملتقدمت



٣٤٣

ا إ قلنان إ اال ببط: ورمبا يقال، وذا املعىن ال فرق بني الصورتني،واقعة على الثمنحيث إا نعم هي تبع للبيع 

ا معاملة مستقلة الزمة ال تنفسخ أل ،استيفاءا إ  البقاء وإن قلناقوى واأل،اعتياضا إ قلنان إ  وتبقى،استيفاء

  بانفساخ البيع

  

ن حاول إ و}ني الصورتنيفرق ب ال الثمن، وذا املعىنى واقعة علحيث إا ع ينعم هي تبع للب{

رة ك والقائل العالمة يف القواعد والتذ}قاليورمبا {س بفارق ينهما مبا لي جعل الفرق بكاملستمس

 قال }اضياعتا إ ن قلناإ{ أيضاًحاهلا بعد الفسخ ى  احلوالة عل}ى وتبق،فاءياستا إ قلنان إ االببط{

  :مبا لفظه األوىلما يف ك

رفاق، إ نوع ألنهفاء بطلت ياحلوالة استن إ  قلنا فإنب سابق،يولو احتال البائع مث ردت السعلة بع

ه  فإنعطاه صحاحاً، مث فسخأسرة فكبدراهم مى ما لو اشتركرفاق، ئة اإليبطلت هصل األذا بطل إف

رجع يه  فإنبيما لو استبدل عن الثمن ثوباً مث رد بالعكاض مل تبطل، ياعتا إ ن قلناإاح، وحرجع بالصي

  .بالثمن ال الثوب

ظهر وجه النظر يف قول ي ك، وبذلعماأل  باملعىن}فاءياستا إ ن قلناإو{للحوالة  }البقاء قوىواأل{

ا أل{اض ظاهر ياالعتى دعو إىل ورة خروجاً عن الفرض، ورجوعاًكاملذى ون الدعوكد اجلمال يالس

خ الزمة ال تنفسخ بانفسا{ع، بل هي يتبطل احلوالة ببطالن الب فاًء جمرداً حىتيإس ي فل}ة مستقلةلمعام

من باب  قة، اليان احلقي من باب ب)الزمة(، فقوله كذلكمر ان األكن احلوالة الزمة ك بل ولو مل ت}عيالب

  .هيتوقف عدم البطالن عل



٣٤٤

 أو دفع ، بدراهم مكسرة فدفع إىل البائع الصحاحشيئاً ىاشتر إذا  كما،وليس حاهلا حال الوفاء بغري معاملة الزمة

   ال الدراهم املكسرة،اآلخرء انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشيه إذا حيث إن ، آخر وفاًءبدهلا شيئاً

  

ى ذا اشترإ{ )سيل( مثال }ماك{ع يترتبط بالب  حىت} معاملة الزمةريس حاهلا حال الوفاء بغيول{

  .}ئاً آخر وفاًءيدفع بدهلا ش أو البائع الصحاح إىل سرة فدفعكئاً بدراهم ميش

 املدرب، ريوان غيوان املدرب واحلياحلكب ي الثمن نوع قرنينه وبيون بيكخر قد الشيء اآل: أقول

 ة،ية دون اخلصوصيالحظ املال إذا صلح وفاًءيالمها ك و،الشجر واحلجركد ينهما نوع بعيون بيكوقد 

هما وفاء، فقول يلكان يف كة يحظت املالإذا لواض، ويهما اعتيلكان يف كة يحظت اخلصوصلو إذا هفإن

جنيب عما يف أخر الوفاء أرادها يف الذمة واجلنس اآل ألن ،إشكال من الوفاء كون ذلكيف : كستمسامل

 ين تنازل املشتركميسرة كان االختالف بالصفات مثل الصحاح املك إذا نعم، داًء لهأون يكالذمة فال 

ذات، وهذا ال إىل ون الوفاء بالنسبةيك ف،سوركح بدل امليالصحك ، املوصوفريدفع غيعن الوصف ف

  .ىانته ،أيت مع اختالف الذاتي ال املعىن

ون يك األولة، ففي يمع اخلصوص أو ةياالختالف بقصدمها املال أن قد ظهر إذ  ظاهر الوجه،ريغ

  .اضاًيالمها اعتكون يكالمها وفاًء، ويف الثاين ك

 }سرةكاهم املالدر  ال،خرء اآليالش أو ه ما دفع من الصحاحيلإرجع يع يانفسخ البحيث إنه إذا {

  .عيها البياليت وقع عل



٣٤٥

احلوالة عقد  حيث إن ، خبالف ما حنن فيه، بل يتبع البيع يف االنفساخ،فإن الوفاء ذا النحو ليس معاملة الزمة

  . من االستيفاءالزم وإن كان نوعاً

  

عطاء إاملعطي أعرض عن صفة الصحة عند  ألن سرة،كه الدراهم امليلإرجع ي أن بل الالزم: قالي ال

أعطاه دابة  إذا كذلكبدون صفة الصحة، و أي رة فقط،سكطلب منه بعد الفسخ امل ييحة، فالذيالصح

  .عراضالصفة سقطت باإل ألن به املشتري، يان الدابة املعلمة ورضك معلمة مريغ

  : قالي ألنه

   .صاحبه إىل ءيل شكجع ري ف،نيكن مل أكع يعل البجيالفسخ  :أوالً

  .راضإذا ذهب القيد ذهب االعاض مقيداً، فركان االع: وثانياً

  .هيرجاع فن اإلكمي براء الاإلكنه إ :قاليوال 

 براء،اإلكن يكث الفسخ مل يرون الرجوع حيم أاً ويد اعتباراً عقالئيان القكث يح: قالي ألنه

