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  مت التصحيح، : مالحظة

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

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  السادس واخلمسوناجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  ةالوديعة ـ العاريكتاب 

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

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

  



٥

  

  

  

  

  كتاب الوديعة

  



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

  ةیعتاب الودك

  

  .سلوب الشرائعأى ون علكي أن والغالب

دفع  إذا  أيضاًهوأودعت، هعند ةًيعون ودكي إليه دفعته أي ،أودعته ماالً: يقال،  واحدة الودائعيوه

  : ن فيه نظر من وجوهكل ،ذا قال بعضهمك، ضدادهو من األ و،بلتها فقكون وديعة عندك ي ماالًكليإ

اللغة ألفاظ  يف يوجد أنه ىدليل عل ال أنه بعض مباحث الفقه وغريه من يف رناهكما ذ: األول

 القرء مبعىن:  قالواثالًم، يف مجيع الصيغ املطرد العام املعىنى انت واحدة دلت علك إذا  بل املادة،ضدادأ

لمات كة جبمع الءلقراومنه ا، من قرء وهو اجلمع أنه ن الظاهركل،  وهو من ألفاظ الضدادحليضاالطهر و

، ل قرءكقيل ل للرحم يف الثاين واألولطهر مجع للدم يف  والل من احليضكيف حيث إن و، يف اللفظ

  . ضداد ألفاظ األذا سائركوه

ى علعنده بالفتح يدل عسر واملودكع بال باملوِديداعاملفعول من اإل واختالف اسم الفاعلن إ :ثاينلا

  .  فتأمل، الفاعل واملفعوليامس مل خيتلفا يف الإليهما وكأودعته ل أن صحة دمع

  اللهم ، ما هو واضحك ي الودايع دورة بواحدةتعريف الوديعن إ :الثالث



٨

 كعن مثل ذل الإ ن عالجاًوجيد  حيث الة يف اللغكثر ذلكما يك ،الذهن إىل ريد التقريبأ إذا الّإ

  .يف التعاريف

 ةبضاع أو المكء من ي شكتر وإنسان  فاجلامع ذهابةوداع واحد والةملادة يف الوديعاحيث إن مث 

ون رحيه ك الوديع لسنسانواإل، عهيقال ود  الذهب ومل يقل له شيئاً إذا ولذا، هحنومها عند املفارق عنأو 

باعتبار املوصوف الذي  ة الوثيقءتاك ةالوديع وتاء، ف املهتاجفيها خبال يتصرف  عنده الةأن الريح وديعك

  . هو العني

  : ة ثالثأموروالنظر يف (:  فقد قال يف الشرائع،حال أي ىوعل

  . )استنابة يف احلفظ يف العقد وهو: األول

 أو تاب املتعرض للعقدك يراد به ال،تاب الوديعةك :العني فقوهلم الوديعة مبعىنحيث إن : أقول

، للحقيقة االعتبارية املتحققة بينهماأو ، الصادر من املستودع عنده للمعىنأو ، الصادر من املودع معىنلل

 يريدون املعىن مأن الظاهر كل، رارهكت إىل يتاب البيع فال داعك يف كمثل ذل إىل وحيث قد أملعنا

املتحقق من  فصرف املعىن الّإ و،قبولستنابة املتعقبة بال به االيراد أن بد فتفسريه باالستنابة ال، خرياأل

  . يطلق عليه يف العرف الوديعة املودع دون قبول املستودع ال

فظ البيع والصلح لكون لفظ الوديعة كالظاهر (: ره اجلواهر قائالًكومنه يعلم وجه النظر فيما ذ

 للمعىنأو ، املترتبة عليهاثارها وغاياا آل أو للعقود ءمساأا أحينئذ يف   البحثفيأيت، حنوها وجارةاإلو

مرجع  أن أو، خري األصحواأل... ستنابة يف احلفظ هنا  وهو النقل يف البيع واالبالصادر من املوج

  .)١( )واحد معىن إىل اجلميع

تاب البيع كرناه يف ك ملا ذ،تابةكال أو شارةاإل أو  املتحققة بالفعلعاطاةوالظاهر حتققها باللفظ وبامل

  . كهنا إليه ما أملعناك،  بل يف سائرأقسام العقود أيضاً،منيدته يف املقامن الدليل بعد وح

                                                

  .٩٦ ص٢٧ج: جواهر الكالم )١(



٩

حصول ى بعضهم ادع أن )١(رنا يف بعض املباحثكقد ذ(: ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر

، عاطاةيف عرفهم باملى وهو املسم بالعقد وغريه  حيصلفالبيع مثالً، بواسطة العقد وغريه مساءهذه األ

ى وقوعها بغري العقد على السرية القطعية على يف دعو هماكشترا الكذلكمر هنا عنده األ أن روالظاه

روه من عقدها املتوسع فيه ويف غريه من كذ  مارييقع بغ مان إ ىان قد يقال بل يقوكن إو، وديعة اأ

- نإحنوه و فيها والردى قبول دعوكختص ا مها املكعليه ح يوديعة حبيث جير  الأمانةالعقود اجلائزة 

ى هم اسم البيع علإطالق حنو ،لعدم متييز بني العنوانات الشرعية أو ،ان يطلق عليه اسم الوديعة تساحماًك

- الظاهر من تعريفهم العقد اختصاص مسماهمث إن . كذلكل وجه بعوض عنها كباحة العني من إ

مجاعة بل هو صريح  وهر من املصنفن قد يظكل، قوالب منها ومن األكاملر و،فعالاأل لفاظ دونباأل

املتعارف من لفظ  فإن ، ومل جند له شاهداً،يالقبول الفعلي و اللفظجياببعضهم حتقق العقد اجلائز باإل

ر حتقق كنعم ال ين، قود بصيغ العةسماامل يألفاظهما ه ووالقبول القويل  القويلجيابيبه من اإلكالعقد تر

اسم  اسم العقد بل وال حتقق ييقتض  الك وذل، من الفعلني باملفروض وبغريه مثالًمانةاألاسم 

  . )٢()الوديعة

بطل ي من طرف واحد وإيقاع الذي هو اإلذن فخبال ،اتيقاعاإل الوديعة من العقود المث إن 

  .ان عقداًك إذا  خبالف ما،اإلذنيسقط   ورفضه الطرف ملاإلذنان من باب ك فإنه إذا ،اإلذنبطال إب

 ماك، ءيش  ليس من العقد يفكن ذلك ل،ذن الشارعإ بنسانما يأخذه اإلى وديعة علورمبا يطلق ال

 أنه  العتبار،الوديعة الغصب أيضاً يطلق عليهكذن املودع إالشارع وال  ذنإب  النساناإل أخذهأنه إذا 

   تاب عقداًكلهذا ا ورة يفكون الوديعة املذكو، ي اللغوا هذين املقامني مبعناهفالوديعة يف،  عندهأمانة

                                                

  ).وقد ذكر هناك: (يف اجلواهر )١(

  .٩٧ـ ٩٦ ص٢٧ج: جواهر الكالم )٢(
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 ل عقد مبثلك عامة لاماًكمما جعل الشارع له أح ـ يقاع من العقد واإلالًك فإن ،يشهد له العرف

وفوا بالعقودأ)امه يؤخذ من الشرعكالعرف وأح من موضوعه يؤخذ ـ إيقاع لكل  أو)١ .  

 جياب بني اإلنشائية الربطإال يف اعتبار كشإخالف ممن يعتد به وال  ال: ولذا قال يف اجلواهر

العقود  وغريها من جارة حنو البيع والصلح واإلفعالاأل أو قوالانت باألك سواء ،مثالً والقبول يف الوديعة

  . احة الطعامب إ القصدين والرضا من الطرفني حنومل يلحظ فيها الربط بنياليت باحة  واإلاإلذنا من  أال

  . ) وقبولإجياب ىل إويفتقر(: الشرائع قالمث إن 

 إنشاًء ئل واحد منهما ينشك فإن ،نيجياب اإلإمكاناح ك البيع والنتايبكرنا يف كنا ذكل: أقول

  .املصافحة باليد أو التسامل باللفظك ،الطول يف أو ان يف عرض واحدكسواء ، خر اآلنشاءمرتبطاً باإل

تب كال يف بعض كفقد عرفت وجه ذل) معناهى ل عبارة دلت علكويقع ب (:كأما قوله بعد ذل

  . باالختالف أو جمازيني أو فظان حقيقينيلان الكسواء ، عبارة خاصةى دليل عل ال ألنه ،السابقة

عرفت  بل قد ،)القبولى  الفعل الدال عليفكوي: (ك قال بعد ذلاللفظ أصالً إىل وحيث مل حيتج

  . أيضاًجياباإلى فاية الفعل الدال علك

 به يف حتقق ءتفاكوظاهرمها اال: مها اجلواهر بقولهركغربية الذي ذومل يعرف وجه الغرابة واأل

  .ظ والضمان مع سببه خبالف القولاحلف جيب به وونه أصرح من اللفظك قالوا ل،العقدية

اليت الة كالوى  قياساً علجياباإل يف طرف كتفاء بنحو ذلكاال هم منعن بعض  ماكأغرب من ذلو

  . كمل يثبت فيها ذل

                                                

  . ١اآلية : سورة املائدة )١(
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جيب معه احلفظ  أنه عرفتوأما الفعل فقد :  أيضاً حيث قالكول املسالم وجه النظر يف قمنه يعلو

 هنا امنا جيب يحيث حيصل القبول الفعلم اليد وكثبوت ح إىل  نظراً حتققت به الوديعة أم الءسوا

  . اا تصري وديعة شرعية حفظها ال

 ،رامةك يف مفتاح الماكفاية والرياض كبالفعل صرح به يف جممع الربهان وال جيابفاية اإلكمث إن 

 أو فعل أو  دال عليهما من قولءيل شكفاية ك رناهكذ ماى بل مقتض، رةكاه يف الدروس عن التذكحو

تعد وديعة هلا  فإنه ،الدابة إليه  فأرسل،كدابت أودعين: قال لو أنه والذي منه، كغري ذل أو شارةإ أو تابةك

  . دلة فيشملها األكالعرف يراها ذل ألن ،امهاكأح

  :ربعةاألدلة الوديعة األ مشروعيةى عل أن رواكمجاعة من الفقهاء ذ إن مث

  .)١(أهلها إىل ماناتاأل تؤدوا أن مكن اهللا يأمرإ: تاب قوله سبحانهكروا من الكوذ

  .)٢(ليتق اهللا ربهفليؤد الذي اؤمتن أمانته و: تعاىلوقوله 

 يستلزم مشروعية  المانةبأن وجوب رد األى املدعى يتني عليناقش يف داللة اآل ن يف املناهل قدكل

 ألن لزم جواز الغصب الإو،  بوجه من الوجوهمانةانت فرداً من أفراد األكن إالوديعة وجوازها و

  . رهكما ذكوهو  ، جيب ردها فتأملأمانةاملغصوب 

  .غبار عليها العقل عليها ال ومجاعاإلنعم داللة السنة و

 ألم ةكان يف مكانت عنده ودائع ملا ك )اهللا عليه وآلهصلى ( أنه اخلاصة والعامةى وقد رو

: )عليه السالم( يفلما أراد اهلجرة قال لعل، ظهاره النبوةإبعد   حىتمانةيعدونه أميناً صادقاً فيستودعونه األ

  .)٣(تواريخ املشهورةالما يف ك ،أهلها إىل هادر

  ،رةكما يف التذك ،عبكبن  أيب العامة رووا عن أن ماك

                                                

  . ٥٨آلية  ا:سورة النساء )١(

  . ٢٨٣اآلية : سورة البقرة )٢(

  . ١٢الوديعة حكتاب  من ١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: املستدرك )٣(
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ن ك ل،)١(كختن من خان  والكتمنمن ائ إىل مانةألا أد: قال )صلى اهللا عليه وآله(النيب ن أ

  .  فيه ما عرفتكاالستدالل بذل

  : ثريةكأعم  يهاليت  مانةلفظ األى تدل علاليت لفظ الوديعة وى  فالروايات الناصة عل،انكيف كو

  . )٢(البضاعة مؤمتنانلوديعة وصاحب ا:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب، فعن احلليب

ل ما ك: فقال:  قال،الفضة عن وديعة الذهب و)عليه السالم( اهللا عبد سألت أبا: وعن زرارة قال

   .)٣(تلزم ن مضمونة الك تان من وديعة وملك

  . غريمهاإىل 

  : التواتر فوق حد ي فهمانةلفظ األى أما الروايات الدالة عل

،  السالمكؤيعفور يقر أيب اهللا بن عبد: )عليه السالم( اهللا عبد يبقلت أل:  قال،همس أيب كفعن

انظر : كجعفر بن حممد يقول لن إ :قل له اهللا فأقرأه السالم وأتيت عبد إذا ،السالم عليه وكوعلي: قال

منا إ )عليه السالم( علياً فإن ،فأمزمه )صلى اهللا عليه وآله( اهللا عند رسول) عليه السالم( ي علما بلغ به

   .)٤(مانة األأداء وبصدق احلديث) صلى اهللا عليه وآله( بلغ ما بلغ به عند رسول اهللا

 ثرة صالم والكال تغتروا ب: قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، غريهسحاق بن عمار وإوعن 

 ن اختربوهم عند صدقك ل،ه استوحشكلو تر الصوم حىت والرجل رمبا هلج بالصالة فإن ،بصيامهم

  . )٥(مانة األأداء واحلديث

 سجودهوع الرجل وكطول ر إىل  تنظرواال: )عليه السالم( اهللا عبد أبو قال :ىيف رواية أخرو

   .)٦( أمانتهأداء وصدق حديثه إىل ن انظرواكل و،كتوحش لذلسه اك تر فلو،ء اعتادهي شكذلفإن 

                                                

  . ١٢ من الوديعة ح١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك )١(

  . ١ من الوديعة ح٤ الباب ٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٤ من الوديعة ح ٤ الباب ٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  . ١ من الوديعة ح١اب  الب٢١٨ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . ٢ من الوديعة ح١ الباب ٢١٨ ص١٣ج: الوسائل )٥(

  . ٣ من الوديعة ح١ الباب ٢١٨ ص١٣ج: الوسائل )٦(
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 مسعت رسول اهللا: ذر قال أبو: ل قا)عليه السالم( جعفر أيب عن، عن أبيه، عن حنان بن سديرو

 يالوصول للرحم املؤد ذا مرإف ،مانةاألافتا الصراط يوم القيامة الرحم وح: يقول )صلى اهللا عليه وآله(

فأ به الصراط يف كطوع للرحم مل ينفعه معهما عمل وتق المانةاخلائن لأل ذا مرإو، اجلنة إىل  نفذمانةلأل

  .)١(النار

  . ثريةك الغريها من الرواياتإىل 

  . )مل يقبلها إذا ولو طرح الوديعة عنده مل يلزمه حفظها(: قال يف الشرائع

 ال والوديعة الشرعية يف املقام، يةكما مالإما شرعية وإالوديعة  ألن ،القاعدةى وهو مقتض: أقول

بول بدون تتحقق الوديعة بالق ما الكف، القبول وجيابية عقد يتحقق باإلكة املالوالوديع، دليل عليها

ما  أو شارةًإ أو تابةً أو كفعالً  أوان القبول قوالًك ءسوا،  دون القبولجياب ال تتحقق باإلكذلك جياباإل

  . الوديعة قبول مل تتحقق أي نكمل ي فإن ،كأشبه ذل

ما ك، كهناى يبق أو ، الطارح الوديعة ويذهبكيتر أن فرق يف عدم ضمان املطروحة عنده بني وال

 أو قبلها أنه يفعل شيئاً يزعم صاحب الوديعة أو يقول أن مل يقبلها بني إذا م ضمان الطرففرق يف عد ال

  . يؤثر يف الواقع الزعم ال ألن ،ال

 لوجوب ك بعد ما غاب املالهان ذهابكمث إن يأ(:  حيث قالكومنه يعلم وجه النظر يف قول املسال

  . )فايةكالى  عل واجباًونكعانة احملتاج فيإالرب وى احلفظ من باب املعاونة عل

مهيته  الشارع احلفظ يف مثله ألجياب إل،حصلت الوديعة الشرعية إذا منا يصح فيماإ كن قوله ذلإف

 ماى بعض صوره على ال علكشاإل فإن ، مطلقاً غري ظاهركاملسالى ال اجلواهر علكشإوعليه ف، مطلقاً ال

  . عرفت

                                                

  . ٤ من الوديعة ح١ الباب ٢١٩ ص١٣ج: الوسائل )١(
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مدة  ذا قبل املوضوع عنده بعدإف،  فوراًجياب اإللزوم حتقق القبول بعدى مث حيث مل يدل دليل عل

 بالتفريط ضمن البعض الذي حصل كبعضه بعد ذل وك تلف بعضه قبل ذلذاإف، القبول وديعة صار بعد

  . القبول التفريط فيه بعد

 أو  قولياًان قبوالًكسواء ، افكمنا القبول وحده إ و،والظاهر عدم اشتراط القبض يف حتقق الوديعة

صل  فاأل،القبض حمقق للعقد أن ىدليل عل ال إذ ،تابة وغريمهاكالشارة والفعلية من اإل بأقسام ،ياًفعل

  .عدمه

أخذها وقال بعد  أو ،للوديعة هلا ال انكهدية والقبول  أنه  زعمت: مث قالالقبول لفظاًظهرذا أإو

 إالّ ليس عليه، و بنيتهملأع ألنه ان القول قولهك ،الوديعة حنوها ال أو زعمه هدية قبض مانه إ :كذل

  . اليمني يف مقام التنازع

 شأا حىتها وكيتر أن يردها عليه ال أن زملال فا،وديعةنه إ ك قال املالهدية مث أنه ولو قبلها بزعم

 أو الوديعة أو اهلبة أو ان بزعم اهلديةكسواء ، ل يد حتققتكمطلق يف  فإنه ،اليدى عليتلف لدليل 

  . ها غري موجب للضمانكون تركي حىت املقام خروجى دليل عل وال، ما خرج إالّ غريها أو الغصب

 قصد ل فيماكن قصد الإ و،قصد احلصةن إ مها ضمن حصتهها عند نفرين فقبل أحدكولو تر

  .ل وديعة عندهكون الك لل تبعاًكعم ضمن الاملودع األ

 إىل لنسبةصار وديعة با، خراآلمها دون حداها عند واحد فقبل ما ألكانت الوديعة الثنني فتركولو 

  .غري املقبول املقبول دون

ن إ  شرعيةأمانةون كمنا تإو، ن قصد القبولإوناً مل تتحقق الوديعة وجمن أو  طفالًكان التاركولو 

  . ما تقدمى ان من الواجب عليه حفظها عل أو كملسها

 من  ملا سيأيت،ن قبلهاإو يعةما أشبه مل تتحقق الود أو جمنوناً أو ان املودع عنده صغرياًكولو 

  املستودع عنده ل واحد من املودع وكون كي أن راطاشت
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  . بالغاً عاقالً

 من أودع صبياً مل يبلغ احللم وديعة فأتلفها فال: ما يف رواية الدعائمك )عليه السالم( قال الصادق

  .)١(ضمان عليه

  .  من الشرائطكذل غريإىل 

وجوب ى  عل،ما يف املناهل وغريهك ،أقامها بعضهماليت دلة  األرناه يظهر وجه النظر يفكومما ذ

  .أحوطنه إ : مثل قوهلم،نه يصبح وديعةأاحلفظ و

 كن هناكي نفسه ومل أمانةاحلفظ واثقاً بى  علاًان قادركلو  أنه رة منك به يف التذكمثل ما متسو

  .من املصاحل العامة ألنه  القبوليهب علجي أنه ىقوه فاألريغ

  . )٢(ىالرب والتقوى تعاونوا عل: تعاىلالرب فيجب لعموم قوله ى عانة علإالقبول ن  أومثل

وال  ضرر ال: )صلى اهللا عليه وآله(  وهو غري جائز لعموم قوله،ضرار بالغريإ القبول كن ترأو

  .)٣(ضرار

 وال ،فراد حاجة املؤمن يشمل املقام خرج منها بعض األءوجوب قضاى عل ن العمومات الدالةأو

  .مندرجاً حتتهاى  فيبق،خروج حمل البحث منهاى دليل عل

 ن الغري الأو، أنفسهمى مقاومة تسلط الناس علن كتتم الاليت  من الوجوه الضعيفة كذل غريإىل 

  . هو مفقود يف املقامو يبدليل شرع إالّ ن من خرق هذه السلطةكيتم

، رهكما ذكهو  و) يضمنها لو أمهلة والقبضها مل تصر وديعى  علرهكأذا لو كو(: مث قال الشرائع

 وجممع كحرير واللمعة والروضة واملسال والترشادل من النافع والقواعد واإلك كذل إىل وقد ذهب

دلة شرط صحة الوديعة القبول اختياراً لأل ألن ،عن بعضهم يكما حى  عل،غريهمفاية وكالفائدة وال

  :  املستفاد من قوله سبحانه)مكعقود( يتحقق النه  ألك وذل، اخلالف فيهيبل عن الرياض نف، العامة

                                                

  . ٤ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٥٠٧ ص٢ ج:املستدرك )١(

  . ٢اآلية : سورة املائدة )٢(

  . ٥ و٣ من كتاب إحياء املوت ح١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ج: الوسائل )٣(
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ات وهو مقطوع يقاعاإلمجيع العقود وك يف مثل ذلى جلر الإ و،باالختيار إالّ )١()وفوا بالعقودأ(

  . العدم

 يريده ال هو ال ويداعاإلى  املودع علكره أنه لو ألماك ،هغري وكراهدليل رفع اإل إىل ضافةباإل هذا

  . قصدهأعلم بنيته و ألنه ،اليمني إالّ يهس علي فلكراهأحدمها اإلى ن ادعإو،  الوديعةكيتحقق بذل

 كراهمل يضع يده عليها بعد زوال اإل إذا مباـ املنت  يف ماه ـ جيب تقييد(:  قالكاملسالمث إن 

 مانةأوديعة أم  كصري بذلتهل و، كراهن مل جيب باإلإجيب عليه احلفظ باليد اجلديدة و حينئذ فإنه ،خمتاراً

عه الوديعة لعدم مل يتحقق م أنه  غايته،يف احلفظ  قد أذن له واستنابهكاملال ألن األول حيتمل ،شرعية

وقع   الشارع ماءلغاإومن ، الزمة القبول غري وجيابواملقارنة بني اإل، نحصل اآل  وقدالقبول االختياري

لفرق بني ن اكومي، كاملال إىل بالنظر ض الالقاب إىل ه بالنظرءلغاإل بأن ك ويش،يترتب عليه أثر  فالبقاًسا

مه كل واحد حك لًءعطاإ األولدون الثاين ى فيضمن علوضع اليد عليها اختياراً بنية االستيداع وعدمه 

  .)٢()يصلاأل

ين العقد ك لتحقق ر،يةكيعة مالان ودك وقصد القبول جياباإل يبقن إ أنه القاعدةى ن مقتضكل

 أنه زعم إذا ماك كحنو ذل أو رادته الغصبإ ووضع يده عليها باعتبار جيابمل يبق اإلن إو، فيما حنن فيه

  .  شرعيةأمانة فهو كشبه ذلأما  أو رثهإ أنه وارثه فوضع يده عليه باعتبار مات وهو

القبض مل يضمن ى  علكرهأ ذا لوكو(: ره يف الرياض حيث قالكومنه يعلم وجه النظر فيما ذ

   فيضمن  خمتاراًك يده عليه بعد ذلوضع أو تالفمع اإل الإمطلقاً 

                                                

  . ١اآلية : سورة املائدة )١(

  .٨١ ـ ٨٠ ص٥ج: مسالك األفهام )٢(
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ك مع طلب املال الإجيب ردها   حينئذ وديعة الكوهل تصري بذل، تقدمملحينئذ جداً لعموم اخلرب ا

 إىل، )جهان و،املستحق فوراً وبدونه يضمن مطلقاً إىل يصاهلاإ شرعية جيب أمانة أو ،من يقوم مقامهأو 

  . ) أوجهالثاينان كن إ خيلو من وجه و الاألولو(: قالأن 

ما ك، الثالث أو سر أحدمهاكه بالِركون املكي أن بني و، بني املودع واملستودعكراه فرق يف اإلمث ال

، عدم منافاته لتحقق سائر العقودكنعم االضطرار غري مناف لتحقق الوديعة ، جلاءاإل وكراه فرق بني اإلال

الشارع لو  أن رناه يف بعض مباحث الفقه منكذ ا مل،لده صح البيعوبيع داره ملعاجلة  إىل ولذا لو اضطر

هو معلوم العدم ملنافاته لالمتنان الظاهر  و،ثر اضطراراًكل الشارع املضطر أرفعه يف أمثال املقام لزم جع

  . من دليل الرفع

ان ك إذا  نعم،املستودعى الوجوب على ن دليل علكيع مضطراً مل ان املوِدك فإن لاح أي ىوعل

  . انوا مجاعةك إذا فايةً أو كاملستودع عيناًى شارع حفظه وجب عللشيئاً يريد ا

ان كقبوهلا وى ره املودع املستودع علكأإذا ( :ومنه يعلم وجه النظر يف قول املناهل حيث قال

 فيجب عليه القبول ،عانته عليهإاملستودع ى  فصرح يف الروضة بأنه جيب عليداعاإل إىل املودع مضطراً

يصلح حلفظ الوديعة يف  احنصار من ها عدم الفرق بني صوريتإطالقى مقتض وهكواحلفظ ويضمن بتر

فيه ف األوىلأما الوجوب يف ، وخريةبل الظاهر عدم الوجوب يف الصورة األ، فيه نظراملستودع وعدمه و

  . ) االحتياطك تريينبغ  فالإشكال

رون كان الفقهاء يذكن إ، و)يينبغ ال(ما هو ظاهر قوله كأراد االحتياط املستحب إذا  إالّ اللهم

   ي حسب معناه اللغوراهة معاًك اليف موردمورد املنع و  يف)يينبغ ال(
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  . )١(لدا ويتخذ أن  للرمحانيوما ينبغ: ما قال سبحانهك ،نهما ومن املستحيلمالذي هو أعم 

ى رهني جيب علكاملستودع مان املودع وكلو (: هر وجه النظر يف قول اجلواهرما منه يظك

يقال بوجوب احلفظ عليه من هذه  بل قد، وا وديعةكل  الحينئذ احلفظ باعتبار استيالء اليداملستودع 

ون ك مع خصوصاً، وره أجنبياًكون املك مع املودع خصوصاً أو  املستودعإكراهيف صورة  احليثية حىت

  ). الربى وجوب حفظ مال الغري من املعاونة عل

 مناف لسطنة كن ذلأ وكراه عرفت من رفع اإلاخلصوصية بعد ما ال وصلنه مل يعلم وجه األإف

  .أنفسهمى الناس عل

فلم حتصل الوديعة املالكية مل يقبل قوله، ألصالة الصحة  رهاًكان مك أنه ىولو قبل الوديعة مث ادع

  أنهنعم لو علم من نفسه،  يف سائر املعامالتكذلكما هو ك ،بالدليل خالفهيف العقود، إال أن يثبت 

  يفكولو ش، كبذل ل من علم إىل ك بالنسبةكذلك، وكراهنفسه ترتيب آثار اإلى  علصحاً رهكان مك

  . غريه وتاب البيعكما حقق يف ى  عل،الصحة يصل يقتضفاأل ال أو  حني أخذهارهاًكان مكأنه 

 يف فلو أودعه ماالً، ون املستودع يف طاقته احلفظك بأن ي، حفظ الوديعةإمكانوالظاهر اشتراط 

أودعه أو ،  يف املأسدة مبا ليس من طاقته احلفظحيواناًأو ، ن من حفظه قطعاًكحمل اللصوص حبيث ال يتم

فال ، ءين من الوديعة يف شكمثله مل ي مما يتعذر الوديعة يف كان أو ما أشبه ذلكالرب أو  يف حمل السيلماالً

  :  قال سبحانه، فوق طاقتهننسالف اإلكي الشارع ال ألن  الشرعية أيضاًأمانةليس ، ويضمن

                                                

  . ٩٢اآلية : سورة مرمي )١(
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وسعها إالّ لف اهللا نفساًكي ال)١(،قال سبحانه و :به ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا)٢(.    

ذا  إالإ العسر نسانيتحمل اإل أن  جلواز،يةكقد قبله فهو وديعة مال وحرجاً أو ان عسراًك إذا أما

ان كحيث إنه إذا صوم ال يف القسمني من كذلروا تفصيل كما ذك ،ان من العسر غري اجلائز حتملهك

  .  جيوز حتمله صحان عسراًكن إ وجيوز حتمله بطل  العسراً

 حيث يفرق بني الضرر احلرام حتمله والضرر اجلائز ،ان القبول ضررياًك إذا ومنه يعلم حال ما

  . األولوديعة دون الثاين ون يف ك في،حتمله

  ).ليه احلفظذا استودع وجب عإو(: الشرائع مث قال

 ،ءيجيب عليه ش بدون القبول ال أنه قد عرفت إذ ،حما هو واضكواملراد به االستيداع مع القبول 

العقد فقط بدون تسليم املودع ى جرأ إذا ما دخلت الوديعة حتت يده ال إذا منا هو فيماإ كذل أن ماك

 عن الغنية والنافع يكما حكوقد صرح بوجوب احلفظ غري واحد من الفقهاء ، الوديعة للمستودع

  . الرياض وفايةكال وجممع الفائدة وكاللمعة واملسال والتحرير و والقواعدرشاداإل والتبصرةو

 ما يف عدمه من اخليانة إىل  عليه، مضافاًمجاعن حتصيل اإلكبل مي، ويف اجلواهر بال خالف أجده

 إىل  وردهامانة األأداءونه مقدمة لوجوب ك ىلإو، اً بقسميهإمجاعالسنة املتواترة و وتاباً وعقالًكاحملرمة 

  . كاملال إىل بني الرد والتخيري بينه أو ،املراد ما دام مستودعاً فإن ، جواز الوديعةكذل ينايف  وال،هاكمال

    .)٣(مانام وعهدهم راعونوالذين هم أل: قال سبحانه

                                                

  . ٢٨٦اآلية : سورة البقرة )١(

  . ٢٨٦اآلية : سورة البقرة )٢(

  . ٨اآلية : سورة املؤمنون )٣(
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 أداء :حد فيهاعذر أل الث الث: يقول) عليه السالم( عبد اهللا مسعت أبا: قال ،اهلمداينى ورو

  . )١(فاجرين أو اناكوبر الوالدين برين ، الفاجر ولعهد للربالوفاء با، والرب والفاجر إىل مانةاأل

من  حدمل جيعل اهللا أل: قالأنه  إالّ ، حنوه)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن عنبسة بن مصعب

   .)٢(الناس فيهن رخصة

 أداءم بكعلي واهللاتقوا :  يقول)عليه السالم(  أبا عبد اهللامسعت: ل قا،حفص أيب وعن عمر بن

  . )٣(ليهإديتها  ألأمانةى عل تمنينئا يقاتل عل فلو أن، مكمن ائتمن إىل مانةاأل

 ىل إبغضنا الناسأ وحببتموناأ :ابتداًء منه )عليه السالم(  أبو عبد اهللاقال يل:  قال،شبل أيب وعن

ذهبتم باحلق ما  ول قوم واهمكذا متيز الناس ذهب إ ف،مانةأدوا األ وهدنة يف مكنإ ففاتقوا اهللا: قالأن 

   .)٤(ان شامياًكن إ وان حرورياًكن إبيض واأل وسوداأل إىل مانةأدوا األ و فاتقوا اهللا،أطعتمونا

:  قال،لهاغتيا الناصب حيل يل: )عليه السالم( عبد اهللا يب قال ألرجالًن إ ي، القرشعبد اهللاوعن 

عليه السالم( قاتل احلسني إىل  النصيحة ولوك وأراد منكمن ائتمن إىل مانةأد األ()٥(.   

 يستحل مال كرجل من موالي: قلت له:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلسني الشباين

انوا كن إأهلها وإىل  مانةأدوا األ: )عليه السالم(  فقال،نه وقع هلم عنده وديعةأهم وءأمية ودما بين

   .)٦(حيرم وقيام قائمنا فيحل ون حىتكي  الكذل فإن جموساً

                                                

  . ٢ وه وذيل١ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ١٣ج: الوسائل )١(

  . ٢ وه وذيل١ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٢ وه وذيل١ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ١٣ج: الوسائل )٣(

  . ٣ من الوديعة ح٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . ٤ من الوديعة ح٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٥(

  . ٥ح من الوديعة ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٦(
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أدوا : )عليه السالم( املؤمنني قال أمري:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، مسلم وعن حممد بن

   .)١(نبياءقاتل ولد األ إىل  ولومانةاأل

 إالّ اهللا عزوجل مل يبعث نبياًن إ : قال)ه السالمعلي(  أيب عبد اهللاعن، العالء أيب وعن احلسني بن

   .)٢(الفاجر والرب إىل مانة األأداء وبصدق احلديث

 يضارب عل أن اعلم:  يف وصيته له)عليه السالم(  أبو عبد اهللاقال:  قال،وعن عمار بن مروان

   .)٣(مانةديت األنه أل مكمث قبلت ذل استشارين وواستنصحين قاتله لو ائتمنين وبالسيف )عليه السالم(

  عن رجل استودع رجالً،)عليه السالم( ىموس احلسن يعىن أبا سألت:  قال،وعن حممد بن القاسم

 ءيشى يقدر له عل  واليعطيه شيئاً ال أن ى العرب يقدر عل له قيمة والرجل الذي عليه املال رجل منماالً

 أمانةائتمنه عليه ب فإنه يرد عليه: قل له: يل فقال ،فلم أدع شيئاً يوالرجل الذي استودعه خبيث خارج

ا قد قبضت املال أ تاباًكتب عليها ك العباسيني بعض قطائعهم فمن امرأة منى فرجل اشتر: قلت، اهللا

   .)٤(كا باعته ما مل متلإليمنعها أشد املنع ف:  قال،أم مينعها املالومل تقبضه فيعطيها

  . ما هو واضحك مانةوذيل احلديث غري األ: أقول

ما  ب فلم أدرآل مروان ألف دينار فغا رجل من موايل استودعين: قال احلليببن علي وعن حممد 

 ،ال: فقال، أنت أحق ا:  له وقلت لهكرت ذلك فذ)عليه السالم( عبد اهللا  فأتيت أبا،أصنع بالدنانري

نقيم الشهادة  ونرد ضالتهم وأمانتهم ي نؤد،منا حنن فيهم مبرتلة هدنةإ: ان يقولك) عليه السالم(أيب ن إ

   .)٥( املقامهواء مل يسع أحداًذا تفرقت األإ ف،عليهم وهلم

                                                

  . ٦ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ١٣ج: الوسائل )١(

  . ٧ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٨ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ١٣ج: الوسائل )٣(

  . ٩ من الوديعة ح٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . ١٠ من الوديعة ح٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٥(



٢٢

 ورعلدينهم ا: قال أن ىل، إمانة يف حديث يف األ)عليه السالم( عن جعفر بن حممد، عمشوعن األ

 اجتناب احملارم ولليلقيام ا والرب والفاجر وطول السجود إىل مانة األأداء واالجتهاد والصالح والصدقو

   .)١(حسن اجلوار وحسن الصحبة وانتظار الفرج بالصربو

 مانةأدوا األ:  يقول)عليه السالم( دق جعفر بن حممدامسعت الص: وعن احلسني بن مصعب قال

   .)٢()عليه السالم( بن عليقاتل احلسني  إىل لوو

 معليه( طالبعلي بن أيب سني بن احلعلي بن مسعت سيد العابدين : قال ،محزة الثمايل أيب وعن

 أن  لوباحلق نبياً) صلى اهللا عليه وآله(  فو الذي بعث حممداً،مانة األأداءم بكعلي:  يقول لشيعته)السالم

   .)٣(ليهإديته السيف الذي قتله به ألى عل  ائتمنين)عليه السالم( بن علياحلسني  أيب قاتل

 لو ومكمن ائتمن إىل مانةاأل وأدوا الفريضة:  قال)معليه السال( ي عن عل،ربعمائةحديث األ ويف

   .)٤(نبياء أوالد األقتلةإىل 

  . ان يف داللة بعضها تأملكن إ و،ثريةكغريها من الروايات الإىل 

نه أداها يف ك لمانةذا مل حيفظ األإف، هو املتفاهم عرفاً ألنه ي،نفس ال يالوجوب غري أن مث الظاهر

ون عاصياً كي فإنه  نفسياًونه واجباًكقلنا ب إذا  خبالف ما، حراماً يزيل عدالتهالوقت املناسب مل يفعل

  . مامة لإلاًصاحل  عن العدالة غري مقبول الشهادة والخارجاً

الم ك إطالق من إشكالاملسألة حمل (: ل يف املسألة حيث قاله املناإشكال يف شكالومنه يظهر اإل

  صل يف األ ومجاعاإلى دعو واب بوجوب احلفظصحاأل

                                                

  . ١١ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ٢٢٤ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١٢ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ٢٢٤ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ١٣ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ٢٢٤ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  . ١٤ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ٢٢٤ ص١٣ج: الوسائل )٤(



٢٣

 حبيث صار يالمهم يف الشرطكمن شيوع استعمال لفظ الوجوب يف  و،ون نفسياًكي أن الوجوب

ليها إينصرف  الاليت فراد الشائعة من األ صار أو احتماهلا الحتمال احلقيقة يراجحة املساومن اازات ال

الم ك وخبارة عنه املؤيدة خبلو األءصالة الرباأى فيبق ي،رادة النفسإالمهم ظهور يف كلى يبق فال، طالقاإل

  . )األول هو حوطان فاألكيف ك، وسليمة عن املعارض إليه شارةاب عن اإلصحاأل

رناه من الغريية ما كذ ويؤيد ما، بائرك من الكالتر أن ىفال دليل عل يمث لو قلنا بأن الوجوب نفس

صلى (النيب عن ، ) السالممعليه( ئهعن آبا، )عليه السالم (عن الصادق، رواه الفقيه عن احلسني بن زيد

أهلها  إىل ردهامل ي و يف الدنياأمانةمن خان :  وقالعن اخليانةى  أنه ي،يف حديث املناه )اهللا عليه وآله

خيانة وهو يعلم فهو ى ومن اشتر، اهللا وهو عليه غضبانى يلق و،غري مليتى ه املوت مات علكمث أدر

  .)١(الذي خااك

 ويؤيده، املعيار الرد أن  ظاهر يف، مما هو تفسري خلان يردهاملو :)هللا عليه وآلهصلى ا( قولهفإن 

، كعن غري ذل عدم الصدق واقعاً ال و سياقه هو عبارة عن الصدق واقعاًر يفكصدق احلديث الذي ذأن 

  . كفاخليانة أيضاً مثل ذل

ع عنده فتاة أود إذا امك، ها يف معرض الضياعكتر إذا  فيما)خان(يصدق نه إ نعم رمبا يقال

 ، الشاة املودعة عنده يف املذئبةكترأو ،  من باب االتفاقءن مل ينالوها بسوإها عند الفسقة وكفتر

  . ذاكوه

 عبد اهللا يبقلت أل: فعن حفص بن قرط قال،  أيضاً من مجلة الودائعنسانوديعة اإل أن ىخيف وال

   يدها اجلواران الناس يضعون عنكامرأة باملدينة : )عليه السالم(

                                                

  . ٢ من كتاب الوديعة ح٢ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )١(



٢٤

 مانةأدت األ وا صدقت احلديثإ:  قال،قلنا ما رأينا مثل ما صب عليها من الرزق وفيصلحن

   .)١( جيلب الرزقكوذل

قبول الوديعة الذي يتفرع  أن من(: كنظر يف قول املسالله اجل فقد ظهر مما تقدم واح أي ىوعل

ل قادر كى جيب عل فإنه ،االستيداع إىل مضطراًان املودع ك إذا ماك ،ون واجباًكي م احلفظ قدك حهعلي

يف هذين الفردين و، جد غري واحد تعني عليه الوجوبولو مل يو، فايةكعليها واثقاً باحلفظ قبوهلا منه 

 ،ون املودع غري مضطرك ومانةون مستحباً مع قدرته وثقته من نفسه باألكوقد ي، وجوب احلفظ واضح

ون كوقد ي، خوان حوائج اإلءمر به االستحباب وقضاذي أقل مراتب األالرب الى ملا فيه من املعاونة عل

 للتفريط يف مال رض مبا فيه من التعمانةغري واثق من نفسه باأل أو ان عاجزاً عن احلفظك إذا ماكحمرماً 

حنو  وبعض املؤمنني أو ماله أو املستودع يف نفسهى مثله ما لو تضمن القبول ضرراً علو، الغري وهو حمرم

  ). ذا التقسيم يظهر وجوب احلفظ وعدمهو، كلذ

ان بعضها صحيحاً يف كن إرها وكذاليت مثلة  يف األطالقذ قد ظهر مما تقدم عدم استقامة اإلإ

  .اجلملة

ة الذمة ءصالة برايناقش يف أصل الوجوب فيما فرضه أل قد( قول اجلواهر عليه بأنه  أن إطالقماك

يريد  ثرياً الك ان ماالًك إذا الغري فيمارمبا جيب حفظ مال ألنه  ،حمل نظر )من وجوب حفظ مال الغري

  . ولداً حيث جيب حفظهما من الضياع والفساد أو انت الوديعة بنتاًك إذا  فيماكذلك و،الشارع ضياعه

                                                

  . ٥ من كتاب الوديعة ح١ الباب ٢١٩ص ١٣ج: الوسائل )١(



٢٥

قبل وجب  مىت أنه اطبةقى طالق الفتاوإقضية (: رامةكالم يف قول مفتاح الكمنه يعلم وجه الو

 عليه حرم إذا ماك، عليه حرم أو ،استحب له أو ،فايةً أو ك وجب عليه القبول عيناًءسوا، عليه احلفظ

 نفسهى ان له فيه علكن إ وأما،  ظاهراألولجوب احلفظ يف  قبل، فويثق من نفسه وقد ونه الكالقبول ل

 مانةاألكيضمنها  عليه حفظها وال فعل حراماً وجب وولو أبقاها، جيب عليه ردها فإنه غريه ضررأو 

  . )بقائها عنده وعرض اخلوف بعد قبوهلا إذا ماك ،الشرعية

، صلال فال جيب قصد القربة لألإ و، وحفظهما أثيبمانةقصد القربة يف أخذ األن إ أنه ىخيف مث ال

مل يتعرضوا لقصد  ألم ك وال يبعد ذل،عدم وجوب قصد القربةى بل يف املناهل ظهور االتفاق عل

  . ن واجباً تعرضوا لهاك إذا بينما، القربة

 ،ءشا يردها عليه مىت أن له ألن ،كيسترجع املال أن  إىلجيب عليه احلفظ ال(: مث قال يف املناهل

انت الوديعة ك إذا نعم، رهكما ذكهو  و) فهو واجب ما دامت عنده،الوديعة من العقود اجلائزةألن 

  . ضمن شرط يف عقد الزم وجب

فرق يف وجوب احلفظ بني علم  الرياض بأنه ال وفايةكال وكصرح يف املسال(: مث قال املناهل

 مع ماالًأو ، اصطبل له فلو أودعه دابة مع علمه بأن املستودع ال، ال حرز له أو دع الواملودع بأن املست

  . وهو جيد)ويضمن مع عدم احلفظ، ن عذراًكصندوق له مل ي ه بأنه الملع

  .  وهو أيضاً جيد،غريه و للمستودعكاحلرز اململو بني كفرق يف ذل خريين بأنه الوصرح يف األ

  .قرب عدم الضمان فاأل،ان مغصوب فتلف من غري تعد وال تفريطكولو حفظه يف م

علم بأنه  إذا كاملال ألن يقال بعدم الضمان أن نك فيماألولأما فرعه ،  واضح والثالثوفرعه الثاين

بل يف حتقق عقد الوديعة ، ءين عليه شكر مل يمن املباشى ان أقوكذا إف، حرز له فهو سبب عرفاً ال

  ذا أودعه إف، حينئذ تأمل



٢٦

خان يف نه إ  فهل يقال،حال أي ى فساق يأخذوا قهراً علك وهنا،ن من حفظهاكيتم فتاة وهو ال

 وظاهر ،الشاة يف حمل السراق واملذئبة و املالكذلك و،املستودع السببن إ وهل يقال، مانةاأل والوديعة

  . اليد العاجزة القادرة الاليد  :ددليل الي

  ).أخذت منه قهراً أو ،ها لو تلفت من غري تفريطك يلزمه دروال(: مث قال الشرائع

قاعدة االئتمان  وصلاأل إىل مضافاً،  بقسميه عليهمجاع بل اإل، بال خالف أجده فيه:ويف اجلواهر

  . مان والعقل عدم استتباعها الضمجاعاإل وتاب والسنةكاملعلوم من ال

جممع  وضةو والررشاداإل ورةكالتذ والتحرير والنافع والغنية وقد نقل هذا القول عن املراسم: أقول

 وقوله ،)١(وسعها إالّ لف اهللا نفساًكي ال: وقد استدلوا له بقوله سبحانه، غريها والرياض والفائدة

    .)٣(احملسنني من سبيلى  علما: قوله سبحانه و،)٢(ما آتاها إالّ لف اهللا نفساًكي ال: سبحانه

  : مجلة من الروايات و، الذي قد عرفت لعدم اخلالف فيهمجاعدليل العقل واإل إىل ضافةباإل

جابر ومل  ووابن مسعود )عليه السالم( يم منقول عن علكهذا احل: رة حيث قالكمثل ما عن التذ

  . يظهر خمالف هلم

: قال )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،ىخربالصحة أ و،املوصوف باحلسن تارة وخرب احلليب

البضاعة مؤمتنان وصاحب الوديعة)٤(.   

   )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،الصحة أيضاً ونسوخرب زرارة املتصف باحل

                                                

  . ٢٨٦اآلية : سورة البقرة )١(

  . ٧اآلية : سورة الطالق )٢(

  . ٩اآلية : سورة التوبة )٣(

  . ١ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٤(



٢٧

   .)١(يلزم ن مضمونة فالكان من وديعة مل تكل ما ك: قالف:  قال،الفضة وعن وديعة الذهب

 احلسن أبا سألت:  قال،غريهم من املوثق و الذي عده مجلة من الفقهاء،سحاق بن عمارإوخرب 

 ،وديعة يانت عندك الذي : فقال الرجل،ضاعت ألف درهم فعن رجل استودع رجالً )عليه السالم(

  . )٢(انت وديعةكا أيقيم البينة أن  إالّ املال الزم له:  قال، قرضاًكانت عليكا إ :خرقال اآلو

سألته عن : قال )عليه السالم( جعفر أيب  عن،وفة بالصحة وغريهاص بن مسلم املوحممد ورواية

ون الرجل كي أن ليس عليه غرم بعد:  فقال،صاحبه ضمانى يسرق أعلك أو ل يستبضع املال فهلجالر

   .)٣(أميناً

ى يف رجل استأجر أجرياً فأقعده عل ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، حسنه أو وصحيح احلليب

   .)٤(هو مؤمتن :متاعه فسرق

املستودع ى ليس عل: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله(النيب العامة عن ى رو:  قال،رةكوعن التذ

   .)٥(من أودع وديعة فال ضمان عليه: وقال، ضمان

قال : قال ،)عليه السالم( طالبإىل علي بن أيب ) عليهم السالم( ئمة بسند األ،وعن اجلعفريات

   .)٦(املستودع ضمانى ليس عل: )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول ا

 أن أحرز الرجل الوديعة حيث جيبإذا  :قال )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، سالموعن دعائم اإل

   ضلت أو حيرزها أن سقطت منه قبل أو حترز الودائع مث تلفت

                                                

  . ٤ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٢٢٨ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ١ الوديعة ح من كتاب٧ الباب ٢٣٢ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٥ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٢٢٨ ص١٣ج: انظر الوسائل )٣(

  . ٢ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  .١ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٥(

  .٣ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٦(



٢٨

   .)١(فال ضمان عليه هلا كاستهال ال وت من غري خيانة منه عليهاكهل أو نسيهاأو 

ليس : قال )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :) السالممعليه( عن أمري املؤمنني، عن آبائه، وعنه

   .)٢(املستودع ضمانى عل

   .)٣(البضاعة مؤمتنان وصاحب الوديعة: قالنه إ) عليه السالم( وعنه

   .)٤(متن ضماناملؤى ليس عل: قالنه إ) عليه السالم( وعن أمري املؤمنني

القول قول  و،البضاعة مؤمتنان وصاحب الوديعة: قالنه إ) عليه السالم( وعن جعفر بن حممد

   .)٥(ن ام استحلفإ و،قال ذهبت الوديعة إذا املودع

ائتمنت وال تتهم مانة إذا أد األ: قالأنه ) عليه السالم( عن أمري املؤمنني، يمدويؤيده مارواه اآل

   .)٦( لهأمانة ميان ملن ال إال فإنه ،نتهائتم إذا كغري

 فالظاهر، )٧(وديعة فأتلفها فال ضمان عليه أو من استودع عبد: )عليه السالم( أما قول الصادق

  .خالف ال وإشكالون مضموناً بال كتالف ياإل ألن ،نه أتلفها أان عنده الكتالف اإل أن املرادأن 

 أن دليل اليد بعدى وهو مقتض، خالف أيضاً  فيه والإشكالفال  يالتعد أو ان مع التفريطأما الضم

  . إشكالالتفريط يعدان من اخليانة بال  ويوالتعد، مل خين إذا اخلارج ما

رجل  إىل رجل دفع: قال ،)عليه السالم( حممد إىل أيب اتبة حممد بن احلسنكم إىل هذا مضافاً

عليه (  فوقع،هكأخرجها من مل والف أمرهخ إذا  هل جيب عليه،وديعة فوضعها يف مرتل جاره فضاعت

   .)٨( اهللاشاء إنهو ضامن : )السالم

                                                

  . ١اب الوديعة ح من كت٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ٢ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٢(

  . ٣ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٣(

  . ٤ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٤(

  . ١ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٥٠٧ ص٣ج: املستدرك )٥(

  . ٧ب الوديعة ح من كتا٨ الباب ٥٠٧ ص٣ج: املستدرك )٦(

  . ٥ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٥٠٧ ص٣ج: املستدرك )٧(

  . ١ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٢٢٩ ص١٣ج: الوسائل )٨(
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سألته عن رجل رهن : قال، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، كلامل  بن عبدويف صحيحة الفضل

ون حقه كيداراً فاحترقت أأو : قلت، نعم:  قال،خرون حقه يف اآلك أحدمها أيكعنده آخر عبدين فهل

أو : قلت، نعم:  قالى،خرون حقه يف األكمها أياحدإ كدابتني فهلأو : قلت، نعم:  قال،ةيف الترب

ها مطوية كثياباً تر أو ،ىفعم يبه جدرغالماً فأصا أو ،طعاماً ففسد أو ،هكتر  من طول ماكمتاعاً فهل

  . الفقيهذا يف ك ،)١(ون حقه عليهكهذا حنو واحد ي:  قال،تكهل مل يتعاهدها ومل ينشرها حىت

  .  فلم يداوءه الدواإمكانان ب أو ك،ان بسببهكالغالم  يصابة اجلدرإ أن ومن ذيل احلديث يتبني

نسلم   ال:يقال أن نكمي(:  يف التفريط حيث قالكومنه يعلم وجه النظر يف شبهة جامع املدار

ن خائناً معذوراً من وكحلفظه لعدم القدرة ي  نشر الثوبكمن تر أن ى فهل تر،التفريط صدق اخليانة مع

  ).الفرق بني صورة القدرة وعدمها يف صدق اخليانةى ترأو ، جهة عدم القدرة

  .له يف الوديعة العقديةكهذا 

 لصدق دليل اليد بدون كوذل، د ومل يفرطتعن مل يإالوديعة املغصوبة وحنوها فالظاهر الضمان وأما 

خرب  أو ،ن عقرباً لدغتها فماتتك لحفظها وليهمأخذ شاة الناس قهراً ع إذا ماك، االئتمانأدلة مشول 

  .  ودليل عدم الضمان منصرف، حيث يصدق دليل اليد،تكسقف املراح عليها فهل

 ، توجه الضمان حينئذ،يف أخذها قهراً منه يان هو الساعكنعم لو (: ليه أشار اجلواهر بقولهإو

  احملققني  بل رمبا ظهر من ثاين، لصدق اخليانة والتفريط معه

                                                

  . ١ من كتاب الرهن ح٦ الباب ١٢٨ ص١٣ج: الوسائل )١(
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ن إخبار اللص وإ أيضاً بكذل ومن آخر، وجه السعايةى ن علكن مل يإ وخباره اإرد جالضمان مب

ان ك تعيني املمرة فلم يضمنه مع عدكالتذ يكخالفاً حمل، صادفها اللص مصادفةإذا  إالّ ااكمل يعني له م

  . )١()عينه إذا خبالف ما

مع  يخصوصاً الودعمني وة ذمة األءم برباك احلتحقيقوال(: كومنه يعلم وجه النظر يف قوله بعد ذل

 ،التفريط ويمن التعد  يف االندراج حتت ما جعله عنواناً لهكش، ولو لل يف حتقق سبب الضمانكالش

عليه  املعيار الذي يرجع ك حينئذ ظهر لكبذل، وحنوه خمصص بقاعدة االئتمان واليدى عموم ما علألن 

 ال انضباط ملشخصاا احلاليةاليت خصوص اجلزئيات   الفقيه حتريره الهو املراد من وفراده األذيف مجيع ه

  ). غريهاو

وثانياً قوله خمصص بقاعدة ،  أخذها قهراً منهالميه حيث عنون أوالًكنوع تدافع بني  أنه مع

  . ائتمان ليس هنا واالئتمان

ء يينظمها شو( :نأما قول القواعد يف موجبات الضما، التفريط أمران متقابالن ويالتعدمث إن 

 مبعىن ييشمل التعد السلب ال ال فالتقصري مبعىنإ و،عممراده األ أن لظاهرفا) واحد وهو التقصري

الرد  والضمان عند التلف: الوديعة تستتبع أمرين(:  منه حيث قالكرامة ذلكوقد فهم مفتاح ال، جياباإل

ء يينظمها ش ود وجود أحد أسبابهمنا جيب عنإ بل ،طالقاإلى جيب عل ن الضمان الكل، عند البقاء

  . )مجاعالتقصري فال ضمان باإلى ولو انتف، واحد وهو التقصري

وقد صرح ، التفريط أو ياملستودع يضمن بالتعد أن شبهة يف ال وإشكال ال(: ناهلولذا قال يف امل

 .كيف ذلاخلالف  يوقد صرح فيه بنف، الرياض وفايةكال والروضة واللمعة وبضمانه ما يف الشرائع

 كاملسال وما صرح به يف التنقيحك، هكجيب تر  فيما أمره به وفعل ماكخمالفة املال يواملراد بالتعد

  ، فاية والرياضكالو

                                                

  .١٠٣ ـ ١٠٢ ص٢٧ج: جواهر الكالم )١(
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يف التنقيح ما صرح به ك ، ما جيب فعلهكيتر ويقتصر يف احلفظ عادة أن واملراد بالتفريط هو

 التحرير ووصرح يف القواعد. د تفريطاًضابطه ما يع وفيه و،فاية والرياضك والروضة والكواملسال

  . )١()رة بأن سبب الضمان واحد وهو التقصريكالتذو

 أن ره الرياض منكذ ما أن ماك، كأعم من خمالفة املال ياملراد بالتعد ألن ،تأملان فيه كن إو

  .  بل اخليانةون هو احملوركي آية حىت أو ليس التفريط يف رواية إذ ،ضابطه ما يعد تفريطاً فيه تأمل أيضاً

أما ما ، صلان املتبع األك يف اخلروج كفلو ش، ما خرج إالّ صل عدم الضمان فاأل،حال أي ىوعل

عراض عن حمل اإل أو ، نشره فهو مؤلكتلف بتر إذا يف بعض النصوص من عدم ضمان الثوب املرهون

  . ره غري واحدكما ذكالعمل به 

 الوديعة ففسدت ينس إذا ماك، ان ولو بدون احلرمةك  إذامنا هوإالتفريط  ويالتعدن إ :ورمبا يقال

فليس من ، علميان مها واقعيان ال ذإ ،كحنو ذل أو احليوان الذي يريد افتراس الشاة فأصاب الشاةى رمأو 

ما  والسقوط عن العدالة وغريه يف العقاب ونعم تظهر الثمرة بني العذر، ما أشبه أو يقول نسيت أن العذر

  .  فتأمل،أشبه

 أو إكراهب أو باضطرار أو إجلاءخذ بون اآلكي أن  بني،خذ من املودع عنده قهراًفرق يف األ ال إنه مث

 ، إليهبنفسه فدفعها إليه أمره بدفعها أو من يده الظامل أخذها  توىلءسوا، كحنو ذل أو هيف حال نوم

منا إه يف هذه الصور وضمان علي وال، لتا الصورتنيكحنوه يف  واجلرب وكراه لصدق االضطرار واإلكذلو

  .  حينئذ مطالبته بوجه من الوجوهك فليس للمال،الظاملى الضمان عل

 ارمكاملأبو  والصالح أبو يكما حى املخالف يف املسألة عل و،املشهور إىل وهذا هو املنسوب

   إليه ك فجوزوا رجوع املال،التحرير ورةكالفاضل يف التذو

                                                

  . ٢٤١ص: املناهل )١(
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الغري بيده فيشمله عموم  وه بأنه باشر تسليم ماللعل، و الظاملمن أمره إىل مع مباشرته الدفع بنفسه

اليدى عل ،ليس بتفريط  ألنه وركما يف الدليل املذى خيف الو، املظال ىن قالوا بأن قرار الضمان علكل

 دليل اليد ال أن وقد تقدم، حنوها وليس من اخليانة وس عمله هذا منافياً لدليل االئتمانيل، وتعد وال

 بل ،عدم ضمانه مما عرفتى  ما دل علطالقل عليهم اجلواهر بأنه مناف إلكلذا أش، و مثل املقاميشمل

  . قاعدة اليدى يمها علكقد عرفت حتاليت غريها  وحسانلقاعدة اإل

 ،ه احليوان املفترس من يدهبسح أو ، املفترس فأطلقهنقصده احليوا إذا ومنه يعلم احلال فيما

 ،ما أشبه أو تفريطاً أو  خيانةكذلى يسم الاليت فات  من اآلكحنو ذلأو  جرف به السيل إذا كذلكو

  .ضمان عليه الفإنه 

شخص  أو حيوان مفترس إىل تسليمه أو تالفهإأمره ب أو يأمره الظامل بتسليمه له أن فرق بني الو

  .  بعد عدم مشول دليل اليدك ملا عرفت من املال،كما أشبه ذل أو آخر

 ،جهة االنتفاع بهى لو عل وتالفه بنفسهإ يف رجوعه لو أمره مبباشرة إشكال ال( :فقول اجلواهر

ان كاملباشر ى ن من جهة قوة السبب هنا علكل، مل يثبت ختصيصها بقاعدة االئتماناليت تالف لقاعدة اإل

  . غري ظاهر الوجه، )أصل جواز الرجوع قرار الضمان عليه ال

عساه يقال بأنه   ما:كوقوله بعد ذل، الغاصب إىل ليمهتس أو صباتالفه بأمر الغإفرق بني  أي ذإ

التلف ى  مرتل علكذل أن  يدفعه،خصوصاً الوديعة وتفريط ومني بغري تعداأل ضمان مناف لقاعدة عدم

ما  أو خيانة أو تفريط أو  بتعدكن ذلكمل ي أن  بعدوركمل يعرف وجه الترتيل املذ إذ ،يف غري الفرض

  . أشبه مما يسبب الضمان

  الظامل من  إىل تسليمها أن ى علًء يظهر ضعف قول الفاضل بناكومن ذل



٣٣

دم احلمار ق إذا ماك، أتلفه لوجوبه عليه شرعاً إذا ومنهما يعلم احلال فيما، تالف أيضاًأقسام اإل

، ابك الرةالوديعة يف البحر لنجاى لقأأو ، ليهإيعرض عنها بتقدمي احلمار  وسد املريد افتراس القافلةلأل

احملسنني من ى ما عل ل املخمصة غري ظاهر بعدكأكمن اجلمع بني الدليلني  ألنه ضامن أنه احتمالو

  . ما تقدم و)١(سبيل

تاب ك يف رناه تفصيالًكما ذك ،جوائياًأ أو اً فردياًإكراهون كي أن  بنيكراهوال فرق يف اإل

هانة إ بتوهني وءجوا األأي وقد ه مثالًسبوعنيأيف ظرف  إليه أن أمر الظامل بأن يسلموا الشياةك ،قتصاداال

من ون الشخص مهاناً كمع عدم التسليم يأن  إالّ رهه بشخصهكن مل يإو فإنه ،ون عنده شاةكالناس من ت

 إىل يغريه فال داع يف الطالق وكراهاً من مسائل اإلثريكرنا كحيث قد ذو، الناس مبا يعسر عليه حتمله

  . احداملعيار يف اجلميع و فإن ،رارهاكت

ودع مل يعلم املست ولقاء أمتعتهم يف البحرإقد أمرهم به قد ذهب وِركان املك بأن كراهاإلولو زعم 

 بأن أمور منساناإل فإن ،كذلرآه العرف  إذا  أيضاًكراهمن اإل أنه لظاهر فا،ره فألقاها فيهكبذهاب امل

 إذا صالحنه من اإلأال الصغري و يف التصرف يف مكرنا مثل ذلكما ذك، بنظره ال بالواقع يفعل ما يأيت

  . الواقعية ال اخليالية لفاظ موضوعة للمعايناألن إ فال يقال، صالحاً بنظرهإان ك

 ليس له عالج انت تصيبه احلصاة فقيل يلك وابن ان يلك:  قال،سحاقإعليه حيمل ما رواه ابن و

احلسن صاحب  إىل أيب بتتكف:  قالكت يف دم ابنك شر: فقالت الشيعة،تبطه فبططته فماتأن إالّ 

 منا التمست الدواءإ ءي فيما فعلت شكيا أمحد ليس علي: )عليه السالم(  فوقع،)عليه السالم( ركالعس

   .)٢(ان أجله فيما فعلتكو

                                                

  ٩١اآلية : سورة التوبة )١(

  . ١ من أبواب أحكام األوالد من كتاب النكاح ح٩٧ الباب ٢١٢ ص١٥ج: لالوسائ )٢(
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قتل بعض  أو ما لو أمره بضربك، الباب الذي هو سيال يف غريه أيضاً ام هذاكيعلم أح ركذ مماو

 قتل مل يقتله مثالً إذا مهم مبا و أهمكان هناك إذا فيما، قتليف ال  حىتن ضامناًكقتل حيث مل ي أو فضرب

أعطاها له مل  فإن الوديعة أو عطاء ما لنفسهإه بني ِركلو خريه امل، و عليهكمجاعة مما يرجح الشارع ذا

ق طالى رهه علكأ إذا ماك، ل فرد منهكى  علإكراه يلكالى  علكراهاإل ألن ،يستبعد عدم الضمان أيضاً

مال  إىل كراهتوجه اإل أن أما، ي ألنه إكراهل واحدة منهما يقع باطالًكطالقه ل فإن زوجتيهى حدإ

  . مال نفسه إىل  صرفهمكانان باإلكن إ و قطعاًكراهمن اإل فإنه الوديعة

ن كن أمإ و،كراهان من اإلك فأعطت حها متعة مثالًكين أو تعطيه الوديعة أن ىره املرأة علكأولو 

  . انت عندها من العادياتك إذا اللهم، حمللةى هاليت متعة نفسها  إىل  الوديعةعطاءإن فرارها م

 بال خالف أجده ،ن من الدفع الالئق به وجبكنعم لو مت(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

  مع قدرته عليه ضمنكحينئذ لو مل يفعل ذل، وطالقجهة اإلى  به علأمورمقدمة للحفظ امل ألنه ،فيه

ما يندفع به ى ن الظاهر ضمانه ما يزيد علك ل،ن الدفع ببعضها فلم يفعلكذا لو أمك، وتفريط حينئذألنه 

، )التقديرينى بعض املدفوع واجب عل ألن واضح الضعفأنه  إالّ ،منها ال للجميع وان احتمل التفريط

  . راهكما ذكوهو 

رة كذالتما عن القواعد وك، ءختفااختفائه وجب االى توقف الدفع عل أنه إذا مما تقدم يعلمو

 ألنه بل، احلفظ واجب مقدمة ألن  ال،جممع الفائدة وكيضاح وجامع املقاصد والروضة واملسالواإل

  . يشمله دليل اليداالستيمان فعدمه خيانة وى مقتض
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 ءفاحتمال بعض عدم وجوب االختفا، جيبعسر مل  أو ختفاء ضرر عريفاالى نعم لو ترتب عل

  .املستودع ضعيفى  بأنه ضرر عللنيمطلقاً معل

 اندفع الظامل بدفع البعض حيث ال إذا البعض فيما أو لكحيث قد عرفت عدم الفرق بني دفع الو

هو والثاين ى  وبدونه علاألولى  علونه بأمر الشارعك تعرف ما يف الرياض من الفرق بينهما ب،ضمان

ى ا ذاهبة علأ وقد قالوا فيها بضماا مع ،ما لو فرط فيها فتلف بغريهك الإ ين هإو، فرق واضح

  .  فتأمل،التقديرين

ان ك وأراد الظامل أخذمهااليت الوديعتني كا عند الشارع أيدفعه (: ل عليه اجلواهر بقولهكلذا أشو

ل حال كى ذاهبة عل  فإن األوىل،ريب يف ضمانه الثانية ال فإنه ، أحدمها فلم يفعلءعطاإن دفعه بكمي

  ). فيهما معاً لتفريط حينئذ يف الثانية الفا، مستقلة أو ىخرألا إىل ةممنض

 لظاهرفا، كما أشبه ذل له مثن أو وقته مما أو ء من مال نفسهيبذل شى ولو توقف دفع الظامل عل

  .  ودليل عدم الضررمانة مجعاً بني دليل حفظ األكوذل، يأخذ من املودع وكجيب عليه ذلأنه 

 بذل املستودع ماالًى ولو توقف الدفع عل(: ره يف املناهل حيث قالكذومنه يعلم وجه النظر فيما 

 إشكالفيه  و،يف الروضةالثاين  ب صرح،ال  عليه أوك فهل جيب ذل،ن فيه ضرر عليهكمل ي ومن نفسه

قلنا ن إ كذلك، وكاملالى فلو دفع بأن تربع به فال رجوع له عل، خيلو عن قوة بل ال، األول حوطاألو

 كاملالى حني الدفع الرجوع على ان مل يتربع به بل نو، وروضةالما صرح به يف كدفع بعدم وجوب ال

  ).يف غاية القوةالثاين ان كن إ و االحتياط أوىلةمراعا وإشكال فيه ،ال فهل يستحقه حينئذ أو

  . اجلمع بني الدليلنيى  مقتضذخاأل والدفع أن ره بعد ما عرفت منكمل يعرف وجه القوة فيما ذإذ 



٣٦

 ،أراد الدفع من غريها وك بذلكمل يرض املال إذا من الوديعةيأخذ  أن ن له احلقك يملدفع ن إ منع

ون التخيري فيه بيد كي يلكمنا هو إ ويتحقق ذا خبصوصه وال،  ضررهكمر وجوب تدارغاية األإذ 

  . كاملال

 يرجع به ءامل بشييبعد القول بوجوب مصانعة الظ ال أنه قاصدمما تقدم يعرف قوة ما يف جامع املو

والضرر يندفع بنية الرجوع ، به إالّ يتم ال يف الرياض لوجوب احلفظ فيجب ما إليه وقد مال، كاملالى عل

ليس من باب املقدمة بل  أنه  قد عرفتكنكل، وليه أو ن من استئذانهك مع فرض عدم التمكاملالى عل

  . يمن باب الوجوب النفس

وجوب ى ما يدل على مل أقف يف النصوص عل( :هما بقوله اجلواهر عليإشكال ف،حال أي ىوعل

مر واأل، مل نتحققه واًإمجاعون كيأن  إالّ اللهم، كن صرح به يف املسالإ، وطالقجهة اإلى احلفظ عل

املال  إىل فهو حينئذ بالنسبة، من الحظ نصوصهى على خيف ما الك يراد منه عدم اخليانة مانة األأداءب

اليفه كغريه من تكيضر حباله من املال  ال ملتجه وجوب بذل ما سلم فاولو، صلواجب مشروط لأل

يفعلها اليت  فعال حنو غريه من األ،ليفهكدفعه حينئذ مقدمة المتثال ت ألن كاملالى وال يرجع به عل، املطلقة

  . غري ظاهر الوجه). ء منهايجرة املثل يف شأيرجع ب وال، مقدمة للحفظ

 إىل ما هو متعارف بالنسبةكن من دفع الظامل جبعل واسطة كلو متأنه   فيعلم مما تقدم،انكيف كو

ن من دفع كمت أنه إذا ماك، ضمن وان من اخليانةكها كفلو تر، ك وجب ذل،الظلمة فيما يقبلون الوسائط

  . فلم يفعل ين التوسل بشخص قوكمت إذا كذلك، وم وجبت عليهكاحلا إىل ايةكالظامل بالش



٣٧

  . )أخذ املال واجلرحكثري بالدفع ك جيب حتمل الضرر الالو(: قال الشرائعمث 

 العرفى لو مل يتحمله رأالذي نه جيب حتمل الضرر اليسري ثري ألكتقييد الشرائع الضرر بال: أقول

ف نصاجلواهر بأن ما عساه يظهر من املل عليه كأش أما ما، منا خان فيهاإ ومانةاألى مل يعمل مبقتضأنه 

ن إ الشرائع مل يقل ألن ،يعرف وجهه فلم، ثري واضح املنعكن قل ضرر إ وون مطلق أخذ املالكمن 

  . بينهما فرق واضح و،ثريكجيب حتمل الضرر ال بل قال ال، ثريكاملال ضرر  مطلق أخذ

ان ضامناً له وضعاً ك كذا مل يفعل ذلإف، املودع وجب إىل ن من دفع الظامل بتسليم املالكلو متو

أشبه فالالزم  ما جرح أو أو بةيغ أو ذبكى لو توقف دفع الظامل عل، وفاًليك تون خيانةًكي أنه ماك

  . فعل احلرام أو  الواجبكهم واملهم من ترمالحظة األ

أما ، حنومها أو ذب أو كوز يف أذهان املتشرعة أمهية حفظ الوديعة من غيبةكاملر أن ىخيف الو

، انا متساويني ختري بينهماكولو ، مرين من األهمألاى اعري أن فالالزم، مهيةاجلرح فيختلف من جهة األ

  . ن ضمانكالظامل من جهة التخيري مل ي إىل ذا سلمهإف

ما أشبه  أو ختهأ أو بنته أو زوجته أو  عرض نفسهكالظامل انته إىل لو مل يدفع املال أنه مومنه يعل

  . ملال العرض أهم يف نظر الشارع من دفع اكهت ألن ،ن ضمانكمل ي ووجب عليه الدفع

مل  فإن ،لو أراد الظامل أخذها منه(: ومما تقدم يظهر موضع القبول والرد يف قول مناهج املتقني

ى عل إليه الدفع بنفسهى أجربه عل أو  سواء انتزعها الظامل منه قهراً،ضمان عليه ه فالعفن من دكيتم

  . ظهراأل



٣٨

عالمه إ أو ملوضع الذي عينه املودعخراجها من اإك ةتعدي أو خذ الظامل هلا عن تفريطأان كن إ نعم

 دفعه يه من دفع الظامل وجب علاملستودعن ك متولو، وجه عد مفرطاً عرفاً ضمنى الظامل بوجودها عل

ن كخر وجب ولو أمهل ضمن البعض املمن حفظ بعضها ببذل البعض اآلك أمولو، ولو أمهل ضمن

  . ظهراألى حفظه دون اجلميع عل

 املودع فريجعى  من ماله جاز له الدفع بقصد الرجوع علءبذل شي ىولو توقف حفظ الوديعة عل

  . والعدم أشبه،  فيه تردد،كوهل جيب عليه ذل، كبذلإليه 

 إليه دفع بعض الثمنل وكبيع الى عل أو ،الظامل إىل نهبيع البعض لدفع مثى ولو توقف احلفظ عل

دفع الظامل عنها ولو توقف ، تعسره أو مكمطلقاً مع تعذر استيذان احلا و،هإمكانم مع كذن احلاإجاز ب

  ). حنومها مل جيب الدفع وتلف املال واجلرحكحتمل ضرر ى عل

  . شكالخرية من اإلذ قد عرفت ما يف الفروع الثالثة األإ

ان  جاز قتل احليوكحنو ذل أو العدو أو امكانت الوديعة حيواناً يصيح مما خيرب اللصوص مبكولو 

ى  يبقون حالالًكي مر حينئذ بني ذحبه حىتذا دار األإو، كما أشبه ذل أو ثريكلاملال ا أو حلفظ النفس

ال إو، األول قدم ،ل بالقتتهء حلرمي شكللمالى يبق بني قتله حيث ال و،للمذبوح مثناً ألن كبعضه للمال

  . هؤبقاإن كمناً ملا مياان ضك

قطعاً  مل جيب بذله ، بقدرهاع عنها بدونهيندف ان املطلوب الذي الكن إ( : قالكاملسالمث إن 

ون بذله كالوديعة لواله ذاهبة في ألن  حيتمله،لو بذله بنية الرجوع به هل يرجع نكل، نتفاء الفائدةال

  القدر املأذون فيه  ألن عدمهو، بذهلاكقدرها 



٣٩

  . ون شرعياًكي فال،  وهو ههنا منتفكشرعاً ما يترتب عليه مصلحة املال

 إذ ،تترتب الفائدة و، منه ليقصر عنهاءأو جبز ركع جبميعه ملا ذن عدم الرجوكهذا فيمى وعل

يرجع   والونه يرجع مبقدار ما ينقص عن قدرها بدرهم مثالًكيبعد عنه و  ما قصرإمكانالفرض عدم 

منا هو القدر الذي تنتفي الفائدة معه ال مجيع إ ييف املساوغري املأذون  فإن ، مما يساويهاء أصالًيبش

  ). حتريره ي فينبغءيشى م علكذا احلأقف يف ه مل، واملبذول

 مكن اهللا يأمرإ:  قال سبحانه،هاءأدا ومانةحفظاً لألى القاعدة مالحظة ما يسمى مقتض: أقول

  . دلة من األكغري ذل إىل ،)١(أهلها إىل ماناتتؤدوا األأن 

وا كحنو ى هة أخرجل أو من أبيهى ركا ذ أل، يريد العني ولو بأضعاف قيمتهاكان املالكذا إو

بري كان قرآناً من خط أو ك، مرضاه بسببها ييشف ويعتز االيت  )سالمعليه الصالة وال(سني تربة قرب احل

ون كي رمبا ال، وان خائناًكال إاملستودع بذل املال وى  لزم عل،كحنو ذل أو تاباً خطياًأو ك، رباءكمن ال

غري  إىل الدية أو هم قيمة البضعليس امل ألنه ة العرضوديع إىل سبة بالنكذلك، و فيالحظ القيمةكذلك

  . ان حمل نظركال إ و،رناهكغري ما ذك إىل أن نظر املسالك، وكذل

مها حنو وتابك وفرسكانت عيناً كن إ الوديعةن إ :قد يقال(:  اجلواهر بقولهكذل إىل وقد أشار

مل  إذا أما، ن بذل متام القيمةإرجوع واملتجه جواز ال أن ريب يف ن تعلق غرض املودع ا عيناً فالكمي

التقديرين ى ملصلحة فريجع حينئذ علااملودع ال اعتبار ى عدم املفسدة على  املدار عل فلعلكذلكن كت

  ). ان مستوعباًكن إ وبتمام ما بذل

                                                

  ٥٨اآلية : سورة النساء )١(



٤٠

، يعد من التفريط ألنه ان ضامناًكال إ بل وجب و،ذب جازكالى توقف حفظ الوديعة علمث إن 

، صالحذب يف اإلكال  أنه خالفه منى علدلة بل األ،  النصراف أدلته عنه،ثله ليس حبرامذب يف مكالو

أما اجلرح فيختلف من ، ما أشبه أو ذب أو كوز يف أذهان املتشرعة أمهية حفظ الوديعة من غيبةكواملر

حتمل ضرر ى مناهج املتقني بأنه لو توقف دفع الظامل عنها علك مجاعة إطالقف، ما تقدمى مهية علجهة األ

  . غري ظاهر الوجه، حنومها مل جيب الدفع وتلف املال واجلرحك

  . الوديعةةخالف يف جواز احللف للظامل لنجا  والإشكالال مث إنه 

ن كل، )ذبكالرها فطولب باليمني ظلماً جاز احللف مورياً مبا خيرج به عنكولو أن(: يف الشرائعو

  . ماتقايف احللف يف هذه املدلة  األطالقالظاهر عدم وجوب التورية إل

 التبصرة والتحرير والقواعد ورةكالتذ والنافع وعن الغنية يكقام احملواز احللف يف املوقد صرح جب

  .الرياض وغريهم وفايةكال والفائدة جممع والروضة وكاملسال وجامع املقاصد واللمعة ورشاداإلو

احلرج من  ينفى باالتفاق مبا دل علو ،اعمجتصريح مجاعة منهم باإل إىل ضافة باإلكاستدلوا لذلو

 ،)١(احملسنني من سبيلى ما عل: قوله سبحانه و،الضرار وعدم الضررى ما دل عل و،ربعةاألدلة األ

 إىل مانةبأن احللف مما ال يتم الواجب به وهو دفع األ و)٢(ىالرب والتقوى تعاونوا عل: قوله سبحانهو

 يالعمدة ه و،غريها وباحةصالة اإلأ إىل ضافةباإل، ون جائزاًك واجب فيبه إالّ يتم الواجب ال وما، أهلها

  : الروايات املتواترة

                                                

  . ٩١اآلية : سورة التوبة )١(

  . ٢اآلية : سورة املائدة )٢(



٤١

:  قال،يف حديث )عليه السالم( احلسن الرضا أيب عن، يشعرمساعيل بن سعد األإمثل ما رواه 

   .)١(جناح عليه ال:  قال، فحلفكغري ذل أو سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطالق

ل هوسألته . ال جناح عليه:  قال،لف لينجو به منهحماله من السلطان فيى خياف علوعن رجل 

   .)٢(نعم:  قال،مالهى ما حيلف علكمال أخيه ى حيلف الرجل عل

 اهللا علم نبيه الترتيلن إ :)عليه السالم( جعفر بن حممد اهللا لقد قال يلو: الصباح قال أيب وعن

ما : مث قال، واهللاوعلمنا : قال، )عليه السالم (علياً)  اهللا عليه وآلهصلى(اهللا  التأويل فعلمه رسولو

  . )٣(أنتم منه يف سعة فةحلفتم عليه من ميني يف تقي أو ءيعملتم من ش

  . بضميمة مشول التقية ملثل املقام أيضاً

ن إ : فقال،يف رجل حلف تقية ،)عليه السالم( عن أحدمها، ابهأصحعن بعض ، وعن يونس

   .)٤( يرد شيئاً فال حتلف هلمكذل أن مل تر فإن ،ك فاحلف ترده بيمينك ودمكمالى علخفت 

 حنلف هلم أن يطلبون منافار العشى منر باملال عل: )عليه السالم( جعفر يبقلت أل:  قال،وعن زرارة

   .)٥(من التمر والزبدى فاحلف هلم فهو أحل:  قال،كبذل إالّ ضون مناري خيلون سبيلنا والو

صاحبها أعلم ا حني  و،ل ضرورةكالتقية يف : )عليه السالم(  أبو عبد اهللا قال،وعن الصدوق

   .)٦(ترتل به

                                                

  . ه وذيل١ميان ح من كتاب األ١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل )١(

  . هيل وذ١ميان ح من كتاب األ١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل )٢(

  . ٢ميان ح من كتاب األ١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل )٣(

  . ٣ميان ح من كتاب األ١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل )٤(

  . ٦ميان ح من كتاب األ١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل )٥(

. ٧ميان ح من كتاب األ١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل )٦(



٤٢

 كعن الرجل حيلف لصاحب العشور حيرز بذل )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألنه إ ،وعن احلليب

   .)١(نعم:  قال،ماله

 إذا لجر عليها الرجؤفأما الذي ي: قالأن  ىل إوجهنيى اليمني عل: )عليه السالم( وعن الصادق

خالص ماله من متعد  أو  مسلمئحيلف الرجل يف خالص امر أن فارة فهوكمل تلزمه ال واذباًكحلف 

   .)٢(غريه أو عليه من لصى يتعد

ستحلف بالطالق والعتاق نا نإ: )عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل:  قال،سيةكاأل وعن معاذ بياع

   .)٣(خفت إذا احلف هلم مبا أرادوا:  فقال،لف هلمحأى فما تر

ى حنن منر ا عل وبضائع للناس يمعن إ :)عليه السالم( جعفر يبقلت أل: قال ،وعن معمر بن حيىي

 لهاكأجيز أموال املسلمني  أن ىأقدر عل ينأوددت :  فقال،هؤالء العشار فيحلفون عليها فنحلف هلم

   .)٤(نفسه يف ضرورة فله فيه التقيةى  عللما خاف املؤمنك، أحلف عليهاو

 املال فيستحلفوين يمع و بالعشارأمر: )عليه السالم( جعفر يبقلت أل: قال ي،مساعيل اجلعفإوعن 

 ،بالطالق حلفوينن إ :قلت، حلف هلما:  فقال،ظلموين ون مل أحلف فتشوينإ ووينكحلفت ترفإن 

   .)٥(كمال أخي يتتق:  قال،يلون كاملال ال ي فإن :قلت، فاحلف هلم: قال

 رهكأهو  إذا حلف الرجل تقية مل يضرهإذا  :قال )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن مساعة

   .)٦(ليهإوقد أحله ملن اضطر  إالّ  مما حرم اهللاءليس شي: وقال. ليهإاضطر و

 ، مالناكشور جنيز بذلحنلف لصاحب الع: )عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل: قال ي،وعن احلضرم

   .)٧(نعم: قال

                                                

  . ٨ميان ح من كتاب األ١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )١(

  . ٩ميان ح من كتاب األ١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )٢(

  . ١٣ميان ح من كتاب األ١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )٣(

  . ١٦ميان ح من كتاب األ١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )٤(

  . ١٧ميان ح من كتاب األ١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )٥(

  . ١٨ميان حتاب األ من ك١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )٦(

  . ١٩ميان ح من كتاب األ١٢ الباب ١٣٥ ص١٦ج: الوسائل )٧(



٤٣

 دليل عليها ثرية التورية فالكر يف هذه الروايات الكمل يذ أنه ىأنت تر، وغريها من الروايات ىلإ

  . ء من الفقها واحدليها غريإن ذهب إو

 بأن حيلف ما ،ذب حينئذكوهل جيب عليه التورية يف حلفه مبا خيرج عن ال(: قال يف املناهل

 ما صرح به يف الروضةك ،حنوها مغاير ملا استودعه أو انكم أو جنس أو ن فالن وخيصه بوقتاستودع م

 كاملسال وجامع املقاصد ورةكما صرح به يف التذك ،األول هو  املعتمد،كال جيب ذل أو ،الرياضو

 ائدةجممع الف والتحرير ورشاداإل والتبصرة والنافع والشرائع والقواعد و وهو ظاهر الغنية،والروضة

  . )الرياض وفايةكالو

 نةكبل ومع امل، عنها اذباً مل يأمث مع العجزكحلف  و التوريةكولو تر(: لذا قال يف متاهج املتقنيو

  ).االظهرى منها أيضاً عل

عدم ، ومهم و أهمكان هناك إذا غريه من احملرمات وذبك قد عرفت عدم الفرق بني الكمث إن

  . هو الغالبذب كال ألن رهم غريه من احملرماتكذ

 املقاصد ما صرح به يف جامعك،  احللف حيث وجب عليه فأخذها الظامل ضمنهاكمث لو تر

 أنه ال ياحللف واجب ختيري أن والظاهر،  تفريطاً يف الوديعةيعد ألنه ،غريها وفايةكال وكاملسالو

ن غرض كي مل إذا يماحيلف حلفظها ف أن  أوالوديعة بدل ييعط أن خيري بني إذ ،مستحب وال واجب عيناً

  . وجب احللف تعييناً الّإاملودع العني و

  . عانة للظاملإ احللف كيف تر ألن ،الالزم الوجوب مطلقاً: يقال ال

مام لذا مل حيلف اإل، وكحيلف به أهم من ذل ال أن تعاىل واحترام اسم اهللا سبحانه: نه يقالأل

   سر أربعمائةخ ورجية يف قصة اخلا)السالم وليه الصالةع(السجاد 



٤٤

ثري من كز يف كل حال خالف املرتكى يرد الوديعة عل أن احتمال وجوب أن ماك .)١(دينار

  : يات اخلاصةالبعض الرو و،الودائع

ون عنده املال كالرجل ي: قلت له: قال )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، يمثل ما رواه حبيب اخلثعم

وجد من يضمنه ن إ أرأيت: قلت: قال، ءون له وفاكيأن  إالّ يأخذ ال:  فقال،ذنإوديعة يأخذ منه بغري 

   .)٢(نعم:  قال،نفسه الذي يضمنه يأخذ منهى شهد علأن له وفاء وكومل ي

: قال ،)عليه السالم( بن جعفرى عن أخيه موس، جعفرعلي بن عن جده ،  بن احلسنعبد اهللاوعن 

يردها  أن يأخذ منها وهو جممع أن ل يصلح لهليها هإانت عنده وديعة لرجل فاحتاج كسألته عن رجل 

   .)٣(يأخذ ويرد أن بأس ان عنده وفاء فالكإذا  :)عليه السالم(  فقال،ذن صاحبهاإبغري 

ر ك وذ،سألته:  قال)عليه الصالة والسالم( عن جامع البزنطي صاحب الرضا السرائر نقالًى ورو

  . مثله

  . ان حمل تأملكال إ و،رناهكما ذى لالم القائل بالوجوب عكومنه يعلم لزوم محل 

 املعتمد هو ،باجلواز إالّ يتصف ال بل ال يتصف بالوجوب أو احللف حينئذ هل(: قال يف املناهل

 وهلم ،التبصرة وهو ظاهر النافع و،الروضة وكاملسال وجامع املقاصد وما صرح به يف اللمعةك األول

هو حفظ  والواجب أن  منكاملسال و يف جامع املقاصد بهكما متس: وثانياً. ظهور االتفاق عليه: أوالً

  ). به فهو واجب إالّ يتم الواجب ما ال ألن ،ون واجباًكالوديعة يتوقف عليه في

                                                

  . ١ميان ح من كتاب األ٢ الباب١١٧ ص١٦ج: الوسائل )١(

  . ١ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٢٣٢ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٢ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٢٣٢ ص١٣ج: الوسائل )٣(



٤٥

  .يواجب غري ال يواجب نفس أنه  قد عرفتكنكل

ال مل إ و،عد عرفاً مفرطاً يف عدم علمه ضمن فإن ،ن يعلم جواز احللف فلم حيلفكذا مل يإو

  .مني مؤمتناألأن  دلةيضمن أل

 إذا ماك، الغاصب شرعاً إىل الوديعةمل جيز وصول  إذا رناه من التخيري ماكمما ذ يستثىنمث إنه 

أو ، كما أشبه ذل أو يف معرض ذهاب النسب أو الغاصب يولداً يف معرض خطر تعد أو انت جاريةك

  . كغري ذل إىل ،افركالغاصب  وان قرآناًك

  



٤٦

 ال وإشكالبال ( :يف اجلواهر، و)الوديعة عقد جائز من طرفيه(: ئعقال يف الشرا :)١ مسألة(

  ).اللزومأدلة غريها من  وية بقسميه عليه وهو احلجة يف ختصيص اآلمجاعخالف بل اإل

ى كوقد ح، ما طفحت به عبارامك( :)جائزة من الطرفني (رامة عند قول العالمةكيف مفتاح الو

  . )يفاية بل هو ضروركال وجممع الربهان وك اخلالف يف املسالعنهى نف، ورةكيف التذ مجاععليه اإل

 أما استدالل ، ظهور االتفاق عليه:ويف املناهل، الرياض عدم اخلالف فيهى ك حكذلكو: أقول

 ألن ،ما فيهى فال خيف، )الة جائزة من الطرفنيكيل خاص والوكتو أنه قد تقدمألنه ( :رة عليه بقولهكالتذ

وفوا أدية داخلة يف قالوديعة الع أن كش وال، الدليل إىل  حيتاجا بالعقودوفوأخروج العقد عن 

 يف  داخلةنعم الوديعة غري العقدية،  فيهكش  الذي المجاعمنا املخرج هو اإلإ ،عمومهى  علبالعقود

  . تلزم  المانةاأل ومانةاأل

 كحنو ذل وغمائهإ ونونهجب ول منهماكحينئذ فيبطل مبوت و(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 ألنه  أومجاع لإل،ما هو الشأن يف حنوه من العقود اجلائزةك، واليته عنه أو هكمما خيرج به ماله عن مل

 ،م الوديعةكحى ه علؤفال جيوز بقا يالودع عقد مع وارث ال أنه ماك، باملوت ينتقل املال عن املودع

هلية انت األك كفلعله لذل، يعقد مع غري الودع وال، هغري إىل حنوه تنتقل والية تصرفه ووباجلنون مثالً

  . )االستدامة ومعتربة فيهما يف االبتداء

ان الالزم ما ك  طويالًءغماان اإلكنعم لو ، هؤصل بقا مبطل فاألءغمااإل أن ىدليل عل ال: أقول

صالة  ألكوذل ،خالف املتعارفى طاال علإذا  إالّ يوجبان البطالن ر الكالس والنوم أن ماك، روهكذ

بطال إ القول بإطالق ف،ما تقدمى أما يف الطويل منها فالنتقال الوالية عل،  يف النقضك مع الشءالبقا

  أما ،  غري ظاهر الدليلءغمااإل



٤٧

 يف إمجاعنه ال  أالظاهر إذ ،ما فيهى ره فال خيفك الذي ذطالقاإلى  علمجاعادعاء اجلواهر اإل

  . املسألة

 )بعزله نفسه وغمائهإ ول واحد وجبنونهكتبطل مبوت و(: ند قول القواعدرامة عكقال يف مفتاح ال

ربعة ثر فتبطل باألكه األك تركولذل، مر فيه واضحما هو الشأن يف العقود اجلائزة واألك( :هذا لفظه ما

اختالف ى عالم علاإل أو وليه أو وارثه إىل الثالثة يف املودع وجب ردها ذا اتفق أحدإف، ورةكاملذ

  ). نيالرأي

مع تسليم أنه  إالّ ضافة باإل، يف مثلهمجاعاإلى يف يدعكف، ثر لهكذ منه يظهر عدم تعرض األإ

  .  ومثله ليس حبجة،بل هو الظاهر، فهو حمتمل االستنادى الصغر

يبطل  أنه رناكنوم وحنوه مما ذر والكغماء والساإل ووت واجلنونذا اتفق املإ ف،حال أي ىوعل

  .ليهإيصال املال إ أو عالم املودعإالوارث  والويلى جيب عل ، يف املستودعالوديعة

زل نفسه فسخها وع ألنه أو، ركستودع ملا ذمن جهة امل أو  من جهة املودعالوديعة بطلت ءمث سوا

 لعدم حتقق الوديعة حينئذ كوذل،  شرعيةأمانة يون العني حينئذ يف يد الودعك ت،من جهة ثالثةأو ، عنها

الشارع أمر حبفظ  ألن ، الشرعيةمانةون من األك يكمثل ذل، ويكذن مالإده بدون فهو مال الغري يف ي

    .)١(أهلها إىل ماناتتؤدوا األ أن مكن اهللا يأمرإ:  قال سبحانه،أهلها إىل وردها مانةاأل

 فورثه الوارث يمات الودع إذا ماك، ون ودعياًكي أن  بدونالوديعةى عل  حال من استوىلكذلكو

عن الطرفني   أجنيبإنسان فبقيت يف يد ،ال ما أشبه مما له حق اهلروب أو أو جهة مظلمةهرب من أو 

  مانات م غريها من األكفيلحقها ح

                                                

  . ٥٨اآلية : سورة النساء )١(



٤٨

 ألنه ،وجه املبادرة العرفيةى عالم أحدمها علإ أو أمره ويل أو هاكمال إىل الشرعية من وجوب ردها

  . العرف إىل ى امللقمانةاألدليل رد ى هو مقتض

 ك بذلؤربت و،خاصاً أو  عاماًيالًكان وك سواء ،كيل املالك و إىليردها أن حيق لهنه  أوالظاهر

  .غريها وفايةكال وكاملسال والروضة واللمعة والقواعد ورةك عن التذكذل يكقد ح، وذمته

 غريها والروضةما صرح به يف ك، يلكالوك أو املال إىل يف املناهل هو متفق عليه فهو خمري يف الردو

  . ليهإيف الرد  جنيباألكحيث إنه يل خاصاً يف غري مثل هذا الشأن كون الوكي أنإالّ 

مل يصح ما تقدم ى يل علكالو إىل أحدمها يف موضع جواز الرد إىل ن من الردكمتن إ أنه والظاهر

بل يف ، غريهم وكاملسال والروضة ورةكما عن التذكأحدمها ضمن  إىل ذا ردإو، الثقة أو مكاحلا إىل الرد

 كرة واملسالكيف التذ واحتج عليه فيه وقد صرح بنفيه يف الرياض، وخالف فيه مما ال أنه  الظاهر:املناهل

 ألنه يلهكو أو مكاحلا إىل فاحتمال جواز الرد، الرشيد احلاضرى والية هلما عل مني الاألم وك احلابأن

  . غري ظاهر الوجه، ره بعض العامةكما ذك كيل املالكمبرتلة و

ذا مل إو، العام الويل ألنه مكاحلا إىل  رده،حنوه ويلهكوك أو املال إىل ن من الردكمل يتم  إذانعم

 ،)١(بأس احلميد فال مثل عبد وكان مثلكن إ: )عليه الصالة والسالم(الثقة لقوله  إىل م ردهكن احلاكمي

 لعدم تفاوت ،عطائه الثقةإبني  وبقاء عند نفسهن رمبا يقال يف هذه الصورة بأنه خمري بني اإلكل، لغريهو

  . هذا أقرب و،الثقةى مر بينهما بعد عدم وجود دليل خاص للرد علاأل

                                                

  . ٢شروطه ح و من أبواب عقد البيع١٦ الباب ٢٧٠ ص١٢ج: لوسائلا )١(



٤٩

 إىل ن من الردكن من حفظها ومل يتمكمتإذا ( :ره املناهل حيث قالكمنه يعلم وجه النظر فيما ذو

 مايهلإضمن لو رد يو، نئذيح ليهماإالثقة فال جيوز له الرد  ومكاحلا إىل ن من الردكمت ويلهكوك أو املال

قد صرح بنفيه ، وخالف فيه مما ال أنه بل الظاهر، الرياض وفايةكال وكاملسال والروضة وما يف اللمعةك

ويف الرياض   واحتج عليه فيه،يعلم فيه خالف النه إ :اب قائالًصحاه عن األك حكاملسال، ويف الرياض

  مل يرض بيد غريه والكاملال أن  مع،يلهكوك أو املال إىل بدفعها إالّ ؤبالتزامه باحلفظ بنفسه فال يرب

  ). يتجدد له عذر أو جيدمها أن  إىلخراجها من يده فليحفظهاإ إىل ضرورة

 إليه بل لو حفظها ومل يدفعها، ونه ولياً عاماًكم بعد كعطائها احلاإبنفي  ييف ور الكذ الدليل املذإ

  . العام يف مورده يف مورده والويليل اخلاص كفرق بني الوأي ، و ملا عرفتإشكالان حمل ك

ان واحداً كذا إ، وان متعدداًك إذا ل واحد حصته إىل كظهر الوارث سلم ومات املودع إذا مث

بأوليائهم  أو خرين بأنفسهمبعضهم مع وجود الورثة اآل إىل الوديعةذا سلم إف، الًك الوديعةمعيناً سلمه 

 أو مل يعلم الوارث إذا أما، غري مستحقه إىل يصال املالإمن نه  أل ذمتهأ مل ترب،انوا صغاراً مثالًك إذا ماك

م كاحلا إىل يسلمه أن  من احملاذير فالالزم عليهكما أشبه ذل أو متعدد أو منحصر أنه نه مل يعلمكعلم به ل

  . يظهر الوارث خبصوصياته أن  إىلالصرب أو العام باعتباره الويل يالشرع

  .بالوارث مجايلم مع علمه اإلكاحلا إىل يف يسلمهك: يقال ال

وال ، ونه طرف العقدكسقط عن  يالودعحيث إن ، مكون احلاؤاملقام من موارد شن إ :نه يقالأل

يل كالو إىل يسلمه أنه ماك إليه عام فهو يسلمه م ويلكاحلا أن  بضميمة،املال لزوم حفظهى دليل عل

   نعم، يل هلمك وكان هناك إذا للورثة



٥٠

  . ما عرفتى م علكاحلاى ان مقدماً علك هلم يلك وكان هناكذا إ

 أو ،ونه وارثاًكان تأخريها يف صورة موت املودع لعدم العلم باحنصار الوارث املعلوم كمث لو 

   :ك املساليفف ، إليهم يرجعكن حاك ومل ي،ونه وارثاًك يف كللش

أما مع العلم و، صالة عدمهارثاً أل وون املوجودك يف كعدم الضمان خصوصاً مع الشى قواأل(

احنصار  ييقتض ونه مستحقاً يف اجلملة الكوالعلم ب، صل أيضاً عدم استحقاقه مجيع املالونه وارثاً فاألكب

وجوب البحث  وابضقم يف الكاحلى  فيبق،رصل املزبورض باألاصالة عدم وارث آخر معأ و،احلق فيه

  . نظائره من احلقوقكعن املستحق 

  حىت،بعد البحث إالّ  إليهيؤمر بتسليم مجيع املقر به ال فإنه ، املورث زيدفيما لو أقر مبال مثله يأيتو

 من اعترافه ،جهانو إليه نه من دفعهيكرث يف املوجود مع اجلهل ففي جواز متاإل احنصار حقى لو ادع

 ىل ـ إة غريه له فيهكن مشاركقرار يف حق الغري حيث ميإ أنه منو، ليهإباحنصار احلق فيه فيلزم بالدفع 

قرب حنوه فاألأقراره بدين و أو  عن وصية امليتالوارث ليبحث إىل الوديعةولو أخر تسليم :  ـقالأن 

  . )صالة عدمه خبالف الوارثالضمان أل

ن اهللا إ ة مناا حسب الوازين العرفية املستفادأصح إىل يصاهلاإ ي الشرعية تقتضمانةاأل: أقول

ون كالفحص عن أصل الوارث يف قبال عدمه الذي ي لزومى العرف ير أن من الواضح و،)١(مكيأمر

أو ، عن وحدته وتعددهأو ، ) الصالة والسالمعليه(مام باعتباره سهم اإل يم الشرعكاملال من نصيب احلا

   عن دين للميت

                                                

  . ٥٨اآلية : سورة النساء )١(



٥١

 أصيل حيث ال فإنه صل يف هذه املقاماتجمال لأل الو، كغري ذل إىل عدمه ورثاإلى املقدم عل

  . دليل

  ال،البحث دفعاً لضرر الغرامة عن نفسهو يله الترو(: رناه أشار اجلواهر حيث قالك ذماإىل و

 أنه ى عل،انقطاعه به و ضرورة وروده عليه،صالة عدم استحقاقه اجلميعأصالة عدم وارث آخر بأملعارضة 

 حينئذ ما كاملدر وفاملدار، ره أخرياًكاحتمال الوصية الذي ذ ومل يتضح لنا الفرق بني احتمال الوارث

  ). ما هو واضحك ءعربة باالحتماالت اخلارجة عن مذاق العقال  وال،عرفت

ما أشبه  أو فالن أنه  أون الوارث واحدأوصية له و ال أو دين عليه ال أن ظهر له وصمث لو فح

 مانةدليل األ وليفهكعمل حسب ت ألنه  حيتمل العدم،فهل يضمن، ه فعمل مبا ظهر له مث تبني خالف،كذل

يرفع الضمان  جهله ال، وغري أهله إىل يصال احلقإمن نه إ يقالأن  إالّ اللهم، كثر من ذلكيقتضي أ ال

  . الصناعة إىل  وهذا أقرب،م مال زيد لعمرواشتبه فسلّ إذا ماك فهو ،ن رفع العقابإو

ب منصو ألنه ،م القبولكاحلاى  وجب عل،مكاحلا إىل دع الدفعواملستى عل وجب أنه إذا مث الظاهر

القول بعدم  أو  يظهر وجه النظر يف التوقفكومن ذل، حنومها ويبالغ ومن أموال القصر كملثل ذل

  . الوجوب عليه

م قبوهلا كاحلاى  فهل جيب عل،مك للحاالوديعة ءعطاإاملستودع ى وجب علإذا ( :املناهل يف قال

ن املستودع من كلقبول مع متجيب عليه ا ال أو ،منيعطائها للثقة األإن املستودع من كلو مت و،مطلقاً

 ويظهر من التحرير، كاملسال وجامع املقاصد ويضاحرة والقواعد واإلك يف التذاألول صرح ب،عطائها لهإ

ة املؤيدة ءصالة الربا أل،قربهو األ وومن جممع الفائدة عدم وجوب القبول، الرياض التوقف وفايةكالو

  ، صل عدمها فتأملألا واحلرج وبأنه لو وجب عليه القبول للزم العسر



٥٢

 ،فاملقدم مثله باطل التايل و،عليه يتواتر لتوفر الدواع و بل،وبأنه لو وجب عليه القبول الشتهر

  ). تأملف

  . مدعاهى دالة علغري الدلة ره من األكذ مع ما ناعة مع التأمل الأنت خبري بأن الصو

، منصوب شرعاً ألنه ىفكليد قبلها غري مبسوط ا فإن ،مبسوط اليد يم شرعكن حاكي مل إذا مث

  .ن مل ينفذ نصبه الناسإو

ام بالد كما يف احلال احلاضر الذي صار حك يم غري الشرعكاحلا إىل ن مل يقبلها فهل يسلمهاإو

 خمري بني نفسه أنه فتربل قد ع، فايةكالمع الثاين  يف تقدمي إشكال  ال،الثقة أو إىل ،سالم غري شرعينياإل

نه كيطمئن بتم ال ألنه مل يقبل الثقةنإو، حفظ منهماقدم األاأل و،متساويني يف احلفظانا ك إذا بني الثقةو

روا مثل كما ذك ،ا حمفوظة عنده من باب االضطرارأمن جهة  م العريفكاحلا إىل من احلفظ سلمها

  . حنوها وعند االضطرار يف املرافعات إليه  يف الرجوعكذل
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تب يف كالثوب والك ، مبا جرت العادة حبفظهاالوديعةظ حتفو(: قال يف الشرائع ):٢ مسألة(

  . كذلى جمرى ما جير أو الشاة يف املراح و، والدابة يف االصطبل،الصندوق

 ل ماكما هو الضابط يف ك ، النحوكذلى جرت العادة حبفظها عل  مباالوديعةالضابط حفظ : أقول

 ،م يؤخذ من الشرعكاحل و،خذ من العرف يؤاملوضوع فإن ،ال حد له يف الشرع الذي منه ما حنن فيه

ليهم إالرجوع ليس له يف الشرع حد خمصوص فال مناص من، و استنابة يف احلفظالوديعةون ك حلوضو

ما أشبه  أو مهمالً أو خائناً أو متعدياً أو مفرطاً أو مضيعاً ييعد الودع وجه الى  علالوديعةيف حفظ هذه 

  . كذل

، غريها والوديعة وانكامل والزمان واملودع وختالف املستودعاحلفظ خيتلف با أن ومن الواضح