ى ل عليدل ال إذ ،س املقام من املستثىني ول،ال ما استثينإات يالعقالئى مضأ الشرع يف املعامالت فإن

  .االستثناء

حالة  إىل ل شيءكجع ري ف}ع يف االنفساخيتبع البي بل ،س معاملة الزمةين الوفاء ذا النحو لإف{

ان نوعاً من كن إاحلوالة عقد الزم، و حيث إن{ من احلوالة }هيخبالف ما حنن ف{ع يقبل الب ما

  .}فاءياالست

انت كن إ  مالهنياحملتال بعى ه علياحملال علع رجع يقبض احملتال املال مث ظهر بطالن الب إذا مث

  .)١(ديالى علانت تالفة لقاعدة كن إ  وببدهلا،موجودة

  .ركوللمسألة فروع تظهر مما ذ

  

                                                

 



٣٤٦

 فقبل ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه مبا عنده،كان له عند وكيله أو أمينه مال معني خارجي إذا ):١٧مسألة (

 وإذا مل يدفع له الرجوع على احمليل لبقاء ،وإن مل يكن من احلوالة املصطلحة، لدفع إليهاحملال عليه وجب عليه ااحملتال و

  شغل ذمته

  

ه مبا يلإدفع يه لي عله خارجي فأحال دائننينه مال معيأم أو لهكيان له عند وكذا إ{ ):١٧ مسألة(

ق حي إذ }هيواحملال عل{ ،نفسه ومالهى تسلطه على  مقتضألنهقبل، ي ال أن ق لهحيذ  إ}عنده فقبل احملتال

احملتال خالف  إىل دفعهي أن  جربه فإنه،يحاله علأمن  إىل ، الكاملال إىل لف بدفعهك مألنهقبل ي ال أن له

  .نفسهى سلطنته عل

 إذ نفسه،ى سقط سلطنته علي احملتال ال إىل ل الدفعكيقبول الو أن  الظاهر}هيلإه الدفع يوجب عل{

ل، ولذا ينفس احمل إىل دفعهي و،رجع من قبولهي أن قبل أن ل بعدكي فللو،ءس عقداً الزم الوفايالقبول ل

 ه بالدفعكذن مالإ ريرار عن التصرف يف املال بغفن الكميما كو:  قالك يف وجوب ذلكل املستمسكأش

  .كاملال إىل رجاعهإن بكمياحملتال إىل 

 ري بغكلزم التصرف يف مال املالي  لئال،احملتال إىل نئذ وجب الدفعي حكاملال إىل تعذر الدفع إذا نعم

  .قبوله احلوالةى توقف وجوب الدفع علينئذ ال يذنه، وحإ

  .ذمة إىل ن من ذمةيس انتقال الدي لألنه }ن من احلوالة املصطلحةيكن مل إو{

  ى له الرجوع عل{احملتال  إىل ه املالي احملال عل}دفعيذا مل إ{نئذ ي ح}و{



٣٤٧

  . إليه للغروركانت اخلسارة الواردة عليه مستنداً إذا  ضمن الوكيل احملال عليهولو مل يتمكن من االستيفاء منه

  

 القبول ال أن قد تقدم إذ ه الدفع،ين استعد احملال علإ بل له الرجوع و}ل لبقاء شغل ذمتهياحمل

  .س بعقد الزم الوفاءي لألنهسبب اللزوم، ي

ل احملال كيضمن الو{ حالهأ أن بعد ليمن احمل أي }فاء منهيمن االست{ احملتال }نكتميولو مل {

احملتال ى  عل}هيانت اخلسارة الواردة علكذا إ{ ،ن فالتقاص منهيكن مل إجباره، وإ فللمحتال }هيعل

 ه فإنان غاراً له،كعطاء احملتال املال، إث قبل يه حي احملال عل فإن}للغرور{ه ياحملال عل إىل }هيلإمستنداً {

من غر، فهو مثل  إىل رجعي واملغرور ،ريل تغركيالدفع، فقبول الوى ل عليال احملن قبل أجرب احملتيكمل إذا 

  .هيل مما أوجب تعذر الرجوع عليمات احمل أو ه وسافريقبل احملال عل إذا ما

السادة الوالد وابن العم والربوجردي ك ،املنتى وت علك بالسنيده غالب املعلقيوهذا هو الذي أ

ه ما تقدم، ولذا يته، وفيف غايشبث بقاعدة الغرور ضعتد اجلمال بأن اليه السيل علكن أشإهم، وريوغ

نع من صدق مي قاعدة الغرور شاملة للمقام، وجمرد عدم وجوب الوفاء بالوعد والقبول ال: كقال املستمس

  .ىانته ،الثقة بالوفاء بالوعد إىل وجوب الوفاء، بل مستنداً إىل ن مستنداًيك الغرور مل  فإنالغرور،

   من االغتشاش يف هذه املسألة، نياملنت بعض املعلقى ل علكا ما أشأم



٣٤٨

منا باختالف إباالغتشاش، وى  فال ترم،هاينظار الفقهاء فأسائر املسائل اليت ختتلف كا إ :هيفف

  .النظر

  .واهللا سبحانه العامل

  .نيحممد وآله الطاهرى ، والصالة والسالم علنيهللا رب العامل واحلمد

  قم املقدسة

  يازريالش ينياحلس يحممد بن املهد
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