الوجه املتعارف ى ربطها عل إذا يف الصحراء حفظ هلا إالّ تربط الدابة فيها فاستيداع الدابة يف البادية مما ال

تودع اليت شياء سائر األ إىل  بالنسبةكذلك، وحنوه و يف املدينة حيث االصطبلكذلكمبا ليس ، عندهم

  .عند أهل احلضر هل البادية أوعند أ

الالزم أيهما يف هذه  أن  فالالزم مالحظة رؤية العرفاملستودع وكاملال ولو اختلف التعارف بني

  . ن العرف مع أيهما فهو خمري بينهماكمل ي لو أنه ماك، الصورة

 يوضع يف مصارف له ثري يف بلد الكان املال الك مثالً، ولو جتدد نوع جديد من احلفظ لزم اتباعه

إىل ، املصرف إىل خراجه من الصندوقإيلزم عليه  فإنه ،ون أحفظك مث جتدد فيه املصارف مما ي،الصندوق

  . مثلة من األكغري ذل

  ومة كتغريت احل إذا ماك، حيان يستلزم احلفظ تبديل نفس املاليف بعض األو
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  . كغري ذلإىل ، جلديدالنقد ا إىل تبديله ياحلفظ يقتض فإن ،ان النقد معرضاً للتبدلك مما

 أنه ان فأعطاه دواًء بزعمومرض احلي إذا ماك، ءين بعمل سك بنية حسن لالوديعةمث لو تصرف يف 

  : احتماالن،بالعمل أو  فهل االعتبار بالنية،اًكان مهلكنه كحسن ل

د بل هو املنصرف من قص، مبا يراه صالحاً إالّ لفكي  النسانن اإلأ و،عمال بالنياتاأل أن من

  .ال متعدياً عرفاً ون مفرطاًك فلم ي،حيفظه أن املودع

  .املعيار بالواقع ال الزعم و،الواقعية ال اخليالية لفاظ موضوعة للمعايناأل أن ومن

 ينايف الواقعية ال لفاظ للمعاينوضع األ فإن ،ر فيه خمرج عن دليل الثاينكما ذ ألن ، أقرباألولو

، ليس مبحسننه إ :حسان ففيهأما دليل اإل، صالح ما أراد اإلغري إىل حنوها واخليانةأدلة انصراف 

  .ال اخليايل يحسان الواقعوالظاهر منه اإل

أو ، يعيش يف أمل شديد إليه حيث إنه حساناً عامداً بقصد اإلإنسان فهل من يقتل ،املسألة سيالةو

اً وامنا لرفع حاجتها إطالق الزنا بامرأة بدون رغبة يف يزينأو ،  الفقراء واحملتاجنيى لتوزيعه عليسرق ماالً

ان صدور الفعل كمل الأو ، حسانهإ وان نيتهك خيفف عن عقابه مل،العسر من جهة الشبق إىل أوصلهااليت 

  .احلرام منه املوجب للعقاب

 من حيث يدخلون النية احلسنة يف التخفيفما يف مجلة من القوانني العاملية ك األولرمبا يقال ب

عمال األ أن  إىلضافةباإل، الصورةالعقوبات غري هذه أدلة املنصرف من  ألن ،يحعقاب الفعل القب

ثر كتأمل أ إىل  املسألة حباجةنكل،  بالشبهةؤ فاحلد يدركن شإو، ى ما نوئل امركلو، بالنيات

  . حيث مل جند من تعرض له من الفقهاء، وتتبع أوسع

، ا أجنبيةزنا أل أنه جامع زوجته بزعم إذا ماك، ن النية سيئةكان الفعل حسناً لكسه بأن كأما ع

  مسلم حمقون الدم لعداوة  أنه بزعم افر احلريبكقتل الأو 
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 يف إشكال فال ،ن عمله سرقةأ والغري صندوق أنه خذ املال من صندوق نفسه بزعمأأو ، بينه وبينه

  . يحبث التجر روه يفكذ ماى عدمها عل والم يف احلرمةكمنا الإو، عدم احلد

  . )مل يأمرهك أو  أمره بذل،الدابة وعلفها يويلزمه سق(: مث قال الشرائع

 ء سوا،املودع عنده يدم اآلكذلك، وجيب حفظ احليوان احملترم أنه خالف يف  والإشكال ال: أقول

ظ  مما يلزم احلفكبغري ذل أو الربد وباحلفظ من احلر أو ءساكبال أو باملنام أو بالطعام أو بالعلف أو ءباملا

 كذل ء منيفلو قصر حينئذ يف ش،  الطبية املتعارفةمورجراء السيالن عليه يف احلال احلاضر من األإولو ب

  . ضمن للتفريط

م كيف ح، وغريه من اخلدمة ويالسق إىل م احليوان الشجر الذي يفتقركحويف(: كقال يف املسال

  .) ملرضءمن الدوا إليه احليوان ما يفتقرى النفقة عل

ه يوجب ان عدمك إذا بل الالزم يئة الزوج للحيوان، مانةاأللها من ك كتل ألن ،رهكما ذكوهو 

 يالودعى شرعية يلزم عل أو يةكانت مالك ء سوامانةاأل فإن ، عرفاًمانةاألمرضه مبا ينايف حفظ  أو عطبه

اللباس  أو نكسامل أو املاء أو ان العلفك ءسوا، كيس املالكخسارته هلا من  ووا العرفيةؤل شكالقيام ب

  . كغري ذل أو يف وديعة اللقطة مثالً

 كأعطي  الكقال املال إذا نعم، كذلى لعدم الدليل عل يم الشرعكاحلاك أو ذن املالإ إىل حاجة وال

  . يشرع ال ويكذن مالإليس ب إذ ، يف الغاصبكذلكمر األ أن ماك ،قدامه يستلزم تربعهإف، ان لهك كذل

  . هكمال إىل يرده الشارع يوجب عليه حفظه حىتألن  يذن شرعإبنه إ :يقال فال

  يالزم ختسري  ان هو السبب يف االستيالء الك احلفظ فيما إجياب: نه يقالأل
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  .عريف ال ويالتالزم دليل شرعى ليس عل إذ ،كالشارع للمال

  . روه يف باب اللقطةكرناه من عدم االحتياج ما ذكذ  فيؤيد ما،انكيف كو

 أن ماإلو خيالنفقة فال  إىل وان املفتقرأودعه احليإذا ( :كالنظر يف قول املسال يعرف وجه كمن ذلو

 ذنإ أو ذنهإ إىل طلق توصلأن إو، مر فيه واضحاأل ونفق ورجع عليه مبا غرمأأمره  فإن ،طلقي أو أمرهي

 أو ضه للنفقةيبيع بع أو يستدين له عليه أو ،ءشان إ أمره بهم ليكاحلا إىل ذر رفع أمرهتع فإن ،يله فيهكو

 ،مكاحلا إىل ذا يرفع أمرهك و،رجع مع نيته وشهد عليهأ ونفق هوأم كتعذر احلا فإن ،ينصب أميناً عليه

  ). نية الرجوعى شهاد اقتصر علولو تعذر اإل،  له عنهكاملال ير مع كآخر ما ذإىل 

 ال أنه  إىلضافة باإل،مك بله احلاكاملال  مناإلذن إىل االحتياجى عدم الدليل عل: يرد عليه أوالًذ إ

 فمن أين، الوديعة مل يأخذ أمل يش فإن ،يتحمل النفقة ال أنه  معناهكاملال ي أن مع، شهاداإلى دليل عل

ء يشى يستدل عل أن  بدونكوقد تبعه اجلواهر يف ذل، نفاق مث الرجوع له احلق يف اإلكاملال يمع أنه 

  . منه بدليل

 أو ان املودعكسواء ، الزائد يليهما حيتاج مدعك ييف زمان النفقة فف واختلفا يف قدر النفقةمث إن 

القول و(: واهر بقوله اجلفتفصيل، اركناإل وقاعدة االدعاء ألنه ،خر حيلففاآل الإ و،البينة إىل املستودع

  . طالق غري ظاهر وجه اإل) يف مقدار زمااكالقول قول املال أن ماك، قوله يف مقدار النفقة

قال  و،انت وديعة يف شهر شعبانك: قال أحدمها إذا ماك، االختالف بني املتبايننيان كن إو

حيث إن ، بالسيارة: خرقال اآل و، يف الطائرةكسافرت بولد: قال أحدمهاأو ، يف شهر رمضان: خراآل

جرتني قل من األال بأخذ األقي وال، ان من التنازعك ،جرةاأل سفر الطائرة ضعف سفر السيارة من جهة

  ملا  ،الثاين الرتاع يف



٥٧

  .مبآله العربة مبصب الرتاع ال أن غريه من وتاب القضاءكرناه يف كذ

 أن أو، تسعة أو هانت عشرة شياك الوديعة أن الرتاع يف املقام يعرف قسما الرتاع يف يمن قسمو

  . معزاً أو انت شاةًك الوديعة

ل به ك يعرف وجه النظر فيما أش، احلفظ فعدم احلفظ خيانةالوديعةى مقتض أن رناه منكمما ذو

غريه الوجوب من حيث كوظاهره بل صرحيه (:  القائل بوجوب احلفظ حيث قالكاملسالى اجلواهر عل

 إطالقن املناقشة فيه بعدم اقتضاء كمأاً إمجاعن كي ملن إأنه  إالّ  فيضمن حينئذ مع التقصري فيهالوديعة

ترتب  يتضيق تالفه بغري الوجه املأذون فيه الإيسوغ  رماً ال حمتونه حيواناًك و،ك احلفظ بنحو ذلالوديعة

التقصري فيما اقتضاه   مبعىن،وا وديعةك من حيث الوديعةالتفريط يف  ويالتعدى الضمان املتوقف عل

يتم فيما مسعته  ال أنه ى عل،ن ودعياًكن مل يإ والثابت عليه يم الشرعكالتقصري يف احل  عقدها الإطالق

ى ل مال يف نفسه علكلو قلنا بوجوب حفظ و، نفس حمترمة يق الشجر الذي هو ليس بذحلاإمنه من 

ى ون احلفظ من جهاته من مقتضك ضرورة ،الضمان مع التقصري فيه ييقتض  الكذلأن  إالّ  وغريهكاملال

  ).  عقدهاإطالق

 يده خيانة ملال يفا ونك التقصري فيه باعتبار يعدأن  إالّ اللهم(:  أخرياً بقولهكأنه عدل عن ذلكو

  . ىما تركنه ك ل)نه هو املتلف للمالأو

شجار األى ذا سقإف، بالواقع عدمه ال وون العربة مبا يظهر للعرف من االحتياجكقد تقدم مث إنه 

فيه كء املطر الذي ييان عاملاً مبجك إذا  فيما،ن ضامناًكحني االحتياج مث جاء مطر غزير سبب فساده مل ي

  .ان ضامناًكال إقبله و يقان عليه عدم السك

حسب  أنه  الظاهر،مانةاأل خالف انت فحالًك إذا حبال ااإل أو ،حبال الدابة املودعةإوهل 

  . له يلكميزان  ال والعرف
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ان كن إ و،ءي من اخليانة يف شكن ذلكي ضاها مليريد زواجها فتزوجها بر أودعه بنتاً مثالً إذا أما

 قوهلم فإن ،بنته يأودعه ولداً يريد تزويج بنته له فزوجه الودع إذا كذلك، والعرف يسميه أحياناً خيانة

ضرب ى عل فإنه ،قريه ليخدمه بدل خدمته لسيده السابخادم غى خيانة فيمن أغرنه إ قوهلمكخيانة نه إ

  . ءي من اخليانة الشرعية يف شكليس ذل، ومن التوسع

  . باعاً للعادةبغالمه ات ويسقيها بنفسه أن وجيوز: مث قال الشرائع

 كذلكبل ، يخصوصية للسق ال أنه ماك، ال فال خصوصية للغالمإ و، من باب املثالكذل: أقول

خيانة  أو تعدياً أو  وال يعد تفريطاًمانةاألون حسب كي أن القاعدة هوى مقتض، وغريه وم العلفكح

  .عرفاً

  . ليةكال من باب الصغريات ال يمنا هإم يف املسألة  أن أقواهلومنه يظهر

 ناك ءسوا،  ذلكالغالم العادة جواز تويلى مقتضن إ( :كما يظهر مواضع النظر يف قول املسالك

منا جيوز إبل ،  جائزاً هناكذل لكليس ، وال ان الغالم أميناً أمكسواء ، وغائباً أو  حاضراً عندهاملستودع

. ال مل جيزإونه أميناً وكمع أو  ،قيامه مبا جيبى يطلع علل عنده املستودع مع حضور كالغالم لذل تويل

ن أميناً فالبد كمل ي ونقلهاى فلو توقف سقيها عل، خارجه و بني وقوع الفعل يف املرتلكال فرق يف ذلو

له بني ك كفرق يف ذل ذا الكو .كمنا تظهر الفائدة يف نفس مباشرة الغالم ذلإ، ومن مصاحبته يف الطريق

وهو  ،يالسق تويل الإمل جيوز  ألنه ،ما قيدناه تنايف عبارة املصنف الو. املستودعغريه ممن يستنيبه  والغالم

دل  إذا ن ختصيصهكيمف، اخلاصى يدل عل والعام ال، عدمه واملستودع يف يد كوا مع ذلكأعم من 

   إيداعوا عليه من عدم جواز طبقأا مل ،موجودعليه الدليل وهو هنا 
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أما ،  الفعل عادةكن مباشرته لذلك فيمن ميكيل بأن ذلورمبا ق، يف معناه هذا ومكانمع اإل يالودع

  . )١()هو ضعيف و،انكيف ك فيجوز له التولية كذلكون كي  النم

، خصوصيةً واناًكم وون حسب املتعارف زماناًكت أن بجياملراح وغريها  ووالعلف يالسقن إ مث

  .ان ضامناًكفلو خالف فعطب 

ما  أو الطعام أو الوقت يما معاً يف جزئ أو يهمايعمل بأ أن ولو اختلف العرف الواحد حق له

 أو ان يطعم عرفاً بالشعريك إذا مثالً، ان الالزم اتباع أحدمهاكال إو، ن اجلمع ضاراًكمل ي إذا أشبه فيما

يف النهارات فأطعمه مرة  أو طعامه يف الليايلإتعارف  ذاإو، سبب مرضه ضمن باحلنطة فجمع بينهما مبا

  .مسنته الزائدة مثال ضمن أو هزاله أو مرضه اً مما أوجب ضعفه أومرة ار وليالً

ون حبفظها كقدي، وون احلفظ حبفظها عند نفسهكي فقد، الالزم احلفظ عرفاً أن مث حيث عرفت

خصوصاً يف املواضع  وثرية منهاكموال خصوصاً الحيث حتفظ األ ما يف احلال احلاضرك ،عند غريه

بلد يف  إىل موال بأعياا من بلدنقل األ يون من التعدكي أنه ماك، يوتالب يف اخلطرة يف املصارف ال

ل مورد كرؤية العرف يف  إالّ ضابط له  مما الكغري ذلإىل ، بل الالزم النقل باحلوالة، مواضع اخلطر

  . مورد

مع  الإ كخراجها من مرتله لذلإجيوز  وال(: ومنه يعلم وجه النظر يف قول الشرائع حيث قال

 ليس كذل أن لوضوح، )عذار من األكذل شبه أو ن من سقيها وعلفها يف مرتلهكم التمدعكة الضرور

  . لية بل ختتلف املواردكوجه الى عل

بني ما تقدم  وك ضرورة عدم الفرق بني ذل،ومنه يعلم ما يف قول املصنف(: لذا قال يف اجلواهرو

  . )التفريط ا ين مث ما يقتضكمل ي ومع فرض قضاء العادة به

                                                

  .٨٨ ص٥ج: مسالك األفهام )١(
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، يتقتض خراج وقد الالضرورة اإل يقد يقتض إذ ،ه تأملإطالقره من الضرورة أيضاً يف كوما ذ

 خراجها فمحل خطر اللصإأما ، حنومها والعلف وها يف البيت يوجب هزاهلا لقلة املاءؤان بقاك إذا ماك

ثر كون خطر البيت أكمر بأن يس األكوقد يع، لهكباحليوان  ي مما يودكحنو ذل أو احليوان املفترسأو 

  . م يف اجلزئيات العرفكاحمل و،مهكل مورد حكفل، خراجمن خطر اإل

خراج الدابة املودعة من إجيوز  وال(: القبول يف قول مناهج املتقني وومما تقدم يعرف موضع الرد

، راذع من األكحنو ذل أو ف يف املرتلوالعل ي السقإمكانعدم ك ،مع الضرورة إالّ والعلف ياملرتل للسق

  . )ن بعيداًكمع عدم الضرورة مل ي تعدياً حىت أو خراج املعتاد غري املعدود تفريطاًإولو قيل جبواز 

 ،حنوه أو  من جهة مرضل مثالًك املاء والعلف فامتنعت من الشرب واألاملستودعمث لو أحضر 

ما قد كملرض بل تشهياً  اع الان االمتنك إذا أما، ان من التفريطكمل يعاجل  فإن ،فعليه املعاجلة عند اخلبري

  . يرغب فيهما يك إليه منا يؤخر تقدميهاإو، ءييفعله احليوان والطفل وما أشبه فليس عليه ش

 ،تسقها مل جيز القبول ال أو تعلفها  الكولو قال املال(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

 حلق ةًعلفها مراعا وبل جيب عليه سقيها، كاملالى واجب النفقة عل ونفس حمترمة وبد حراءكونه ذا كل

فقة من ماله أمره للن ومكاحلا إىل مررفع األ وكبل مع امتناع املال، حقه يدمسقط اآلأن إ وشأنه اهللا تعاىل

بدونه مع نية الرجوع  أو دشهابه مع اإل أو املؤمنني ان بأمر عدولكذا لو ك، ويتجه الرجوع له عليه

  . )حسب ما تقدمى عل

ون احليوان كي  قداألول ففي، كأضمن ذل ال ينإقد يقول  وكينهاه املال قد إذ ،ه تأملإطالقويف 

   يالودع كما أشبه مما لو تر أو ان يف غابةك إذا ما فيماك ،بنفسه يتفكي
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، علفه احليوان من دون سقيه و مما يوجب تلفكذلكون كي وقد ال، بنفسهى علفه يرع وسقيه

 إذ مث طلبها منه العلف ويالسق يويف صورة التلف ليس للودع، شكالوجه لإل  صورة عدم التلف الففي

ما القبول إ يفللودع، شرابه ويذهب هو بنفسه ليجد طعامه ه آخر أوكميل  حيوانه حىتكيتر أن كللمال

  . الوديعة كترك أو بدون ضمان املال

مل  واحلال هذه أمث وك أخل بذلنعم لو(: ره الشرائع بقولهكفما ذ، مث مطلقاًليس اإل أنه منه يعلمو

  . حمل نظر ،ىانته )له يف البحرإلقاء ماره بأم ما لوك أسقط الضمان بنهيه كاملال ألن منضي

سبة عدمهما بالن أن الشارعى ية مما يرالعنا والرعاية إىل والبناء احملتاج حال الشجر نأى خيف وال

 ، عن عدم الضمانعدم وجوب حفظه فضالًى قوألا( : بقولهكسال املإطالقف، ليهما حمرم حال احليوانإ

ونه ذا روح فيأمث كنفاق يف احليوان لمنا وجب اإلإ، وغريهى عل ه الكمالى منا جيب علإحفظ املال ألن 

  . حمل نظر ،ىانته )بالتقصري يف حقه فيجب دفع أمله

هذا الوجه ى  علالوديعة يف أصل صحة إشكالى نعم يبق(: ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر

أن  إالّ اللهم، وليهك أو املال إىل  شرعية جيب ردهاأمانةينئذ يف يده  فيصري املال حكسفاهة املال ياملقتض

  ). مكيؤثر فساداً بدون حتجري احلا السفه الن إ يقالأو ، سفاهة فيه وجه ال يفرض يف

أما السفه ، الوديعةحة  عدمه شرط يف ص،الذي هو نوع من اجلنون حوايلالسفه األ أن ىخيف وال

  يصح  وال، مكن مل حيجره احلاإ ونه حمجور أفالظاهر موايلاأل
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قال  و،)١(مكتؤتوا السفهاء أموال وال: قال سبحانه، الوديعةحنو ى ان علكن إ وعقده املايل

  لسفه أحدمهاالوديعةبطالن عقد ى ان تصريح التنقيح علك ولذا ،)٢(ن آنستم منهم رشداًإف: تعاىل

صل السليم عن بل احتمال عدم البطالن يف غاية القوة لأل، إشكاالًعنده فيه ن إ( :وقول املناهل، فالسهإو

  . كغري ظاهر املدر، ) االحتياط أوىلةن مراعاكول، املعارض

عم مما له ان املراد األكإذا  إالّ اللهم، رميكافر القرآن الك الإيداعيصح  ال فإنه افرك حال الكذلكو

ارتد  إذا أما، افركان وديعة عند الكن إ وون القرآن بيدهكيل مسلم يكان له وك إذا ماك، عليهالسبيل 

  . بنفسه ون العربة يف الشرائط بالوارث الك ي،يقسمحيث  املودع فماله

صالة حرمة ولو عني له موضع االحتفاظ اقتصر عليه أل(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 بل، حرزأ إىل ان النقلكإذا  إالّ ،عاد ألنه حينئذ فلو نقلها عنه ضمن، وذنهإبغري التصرف يف مال الغري 

تعيني كون الغرض له االحتفاظ كرادة املثال مما عينه ولو بقرينة ظهور إ مفه إذا يقول قوى مثله علأو 

 إىل يف النقل الضمان حىتى قو فاألكمل يفهم ذل إذا أما، جارةاإلعة ورب وحنومها يف املزاكالزرع والرا

  . )ي عن املساوحرز فضالًاأل

 أو حفظاأل أو ياملساو إىل ءسوا، ازاًكارت أو  لفظاًكالقاعدة هو اتباع تعيني املالى مقتض: أقول

أمر الشارع  إذا ماكون حراماً كي قد فإنه ،عني غري احلرز إذا الم السابق هنا فيماكال نعم يأيت، أرداأل

وقد يقول احفظ ، ان حفظ الشاة يف املذئبةك إذا ماك، كذلكون كي قد الو، املودع عنهى ن إ وحبفظه

  يف  سداأل

                                                

  . ٥اآلية : سورة النساء )١(

  . ٦اآلية : سورة النساء )٢(
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، حيث شاءياه يذهب إ ك املالكترك وهو ،حيرم له الثم، ومر ذهابه مثالًغاية األحيث إن بة االغ

   .احلرام ملا تقدم ين فعل الودعإافترسها الذئب ون إ ن ضامناًكولو أمر حبفظ الشاة يف املذئبة مل ي

حفظه يف  ياز يعطك فاالرت،ان حرزاً فخرج عن احلرزيةكذا يف حني كان كاحفظه يف م: ولو قال

 ياز يقتضكان االرتك ،ليس حبرز واقعاً وان املعني فعينهكزعم حرزية امل أنه إذا ماك، حفظاأل وأ ياملساو

  . اللفظ باز الك باالرتكاالعتبار يف أمثال ذل فإن ،العدم

 ءسوا، اًإطالقحرز  حفظه يف غري احلرز حيث ال إذا ج صورة من الضمان وهو ماخراإ يينبغمث إنه 

 أو ي،عند الودع  أوكان عند املالك ءوان سوايذهب باحليل مما يجاء الس إذا ماك ، بعدم احلرزكعلم املال

ا مل  فيمكمل يعلم املالأو . ل منهما يف معرض االفتراسكاحليوان بيد حيث إن المها يف الغابة كان ك

تقدير  أي ىحرز عل ال ألنه ال رجاع أون فهل جيب اإلكن متإف الإو، ليهإرجاعه إمن  ين الودعكيتم

  .السواءى  علكاملال عند ويالودع فتلفه عند

 الإجمنون ضمن  أو ولو استودع من صيب(: رناه من القيد يف عبارة القواعد حيث قالكويفهم ما ذ

جامع املقاصد  ورةكما يف التذك( :رامةكيف مفتاح ال، و)قرب سقوط الضمانذا خاف تلفه فاألإ

  . روه واحدكفيما ذ ورناهكفيما ذ املعيار إذ .ىانته) فايةكال وجممع الربهان والروضة وكواملسال

مع  الإان حرزاً كما دونه ولو  إىل جيوز نقله وال(:  الشرائعإطالقومما تقدم يعلم وجه النظر يف 

  ).بقائها فيهإاخلوف من 

، نقل فتلف احليوان فالالزم القول بعدم الضمان ودوناأل إىل ذا جاز النقل حىتإحال ف أي ىوعل

  ان التلف كسواء 
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 يك املالاإلذنحصل وهو  اجلواز قد ألن ،كبغري ذل أو بادام السقف أو بافتراس حيوان مفترس

  .عدم الضمان يضتمثله يقو، ي الشرعاإلذنأو 

ما عن آخر من ما ك، ياملساو وحرزاأل إىل ضمان مع جواز النقلم بالكفما عن بعضهم من احل

  .إشكالحمل الثاين  دون األولفيضمن يف  غريه وامداالكلنقل الفرق بني التلف با

عطه أ أو املاء الفالين أو تعطه العلف الفالين ال: قال إذا ماك، سائر الشرائط اينكمثل النقل املو

حيث   الفالينكلد و أو الفالينكيرعاه عبد: قال أو، أحسن أو أأرد  أوون غريه مساوياًكحيث ي، ذاك

  . ه املقاماتذ يف مجيع أمثال هك لوحدة املالكغري ذلإىل ، أغريه أحسن أومساو أوأردإن 

ان كولو ، صالة العدم مل جيز له املخالفة أل،الفردية أو التعيني من باب اخلصوصية أن  يفكولو ش

صل عدم ال فاألإ و،ان فهوكما كعني  فإن ،انك اقبل الوارث مل و املودعأحد النحوين مث ماتى عل

  .اخلصوصية

  . كمورثكأنت : قال املودع لوارثه واملستودع بأن مات ،سكذا يف العكو

خياف تلفها أن  إالّ انكيف كتنقلها من هذا احلرز ضمن بالنقل  ال: ولو قال(: مث قال الشرائع

  . )فيه

 يأحرز فلتحقق التعد أو إىل مساو إىل انك ءسوا أنه ان مبعىنكيف كقل أما الضمان بالن: أقول

منا إخاف التلف ف إذا وأما، يإمجاع نهإبل يف اجلواهر ،  لهكلعدم جواز ذل ياملقتض باملخالفة لنهيهفيها 

 فهو الإو ي،كاز مالكن ارتكمل ين إ كن الشارع أذن له يف ذلحرز فألاأل أو ياملساو إىل جيوز النقل

أيضاً  إليه دون الذي هو حرز نقلهاأل إىل ن من النقلكمت وذا خاف التلف فيهإ، وية أيضاًكوديعة مال

  .  السابقكللمال
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، ن تلفت فيهإان وكتنقلها عن هذا امل قال ال ان قدكولو (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

من  و،تالفه من غري وجههإ واملال ضاعةإه علي بل حرم ي،لعدم ثبوت هذه السلطنة له من السلطان احلقيق

  . )جعلها لنا قياماًاليت موال ني السفهاء من األكعن التبذير وعن مت ي النهكذل

 والفيل ، مثالً فيالًالوديعةان ك إذا ماكجاز  إذا أما، مل جيز التلف إذا منا يصح فيماإهذا : أقول

ان كن إ  احلالكذلك وبل، فيه التبذير وحنوه يأتمل  ـ ما رمبا يقالك ـ ما ينفع حبيهكينتفع مبيته 

حرمة شرعية  أو ،كاملالى ليفاً حيث كنعم ال يبعد عدم اجلواز ت، ل حال حيث ال تبذيركى التلف عل

  .لوجوب حفظ احليوان احملترم

إذا  إالّ ،من باب تعدد املطلوب ألنه ،ونه وديعةكخيرج عن  ال أنه فالظاهر يمث لو نقله بأمر شرع

  . ونه وديعة حينئذك حيث خترج عن ،حنو وحدة املطلوبى  مقيدة علالوديعةانت ك

 شرعية لعدم أمانة ي بل ه، عدم بقائها حينئذ يف يده وديعةكعليى خيف ال(:  اجلواهر قولهإطالقف

 ال أنه ماك، عالماإل أو وليه فوراًك أو املال ىل إ فيضمنها حينئذ لعدم الردك يف ذلكاالستنابة من املال

  . حمل نظر )منا هو جائز لهإ عليه وكعدم وجوب ذلى خيف

  .الشارع مل يغريه وأخذهم و يف عطائهمء عند العقالاملوضوع ألنه اخلوف هو املعيارمث إن 

 وهو كذل العرف هو الذي يفهم ألن ،يال اخلوف الشخص املعيار اخلوف العريف أن والظاهر

  .ذا خافوا ومل خيف اعتىنإو،  يعنت ملذا خاف هو دومإف، المكال إليه ىامللق

 أمور منساناإل ألن ،يضمن ن يتلف يف املنقول عنه ملكمل ي أنه وظهر إليه املنقوليف تلف  إذا مث

  . ما سبق تفصيلهى  عل،بأن يعمل حسب ما يظهر له
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 وناكن مل يإ و،ال فالعدولإو، مك فاملرجع احلا،خرولو أودعه عند نفرين فخاف أحدمها دون اآل

ما أشبه مل يبعد  أو مخسة أو انوا ثالثةك إذا نعم، الترجيحى ال دليل عل إذ ،خرل التسليم لآلكجاز ل

ن كمل مي إذا هذا فيما، ىمناط الشور إىل ضافةباإل، ا أرجحثرية ألكانت أك إذا ثريةكخذ باألاأل

 ،لكمش ل أمركا لرعة ألورمبا حيتمل مع االختالف الق، ل حبصته ما يراه صالحاًكال عمل إ و،التقسيم

  . ن مشوهلا ملثل ما حنن فيه حمل تأملكل

بالبينة  يأيت أن ار املودع بدونكنإ ف،مؤمتن ألنه  قبل قوله باليمني،قال خفت فنقلت لو أنه والظاهر

ن كمل ي أنه ىال عل يعدم خوف الودعى عل يمنا هإالبينة املفيدة  أن ومن الواضح، اره غري مفيدكنإى عل

  .اخلوفموضع 

 إذا أما، الوديعةبطال إبني  وبني نقله ي ختري الودع،انقله يمث لو خاف املودع من البقاء فقال للودع

  . مل يعمل بشرط املودع ألنه ان ضامناًكمل ينقل وضاع 

صل يف ون األك فيما يصح له التبديل لالوديعةتبديل  أو حرز آخر إىل مني نقلهااألى ادعمث إن 

 فالظاهر، ييدعيها الودعاليت  ئ من الطواركحنو ذل أو ،عالجها مبا يستلزم املالى دعا أو ،معرض التلف

  . اليمني إالّ ونه مؤمتناً فليس عليهكأدلة  طالقق إلنه مصدأ

خمالفة  زجوا يتصديقه حبصول ما يقتضيف ( :ومنه يعلم وجه النظر فيما يف اجلواهر حيث قال

ن كمل ين إ ك بعد الش)١(ياملدعى البينة عل لعموم ،هما من قوةخيلو ثاني جهان الو، وجوبه أو يالنه

ى تقوم البينة عل م بضمانه حىتكيبعد حينئذ احل وال، كمني املصدق يف ذلالظن يف اندراجه حتت األ

  بل قد ، حصوله

                                                

  . ٣ من أبواب احلكم والدعوى ح٢٥ الباب ٢١٥ ص١٨ج: الوسائل )١(
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ان كن إو، يعن النه  فضالًكذن من املالإل مال مقبوض بال كحيتمل الضمان مع قيامها أيضاً يف 

قدام وال يرفعان حسان جيوزان اإلواحلسبة واإل، اليدى  املشهور بني من تعرض له لعموم علخالف

حسان ما فعله من اإل إىل منا هو بالنسبةإاحملسن ى السبيل عل ينف، والضمان احلاصل من خطاب الوضع

  ). كفليس له االعتراض عليه يف ذل

 أو يبالتعد إالّ ليس عليه ضمان أن بعدال وجه للضمان حيث إنه ، شكالباإل أوىلالثاين وفرعه 

من  ين كمل ي إذا منا هو فيماإعدم الضمان  أن ىن ال خيفكل، املفروض عدمهما يف املقام و،التفريط

 القاعدةى ان مقتضكع باحلفظ  ومل يأمر الشاركمن املال يان كذا إال فإو،  وال أمر من الشارعكاملال

من الشارع حبفظ  فيل ملوته وحياته قيمة واحدة وفرض عدم أمر انكذا  إماك، مع النقل الضمانأن 

الثاين املوضع  إىل  فيه خطر املوت وجاء السيلاألولان املوضع كموضع آخر حيث  إىل حياته فنقله

  . ضمان ال فإنه مل ينهه من النقل إذا  خبالف ما،يضمن فإنه وذهب به

نه لزمه االمتثال ومل  عن النقل من املوضع الذي عيعاملستوداملودع ى ولو (: قال يف مناهج املتقني

خاف من إذا  إالّ ، أمث وضمنكولو نقل من دون ذل، جديدى برض إالّ حفظاأل إىل جيز له النقل حىت

 من النقل يف صورة اخلوف عليهاى إذا  إالّ مث وال ضمان يف نقلهاإال  فإنه نقصها  تلفها أوالوديعة ءبقاإ

  . ) النقل بل لو نقل حينئذ ضمنكمث وال الضمان بترعدم جواز النقل وعدم اإل ير عندظهاأل فإن ،أيضاً

  ى توقف النقل علغري املعني و إىل لو نقلها أنه ماعل(:  قالكاملسالمث إن 
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 وهو حسن مع احتمال ،متربع ا ألنه كاملالى يرجع ا عل النه إ :رةكأجرة فقد قال يف التذ

 ةفيه مجعاً بني احلقني مع مراعا نوأل، كذن املالإى  فيقدم علكالشرع له يف ذلذن  إل،الرجوع مع نيته

  . )يف امتثال أمره حبفظ املال حق اهللا تعاىل

 إذا ماك،  الضرر فال يريدهكاملالى ان علكفيما  إالّ اللهم، القاعدةى  هو مقتضكره املسالكما ذو

 فهو يقدم ضرر عشرة بتلف ،كب النقل ضرر املال مما يسب،أجرة النقل ثالثني وانت قيمة الشاة عشرةك

لزوم التضرر شرعاً يف مثل ى دليل عل  وال،عن النقل يالودعى وهلذا ينه، ضرر عشرين بنقلهاى الشاة عل

فال أمر ، حبفظ الشاة األويلالدليل ى  علضرر ال االمتنان تقدم دليلى بل مقتض،  حبفظ الشاةكذل

 أو علفها و احلال يف عالجهاكذلك، وكالمهم منصرف عن مثل ذلك و،يف املقام يكال مال ويشرع

  . حنومها

 أو الوديعةحفظ ك ،غريها أو ىواجب آخر من وديعة أخر أو الوديعةمر بني حفظ ذا دار األإو

  واحد أونساندار بني وديعتني متساويتني إل إذا ماك، ن تساويا ختريإ و، قدم أمههما،حفظ نفس حمترمة

ن ليس م ألنه ،ما أشبه أو نقصها أو الوديعةون عليه ضمان حينئذ بتلف كي ال أنه هروالظا، نيإنسان

  .ءيالتفريط يف ش ويالتعد

ن عليه كمهية مل يان تصرفه لألكن كل وبالذات  تصرفاً حمرماً أوالًالوديعةتصرف يف  أنه إذا ماك

 ا له الأبها حيث يظن كر  إذاأما، ا ليست لهأعلم ن إ أراد الظامل غصب الدابة إذا ماك، ضمان

ن ك مل ي،)١(ل سفينة غصباًك يأخذ كان ورائهم ملكو: قال سبحانه، كجل ذلبها ألكيغصبها، فر

  .عليه ضمان

 سائر الواجبات بني ويعارض بينه ن أنك واجب فيمالوديعةحفظ  أن  إىلوقد أملعنا سابقاً

  . احملرماتو

                                                

  . ٧٩اآلية : سورة الكهف )١(
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بني حفظ وديعة لشخص وبني حفظ وديعة  مردار األ لو(: مناهج املتقني ومنه يعلم الوجه يف قول

  ).بينهما لو تساويا ختري، و قدم حفظ أرجحهما،خرآلى أخر

حنوها  و الصالةكتر والزنا وشرب اخلمركذب من احملرمات كال اب غريكجيوز ارت وال( :أما قوله

  . م يف نظر الشارعهيالحظ األ أن منا يلزمإ وفيه عرفت ما فقد، )ظهراألى جل حفظ الوديعة علأل

 مجاعخالف بل اإل بال( :ويف اجلواهر، )انون ال ووديعة الطفل وال تصح(: مث قال الشرائع

 الطفل وانون ال و،الوديعة ليف يف طريفكروا ملا تقدم من اشتراط التكما ذكوهو ، )بقسميه عليه

 من كغري ذلإىل  ،)٢(القلم عن انونرفع  و،)١(حيتلم أمر للغالم حىت الويف الروايات ، ليف هلماكت

  . العامة الشاملة للمقامدلة األ

 ،ون آلة أيضاًكي أن نكبل احليوان مي،  بأسكن بذلك مل ياملستودع وان آلة بني املودعكنعم لو 

  . منا مع الطرف البالغ العاقلإ واملعاملة ليست معهافإن 

 منهما كضع اليد عليها بل يضمن القابض بذلجيوز و وال(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 ليهما و إىل بالردؤا يربإمن و،ليهما للحجر عليهماإ بردها ؤيرب وال، غريه و)٣(اليد ما أخذتى عللعموم 

  .راكما ذكوهو ، )العام مع تعذره أو اخلاص

ان كس بأن كعلو ان أنه ماك، املوضوعلتبدل ى فك مايهلإأفاق انون فردها  وبلغ الصيب إذا أما

أودع عنده عاقل مث صار  إذا ماك، ليهإجيوز التسليم   اليفلك مث خرج عن التالوديعةلف طرف كامل

  . وليه إىل مر بعد جنونهون األكمنا يإ، وجمنوناً

                                                

  . ١ من كتاب احلجر ح٢ الباب ١٤٢ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١٠الطهارة ح  من كتاب٤ الباب ١ج: الوسائل )٢(

  . ١٢ حالوديعة من ١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: املستدرك )٣(
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، عدمه وها يف أيديهما لو علم تلفم املصنف بالضمان يشمل ماك حإطالقو(:  قالكاملسالمث إن 

ى وما عل حمسن ألنه ،هما بنية احلسبة يف احلفظ مل يضمنكنهما مع خوف هالقبضها م لو أنه ىقوواأل

  ).م حينئذكترتب احل وتعذر قبضها فإن ،كن جيب عليه مراجعة الويل يف ذلك ل)١(سنني من سبيلاحمل

انت كلو  منه ما وىلأ و،منه أنه املفروض و،ب حفظ مال القصريالشارع حيب إذ ،رهكما ذكوهو 

 إشكال ف،بيد انون يبق إذا ان للمجنون طفلة عرضها يف معرض التلفك إذا ماك، اًإنسان الوديعة

  . غري ظاهر الوجه، الضمان  القائل بعدمكاملسالى اجلواهر عل

املال مع عدم القبض التلف فقبضه للحفظ ى نعم لو خاف عل(: ولذا قال يف مناهج املتقني

  . )ضمان عليه فال الويل إىل يصالواإل

مل يضمنا  ان لو أودعاكن إ و،يستودعا أن يصح ذا الكو(:  الشرائع ممزوجاً مع اجلواهرمث قال

ه مثلهما الذي مل جيب عليه إيداعا يف احلقيقة هو املتلف ماله بماملودع هل ألن ، وفاقاً للمشهور،مهالباإل

 بعد كماما بذلضى دليل عل وال، من تفريطهما فيهى تالف أقوبيته يف اإلبفس، مانةاأل أداء واحلفظ

  . )ك يف غري الفرض بسبب تفريط املال)٢(يتؤد اليد ما أخذت حىتى عل: )عليه السالم( ظهور قوله

 ألن ،الطفل غري املميز أو  ماله انونك املالإيداع يف عدم الضمان بشكالاإل يينبغ ال: أقول

  له خبالفهما الكذمة وال مل يوان الون احلك و،ه احليوانإيداعكفهو ، من املباشرى السبب يف التلف أقو

مثلهما ، واملباشر إىل ال إليه  لنسبة التلف،املباشرى قوائية السبب علأون فارقاً يف املقام الذي هو من كي

   رانكالس

                                                

  . ٩١اآلية : سورة التوبة )١(

. ١٢ حالوديعة من كتاب ٥ الباب ٥٠٤ ص٢ج: املستدرك )٢(



٧١

بل دليل اليد ، كغري ذل إىل ،هو يف حال النوم ووضعه يف يده إذا ماك، النائم وعليهى املغمو

  . منصرف عن مثلهم عرفاً

 فإن ،أودع جمنون جمنوناً إذا ماك، ليفك يف عدم التاملستودعون املودع مثل كي أن ال فرق بنيو

  .ون ضامناً بتلفهكي  الاملستودعانون 

 يف كاملال و أدلتهطالق فهل يضمن إل،ان مراهقاً مثالًك إذا ماك ، صبياً مميزاًاملستودعان ك إذا أما

 بل األول الظاهر ،لرفع القلم ال أو، غري البالغفيه بني البالغ و فرق م وضعي الكن الضمان ح وأل،سرقته

عاقلته ى عل ن عليه والكاحليوان مل يكان كلو  إذ ، حتمله العاقلةأًخط ون عمد الصيبكى هو مقتض

  . ءيش

  ظاهرة يف وجوب الدفعاليدى عليف ) ىعل( أن  منكومنه يعلم وجه النظر فيما يف املسال

  .  فتأمل،لفكون خمتصاً باملكليف بالرد فيكالتو

فت بغريه بأن تعديا فيها لا لو تأ )مهالمل يضمنا باإل( :يفهم من قولهو(:  قالكاملسالمث إن 

وقع بغري  إذا تالف ملال الغري سبب يف ضمانهاإل ألن ،ىقواألى  علكذلكوهو ، ما يضمنانأفتلفت 

ل ما يتلفانه من كومثله القول يف ، بريكال و فيها الصغريكسباب من باب خطاب الوضع يشتراأل، وذنهإ

تعلق احلق بالذمة ال  ألن ،تالفن هلما مال حني اإلكن مل يإ وما يضمنانهإف، النه منهكمال الغري ويأ

ون املخاطب كفقبله ي ، ما مركليف كالتى  التخلص من احلق عليهما يتوقف علإجيابنعم ، يتوقف عليه

ولو ، ليفكه بعد التؤان ديناً عليهما جيب عليهما قضاكال إو، ان هلما مالكن إ ا الويلمبالدفع من ماهل

خرة خبالف هلما مال ومل يعلم الويل باحلال مل يؤاخذ به يف اآل فرض موما قبله وال مال هلما أو

  ). لفكامل

   ملا عرفت ،ليفكيف صورة عدم الت يالتعد ومهالفرق بني اإل النه إ :ويرد عليه



٧٢

، مهالاإل والتفريط وي بني التعدكفرق يف ذل وال، من املباشرى هو أقو وهو املودعالسبب  أن من

أما ، وليفك يف عدم التإشكالال  إذ ،القاعدة عدم الضمانى انون فمقتض وغري املميز إىل أما بالنسبة

  وضعاًطالقبل ظاهر رفع القلم اإل، ل أحدكى ثابت عل أنه فمن أين، صل عدمه أيضاًالوضع فاأل

  . يواناحلكفهما ، غريمها أو إمجاع أو ما خرج بالدليل من نص إالّ ليفاًكتو

ما ورد يف ك ،سركوز الغري فانكه ضربت رجلن إ ينقصان عن النائم وهو ضامن والنقض بأما ال

 يف النائم أيضاً وقد ورد رفع القلم كمن أين ذل: يقال ألنه ،حمل نظر، الولد فماتى ئر علانقالب الظ

  .يستفيق لنائم حىتعن ا

  .يمجاعإم كاحل: يقال ال

  .  يف املسألةإمجاع ال :يقالفإنه 

 :ما لفظه) لضمانقرب اأتلفها فاأل ولها الصيبكأما لو أ: (عالمةرامة عند قول الكقال يف مفتاح ال

 رةكيح التذ وصر،رشاداإل وظاهر الشرائع و،صرحيهما أو مهاالسرائر يف ظاهرما يف املبسوط وك(

أي ـ   وقد قطع به،ان مميزاًك إذا جامع املقاصد مباو يوقيد يف احلواش، كاملسالرير يف الباب والتحو

م بعدم الضمان يف غري كيف باب احلجر احل و،ن مميزاً يف البابكمل ي إذا يهوقواه فالثاين يف ـ الضمان 

جامع  وتابكلقطة ال و وجزم يف لقطتهما،رة والتحريركقرب عدم الضمان مطلقاً يف حجر التذ و،املميز

  ). املقاصد بالضمان

  .)٢(اليدى عل  و)١(أتلف من صل عدم الضمان بعد عدم مشولحال فاأل أي ىوعل

   أو أوثق دابة أو تداً وأوتد أو نيفاً أو كمن أخرج ميزاباً: )عليه السالم( مثل قولهو

                                                

  . ١ ح١٠ الباب ٢٣٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  . ١٢ حالوديعة من كتاب ١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: املستدرك )٢(
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منصرف عن انون وغري  )١( فعطب فهو له ضامنحفر بئراً يف طريق املسلمني فأصاب شيئاً

  . املميز

 ولذا يؤدب سارقه وزانيه والئطه، ليف أيضاًك بل له نوع ت،نعم الظاهر عدم انصرافها عن املميز

  . من أشبهو

ان حصل مثل هذا كم أي مننه إ اليقث يح، للقطع يلم وجه النظر يف قول اجلواهر املدعيعمنه و

ذن شرعية من أسباب الضمان إ رياليد بغن إ :اليق أن حقيقالتو(:  قال،للقاطع إالّ هل هو حجة، والقطع

جمنوناً فتلف  أو جمنون صبياً أو ،جمنوناً أو فلو أودع صيب صبياً، غريه ولفك املني من غري فرق ب،قطعاً

وأي ، غريمها خبالفها واًكمل وهلما ذمةً أن بني الدابة والفرق بينهما، وكانا ضامنني لذلكهي يف يدمها 

  ).مهاغري وبني اجلناية واحلدث وكسباب الوضع بني ذلفرق يف أ

 ثبت فيهما إذا كتنظري الباب بذل، واحلدث مل نقل به أيضاً ومل يدل يف اجلنايةن إ الدليلن إ :ذ فيهإ

منا إ ليس رواية ومن أتلفن إ : بل رمبا يقال،كنقول به بعد عدم العلم باملال من باب القياس الذي ال

  .  ا يف املقامكيتمس  هلا حىتإطالق فال، خبار مضامني األتفادة منسقاعدة م

إذا  إالّ ،تربع أو له أنه  بأن ظن،وديعة ألنه ان جاهالًك إذا  يف الضمانشكالنعم الظاهر عدم اإل

تلفه  فإن ،ليهإ يهدية من املعط أنه  فزعمإنسانالغري طعام  إىل قدم إذا ماك ،ى سبب أقوكان هناك

ان هو ضامناً أيضاً لدليل كن إ و،بصتاب الغكما حقق يف ك ي،املهدى ضمان علون قرار الكيوجب 

  . غريهاليد و

  

                                                

  . ١ من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات ح١١ الباب ١٨٢ ص٩ج: الوسائل )١(
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  ).شهاد امارة املوت وجب اإلأذا ظهر إو(: قال يف الشرائع ):٣ مسألة(

 كبدال ذلإنعم يف القواعد ، أجد فيه خالفاً بينهم  بل ال،ما صرح به غري واحدك( :يف اجلواهرو

 كتر وحرمة التفريط ا و يف لزوم احلفظك ضرورة احنصار وجه وجوب ذلكله يريد ذل ولع،بالوصية ا

ا  صيةووال، يانذا الدك، وان يده عليهكرثه مجيع ما إالوارث بدونه يستحق ب فإن ،كذل ي يقتضكذل

شهاد عليها من الوصية ا اإل رادة معىنإ فال حميص حينئذ عن ،كيرفع ذل شهاد المع عدم اإل

  . )سكالعك

صاحبها واجب  إىل الوديعةلما يوجب رد كال فإ، وشهاد من باب املثالاإل أن الظاهر: أقول

: والدهانت عنده فقال ألك إذا ماك، بالثلث املنطبق عليها أو الوصية ا أو شهادان باإلكسواء ، يختيري

أطلق  إذا  حيواناًلوديعةاانت ك إذا ماك ،كاملال إىل رسالباإل أو تابةكبال أو ،عطائها لزيدإم بكوصيأ

 جيب لذا ال، وكغري ذل أو ،املستودع بعد موت كاملال إىل ان وصولهكن إو، هكمال إىل حه ذهبارس

  . قد عرفت املعيار يف الوجوب إذ ،غصب من الورثة أنه عليها ولو بزعم ان املودع يستويلك إذا كذلأي 

مارات أ فظهور ،حقيقة املوتى  عل يتوقفكوذل، يالوجوب ليس ذاتياً بل غري أن ومنه يعلم

  . جترياً الإن ك واحلال هذه مل يكتر فإن ،ب شيئاًوجي املوت ال إىل يال تنتهاليت املوت 

شهد بعد أن إ وفاملتجه حينئذ حتقق الضمان بأول أزمنة التفريط( :قول اجلواهر أن ومما تقدم يعرف

 شهاد يتحقق باإلكذل و،صاحبها إىل وديعةالاملعيار عمل ما يوجب رجوع  إذ ،غري ظاهر الوجه )كذل

  . حنوه يف آخر فرصة فال وجه لتحقق الضمانأو 
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ى ال فقد يقوإو، ة عنده مع ظن الوفاجواز بقائها وديعةًى له بناًء علكهذا ( :كأما قوله بعد ذل

هد عليها مع فرض التعذر يش و،فعدول املؤمنني الإ و،مكال فاحلاإ و،مكان مع اإلكاملالى وجوب الرد عل

 ةفتضيق بظن الوفا، اخلطابات املطلقة وأهلها إىل مانةاأل وجوب رد طالق إلك وذل،بردها ييوص وحينئذ

  ). كالتضيق بذل ينايف والتضيق باملطالبة ال، لعدم الوثوق حينئذ بزمان غريه المتثاهلا

انت ك ويريدها  الكان املالك إذا الوجوب عليهى يدل عل  المانةاألوجوب رد  فإن ،فغري ظاهر

مارات املوت أجيب عنه ظهور (: موات حيث قالالعروة يف حبثه لألى لنا علكولذا أش، الورثة يردوا

الوصية ا مع عدمه مع  و،مكانعنده مع اإلاليت مانات األ وجبة ورد الوادائعا حقوق الناس الوأداء

منا الواجب جعل إ و،دليل عليه ودائع ال رد ال فإن إجياب،)يعتريه اخللل بعد موته وجه الى ام علكاالستح

صلى ( ودائع رسول اهللا )عليه السالم( يورمبا يؤيده رد عل، أرادها إذا صاحبها إىل  حبيث ترجعالوديعة

   .)١()اهللا عليه وآله

ى يشهد عل أن يلزمه فإنه ةحضرته الوفاإذا ( :ما قاالأوط والسرائر عن املبس يكان احملكولذا 

 وجب عليه ةومن حضرته الوفا(: ويف القواعد، )له خيتلط مباال يشهد حىت و،وديعة لفالنه بأن عنده سنف

يصاء بدون جعل الواجب اإل: ظاهر جامع املقاصد وفاتيحرة واملكوعن التذ، )الوديعةالوصية مبا عنده من 

 أو هظهور أمارات أو شهاد عند خوف املوتوجوب اإل: رشاداإل والتحرير وويف الشرائع، شهاداإل

 ،قولى شهاد عل وجوب اإل:يف املسألة قولنين إ :فايةكالعن ، واختالفهم يف التعبريى  علة،حضور الوفا

  حنوه ، ورقول آخى يصاء علاإلأو 

                                                

. ١٢ حالوديعة من كتاب ١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: املستدرك )١(
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  . ءيصاته باإلءبراهر نه استظكعن املفاتيح ل

 أو مكاحلا أو يلكالوك أو املال إىل  وجب عليه دفعهاةحضرت املودع الوفاإذا ( :نعم يف التحرير

  ).شهاداإل ويصاء اولو تعذر وجب اإل، الترتيبى الثقة عل

  . المهكرة يف أول كعن التذ يكوحنوه احمل

اف يف دفع خوف الضياع الحتمال عدم كيصاء غري اإل أن ولعل وجهه(: رامةكويف مفتاح ال

تفاء كقرب االاأل: سألة يف فروع املكرة بعد ذلكقال يف التذ ألنه ويةاألولولعل مراده ، أهلها إىل وصوهلا

 أن حيتمل و،مكميوت فيستصحب احل يدري مىت مستودع ال ألنه كاملال إىل نه الردكمأن إ وبالوصية

عزم  إذا ماك إليه ىأوص م أوكتعذر أودع عند احلا فإن ،له عند املرضيك وك أواملال إىل جيب عليه الرد

  . )ثر الشافعيةكأهو قول  و،السفرى عل

 ـ عنهم يكما حك ـ غريه وال ففي جممع الربهانإو، ده باملرض املرض املخوفمرا أن ىخيف الو

  .الوجوب عند مطلق املرضالظاهر عدم اخلالف يف عدم أن 

تحقق بأي  يكذل، وتقان املوجب لعدم اخليانةثر من اإلكأوجوب ى  فال دليل عل،حال أي ىعلو

 أن يشهد لبعضهاكجهني ن بوكمأن إ و،نيوجه واحد تع الإن كمل ي فإن ،رييسبيل التخى وجه عريف عل

  . ل أبعاضهاكن بوجوه ثالثة لكأم إذا ذاكه و،ىفكلبعض  ييوصو

مر يف سجله من أول األ إذا ماك، ن مل يشهدإ واملودع إىل ان يصلك إذا ومنه يظهر حال ما

ثر من ثلثه مبا كان أك إذا حنو الوصية فيماى يوقع عل ال أن نعم جيب، لفالنى املصرف بأنه بعد موته يعط

  . جاز الإ و،صاحبهاى  علالوديعةجييزه الوارث مما يسبب تلف بعض  ال

  مل  أو ص ومل يشهدمل يو إذا ان له مالك إذا منه يظهر احلال فيما أن ماك



٧٧

صاحبه ى  تلف املال علكيف ذل ألن ،حنومها أو الديان أو  ضاع للوارثكما أشبه ذل ويظهر حمله

  . المها حمرم شرعاًك و،ليهمإالديان  إىل يصالهإدين الواجب عدم وصول ال و،الوارث

اخلرب احملفوف  أو كان شاهدينكسواء ، شهاد من يثبت بقولهإشهاد هو مرادهم باإل أن ىخيف مث ال

، شهاد شاهدين فال خصوصية إل،ما عرفتك يطريق ألنه ،كما أشبه ذل أو جب التواتروما ي أو قرائنبال

 ر الورثةكنيث يثبات ححصل ما اإلين لي شاهديشهد أن شهاداملتبادر من اإلو(: رامةكفقول مفتاح ال

  . حمل تأمل )ثباتها من دون اإلكمال إىل من تسليمها يميتنع الوص ال ألن  صغاراًون بعضهمكيأو 

هو  ومراده عدم الضمان، و)مثله القتل غيلة وإشكالى ميوت فجئة علأن إالّ ( :القواعد قالمث إن 

 ،عنه الضمان يكيضاح يف احملن خرية اإلكل، غريهم وكاملسال وجامع املقاصد والتحرير ورةكلتذخرية ا

علم ن إ دائها ظاهراًأيف وجوب  وشهاد سبب يف منع الوارث من جحودهااإل واحتج عليه بأن الوصيةو

 إالّ تفريطلل معىن  سبب احلفظ والكه تركله سبب للحفظ فترك كوذل، ن مل يعلم إمرنفس األيف  و،ا

  . كذل

 يف املقام يف املوت كذل أي ليست و،اخليانة والتقصري والتفريطى املدار يف الضمان علن إ :وفيه

 يابتل إذا ماك، شهاداإل وخيانة بعدم الوصيةى ان املوت فجئة عقالئياً حبيث يسمكإذا  إالّ ،غيلة أو فجئة

 أو ان خمطور من جهة غرقكيريد السفر يف مه  أنأو، ميوت يف حلظة ما أنه طباءقال له األ وبالسرطان

  . كحنو ذل أو لص حرق أو

   عاصياً املستودعن كلو مل ي واملودع إىل مل يصل املال إذا ،حال أي ىوعل
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، ي يف القيمقيمةً وي يف املثلة مثالًك فله التقاص من التر،ية املودعكبدله عن مل أو مل يسقط املال

  . تاب الغصبكما فصلناه يف ى أخذ القيمة عل يثلاملثل يف املى ن مل يقدر علإو

 فاسق متقن إىل يصاء يف اإلإشكالفال ، تقان العريف مما يقابل اخليانةالعربة باإل أن وحيث قد عرفت

لذا تقبل ، ومانةاأل أداءتقان العريف وان من اإلك إذا كحنو ذل أو شهادإبال  أو افر أو كفاسد العقيدةأو 

 أو شهاد إبال أو فاسق إىل يصاءاإلكعربة بغريه  الو( :فقول اجلواهر، انوا ثقاةك إذا ةالعقيد يرواية فاسد

  . غري ظاهر الوجه )كحنو ذل

 أو ،يدوارأان له جنون  أو ك،اجلنونى ان مشرفاً علك إذا ءيصايصاء ملا بعد املوت اإلمث مثل اإل

ولو قال ،  الفالنية لفالنمانةاألن يقظته بأ وصحوته وفيقول يف حال صحته ي،نوم غري طبيع أو ءغماإ

قال  إذا  خبالف ما، املقبولءقرار العقالإمن  ألنه ،ان قوله حجةك يف حال عدم تفليسه مث أفلس كذلك

  .قرار به اإلك شيئاً ملكهو املفهوم ممن مل و،قرار اإلك فال ميلكميل ال ألنه ،يف حال حجره

قرار إمن  ألنه ما يقوله جيب تنفيذه أن فالظاهر ،يقوله هو احلق ل ماك ومال ي له عند:ولو قال

حال  إىل يف حال احلياة بالنسبة أو ،حال احلياة إىل يقوله يف حال احلياة بالنسبة أن فرق بني يفأ، ءالعقال

  .املوت

 :ما لو قالك املستودعيف أو ، ذا لفالنك أحدنا عنده :ما لو قاالك ، يف املودعولو قال جممالً

ما كماً أو ك، الفرس أو  له الشاة:ما لو قالكيفاً ك الوديعةيف أو ، أحدمها مثالً أو ما يطلب مينكأحد

ان الطرف أو ك، حنوها ويصدق اخليانة ن العلم مبا الكأم إذا ىفك، العشرة و بني الواحدة:لو قال

  مر يهمه األ متساحماً ال
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سقاط احلق يف املسامح إمن نه  أل، جممالكقول فيينك ي:قال الطرفأو ، كاً فهو راض مبثل ذلإطالق

  . حنوه ويف املصرح باللفظ و،بالرضا

 يالودعى جيب عل(: كقال يف املسال، ثنيناهمرادهم بلزوم التعيني غري صورة ما است أن ومنه يعلم

فلو ، وصفها الرافعني للجهالة عنها ومتييزها ببيان جنسها والوديعة تعيني ءيصااإل وشهادتقدير اإلى عل

ثوب لفالن  ي عند:ما لو قالك، أم الوصف ور اجلنسكذأو ، وديعة لفالن ي عند:قوله ىاقتصر عل

  . )ما لو مل يوصكفهو 

 عندي :ولهقكأمجل  أو فاسق إىل ىلو أوصو(:  القواعد قولهإطالقيعرف وجه النظر يف ما ك

 مع املقاصدجا والتحرير ورةكذتهو خرية ال( :رامةكن قال يف مفتاح الإ، و)له أثواب ضمن و،ثوب

  . )بسوط يف الثاينظاهر امل و،األولخرية املفاتيح يف  و،منيك يف احلكاملسالو

الفاسق تزيد يف  إىل ن الوصيةفأل(:  بقولهاألولم كرناه من االستثناء ما علله به احلكيؤيد ما ذو

  ).اخليانة إىل مع السلطان عليها أقرب ألنه ،التضييع

 ن ردها حبسب العادةكفال مي، تعرف بعينها مجال الديعة مع اإلالوألن ( :علله يف الثاين بقولهو

  . ) مناف للحفظكذلو

 عندي دابة :ما لو قالك، ن املطلب يظهر بنفسهك لمبهماًى أوص إذا رناه يعلم حال ماكمما ذو

 مل يوص دار زيد مما يوجب العلم بأا له مبا لو إىل هااحدإذا فتحت الورثة االصطبل ذهبت إ ف،نسانإل

  . صاحبها إىل مانةذهبت مل حيصل العلم فال ترد األو

    من احلاضريننسانهذه النعال إلى حدإ: قال إذا مما تقدم يعرف حال ماو



٨٠

 يف ك لوحدة املال،مثلة من األكغري ذلإىل ، ا لهأها يقدر رجل زيد مما يظهر احدإانت كو

  . اجلميع

 أو ، اجلنسكته ذلكيوجد يف تر ال أن ماإ ر اجلنس خاصةكتقدير ذى علو(:  قالكاملسالمث إن 

تقدير عدم ى ما علأ، ييضمن الودع وءيله بشى م للموصكحي ني الاألولففي ، متحداً أو ،يوجد متعدداً

يتميز  تقدير وجود املتعدد فهو مبرتلة خلطها مباله حيث الى وأما عل،  البيانكوجوده فظاهر لتقصريه تر

صالة عدم استحقاقه الثياب املوجودة أل اً يفكشري لهى ون املوصكي وال، جب الضمانوون تفريطاً يكفي

 ءصالة البقااً ألكونه شريكوحيتمل ، املثل أوالقيمة إىل ان ضامناً حلقه فريجعكن إو ي،ة الودعكشيئاً يف تر

  . )ما لو مزجه مبالهكم بالضمان كن حإو

 ،يوجد أو  اجلنسكته ذلكيف تريوجد  ال أن ره اجلنس بنيكفرق مع ذ ال(ورده اجلواهر بأنه 

ونه ك ييقتض ة الكوالوجود يف التر، ل حالكى  البيان علك حلصول التقصري وتر،متحداً أو متعدداً

  . )خمتصاً به مع االحتاداً مع التعذر وكون شريكي يكشخصة وا املك يتقتض صالة بقائها الأ و،الوديعة

لنسيان  ماإ اخلصوصية املستودعمل يعلم  إذا حنوه وامحاستثنيناها من التساليت يف غري الصورة : أقول

ر ما كذ إالّ ن عليهك مل ي،كلغري ذل أو جل احتراق دفتره املسجل فيه اخلصوصياتأل أو من غري تقصري

حدمها أل أنه لمع إذا ماك، مجاالًإان يعلم كن إ مجالإبأو ، ان يعلم تفصيالًكن إ سواء بتفصيل، يعلم

التقصري  ويقول ما خيرجه عن اخليانة أن  فالالزمذا علمإو، نسانيقول هو إل أن  ال،كيقول ذل أن فالالزم

يرون مثله   فالعرف ال،ةًشا  يطلبين:ن وقالته شاة اآلكتوجد يف تر  لزيد مما الةًذا أتلف شاإف، عرفاً

  . هااحدإ له :وجدت عنده شياة متساوية وقال إذا  احلالكذلك، وخيانة
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 ، بطريق أوىلن خيانةكها له مل تاحدإقال  وقل قيمة لزيدانت الشاة األكإن  فأما مع االختالف

  .مثله ليس خبيانة وقل قيمة االحتماالت يأخذ الشاة األأأسوى علألنه 

ومجلة مما ، الفقهائية أو التقصري وحنومها من العناوين الشرعيةاملعيار هو صدق اخليانة ون إ صلواحلا

صول فالظاهر عدم مدخليتها يف  يف املسألة األكدخال املسالإأما  ، املصاديقكروه ليس من تلكذ

  . اجلواهر إليه ما أشاركالتشخيص 

 ملا ،دنانري غريه أو تشخيصه بني دنانريه إىل الدينار يف احلال احلاضر مل حيتجك الوديعةانت كمث إن 

ذا قال إف، العدمى ملودع علنص اإذا  إالّ ، ليس خالفاًكاخللط يف مثل ذل أن تقدم يف بعض املباحث من

  .ىفكعشرة دنانري لزيد  يف مايل: املستودع

ان ناسياً كال بأن   أو،ر اخلصوصياتكعدم ذ أو يصاءنا بأنه هل فرط يف عدم اإلككمث لو ش

ى ونه مقتض إىل كضافةباإل فإنه ،ضمان فال، صل عدم التفريط األناك ،اخلصوصيات مثالً أو صللأل

  .  وما أشبهمني مؤمتناألدور  لصحيح يأيتاى محل فعل املسلم عل

 ييدعأن  إالّ ،ميني عليهم ان القول قوهلم والكر الورثة كنألو مل يشهد و(: الشرائع قالمث إن 

  . )عليهم العلم

  .شهادإانت شهود بدون ك إذا كذلك، وار الورثةكنإشهد وشهدوا مل ينفع ألو : أقول

عدم العلم ى  العلم حيلفون علمان عن عدكن إ، ولعدماى ان عن علم حلفوا علكن إ ار الورثةكنإو

دون  مما احتمل التلف من ةكجيدوا يف التر نهم الك لالوديعةولو علموا أصل ، ياملدعى ويسقط دعو

  . الصحيحى  علاملستودع بعد محل فعل ءي ليس عليهم ش،ضمان

  ، كغري عمد صح ذل أو ان احتمال التلف عن عمدكن إ :ن رمبا يقالكل
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 ألن ،ن وجه لعدم الضمانكما أشبه مل ي أو النقد اضطراراً إىل تبديلها وان احتمال البيعك إذا أما

يعلمون  ألم ،القيمة أو رجاع املثلإلزوم  فالالزم الضمان مبعىن، سبيل الصحةى مرين علال األك

 أو مال للناس أو صيام أو صالة أو ان عليه حجك أنه علموا إذا ماك ،صل البقاءاأل وباشتغال ذمة امليت

هذا خالف : فال يقال، حنوه و لقصر املدةداءالعادة باأل يتقتض ال، وال أو ما أشبه مث مل يعلموا هل أداه

  الكمع ذل والصيام وض الصلواتعب أو  حيث يعلم الورثة غالباً اشتغال ذمة مورثهم باخلمس،السرية

  . يؤدوا

  . مةكصالة عدم االضطرار حمأ: يقال ال

  .  به فتأملكن التمسكهذا أصل مثبت وال مي: نه يقالأل

 ،ته دنانريكللميت يف تر و،الدينارك الوديعةن كمل ت إذا منا هو فيماإالوجدان وعدم الوجدان مث إن 

  . ال ليس من عدم الوجدانإو

 أقر مثله ما لوو(: نت قالره مسألة املكبعد ذحيث إنه  كسال املإطالقومنه يعلم وجه النظر يف 

قال الورثة لعلها تلفت  و،شهادقصر يف اإل أنه املستودعى دعا وةكيوجد يف التر ن الكالورثة بالوديعة ول

مع دعواه عليهم  الّإميني أيضاً  وال، ة الذمةء بظاهر برا عمالً، فالقول قوهلم،التقصري إىل ينسب أن قبل

ارهم وجودها كنإار الورثة كنإون املراد بك ييريد املصنف يف املسألة هذا القسم بأن أن نكومي، بالتقصري

 كاملالى  وادع،شهادتلفها قبل حصول ما يوجب اإلى شهاده علإ كومحلوا تر، ة حيث مل يشهدكيف التر

  . )م يف املسألتني واحد فتأملكاحل و،شهادتقصريه يف اإل وهاءبقا

ون املقر بشرائط كيأن   إالّ،مهكل حكان لك ،ر وجاهلكمن و بني مقر الورثةتلو اختلف همث إن

  . اجلميعى  علالشهادة فتبثت
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  . )افراًكان كاملودع مع املطالبة ولو ى  علالوديعةعادة إوجتب (: الشرائع قالمث إن 

 أنه  إىلضافةباإل،  بقسميه عليهمجاع بل اإل،اًإطالقاخلالف يف املسألة   عدمكذلى علدل يو: أقول

 ماناتتؤدوا األ أن مكن اهللا يأمرإ: تعاىل و بعد قوله سبحانه،ليهتواتر الروايات الدالة ع و،م العقلكح

  . )١(أهلهاإىل 

عذر  ثالث ال:  يقول)عليه السالم( اهللا عبد أبا مسعت: قال ،ب اهلمداينعفعن احلسني بن مص

 أو اانكوبر الوالدين برين ، والوفاء بالعهد للرب والفاجر، الرب والفاجر إىل مانة األأداء: حد فيهاأل

   .)٢(فاجرين

حد من الناس مل جيعل اهللا أل: قالأنه  إالّ ،حنوه )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ويف رواية عنبسة

   .)٣(فيهن رخصة

 أداءم بكاتقوا اهللا وعلي: يقول )عليه السالم( عبد اهللا مسعت أبا:  قال،حفص أيب وعن عمر بن

   .)٤(ليهإديتها  ألأمانةى عل ائتمنين) عليه السالم( يقاتل عل أن  فلو،مكمن ائتمن إىل مانةاأل

 أن ىلإ بغضنا الناسأحببتمونا وأابتداًء : )عليه السالم(  أبو عبد اهللاقال يل: شبل قال أيب وعن

باحلق ما ذهبتم  ول قوم واهمكلناس ذهب ذا متيز اإ ف،مانةاأل  وأدوام يف هدنةكنإفاتقوا اهللا ف: قال

   .)٥(ان شامياًكن إ وان حرورياًكن إبيض وسود واألاأل إىل ماناتا اهللا وأدوا األطعتمونا فاتقوأ

  الناصب : )عليه السالم( عبد اهللا يب قال ألرجالًن إ :ياهللا القرش مساعيل بن عبدإوعن 

                                                

  . ٥٨اآلية : سورة النساء )١(

  . ١ حالوديعة من كتاب ٢ الباب ٢٢١ ص١٣ج: الوسائل )٢(

. ١حذيل  الوديعة من كتاب ٢ الباب ٢٢١ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  . ٢ حالوديعة من كتاب ٢ الباب ٢٢١ ص١٣ج: الوسائل )٤(

. ٣ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٥(



٨٤

عليه ( قاتل احلسني إىل  النصيحة ولوكأراد من وكمن ائتمن إىل مانةاألأد :  قال،اغتياله حيل يل

   .)١()مالسال

  يستحل مال بينكرجل من موالي: قلت له: قال )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، باينيوعن الش

  الكذل فإن ،انوا جموساًكن إ وأهلها إىل مانةاألأدوا :  فقال،نه وقع هلم عنده وديعةإهم وءأمية ودما

   .)٢(قيام قائمنا فيحل وحيرم ون حىتكي

أدوا : )عليه السالم( قال أمري املؤمنني: قال )عليه السالم( بد اهللا أيب ععن، وعن حممد بن مسلم

   .)٣(ءنبياقاتل ولد األ إىل  ولومانةاأل

 إالّ وجل مل يبعث نبياً اهللا عزن إ :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، العالء أيب وعن احلسني بن

   .)٤(الرب والفاجر إىل مانةاأل أداءبصدق احلديث و

 يضارب عل أن اعلم: يف وصيته له )عليه السالم(  أبو عبد اهللاقال:  قال،مار بن مروانوعن ع

 إليه ديت منه ألكمث قبلت ذل استشارين واستنصحين وقاتله لو ائتمنين وبالسيف )عليه السالم(

   .)٥(مانةاأل

استودع عن رجل  )عليه السالم( ـ ىموس يعىن ـ احلسن أبا سألت:  قال،وعن حممد بن القاسم

يقدر له  يعطيه شيئاً وال ال أن ى والرجل الذي عليه املال رجل من العرب يقدر عل، له قيمة ماالًرجالً

ائتمنه  فإنه يرد عليه: قل له:  فقال يل،فلم أدع شيئاً ي والرجل الذي استودعه خبيث خارج،ءيشى عل

ا قد أتاباً كتب عليها ك قطائعهم فمن امرأة من العباسيني بعضى فرجل اشتر: قلت.  اهللاأمانةعليه ب

  ليمنعها أشد املنع :  قال،مينعها أو قبضت املال ومل تقبضه فيعطيها املال

                                                

  . ٤ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ٥ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٦ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٣(

. ٧ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٤(

. ٨ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٢ ص١٣ج: الوسائل )٥(



٨٥

   .)١(كا باعته ما مل متلإف

آل مروان ألف دينار فغاب فلم أدر ما  رجل من مواىل استودعين: قال احللىببن علي وعن حممد 

 ،ال:  فقال،اأنت أحق :  له وقلت لهكرت ذلكفذ )عليه السالم( عبد اهللا أبا  فأتيت،أصنع بالدنانري

نقيم الشهادة  وأمانتهم ونرد ضالتهم ي نؤد،منا حنن فيهم مبرتلة هدنةإ: ان يقولك) عليه السالم(أيب ن إ

   .)٢(ع أحداً املقام مل يسءهواذا تفرقت األإ ف،عليهم وهلم

): قال أن اىل (مامةإل يف حديث ال)م والسالعليهما الصالة(عن جعفر بن حممد ، عمشوعن األ

وطول السجود وقيام الليل،اجرفالرب وال إىل مانةاأل أداءجتهاد ودينهم الورع والصدق والصالح واال  

   .)٣(حسن اجلوار وحسن الصحبة وانتظار الفرج بالصربواجتناب احملارم و

 مانةاألأدوا : يقول )ه السالمعلي( مسعت الصادق جعفر بن حممد:  قال،وعن احلسني بن مصعب

   .)٤()عليه السالم( بن عليقاتل احلسني  إىل ولو

 فو الذي مانةاأل أداءم بكعلي: يقول لشيعته )عليه السالم( مسع السجاد أنه ،محزة الثمايل أيب وعن

ى عل ائتمنين )عليه السالم(بن علي احلسني  أيب قاتل أن باحلق نبياً لو) صلى اهللا عليه وآله(بعث حممداً 

   .)٥(ليهإديته السيف الذي قتله به أل

 إىل مانةاأل وأدوا الفريضة: قال ،ربعمائةحديث األيف  )عليه السالم( علي عن، ويف رواية اخلصال

   .)٦(ءنبياقتلة أوالد األ إىل م ولوكمن ائتمن

يوجب  ة اخلارجية البعض املندوبات بالقرينى  واشتمال بعضها عل،ثريةكغريها من الروايات ال ىلإ

  . مانةاأل أداء إىل مرسراية األ

  ء واحد للزوم يش ن مجع الوجب واحلرام يف طريفكمي مث حيث ال

                                                

  . ٩ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ١٠ حالوديعةكتاب  من ٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٢(

. ١١الوديعة حكتاب  من ٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٣(

. ١٢الوديعة حكتاب  من ٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . ١٣الوديعة حكتاب  من ٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٥(

. ١٤الوديعة حكتاب  من ٢ الباب ٢٢٣ ص١٣ج: الوسائل )٦(



٨٦

 إىل ذا بعثإم للبعث فكاحل إذ ،يمكيصدر من احل مثله ال، وخر منهفاية اآلكوية يف أحدمها بعد غالل

ما من محل أحدمها إيف الدليل البد ن امرع األذا مجإف، سكبالع و،كاملنع عن التر إىل الفعل مل حيتج البعث

 مانةاأل أداءيستبعد وجوب  ويف املقام ال، خرعن اآلى خرأون أحدمها بياناً بعبارة  أو ك،رشاداإلى عل

  . هاكتر الصالة وأداءفهما مثل 

  : حرمة اخليانة النصوص املتواترةى  يدل عل،انكيف كو

ليس منا : )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال)المعليه الس(  أيب عبد اهللاعن، وينكفعن الس

   .)١(مانةخلف باألأمن 

 ،)٢( واخليانة جتلب الفقر، جتلب الرزقمانةاأل أداء: )صلى اهللا عليه وآله( وقال رسول اهللا: قال

   .ر الفائدة يف الطرفنيك حيث ذرشادظاهر هذا احلديث اإلو

صلى اهللا (النيب عن ، ) السالممعليه( عن آبائه، )عليه السالم (عن الصادق، وعن احلسني بن يزيد

أهلها مث  إىل  يف الدنيا ومل يردهاأمانةمن خان : عن اخليانة وقالى  أنه :ييف حديث املناه ،)عليه وآله

خيانة وهو يعلم فهو ى ومن اشتر، اهللا وهو عليه غضبانى ويلق ،غري مليتى  مات عل،ه املوتكأدر

   .)٣(االذي خاك

 قال رسول اهللا: قال ) السالممعليه( عن آبائه، )عليه السالم (عن الرضا، وعن احلسني بن خالد

ر كاملن إ :مسعت جربئيل يقول ينإ ف،خيدع ر والكمي ان مسلماً فالكمن : )صلى اهللا عليه وآله(

   .)٤(ليس منا من خان مؤمناً و،ليس منا من غش مسلماً: مث قال، اخلديعة يف النارو

تدخل واحدة  أربعة ال: قال )عليه السالم( طالب إىل علي بن أيب  رفعه،بن القاسمى وعن موس

   .)٥(شرب اخلمر والزنا والسرقة و اخليانة،ةكالربب عمريمل  وخرب الإمنهن بيتاً 

   .)٦(مثله )صلى اهللا عليه وآله( ويف حديث عن رسول اهللا

                                                

  . ١ الوديعة ح كتاب من٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ١حذيل  الوديعة  كتاب من٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٢ الوديعة  كتاب من٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  . ٤ الوديعة  كتاب من٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . ٤ذيل الوديعة  كتاب من٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )٥(

  . ة الوديع كتاب من٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )٦(



٨٧

 إىل مل يردها والدنيا يف أمانةمن خان و: قال ) عليه وآلهصلى اهللا(النيب عن ، ىرواية أخريف و

شفري  يف بهى النار فيهو إىل  فيؤمر به،هو عليه غضبان واهللا ي ولق،سالمغري دين اإلى أهلها مات عل

ى من اشتر، ومثهاإ وعارها يف من خااكا خيانة فهو أهو يعلم  وخيانةى من اشتر، وبدينجهنم أبد اآل

   .)١(مثهاإ وعارها يف من سرقهاكا سرقة فهو أعلم هو ي وسرقة

  حىتمانةليس منا من حيقر األ: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا،  حديث آخريفو

   .)٢(ماله وأهله يف ليس منا من خان مسلماً و،هاعاستود إذا هاكيستهل

 ،ائتمن إذا ليس املسلم باخلائن: خطبة له  يف)عليه السالم( املؤمنني عن أمري، صبغ بن نباتةوعن األ

   .)٣(نطق إذا ذوبك وال بال،وعد إذا ال باملخلفو

، نعم:  قال،ون املؤمن خبيالًكي: )عليه السالم( اهللا عبد يبقلت أل: حمبوب قال عن احلسن بنو

ى جيبل املؤمن عل:  مث قال وال خائناً،ال:  قال،ذاباًكون كيف: قلت، نعم:  قال،اً جبانونكفي: قلت

  . )٤(ذبكاخليانة وال إالّ ل طبيعةك

  . )٥(مانةليس منا من خان باأل: )صلى اهللا عليه وآله(  حديث عن رسول اهللايفو

: قال أن ىلإ اهللا عزوجل يعذب ستة بستة نإ: قال )عليه السالم( املؤمنني مريأ رواية عن يفو

التجار باخليانةو)٦(.   

ى عل إالّ ءيل شكى املؤمن ينطبع علن إ :قال أنه )صلى اهللا عليه وآله( ل اهللا حديث عن رسويفو

   .)٧(اخليانة وذبكال

  ذا إ و،ذبكحدث  إذا :عالمة املنافق ثالث: قال )صلى اهللا عليه وآله(  حديث آخر عنهيفو

                                                

  . ٥ الوديعة ح كتاب من٣ الباب ٢٢٦ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ٣ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: املستدرك )٢(

. ٤ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: املستدرك )٣(

  . ٥ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: املستدرك )٤(

  . ٦ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: املستدرك )٥(

. ٧ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: املستدرك )٦(

  . ٨ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: املستدرك )٧(



٨٨

   .)١(اذا ائتمن خان و،وعد أخلف

 قال رسول اهللا ،) السالممعليه( عن آبائه، )عليه السالم (بن جعفرى عن موسى خرأ رواية يفو

   .)٢(ون مثلهك فتكختن من خان ال :)صلى اهللا عليه وآله(

  . حنوه و التقاص من هذا احلديثءناثاست يف المكال سيأيت: أقول

مال  يف ختونن أحداً  ال،بن مسعود يا: قال البن مسعود أنه )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللاو

 أهلها إىل ماناتتؤدوا األ أن مكن اهللا يأمرإ: يقول اهللا تعاىل فإن ،ايه علك ائتمنأمانة و،كيضعه عند

)٣(.    

  .ذبكاخليانة أخو ال: قال )عليه السالم( مننيعن أمري املؤ،  الغرريفو

  .كفاخليانة صنو اإل: )عليه السالم( قالو

   .اخليانة رأس النفاق: )عليه السالم( قالو

  .انةيقلة الورع وعدم الدى اخليانة دليل عل: ) السالمعليه( قالو

   .)٤(انتهيخى اخلائن املعذب بالنار عل فإن ،يةا شر معصإ ف،انةياخل وكايإ: )عليه السالم( وقال

  .كختن من خان  وال،كذبكذبن من كت  وال،مانةالصدق واألى توخ: )عليه السالم( وقال

  .انةيالفجور والغدر واخل: نيالد نيثالث ش: )عليه السالم( وقال

  .ا جمانبة االسالمإانة فيجانبوا اخل: )عليه السالم( وقال

  .انةيرأس النفاق اخل: )عليه السالم( وقال

   .)٥(انةيفر اخلكرأس ال: )عليه السالم( وقال

ملتعارف يف رد ا إىل ايهرجع في ية فالتأد،مانة األأداءالم يف كم اليهلإى العرف هم امللقحيث إن و

مل حيث إنه إذا ، ض موجباً للصدقكان الركإذا  إالّ مانةاأل داءض وحنوه ألك الرب مثالًجيفال ، الودائع

  . كما أشبه ذل أو برد أو  بسبب مطرمانةاألض تلفت كري

                                                

  . ٩ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ١٠ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: املستدرك )٢(

  . ١١ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٥ ص٢ج: املستدرك )٣(

  .  وذيله١٢ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٤(

  .  وذيله١٢ حالوديعة من كتاب ٣ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٥(



٨٩

 شرعاً أو ن عقالًك املمريغحيث إن ، شرعاً و عقالًمكان اإليهترب فيعنه إ :ملم الوجه يف قوهليعومنه 

  . لف بهك مريغ

ان يف صالة واجبة ك ولو ي،العاد ويالعقلو يم الشرعيع ما مكانواملراد باإل(: كقال يف املسال

 ينقضي أن ىلإيف قضاء حاجة فأو ، زول يحنوه صرب حىت ونه حائل من مطر مانعينها وبيبأو ، أمتها

  . )منهاى الضرور

 ،وجهان،  املانع عذراًريفلة وانقطاع املطر غمال الطعام واحلمام وصالة الناكإد يعوهل (: مث قال

ون هنا كي أن ينبغي و،نيعذار يف رد العأالة بأا كمه يف باب الوكرة العدم مع حكقرب يف التذاستو

 ال: ليوق، ر الردك لو أننيميدفع عن نفسه الرتاع والينعم ل: لي ق، عذريهشهد علي لريوهل التأخ. أوىل

وفصل آخرون ،  غالباًءخفااإلى  علية مبنالوديعةن وأل، نةيالب إىل  حاجةقوله يف الرد مقبول فالألن 

دفع عن نفسه ي ل، فله مثلهيداع باإليهشهد علأ وقت الدفع قد كان املالكن إ :داً فقالوايال جيتفص

  ). كن له ذلكي عنده مل يهشهد علأن كين مل إو، مةالته

ار ما يبل املع،  ظاهر الوجهريل غي التفصيف  وحىتنيال الطرفكطالق يف اإل  أن قد عرفتكنكل

  . رناهكذ

ان عدم كث يح ،زيني أو امريق أو شرب به اخلمري لاملستودعأخذ ماله من ي أن أراد إذا ومنه ما

ان سبباً كث يلتزم بالصالة وحنوها حي أن جلعطاء ألان عدم اإلأو ك، ركعن املن يعطاء من النهاإل

امر يق  سبباً لعدم وجدانه املال حىتكان ذلك إذا سرق منه املالي أن وزجي أنه بل الظاهر، انه املعروفيتإل

ائر احملرمات يف مالحظة يف احلرمة حال س، عطاء املال ملن لهإفحال عدم ، كحنو ذل أو شرب اخلمريو

  . انةي خكمثل ذلى سمي  وال،همهم واملاأل



٩٠

، فعالً أو  أصالًمانةاأل أداءخر  واآل أحدمها لنفسهني الواجبنيتعارض ب إذا مايلم احلال فيعومنه 

ان املال كما ي ف،يهن من أدائه احلج الواجب علكتمي  املال فالداءذهب أل إذا انت تفوت الرفقةك إذا ماك

ى  علني املشرفةتوقف جنا إذا ماي فكذلكو، كحنو ذل أو ،كذلى  احلج عليةالعرف أمهى ريث ياً حريسي

  .  أهمكذل فإن ، يف البحرديعةالولق يمل  إذا نةيالغرق يف السف

لقائه بأمر إكفهو  ي بأمر شرعيهلقي ألنه ال أو ،صلضمن يف مثله لأليهل  أنه وقد تقدم البحث يف

  .)١(لي من سبنياحملسنى وما عل كاملال

س من يالعدم ل أن ماك، داءل يف األيالتعج أو مانةاأل أداءنئذ يس الواجب حيل حال فلكى وعل

  .ءيانة يف شياخل

ان قرآناً ك إذا ب ردهاجي  الكذلك ،ورةكرم يف املوارد املذحياناً ي بل أحالوديعةب رد جي ما الكو

  . ان وارثاً له وقد ارتد املورث أو كوارتد املودع

ان مساملاً كاحملارب الذي  إىل حنوه بالنسبة ووالسالح، املرتد إىل  حال العبد املسلم بالنسبةكذلكو

قطاع الطرق كما أشبه  أو اًيباغ أو انكافراً ك ،ستعمله يف احلربيث ياً حيحربونه كسابقاً مث اتصف ب

  . ني من املسلمهريغ أو ستعمل سالحه ضد املودعيث يح

 نيب أو ، املودعنيب ونهيسواء ب، مه يف املشتبه بهكظهر ح يانة عدم الرد حىتيس من اخليول

 من ك ذلريغ إىل ،جتنن املودع إذا مايف يلالوو  أظهر الوارث يس منها حفظها حىتيل أنه ماك، نياملودع

  .أمثاله

 يه فمجاع املشهور بل احتمل اإل،حمترم املال إىل منصرفة أو افر احلريبك شاملة للالوديعةأدلة مث هل 

   )عليه السالم( نياحلس و)عليه السالم( يقاتل علكات يمثلة يف الروا خصوصاً بعد األ،األولى عل

                                                

  . ٩١اآلية : سورة التوبة )١(
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أن  إالّ ،دي بعريواالنصراف غ ،الثاينى الصالح عل أبو نكل، )ليهم السالمع (ءايأوالد االنبو

  . إشكالخالف فهم املشهور حمل ى بالفتو يالتجر

ته يعون ودكت أن  مع عدم، وجائز السلبنيئاً للمسلميف ون مال احلريبكي أن ني بةوال منافا

جتسس مسلم يف لباس  إذا ماك، دهوز وطئهن وهن عنجي ن الكل نساء احلريب وز أسرجي أنه ماك، كذلك

أدلة  ن إطالقإ  بل قلنا، زوجام وهن يف حبائلهميوز له وطجيال بأنه يق فهل نياحملاربى فار علكال

 أنه لميع يما والقاضيهاملال أل أن يف اختلفا مسلم وحريب إذا مايم باحلق فكوجب لزوم احلي ءالقضا

  .ك ذلريغ إىل نهماي االختالف يف زوجة بكذلكو، للمسلم أنه يتيف أن صحيفهل ، للحريب

ال بل املال امل ،سوا مبسلويبيل) عليهم السالم( ءاينب وأوالد األ) السالمماعليه( نيواحلس يقتلة علو

  . كتدوا بعملهم ذللورثتهم لو ار أو هلم

ان ك أنه إذا ركث ذي ح،الصالح أيب الم إىل كلي مع امل،ظهر من اجلواهر نوع تأمل يف املسألةيو

 فقال ،ورماه بعضهم بالشذوذ، سالمسلطان اإل إىل مل ما أودعهحي أن يالودعى اً وجب علياملودع حرب

  :كذلى باً علييف اجلواهر تعق

 ني للمسلمءنه يفأو  مال احلريبك جواز متليةالنظر يف مثل الفرض املزبور بعد معلوم ينبغين كل(

 يوز للودعجي ال أنه ،مهاري من الربا والسرقة وغيقطرل كب إليه ن له التوصلأموال املباحة واألكنه أو

ب جيأنه  إالّ كن جاز له ذلإو أنه أو، هك خارجاً من الرخصة يف متلكون ذلكي ف،ه يف هذا احلالكمتل

تأمل يف ي بل قد ،ل منهاكصعوبة االلتزام بى فخي الأنه  إالّ ، معاًنيلي بالدل عمالً،هكن ملإ رده له ويهعل

الرب والفاجر واملسلم ى  علالوديعةان وجوب رد يمساقة لب يمنا هإ و،كمثل ذلى قام علاملأدلة داللة 

  . )حمترم املالى له علين ترتكميافر الذي كوال
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،  هلمك وملني للمسلمءوماً بأنه يفكونه حمكب احلريبى  املال علدرل كشيبل قد (: قال أن ىلإ

 أنه لهك ك من ذلكوباجلملة قد ظهر ل، الصالحأيب  سلطان العدل من إىل يهولعله لذا مسعت الرجوع ف

ن كهم أمري حق املقاصة لغيهمن على عل وحىت احلريبى عل وجوب الرد حىتى  علإمجاعن كيمل ن إ

  ).  مبا عرفتيهاملناقشة ف

وجب   ولو مات فطلبها وارثه،منع منهاي ف،ون املودع غاصباً هلاكيأن إالّ ( :مث قال الشرائع

  . )اركناإل

 ،صورة الإة يعودى تسم بل ال،  منصرفة عنه قطعاًالوديعةأدلة ف، س للمودعيل ألنه كوذل: لأقو

  . كم جمهول املالكن جهله عمل حبإ و،عرفهن إ صاحبه إىل  رد املالاملستودعى جب عليف

فت سنة مث جاز ن جهل عرإ و،عرفن إ وب منهصاملغى عادا علإب جيو(: ولذا قال يف الشرائع

 ره صاحبهاكن إ ضمن املتصدقي وكا عن املالالتصدق( .  

 رناه يفكما ذكنهما فرق يان بكن إ و،كاللقطة وجمهول املالأدلة رناه يف كذ ملا كوذل: أقول

  .تاب اللقطةك

عليه ( اهللا عبد أبا سألت:  قال،ثركاث املنجرب ضعفه بعمل األيخرب حفص بن غ إىل ضافةهذا باإل

 ،يهرد عليمتاعاً واللص مسلم فهل  أو أودعه رجل من اللصوص دراهم نيعن رجل من املسلم )السالم

 رفها حواليعبها فيصيده مبرتلة اللقطة يان بكال إ و،صاحبه فعلى رده علي أن نهكن أمإ و،ردهي ال: قال

اختار  فإن ،جر والغرم األنيه بري خكن جاء بعد ذلإ و،ق اتصد الإ و،يهأصاب صاحبها ردها علفإن 

   .)١(جر لهان األكن اختار الغرم غرم له فإ و،هجر فلاأل

                                                

  . ١ من أبواب اللقطة ح١٨  الباب٣٦٨ ص١٧ج: الوسائل )١(



٩٣

 ني السرقة وبنيان حمتمال بك إذا أما، ان املال مقطوع السرقةك إذا كذلك أنه ن من الواضحكل

فعل  أن لفقهرنا يف بعض مباحث اكبل قد ذ، لص أنه ح وان عرفنايالصحى مل علحياللص ففعل املسلم 

صلى اهللا عليه ( ة من زمان رسول اهللاريالسى مقتض ألنه افراًكان كح وان يلصحاى مل علحي إنسانل ك

  . كله هنايرنا تفصكما ذى وم عليالإىل  )وآله

ث أوجبا يح ي،واحلل جمال خلالف احلليب ما عرفت الكثر كور ابور بعمل األكوبعد اخلرب املذ

، ن من املستحقك التمنيح  إىلعدل إىل ا يوصي مث أمانةى بقي ومع التعذر ،نيمام املسلمإ إىل ردها

خراج اخلمس قبل التصدق إث أوجبا يح يلميد والديواملف،  ألنه أحوطقواه أنه والفاضل يف املختلف من

أس ي الصدقة ا بعد النيا بريث خيحالثاين د يوتبعه الشه، رشاد والفاضل يف اإل،يفرا التعركذيومل 

  . أمانةبقائها إ مع الضمان ويفوالتعر

تاب اللقطة كرنا يف كوقد ذ، ك تشمل املقام ولو باملالكاللقطة وجمهول املالأدلة  فحال أي ىوعل

  . الغائب والقاصر وحنومها ويل ألنه ي،م الشرعكاحلا إىل عطاء اللقطة وأمثاهلاإصحة 

رده  ره هل هو مبعىنيتقدى الضمان علمث إن (: ث قاليرف عدم وجه تردد اجلواهر حيع كومن ذل

 ،الورثةى ب علجيصاء به ويجب اإليون فيسائر الدكونه ك مبعىن أو ،زجيء ومل صاحبه لو جاى عل

  : وجهان

  . ةءأنسب بأصل الربا: أوهلما

  . )جازة الفضويلإد ومن أتلف وعدم يالى أنسب بقاعدة عل: مايهوثان

أودعه  ويه بدون مربر شرعريان عنده مال لغكل من كبل ، ص الغاصبخي  الكذل أن ىفخي مث ال

  وهل ، املالى الئه عليان معذوراً يف استكن إاً آخر ونإنسا
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 أن حلق لطرف املودع بدونا أن املستودعان مع آخر يف نزاع وعلم ك إذا ما إىل مكنسحب احلي

ى بل مقتض، يل اعتباريدل أي ف أمامهيق  اليةالعلم حجة ذات ألن ك الظاهر ذل، بعدكم بذلكم احلاكحي

ذهبت  إذا مايف إالّ ه لعمروؤعطاإلعمرو حق له  أنه لميعد واملستودع يأنه لزم بكم احلاكلو ح أنه القاعدة

  . ءتاب القضاكور يف كل املذيالتفصى  باحلقوق علنيميال

، ما معاًيهلإسلمه ي أنه  فالظاهر، املالاملستودع وقد أودع عند يفم بالتنصكم احلاكولو تنازعا وح

م كرفع احل ييثانو يم شرعك حيفالتنص ألن ،فقطحدمها أل أنه مجايلعلمه اإلى ان مقتضكن إو

روه يف مسألة تولد العلم كتأمل ذى  عل،يهطيعس ملن ينصف املال ل أن لميع وهو يفك: اليقفال . األويل

  .مجايلمن العلم اإل يليالتفص

ز ييمت املستودعن كمأ فإن ،يعان الغاصب مزجها مباله مث أودع اجلمكولو (: الشرائع قالمث إن 

  . )الغاصبى دما علاعإزمها وجب يين متكمين مل إو، خر ماله ومنع اآليه رد علنيلاملا

لة والشرائع ي واملراسم والوسيةة املقنعة والنهارياملودع خى  عليعرد اجلمن إ( :رامةكويف مفتاح ال

، يه علمجاعن اإليريخ ويف األ، والسرائريةاض والغنيضاح النافع والريإح وي والتنقرشادوالنافع واإل

  . )املشهور أنه ضاح النافعيإويف ، سالم وجامع املقاصد لفخر اإلرشادضاح وشرح اإلي ظاهر اإلمجاعواإل

ى زت وجب ردها عليمتفإن ( :القواعد قال فإن ،كرة التأمل يف ذلكن يف القواعد والتذكل: أقول

 يعبرد اجلم أفىت أن  بعدرةكويف التذ، )إشكالى املودع على  عليعرد اجلم الإ و،ها دون املودعكمال

  . )هكملال يواحتفاظ الباق إليه رد قدر مال اللص يتمل عندحيو(: قال
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 جامع حنوه عن يكوح ،ضاحيومثله يف اإل، مكاحلا إىل ردها ن األوىلإ :ديد العميوعن الس

  .املقاصد

م كاحلاى  علوفق بالقواعد ردهاألن إ( :ث قالي حكوفق بالقواعد ما يف املسالاألن إ :ويف الرياض

ان كن إ القسمة يالودع اً جواز تويليتمل قوحي ومع تعذره ،الغاصب مالهى رد عليسمه ويقه لإمكانمع 

مرتلة  ي للودعالًيضرورة ترتلل يةجبارإوالقسمة هنا ، ني احلقنيوقدر حق الغاصب معلوماً مجعاً ب اًيمثل

توجه يو. إشكال يه ففلم القدر أصالًيع وجه الى تزج علولو ام، ث قد تعلق بضمانه وللحسبةي حكاملال

تمل حي و،احلقى ن معه االطالع علكميوجه ى ن مدافعة الغاصب علكميمل ن إ ابصحنئذ ما أطلقه األيح

ح حقه ي الستحالة ترج،اسميق أو نيترف الغاصب بقدر معيع أن  إىلهإمكانعدم جواز الرد مطلقاً مع 

  . )نيباحلق يوب منه مع تعلق الودعصحق املغى عل

ز تصرف يف ييالتم ألن ،كذل يل فعل الودعكشي نيز احلقيين متكميث ييف صورة اخللط ح: أقول

، القاصر ويل ألنه زيميم لكاحلا إىل ميال فالتسلإ و،نكمأن إ جازتهإما إفالالزم ، مال املغصوب منه

  . حمل نظركعل ذليف يففتواهم بأن الودع

املغصوب  أو الغاصب إىل مهيوجه لتسل ما الك ،اًإطالق يوجه لفعل الودع أما يف صورة املزج فال

  .زيم هو املمكال فاحلاإ و،ز فهوييالتمى اجتمعا عل فإن ،ةكن الشريجراء موازإبل الالزم ، منه

م كبتقدر احلا أو نهما بالتصاحليحتل ب أن لزمي يةمسألة ثانو ي فهنيأما مسألة اجلهل بقدر احلق

  . جمهوالً وب منه مثالًان املغصكثما يح

 ي الودعكونوا فعل ذلكيذا مل إو، نيم قام مقامه عدول املؤمنكن احلاكيذا مل إ ف،حال أي ىوعل

  . حسبة
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 فإن ،لهيكه ووم مع تعذرك مقام احلانيدول املؤمنام عي قلعل املتجه أوالً(: ولذا قال يف اجلواهر

م يف صورة عدم كاحلا إىل جه الرجوعاملت أن ماك، وم مقامهم يف احلسبيقه ممن ريغ أو يتعذروا فالودع

اب املفروض صحالم األكخروجها عن موضوع ى ن دعوكمياليت  األوىلمن  بل لعلها أوىل، العلم بالقدر

نئذ ضمان الغاصب له يون املتجه حكيورمبا ، بالقسمة بعدم العلم بالقدر ز حىتيي التمإمكان عدم يهف

  ). كوم مقامهم مع تعذر املاليقمن  أو مكاحلاإىل  الصلح معه إىل الرجوع أو مةيالق أو باملثل

 إىل أردأ أو أحسن أو مةيأقل ق أو مةيثر قك أني املمزوجنيان أحد املالك إذا مايالم فكلم اليعومنه 

خلط احلنطة  إذا ماك، هذا املخلوط أو للغاصب هذا املخلوط أن لميعمل  إذا ماي فكذلكو، ك ذلريغ

م قاعدة كث حتي ح،ن االستعالمكميما للغاصب ومل يهللمغصوب منه وأما يهأ أن لميع فلم ريعشبال

ما يهما له وأيهأ أن يلم الودعيععشرة أبقار مث مات ومل  واةيذا أودعه اللص عشرة شإف، العدل

 ونصفهما ،م نصفهما لورثة هذاكاحلاى  أعط،حنو املوتأو ، ضاًيللمغصوب منه الذي فرض موته أ

  . خرلورثة اآل

ونه ك ظاهر يف ،مجاع اإليهعلى بل ادع، ره املشهوركما ذى املودع على  عليعرد اجلم حيث إنمث 

املقنعة  ألن خربى  علكم عثروا يف ذلأوالظاهر (: رامة بقولهك اعتذر عنهم مفتاح ال،صلخالف األ

إىل  ستلزم رد املغصوبينه إ سالم خصوصاً مع قول فخر اإل،لة متون أخباري واملراسم والوسيةوالنها

بعثورهم  إالّ ء ذا الظهور من اخلالف للقاعدةيتون بشيف فهم ال، وز قطعاًجي الغاصب وهو حرام ال

  . )مبا أفتوا به نفيت أن نكنتم ا اليها مل نعثر علحيث إنن كل، يةرواى عل
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 املغصوب منه نيعك أنه فالظاهر ي،ئاً وأودعه الودعي املغصوب شنيبعى ان املودع اشتركمث لو 

ته مع ك مبا أوجب شرنيان االشتراء باملالك إذا أما،  مالهنيعك املغصوب منه إىل  ردهاملستودعى م عللزي

  . املزجكانت املسألة ك املغصوب منه
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ويف ، )يط والتعدي التفر:نظمها قسماني و،يف موجبات الضمان(: قال يف الشرائع ):٤ مسألة(

  . )ريبل قسم واحد وهو التقص(: اجلواهر

 ري واحد وهو التقصءينظمها شييف موجبات الضمان و(: ث قالي ح، القواعدكع يف ذلوقد تب

 ، احلفظيفيةك واملخالفة يف ،اتك يف دفع املهلري والتقص،يداع واإل،ر االنتفاعكمث ذ، )بابه ستةسوأ

  . واجلحود،ةيعا يف مضيهلقي بأن يعيوالتض

ما إ و،طيوهو التفر ما سليبإة يع والودعاملستود نيون بكيالذي  إذ ،ن ما فعله الشرائع أوىلكل

 جياب باعتبار معناها أوفق باإلريمادة التقصأن  إالّ مايهطلق عليان كن إ وريوالتقص، يوهو التعد إجيايب

  . فقط

لضمان الذي هو ون سبباً لكي والسلب عدم والعدم ال ط سليبيالتفرن إ اليق فرمبا ،حال أي ىوعل

ما يف بعض يهل أو كمن جعله أحدمهاى ريوما ، مسبباً أو ون سبباًك يىت حءيس بشيالعدم ل ألن ،إجياب

صل ياحلرمان ملن مل  أو ،ني الطلوعنينائماً بان كاحلرمان ملن  أو ،صليب ملن مل ال العقايقلمات فكال

ان نائماً كومن ،  الصالة عمداً عوقبكفمن تر، مسبب والفعل سبب أن ال فالواقعإو،  عريفريفهو تعب

ضاً يأ إجيايبط يالتفرن إ واجلواب، ئاًيحالته السابقة يف عدم استحقاقه شى ط الثواب عليع مل هكفتر

  . ية الرعاكباالستمرار يف تر

 ،انة املقابلة لالئتمانيصدق اخل يط والتعديل من التفركى الضمان على دل علي ف،حال أي ىوعل

وجلملة من ، ديل الي ولشمول دل،يعيضت وتالفإنه وإل، سبباً للضمانى جعلت يف النص والفتواليت 

 بعد وضوح ،كواالستهال يالضمان بالتعدى النصوص الواردة يف باب الرهن واملضاربة املشتملة عل

  : أمانةوا كم املزبور باعتبار ك يف احليع اجلمكاشترا

  رهن ي عن الرجل )عليه السالم( ميبراهإ أبا سألت:  قال،سحاق بن عمارإمثل ما رواه 
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 صاحبه مائيتى رد علي أن الرجلى  أعل،كليهثالمثائة درهم ف يساويهن مبائة درهم وهو الر

حساب ى عل:  قال، نصف الرهنكفهل: قلت، هعيوض فضل يهأخذ رهناً ف ألنه نعم:  قال،درهم

   .)١(نعم:  قال،ترادان الفضليف: قلت، كذل

 يهون الرهن مبا فكي يفكسألته : ث قاليديف ح )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، العباس أيب وعن

ى  ماله أمجع سوكلصوص وهل أو يقمتاعاً فأصابه جائحة حر أو فضةً أو ذهباً أو دابةً أو واناًيان حكإذا 

ء يوجد له شيله فلم كذهب متاعه إذا  : قال،نةيبته بيمصى س علي متاعه ولني من بك وقد هلكذل

   .)٢(صدقي ماله وله مال فال نيذهب من بن إ :وقال، يهء عليفالش

املال مضاربة  يطيعسألته عن الرجل : قال ) السالمماعليه( عن أحدمها، وعن حممد بن مسلم

   .)٣(نهماي والربح ب،ضمن املالي:  قال،رج به فخرجخي أن ىهنيو

س يح ولل به مضاربة له من الربميعاملال الذي : قال )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، يوعن احلبل

   .)٤(الف أمر صاحب املالخيأن  إالّ ءية شيع من الوضيهعل

خالف ما ي مضاربة فالرجل ماالً يطيع يف الرجل ،) الصالة والسالميهعل(عنه ، ىخرته األيويف روا

   .)٥(نهماي والربح ب،هو ضامن:  قال،يهشرط عل

  . ةريثكات اليها من الرواريغإىل 

ن ييف رجل رهن عنده آخر عبد ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، كاملل  فضل بن عبديةأما روا

:  قال،ون حقه يف التربةكيداراً فاحترقت أأو : قلت، نعم:  قال،خرون حقه يف اآلكي أحدمها أكفهل

نعم ،ون كيا أمهاحدإ ك فهلنيدابتأو : قلت  

                                                

  . ٢ من كتاب الرهن ح٧  الباب١٢٩ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١ من كتاب الرهن ح٩  الباب١٣١ ص١٣ج: سائلالو )٢(

  . ١ من كتاب املضاربة ح١  الباب١٨١ ص١٣ج: الوسائل )٣(

. ٤ من كتاب املضاربة ح١  الباب١٨١ ص١٣ج: الوسائل )٤(

. ٥ من كتاب املضاربة ح١  الباب١٨١ ص١٣ج: الوسائل )٥(
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غالماً  أو ،طعاماً ففسدو  أ،هك من طول ما تركأو متاعاً فهل: قلت، نعم:  قالى،خرحقه يف األ

هذا وحنوه :  فقال،تكهل نشرها حىتي اهدها وملعتي ومل يةها مطوكاباً تريث أو ي،فعمفأصابه جدري 

   .)١(يهون حقه علكيواحد 

 نإو(:  قال، نشرهكتلف بتر إذا الثوب املرهون إىل معرض عنه بالنسبةنه إ :هري اجلواهر تبعاً لغففي

 مما ك ذلريغ أو  عنهكبنهي املال أو طاًي تفرنكيمل  إذا ماى  محله علإمكان  مع،ذشا نهكبه بعضهم ل فىتأ

 أمانةل كضمان  إىل ا بالنسبةى الفتو خالف معتد به يف الاليت   النصوصني للجمع ب،البد منه

  . )يط والتعديبالتفر

  . ورةكاحملامل املذى محلها عل إىل فال حاجة، اًإطالق يه ملا حنن فيةن الظاهر عدم تعرض الرواكل

 إىل  رجل دفع:) الصالة والسالميهعل( اهللاإىل أيب عبد احلسن  ن باتبة حممدكم ىلإضافة هذا باإل

  فوقع،هكخالف أمره وأخرجها عن مل إذا يهب علجي ة فوضعها يف مرتل جاره فضاعت هليعرجل ود

   .)٢(هللا اشاء إنهو ضامن هلا : )عليه السالم(

   .)٣(ر مثلهكذ و،)عليه السالم( يهالفق إىل تب رجلك:  قال،بوببن حم ورواه علي

 بجيث ية حيعأحرز الرجل الودإذا  :قال )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  الدعائمية رواهديؤيو

انة منه ي خريت من غكهل أو ايهنس أو ضلت أو رزهاحي أن سقطت منه قبل أو  مث تلفت،حترز الودائعأن 

   .)٤(يهضمان عل  هلا فالكستهالا وال ايهعل

  ط يالتفر أن نهمايوالفرق ب(: ط بقولهيوالتفر ي التعدني فرق بكاملسالمث إن 

                                                

  . ١ من كتاب الرهن ح٦  الباب١٢٨ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١ من كتاب الوديعة ح٥  الباب٢٢٩ ص١٣ج: ئلالوسا )٢(

. ١حذيل  من كتاب الوديعة ٥  الباب٢٢٩ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  . ٢ حالوديعة من كتاب ٤ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٤(
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وز جي وهو فعل ما ال يأمر وجود يوالتعد، ب فعله من احلفظ وحنوهجي ما كوهو تر يأمر عدم

  ).لبس الثوب وحنوهكفعله 

  .  ما تقدميهورد عل الّإو، دم احملضالع رناه الكما ذ يمر العدمأراد باأل أنه ن الظاهركل

 وحنو يعي والتضكعرب عنه يف نصوص الرهن باالستهال قد(: يهال علكولذا قال يف اجلواهر مستش

ما كصل ثباته باألإنئذ يف يح يفكي فال ،ن تقوم بعض أفراده بالعدمإو، ضاًي مما هو أمر وجودي أكذل

  . )سابقاً إليه أشرنا

س يالعدم ل فإن ،تقوم بالعدمي الوجود ال إذ ، حمل تأمل) أفراده بالعدمن تقوم بعضإو(: ن قولهكل

 ألن يهصل جار فواأل، اًإطالقتقوم بالوجود ي العدم ال أن ماك، اًإطالقون يف جمال الوجود ك ي حىتءبشي

ل يالدل الدم لوصل العان األك فعله أم ال أنه نا يفككذا شإف، ير وجودمحنومها أ وواالعتناء يالسق

  . يلثانوا

نشر  أو علفها أو الدابة ي سقكتري أو ،س حبرزيما ليطرحها فيبأن  :طيالشرائع مثل للتفرمث إن 

  . النشر إىل تقريفالثوب الذي 

 نه الكل، س حبرزيما لي فالوديعةطرح ي أن نكمي إذ ،ره من باب املثالكذ ما أن ومن الواضح

 إىل تذهب ينا هيعلفها ب أو الدابة ي سقكتري كذلكو، طاًيتفرى سمي ا مما اليهف عليقذهب عنها بل ي

إىل ، وجب فسادهي ح تنشره مبا الين الركالنشر ل إىل تقريف نشر الثوب الذي كتريأو ، والعلف يالسق

  . ك ذلريغ

 يهاملودع على عدم قبول دعوى له سهل بعد االتفاق علك كمر يف ذلولعل األ(: اجلواهر قالمث إن 

ة من ءصالة الربافق ألاقوله مو ألن أو، طيعدم التفرى صدق يف دعوي نيأم ألنه وول، نةي من دون بكبذل

  ). ثبات الضمانإ خبالف عدم نشر الثوب الذي هو واسطة يف ،واسطة إىل  حمتاجريالضمان الذي هو غ
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  .بيبصل السجمال له بعد وجود األ ة من الضمان الءاربأصل ال أن ن الظاهركل

 إذا أما، يه علمجاعبل اإل،  يف الضمانإشكالعمد وقدرة فال  ون علمان عكن إ طيالتفرمث إن 

 تينيعه كترياجلائر مل  أن جلان ألأو ك، كحنو ذل أو جنون أو غفلة أو سهو أو انينس أو ان عن جهلك

ذهب  ي حىتالوديعة نينه وبيل اجلارف احلائل بيالس ورياملطر الغزك يةان من جهة أحوال جوأو ك، ا

مرض مل  أو ،هماضطرار من جهة اشتغال باألأو ، إنسانخوف  أو وانيأو خوف ح، لحهاصيا ويهلإ

، شملهي وما أشبه يهما غلب اهللا علل الرفع ويدل أن فالظاهر، ك ذلريغ إىل در معه من احلفظيق

  . مكانة حمور احلياخل أن وقد عرفت، ءيانة يف شيس من اخليل أنه  إىلضافةباإل

 من أتلفل يشمله دليالسبب ف ألنه ،يهه ومن أشبه فالضمان علِركامل ولظاملان السبب اك إذا نعم

  . وحنوه

 وهو ،)قرب الضماناألفان ي بالنسيعولو ض(: ث قاليما عن القواعد حيلم وجه النظر فيعومنه 

  . ضاًيضاح وجامع املقاصد أير واإليعن التحر يكاحمل

 الضمان منه ك ذلءالم يف اقتضاكمنا الإ(: ث قاليح يهتردد ف أن اً بعدرياجلواهر أخ إليه وقد مال

 يهمعذوراً ف يون الودعكي مما كاً وحنو ذلإكراه أو اناًينس أو ،ك لذلالوديعةاج يهل باحتان اجلكلو  حىت

 صح النسبة معه حىتيتالف وحنوه مما م مباشرة اإليبتسل يضيق  ماإمكاننصاف ن اإلكل، وجهان، شرعاً

  ضمن حىتكذلكان من أفرادمها كفما ، يط والتعديولعل هذا هو املدار يف التفر، انيمع الغفلة والنس

  ). ال فالإ و،انيمع النس

ة يعللود فإن ،انة وحنوها ضمنيخى سم يعرفاً حىت إليه نسبي مما كء من ذليان شك إذا نعم

   إذا الئمهايوناً يف العرف ولو من جهة لزوم الفحص عما ؤش
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  .اًان خائنك نسانها اإلكتر

عنده مال فالن  أن  اجلائرربخأ هو بنفسه بأن كراهان سبب اإلكره وكأ إذا ماي احلال فكذلكو

  .كما أشبه ذل أو  احلفظ لعداوة له مع املودعني وبنهيفحال اجلائر ب

 يان العذريلمنا حول النسكوقد ت، مهالنشأ من اإل ألنه د عذراًيع ان اليان النسك إذا كذلكو

  . كروه هناكن ذي الذء تبعاً للفقها،اب الطهارة والصالةتكيف  ي العذرريوغ

 أةنه عطب بسبب مفاجكل، يةن العرفيط ما عمل حسب املوازيس من التفريل أنه ومما تقدم ظهر

وان يف ي احلكمثال تر، طبيعومل  زان العريفيان عمل حسب املكلم املستقبل ما يعان كلو يث إنه حب

ل يجاء السأو ، كد فهلي فجئة ونزل املطر مبا سبب الربد الشدم اجلوين تغك ليفالصحراء يف الص

  . ك ذلريغإىل ، كباً منه فأهليان قركان ملن كانفجر الربأو ،  فجرف بهئاملفاج

 ،)ذنإ ضرورة وال ريودعها من غيأو (: طات بقولهيره اجلواهر يف عداد التفركذ  حال ماكذلكو

 أو ان من ضرورةك إذا أما، ون موجباً للضمانكي يةفذن وال عرإ ضرورة وال ريان من غكث يحفإنه 

  . كذلى اتبة الدالة علكمت امل وقد تقد،  فال ضمانيةعرف أو ذنإ

 ما الك، همريغ أو هيقصد أو جاره أو خادمه أو عبده أو ون املودع عنده زوجتهكفرق يف  وال

اً يف كيشر أو ، ا مستقالًري الغكعل ذلجي أن نيفرق ب ذا الكوه،  ثقةريغ أو ون ثقةكي أن نيفرق ب

  . ب عن نظرهييغث ياحلفظ حب

 هريد غيرض بي مل كاملال ألن ،ذنهإ ري بغرينه تصرف يف مال الغ هو موضع وفاق وأل:كويف املسال

 ث الي يف التصرف حبك وضعها يف حمل مشترالوديعةه يف رية غكم مشاركويف ح(: مث قال، أمانتهو

  .  خارجريان خارجاً عن داره أم غك ءاسو، وقاتالحظها يف سائر األي
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الحظ احملرز يف عوداته رجح يف ي و،ثق بهيستحفظ من يان عند مفارقته لضروراته كنعم لو 

  ).  عند احلاجةإيداعنه وأل، رة اغتفاره لقضاء العادة بهكالتذ

 ،ازكرتنها حسب االك لاإلذن يقمن مصاد ي وه،ية والعرفاإلذنرناه من الضرورة وكذ زان مايوامل

ان عن ك وم، وزمان عن زمان،ةيعة عن وديع وود،خمتلفة يف مورد عن مورد يوه، حي صراإلذنو

  . ىفخي ما الك ، وحالة عن حالة،انكم

ن البقاء كانت ضرورة لك ورمبا ،مواردهاى  علية والعرفاإلذنمث الالزم االقتصار يف الضرورات و

وجب ينما البقاء عنده ي بيعوجب تلف نصف القطي داعيان اإلك إذا ماك، يداععنده أقل ضرراً من اإل

  .ك ذلريغإىل ، تلف أقل من النصف

 إذا أما، ارهيعنده ذهب الغاصب خب يبق إذا  مثالً،يةمهحظ األ لونيمران من جهتولو تعارض األ

 اماً يف أحدمهكا يواذا تساو، سكس بالعك والع،يداعالالزم اإل فإن ،يفيةك وأقل يةمكثر كأودعه ذهب أ

  . ريخر ختاً يف اآليفكو

أراد  أو ب أو حرق أو ا من سرقيه بأن خاف عل،يداعلو حصل ضرورة اإل(: كقال يف املسال

تعذر أودعها  فإن ،اًإيداع كذلى سمي م والكاحلا إىل  دفعها،لهيك وأو كاملال إىل سفراً فتعذر ردها

 أيتيوس، الوجه الذي فصلناهى ابتداًء بل علها للضرورة إيداعوز جي فال، دي وهذا هو اخلارج بالق،العدل

  . )يه عليهالمه التنبكيف 

ل ما كف، انةيون خالفه خكي و، عرفاًمانة حفظاً لأليداع وعدم اإليداعون اإلكي أن املهم: أقول

ال فالضرورة إو، ب العمل اجي ية العرفمانةلما حتققت األك أنه ماك، ب االجتناب عنهاجيانة يحتققت اخل

 اإلذننعم ، كذلك يةالعرف أن ماك ،الوديعة يف باب كأشبه ذل ما أو إمجاع أو عنواناً يف نصست يل

  .  تقدر بقدرهالوديعة أن ون من بابكي



١٠٥

م صح كن حاكيمل  فإنه إذا ، من باب املثال)مكاحلا إىل دفعها( :كقول املسال أن ومن الواضح

  . يه الفقيةروه يف والكذ حسب ماى  علنيه للمؤمنإيداعله صح يكن وكيذا مل إف، لهيك وهإيداع

 أمورون من باب احلفظ املكمنا تإ و،ةيعوا ودك عن الوديعةخترج  الضرورة ال أن مث من الواضح

  .ازاًك ولو ارتك شامل ملثل ذلالوديعة يف عقد اإلذن ألن ،شرعاًبه 

 كذلكن كيمل  إذا  أما، لهشامالً يازك ولو االرتاإلذنان كن إ ك للماليعودالثاين  يعالودمث إن 

  . األول يعاً للوديعون ودكي فإنه ك من باب أمر الشارع بذلاألول يعبل أودعه الود

  :  مع توقفه يف املسألة قائالكان ظاهر اجلواهر ذلكن إ و،ني يف أحد اجلانبطالقفال وجه لإل

 له يعود أنه  أو، مثالًاألول يعنفسخ مبوت الودي  فالكاً للماليعنئذ وديحالثاين  يعون الودكيوهل (

م كحي أو ،اإلذن أو لم الضرورةيع  حىتيداع مبجرد اإلم بالضمان مثالًكحيهل نه إ( : مث قال،)كال للمال

  ).  وجهان،اإلذنلم عدم الضرورة ويع ة حىتءبالربا

فعله  أن ، الذي هو مؤمتنيعح خصوصاً الوديالصحى محل فعل املسلم على مقتض أن ن الظاهركل

  .صل عدم الضرورة فهو ضامنال األيقصل يف املقام بأن وال جمال لأل، الضرورةى مل علحي

ان كن إله وجهاً ون إ( :واهرفقول اجل، اإلذن يف بعض الضرورة ونيم األيقومن الواضح تصد

  . حمل نظر )خالفهى ويق

ثبوت السفر ا مع عدم  أو  مثالًيداعم بالضمان مبجرد اإلكاحلى ويققد  أنه ماك(: مث قال

  ). ة ملوت وحنوهيقتصدى  علًء بناك ولو بدعواه ذلاإلذنالضرورة و
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 :اًريره بقوله أخكما ذي فشكالاإل إىل أنه أشارك، وم بعدم الضمانك بل الالزم احل، ظاهررينه غكل

  . )فتأمل(

مع أمن  يولو أخرجها من مرتله للسق(: ث قاليومما تقدم ظهر وجه النظر يف قول القواعد ح

 أن قد عرفت إذ ،شبههو يها فيهنه من علفها وسقكعدم متك ،مع الضرورة إالّ خوفه ضمن أو يقالطر

ح ي صر أن اإلذنية والعرفاإلذن نيوالفرق ب، ضاًي أاإلذن ويةبل العرف، س الضرورة فقطيل املستثىن

  . )ازكرتا يةوالعرف

خراج اإلبن العادة مطردة وك نيفرق ب الأنه ( )١(املبسوطك املاتن يةقضن إ :رامةكويف مفتاح ال

النقل تصرف  ألن ، مع صحبته له وعدمه،غالمه أو  بنفسهكاً لذليونه متولك نيوال ب،  وعدمهكلذل

  .)٢( ) جائزريوهو غ

ثر من كأ املستثىن أن وقد عرفت، يف صورة الضرورة إالّ  جائزريالنقل غ أن نيمن أنه إ :يهوف

  .الضرورة

خراج إ إىل املستودعاحتاج إذا ( :رةكل والرد يف قول التذرف وجه القبويعمما تقدم  أن ماك

ون كي أن ني بكفرق يف ذل وال،  وال ضمانيهاحلفظ متوقف عل ألن ،كا جاز له ذليهالدابة لعلفها وسق

 ضرورة ريمن غن أخرجها إو، خراجهاإ إىل واضطر ي السقكخاف التلف بتر إذا خموفاً أو  آمناًيقالطر

قرب عدم الضمان ا يف موضعها فاأليهنه سقك وأميهخوف ف  آمناً اليق الطرانك فإن يللعلف والسق

  . )كان العادة بذليجلر

ى رأ فإن ،كما أشبه ذل أو أوعر أو ان أحدمها أطوليق طركان هناكمث لو أخرجها للضرورة و

ذور يف  حمل،كما أشبه ذل أو وعراأل أو طولان األكولو  اًيان عرفكقدم ما  الإ و،ريخت يالعرف التساو

  . سهل وحنوه األيقالطر

  . ل أعم منهيالدل ألن ىفخيما الك ي،ال الشرع واملراد بالسفر العريف

  ما أشبه  أو الدراجة أو القطار أو الطائرة أو الباخرة أو ارةيذا أودعه السإو

                                                

  . يف مسائل فيما أودع حيوانا١٣٧ً ص٤ج: املبسوط )١(

  .٢٧٩ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )٢(
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 أو  بقدر الضرورة،بثقة أو سواء ساقها بنفسه، بقائها يف حملها حمذور سار اإان يف ك فإن كذل

  .ايه آت فكبل املال،  للدابةية لوضوح عدم خصوصيةالعرف أو اإلذن

 افتراس مفترس له أو فلو اتفق العطب،  استصحبهيقوان يف الطريتصحاب احلان املتعارف اسكولو 

  . ضمني مل كأشبه ذل ماأو 

 كذلكو، وعان مث الرجري الطري تعود الط،ةًكمس أو هراً أو اًري طالوديعةانت ك إذا  حال ماكذلكو

 ري فاتفق عطبهما بسبب غ،النهر مث ترجع إىل يةة من الساقكث تذهب السمين حيخراآل إىل بالنسبة

  . مألوف

تعارف يجمنوناً  أو ،املدرسة إىل فسهنذهب الطفل بي بالغ فري غاذا أودعه طفالً لم حال مايعومنه 

يف مثل أما ،  التصرف خطرك يف ذلانكن إ واإلذننفع يات ينعم يف املال، الشارع ورجوعه إىل ذهابه

ى بقيف، يه فيهن اذن له ولإ املخاطرة به ويعوز للودجي ال ألنه ، موضع اخلطر يفاإلذننفع ي  النساناإل

  .  واالضطراريةالعرف إىل ضافةاالستثناء جبوازه شرعاً باإل

ومراده ، )منه وأيق مع خوف الطركذلكسافر ا يأو (: د يف قول الشرائعييلم وجه التقيعومنه 

  .ذنإبال ضرورة وال ك أي ذلكب

  ).يهبال خالف أجده ف( :ويف اجلواهر

 ضمن عند نيماأل أو مكاحلا أو لهيكو أو صاحبهاى لو سافر ا مع القدرة عل( :رةكويف التذ

  . ) خموفريغ أو ان السفر خموفاًكسواء ، علمائنا أمجع

تب العامة عن ك ويةتبنا الفقهكيف  يث املرويدأما احل، دييالقاعدة التقى مقتض أن  قد عرفتكنكل

  .)١(اهللاى وق ما إالّ تلفى املسافر وماله لعلن إ :)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

                                                

. ٢٠١٤الرقم  :راجع كشف اخلفاء للعجلوين )١(
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، ضاًيمنه جار يف احلضر أ واملستثىن ل من املستثىنكال فإو،  العطب يف السفريةثركفاملراد به أ

 ورمبا كرجح ذلي ورمبا ، يف احلضرءالبقا أو ن السفر ال مك يف يةالعرف و والضرورةاإلذن ةفالالزم مراعا

  . يريون التخكيرجح هذا ورمبا ي

 ضطرية بأن يعالسفر بالود إىل لو اضطر(: رة قائالًكلزوم السفر ا عند الضرورة التذ إىل وقد أشار

وقع  أو  البلدهلاتفق جالء ألأو ، لهيكو  والكم وال ثقة ومل جتد املالكس يف البلد حايالسفر ولإىل 

 ألن ،اًإمجاعوالضمان ، م وال العدل سافر اكله وال احلايك و والكد املالجيب ومل  أو غارة أو يقحر

 يهنعلم ف ان السفر واجباً والكبالسفر ا  إالّ تمي ذا الإف، نئذ يف السفر ا واحلفظ واجبيحفظها ح

  . )خالفاً

الت متعة واآلتب واألك يف السفر بسائر الودائع من الكلذكبل احلال ، مر خاصاً بالدابةس األيمث ل

  .هاري واملشروبات وغيةغذواأل

 فإن ، ومن استصحابه يف السفر،بلد آخر إىل ن من حوالة النقد من بلد بسبب املصرفكولو مت

نعم احتمال العطب ، من خبالف السفر بهآ ا ألال لزم احلوالةإ و،ان أحد الثالثة باالستصحاب فهوك

  .  بهءاعتنا يف السفر ال ي العقالئريغ

 الطائرة أو القطار أو ارةيالسفر ا بالسك ،ثر أمناً من بعضك عدة أسفار بعضها أكانت هناكولو 

من ان احتمال عدم األكإذا  إالّ ،ثر أمناًكار األيان الالزم اختكال إ و،ريتساوت عرفاً خت فإن ،الباخرةأو 

  . ي عقالئريه غرييف غ

مواضع  إىل ن أسفار متعددةكأم إذا  ماميالتقد أو يريرناه من التخكما ذيسائل املتعددة فومثل الو

 يف ك لوحدة املال،ربالء أو إىل كالنجف أو إىل سامراء إىل ن من السفر ا من بغدادكتمي مثالً، متعددة

  سفار ومثل حال األ، نياملوضع
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 ولده أو ا عبدهيهصاحب هلا فياليت سفار األأو ، نيحد واالثنالسبت واألكام املختلفة ياملتعددة األ

  . همريغ أو أخوهأو 

، اً ووضعاًيفلك تكهنا ألن ، الظاهر العدم،عدم احلرز مع حتمله الضمان أو وز السفرجيمث هل 

ء يفرطت ال شن إ :قال إذا ماكاز كارت أو ذنإان ك إذا نعم، يفلكيف الوضع ال الت يفكيوالتحمل 

  . ازه جازك ارتكان ذل أو ك،الضمان إالّ كيعل

نئذ وال ضمان ي سافر ا ح،اً هلايضرور أو اً لهيون السفر ضروركلو فرض (: قال يف اجلواهر

  . )يهعل

 يف رفعه إشكالاً له فال يان ضرورك إذا أما، رهكما ذكة فيعاً للوديان السفر ضروركن إ :أقول

 نيب رنا احتمال الضمان من جهة عدم التنايفكث ذي ح،الم السابقك اليهأما رفعه الوضع فف، يفلكالت

ث ي حكما أشبه ذل أو لبس اللباس أو ل الطعامك بأالوديعةستعمال ا إىل اضطر إذا ماكفهو ، نيمراأل

  . ضمني

ل يأيت دليل الطعام كيف أحيث إن  من ،ل الطعام وحنوهكس املقام مثل أيلنه إ :اليقأن  إالّ اللهم

من أتلفو ديالى علما يوقد عرفت ف، انةيسفره الضروري خى سمي الث ي خبالف املقام ح،ومها وحن

  .  فتأمل،انة وجوداً وعدماًيم دائرمدار اخلكاحل أن سبق

ة يعنهب الوديوبإنقاذه  نقاذهإد يري يقان غرك إذا ماك، لثالثلاً يمر ضروران األك إذا لم مايعومنه 

  . كأشبه ذل ما أو سرقها السارقي أو الناهب

 مما خلصها اجلواهر يف ضمن نيل من اجلانبك إطالق فقد ظهر مما تقدم وجه النظر يف ،انك يفكو

  : مسائل

    السفر من جهتهايهرم علحياً له وال ين ضروركيمل ن إله السفر ون إ :منها
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 ،اًإمجاعن كيمل ن إ يهناقش فيوقد ،  الرد املزبوريهب علجيأنه  إالّ رةكما مسعته من املبسوط والتذك

تفاء ك واال،كن ذلو بدينييعالسفر من الودى مصار علعصار واأل األيعة املستمرة يف مجريبأنه خمالف للس

 بل ،اً هلا عندهمإيداع كس ذليول، الهيع وأوالده ود زوجتهيباليت ببقائها يف حرزها الالئق ا يف داره 

د الناظر هلا ولداره من ية يف حرزها بيعودوال هرياف وغكدة ملا دون املسافة باالعتياماً عديهو حنو اللبث أ

  . يه مقدمة للحفظ الواجب عليهام عليتجه وجوب القيم ي ومع التسل،همرياله وغيع

ناقش بعدم ثبوته يوقد ، يها مقدمة للحفظ الواجب عليهوجوب السفر ا مع اخلوف عل: ومنها

  .  للمقدمةيه واجباً علكون ذلك ييك طالقاإلى عل

  . قامة مع تعذر النفقةال واإل أو  السفر ا ضامناً هلاني بيريالتخ: ومنها

أو ، سك العنيلو زعم ضرورة السفر ا فسافر مث تب أنه ،ما سبقيمثله ف إىل ما أملعناكمث الظاهر 

مل يع أن لفك منساناإل ألن ن ضمانكي مل ،سكبقائها فأبقاها وسافر هو مث ظهر العإزعم ضرورة 

  .كذل إالّ د منهيري ال بل املودع ،حسب نظره

بقاء إستبعد استصحاب النصف ويبقاء هلا احتمال اخلطر مل ا واإل ل من السفركان يف كولو 

 كان هناك إذا  حال ماكذلك، وكذا أو ونه هلذاك املال احملتمل يفتنصك يةالعقالئى مقتض ألنه النصف

 يف النصف مع القطع يةملخالفة االحتمالا فإن ،نينهما نصفينصف املال بي فإنه حرزان أحدمها حمل اخلطر

  . لكر باليازاً من التغرك وارتعقالً بسالمة النصف أوىل

، )تعفنهااليت قمشة يف املواضع طرح األ(: ره الشرائع بقولهكما ذ يالتعد أو طيمن التفرمث إن 

  . يع يف اجلمكتب وحنوها لوحدة املالكقمشة الومثل األ، كذلكفساد س املراد التعفن فقط بل اإليول
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نه فيع يف موضع وز وضع الثوبجي راً هلا مطلقاً فالونه ضركن اعتبار كمي( أنه  منكيف املسال أما ما

ار الفساد بعد ياملع ألن ،ىفخي ال  مايهفف، )س حبرز له عادةيل أنه  إىل نظراً،نقله قبل الفسادى ن عزم علإو

  . المه متدافعكف، ون احملل حرزاًكفرض 

  . ا يف العادة فماتت بهيهتصرب عل الدابة وعلفها مدة ال ي سقكذا لو تركو(: رائعمث قال الش

  . كأشبه ذل ما أو تيعم إذا ماكحنوه  أو نقص عضو أو مثل املوت يف الضمان املرض: أقول

د يع فالنقصان عنه ،مثاهلاحسب العادة ألكا يهالواجب علفها وسق أن واعلم(:  قالكاملسالمث إن 

 يهتضيق هذا هو الذي ،هرين ماتت بغإطاً صار ضامناً هلا ويعد تفر ىتمو،  أم اليهاء صربت عل سو،طاًيتفر

  . )الوديعةقواعد 

ان مثل هذه املسألة مشهوراً عندهم كن إو، مل متتن إ القاعدة عدم الضمانى ن مقتضكل: أقول

  . يهالم فكل اليتفص أيتيس ماى عل

 من املستودعامتنع  لو(:  قال،د أخذه منهيأن الشهك و،رةكره التذكما ذيلم وجه النظر فيعومنه 

ماتت ن إ  نظر، املدةكل الدابة يف مثل تكمدة متوت مثل تلمضت  والعلف حىت ي وعن السقكذل

 املدة مل كتل يماتت قبل مض فإن ،ن نقصت ضمن النقصانإ و،ن مل متت دخلت يف ضمانهإ و،ضمنها

  ).ضمنهاي

اطمئن  إذا  ال ما، يف العطبكش أو علم إذا منا هوإ الضمان الضمان يف صورة أن ىفخي مث ال

 موجباً كان الشك إذا انة عرفاًيمن اخل ألنه  موجباً للضمانكون الشكيمنا إو، ما تقدم مثلهكبالعدم 

 أحدها يةان مائة آنك إذا ماك، بل االحتمال املوجب لتجنبهم حاله حال القطع بالتضرر، لتجنب العقالء

  شربه ى دمون عليق العقالء ال  فإن،سم قاتل
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  . هم واملهم الضرورة من باب األيةال يف غاإ

لم يعمل  إذا ماك، لهي حتصيهوجب عل فاقداً له املستودعان ك والعلمى  علمانةذا احتاج حفظ األإو

 واحلبوب ني واملعاجيةدوتب واألكمتعة والاب واأليالثكمها ريغ أو ارةيالس أو واني حفظ احليفيةك

  .هاوحنو

 إذا وانياحلكمناء بقاء وحفظ لإل حفظ لإل،نيقسمى  علالوديعةون ؤام بشيقان احلفظ والكذا إو

 يال املنم يفالالزم احلفظ املبق، حالته السابقةكى بقينم بل يه مل ريبغ يذا سقإو ،ىباملاء العذب من يسق

  . يهل عليلعدم الدل

 ،ال ضمن أوي نافعاً فهل مسنه بل هزل هزاالًى بقيا فظه مبحيناً مسناً مضراً فلم يوان مسيان احلكذا إو

  . نيانة وعدمها يف الفرعيل اخليل لدك وذل، املضركد ذليريازاً ك ارتان املودع ولوكإذا  إالّ الظاهر العدم

 كذلكو، ترهل ش به حىتميوجب ترهله فلم يوان يباحل يان عدم املشكلو  لم حال مايعومنه 

ثر كجامعها هو لزوم احلفظ ال أاليت مثلة  من األك ذلريغإىل ، قدامت األوضع حتيمل  إذا حال السجاد

  . وال أقل

 كترأو ، وجب ضعفه وهزالهيمما ى نثاألى  علرتو ي الفحل حىتكذا تر إط مايومن صور التفر

  .ا من احلمل والوالدةيهعلى شخيحبلها مما يا الفحل فيهعل رتو يحىتى نثاأل

 أو اًينقصه جسد أو جرحه أو وجب ضعفهيوان آخر مما يارشه حيه ه حىتكتر إذا واني احلكذلكو

  . موته أو ىميعأن كيف بعض قواه 

ال فرق يف الضمان عند (: ث قاليه حري خالفاً لغنيظهر وجه ما اختاره مناهج املتقيرناه كومما ذ

 ضمني ال: ليوق، اهإكر أو غفلة أو انينس أو عن جهل أو ،اراًيطه علماً عمداً اختيون تفرك نيط بيالتفر

  ).األول حوطن األكول،  وهذا أشبهإكراه أو غفلة أو انينس أو ان عن جهلكإذا 

  ره كما ذياط فياالحت أن ومن املعلوم
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  . طيالم يف التفركهذا متام ال، ليملا عرفت من الدل نه استحبايبكل

، نتفع ايها من حرزها لرجخي أو ب الدابةكري أو لبس الثوبيفقد مثل له الشرائع بأن  يأما التعد

  . يةضمن مبجرد النياالنتفاع مل ى نعم لو نو

 يةالن أن أما، ءييف ش ين من التعدكيال مل إ و،الوديعةن ملصلحة كيمل  إذا ماي فكل ذلكو: أقول

 من أيتي ماياالنتفاع ا فى انة بالعزم عليصل مع ظهور عدم صدق اخلتوجب الضمان فلأل مبجردها ال

  .علهيف أن نالزمان بدو

له كة وذحبه أليعود وان الفالينياحل أن زعم إذا ماك، تحقق مع االشتباه ت اليةانة الفعلياخلمث إن 

لو  أنه ماك،  وعدم ضمانه هلامانةاألحاهلا من ى  علية باقالوديعة فإن ،وان نفسهيح أنه ني مث تب،متعمداً

زعم موت املودع الذي  إذا كذلك، وانةين خكتة مل يعا ودأابه فظهر يا ثأ بزعم الوديعةاب يلبس ث

  . مثلة من األك ذلريغإىل ، رثه فظهر عدم موتهإ أنه  باعتبارتاب مثالًكرثه فاستعمل الي

ه ني لعداوة ب،ديا لزأة عمرو زاعماً يعلعمرو فخان يف ودى د وأخرية لزيعان عنده ودك إذا أما

ان ك ما لو يةانيومثله يف اخل، يقان اشتبه يف التطبكن إو فاًانة عريانة لتحقق مقومات اخليخ فإنه دي زنيوب

  فظهر،مهم ري غالوديعة أو ان من مالهكمهما  أنه ة فلبس أحدمها بقصديعله ثوب وثوب آخر عنده ود

  . انةين خكثوب نفسه مل ت أنه ان لو ظهركن إو، انةيخ فإنه الوديعةأنه 

ره يف كما ذيظهر وجه النظر فيانة ياخل إىل مانةاألول تؤثر يف حت  وحدها اليةالن أن ومما تقدم من

ما لو قبضها كونه ك ل،الغصب يف استدامة القبض صار ضامناً وغاصباًى أما لو نو(: ث قالياجلواهر ح

  ). كما اعترف به يف املسالى  علمانةاألانة ال يوجه اخلى مر علمن أول األ



١١٤

 كذلك، وامناًضون كيانة قصداً يوجه اخلى مر عللو أخذها من أول األ أنه ىل عليدل الحيث إنه 

  . حال االستدامة

 حمل كره املسالكفما ذ، رناهكبل الالزم اجلزم مبا ذ،  يف املسألةنيوجه للوجه ال أنه لميعومنه 

 نيد يف املوضعي من ثبوت ال،ؤثر يف ابتدائه وجهانيما كخذ يف استدامة األية النريويف تأث(:  قال،تأمل

 جمرد القصد يف ري يف تأثك والش،انةيمع قصد اخل دث فعالًحيمل  أنه ومن،  املوجب للضمانيةلنمقترناً با

  .)الضمان

  . رةكوتردد يف التذ

رد ي ال أن أو، ستعملياالستعمال ومل أو ، أخذيخذ ومل نوي األي أن منها:  يف صوركتحقق ذليو

ى ما سبق بأنه لو نوي جزم املصنف ففقد، ك ذلري وغ،تلفظ باجلحوديومل  ك بعد طلب املالالوديعة

  . يةضمن مبجرد النياالنتفاع مل 

املنع فهو من وقت ى عزم عل أو جحد إذا املودعن إ( :تاب الغصبكوللتأمل يف قول القواعد يف 

لو (: ث قالي ح،ةيع الودالمه هنا يفك وكالمه هناك نيوهلذا وقع التدافع ب، )اجلحود والعزم غاصب

سبب أمانته جمرد  ألن ،يةضمن خبالف امللتقط الضامن مبجرد النيأخذ به مل يع ومل خذ لالنتفااألى نو

  ). االنتفاعكخذ من املالباألى نو أو  لنفسهكمساجدد اإل لوـ ضمن يأي ـ  ذاكو، يةالن

ا مهاحدإأخذ ى تان فنويعانت عنده ودكلو  أنه رواكما ذى  يف الضمان علية النريتأثى مقتضمث إن 

  .ا أم المهاحدإ كسواء أخذ بعد ذل، مايهلإانة بالنسبة يخ ألنه ،هلماان ضامناً ك

جل عدم الفساد ومل لبس الثوب واستعمال السجاد ألكاالستعمال  إىل  حباجةالوديعةانت كولو 

انة أمر ياخل ألن ،وجب الضمانيانة ومل ين خكي مل ،انةي االغتصاب خيةاستعمله بن أو  فلبسهكلم بذليع

  . مطابقاً للواقع  الاالًيفعله خ ألنه ،س منهيوهذا ل، يواقع



١١٥

 واضح النقطاع كوذل، )ولو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن(: الشرائع قالمث إن 

ة رن الالزم وجود القدكل، د العدواني إىل نئذيد االئتمان حيت ريوقد تغ،  باالستنابة يف حفظهااإلذن

  .)كالم يف ذلكل اليقدم تفصما تى  علية والعرفية والشرعيةالعقل

  ).ضمان  عذر ضمن ومعه الريأخر لغفإن ( :ث قالي ح،وهذا هو الذي قاله يف القواعد

  . )ثرهمكلمات أكصرحت به ( :رامةكويف مفتاح ال

ون ضامناً يف هذه كيمنا إو، )اعترف ا أو نةي بيهذا لوجحدها مث قامت علكو(: قال يف الشرائع

 نيفرق يف الغصب ب ال إذ ،سائر الغصابك يهده مضمونة علينئذ يف يح يه فاإلذنالصورة النقطاع 

  . انته جبحودهيخ إىل ضافةهذا باإل، االبتداء واالستدامة

فلو جحدها (:  قال، هلا منهكون اجلحود بعد طلب املالكي أن  اشترط يف الضمانكاملسالمث إن 

وجب الرد ي طلب رياره هلا بغكنإف، خفاءاإلى ل عية مبنالوديعة ألن ،ضريه مل ريعند سؤال غ أو ابتداًء

  ).احلفظ إىل أقرب

  :  ففي الضمان قوالن،رك فأن،ةيع ودكعند  يل:ن سأله عنها قالك لكطلبها املاليولو مل 

ث ي حك رضا املالريا بغيهده علي ريقها لنفسه ومل كسميمل  ألنه رةك اختاره يف التذ،العدم: أحدمها

  .  خبالف الطلبمانةاألرفع ي  والالوديعةبطل ي  ال وجمرد السؤال،طلبهايمل 

الزمه ى نف يتضيقامللزوم  ينف ألن ،كست عن املاليده ليون ك يتضيقجحوده  ألن ثبوته: والثاين

  . يخ عليواختاره احملقق الش، ضمنيناً عنه فيون أمكي فال، ث هو الزمهيمن ح

  ان اجلحود كإذا   مانيل بيالتفص إىل  حمتاجاألولن فرعه ك ل،وهو متجه



١١٦

 يتضيقد يل الي ودل،انةي فهو خد الغصبيلو جحد مر إذ ،بهارادته غصإجل خفاء ال ألجل اإلأل

  .نئذية حيعوا ودكالضمان بعد انقطاع 

  . ثبت خالفهيأن  إالّ انةيجحود خ أنه ان الظاهرك ،هلذا أو ان هلذاكاجلحود  أن  يفكولو ش

، )ىقوولعله األ، العدم يتضيقمها ري وغمانةة واستصحاب األءصالة الرباأأن ( وما يف اجلواهر من

 كردت بذلأ :قال إذا قوله القاعدة قبول ينعم مقتض، انة عرفاًي ظاهر بعد ظهور اجلحود يف اخلريغ

  . مؤمتننيم واأل،تهيأعلم بن ألنه ،اجلحود خفاء الاإل

 يهوقد سبقهما ف، رهكملا ذين الثاهو الوجه يف فرعه  يخ علي تبعاً للشكما وجهه املسالمث إن 

  .  وحلقهما صاحب اجلواهر،الفخر

صدقه ن إ ن ضمانكي مل ،كما أشبه ذل أو غفلة أو سهو أو انيمث لو أظهر جلحوده عذراً بنس

 نيمل األيودل، هري أخرب بنفسه من غنساناإل ألن ،ضاًيصدقه فالظاهر عدم الضمان أين مل إو، كاملال

  .مؤمتن آت هنا

لو  أنه ماك،  ظاهر الوجهريغ، )انيصالة عدم النسأ بظاهر احلال وضمن عمالً الإو(: هرفقول اجلوا

ده يضمن لوضوح بقاء ي مل كحنو ذل أو متغلب أو  بأن قصد به دفع ظاملالوديعةان اجلحود ملصلحة ك

    .)١(لي من سبنياحملسنى وما عل حسان حمضإاره كنإ ومانةاألى عل

ان الالزم اجلحود كولو ، مهكل حكأقر بالبعض وجحد البعض فلا  إذظهر حال مايومما تقدم 

 مل ولو جحد قائالً، انةيقراره يف مثل املقام خإ ألن ،ستبعد الضمانيالظامل فأقر عاملاً عامداً مل د يلدفع 

  .تهيأخرب بن أنه  قبل قوله ملا تقدم من، آخر أنه إنسانالطالب هو صاحبها بل زعمت أن أعلم

  العذر بأن ى ولو جحد وأبد

                                                

  . ٩١اآلية : سورة التوبة )١(



١١٧

اشتراء كجبعله مثناً للحرام  أو ،واناًيان حك إذا مجامعته معهكان له قصد احلرام بنفسه ك كاملال

  .ريالغى ادعاء عل ألنه ثباتاإل إىل  احتاج،ر بهياخلرت واخلمر

  . نيمي اليهفعل الإثبات واإل إىل  حمتاجك فاملال،رك اجلحود فهو ضامن وأنيه علكاملالى ولو ادع

ث ي حالوديعةجل أل أو جل نفسهون ألكي أن نيب يفرق يف اجلحود العذر ال أنه ا تقدم ظهرومم

 عاقب كا للمالأأقر وعلم الظامل  إذا ثي حكجل املالألأو ، دية زيعا ودأعلم ن إ صبها الغاصبيغ

 كهل للمال أنه جاره أو أخاهك أو سأل الظامل ولد املال إذا ماك ريجل الغان ألك إذا كذلك وبل، كاملال

  . رك عاقب الظامل املناملستودعذا أقر إ ف، فقالوا الكمل

  . )بال خالف أجده( :ويف اجلواهر، )زيتمي ث اليضمن لو خلطها مباله حبيو(: مث قال الشرائع

 أو ان باملزجكسواء ، انة عرفاًيون من اخلكياز كارت أو ضرورة أو ذنإن بكيل تصرف مل ك: أقول

د يالبناء يف مثل احلدأو ، يصنع احللي منه شالشم أو ذابانيالفضة  و مثل الذهب،الصهر أو اخللط

الطحن والعجن أو ، وانيحبال يف مثل احلاإلأو ، القص يف مثل اجللدأو ، اطة يف القماشياخلأو ، جرواآل

 أو  عضواًنقصهيث ي ح،واني يف مثل احليه علية اجلراحيةجراء العملإأو ، ريواخلبز يف مثل احلنطة والشع

 يف مثل يقالتفرأو ، الصبغ يف مثل الثوب وحنوهأو ، النشر يف مثل اخلشبأو ، ده عضواًيزي أو ،قوةً

، وانيسقاط محل احلإأو ، عله باباًجيالصنع يف مثل اخلشب أو ، تاب جملدكوراق يف مجع األ أو ،تابكال

يف مثل  يالوطأو ، كما أشبه ذل أو خبالً  أوسبب له جهالًيبرة إزرقه يوان املعلم يجهال يف مثل احلاإلأو 

  ذهاب جب اإلييف مثل الدابة فأو ، حرميوان احمللل فياحل



١١٨

  . تاب احلدودكروه يف كآخر ما ذإىل ، بلد آخر إىل به

 أو ة بقرد املودعاملستودعجامعت املرأة  إذا ماك ،انةي من اخلكذلكد يعاً فهل ميوجب حتريولو مل 

 املستودعى وط إىل  بالنسبةكذلك، و احتماالن،اً لهمي حتركوجب ذلي ث اليحوانه احمللل يح أو لبهك

  . لبه وما أشبهك وقرده

ما أشبه مث مجعها مرة  أو املروحة أو املربدة أو الربادة أو الغسالة أو ارةي السكف ضاً لويانة أيومن اخل

  . يةثان

 كذلكس ي ول،ضمني مل كال املاللو خلطها مب أنه هم من قوله خلطها مبالهيفو(: كقال يف املسال

  . )نيريالتقدى ضمن عليبل 

  . رهكما ذكوهو : أقول

 أمانةخر ون اآلك و،خرمزج أحدمها باآلية فيعون املاالن عنده ودكي أن نيفرق هنا ب وال(: مث قال

  . )ازي غرض يف االمتكان للمالك ورمبا ،لهك كعنه يف ذل ي لصدق التصرف املنه،غصباً أو ةيع الودريبغ

 عقالً أو اًكمال أو  شرعاًيه املأذون فريالتصرف غ إذ ، غرضكون للمالكي أن حاجة يف وال: أقول

  . انةيد خيعممنوع عنه و

مل ن إ كذلك يهم فك واحل،ضمني ز املاالن اليلو مت أنه زيي بعدم التميةثيد احليهم من قيفو(: مث قال

 فالضمان كس خمتوم وحنو ذليكان املال يف كما لو ك، اً عنهي املزج منهريستلزم املزج تصرفاً آخر غي

  . رهكما ذكوهو  ،)ى أخريةثيث املزج وان أوجب الضمان من حياز من حير االمتيتقدى عل ياملنف

 العدوان يف نفس اخللط واملزج يقمل نقل بتحقن إ صل لألكذلكولعله (:  اجلواهر بقولهيهوعلق عل

  ). إشكال يهفف الّإو، من مقدماته  واليهما هو نائب ف رية غيعونه تصرفاً يف الودكباعتبار 



١١٩

  .  اجلانبكذا أو  من هذا اجلانبطالقل ال اإليالقاعدة التفصى هذا فمقتضى وعل

يف صندوق  أو س خمتوميك يف  ماالًضمن لو أودعهيذا كو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

ذا ما أشبه اخلتم يف كو،  منهءين بقصد أخذ شكيمل ن إ ففتح ختمه وقفله ونبشه مدفوناً أو مقفل

  . )اطة وحنوهاياخلكخفاء  اإلكصد املالقى الداللة عل

أذن به الشارع يل تصرف مل ك بل، خفاء يف اإلكقصد املالى الداللة عل إىل حاجة ال: أقول

  . انة عرفاًياخل وون من التعديكي كواملال

اخلتم املانع من تصرف املستودع هو ختم  أن ىعلس خمتوم يكونبه بقوله يف (: كقال يف املسال

ن كيمل  إذا هذا، ك وال نقصان عما فعله املاليه فكهت ال ألنه ،ضمنيان من املستودع مل كفلو ، كاملال

  .)١()كاملال ختمكان كال إ وك بأمر املالاخلتم منه

ان اخلتم من كسواء ، أو يف هذا الطرف  القول يف هذا الطرفإطالقن ك ميال نه أ قد عرفتكنكل

  .تصرفاً زائداً وانةيون خكين فتحه كاملستودع ل تمخيرمبا  إذ ،من املستودع أو بأمرهك أو املال

أجودمها : ويف ضمانه للظرف وجهان،  ضامناً للمظروفريصيضمن بالفتح يث يوح(: مث قال

ضعف ي و،انة يف الظرفيخلصد ايقمل  ألنه  العدم)٢(رةكواستقرب يف التذ، عنه ي املنهيه للتصرف فكذل

  . )٣()دخل له يف الضمان بل التصرف انة اليبأن قصد اخل

  . نيطالقال اإلكالم يف كمما تقدم تعرف ال: أقول

 يهن املناقشة فكمي(: ث قالي حيهره اجلواهر مناقشاً علك ما ذإطالقلم وجه النظر يف يعما منه ك

   يه نائب ف فهو تعد عما هو،يه مأذون فريبأما معاً تصرف غ

                                                

  .١٠٨ ص٥ج: مسالك األفهام )١(

  .١٩٨ ص٢ج: التذكرة )٢(

  .١٠٨ ص٥ج: مسالك األفهام )٣(



١٢٠

تبعه الضمان يون العدوان الذي كال بيقأن  إالّ اللهم، ما اعترف به جامع املقاصدكضاً يضمن أيف

  . )يه فاإلذنمث به باعتبارعدم أن إ وانة عرفاً من التصرف ال مطلقاًي اخليهصدق عليخصوص ما 

  . س مطلقاًيضاً ليمث أاإل: أقول

يف فتح   حىتك من ذلءلي عدم الضمان يف شييردبأل اإطالقوقد ظهر مما تقدم وجه النظر يف 

 احلرز موجباً للضمان والبد له كون هتكثبت ي ومل ، يف احلفظريصل وعدم التصرف والتقصاخلتم لأل

  . ليمن دل

ان ك فإن سيكلو خرق ال أنه  منك ما يف املسالإطالقظهر وجه النظر يف ي كمن ذل أن ماك

 كذلى كوقد ح، نقصان اخلرق الإضمن يان فوقه مل كن إو، تمفض اخلكاخلرق حتت موضع اخلتم فهو 

  . ضاًير أيرة والتحركعن املبسوط والتذ

سواء ، س املودع عنده خمتوماًيكضاً فتح ختم اليأ يمن التعد(: ث قالي حنيوقد أجاد مناهج املتق

  ).ئاً بعد فتحه أم اليأخذ منه ش

ال عالمة   ماكم املنع من فعلم عادة بعدإذا إالّ  ، أم الكعالمة املالى  علونه مشتمالًك نيوال ب

 القفل خرق كاخلتم بف مثل فتح أن ماك، الصندوق وحنوه س قفليكومثل ختم ال، ك ورضاه بذليهعل

  . سر الصندوق ونبش املدفونك وس حتت اخلتميكال

مه بأمر ان ختكإذا  إالّ اًين فتحه تعدكيان اخلتم من املستودع مل كولو (: كأما قوله بعد ذل

، )ظهراألى عل ا خاصةيه القفل بل ما فكس والصندوق وحنومها بفتح اخلتم وفيكضمن اليوال ، كاملال

  .  ظاهرريطالقه غإف

 انةيون خكي األولففي ، أطفأه أو شعل املصباحأ أو نة العطر وحنوهيفتح رأس قن أو ولو خبر املودع

   فضاء  يفريان التبخكرجاعه بأن إن من كمتإذا إالّ 



١٢١

 نأما ك، ل السابقينة التفصيويف فتح رأس القن، ذنهإ وكان بدون رضا املالكإذا  إالّ اللهم، مغلق

الجة ثمأل الأو ، غه منهأفر أو حنوه بالنفط أو ومثله ما لو مأل املصباح، وركل املذيالتفص املصباح يف

  . يع يف اجلمك لوحدة املال،أفرغها منه وحنوها بالغاز أو

 ني بكالم يف ذلكل اليث قد عرفت تفصيوح، ) فمزجهمانيسيكذا لو أودعه كو(: ئعمث قال الشرا

  . المكعادة الإ إىل ات فال حاجةي من اخلصوصك ذلريغإىل   واحدكملال أو نيكوما ملالك

 يف كمساجعل األأو ، املراح أو  االصطبلها يفيعولو أودعوه الدواب والبهائم وحنوها فجعل مج

ن من كيزاً مل يه ممريان ماله عن مال غ أو كان مال املودع وحدهك فإن ، يف القفصوريالطأو ، احلوض

ك ذا خلطت هذا اخللط املوجب لالشترا ول له العرف ملايق ف،انةيونه من اخلكن كال أمإو، انة وحنوهاياخل

  . ما عرفتكحنوها  أو ان ضرورةكإذا  إالّ ،القرعةأو 

الم يف قول كرف وجه اليعمنهما  أي ادةيز أو عضو  أوما سبق من نقص قوةيرناه فكومما ذ

ان كولو ، بعض الثوب ود العبديما لو قطع ك، ي املتصل ضمن الباقالوديعةولو أتلف بعض (: اجلواهر

ل مع كشيوقد ، همارما لو أخرج بعض الدك ضمنه خاصة :د ففي القواع،أًتالف خطاإل أو منفصالً

 الأنه  إالّ ، بعقد واحديع اجلمإيداعاملدار يف االحتاد  أن ىدعي قد بل، انةيصدق االحتاد عرفاً بتحقق اخل

  . )١()لو من حبثخي

ى أجرأو ، العبد أو وانيصبع الزائدة يف احلاإل أو قطع السلعة إذا انةيس من اخليل أنه نعم الظاهر

رفع الشعر الزائد و أ، نفل الستقامة األي للتجميةفعل العملأو ، عضاء الزائدة لبتر سائر األية جراحيةعمل

  الذي أخذ مساحة من 

                                                

  .١٤٠ ص٢٧ج: جواهر الكالم )١(



١٢٢

 ،مثلة من األك ذلريغ أو،  واحدةضةي ملن له بضةيجعل بأو ، مشعر إىل ل الصلعيتبدأو ، اجلبهة

  . كجازة من املالاز يف الرضا واإلكلوجود االرت

شق جرها ألآسهل فأل أو، ثقلجرها ألآجارا حلمل أخف فإذا لو أمره بكو(: مث قال الشرائع

  . )انةيواخل ي وال خالف لصدق التعدإشكالبال ( :ويف اجلواهر، )ديلقطن واحلداك

 ب خاص شخصاًكلراأو ،  آخريق فآجرها لطر، خاصيقارها لطرجيإلم حال ما لو أمره بيعومنه 

لف يع أن أو، بشرط خاص أو ان خاصكم أو يف زمان خاصأو ، هري فآجرها لغالرجل مثالًكصنفاً أو 

ما أشبه  أو الدارجة أو ارةيالس أو الباخرة أو الطائرة أو ب يف القطاركسي أو،  علفاً خاصاًريالدابة يف الس

ل ك ألن ،ىغلاأل أو رخصاأل أو أ،رداأل أو ياملساو أو جودسواء باأل، كناً خاصاً ففعل خالف ذليبرت

  . ضمني فكذن املالإ خالف كذل

 ملا ،ء آخريش إىل ازكورة فخالف االرتكقسام املذاز بأحد األكان ارتك إذا ماي احلال فكذلكو

  . از قائم مقام اللفظ وحنوهكاالرت أن رراً منكعرفت م

أمره باستصحاا يف السفر أو ، أصعب فخالف أو أمره حبمل أثقل إذا لم حال مايعر كومما ذ

  . كما أشبه ذل أو بابنه أو بنفسه

االنتفاع والعدوان ى طه عليلتسل كتمل ذلحي ،تحقق مبجرد العقديوهل (:  قالكاملسالمث إن 

وجب الضمان يقول مع عدم فعل ما ى ته عليضمن جبحوده بل مبجرد نيما كناً يونه أمكخرج عن يف

ء يشى  علك ومل أقف يف ذل،عليف ومل كعل ذليفنه إ قالأو ، طيالتفر أو انةياخلى ما لو نوك، وعدمه

  ).تد بهيع

  :  موضعا نظريهوف

  . انةيتوجب اخل  مبجردها اليةنال أن ما تقدم من: األول



١٢٣

الم كمنا إو، نيعن تصرف يف الكيمل  ألنه ،انةيون خكي ان فاسداً الكجمرد العقد ملا ن إ :والثاين

  . عرفاً شرعاً وال  النيرتبط بالعي ال يخارج

ى رأج إذا فهو مثل ما، ضاًي بل وعرفاً أ، شرعاًان باطالًكن إ ويةانة عرفيال بأن مثله خيقنعم رمبا 

 ؤثر شرعاً والي ال أنه  مع، حراميهرتب أثراً علين مل إالعقد مبجرده وحيث إن ذات حمرم ى العقد عل

  . احكتاب النكما فصلناه يف ى  عل،عرفاً

 من الوديعةعند أخذ ى ولو نو(: ث قالي حنيرف وجه النظر يف ما يف مناهج املتقيعومما تقدم 

 كبعد ذلى خذ احلفظ مث نوعند األى  خبالف ما لو نو،كذل وضمنها بيةده عاديانت كاملودع التصرف 

 ية للنريتأث ال أنه قد عرفت إذ ،)يضمن بلحوق التعديمنا إو، توجب الضمان نئذ جمردة اليح فإنه ،انةياخل

  . ني الفرعنيان الفارق بي بيهوعل

دابة  أو دابة واحدة  أونيدابتى له عليئاً وأمره بتحميأودعه ش إذا مايلم وجه الضمان فيعومما تقدم 

 أو ا أقليها فحمل فيهشخاص فأأمره حبمل مخسة  وارةيأودعه السأو ،  فخالفكما أشبه ذل أو خاصة

  . رناها سابقاًكذاليت ات الثالثة ييف املستثن إالّ ،ثركأ

 مع ، االنتفاعك لتحقق العدوان يف ذليعر املخالفة هو اجلميتقدى املضمون عل(: كمث قال يف املسال

يف الزائد ى منا تعدإون ومس مبضي ليهالقدر املأذون ف ألن ،ثقلط خصوصاً يف محل األيتمال التقساح

 مع احتمال ضمان ،املأذون من الضررى ضر ما ساوترب يف األيعهذا فى وعل، مايهقسط التالف عليف

 إىل لثقل مستنداًان اك إذا ،ثقلر للمأذون خبالف األيجمموع احلمل مغا ألن ،ن قلنا به مثإ هنا ويعاجلم

  ). نيزيز فآجرها بقفيأذن له يف محل قف إذا ماك، ادة املقدار مع احتاد اجلنسيز



١٢٤

لو أمره حبمل  أنه بل قد عرفت، انةي العرف اخليةط بعد رؤيوجه الحتمال التقس النه إ :يهوف

 اجلواهر بأنه يهعلل كولذا أش،  الثالثةاتينملستثن أحد اكيمل  إذا انةيان من اخلكخف ثقل فحمل األاأل

التوقف يف ضماا أمجع  ينبغي الاليت  ني ضمان نفس العون مراد املصنفك لضرورة يهما فى فخيال (

  . )املزبور يللتعد

مل حي وأمره بأن نيأودعه دابت إذا ماك، يف اجلملة يان من التعدك نيانا منفصلك إذا نعم: أقول

الدابة  إالّ ضمني ال فإنه ،نيزيقفى خراألى اً وعلزيا قفمهاحدإى  فحمل عل،زاًيل واحدة قفكى عل

  .ايهاملخالف ف

ذن إخالف  ألنه خرز اآليز له محل القفجي مل ،زاً لهيا فجاء ظامل ومحلها قفيهز عليولو أمره حبمل قف

زه وجب يا مث محلها الظامل قفيه علك قبل ذلزه حممالًيان قفكذا إو، ز واحدي الذي أراد به محل قفكاملال

  . يةن العرفيانة حسب املوازيان خكفلو متاهل ، زه فوراًيال قفنزإ

 ريغ أو املساقاة أو املزارعة أو املضاربة أو يعالب أو الصلح أو الرهن أو  أمره بالتجارةنيفرق ب وال

سواء ، انةيات توجب اخليل خمالفة يف سائر اخلصوصكهذا فى وعل، يع يف اجلمك لوحدة املال،كذل

  .مهاريغ أو يةانكم أو يةن زمايةانت خصوصك

، ا محاليهب علكرأ ف،وبكيف الر إالّ تنتفع بالدابة قال له ال إذا ماك ، احلال يف االنتفاعكذلكو

  . ك ذلريغإىل ، ايهفزرع ف ،ىنكبالس إالّ قال ال تنتفع من االرضأو 

 أودعها  يف حرز مقفل مثكولو جعلها املال(: ث قاليره الشرائع حكذ لم حال مايعومما تقدم 

انت مودعة يف حرز  أو كن مودعة يف حرزكولو مل ت، يعففتح املودع احلرز وأخذ بعضها ضمن اجلم

  . )للمودع فأخذ بعضها ضمن ما أخذ

 فإنه  آخرإنسان أو تحه ولدهيف الصندوق كتر إذا كذلك، ويانة والتعديمن اخل ألنه كوذل: أقول

  ، خذأيمل  أو سواء أخذ منها، انةيط واخليمن التفر



١٢٥

أودعه يف احلرز بنظر  فإنه إذا ،لثالث أو سرك بالع بالفتح حاله حال احلرز للموِدعواحلرز للمود

ون الفتح حلرز كي فقد ال، انة عرفاًياخل ي واحملور ه،انةي خكعد ذل إذا  وقفله ال حق له يف الفتحكاملال

  . ةانيع بالفتح خون الفتح حلرز املودكي وقد ،انةيسر خكع بالاملوِد

ره كما ذي فني يف أحد اجلانبطالقن القول باإلكمي  يف الضمان وعدمه الكث قد عرفت املاليوح

انت مضمونة كهذا القصد ى ث أخذها علي عند أخذها حبالوديعةالتصرف يف ى لو نو(:  بقولهكاملسال

خذ  يف استدامة األية النريويف تأث، انةيل اخليسبى بل عل، مانةاألوجه ى بضها عليقمل  ألنه ، مطلقاًيهعل

مل  أنه ومن،  املوجب للضمانيةرناً بالنت مقنيد يف املوضعي من ثبوت ال،ما تؤثر يف ابتدائه وجهانك

تحقق يو، )١(رةك وتردد يف التذ، جمرد القصد يف الضمانري يف تأثك والش،انةي مع قصد اخلدث فعالًحي

بعد  الوديعةرد ي ال أن أو، ستعمليال ومل االستعمأو ، أخذيخذ ومل األ ينوي أن : يف صور منهاكذل

االنتفاع مل ى ا سبق بأنه لو نومي وقد جزم املصنف ف،ك ذلريتلفظ باجلحود وغيومل ، كطلب املال

  .)٢( )يةضمن مبجرد الني

  

ن كاره بأن أميان باختكن إ و،ءي شيهن علكي قهراً مل الوديعة يف ري بتصرف الغاملستودعولو علم 

استدامة بأن  أو ًءار ابتدايان االختك ءسوا، ضرورةأو  ضررأو ، حرجأو  نها بدون عسريبنه ويلولة بياحل

 إذا أما، نكث متيمن حالثاين  ويف ، مطلقاًاألولان ضامناً يف ك ،نقذينقاذ ومل ن بعد زمان من اإلكمت

، الوقت الثاين إىل ةبالنسب انة مطلقاً حىتيونه خكفالظاهر الثاين  دون لولة أوالًين من احلكس بأن متكانع

ة يعل وذهب بالودي السءجا إذا ماك ،الثاينده يف الوقت ين خرج عن إانة توجب الضمان مطلقاً ويفاخل

  ، ليذهب ا السين مل خيمبا لو مل 

                                                

  .١٩٨ ص٢ج: التذكرة )١(

  .١١١ ـ ١١٠ ص٥ج: مسالك األفهام )٢(



١٢٦

  . سائر متعلقاته أو ولده أو لهيك ويةن ته بنفسه الين أنه انة فالظاهري توجب اخليةالنن إ ولو قلنا

لم بوضعها يف يعحيث إنه  ،ايهطاً فيحنوه مما عد تفر و احلرز أمام الظاملالوديعة دعاملستوولو أودع 

زان يامل أن ث قد عرفتيوح، انةيط واخليمن التفر ألنه ، الضمانيهان فك ،أخذها منهيف املوضع الفالين

  . داًيروه مقكما ذي فطالقون اإلكيط عرفاً يهو التفر

اا كر ما لو أخرب مبكاض مبا ذير والروضة والريالتحر وقواعدضاً يف اليحلق أأ(: قال يف املناهل

  .ا وما لو أقر ا لظامليهدل سارقاً عل  ما:وزاد يف القواعد، )اللص فسرقها

 ،ضمني ال أنه رةك عن التذكيف املسال يكاا فحك له منييعولو أخربه ا يف اجلملة ومل 

  . طيتفر ألنه يف السرقةونه سبباً كان مع كن إ لكشيو: له قائالكواستش

ضمن يمعلمه  فإن وهذا خبالف الظامل، كصدها اللص فاتفقت مصادفته هلا توجه ذليقنعم لو مل 

  . علم موضعهاإذا  إالّ نها أخذهكمي والسارق ال ،علم ا أخذها قهراً إذا الظامل أن والفرق، مطلقاً

خذ ان سبباً يف األكضمن لو ي تودعاملساض بأن ي وجممع الفائدة والركوصرح يف الروضة واملسال

 وال يخذ القهروجب األي  الكفعله ذل أن ظن أو ما لو علمكوأما مع عدمه ، نه الدفعكمي وال يالقهر

  . قرب عدمه واأل،إشكالنئذ ي اعتقاده ففي ضمانه حأ خطني سبباً مث تبريصي

ط ي لعدم التفر،ضمنيربه مل خيمن  أو ومسمع من الظاملى ضعه يف احلرز مبرئي أنه لميعمل  إذا أما

 ان حىتكل مكلم اعتباطاً يف كتيالفضول الذي ى ان مبرئكالظامل ما ى ونه مبرئكومثل ، انة عرفاًيواخل

  و احتماال الظامل ول إىل المهكصل ي



١٢٧

  .نيملب والقرد املعلَّكالك يهالظامل علدل يوان ي حكان هناك إذا ذاكوه، اًًيئالعق

والفار  ي،سرق احلليالغراب كسرقه ي أو لهكأيوان يوضعها مبتناول ح  إذاط مايومثله يف التفر

  . ل احلبكأي ري والط،يةات الذهبريسرق اللي

ورته ري لعدم صكجازة املالإمع  الإ أربيولو أعاد بدله مل (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

 يع بل اجلم،زييما أخذه خاصة مع التمضمن  ينئذ فلو أعاده ومزجه بالباقيوح، ك بدون قبض املالبدالً

 ملا مسعته ، قطعاًيعز ضمن اجلميتمي  مزجاً الالوديعة يةوأما لو أعاد بدله ومزجه ببق، يف وجه تقدم سابقاً

  . راهكما ذكوهو ). كبذل يمن حتقق التعد

 ،ريغالص إىل ب واجلد بالنسبةاألكفرد يف ال يلكص الياً يف تشخيان ولك إذا  ماريوهذا يف غ

 عن  الفرد الذي جعله بدالًكيف ذل يلكال تشخص الإو، هري وغريالصغ إىل له بالنسبةيكو ومكواحلا

وز القرض جيث يللقرض ح أو حنوه أو اناًيان نسك إذا ماك الإ و،واناً عدخذان األك إذا مايهذا ف، املتلف

  . أعاده إذا ضمان از فالكلالرت

عليه ( عن الصادق، يففي خرب اخلثعم، ازكاالرت إىل اظرة الواردة يف القرض نيةالروان أ والظاهر

أن  إالّ أخذي ال:  فقال،ذن صاحبهإ ريأخذ منه بغية يعون عنده املال ودكيالرجل : قلت له: قال )السالم

ضمنه ينفسه الذي ى شهد علأن له وفاء وكيضمنه ومل يوجد من ن إ تيأرأ: قلت: قال، ذنإون له كي

   .)١(نعم:  قال،أخذ منهي

   سنادعن قرب اإل ياملرو )عليه السالم( ى موسيهعن أخ، جعفرعلي بن ويف خرب 

                                                

  . ١ من كتاب الوديعة ح٨  الباب٢٣٢ ص١٣ج: الوسائل )١(



١٢٨

 أن صلح لهيا هل يهلإة لرجل فاحتاج يعانت عنده ودك سألته عن رجل ،ومستطرفات السرائر

أخذه ي أن بأس  فالءان عنده وفاكإذا  : قال،ذن صاحبهاإ ريردها بغي أن أخذ منها وهو جممعي

  . )١(ردهيو

 كثواب وحنوها مث رده فتلف ذلتب واألكاة والدراهم واليالشكخذ من املعدود بعضه أذا إو

 أو املكضمن الي املأخوذ فهل ريتلف اهول من املأخوذ وغ إذا أما، هرياملأخوذ بنفسه ضمنه دون غ

 ومن، لهكرده ون التالف ما ضمنه فالالزم كي أن  الحتمالالوديعةصالة عدم رد أ من ، احتماالن،بالنسبة

  .  فالالزم الرد بالنسبةك قاعدة االشترايهف أيتيأنه 

ط مل ي تفرريا وتلف بغيهلإ عشرة دراهم وأخذ منها درمهاً مث رده يعاجلم انكلو (: قال يف اجلواهر

  . )ذاكولو تلف منها مخسه لزمه نصف درهم وه، درهم إالّ لزمهي

ون هي كت أن إالّ اللهم، كي ذلضقاعدة تقت حيتوقف يف تنقيقد : قلت( : بقولهيهل علكمث أش

ال فقاعدة إو، حيام االحتمال منهما مع عدم الترجي بقنيويف الع ي،رهق باملزج الك يف امللكقاعدة االشترا

ديالى علنئذ ضمان الدرهم مع تلف يلزمه حي ف،هكمال إىل هؤداألم يع ضمان املأخوذ حىت ي تقتض

  ). كاملال إىل ي مع دفع الباقءداضاً لعدم العلم باألياخلمسة أ

ن ظاملاً أفرز ك ل،ت والدبس وحنوهايالسمن واملاء والزك متعدد ريان غك إذا لم حال مايعومنه 

 يالباقى ظلماً مث صبه عل واًي تعداملستودع البعض ك فأخذ ذلاملستودعى ن الضمان علكيث مل يبعضه ح

   يف يةأوقك ، البعضكفتلف مقدار ذل

                                                

  . ٢ من كتاب الوديعة ح٨  الباب٢٣٣ ص١٣ج: الوسائل )١(



١٢٩

ر كل ملا ذكالقاعدة ضمان الى ن مقتضك ل،تقدم ماى  علضمن بالنسبةي أو ضمنهاياموع فهل 

  . يف املقامكقاعدة االشترا يمتشى ل عليصل بعد عدم دلمن األ

ن إ و،من املباشرى السبب أقو ألن ،زجه ولده وحنوهميان كه يف مكتر إذا مث مثل مزجه بنفسه ما

  . ضاً ضامناًيان املازج أك
  



١٣٠

 وال، ضمني قامة مث الخاف تلفها مع اإل إذا ةيعوز السفر بالودجي: ل يف الشرائعقا ):٥ مسألة(

  . ولو سافر واحلال هذه ضمن، مارة اخلوفأوز السفر مع ظهور جي

املوجب لعدم الضمان  واملستثىن، ما قد عرفتى انة عليط واخليوالتفر يار هو التعدياملع: أقول

 إىل بقائها وحدها وتعذر الردإ مع الوديعةذا خاف من تلف إف، ما تقدمى  والضرورة وحنومها علاإلذن

ون كيمنا إو، بجيما أشبه مما سبق جاز السفر بل قد  أو نيأم إىل يداعاإل أو مكاحلا أو لهيك وك أواملال

  . حد سواء يف اخلطر واخلوفى ل من السفر والبقاء علكان ك إذا مايخص فاأل اجلواز باملعىن

ان يف كذا إو، ريا ختين تساوإو، خراآلى حد من السفر واحلضر أحرز قدم علان أكذا إهذا فى وعل

ن كي مل ية العقالئني وقد عمل باملوازكن ظهر اخلالف بعد ذلإو، ضاًي أنيخر تعأحدمها احلرز دون اآل

 ما ري يف غكمثل ذل الإد منه يري بل املودع ال، يةن العقالئيثر من املوازكألف بكي  النساناإل ألن ،ضامناً

  .اإلذنون خارجاً عن ك ياط حىتيأمر باالحت

 إىل  ومن علو،انكم إىل انك ومن م،دار إىل  بل بالنقل من دار،مر خاصاً بالسفر واحلضرس األيول

  .  من أقسام التنقالتك ذلريغإىل ، علو إىل سفل ومن سفل

بقاء يف أمره باإلأو ، ما أشبه فخاف ادام السقف وتلفه أو صندوق أو تيولو أمره بالوضع يف ب

ان السفر أمناً كث يأمره بالسفر ا حأو ، يةان احملدود عن احلرزكالبلد فخاف اللصوص مما خرج امل

 ألنه ان ضامناًكال إ و، خمالفة للمودعيهان فكولو ، ي عمل بالعقالئ،ك ذلريغ إىل منآ ريفصار غ

  . املودع حسب العرف يازكارت



١٣١

زعم  إىل ضمن نظراًي فهل ، فظهر التلف يف البقاء،الضمانث قالوا بيولو خالف بالنقل ح

د يين تقكيمل  إذا رادة املودع الواقعإى از علكن االرتك احتماالن ل،الواقع إىل ال نظراً  أو،املستودع

  . باخلالف

 أو عنه سفراً ياملنهالثاين  به وأمور املاألولان كل من املكان كخالف و إذا لم حال مايعومنه 

املخالفة يف (: يف أسباب الضمان  قال يف القواعد،بنحومها أو باللص أو لي بسبب الس،ل التلفحضراً حم

 أو هو أحرز ماإىل  إالّ ،ضمن لو نقلي ويهله موضعاً لالحتفاظ وجب االقتصار عل نيفلو ع،  احلفظيفيةك

  ). الدامه ضمن إليه تلفت بالنقل فإن ،يرأى مساو عل

 مفتاح كما فسره بذلك ،ضمنيمل  ييعتلف طب أو ييعاالدام مبوت طب ريلو تلف بغ أنه وظاهره

 أو ان التلف بسبب النقلك ءسوا، ان الضمانك يةانيد ملا صارت خيال ألن ،إشكالنه حمل كل، رامةكال

  . ييعبسبب طب

 ال فإنه املوتكلنقل بسبب ا ا لو تلفت الأى نبه علي أن املصنف أرادن إ( :رامةكقال يف مفتاح ال

س يل أنه بادامه ظهر فإنه ، خبالف التلف باالدام،ستعقب تلفاً ظاهراً بسببهيل سائغ مل فع ألنه ،ضمني

وب لو كالدابة للر يرتكومثله م، ذن من املودع يف الواقعإون صاحلاً للنقل فال كياً وال أحرز فال يمساو

ث مل ي حيهفرط يف ربطها ف أنه نيتب ألنه ن ادم ضمنإو، ضمنياصطبل فماتت مل  أو تيربطها يف ب

  ).  وجهانيهفف إليه ت املنقولةي البكغصبت من ذل أو سرقت إذا مايالم فكالى بقيو، راعهي

  . ط ما أشبهيانة والتعدي والتفري هو صدق اخلكاملال أن وقد عرفت
  



١٣٢

 ىلإقدمها فف فإن ،لهيك وك أواملال إىل بردها الإ املودع أربي ال(: قال يف الشرائع ):٦ مسألة(

ولو ، ها من ثقةإيداعتلفها جاز  يم وخشكولو فقد احلا، ضمني ومع عدم العذر ،م مع العذركاحلا

  . )ضمنيتلفت مل 

 ووافقهم مجاعة ،نهمي خالفاً بيهنعلم ف  الك بل يف املسال،ابصح األنيهذا هو املشهور ب: أقول

 ك أوان املالكذا إف، ل وقتكودع ردها يف انت عقداً جائزاً جاز للمستك ملا الوديعة فإن ،من العامة

  . دياحلاضر الرشى  له عليةوال ال ألنه مكاحلا إىل نئذ بردهاي حأربيوال ،  موجوداً أعطاها لهيهول أو لهيكو

ان كسواء ، مكاحلاى ردها علي أن  ردها وجباملستودع وأراد يهله ووليك ووكن املالكيمل  إذا أما

 ،ن له ضرورةكمل تأو ، كما أشبه ذل أو ب أو سرقة أو خوف حرقأو  الرد من ضرورة إىل له حاجة

 بدفعه إالّ أربي بأنه قد التزم احلفظ فال ك ووجهوا ذل،مر يف الضرورةن حصروا األيخالفاً للمشهور الذ

  أنيهفالالزم عل، دهيخراجها من إ إىل ضرورة له ال إذ هريد غيرض بي مل كاملال ألن ،لهيك وك أواملالإىل 

  . تجدد له العذريك أو د املالجي أن  إىلفظهاحي

أجاز بعضهم (: كث قال يف املسالياب حصحرناه وفاقاً لبعض األكذ القاعدة ماى ن مقتضكل

  ).دي البعكس بذليول، لهيكمبرتلة و ألنه  مطلقاًكم عند تعذر املالكاحلا إىل دفعها

 عقد ي وهالوديعةقبوله  س معىنيه ولريفظ مال غحينسان أن اإلى لزم عليال إذ ،راهكما ذكوهو 

  . أمواهلم وأنفسهمى ل سلطنة الناس عليخالف دل فإنه ،ن فسخإاحلفظ وى على بقي أن جائز

اً بعد جواز إمجاعن كيمل ن إ اليققد (: ابصحالم األك بعد نقله وقد اختار هذا اجلواهر قائالً

 يهول أو لهيكوك أو املالى ب ردها علجيده ي يف ية شرعأمانةون كنئذ تيل وقت وحك له يف الوديعةفسخ 

  ). ن ضرورةكين مل إم وكوهو احلا



١٣٣

ها ؤعطاإصح له ي مل ،لهيكد وي أو دهيب إالّ هاؤعطاإن له كيفسخها مل  أنه إذا كشرط املال إذا نعم

  . م حسب الشرطكللحا

 ألن  النفوذ واجبري بل الشرط يف العقد اجلائز غ،جمال للشرط بعد بطالن العقد ال: اليق ال

  . صلاألى د عليزي الفرع ال

ما ى ضاً واجب الوفاء عليبعد الغض عن قول مجاعة بأن الشرط يف العقد اجلائز أ: اليقنه أل

  . انةي املشروط خريغ إىل مهايتسل، حققناه يف بعض مباحث الفقه

 الظاهر ،املستودعم يف صورة عذر كاحلاى  بعد وضوح وجوب القبول عل،ل حالكى وعل

 واحد ريولذا علله غ، منصوب للمصاحل وهذه منها ألنه ،ضاًي يف صورة عدم عذره أيهجوب القبول علو

ن احتملها إة وءصالة الربافال جمال أل، املصلحة املطلوبة من نصبه فاتت يهب القبض علجيبأنه لو مل 

 واملغصوب ،نيبة املدين مع غيون الديها محل املد وشب، واجلواهركالوجوب يف املسالى ولذا قو، بعضهم

  . م باملقامكاحلا إىل ما غصبه

، مكم مبرتلة احلاكل احلايكو ألن ،بضهايقل من كوي أو بضها بنفسهيق أن مكللحا أن مث الظاهر

قد : ) الصالة والسالميهعل(قوله  أن رنا يف بعض مباحث الفقهكفقد ذ، مك احلايةخصوصى ل عليوال دل

مثل  أن رونيالعرف  أن كش وال، م من العرفكون احلاؤ يف شضوعاملوؤخذ ي ماًكم حاكيجعلته عل

  . مكون احلاؤ من شكذل

ل كتنع من مي أن يهل إ الرداملستودع يفلكم عند اقتضاء تكوهل للحا(: نيولذا قال يف مناهج املتق

  . ) وجهان أقرما العدم،بضها عنه أم اليقل من يكمن القبول وتو

   ضامن ري حفظها بنفسه غني بريله ختيكو أو مكفقد احلان إ أنه مث الظاهر



١٣٤

عليه ( قوله فإن ،مثل هذه املسألة يف بعض املباحث السابقة إىل ما أشرناك ،عطائها للثقةإ نيهلا وب

 وعدول ، للثقةيةخصوص فال، كذل يطيع )١(د فال بأسياحلم  ومثل عبدكان مثلكن إ: )السالم

  . املستودعا لنفس ريلزوم مغا  يف املقام مبعىننياملؤمن

لم مبا يع م الكن احلاأ وكعدم وثاقة ذلى ري املستودعان كو إليه دفعهايم ثقة لك احلانيمث لو ع

  .يهلإز له دفعها جي مل ،لم هو بهيع

 بعد كبعد ذلي  ال،املستودعس بثقة عند يمن ل إىل دفعهايم مع علمه بأنه كاحلا إىل وهل له دفعها

 اليقأن  إالّ اللهم، املستودع يفلكس من تيم فلكعل احلايفذا  ما أما، ك املالجعل الشارع له قائماً مقام

م كاحلا أن لميعم يف طالق زوجته وهو كل احلاكوي أن فهو مثل، كذل م منصرفة عن مثلكاحلاأدلة ن إ

  . كما أشبه ذل أو ضييف حال احل أو بدون عدالتهم أو طلقها بدون الشهوديشتبه في

  . الصناعة أقرب إىل وهذا، ف أمام العلميق  وهو ال،يق طرمكاحلا أن واحلاصل

 ران اجلائكو اضطر إذا  الظاهر جوازهر،ها للجائإيداعوز جيد هل يم مبسوط الكن احلاكيمث لو مل 

 تايبكرنا يف كوقد ذ،  بشرط عدم وجود الثقة احلافظ هلا،وميسالم الومات بالد اإلكما يف حكفظها حي

 أو ل مالهيد حتصيري أنه ان االضطرار مبعىنكولو ، ن مع االضطراريمراجعة اجلائر جواز ءد والقضايالتقل

  . ريل حلم اخلرتكشرب اخلمر وأ إىل س من مثل االضطراريأشبه مما ل ما

 إىل م فدفعهاكاحلاى لو قدر عل(: ره الشرائع بقولهك مما تقدم وجه ما ذني فقد تب،حال أي ىوعل

   نيم وبك احلانيب بيتملا عرفت من التر، )الثقة ضمن

                                                

. ٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ح١٦  الباب٢٧٠ ص١٢ج: الوسائل )١(



١٣٥

لعدم  أو دهيما لعدم بسط إ الوديعةم كبل احلايقمل  إذا نعم، مكاحلاى  الثقة علميوز تقدجي فال، الثقة

  . ة ذه املسألةيه يف سائر املوارد الشبكذلكو، ها للثقةؤعطاإ جاز ، اجتهاداً مثالًيه علك وجوب ذليةرؤ

ه نظر إطالق ي فف)املعاجلةى شخيأن  إالّ ر فدفنها ضمنأراد السفإذا ( :كأما قول الشرائع بعد ذل

 فال، يف عرضه م أوكاحلا إىل ميمن التسل ون أوىلكي لدفن قدا  إذ،مهاري وغرشادن تبعه القواعد واإلإو

  . الضمانطالقوجه إل

ما مسعته من وجوب الرد ى  علك لضرورة ابتناء ذل،ره نظرك اجلواهر بأن يف ما ذيهل علكولذا أش

ل ي ما عرفت من عدم الدليهف ذإ، اًإيداعس رداً وال يعالم ل والدفن مناف له واإل،ب املزبوريالترتى عل

ا من معاجلة السارق يهعل يلو خش أنه ماك،  بل هو أحد أفراد احلفظ، العدل خبصوصهإيداعى عل

 الحنصار ،ومهاعالم وحن واإليةن منه من احلرزكتميمقدار ما ى نئذ بالدفن املراعيضمن حيوالظامل مل 

  . كنئذ بذلي حفظها حيقطر

د جيث يخاف من نفسه ح إذا بل، ون اخلوف من الظامل والسارق وحنومهاكي أن لزمي المث إنه 

 ،حنوه مبثل هذا اخلوف أو خاف من ولده  أو،وان املودع عندهيامع احلجي أن نكميث ينفسه شبقاً حب

 إىل عطائهاإ بمكانومع عدم اإل، يهوص أو يهول أو هليكوك أو املال إىل  التخلص منها بالرديهوجب عل

  . يع يف اجلمك لوحدة املالكما أشبه ذل وقتله ولهكأ واستعمالهكومثله حال سائر املخاوف ، مكاحلا

 كتر و املسافرةاملستودعأراد إذا ( :ث قالي حنيومما تقدم ظهر وجه النظر يف قول مناهج املتق

ء من أفراد الرد ي شإمكانم وال الثقة بل دفنها مع كاحلا إىل مه والوم مقايقمن ك أو املال إىل ردها

   بعض يهسواء تعذر عل، ورة ضمنهاكاملذ



١٣٦

 أو  أعلم الثقة،هريوسواء دفنها يف حرز أم غ، ء منهايتعذر شيأومل  ي الباقإمكانأفراد الرد مع 

ان كوسواء ، خارجاً عنه أو لدفنان الثقة الذي أخربه يف مرتل اكوسواء ، لم أحداًيع أومل كالفاسق بذل

  ). اً هلا أم الريان الدفن مغكوسواء ، السفر أم ال إىل مضطراً

 ال ألنه ،حفظحفظ فاأللزم األي وال، اًيون حرزاً عرفكي أن موضع لزم يف أراد الدفن أنه إذا ماك

نعم لو تعذر (: نيقفقول مناهج املت، مانةاألانة ومن حفظ يس من اخليل أنه  يفية بعد العرفيهل عليدل

صال جاز له ياإل إىل رينه التأخكمي وجه الى ملعاجلة رفقة عل أو ما خوفاً من التلفإر كمن ذ إىل صاهلايإ

  .  ظاهر الوجهريغ )نةكمحفظ من األاً األيالدفن يف حرز مراع

 أو بئرو  أر أو  يف بالوعةءلقا ولو باإلنيان أمك بل اجلعل يف م، للدفنيةخصوص ال أنه ىفخي وال

ن يقت إذا ماي واملاء فءاغابة واهلوها يف الإطالق وحنوها بكمسا والسباع واألريويف مثل الط، حنوها أو حوض

ور والسباع املألوفة يوالط، يةوانات البحرياحل إىل  بالنسبةنيما يف الدلفك، رجاعها النسهابهإ إمكانب

  . ك ذلريغإىل ، مهامعلّ إىل بالنسبة
  



١٣٧

 له كولو جدد املال، أربياحلرز مل  إىل طي بعد التفرالوديعةلو أعاد :  يف الشرائعقال ):٧ مسألة(

 ،ما صرح به مجاعةك :رامةكويف مفتاح ال، انةي اخلكوال تعود أمانته لو تر: ويف القواعد، ئاالستئمان بر

  . تناولهيرة ك التذن إمجاعإ اليقوقد ، نيخرالم اآلك يةوهو قض

  .دد االستئمانجيزل الضمان ما مل ياحلرز مل  إىل الوديعة رد فلو: مث قال العالمة

 أمورم ألنه : قال،ةيفحن أيب عن الإ اخلالف كحي مل مانةاألرامة يف عدم عود كويف مفتاح ال

الوجه ى اً علكان ممسكاحلفظ  إىل ذا خالف يف جهة منها مث رجع وعادإف، وقات األيعباحلفظ يف مج

رد السارق  إذا  ومبا،ا جحدها مث أقر إذا  مبايهنقض عليو، صاحبها أمراً بكان ماس أي ك، بهأمورامل

  . مهاريور هنا صرح يف املبسوط واخلالف وغكم املذكوباحل، موضعها إىل السرقة

 والنقض بالسارق ،ليالدل إىل  فعودها حباجةمانةاألل املشهور احلل بأنه خرج عن يحاصل دل: أقول

  : نظرنيليالدل الكويف  ،وحنوه

أما مع ، ينيداما باق انة مايوجب اخليالتعدي  وطيالتفر فإن ،م تابع ملوضوعهكن احل فألاألولأما 

 أ،عنه املبدى ما انقضية فيقل بأن املشتق حقيقإذا  إالّ ،ن خائننه اآل إقد خان سابقاً النه إ اليقفقدمها ف

  .نيهو خالف رأي احملققو

  : يهفأما الثاين فو

  . عرفت القاعدة ماى فمقتض الإ، وم السابق نقول بهكبقاء احلى ل عليل الدلل مقام دكن إ :أوالً

ال بعد تبدل يقحاب صلالست لين قإو، وأقر ذا رد إاجلاحد وال بضمان السارقيقن يمن أ: اًيثانو

  .استصحاب ال املوضوع

  . هريصل وغل اجلواهر الذي استدل له بأنه لأليومنه ظهر وجه النظر يف دل

   كصل من املالحي أن  إىلم لالستصحابكبأن احل كاملسال وقد صرح يف



١٣٨

  ال وهذا،ةيعدد له الودجي مث يهرده علي أن : منها،أمورتحقق الزوال بيو(:  مث قال،زواله يتضيقما 

دده له جي أن :ومنها، ناًيأم يون الودعكمها الذي من مجلته كا حيهعل ة مستأنفه رتبيعود ألنه يهشبهة ف

، ك وحنو ذل،ايه علكئمنتستا أو ،هاكأودعت أو ، يف حفظهاك أذنت ل:وليقبأن  ، إليههادفعي أن ريمن غ

 وقد كان حلق املالكالضمان  أن يه والوجه ف،ته املصنفء وقد جزم بربا،ه من الضمانأربي أن :ومنها

  ). ةءأسقطه بالربا

 ،حنوه أو حفظها يف كأما لو قال أذنت ل(: ث قالي اجلواهر حيهل علكن أشإ و،ره تامكوما ذ

ط السابق مل يهو بالتفر ذإ، كدة بذلية جديعورته ودريصل وعدم صة من الضمان لألءعدم الرباى قوفاأل

  ).ة مضمونةيعرت به ودامنا صإو،  له يف حفظهااإلذنرتفع ينفسخ عقد أمانته ومل ي

مانع من مجع  وال، يهضافة عقد آخر علإن كمي بل ،الفسخ إىل تاجحي العقد السابق الن إ :يهف ذإ

 ماي فنيما يف الواجبك ،ل أثركان لك إذا نكوتعدد االعتبار يف مورد واحد مم، اعتبار ألنه ن مطلقاًيالعقد

 إذا ماك ني مجع احملرمكذلكو، الصالة الواجبة أو ،يهالصوم الواجب عل أو ،يهنذر احلج الواجب علإذا 

  . ك ذلريغ إىل ، شرب اخلمركنذر تر

 يفيةكالى ث معناه البقاء علي ح،يةانة باقيحالة قبل اخلن إ :دد عقداً بل قالجيمل   إذاذا حال ماكوه

  . السابقة

 قال ، ظاهر الوجهريغ، ه من الضمانأذا لو أبرك و:قول الشرائعى  اجلواهر علإشكال أن ماك

 ضرورة عدم ثبوت مال يف ،صالة الضمانأل صاحل لقطع ي بعدم دلإشكال يهن فكل(: يه علالًكمستش

قال  ما لوكفهو ، مةيالق أو شغال ذمته لو تلفت باملثلإضمان الاملراد من  فإن ،براءون مورداً لإلكيالذمة 

  ى ودعو، ب بعدجيبراء عما مل إ مما هو ، وحنوهكدي من ضمان املال املغصوب يف كتأبرأللغاصب 



١٣٩

دفعها ي ،ر التلفي تقداالشتغال عل إىل سقاط احلق الذي هو تأهل الذمةإبراء ون املراد من اإلك

سقاط السامل عن  الضمان الشامل لصورة اإليةسببى صل ولظاهر ما دل عل لألكمنع سقوطه بذل

ونه ك احملتمل يه السقوط ملثل ما حنن فيهترتب عليوجه ى قاط علسصحة هذا اإل يتضيق معارضة ما

  . ) وحنوهريحق التحجك

ى ل عليدل يوأ، ما منعه الشارعى  سويه فل تصرفك له ،ك للمالكامللكاحلق  أن يهرد علي ذإ

ونه قبل ك وأ،ربي ال أنه ،ءي أنت بر:قال للغاصب أنه إذا ىل عليدلأي  أنه ماك، منع الشارع يف املقام

مصاحلة الزوجة حقها  أو بيب من التطبية الطبءرباك ، ضار بعد وجود احلق الشأينريغ يتعلق احلق الفعل

 اعتبار عريف ألنه ريالتحج ل حق حىتك حال كذلكو، ك ذلريغىل  إسكللزوج وبالع أو ىلزوجة أخر

  . كبذلى ان املشهور مع الشرائع يف الفتوكولذا ، ه الشارعرييغمل 

دد جيتحقق بأن يدد االستئمان وجيزل الضمان ما مل يمل : رامة عند قول العالمةكوقال يف مفتاح ال

ا وحنو يه علكمنتأاست أو اهايإ كأودعت أو  حفظها يفكول له أذنت ليقبأن  ، إليهدفعهاي أن ريله من غ

منا إالضمان  ألن ،ر وجامع املقاصديرة والتحركالسرائر والشرائع والتذ ويةنالغ وما يف املبسوطك :كذل

  .مانةاأل يتضيقحداثه ما إبسقوطه ب يرض  وقدكان حلق املالك

 وقد تقدم لنا يف باب ، أم الزول عنه الضمانياستودع هل  إذا الغاصب أن ى علكن بناء ذلكميو

يف ، وس حمل خالفيل أنه ن بل استظهارنايريثك الغاصب خمتار مجاعة إيداعزوال الضمان يف  أن الرهن

  . الظاهرى بالرد وهو شاذ عل الإزول ي ال أنه يهما حنن فيلة فيالوس

أن ك من الضمان هأربية من الضمان بأن ءضاً بالربايتحقق االستئمان أيو: يد العامليمث قال الس

  جامع  ورةكما يف التذك ،ك من ضماا وحنو ذلكتأأبر: ول لهيق



١٤٠

ما يف املبسوط ك ،ك من الضمان بذلأربي فإنه امكحتاب يف فصل األكيف ال أيتيوما ، املقاصد

 وقد كان حلق املالكالضمان  ألن ومها متالزمان، ر والتبصرةي والسرائر والشرائع والتحريةواخلالف والغن

ر يات التحرين يف دكل،  من ضمان احلفركه املالأه عدواناً مث أبرري غكما لو حفر بئراً يف ملك ،سقطهأ

  . ريتأمل يف هذا التنظ

 أخذه تقاصاً أو ،املستودعورثه  وما لو مات املودعيضاً فية من الضمان أءارب يف الإشكال المث إنه 

  . يهالم فكما أشبه مما تقدم ال أو اًيصار حربأو 

 وفاقاً :ويف اجلواهر، )ضمان  دفعها والك املالريغ إىل دفعهاى ره علكأولو (: مث قال الشرائع

م ي التسلكة وللضرر بترءصالة الرباوأل،  لضعف املباشرة وقوة السبب،الًين حتصكيمل ن إ للمشهور نقالً

  . خرج ما الإاً فيلكت وم وضعاًكرفع احل يالرفع املقتض يون مندرجاً يف نبوكيو، باح له شرعاًيف

  . ك املالريغ إىل ،الدفع إىل ان مضطراًك لو كذلكم كاحل أن القاعدةى مقتضو

 إىل ضافة باإل،ل الرفعيان مثل دلي يف حال النسك املالريغ إىل يف الدفعدلة بعض األ أيتي: اليق ال

 ال ضررة السبب ول قويعدم وجود دل فإن ،حنوه أو راناًكس إليه دفعه إذا ماي فكذلك، وةءأصل الربا

  . ةءوجب الرباي اناً وحنوه اليالدفع نس أن  مع وضوح،نيخر اآلنيليضر بعد وجود الدلي يف املقام ال

ان يرفع النس و،ليدل ث اليل حيصل الذي هو أصفال جمال لأل، مك حممن أتلفل يدل: اليقنه أل

  . س بضامنيال بأنه ليق اناً هلي نسريل مال الغكفلو أ الإو، لهي ظاهر من دلريللضمان غ

  قد باشر الدفع  وونه متلفاًك لكراهالصالح أوجب الضمان يف اإلأبا مث إن 



١٤١

ره باعتبار قوته فقرار كاملى ان له الرجوع علكن إو،  وما أشبهمن أتلفشمله عموم يبنفسه ف

  . يهالضمان عل

ن مل ي الذني من احملسنيههو فملثل الفرض الذي دلة  يف تناول األكشي اجلواهر بأنه قد يهل علكوأش

 ملا يه وجيهه علإشكال، ورهكاملى  حال عدم التسلط علني عن الضرر الب فضالً،الًيم سبيهعل اهللا علجي

  .دلةاأل عرفت من

ره كما لو أك ،هريخذ غ ألكراهون اإلكيأو ، ره املالك بأخذ املكراهون اإلكي أن نيوال فرق ب

تصرف يف ي بأن املستودعره كره املكأ إذا مايالم السابق فكال أيتيو ،دي لزيهطيع بأن املستودعالسلطان 

حنو  أو وب الدابةكر أو ل الطعام املودع عندهكأى جربه عل إذا ماكجمرد التصرف  أو ،فناء مثالً باإلكذل

  .ورك لعدم الفرق يف املناط املذكذل

 فال ،هريتاب الطالق وغكه يف ما مثلناى  واقعاً علإكراهن كي ومل كراه اإلاملستودعأما لو زعم 

  .  الواقعرييغ الوهم ال ألن ، يف الضمانإشكال

 ألن ، من دافع نفسه فهو ضامنك املالريغ إىل  بل دفعهكراهلم باإليعنه مل ك واقعاً لإكراهان كولو 

  .مكرفع احلينهما فصل مل يان بكذا إف، ون مربوطاً بالعملكي أن بجي كراهاإل

رفع ي كراهاإل أن ىل عليدل ال ألنه ، الظاهر نعم،ضمنيره هل كرهه املكأ مث ةيعمث لو فرط يف الود

ى عل رهها الزاينكأزنت طائعة مث ملا أرادت االنصراف يف وسط املباشرة  إذا ماكفهو ، الضمان السابق

  .  احلدكراهرفع اإلي ث اليالبقاء ح

دفع ى رهه علكأ إذا ماك، رهكملنه ايمن ع إىل صالهيإره مث فرط قبل كرهه املكأس بأن كولو انع

 ريغ إىل  مث سلمها غداً،طاً يف حقهايون تفركي يف اهلواء الباردة مما الًي فجعل الشاة لك املالريغ إىل الشاة

  فالظاهر عدم ، كاملال



١٤٢

  .  فتأمل،ل يف الفرع املتقدميالضمان للدل

 ألن ،فالظاهر الضمان، قنه فرط مبا أوجب موت الشاة يف املثال السابك لاملستودعره كأولو 

نها زنت كنا لالزى رهها علكأ إذا ماكفهو ، كراهاإل إىل  المثالً يالتعد أو طيالتفر إىل املوت مستند

 ،كراهاإل إىل احلد ثابت لعدم استناد الزنا فإن ،انت زنتك كراهن اإلكيلو مل  ه حىتإكراهب طائعة ال

  . فتأمل

رهت معاً كألو اضطرت و أنه ماك، ني يف املقامكملال لوحدة ا،لم احلال يف االضطراريعومنه 

ما معاً يهل إىل كاستندت إذا كذلكو، رفع احلديما يهأ إىل االستناد ألن ،ن حدكيحدمها مل ففعلت أل

  . وجبيان أحدمها مل كث لو يحب

ان ك مثالً، ط معاًيوالتفر يالتعد إىل  مستنداًالوديعةان العطب يف ك إذا مايلم احلال فيعومنه 

ن يف املقام ك ل،هاك مبا أوجبا معاً هال،لة يف النهاريبها مسافة طوك مث ر،الًيها يف اهلواء الباردة لكتر

ن ي املتواردنيسار السببكونان سبباً واحداً النكيتصورنا تقارما  إذا نعم، نيمرون الضمان بأول األكي

  .  مفصالًيعاب البتك وصول يف األكرنا ذلكما ذك، ناًيوكسارمها تكانكاعتباراً 
  



١٤٣

نة يب الرد والى ادع أو التلفى اعترف وادع أو الوديعةر كأنإذا ( :قال يف الشرائع ):٨ مسألة(

ى  علنيميوال ياملدعى نة عليالب لعموم ،األول يف إشكال بال خالف وال( :ويف اجلواهر، )فالقول قوله

، ال سبب أو إىل سواء أسنده، اًإمجاعون كادت تكمة يشهرة عظالثاين املشهور يف ى وعل، ركمن أن

بل مل ، علمائنا إىل رة نسبتهكبل يف التذ، السرقة وحنوهاكاً يخف أو ،الغرق واحلرقكان ظاهراً ك ءوسوا

، نةينة يف التلف بأمر ظاهر لعموم البيبالب إالّ بل قولهيقخ يف املبسوط فلم يمن الش الّإ يه اخلالف فكحي

  ). احملصل أو يكاحملقق احمل أو  الظاهرمجاعصه باإليب ختصجيالعموم املزبور  و،ن رماه بعضهم بالشذوذكل

 النص كذلى ما دل علك، نيميال إالّ يهس علي مؤمتن ولنيماأل ألن ادعاء الرد إىل ذا بالنسبةكو

 ذاك ة والبضاعة مؤمتنانيعصاحب الود:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  احلليبيةمثل رواى والفتو

   .)١(ينيلكرواه ال

 ،متاعه فسرقهى اً فأقعده علرييف رجل استأجر أج وقال : وزاد يف آخره، الصدوق مثلهيةيف رواو

   .)٢(هو مؤمتن: قال

بعد ، )٣( ضمانيهس علي فلان مسلماً عدالًكإذا  :ث آخريقال يف حد ،ينيلكللى خرأ يةويف روا

  . د االطمئنانيباب مزمنا االشتراط من إو، وضوح عدم لزوم االشتراط

سألته عن الذي و: ث قالييف حد )عليه السالم( جعفر أيب عن، عمن حدثه، وعن أبان بن عثمان

ون الرجل كي أن  غرم بعديهس عليل:  فقال،ضمانصاحبه ى سرق أعليك أو ليهملال فستبضع اي

  .)٤(ناًيأم

  . ه يف املقامكلوجود مال

                                                

  . ١ من الوديعة ح٤  الباب٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ٢ من الوديعة ح٤  الباب٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٣ من الوديعة ح٤  الباب٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٣(

. ٤ من الوديعة ح٤  الباب٢٢٧ ص١٣ج: سائلالو )٤(



١٤٤

مال ى  علائتمنت رجالً ينإ: )عليه السالم(  للصادق قالرجالً أن يرو:  قال،وعن الصدوق

  . )١(ن ائتمنت أنت اخلائنك ول،نيم األكنخيمل :  فقال،ر مايلكأن وأودعته عنده فخانين

ائتمنت  نه مىتأو، ك لنيمأل كانة يبعدم خ يم الشرعكان احلياملراد من هذا وشبهه ب أن ىبناًء عل

  . كاخلائن بزعم ائتمنت كحيث إن كينته فاللوم علخو إذا نكول،  شرعاًك خائن لريان غك

:  قال،بل قولهيق ثقة هل ريان غك إذا عن املودع )عليه السالم( سئل الصادق: وعن املقنع قال

يه علنيمي نعم وال)٢(.   

   .)٣(ن ائتمنت اخلائنك ول،نيم األكنخيمل : )عليه السالم( قال أنه يورو: قال

  والكتأمتن من خان أن كس ليل: قال )عليه السالم(  عبد اهللا أيبعن، وعن مسعدة بن صدقة

   .)٤(تتهم من ائتمنت

 رسول اهللا أن ،)عليه السالم( يهعن أب، )عليه السالم (عن جعفر بن حممد، اديوعن مسعدة بن ز

   .)٥(تتهم من قد ائتمنته وال تأمتن اخلائن وقد جربته أن كس ليل: قال )صلى اهللا عليه وآله(

 يف ك بعد وحدة املال،هاريغ و واملضاربةية والعارجارةات الواردة يف باب اإليها من الرواريغىل إ

  . يعاجلم

 ريان ثقة غك إذا يه علنيمي مع التهمة للمرسل ال الإ يه علنيمي النه إ :الصالحأيب  ويعل أيب بل عن

  . مرتاب

  .  مطلقاًهي علنيمي النه إ : وابن محزةيةخ يف النهايوعن الصدوق والش

                                                

  . ٥ ح من الوديعة٤  الباب٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ٦ ح من الوديعة٤  الباب٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )٢(

. ٨ من الوديعة ح٤  الباب٢٢٨ ص١٣ج: الوسائل )٣(

. ٩ ح من الوديعة٤  الباب٢٢٩ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . ١٠ حالوديعة من ٤  الباب٢٢٩ ص١٣ج: الوسائل )٥(



١٤٥

  . يه علنيمي مؤمتن وال فإنه قول املودع مقبول أن ى عل)اهللا عنهمى رض(نا خيمشاى  قض:يهوعن الفق

ما يف املبسوط ك :)نيمية فالقول قوله مع اليعر الودكولو أن: (رامة عند قول العالمةكويف مفتاح ال

  . هريوغ

ى أو ادع: ( وعند قوله،يه فإشكال ال أنه ر الظاه:هانربويف جممع ال، يهشبهة ف النه إ :كويف املسال

سواء ،  عند علمائنانيميالتلف فالقول قوله مع الى ادع إذا رةكيف التذ أن )ان بسبب ظاهركن إالتلف و

  . يخف أو ان بسبب ظاهرك

ون القول ك وب،املشهورنه إ :يةفاك والكويف املسال، يهخالف ف ال أنه  الظاهر:ويف جممع الربهان

مجاعات واإلى الفتاو إىل  مضافاً،هاري والتبصرة وغرشادر واإلينه صرح يف الشرائع والتحريميقوله مع 

  . والشهرة

ى مة بعد االتفاق عليلو اختلفا يف القأي  :)مةيأو نقص الق: (عند قول العالمة يد العامليوقال الس

ضاح يإ واملختلف وشف الرموزكما يف السرائر وك ،نهيمي باملستودعل وفالقول ق، طيالتلف بالتفر

  . أشبهنه إ :ويف الشرائع والنافع، ر عامة من تأخيهأشهر بل لعل علنه إ :اضيويف الر، النافع

 :)نيميط القول قوله مع اليوعدم التفر: ( وقال عند قوله،وابن محزة ياه يف املختلف عن التقكوح

  .يةفاكح والي والسرائر والنافع والتنقية والغنيةما يف النهاك

  . نيميث لزوم اليمن ح إالّ يهخالف ف النه إ :اضيالرويف 

  .كاملال إىل قال رددته إذا يف قبول قولهأي ) ويف الرد نظر: (مث قال القواعد

 يةفاك والرشاد واإل،الةك، واملختلف يف الوالةكرة يف الباب والوكما يف التذك :رامةكويف مفتاح ال

 لولده رشادر وشرح اإليوالشرائع والنافع والتحرن يف املبسوط كل:  قال)إشكال يهف(: ث قاليح

  ضاح واللمعة وجامع املقاصد يواإل



١٤٦

ح يما يف التنقك روهو املشهو، نهيميبل قوله مع يق أنه هاريجممع الربهان وغ وضاح النافعيإو

 الة السرائر واملهذب البارعك وويف، ما يف جممع الربهانكثر ك وقول األ،فايةكال و والروضةكواملسال

  . يمري املرام للصيةعن ا يك وهو احمل،يه علمجاع اإلكذا املسالكو

  .ال العالمة نادركاستشن إ :وقال يف املهذب

 ىلإ و،ناًيونه أم إىل كرسال املسلمات وهو احلجة مضافاًإ املقام ريبل أرسلوه يف غ( :ويف اجلواهر

 ظاهر ري العالمة غإشكالف، روهكا ذمكوهو ، ه هناؤجراإن كميالتلف مما ى  ما مسعته يف دعوك ذلريغ

  . )الوجه

 نظر يهن فكل، )أمتنهيمل  ألنه الوارثى  يف الرد علكبل قوله يف ذليق نعم ال(: اجلواهر قالمث إن 

 أو ون الوارثكي أن نيفرق ب يفأ، نيأم ألنه بل قولهيقمنا إاملتقدمة عدم الفرق ودلة ظاهر األحيث إن 

  .  الوارثريغ

، بة منقطعةيغاب غ إذا مكواحلا، ارتد إذا مايوالوارث ف، جتنن وحنوه إذا مايف الوايللم حال يعومنه 

  . ك ذلريغإىل 

  . شبهاألى حالفه علإ كوللمال: الشرائع قالمث إن 

نة ي مث طلب الب، أوالًيقم التحقكاحلاى الالزم عل أن رنا يف بعض مباحث الفقهكنا قد ذإ: أقول

ل ك ففي ،)١(ماًكم حاكيجعلته عل: وقد قال الشارع، ينيام العرفكحلمتعارف ا ألنه كوذل، نيميوال

   الشارع يريتغى ل من الشرع عليدل دليمورد مل 

                                                

  . ١ من أبواب كيفية احلكم والدعوى من كتاب القضاء ح١١ الباب ٩٩ ص٨ج: نظر الوسائلا )١(



١٤٧

ا رسول ي يف قضاكذلى ل عليوقد دل الدل، اتاملوضوعسائر كار ياملع يانت هك ية العرفيفيةكلل

ظهار الواقع بالقرائن توسالن إليققان وحيانا كث ي ح)عليه السالم( يوعل )صلى اهللا عليه وآله( اهللا

  . دلةواأل

نة يا البيهعل أن  الفتاة املتهمة للشاب بأنه أراد ا الفاحشةك لتل)عليه السالم( يل عليق مل مثالً

رنا مجلة منه يف ك مما ذك ذلريغإىل  ،)١(ضياض البيمر بسبب بشف األكبل ، نيميالشاب الى ال فعلإو

  . تاب القضاءك

نات يم بالبكنيب يقضأمنا إ: مة قولهي بضماملستودعى نة عليعل البجيمل الشارع حيث إن و

 الوديعةى على تعد أنه املودعى ادع إذا ماكراً كان منكسواء ،  مع االامنيمي اليهون علكي )٢(انميواأل

ره كأنه إ املستودعقال  إذا ماك، ير واملستودع املدعكان املودع املنأو ك، وب واللبس وما أشبهكبالر

 ،اًيعله مدعجي من ما كما أشبه ذل أو غصبه الغاصب أو سدافترسه األ أو ،لقائه يف البحرإمن قبل اجلائر ب

  . كر املودع ذلكوأن

ى ات يف املقام عليوالروا، صليف أو ، مطلقاًيهس عليل أو ، مطلقاًنيمي اليهعل أن وقد اختلفوا يف

  : ثالث طوائفى عل يا الطائفة املطلقة فهيهلإذا انضمت إو، نيطائفت

 الغرر ية ويف روا،)٣(ما تقدم يف مرسل املقنعك ، الثقةرييف غ  حىتيه علنيميعدم الى طائفة دلت عل

   كري والتتهم غ،ائتمنت إذا مانةاأل أد: قال )عليه السالم( يعن عل

                                                

  . ١ من أبواب كيفية احلكم والدعوى ح٢١ الباب ٢٠٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

  . ١ من أبواب كيفية احلكم والدعوى من كتاب القضاء ح٢ الباب ١٦٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٧ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٢٢٨ ص١٣ج: الوسائل )٣(



١٤٨

   .)١( لهأمانة ان ملن الميإ ال فإنه ذا ائتمنتهإ

ان ميم باألكنيب يقضأمنا إ: )صلى اهللا عليه وآله(  مثل قوله،يه علنيميوجود الى وطائفة دلت عل

   .)٢(ناتيوالب

ما ى  عليةما يف مرسل الغنك ،نةيالب) املتهم(الثاين ى فعل، هري الثقة وغنيل بيالتفصى وطائفة دلت عل

  .  مرتابريان ثقة غك إذا يه علنيمي ال أنه يورو: رامة قالكيف مفتاح ال

،  والبضاعة مؤمتنانالوديعةصاحب : قالأنه ) عليه السالم( ن جعفر بن حممدع،  الدعائميةوروا

   .)٣(ن أم استحلفإ و،الوديعةقال ذهبت  إذا والقول قول املودع

 نعم قد :ة فقال املودعيعرجل ود إىل سئل عن رجل دفع أنه ،)عليه السالم( جعفر أيب وعن

نة يالب:  قال،كون أمره بذلكي أن املستودعر كنأ و،النف إىل فعهادأ أن ن أمرتينكاها وليإ استودعتىن

   .)٤(نيمي الاملستودعى  وعل، أمره بدفعهاالوديعةصاحب  أن املستودعى عل

 فدفعها ، إليهدفعهااجاء فالن ف إذا : فقال،ةيع ودقال يف رجل أودع رجالً أنه ،)عليه السالم( وعنه

 نهيميدفعها مع نه إ القول قوله:  قال،ون قبضها منهكيأن  إليه ان أمره بدفعهاكر الذي ك وأن،ركما ذيف

  .)٥( قد أقر بأنه أمره بدفعهاالوديعةصاحب  ألن ،امن إ

   مع االام املستودعى  علنيميوجود ال يتضيقدلة  األنيهذا فاجلمع بى وعل

                                                

  . ٧ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٥٠٧ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ١ من أبواب كيفية احلكم والدعوى من كتاب القضاء ح٢ الباب ١٦٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١حمن كتاب الوديعة  ٨ الباب ٥٠٧ ص٢ج: املستدرك )٣(

. ٢لوديعة ح من كتاب ا٨ الباب ٥٠٧ ص٢ج: املستدرك )٤(

. ٣ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٥٠٧ ص٢ج: املستدرك )٥(



١٤٩

ما عرفت من   إىلضافة باإل،بواب املختلفةات املتفرقة يف األيده مجلة من الروايؤيو، هريدون غ

ى ادعإذا  :) الصالة والسالميهعل( مثل قول الصادق ،صلل ال األيالدل إىل تاجحياخلارج  فإن ،صلاأل

  . ك ذلريغإىل  ،ضمنيصدق ويتهم مل يان ممن كنة وي بيهن له علكي ومل يةتالف العارإ رياملستع

نة يت مع عدم القطع من دون بااملوضوعم يف كم احلاكح أن : يف اجلملةنيميال إىل اجيد االحتيؤيو

 مقام فصل ني يف نفسها وبية مقام احلجنيومن الواضح الفرق ب، ةيع معهود من الشرري غنيمي وال

  . نيميبعد ال إالّ تفصل اخلصومة نها الكد حجة يف نفسها ليال أن ىوهلذا نر، اخلصومة

 ك يف ذلك من املالاإلذنى  وادعك املالريغ إىل أما لو دفعها(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

من ى  علنيميوال ياملدعى نة عليالب:  لعموم قوله،نهيمي مع كالقول قول املال أن ب يفي فال ركر املالكفأن

  . )صلهو املوافق لأل ألنه  هناك الذي هو املالركأن

قوله يف خرب   فإن،عنهدلة  النصراف األ،نيميال إالّ يهس عليمؤمتن فل أنه هنا أيتي وال: أقول

تتهم من  أن كس ليل: اديويف خرب ابن ز،  والتتهم من ائتمنتكتأمتن من خان أن كس ليل: مسعدة

، انة والعدمي مدار اخلاًمر دائرون األك ظاهر يف ك وما أشبه ذل،تأمتن اخلائن وقد جربته قد ائتمنته وال

  . وسعاًانة تيباخلى سميان رمبا كن إء ويانة يف شيس من اخليوهذا ل

صل عدم األ ألن ،ضاًيبه فالقول قوله أذّك فإن ،أربعة أقسامى عل إليه  الدفعاملستودعى مث من ادع

ان كانت تالفة كن إ و،يةانت باقكن إ نين صدقه ردت العإو، نيمي اليهنة وعليالب ياملدعى فعل، الدفع

ت يف طرف كاملة الساامل معه معيعت كن سإو، من شاء منهماى  الرجوع علنيار بي باخلكاملال

  ان كن إو، ياملدع



١٥٠

العلم  أو ،العدمى عدم العلم حلف على  وادعكا أشبه ذلم أو ، وقد جنيهول أو ،وارثه وقد مات

  . القطعى حلف عل

  ).شبهاألى شهاد عل اإلكن ترإضمن وي مل اإلذنى ولو صدقه عل(: مث قال الشرائع

ما أشبه  أو ريالغ إىل يف دفعهذنه إى  علودعاملست كلو صدق املال فإنه ،رهكما ذكوهو : أقول

 يهالقاعدة فى  مقتض،الردى دعوكم فهو ير التسلك أنكن املالكل، كحنو ذل أو لقائه يف البحرإدفع مثل ال

تاب كما عرفته يف ى ل علكاملوى الرد على ودعو، ليكالوكنئذ ي فهو ح،نيميال إالّ نيماألى س عليلأنه 

  . الةكالو

ان كن إو، ار املأذون لهكنإ باملستودعضمن يضاً ملن أذن له مل يم أيالتسلى أما لو صدقه عل

ه بدفع ريمن أمر غ أن اب يفصحث اختلف األي خالفاً ملن قال بالضمان ح،شهاد اإلك تراملستودع

  ؟ضمن الدافع أم اليهل  إليه ر املدفوعكشهد فأنينه ففعل ومل يبقضاء دك أو  املالريغ إىل الوديعة

 كذا ترإف، عند احلاجة إليه ن الرجوعكميدفعاً ثابتاً  يتضيق اإلذن إطالق ألن مايهمن فضي :ليق

 ميالغر ألن ،شهادباإل إالّ كظهر ذلي ة الذمة والءالغرض منه برا إذ ،نيشهاد فقد قصر خصوصاً يف الداإل

  . ر فالقول قولهكأنإذا 

واملتوقف ،  به هو الدفع وقد امتثلهأمورامل ألن ،هكضمان بتر ما واليهشهاد فب اإلجي  ال:ليوق

ما عرفت من كشهاد وعدم اإل، مرمنا هو مطلوب من األإمر و األإطالق يهدل علي  أمر آخر اليهعل

 انصراف كان هناكإذا  إالّ يهدل علي مر الاألحيث إن صول املذهب وقواعده أشبه بالشرائع هو األ

  . ما تقدمى لضمان علان اكوهلذا ، ذنإن كيشهد مل يمل  فإنه إذا ،عريف

  ، يةراه من باب املصداق ال اخلصوصيشهاد اإلى ري فمن ،حال أي ىوعل



١٥١

  . الدفعى سائر القرائن الدالة علأو  إليه تابة املدفوعكضاً يفمثله أ

 فغلبه من ، ملن قامر معههقال املودع ادفع إذا ماك، حالالً أو  حراماًيعون دفع الودك نيفرق ب مث ال

ذا لو أمره كوه، ك ذلريغ إىل الفاجرة إىل قول ادفعهأو ،  طرفه له استحقاقاً بالقمارباب استحقاق

 الذي هو اإلذنون التلف بدون كي  الاإلذنمر وبعد األ إذ ،لقائه يف البحر اعتباطاًإ أو بصرفه يف السرف

  . يهلإد ومن أتلف يل الي النصراف دل،ار الضمانيمع

والعلم ، مهكل حكان لك كما أشبه ذل أو بيذك والتيق يف التصداملودعان أو مث لو اختلفت الورثة

  . له يضر بعد عدم أثر عملي بعدم مطابقة أحدمها للواقع لفرض الوحدة ال مجايلاإل
  



١٥٢

ى  فصدقها مث ادع،اركنة بعد اإليعالودى نة علي البكأقام املالإذا ( :قال يف الشرائع ):٩ مسألة(

ان كنته يسمع دعواه وتقبل بتل ي ولو ق، الشتغال ذمته بالضمان،هار مل تسمع دعواكنالتلف قبل اإل

  . )حسناً

 يفمدع، ركمن ألنه نيميال إالّ يهس عليبل قوله وليق الوديعة ير الودعكأن أنه إذا قد تقدم: أقول

نة ي البكمث أقام املال ير الودعك وأنالوديعة كاملالى ذا ادعإف، نة وحنوهايثبات من الباإل إىل  حباجةالوديعة

 يالودعى تسمع دعو ال أنه  إىل واحدري فقد ذهب غ،ارهكنإالتلف قبل ى نه ادعكل يفصدقها الودع

نئذ يناقض حيف،  يف حقهكذل إىل قرار بالنسبة الذي هو مبرتلة اإلاألولاره كن إليةدعواه مناف ألن بالتلف

  . األولاره كنإذا بك أن نة بعديقامة البإده ييف  والنيميتوجه له ي الماه والك

ى  علنيميوال ياملدعى نة عليالب:  لعموم قوله،ره الشرائعكما ذكالقاعدة هو القبول ى ن مقتضكل

وقد اختاره العالمة ، ان وحنوهينس إىل ارهكنإوز استناد جينه وأل، ضاًيه شامل للمقام أإطالقو، ركمن أن

  . رةكيف التذ

له ن إ( : قال،نهيميقبول قوله ب ىنعومساع دعواه مبنته ي نقل عن املختلف منع قبول بكويف املسال

، أقوالويف القواعد منعهما معاً فصار للعالمة يف املسألة ثالثة ،  وهو نوع من مساع دعواهميحالف الغرإ

ضماا  أو ردها لزمينية يعود ي عندكس ليقوله لك الًياره تأوكنإأظهر بن إ أنه ا قول رابع وهويهوف

  ). د وهو حسني واختاره الشه، مل تقبلالًيظهر هلا تأوين مل إو، نتهيعت ببلت ومس قُ،كوحنو ذل

ة يغان صك فإن ،التلف من قبل أو الردى نة فادعي البيهمت عليقأن إو: ن قال العالمة يف القواعدكل

ة يغان صكن إو، يهالمكلتناقض ى قواألى نة وال معها علي بريبل قوله بغيقة مل يعار أصل الودكنإجحوده 

   قبل قوله يف ،ءيش لزميني  ال:اجلحود



١٥٣

ا له بتلفها قبل اجلحود من  ولو أقر، يرأى عل األول ويف ريخنة وبدوا يف األيالرد والتلف مع الب

  . قرارنعم تقبل لو شهدت باإل، إشكال كنته بذليويف مساع ب، احلرز فال ضمان

 انت صورته الكما لو أ، يداع أصل اإلاركنإان اجلحود بك إذا لهكهذا (:  قائالًكوتبعه املسال

 فقامت ، عندي شيءكس ليل أو ةيع عندي ودكل ماك أو يلإم شيء يلزمين تسليال  أو ءلزمين شيي

  ). يهالمك ني لعدم التناقض ب،نتهي مسعت دعواه وب،الرد أو التلفى نة ا فادعيالب

ره احملقق كذ القاعدة ماى قتضم أن بل قد عرفت، س من التناقض يف شيءيل ألنه ،راهكما ذكوهو 

  . هريوتبعه غ

 ،قرارهإعذراً يف ى أبد إذا ضاًي أيه علنيميستبعد توجه الي مل ،ركنأمث ة يع وديهلو أقر بأن لدمث إنه 

روا كما ذكجل أمر ان ألكراره إقن إ وليقث يان حيح من األريثكه يف ريلزم ختسينه يميسمع يلو مل فإنه 

 قبل القبض كتب لتعارف ذلكمنا إ أنه مثل، ر حبجةكنأمث بضه املال يف الورقة أثبت ق إذا ماي فكمثل ذل

 نإقرارالعقالء وإقرار حبجة ار بعد اإلكنبلون اإليق الفقهاء ال أن ن الغالبكل، ون املاليدفع له املديمث مل 

  . ايه فكثرة مثل ذلكى ري املرافعات ريسى ان املشرف علك

ن كي ومل )١(ا حنلةأرث ومرة إ كفد أن  ادعت مرة)الة والسالما الصيهعل(الزهراء  أن دهيؤيو

  .  فتأمل، تناقضنيالمكالن إ وليقأن  لطرفها

 ة مائك أودعت عند:كقال املال إذا ماك ،ختلف املتعلق اا إذقرارار بعد اإلكنس من اإليلمث إنه 

  ضاً يسه أكبل وع، نية مخسيع مث اعترف بود، ال: فقال،ناريد

                                                

.  من كتاب الفنت واحملن١٠ الباب ٨٩ة القدمية صع من الطب٨ج: البحار )١(



١٥٤

 ،نهما من وجهيان بك إذا  حال ماكذلكو، ني متناقضرين غيمرعل األجيالعموم املطلق   فإن،كذلك

  . مر أوضح معز فاألية مث أقر بودع،ركة شاة فأنيعودى اذا ادع ماكن ينهما تبايان بكإذا أما 

ن إو،  من الضمانئشهدت بتلفها قبل اجلحود برن إ نتهيث قلنا بقبول بيوح(:  قالكاملسالمث إن 

  ). عنهاكانته باجلحود ومنع املالي بتلفها بعده ضمن خلشهدت

  . ان وحنوهي بالنسأظهر له وجهاً حمتمالً إذا انةيس من اخلياجلحود مطلقاً لن إ :يهوف
  



١٥٥

 ،جرت العادة مبا إليه داً عنه وجبت املبادرةي له حرزاً بعنيعإذا ( :قال يف الشرائع ):١٠ مسألة(

نه له يع  ماري للتعدي بالوضع يف غإشكال ال خالف والب( :جلواهرويف ا، )ن ضمنكأخر مع التمفإن 

 يف احلرز مع احتمال عدمه كن وضعه بعد ذلإالضمان وى  علهؤبقاى قوبل األ(: مث قال، )كاملال

  . )نئذيح

أدلة شمله يون خائناً عرفاًًًًً فكينه بدون املبادرة املتعارفة  فألاألولفرعه  إىل أما بالنسبة: أقول

أما مسألة ، وجب عدم الضمانياحلرز  إىل ةيعرد الود أن فرعه الثاين فقد عرفت إىل وأما بالنسبة، انةياخل

 خصوصاً بعد ،ال فالإانة فهو ويمن اخل أنه العرفى ريان ك فإن واخلادم وحنومها الزوجة إىل ميالتسل

  . كتعارف مثل ذل

  . )كذلى  تدل عليةمقال أو ية قرائن حالكاون هنكيأن  إالّ اللهم(: بقوله إليه أن اجلواهر أشاركو

 نيحتصأو ، ايهسق و مثل عدم السرعة يف علف الدابة،املسائل املشاة إىل رف احلال بالنسبةيعومنه 

  .يع يف اجلمك لوحدة املالك ذلريغإىل ، ان ظاهراًك إذا خفاء ما يف معرض التلفإ أو ،املتاع

رة كر والتذيعن التحر يكوقد ح، نهميملشهور برناه هو اكذ ماى وجوب املبادرة علمث إن 

  . همري وجممع الربهان وغكاملسال ورشادواإل

مال وطره كاً الستريوز تأخجي ال أنه  منمكاند باإليه ممن قريالم املبسوط وغكستفاد من ي أما ما

ل يلتفص فقد عرفت يف السابق ا،اًيس ضروريمحام مما ل أو لكأ أو سيتدر أو شراء أو يعوحاجته من ب

  .يهف

ان يف معرض التلف كإذا  إالّ ض والعدو وحنومهاكلزم الري فال يةالعرف ياملبادرة الواجبة ه أن ماك

  . بجينئذ ي فحيهوان علياحل أو الء الظامليأوجب است يالعاد ي باملشريالتأخ أن العرفى ريث يح
  



١٥٦

ل خترج من أصل ي ق،نهاية مث مات وجهلت عيعاعترف بالودإذا ( :قال يف الشرائع ):١١ مسألة(

  . ) تردديهوف، املستودعة حاصهم كان له غرماء وضاقت التركولو ، ةكالتر

روه كمنا الذي ذإ و، عدم تعارفهاني وبالوديعةبقاء إ تعارف نيل يف املسألة بيالظاهر التفص: أقول

عدم االعتناء ى ل عنية املسلمريام جرت سكحسائر احلقوق واألكة يعفالود،  دون الثايناألوليف  أيتي

 بعد كشيث ي حنسانسواء يف نفس اإل، تقف أمام االستصحاب ي وه،لة من الزمنيببقائها بعد مدة طو

  . حنومها أو يهوص أو ورثته أو ،مدة

مها يف قبال البضاعة ريمورثه استدان من البقال والعطار وغ أن رفيعغلب األى ل وارث علكن إف

 وفاتت منه صالة ،ئاًي وأودع الناس عنده ش، الدائن وقت حاجته واستدان النقود من، منهمةاملشترا

 كمثل ذل أن حىت، باملقدار املعلوم إالّ تنونيع  الك ومع ذل،ك وتعلقت به نفقة زوجته وحنو ذل،اميوص

  باالستصحابكن التمسكمي  وال، سنة مثالًني مبا فعله قبل ثالثء يف عدم االعتنانسانة نفس اإلريضاً سيأ

  . م باالستصحابكحية ري ما جرت السرينعم يف غ، ها من الوجوهريلغ أو هلا

اته أوجب ية يف حيعمما عنونه الشرائع بأن اعترافه بالود إليه ذهبوا ماى وقد استدل املشهور عل

 ،ان ضامناً هلاكها كمال إىل ردها أنه ذا مل نعلمإف، هاكمال إىل ردهاي أن  إىلا والتزامه ايهده عليثبوت 

  . صاحبها إىل الوديعةرجاع إالوارث ى فالالزم عل، يتؤد أخذت حىت د مايالى علم لعمو

ون ك وبعده ت،املوت إىل دهيوالستصحاب بقائها يف ، ضمنيا فيهنها مفرط فيي تعكنه بتروأل: قالوا

ص حاين فيون مبرتلة الدكي ف،نها لعدم معرفتها وجب البدليع إىل ذا تعذر الوصولإف، ةكيف مجلة التر

   نيان مردداً بكذا إو، الغرماء



١٥٧

  .  املودعنينهم وبي بكون من املشتركيمنا إو، ةكل الترك فال تنتشر يف ،اء مثالًيثالثة أش أو نيئيش

  : نيتمل أمرحي ك ففي املسال،ره الشرائع من الترددكذ أما ما

ال إ و، احلفظوجوب يتضيقمنا إاته ياعترافه ا يف ح فإن ،ون يف أصل الضمانكي أن :أحدمها(

، كاملال إىل ردها أو طي تفرريلم احتمل تلفها قبل املوت بغيعذا مات ومل إف، ئة من ضماايفذمته بر

 ينيسا متنافي ول،صلصل معارض ذا األخالف األى ون التلف علك و،ة ذمته من الضمانءصل براواأل

  . لزم من بقائها تعلقها بالذمةيال  إذ ،تساقطا يحىت

 تهاي غا،ةكوا يف مجلة التركى صالة بقائها اقتضأ فإن ، الضمانيفيةكون التردد يف كي  أن:والثاين

من امتزج ماله كم كدح يف احليق  اليةة قهركون الشركو، كيها مبرتلة الشركون مالكينها جمهولة فيعأن 

ه من ريغى  باحلصة علكيدم الشريقة تتحقق وكالشر فإن ،اره مث مات أحدمهاي اختريه بغريمبال غ

ال منعنا إو، ون مع العلم بوجودها يف مجلة املالكيمنا إ نيتعذرت الع إذا البدل إىل  واالنتقال،الغرماء

  ). كصالة البقاء قد أوجبت ذلأالبدل و

 أو وهبت له أو اشتراها أنه  واحتمال،ني يف وجوب الرد مع معرفة العإشكالال  أنه الظاهر: أقول

 نيترددت ب إذا  حال ماكذلك، و خالف االستصحابيةهرقال أو يةاري من الناقالت االختك ذلريغ

ستبعد ي مل نيرف العيعمل  إذا أما، جراء قاعدة العدلإالقاعدة ى ة هنا ومقتضكمسألة الشر تأيت، وانيأع

نهما ي صاحل بنيأحد الطرف  أىبنإو، رف القدر فالتصاحليعولو مل ، لضمان البدل ياالستصحاب املقتض

  . تاب الصلحكرناه يف كما ذى اً علم قهركاحلا

  ثبات الضمان روه إلكذ  مايةعدم صالح(رف النظر يف قول اجلواهر من يعومنه 



١٥٨

م ك املستصحب حمانة خمصوص باألديالى عل و،واسطة عدمه ة بالءأصل الرباى الذي مقتض

 خصوصاً مع شهاده بعدم اإلريثبت تقصيومل  ...لي الدلإطالقى بل هو مقتض، ايهعدم الضمان ف

  . )١()اًكتر وح فعالًيالوجه الصحى مالحظة حال املسلم احملمول عل

بقاء املال يف  يتضيقاالستصحاب  أن الضمان بعد إىل  وال حاجة،مة باالستصحابكة حمءذ الرباإ

مثل  ان واجباً لتعارفك ولو يفك ، يف أصل وجوبهكوجب الشيشهاد وعدم تعارف اإل، ةكالتر

شهاد فال جمال تعارف عدم اإلى ريعرف املتشرعة  إىل املراجعة أن  مع،ام وحنومهايصتعارف الصالة وال

  . صل الصحةأل

  . يهلإانتقلت  أو الوديعةرد  أنه ثبتي جراء أصل الصحة الإ أن  إىلضافةهذا باإل

 بعد املوت ومل إىل نهايعلم بقاء عن إ أنه ىقواأل(:  قالكره املسالكما ذيرف وجه النظر فيعومنه 

 فال الإ و،ط فهو أسوة الغرماءين علم تلفها بتفرإ و،كيان مبرتلة الشركالغرماء وى ها علكز قدم ماليتمي

  .)٢( )تعلقها بالذمة يتضيق ن لو سلمت الاآل إىل صالة بقائهاأ و،ة الذمةءصالة برا ألضمان أصالً

  مما الكما أشبه ذل أو مائهأغ أو جنونه أو يهان علية غلبة النسيعمث مثل املوت بعد االعتراف بالود

  . ن معه استفساره عنهاكمي

 ذاكو، هاريغ أو مال مضاربة أو يةعار أو موال الناس عنده من غصبأ سائر الوديعةمثل  أن ماك

ن يله الذيك وويه حال الفقكذلك، وحنوها أو فارةكال أو املظامل أو اةكالز أو ون باخلمسيمدنه إ قالإذا 

 الصالة جارةاملال الذي أعطاهم الناس إلأو ، أموال الفقراء والقصر أو اةكالزو اخلمسكعندمها احلقوق 

  . يع يف اجلمك لوحدة املال،ها عن أموامريام واحلج وغيوالص
  

                                                

  .١٥٢ ص٢٧ج: جواهر الكالم )١(

  .١٢٤ ـ ١٢٣ ص٥ج: مسالك األفهام )٢(



١٥٩

ن إ وصدق أحدمها قبل فإن ،ة فادعاها اثنانيعده وديان يف كإذا ( :قال يف الشرائع ):١٢ مسألة(

أحدمها علمه  أو اين ادعإو، كثبت هلا مال يده حىتيقرت يف أ ي،أدر  ال:ن قالإو، كذلكا فمذكأ

  . )نيمي اليهان علكى بصحة الدعو

 نيحدمها وبأ نيب أو يع اجلمنيبأو  نهماي بكباالشترا أو ،لثالث  أوكالذ أو ا هلذاإول يق قد: أقول

ومع اعترافه ، ينفسل أو حدمهاأل أو ،لثالث حدمها أوأل يأدر ال أو ،مايهأل يول ال أدريقأو، الثالث

 ول اليقأو ، باالختالف مع علمه بقدر النسبة أو ي،ا هلما بالتساوإول يقفقد  ما أشبه أو مايهلكبأا ل

 ،نةيم مع البك فاحلاألولان ك فإن ،باالختالف أو يا هلما بالتساوإ يأدر ول اليقأو ، النسبة يأدر

  . دة العدلم قاعكان الثالث حكن إ و،فاحللفالثاين ان كن إو

اً عمرو ألن ،ست لهيا لأخر اآل يلف لعمرو املدعحي أن يه لزم عل،د مثالًيا لزإ يقال الودعمث إن 

 نيد بيا لزأقراره إلولته بيله حل سرخي أنه لف لعمرو فاملشهورحين مل إ و،فاذا حلف لعمرو فهو، مدع

، ف أمام العلميق قرار الاإل ألن ،ك يف ذلشكالتاب الغصب اإلكرنا يف كنا ذكل،  مالهنيعمرو وب

بل ، حدمها فقطأل الإست مشغولة يمتها مع العلم بأن ذمته ليخر ق ولآلنيحدمها العسر ألخي يفكف

  . القرعة أو نهمايم بيالتقس يقاعدة العدل تقتض

ست يا لأنة يقامت الب  وحلف لعمرو أو،املستودعله  أقر ألنه دي لزالوديعةون كحتققت مث إن 

حق  ال أنه فالظاهر األوىلأما يف ، د باحللفيزى  يف عدم حق عمرو علإشكال  الية ففي الثانرو مثالًلعم

مث لو تنازع الداخل واخلارج وحلف الداخل للخارج  ل ماياملقام من قب فإن ،ضاًي يف احللف أيهله عل

احللف  فإن ،دين جدلفه حلفاً محيدة ويجدى  دعويهم علييقثالث فهل للخارج بأن  إىل تقل املالنا

  .  واحدني يف املقامكدة واملاليجدى تمل حقه يف دعوحي كن مع ذلك ل،ذهب باحلقي



١٦٠

لف حيله و م ا للمقركنه حيحدمها بعأقر ألفإن ( :ك ظهر وجه النظر يف قول املسالكومن ذل

حلف  فإن ،ضاًيحالفه أإت منازعته مع صاحبه فله ي وبق،حلف له سقطت دعواه عنه فإن ،خرلآل

ى عل يحلف املدعأ نيميعن ال يل الودعكولو ن، نيالعى  املقر له علكستقر ملاضاً ويسقطت دعواه أ

 ،األولقراره إنها بيب ونهيلولته بيمة حليالق أو له املثل ي وأغرم الودع،ولكض بالنيقمل ن إ استحقاقها

م كهو حب حصل ما إذا ذاكف، رم لهيغخر آلاً ليا ثان لو أقر ذإ، ركقرار املنإ املردودة مرتلة نيمي للالًيترت

  . )قراراإل

أعلم ملن بدون  قال ال أو، لثالث أو ا لهإسواء قال ، ذما معاًكأما لو يلم احلال فيعومما تقدم 

 ايه ردت علنيميل عن الكن فإن ،ضاًيالبتة أى حالفه علإنئذ يل منهما حكله ول ديال فإن ، الثالثينيتع

ن حلف أحدمها خاصة إو، نهمايال قسمت بكن أو حلفا فإن ،دمها خارجةي ألن اءسوى صارا يف الدعوو

  . اختص ا

 العلم فال يصدقاه يف نف فإن ،ينيالتعى من هو عل يحدمها وال أدرأل ي هاملستودعن قال إو

ا م أحدمهيقمل  أو حلفا أو نةيأقاما الب فإن ،السابقكم كنهما واحلياخلصومة بى تبق و،خصومة هلما معه

  .  لهالوديعةانت كحلف أحدمها فقط  أو نةين أقام أحدمها البإو، ينهما بالتساويحلف قسم ب نة واليب

أحدمها ى أدعك أو علمه باملالل واحد منهما كى  فادع،ذباه يف عدم العلمكن إ مث يف هذه الصورة

 ألن  واحدةنيمي يةفاكوالظاهر ، عدم العلمى ن احللف هنا علكل، نهيمي فالقول قوله مع ،يه علكذل

 منهما الًك ألن ،ناًيميل منهما كلف لحيوهنا قول بأنه ، نيون املال ملعك واحد وهو علمه بءيشى املدع

  دخل يمدع ف



١٦١

  .  الواحدةنيمي اليةفاكن الظاهر كل ،)١(ركمن أنى  علنيميالث ييف عموم حد

م ال يالقاعدة التقسى مقتضن  أوقد عرفت، نهمايت املنازعة بيذا حلف هلما بقإ ف،حال أي ىوعل

 أنه ضاً منيوال ما عنه أ، يهلإفمن خرج امسه وحلف سلمت ، نهمايخ من االقتراع بيعن الش يكما ح

  . ورةك بعد القاعدة املذكوجه لذل ال إذ ،صطلحا يوقف حىتي

يف ما يه وتساويني الدعوؤافكنهما لتيسم بيقلفان وحيما أى قولعل األ(: ولذا قال يف اجلواهر

 واالصطالح ،صطلحا ضرر ياف حىتيق واإل،الًكمر مشون األكيوال، كذلكالقسمة  يتضيقاحلجة وهو 

  .)٢() الزمريغ

ل منهما كى ادع فإن ،نهمايمر بع األيقم هلذا ك وم هلذاكصدقهما بأنه هلما وقال ال أعلم مث إن 

ل منهما ك ي أعط مثالًنيا الثلثل منهمكى ن ادعإو، ذا فهوك وهنيخر الثلثأحدمها الثلث واآل أو النصف

  . م حسب قاعدة العدليال فالتقسإو، نيمينة واليقاعدة البى  جتريهويف الثلث املتنازع ف، الثلث

 يف سائر كذلكو ،ان من التنازعك ،النصف له أن خر واآل، لهيعاجلم أن أحدمهاى ولو ادع

لة ي واملسألة طو،وقد حققناه يف بابه ،له يمدع خر الالنصف اآل ألن ن الرتاع يف النصفأو، املقامات

  . منها ذا القدر يتفكل نيالذ
  

                                                

  . ٣ من أبواب احلكم والدعوى ح٢٥ الباب ٢١٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١٥٤ ـ ١٥٣ ص٢٧ج: جواهر الكالم )٢(



١٦٢

وتلف املال واختلفا يف ى تعد أو فرطإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):١٣ مسألة(

 القول :ليوق،  وللمرسل، قوله لسماعية املقتضمانةاألنه خلروجه عن يمي مع ك فالقول قول املال،مةيالق

رجه خي  المانةاألواخلروج عن ، ةءصالة الربا أل،صول املذهب وقواعدهأ وهو أشبه ب،نهيميارم مع قول الغ

ثبت خرب صاحل ملعارضته لقاعدة يومل ، ضاًي يف الغاصب أكذلكم كان احلكولذا ، ركم املنكعن ح

  ). ركاملن وياملدع

  .نة واملفروض عدمهايبالب أيتيأن  إالّ األولوجه للقول  ال إذ ،القاعدة ما اختاراهى مقتض: أقول

ضاً يانت قطعة قماش واختلفا يف أذرعها فالقول أك  مثالً، واختلفا يف املثلية مثلالوديعةانت كذا إو

ن إو، حلف أو نةيم ملن له البك حيياختلفا يف جنسها فهو من التداع إذا أما، وركصل املذول املقل لألق

  . ما عرفتى م قاعدة العدل علكأت أحدمها فاحمليمل  أو حلفا أو أقاماها
  



١٦٣

 ،الوارث إىل الوديعةمات املودع سلمت إذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):١٤ مسألة(

البعض من  إىل ولو سلمها، يةوال أو الةكوم مقامهم بويقمن  أو إىل لكال إىل انوا مجاعة سلمتكفإن 

  ). إشكالخالف وال   بالني أذن ضمن حصص الباقريغ

انت ك إذا ماك، يهلإسلم ي أن رثها وارث واحدي مما الوديعةانت ك إذا القاعدة يف ماى مقتض: أقول

م يهلإسلم ي أن  فالالزميعانت للجمك إذا أما،  واخلامت وما أشبهيفالسكرب كحبوة خاصة بالولد األ

ن والبنت يناري الدان الوارث ولداً وبنتاً سلم الولدك وريان ثالثة دنانك فإن ،يرثمهم اإليحسب تقس

  . ناريالد

 إىل ميان الالزم التسلكما أشبه  أو ذا جنإو،  ورثتهنيث تقسم أمواله بيارتد املودع ح إذا كذلكو

  . نيزام حسب املوكاحلا أو يالشخص الويل

، زوج حذاءكمة يالق نقص يقستلزم التفريمل  إذا ونكيمنا إل حسب حصصهم كال إىل ميمث التسل

فالالزم ، مايهمة اموع علين فرداً أوجب نقص قي الولدنيل واحد من الوارثإىل ك سلمن إحيث إنه 

  .تضررانيث ال ي حبك ذلةمراعا

سلم ي أنه  فالظاهر،ل واحد منهما وارثكان لكحذاء وماتا و يس بأن أودعه نفران فردكن عإو

ن يمجع الفرد ألن ،الجتماعة من اميارتفاع القن ارزحيث يمجعهما حب يهلزم علي وال، وارثه إىل ل فردك

  . رثه الوارثان ي حىتكن للمالكيعنده مل 
  



١٦٤

  : ا فروعيهف ):١٥ مسألة(

حق هلا  ا ال أل،الورثة دون الزوجة إىل  سلمها، أرضاً ومات املودعالوديعةانت ك إذا :)األول(

م يهلإمها يله تسل زجيمة البناء مل يقث هلا من يانت عمارة حكن إو،  مثل ما تقدم من مسألة احلبوة،ايهف

 نياجلمع ب يالودعى فالالزم عل، ايهمة عليوجب تلف القيم يالتسل ألن ،مل ترض إذا بدون الزوجة

  . أحدمها حقهى تلف علي ث اليم حبي يف التسلنيالوارث

جرة أده مدة من الزمان وجبت يت يف ي وبقالوديعةيف ى لو تعد(: رةكقال العالمة يف التذ :)الثاين(

  ). عوض املنافعيهالغاصب علكصار  ألنه ،عن املدةمثلها 

يف مناهج  وتبعهما املامقاين، يهتاً علكره ساكذ ألنه رامةكهو الذي اختاره مفتاح ال أنه والظاهر

  .نياملتق

 إذ ، ضمانيهن علكيصاحبها مل  إىل الوديعةسلم  أنه إذا  مبا تقدم منكل يف ذلكستشيمبا ن ركل

،  لتحقق احلفظ بتحقق موضوعهمانةاألرجعت حالة  الإن ويها حسب املوازفظحيمل  إذا مايالضمان ف

 نعم قدر ما استفاد منها من، ما عرفت يف بعض املسائل السابقةى  علكولون بذليق ان املشهور الكن إو

  .يهجرة ف األيهوب واللبس وما أشبه علكالر

وت يف مقام كفهو من الس، كذل  إىل)١(انةيات اخليملاع يف رواجرة عدم اإلد عدم األيؤيورمبا 

  . انيالب

، رناهكما ذ يتضيقضاً ياط يف هذا اجلانب أيان االحتكن إ و،روهكاط ما ذي فاالحت،حال أي ىوعل

  . ني اجلانبني هو التصاحل بنياطي االحتنيواجلمع ب

  لو دخل خاناً فجعل محاره يف صحن : رةكقال العالمة يف التذ :)الثالث(

                                                

  .  من كتاب الوديعة٣ الباب ٢٢٥ ص١٣ج: الوسائل )١(



١٦٥

قصر يف  ألنه ،قرب الضمان فاأل، فخرج يف بعض غفالته،رجخي ال يكاحفظه  :اخلان وقال للخاين

 إىل اب بالنسبةي احلال يف الثكذلكو: رامة وأضاف قولهك مفتاح الكذلى ووافقه عل، احلفظ بالغفلة

  .ني مناهج املتقكذلى ووافقهما عل، ياحلمام

  .طيان من التفركث يالقاعدة حى روه هو مقتضكوما ذ

 واحملطة ،الطائرة إىل  واملطار بالنسبة،ارةيالس إىل بالنسبة) راجكال (صاحب املنقل حال كذلكو

 حال حافظ كذلكو، سرق منها أو سرقت إذا ماي ف،الباخرة إىل ناء بالنسبةيامل و،القطار إىل بالنسبة

 ريغ إىل ،همةز املكمداخل املرا إىل ما أشبه بالنسبة و وحافظ السالح واملال،عتاب املقدسة يف األيةحذاأل

  . كذل

متعته قبل أنقل  إىل السلب فبادر أو يقاحلر أو لو خاف الغرق: رةكقال العالمة يف التذ :)الرابع(

لها كالودائع فأخذ يف نقلها  إالّ ن عندهكيما لو مل ك، ضمان  فالتسلب أو احترقت أو  فغرقت،الودائع

  .فاحترق ما تأخر نقله

  . ارتضائه لهى دل علي مما يهتاً علكرامة ساكونقلها مفتاح ال

 ال إذ ،شبه العدم واأل،يف ضمانه وجهان(: م قالكنه يف احلكر الفرع بنفسه لك ذنيويف مناهج املتق

  ). أحوطة والضمان يعتالف ماله حفظاً للودإلزمه ي

ى ة تسويعدرمهاً والودى سويتاب كان له ك إذا مثالً،  وعدمهايةمه األنيل بيبعد التفصي ن الكل

، انةيعرفاً من اخل أنه الظاهر فإن ،تابه فقطك فقد الوديعة مبا لو قدم ،الوديعةى تابه علكف درهم فقدم لأ

 مما تقدم الوديعةى الصرف علكفهو ، تاب من املودعكان له أخذ بدل الكتها يمه ألالوديعةذا قدم إو

  . يهالم فكل اليتفص

بض يق وله عالمةًيكو إىل يمضيخامتاً وحنوه لرجل  إىل دفع إذا :رامةكالقال يف مفتاح  :)اخلامس(

 الضمان مث رة أوالًك فقد قرب يف التذ،رد اخلامتيفقبض ومل  ي،قبضته رد اخلامت عل إذا : وقال،ئاًيمنه ش

   الرد يهس عليل ألنه ،احتمل العدم



١٦٦

 له وأفىتر مثك ذنيويف مناهج املتق، ارتضائه لهى دل عليمما  يد العاملي السيهت علكوس، والمؤنته

  . بالضمان

الظروف كمة له يق انت العالمة مما الك إذا أما، ا نة املعتىنياء الثميشالظاهر الضمان يف األ: أقول

 فال لزوم ،كما أشبه ذل أو ايهجل وضع البضاعة فا اسم صاحب احملل أليهتب علكياليت  وحنوها يةالورق

ما ى املودع على ان علكما أشبه  أو يقجرة للطرأانت له ك ومث لو لزم الرد، ضمان مع التلف للرد وال

  . يهالم فكتقدم ال

مة يضمن قيمنا إ ف،ايه ففرط فةًيعه ودريغ إىل دفع قبالة إذا :رةكقال العالمة يف التذ :)السادس(

  . مما يف القبالةيه علءيش توباً والكاغذ مكال

ه ففرط يف ريو أودع قبالة عند غل: نيويف مناهج املتق، بعد نقله عنه يد العاملي السيهت علكوس

 ن الظاهر الضمانكل،  وجهان أشبههما العدم،ضمن ما يف القبالةيوهل ، متهايضمن قى تعد أو حفظها

  . سبب ذهاب مالهألنه 

 فضاع باً مثالًيون طبكي أن وجبي مما يهد دراسة ولده فيريتاباً مما كأودع عند أحد  إذا أما

 متها اليق إالّ ضمني مل اطةينة اخلكأودع ما إذا كذلكو، ة ولدهمة دراسيضمن نقص قي مل ،طيبتفر

 ضار بعد عدم ريالنقص يف العبد بسببه غ أن واحتمال، نةكاع املايتعلمها بسبب ضينقص العبد الذي مل 

 فإن ،رجل فماترض فداسته األاألى اً علإنسان إنسانأسقط  إذا ماكو فه، ونه سبب الضرر عرفاًك

  . يهلع م اليه عليةالد

  .من املباشرى ان السبب أقوكترسه يفسقطه مل يوان مبا لو مل ينعم لو أسقطه فافترسه احل

انوا كث ي وح، موتهءطبا مما ظن األيهعل ي فأغمإنسانز قلب كاً و أن إنسانوقد اتفق يف زماننا

  املقربة صحا من غشوته  إىل سعافارة األينقلونه يف سي



١٦٧

جالساً  يطباء عند فحصه بأنه لو بق واتفق األ،مات بعد نومته ونام ف،ارة منيفقال من عنده يف الس

 فإن ،ان معه بالنومكمنا موته حدث بسبب نومه املنبعث عن أمر من إت وميارة مل ينم يف السيومل 

  . زكته ال الوايمر دالقاعدة ضمان اآلى مقتض

  .املوت إىل مرنته األيز له مل كز الواكيبأنه لو مل : ليولو ق

ن كيال لو مل يق فهل ،اً رماه فقتلهيرام أن ان فاتفقكم إىل إنساناستصحبه  إذا ماكهو : قلنا

  . املسألة من السبب واملباشرن إ  واحلاصل،تمياملستصحب مل 

 هاد فر،ناراًيتأخذ منه د د حىتيتعطها لز  ال: وقال،ةيعة وديقوث إليه لو دفع: قال العالمة :)السابع(

ره مفتاح كوذ، اتبكالتأمل يف أجرة ال ينبغيو، اتبكأجرة ال وتوبةكلقبالة ممة اي ضمن ق،قبلهإليه 

  . يهتاً علكرامة ساكال

 فهو من ، مقابلهايهفوت عل إليه بدفعها فإنه ،ضاًينار أيالد إىل ضمانه مقابل القبالة ينبغيبل : أقول

  .ر ملقابل القبالةكالطرف املنأو إىل  إليه  املودع رجعءذا شاإف، السبب

يف الورقة  ألن ،تأخذ املهر منه الزوج حىت إىل تسلم ورقة العقد  ال:قالت الزوجة إذا كذلكو

  . الزوجةى ت املهر علي مما سبب تفوكقبل ذل إليه  فسلمها،اعترافها بتسلمها املهر

  ال: فقاليةالد يمعط إىل سلمهاي لإنسان إىل ث سلم الورقةي حيةأخذ الد إىل ذا احلال بالنسبةكوه

  . منهية الدكقبل أخذ إليه لمهاتس

تفوت حقوقهم بسبب اليت اب احلقوق أصحهم من ريغإىل  ،النجوم إىل د بالنسبةياتب والسكوامل

  . طلبه املودع وحنوهيالثالث الذي  إىل  الورقةاملستودعم يتسل

   ان منك فإن ، املودع اشتباهاًريغ إىل الوديعة املستودعلو سلم  :)الثامن(



١٦٨

جن  إذا كذلك، ومثله إىل شارةما سبق اإلى ضمن عليال مل إو، ط عرفاً ضمنيلتفرا أو يالتعد

  . ك املالريغ إىل حنو اجلنون فسلمها أو اًيفجنوناً خف

 أو  فخاف من غرق،يه ضعها ف:ع للمستودع حرزاً وقالد املونيلو ع: قال يف القواعد :)التاسع(

  . هريبغ أو مر املخوفسواء تلفت باأل،  هذه ضمنهاها واحلالكذا ترإف، هريحرز غ إىل حرق وجب نقلها

قصد  أنه كد العرف من مثل ذليستفيالذي  إذ ،مفرط يف احلفظ عرفاً ألنه ،ازك لالرتكوذل: أقول

حوال عرضت أمثال هذه األ إذ عراض اإلكنه قصد بذل أ ال،اطيانة واالحتي نوعاً من الصينيبالتع

ان من كنقلها يذا مل إف، بالنقل إالّ تمي  باحلفظ الذي الأمورم ألنه قل يف النيهاط الزم علي فاالحت،املخوفة

  . هريسواء تلفت باملخوف أم بغ، ط املسبب للضمانيالتفر

رامة كويف مفتاح ال،  خوف ضمنري فنقلها من غ،ن خفتإتنقلها و ولو قال ال: مث قال القواعد

  . كح واملساليول يف التنق املعلوم واملنقمجاع ما تقدم من اإليةواألول بيهدل علي

  . تلفهاأما لو قال كضمن يها مل كتر أو ولو نقلها مع اخلوف: مث قال القواعد

  .انة املوجبات للضمانيط واخليالتفر أو يس من التعديهو السبب فل ألنه كوذل: أقول

 مل ،كمع اخلوف لوجهة نظر له يف ذل البقاء حىت أو  عن النقل احلفظيهأراد بنه أنه  يفكولو ش

  . صالة عدم الضمانأال بيقأن  إالّ اللهم، رادة احلفظإمن  از العريفكستبعد اتباع االرتي

 ك قول املالمي احتمل تقد،كر املالكالغرق فأنك السبب نيالناقل عن املعى ولو ادع: مث قال القواعد

  . نهيأم ألنه ي وقول الودع،نةيقامة البإ مكانإل



١٦٩

ناسب ي فال كمنا قبض ملصلحة املالإنه وأل، يهل عليحمسن فال سبألنه  ،الثاينن الظاهر هو كل: أقول

تعذر  إىل ى ورمبا أد،ةيع من الودءمنا األريتنف إىل ضييف قوله مين عدم تقدوأل، نهيميعدم قبول قوله ب

ذا يف ك، التلفى ما يف دعوكقامتها إى ستلزم توقف القبول علي نة اليقامة البإ إمكانن أو، حصوهلا

وقد اختار هذا القول ، دلة مما تقدم من األنسانن من ائتمنه اإلي عدم ختوإطالقوالعمدة  ،رامةك المفتاح

  . أشهراألول أنه بل يف ،  وقواه جامع املقاصد،املختلف

مثل ، ىعمومات النص والفتو إىل يةشهراألى دعو ولعله استند يف(: رامةكمفتاح ال قال يف

هو الذي خ يف احلسن يسالم والش ثقة اإليةوروا، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، يهحة الفقيصح

ه إطالقوهو ب، )١(ة والبضاعة مؤمتنانيعصاحب الود: ضاً قالي أ) الصالة والسالميهعل( عنه ،حيالصحك

خ يف ي الشريغ به قبله يف خصوص الفرض ال فلم جند من أفىتإ وى،ات الفتاوإطالقكه ريشامل للغرق وغ

  ).  لهالفاًاملبسوط خم

أمراً ظاهراً ى  ادعاملستودع عللوه بأن ،رةكة املبسوط والتذري فهو خك قول املالميما احتمال تقدأ

ا إف، دهي خبالف السرقة والغصب والتلف يف ،يهنة عليقامة البإن كميو  والنهب والغرقيقاحلركى فخي ال

وقد ، قبول قوله يتضيقى ص والفتو الن أن إطالق قد عرفتكنكل، نهيميا مع يهبل قوله فيق ية خفأمور

  . يقنة بعد التحقي والبنيمين دور الأم وك احلايقرنا سابقاً مسألة حتقكذ

ضعها يف : ولو قال، ابه ضمنيلو أمره بالوضع يف املرتل فوضعها يف ث(: قال يف القواعد :)العاشر(

  ضمن ي و،أحرز ألنه ضمنيبه مل ي فوضعها يف جكمك

                                                

  . ١ من كتاب الوديعة ح٤ الباب ٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )١(



١٧٠

 ،ديثرة السقوط من الكده احتمل الضمان لي فجعلها يف ،كبطها يف ثوبار: ولو قال، سكبالع

 له  امتثاالًربطه فإن ،ضمني فإنه انينس أو بنومى أما لو استرخ، ا أحفظ من الطرار بالبطّوعدمه أل

  . )١()ضمن لو جعله من داخلي وال، غراء للطرارإ ألنه م ضمنكط الرابط من خارج اليوجعل اخل

يف نقله  أن ماك، يةاخلصوص أو رادة املودع احلفظإن من ياريعدة ما تقدم من املعالقاى مقتض: أقول

من الواضح  أن ماك، نينظار املودعأ ومن الواضح اختالف ،ال أو يالتعد أو طيون من التفركيهل 

  . اختالف أقسام النقل

صندوق  إىل ولو نقل من صندوق:  بقولهكره القواعد بعد ذلكما ذيار فيلم املعيع كومن ذل

 ري ولو أمره جبعلها يف صندوق من غ،وتيالبك يانت للمستودع فهك ولو ، ضمنك للماليقوالصناد

سواء ،  فأدخل قوماً ضمن،ت وال تدخله أحداًياجعلها يف هذا الب: ولو قال، ضمنيا مل يهقفل فقفل عل

اخلامت يف اخلنصر فجعله اجعل : ولو قال، هريغ أو تيسرقها من دخل الب، بعده أو دخالسرقت حال اإل

  . سك خبالف الع،ضمنييف البنصر مل 

عن املبسوط  يك فقد حاملستودع يقصناد وك املاليق صنادني من الفرق باألولأما فرعه : أقول

ذا خالف إ احلرز فني بوصفه قد عكرامة بأن املالكوعلله يف مفتاح ال، رة وجامع املقاصدكر والتذيوالتحر

مع  إالّ الوديعةاً حلال يري تغكيف ذل ألن ،حرزأان كن إضمن وي فيه مأذون فريغان تصرفاً ك املستودع

  . داعياست الة الكة ويقا يف احلقإر يبل يف التحر، النقل إىل اخلوف واحلاجة

 ك الصندوق للمالنيفال وجه ظاهر للفرق ب، ضاًيهنا أ يتار اآلي قد عرفت املعكنكل: أقول

ك إىل املالنقل من صندوق  أو ،ان الصندوق للثالثك إذا اميلم احلال فيعومنه ، الصندوق للمستودعو

  ، سكبالع أو الثالث أو املستودعصندوق 

                                                

  .١٨٧ ص٢ج: قواعد األحكام )١(



١٧١

  . الدواب إىل  حال االصطبالت بالنسبةكذلكو

ا مل يه قفل فقفل علريلو أمره جبعلها يف صندوق من غ أنه وهو ،الثاينلم احلال يف فرعه يعومنه 

ما لو كان كف، رامة بأنه زادها حرزاًك وعلله يف مفتاح ال،ريبسوط والتحرعن امل يكان حكن إو، ضمني

  . ت وقفلهي فأدخلها يف البكقال له اطرحها يف صحن دار

 ورده بأنه ، ماالًيه اللصوص بأن فيهنبه عل ألنه لزمه الضماني :ومن الناس من قال: قال يف املبسوط

  . يهضمن بالتنبي الأن  األوىلضمن فبي مل  ماالًيهفن إ لو قال بلفظه

د القفل الختالف يريقد  أنه ماك، د عدم القفليريقد  فإنه ،رناهكار هو ما ذين املعكل: أقول

  .  ورده حمل تأمل،ان ما استثناه املبسوط هو املوافق للقاعدةكف، غراضواأل يالدواع

، أدخل قوماً ضمن ف،دخله أحدي ت واليلو قال اجعلها يف هذا الب(: أما فرعه الثالث وهو قوله

دخال الناس إ إذ ، نظر واضحيهفف، )هريغ أو تيسرقها من دخل الب، بعده أو دخالسواء سرقت حال اإل

 يكان احملكولذا ، هريدخال وغ التلف بسبب اإلنيلزم الفرق بيمنا إو، ةيعربط له بالود دخال الوعدم اإل

ضمن ي مل ،غرق أو تلفت حبرقأو ، نيرس واحلاني الداخلريما لو سرقها غيل فكاستش أنه رةكمن التذ

  .  سبب املخالفةريحبصول التلف بغ

 إذا ماكفهو ، وجب الضماني ل خمالفة الك ألن ،ىفخي  ما اليه فف،ط باملخالفةيأما القول بأنه تفر

س يل أنه ومن الواضح، ربط له باحلرز  مما ال،ما أشبه أو تشرب املاء ة واليع ودكاجعله عند: قال له

  . رامةك مفتاح اليه عليهما نك ،ضاًي بل هو جار يف الواحد أ،مك القوم معترباً يف احلدخالإ



١٧٢

رة كاملبسوط والسرائر والتذى هو فتونه إ( :رامةكأما مسألة اخلامت واخلنصر فقد قال يف مفتاح الو

ان كن إو:  قال،أسفل إىل رتليون اخلامت متسعاً كي أن صل يف صورة األريخوشرط يف األ، ريوالتحر

 إىل اًيان وضعه يف البنصر مفضك إذا ذاكو،  العباراتية وهو مراد يف بق،منلة ضمنف عند األيقاً يقض

ل فبلغ أسيان ك إذا س مباكد يف صورة العييالتق ينبغيو، ضمن لو تلفي فإنه كاحل أو سركتلفه بال

، اراًي حائز اختنيعن املعحرز األ إىل النقل أن ىعل له مبينكوهذا ، أوثق منهال فأصل اخلنصر إو، البنصر

  ). كذلى تأتي عند الضرورة فال إالّ القول بعدم جوازهى وأما عل

  . روهاكذاليت  يةلكحنو الى مر علس األي فل،ار يف املسألةي قد عرفت املعكنكل

 أما،  ضمنيهالبارد فوضعها ف أو  تفسد بالوضع يف املوضع احلارالوديعةانت كلو  :)عشراحلادي (

رف يعة ومل يعصاحل للود أنه ازكان عن ارتكن إو، ضمنيان عن قصد مل ك فإن ،ك بذلكمر املالأإذا 

،  اشتباه املودعاملستودع ضمن بأن عرف ك بذلاملستودعن عرف إ و،ضاًيضمن أياز مل ك االرتاملستودع

وهذا من ، ان حارك فاشتبه وزعم بأنه قال احفظه يف م،ان باردكاحفظه يف م: بيقال له الطب إذا ماك

  . شارة واللفظفروع ختالف اإل

والظاهر ، ضمنيهرباء مبا أوجب الفساد مل ك فحفظه وذهبت ال،كذا أو احفظه يف هذا: قال إذا مث

ت الناس يف يجعل م إذا أما، تالف مال الناس بشرائطه املقررةإهرباء من جهة كنة الكضمان صاحب ما

  . يةوجب الضمان لعدم املالي أنه  اليةفهو معصان احلار ففسد كاملكالفساد  إليه سرعيان كم

   أو مة املوافقة واملخالفةيق ي تساونيفرق يف الضمان ب ال :)عشرالثاين (



١٧٣

مة يوت قن تساإ يف البارد ضمن للمخالفة و فحفظه،ان حارك احفظ اخلبز يف م:فلو قال، ختالفهما

  . نياخلبز

 إىل رجع املاءأ مث ،كوعته مع أمره بذليسبب ما ممفظ ثلجه يف الثالجة حيلو مل  :)الثالث عشر(

ما ى وعل، احلرز إىل روه يف مسألة الردكما ذك ،خالف ألنه ضمنياملشهور ى  فعل،مجد الثالجة حىت

 ريغإىل ، به أذاد املاء اجلامد فجمده مثيري ان الكس املسألة بأن ك عكذلكو، ضمني  الكرناه هناكذ

  . مثلة من األكذل

فسخ الباب مث أو ، ص مث خاطهيفتق القم إذا ن مسألة املخالفة يف احلرز مسألة مام :)الرابع عشر(

أو ، زاًيمم أو ما أعطاه خملوطاًيس فكبالع أو ، مث خلطهماك للمالريالشعونطة ط من احليز اخلليمأو ، مجعه

ار فجمعها يغس بأن أودعه قطع كبالعأو ، بات مث مجعهاكارة والغسالة والربادة وسائر املري مثل السكف

بق له يء ومل يضر بالورق شيما مل يس فكبالعأو ، تابةكتب يف الورق املودع مث حما الأو ك، مث فسخها

  . ل يف عدم الضمان من بعضكورة أشكانت بعض املسائل املذكن إو، أثر

حرق أأو ، د العبد املودع عندهيما لو قطع ك ،الوديعةلو أتلف البعض املتصل من  :)اخلامس عشر(

قطع غصناً من أو ، هدم غرفة يف الدارأو ، جدع أنفها أو ذاأصلم  أو  الدابةنيفقأ عأو ، بعض الثوب

 أو أً منه خطكأما لو صدر ذل،  فال ختص البعض دون البعض،انةيخ ألنه كوذل، يعالشجرة ضمن اجلم

  تلفه  ضمن ما أك ذلحنوك أو  ذل أجازه يفكاملال أن بظن أو هكمل أنه بزعم أو اناًينس



١٧٤

  . مانةاألن يف خيمل  ألنه يضمن الباقيومل ، )١(ديل اليخاصة لدل

 أو ما لو أتلف درمهاً من صرةك ،أما لو أتلف البعض املنفصل منها، البعض املتصل إىل هذا بالنسبة

ون من كي ال ألنه ،ي ضمن ما أتلفه خاصة دون الباق،كما أشبه ذل أو جوزة من سلة منهما أو ضةيب

تالف  ال إلكضمنه لذلي فإنه ىتعد أو ضاًيأ يفرط يف الباق إذا نعم، ضمنها يحىت ي الباقانة يفياخل

ز يتمي وجه الى مزجه به علن إ لكدث ضمانه للحي بل ،اهيإعادته إلبعض بلزول ضمانه ي وال. البعض

  . ما سبقك

م كويف ح ،ضاًي أماعتجمة االي ضمنه وضمن قءاحلذا يفرد أو الباب يأتلف أحد مصراعن إ نعم

  . كما أشبه ذل أو د العبديجرح  أو خرق بعض الثوب إذا ماكتالف شبه اإلي ما نيتالف يف املسألتاإل

، د العبد املودع عندهيما لو قطع ك ،الوديعةلو أتلف بعض املتصل من : نيولذا قال يف مناهج املتق

ولو أتلف ، فه خاصة ضمن ما أتلأً منه خطكنعم لو صدر ذل، يعأحرق بعض الثوب ضمن اجلمأو 

ون قد كيأن  إالّ ،يما لو أتلف درمهاً من صرة ضمن ما أتلفه خاصة دون الباقكالبعض املنفصل منها 

دث ضمانه حياه بل يإعادته إزول ضمانه للبعض بي وال كضمنه لذلي فإنه ىتعد أو ضاًيأ يفرط يف الباق

  . ما مركز يتمي وجه الى مزجه به علن إ لكلل

 ،ة فالنيعود أنه يهتوب علك مءيته شكحنومها ووجد يف تر أو جن أو لو مات :)السادس عشر(

 ءيان الشكة فالن ويعء وديالش أن وجد يف دفترهأو ، كأشبه ذل ما أو يةة للموقوفة الفالنيعود أنه أو

يف ما قلنا جبواز التصرف ي ف،ة لفالنيعدراهم معدودة يف أمواله ود أن يهاتباً فكان ك أنه أو، موجوداً

  ى لها علي لتبدالوديعة

                                                

  . ١٢ من كتاب الوديعة ح١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: املستدرك )١(



١٧٥

م كاحلا أو الوارث أو يللوص ينان العاديتابة االطمكأفادت ال فإن ،ما تقدمى از علكهو االرت ما

 يثبات الشرعبعد اإل إالّ  إليهدفعهيال مل إو، ورثته بعد موتهأو إىل  إليه  سلمه،لهى ة ملن مسيعوا ودكب

  . كحنو ذل أو طيته يف شري وصأان قركذا  إتابة ماكثل الوم، روهكذ ماى تابة علكال اعتبار بالألنه 

وجد أو ، ة فالنيعود أنه يهتوب علكء ميته شكلو مات ووجد يف تر(: نيولذا قال يف مناهج املتق

ة يعوا ودكب يتابة العلم للوصكأفادت ال فإن ،ء موجوداًيان الشكة فالن ويعء وديالش أن يف دستوره

  ).طالقاإلى ا عليه فية ال حجتابةكال ألن يثبات الشرعبعد اإل إالّ  إليهدفعهي مل الإو، يهلإملن مساه سلمه 

  . م قاعدة العدلكن فاحملي نفرنيولو تردد االسم ب

ى املدعى أبد ودهيتبه بكواستشهد بأنه   الفالينءي بأنه أودعه الشيهعلى ادع إذا لم حال مايعومنه 

ان املثال يب يه أو ،ايهلإ رهينكأ نيتبت حك : قال مثالً،مئنانوجب االطيتابة مبا مل ك العذر يف اليهعل

 ،ط والتلفون حجةيون والشريو والتلفزيون مثل االعتراف يف الرادكيولذا ال ، كما أشبه ذل أو يذيلتالم

دوا من يعنعم قد ،  اهتماماًية القانونيةم العاملكها احملاريتع ومن هذه اجلهة ال، كذل إىل ئجلألعله إذ 

  . لقرائنا

، هارياح والطالق وغك والنيعة والرهن والبك واملضاربة والشرجارةرناه اإلكما ذي فالوديعةومثل 

 ووجد يف كحنو ذل أو نام نوماً مستمراً أو يهعل يأغم أو ذا جن إته ماكومثل موته والوجود يف تر

  . يع يف اجلمك لوحدة املال،ورةكتابة املذكدستوره ال

 ريغ إىل نه وضعها يف الصندوق الفالينأل عالماته وك نية وعيع وديهعلى علو اد) السابع عشر(

   ذاكالشاة املودعة من صفتها ن إ :قال إذا ماك، كذل



١٧٦

محر وضعه يف صندوقه األف ينأودعته اجلوهر الفال ينإأو ،  الصفاتكلم تليع ذا واملستودع الكو

  الصفاتكون تلكت ال الإ و،أوجب العلم فهو فإن ،ذا مثالًك ووضع فوقه قماشاً بلون يةته اجلنوبييف زاو

  .من القرائن إالّ والعالمات

ان ك و،حذائه فردة من فرديتأو ، يهباب يأودعه مصراعاً من مصراع أنه ى احلال لو ادعكذلكو

  . ية من القرائن العرفك ذلريغإىل  ،يةنوالفردة الثاالثاين ده املصراع يب

أطلقت من االصطبل واملراح وحنومها تأخذ  إذا اأ ك وعالمة ذلالدابة له أو الشاة أن ىولو ادع

 ،ا توجب قبول قولهأ ال ،ال من القرائنإون كا ال تإ ف،كوفعلت الشاة والدابة ذل ي،ت املدعي بيقطر

  . ما عرفتى لأورثت العلم عإذا إالّ 

 ألنه  أواملودع إىل اايت سواء إل،املستودع من الوديعةتسلم يل املودع من كلو و :)الثامن عشر(

ل وامتنع يك فطالبها الو، من سائر أقسام املعامالتكحنو ذل أو نسانباعها إل أو إنسانآجرها من 

ان بعد كن إو، ضمنيالة مل كم من جهة عدم ثبوت الويان عدم التسلك فإن ،يهلإمها ي من تسلاملستودع

ؤها له بعد عطاإالوجب  أن ل فالظاهريكطالبه الوي مل إذا أما، دفع اعتباطاً ضمنيمنا مل إالة وكثبوت الو

  . ها عندهءبقا إليه املنتقل أو  املودعءعلمه بعدم رضا

الطلبة ى  وجاء وناد،ما أشبه أو ن يف املدرسةيأطلب أحد الذ ينإ :ليكل للوكولو قال املو

خاف إذا  إالّ شهادزم اإللي ال أنه وقد عرفت سابقاً، وا عندهك باملستودععالمه من إ فالالزم ،التهكبو

  . تهءحنوه لربا أو شهادلزم اإليار فكنمن اإل

ة من يعودسلم اليل املودع من كو لو: نياملتقلم موضع الرد والقبول يف قول مناهج يعومنه 

ان لعدم ثبوت كن إو، ان اقتراحاً ضمنك فإن ،يهلإمها يل فامتنع هو من تسليكتودع فطالبه الواملس

   ليكطالبه الويولو مل ، ضمنيالته مل كو



١٧٧

لزمه ي  وال،ك بذلان هو جاهالًك إذا وا عندهكل ويكعالمه الوإلزم ينعم ، يهلإلزمه محلها يمل 

  . شهاد ضمن يف وجهن من اإلكتمي ألن ميولو أخر التسل، ظهراألى م عليهاد عند التسلشاإل

 صار  بأن،ال أو ييعحاله الطبى عل أنه  يفك وش،طلبها منه ة مثيعأودعه الود إذا :)التاسع عشر(

 أن  إىلميضمن بعدم التسلي مل ،كأشبه ذل  اجلنون أوماحالة أو رك السحالةيف  أنه أو، معتوهاً أو اًيهسف

سراع ب اإلجيذا كو،  يف الرديةمسألة الفور يف تقدم ماى  عليقل يف التحقي التعجيهب علجينعم ، تحققي

  . اركنخاف اإل إذا يف االستشهاد وحنوه

ز له جي مل ،ك ذلريغ أو مصنعاً أو معمالً أو اناًكد أو فندقاً أو أودع عنده خاناً إذا :)العشرون(

 أو يهز الغسل فجيولو أودع عنده ماًء مل ، ا وحنوهايهالة ف مبثل الص،ازكبقدر االرت إالّ ايهفالتصرف 

 ال أنه لو أودع بستاناً فالظاهرو، از باجلوازكان ارتكإذا  إالّ ،تصرف ألنه كأشبه ذل ما أو الوضوء به

ى مر عل إذا ضاًيوز له أجي بل ،كلزم حفظها عن ذليفال ، يةن الشرعيل املارة منه حسب املوازكضر أي

  . ل منه حسب حق املارةكأي أن البستان

ان الصندوق ك فإن ، يف صندوق مقفل عندهالوديعة من املستودعلو سرق  :)الواحد والعشرون(

 ن من السرقةكيان الصندوق املقفل من نفسه مل كن إو، ان من السرقة املوجبة للحدك كاملقفل من املال

  . املستودعحرز   الك احلرز حرز املالكواملنصرف من هت،  حرز املودعكتيهمل ألنه 

 إىل عمال احملتاجةعمل األ أو  فقرأ يف ضوئه،لو وضع عنده مصباحاً متوقداً :)والعشرونالثاين (

 نعم الظاهر، كضمن بذليفال ، ءي يف شالوديعة من التصرف يف كن ذلكية وحنوها مل اطياخلكالضوء 

  طفاء املصباح إمن التصرف أن 
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  . ن متوقداًكيمل  إذا ضائتهإكولو بالنفس 

ة عنده يعون ودكي أنه  فالظاهر،أخذ مخسه ممن عنده مالهي أن ل العاملك ولو :)الثالث والعشرون(

ما يله فيكء من ماله املوجود عند وي وحنومها يف أخذ شريل الفقيك حال توكذلك، واخلمس إىل بالنسبة

  . نييف املع يلكنئذ من اليون حكي و، املال موجودةنيان عك

اً يف يل أو ك،مشاعاً أو ،ية شخصنيون يف عكي أن نكمي يداعداع واإلياالست :)الرابع والعشرون(

ى  علنيتاب القوان أو كتاب شرح اللمعةك ك أودعت:دي زقال إذا ماك،  واحدكمردداً ملال أو  بل،نياملع

 واحد من ري خالفاً لغ،ما مل نستبعده يف بعض مباحث الفقهك كصحة مثل ذلى  بناًء عل،ديل الترديسب

 : فقاالنيك مالنيء مردداً بيان الشك إذا كذلك، وأحالوه عقالً أو ،ث أبطلوه شرعاًيح، الفقهاء

تسلمه  وكذا قال أحدمها ذلإو، هذا أو ا مودعة من هذاألم يعن مل إو ةيعا تصح ودإ ف،كأودعنا

  . ال فالإ و،ةيع واقعاً صار ودكان القائل املالك واملستودع

ستبعد ي فأعطاها مل ،الوديعةمال  أو عطائه مال نفسهإ نيه بِركه املريلو خ :)اخلامس والعشرون(

ان ماله أقل من مال ك إذا نعم، ل فرد منهكى عل إكراه يلكالى  علكراهاإل ألن ،ضاًيعدم الضمان أ

  . رهاً يف قدر التفاوتكن مكيمل  ألنه ، ضمن التفاوتالوديعةمال ى  وأعطالوديعة

 نياخلمسكم البعض يبتسل يتفكيان كمها له ويره بتسلكرهها املكأ مائة والوديعةانت ك إذا ومثله

  . كرهاً يف ذلكن مكيمل   ألنه،ان ضامناً للتفاوتكل ك فسلم ال، مثالًنيوالست

 فسلم البقرة ضمن قدر ،رهكان له شاة وللمودع بقرة فأراد أحدمها املكذا  إلم حال مايعومنه 

  .  البقرةكنهما ملاليالتفاوت ب
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 ،الوديعةالقاعدة بطالن عقد ى ان مقتضك ،فلس أو نيسفه أحد الطرف إذا :)السادس والعشرون(

 ال  الزمة حىتالوديعةست يول، الغرماء يف الفلس ىلإ و، يف السفهيهولىل ك إ املال من املاليةالنتقال وال

 والنقطاع ،بطالا باجلنون واملوت وحنومهاى ولذا اتفقوا عل،  بل عقد جائز،يهؤثر السفه والفلس في

  .هري مبال غيفكمال نفسه فى  علية من الوالاملستودع

صل ان األكالبطالن ى ل عليدل ث الي حك شذاإف، كجب ذل أوالعقد ألن ،ن رمبا احتمل العدمكل

  . يها وليهز له التصرف تصرف فجيمل  إذا مراألى  منته،البقاء

 يهف ي وعند،فالسهإضاً بسفه أحدمها وي أالوديعةح ببطالن عقد يصرح يف التنق(: قال يف املناهل

 ،)اط أوىلي االحتةراعان مكول، م عن املعارضيصل السل القوة لألية واحتمال عدم البطالن يف غا،إشكال

  . ىانته

  . الصناعة إىل ح أقربين ما صرح به التنقكل

ت كخنث مث تر فإن ذاك كأودعت: كرة بأنه لو قال املالكصرح يف التذ :)السابع والعشرون(

  .ناًيد أميعانة مل ي اخلك فخان وضمن مث تر،ناً يليانة عدت أمياخل

 أن رناه منكن الظاهر مع الغض عما ذكل، طسق ينئذ حىتي بأنه ال ضمان حكذلى واستدل عل

 تضي عدم الضمانيقمثل هذا القول  أن ،كصرح املالي ن ملإو مانةام األكوجب أحيانة يالرجوع يف اخل

  . يك الضمان املالريضمان شرعي غى ل علي الضمان فال وجه للضمان بعد عدم الدلرفع إذا كاملالألن 

ان كن إا ويهاط في االحتكنبغي تري فال، شكال اإليةدي يف غاهذه املسألة عن: قال يف املناهل ولذا

  . لو عن قوةخي احتمال عدم الضمان ال

 أنه القابضى فادع، طيتفر  تعد منه والري فتلف من غه ماالًريلو قبض من غ :)الثامن والعشرون(

   أنه الصناعةى  فمقتض،ان قرضاًك أنه كاملالى  وادع،ةيعان ودك
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ون ك يثر حىتكل واألقنهما األيس بيفل،  أمران متقابالنالوديعة والقرضألن  ،حالفتمن مورد ال

  . صل مع أحدمهااأل

 يةن يف املقام رواك ل،القابض االستقراضى  وادعيداع اإلكاملالى  بأن ادع،سكلم حال العيعومنه 

املختلف سحاق بن عمار الذي وصفه بالصحة يف إ وهو خرب ،ب القول اجي نيالصورتى حدإخاصة يف 

  . جلة من املوثق وعده بعض األ،اضيوالر

 عن رجل استودع )عليه السالم( احلسن أبا سألت:  قال،خ والصدوقيوالش ينيلكوقد رواه ال

 ، قرضاًكيانت علكمنا إ: خروقال اآل، ةيعودى انت عندك: فقال الرجل،  ألف درهم فضاعترجالً

   .)١(ةيعت ودانكا أنة يم البييقأن  إالّ املال الزم: قال

خ يف املوثق عن يوالش ينيلكالى رو: جلة قائالًبعض األ إليه ضد هذه ما أشاريع :ويف املناهل

فقال ،  ألف درهمكيعل يل:  يف رجل قال لرجل،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ضاًيسحاق بن عمار أإ

  . )٢(نهيميع القول قول صاحب املال م: )عليه السالم(  فقال،ةيعنها ودكول: الرجل

 ايفكساض واإليح والريرة والتبصرة واملختلف والتنقك والنافع والتذية النهاكذل إىل ولذا ذهب

  .يهاخلالف ف ينف أو يهبل صرح بعضهم باالتفاق عل، عن بعضهم يكما حى عل يواحلل

رناه كا ذنا نقول مبكل اخلاص ليالدل الولو، االعتبار إىل أقرب ي فهكروها لذلكذاليت أما الوجوه 

   .سابقاً

   ده أوالًيء يف يبأن الش أقر ألنه :قال أنه س منيدرإعن ابن  يكمثل ما ح

                                                

. ١ح من كتاب الوديعة ٧ الباب ٢٣٢ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ١ من كتاب الرهن ح١٨ الباب ١٣٨ ص١٣ج: الوسائل )٢(
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 وهذا ،)١(ترده د ما أخذت حىتيالى عل: قال )صلى اهللا عليه وآله(  والرسول،أمانةونه كى وادع

بل قوله يف يق تسقط احلق الذي أقر به لصاحب املال فال ي وهالوديعةى خذ والقبض وادعقد اعترف باأل

  . كذل

ى الء عليضمان باالست من وجوب اليهل دعواه ما ثبت عليزياملتشبث  ألن :رةكومثل قول التذ

  . كان القول قول املالك ف،ريمال الغ

قراض وعدمه وهو حمتمل اإل إليه د أقر بوصول املاليذا ال أن  من:حيومثل ما عن التنق

ان كنة ومع عدمها ي البيهل الضمان فعليزيما  يدعي أنه ىل ع،نيحتمالحد االمرجح أل وال، داعياالستك

  . كالقول للمال

ون كث تي حمانةاأل خرجت عنه ، املوجب لضمان ما أخذهديالى عل بعموم :اضيومثل قول الر

  . يةشمله عموم الروا ييالباق يوبق، يةورواى  فتومجاعمعلومة باإل

 تعد ري فتلف من غه ماالًريلو قبض من غ(: ث قالي حنيظهر وجه النظر يف قول مناهج املتقيومنه 

، نهيمي بك فالقول قول املال،ان قرضاًك أنه كاملالى ة وادعيعان ودك أنه القابضى ط فادعيمنه وال تفر

القابض االستقراض ى  وادعيداع اإلكاملالى س الفرض فادعكولو انع، يهلإ له ردها نينعم مع وجود الع

ط ي تفرري عند التلف من غيهقراره بلزوم البدل عل قول القابض إلميو قلنا بتقدول، كدم قول املاليقل يفق

  ). ان أحسنكتعد  وال

 موضع التحالف وال أنه رناه منك ما ذيهأما فرعه الثالث فف، ما عرفتى  علنياألول يهن فرعإف

   ريهم املناط وهو غيفأن  إالّ اللهم، كل خمرج عن ذليدل

                                                

  . ١٢ من كتاب الوديعة ح١ الباب ٥٠٣ ص٢ج: املستدرك )١(
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  .مقطوع

ى ما لو ألقك، صاحبه مع بقائه إىل  رد املال املفروضإمكان عدم  التلف صورةةلحق بصوريمث إنه 

ما صرح ببعض الفروع ك، كما أشبه ذل أو مره يف األرياغتصبه الغاصب منه مع تقص أو يف البحر

  . رةكالنافع والتذ يكورة يف حمكاملذ

  .ية الثانيةروا الإطالقى وهو مقتض:  قال،يهخالف ف مما ال أنه  الظاهر:ويف املناهل

 يالقول قول الودع أن اضي فعن الر،كاملال إىل يه املال املتنازع فنيمن رد ع ين الودعكمت إذا مث

 يهب فير وال يمع عدم التعذر القول قول الودع أن نيتلف الع أو تعذر الرد إذا هم من قولهيفو: قائال

  . يف التلفح ي واخلرب املتقدم صر،ني فله رد نفس الع،صالة عدم القرضأل

ان الربح كتساب ضمن وكة بايعلو تصرف يف الود أنه  الفقهاءنياملشهور ب :)التاسع والعشرون(

نت ك ينإ: )عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل:  قال، عن مسمع،يهب والفقي التهذيةومستنده روا، كللمال

نت ك باملال الذي نيت بسنكبعد ذل جائينمث إنه  ،يهعل  وحلف يليه فجحدن ماالًاستودعت رجالً

 ك مع مالكل ي فهكالف درهم رحبتها يف مالآ فخذه وهذه أربعة كهذا مال: فقال، اهيإاستودعته 

ت ينت استودعته وأتك منه وأوقفت املال الذي حآخذ الرب أن تيفأخذت املال منه وأب، يف حل واجعلين

ن إ ،لربح وأعطه النصف وحللهخذ نصف ا: )عليه السالم( فقال:  قالى، فما تركياستطلع رأ حىت

   .)١(نيب التوابحيهذا رجل تائب واهللا 

،  بأمجعهك والربح للمال،ان ضامناًك كذن املالإ رية من غيعبالود ياجتر الودع إذا :قال يف املختلف

  ، همريخان وسالر وأبو الصالح وابن الرباج وغيقاله الش

                                                

. ١ من كتاب الوديعة ح١٠ الباب ٢٣٥ ص١٣ج: الوسائل )١(
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  . د فصليوابن اجلن ،طلقواأا نابأن أصح إالّ ،ديذا قال ابن اجلنكو

  .وللمودع الربح سرخي ما يه فعلالوديعة مبال املستودعاجتر ن إ :قالنه إ وعن املراسم

 ،ل حبسب القواعدكقوهلم مشن إ :املشهور قائالًى  علكيف جامع املدار يل اخلونساركوقد أش

ن ردها إو صحت كأمضاها املالن إ يةمعاملة فضول ي فهالوديعة نيانت بعكن إ التجارةحيث إن 

يف الذمة مع دفع  يلكانت بالكن إو، لكمضاء مشاإل إىل ظهر منه الصحة بدون حاجةيفما  ،بطلت

مة مع عدم يالق أو  وغرامة املثلمكان مع اإلالوديعةالقاعدة استرداد ى ة عما يف الذمة فمقتضيعالود

ن إو،  ما يف الذمةأداءل يف صحة مثل هذه التجارة بقصد كتستشأن  إالّ يون الربح للودعك ومكاناإل

 التاجر وال يون الربح للودعكجارة وتالقاعدة صحة الى صرف مع الضمان فمقتضتذن يف الأ كان املالك

عليه ( مامون أمر اإلكي أن نكمي ف)١( يةأما الروا. ري ما يف الذمة مبال الغأداءجمال للشبهة من جهة قصد 

، نيمع وقوع التجارة بالع إليه حساناًإاه يإعطاء النصف إة ومضاء املعامالت الواقعإخذ أمراً ب باأل)السالم

  ). يحسان الواقع من طرف الودعوا مبا يف الذمة من باب قبول اإلكمر بأخذ نصف الربح مع أو

 إذا مايف لة املال والعمل حىتيالربح حصحيث إن طبق القاعدة ى  عليةون الرواكت أن بعدي ن الكل

 ومثله مقسم ،ةيقما هو احلقكرون الربح منهما يالعرف  فإن ،ء باب الوفا مننيالعى عطأاً ويلكباع 

م يراه العرف التقسي ماى ال فمقتضإو بالنصفان كالزمان يف املضاربة  كأن الربح يف ذلك و،نهمايب

  ن ينهما حسب املوازيب

                                                

. ١ من كتاب الوديعة ح١٠ الباب ٢٣٥ ص١٣ج: الوسائل )١(
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  . تاب االقتصادكرنا فيكذ ماكمها ريغ أو النصف أو من الثلث ، بالنسبةيةاالقتصاد

  خبالف ما، وحنوهاية والغصب والعارالوديعة نيفرق ب  الحسب القاعدةى مر علان األكث يوح

أما حسب ، راه العرفي هذا حسب ما ،كهم املاليفل خاص ومل يص للقاعدة بدليختصنه إ قلناإذا 

 فمن شاء الًي يف املناهل تفصيهالم فكوقد فصل ال، هري وغكره جامع املداركبعد ما ذي الالصناعة ف

  . راجعه

 واجتر ا الوديعة يف املستودعلو تصرف (: ث قالي ح،نيره مناهج املتقكما ذيالم فكلم اليعومنه 

جازة إى انت موقوفة علك املودعة نيالعى وقعت املعاملة علن إ أنه ىقومث األ،  ضمنهاكذن املالإ ريبغ

، يعن رد فسد البإو،  منه للمستودعءيش  والكله للمالكان الربح كأجاز صحت املعاملة و فإن ،املودع

 الوديعة بدل يه وعل،له للمستودعكان الربح ك و وفاًء صحت املعاملةالوديعةيف الذمة ودفع ى ن اشترإو

  . )قاصر أو املك لالوديعةون ك نيله بك كفرق يف ذل وال، مة وهو آمثيق أو من مثل

 لون ريتغ أو تفه طعم اخلل أو وانيمنا هزل احلإ وك هذا مال:املال قائالً يلو رد الودع :)الثالثون(

قال ن إ أنه والظاهر، ما عرفتى  علنيأم ألنه  قبل قوله،طيتفر أو  تعدري من غكما أشبه ذل أو القماش

نة يالب إىل اجيواحتمال االحت،  تقدماضاً ملي أنيمبل قول األيق ،هريغ ان مايلكمنا إو س مايلي هذا ل:كاملال

  .وجه له ال

 املستودعحلف مث إن ، منه من باب التقاص عن ماله خذس ماله جاز له األي بأنه لكقطع املالن إو

  مالهنيله وبى  املعطني من مال آخر بقدر التفاوت باملستودعان له التقاص من كال إ و،ك للمالءيفال ش

  . نهما تفاوتيان بكن إ

  خر  واآلك هو مالنيئين الشيأحد هذن إ :يقال الودع إذا :)الواحد والثالثون(
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ن اختلفا إو، ما أشبه أو ةكل واحد واحداً من باب الشركا أخذ يتساو فإن ،ينيوال أعلم التع مايل

 أو  آخرنسانخر إل واآلك أحدمها ل:قالن إ ذا احلالكو، نهما لقاعدة العدليالتفاوت ب أن فالظاهر

  . كما أشبه ذل أو موقوفة

 كما أشبه ذل أو إجارة أو ة عندهيعود أنه ما لو اختلفا يفأدم  مما تقنيقد تب :)والثالثونالثاين (

ون كف، املآل املالحظ يف الرتاع املصب ال أن هري وغءتاب القضاكرنا يف كوقد ذ، ان الالزم التحالفك

ى  علالوديعة ميوجب تقدي  ال،صل عدم اشتغاهلاواأل الوديعةخذ خبالف  توجب اشتغال ذمة اآلجارةاإل

  . جارةاإل

  . نده اآليوحة ملن بكمن: خروقال اآل، مة مستأجرةاألن إ :قال أحدمها إذا مايلم احلال فيعمنه و

ثبات حق إ يهان علك ،أخذا تقاصاً: املستودع فقال مانةاأللو طلب املودع  :)الثالث والثالثون(

 يهان علكن يءدعاثبات أحد االإن من كتميمل  فإن ،التقاص إىل اضطر ره املودع حىتكاملودع أنى له عل

م يهن تصرف علك مل تكنالنفقة أل سائر واجيبك أو زوجتى  صرفتها عل:قال إذا كذلكو، يهلإردها 

  . منهما إىل أي يدي بدوما لعدم وصول كفعلت ذلأو ، نيعدول املؤمن أو يم الشرعكفاستأذنت احلا

: م قالك املودع عند احلايهعلى ادع وملا ، املال وتلف املالاملستودعسلم يلو مل  :)الرابع والثالثون(

 يوط أو أجر الفاحشة أو لعب القمار أو نفاقها يف شرب اخلمرإ ا بيةد املعصينت ترك كن ألكما سلمت

  ال،ادعاء ألنه ال  أو،نيأم ألنه بل قولهيق فهل ،ما أشبه أو وان مستودعاً عندهيان احلك إذا مايوان فياحل

  . اط واضحيل االحتي وسب،ب ما تقدم يف بعض املسائل السابقة العدمان ظاهرهم حسكن إو، األولبعد ي
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 أو اًيهسف أو راناًكس أو ان جمنوناًكيف وقت طلبه  أنه ىطه وادعيعمل  إذا مايلم احلال فيعومنه 

نت ك كنأى ادع إذا كذلكو، ان للمستودع احلق يف عدم ردهكثبت  إذا  مما،كما أشبه ذل أو مفلساً

  . ان املال مودعاً عنده من مورثهك إذا مايد وقت الطلب في رشريغ أو  بالغريغ

 ،كمورث إىل  رددت: فقال، املالاملستودعى الوارث على ادع أنه إذا الظاهر :)اخلامس والثالثون(

س ادعاء يدرإ بل عن ابن ،ابصح األنيوهذا هو املشهور ب، ما عرفتك نيأم ألنه نهيميالمه بكمسع 

الة كتاب الوكمن العالمة يف املختلف يف  إالّ يهخالف ف ال أنه  الظاهر:مع الشتاتويف جا، يه علمجاعاإل

  . القبولى  قوكنه بعد ذلكل، كذلى ل علكث أشيح

ى مناء علاأل(: الةكتاب الوك يف قال فإنه ،ضاًي أيه علمجاع اإل:وعن ابن فهد يف املهذب البارع

  : ثة أقسامالث

بل يق فهو حمسن حمض فك لنفع املالني وضابطه من قبض الع،اًعإمجابل قوله يف الرد يقمن : األول

صل األحيث إن ل العالمة من ك واستش،املستودعكة وءساحسان باإلقوله يف ردها حذراً من مقابلة اإل

  . ابصحتاب فتواه مبوافقة األك وجزم يف ،عدم الرد وهو قادر

  .  واملسترهن واملستأجرريستعاملك لنفعه ومصلحته ني وضابطه من قبض الع،مقابله: والثاين

فمن غلب ، ل جبعليكاملضارب والوك ، والقابضك املالني بك ونفعها مشترنيمن قبض الع: الثالث

ى ضاً دعويوعن ابن مفلح أ،  اعترب قول العاملمانةاأل ومن غلب جانب ،كجانب النفع اعترب قول املال

  ).يه علمجاعاإل

  ى فخي ن الكل
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والعمدة ما ، كلنفع املال  لنفعه الاملستودعودع املودع املال عند يفقد ، ن ضابط ابن فهد غاليبأ

  . نيأم أنه عرفت من

هل  و )١(لي من سبنياحملسنى ما عل: من قوله سبحانه إليه ملاعما تقدم اإل إىل ضافةهذا باإل

ل يالنصراف السب يهل علي سبنيماألى احللف علن إ اليق وال،  وحنومها)٢(حساناإل إالّ حسانجزاء اإل

  . عن مثله

ل يكوى  يف الرد علاملستودعمن ى الدعو أن ضاً يفيالخالف أ أنه الظاهر(: يمث قال احملقق القم

ل يكل واحد من الوكف، لي الدلطالقره إلكما ذك وهو )لكاملوى مثل دعواه الرد عل ضاًياملودع أ

  . يهل آخر قبل دعواه فيكوى ل ورد عليكمن و أو خراآل إىل أخذ من أحدمها ورد أن لكواملو

الوارث مل  ألن نةيالب إىل وارث املودع احتاجى  الرد علاملستودعى أما لو أدع(: كأما قوله بعد ذل

 جن أن  بعديهللو ي الوارث واملورث واملعطنيفرق ب ال أنه  منيهفقد عرفت يف السابق ما ف، )ناًيعله أمجي

  . كباملالل العموم ولو يظاهر الدل ألن ،ما أشبهأو 

، قرضنه إ خروقال اآل،  أنه إجارةأحدمهاى لو مات املورث وله وارثان ادع :)السادس والثالثون(

وجه لتعدد  ال إذ ،نيميال إىل مروصل األ إذا ماي واحدة فنيمي يةفاكفالظاهر ، ةيعا ودإوقال من عنده 

  . ذا يف أمثالهك و، الشامل للمقامطالق بعد اإلنيميال

، حصة له منها ال إذ ،حق للزوجة يف التنازع معه أودع عنده أرضاً فال إذا :)لثالثونالسابع وا(

   يف املستودعد يف التنازع مع األوالحق لسائر   الكذلكو

                                                

  . ٩١اآلية : سورة التوبة )١(

  . ٦٠اآلية  :سورة الرمحن )٢(
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  . ما تقدم مثلهك ،رب فقطكا هو الولد األيهطرفه ف فإن ،احلبوة

 ،قرض مثالً أو إجارةنصفه ة ويع نصفان نصفه ودءيالشن إ :قال املستودع لو :)الثامن والثالثون(

وجب تعدد ي تعدده ال أن ماك، يهوجب وحدة العقد علي ء اليوحدة الش إذ ،مهكل نصف حكان لك

  . يهالعقد عل

 ورمبا ،ة واحدةيغ يف صنياحكنك ،نيتيععلهما ودجيمبا  فرنيئيلو أودع عنده ش :)التاسع والثالثون(

 أن إمكانرنا يف بعض املباحث كوقد ذ،  تابعة هلمايةنيثنام يف الوحدة واالكحواأل، ة واحدةيععلهما ودجي

نعم يف ، ار وحنوهيوتظهر الثمرة يف اخل، اً واحداًيععل هلما بجي وأن ،ة واحدةيغ يف صنييع بنيعل لبضاعتجي

  . واخللع وحنومهاالطالق  ىل إ بالنسبةكذلكو، نياح واحد المرأتكجعل ننكمي اح والطالق الكباب الن

وان يهرب حأو ، يهلإل يواين الساأل أو متعةجاء باأل أو ،داره إىل ح الثوبي الرريط إذا :)ربعوناأل(

سته يوان بفري حءجاأو ، حمله إىل اللص بضاعة الناسى لقأأو ، تهيالشاة والغزال وحنومها ودخال بك

  فلعدم استئماناألولأما ، يةشرع  واليةك مالأمانةن ك مل ت،كذل ريغ إىل ،باملطاردة حنوه أو ةكاململو

ربه جيث ي حبيةمهاأل ان منكإذا  إالّ اللهم، رع لهاستئمان الشاى ل عليدل نه الين فألوأما الثا،  لهكاملال

  . امهاك هلا أحية شرعأمانةأخذها صارت  إذا نعم، يهالشارع عل

 أمانةت يبقة يعانفسخت الودإذا ( :المهكثناء  أ فقال يفاألولل االقواعد باملث وقد مثل العالمة يف

أخر  فإن ،عالم صاحبهإ يهب علجيداره و إىل حيه الرريالثوب تطكبل قوله يف الرد يقده فال ي يف يةشرع

 ناًكأخر متم إذا ضمني ال أنه د عن الفخريالشهى كولذا ح، يهوقد عرفت وجه النظر ف، )ناً ضمنكمتم

ره كذ ماى م علكنفسهم حاأى ل تسلط الناس عليدل فإن ،القاعدةى  وهو مقتض،مع التصرفإالّ 

  . ةالعالم



١٨٩

قوله عندي ثوب وله ك ،أمجل أو فاسق إىل ىولو أوص: قال يف القواعد :)بعونرالواحد واأل(

 نيمكاحل  يفكاملقاصد واملسال جامع وريرة والتحركة التذري هو خ:رامةكويف مفتاح ال .أثواب ضمن

  . وظاهر املبسوط يف الثاين األول ح يفية املفاتريوخ

 موجباً للضمان ونكيمنا إو، اسق موجباً للضمان مطلقاًفإىل  يةس الوصيل أنه  نظر وهويهف: قولأ

 انة أوياً وخيعيون تضكي أن اريفاملع، ان وحنوهي النسريثكالعادل ال إىل  بالنسبةكذلكو، اًيعيان تضكإذا 

 أو ذ لضعفهين التنفن مكتمينه ال كان لي النسريثك ريعادل غ إىل ىما أوصي احلال فكذلكبل ، ال

  . كما أشبه ذل أو يه علءعدااألء اليالست

ا يهمع السلطان عل ألنه ،يعيد يف التضيالفاسق تز إىل يةرامة بأن الوصكم يف مفتاح الكولذا علل احل

  . انةياخل إىل أقرب

ما  أو يفضع أو فاسق مستهتر إىل قلبنامث  يعادل قو إىل ىأوص إذا ية الوصيريلم لزوم تغيعومنه 

 من باب يةالوص إذ ،ىفك يعادل قو إىل  فانقلبايفالفاسق والضع إىل ىلو أوص أنه ماك، كأشبه ذل

  . لما حتققت صحتكف مانةاأل

  .الوديعةل بعض كل أو ،ني متعاوننياثن إىل يةف الواحد لزم الوصكيمل  أنه إذا لميعما ك

  . دواح إىل يةأضر االثنان بالتنازع وحنوه لزم الوص أنه إذا ماك

 الورق يةومة مبا أوجب سقوط مالكت احلريفتغ يةودع عنده النقود الورق ألو :)ربعونواألالثاين (

ل مل يصرح بعدم التبدن إ نعم، مانةانة وخالف احلفظ واأليخ ألنه ان ضامناًك الّإ و،لهاي تبديهوجب عل

ذا كو، ةيقثار العتون من اآلكا ستمة أليون يف املستقبل ذات قكها لتءد بقايري ورمبا ،ءي شيهن علكي

  .  يف حالة احلرب وحنوهاكع مثل ذليقما ك ،حنوها وةريبكوراق قلة مة األيقلّت ق إذا حال ما
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ل يالتبدى از علكان االرتك فإن ،لو أودع عنده البضاعة فأخذت يف الترتل :)ربعونالثالث واأل(

  . كم ذليهال مل إ و،بدل

 ن به بأسكيحمل التضخم مل  إىل  فنقلها، البضاعة يف حمل الترتللو أودع عنده :)ربعونالرابع واأل(

ى ار عليحال فاملع أي ىوعل، اخلالفى از علكاالرت ألن س فالكأما الع، كذلى از علكان االرتكإذا 

  . ازكاالرت

 الوديعةانت ك و،ها ودون النقدريأخذ بضاعة خاصة دون غيان الظامل كلو  :)ربعوناخلامس واأل(

بضاعة  إىل  ال،از الغالبكاالرت ألنه ،النقد إىل لهاي تبديهلزم علي أنه  فالظاهر،بضاعة اخلاصة الكمن تل

  . ىأخر

 يه وجب عل،املستودعر فأسلم يافر عند مثله مثل اخلمر واخلرتكلو أودع ال :)ربعونالسادس واأل(

رنا شبه هذه كوقد ذ، الوديعةم كوجب سقوط حي عنده ال كعدم صحة التمل إذ ،كاملال إىل ردها

 أما، املستودعما أشبه فاستبصر  أو ذاًيأودع املخالف ملخالف مثله نب إذا ذاك و،تاب الرهنكاملسألة يف 

  .  فتأمل، الرديهب علجي فال ية عن املالالوديعة املودع فالظاهر سقوط نياستبصر يف املسألتإذا 

 أو سرهك فالظاهر وجوب ، أشبهما أو باًيصل أو لو أودع عنده طنبوراً :)ربعونالسابع واأل(

  . نيلي الدلني مجعاً ب، للمودعءجزاه ورد األكيكتف

 الإضمن وي أمناً مل يقان الطرك فإن ،ن من أخذ احلوالة ومحل النقدكلو مت :)ربعونالثامن واأل(

  . مانةاألى خالف العمل مبقتض ألنه ،أخذ احلوالة ومحل النقديمل  إذا ضمن

 أمانةد ي و،د قهر وعدواني :نيقسمى د يف الشرع عليال أن ىفخي ال :)ربعونالتاسع واأل(

فوض  إذا ماي ف،يةك مالأمانة: نيقسمى د االستئمان عليو، مثد الغاصب الظامل اآليكد القهر يف، واستئمان

   وما يه ووصيهله ووليكوكحنوه ك أو املال
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  .  ومن قام مقامهكتئمان املال بدون اسنساند اإليع يف يقء الذي يالش ي وه،ية شرعأمانةو، أشبه

ا ما أذن يف االستري وغيةفاك الروضة والية الشرعمانةاألف وقد عرا شرعاً ومل يهالء عليمها بأ

  .كا املاليهفأذن ي

أمره الشارع  إذا ماك األولف، ون بدونهك وقد ت،كره املالكون مع ك قد تية الشرعمانةاألمث إن 

أخذه منه من ي ف،ا تقدم يف بعض الفروع السابقة أمثلة لهمك ،ر بهكل املند فعيري ألنه دهيبأخذ املال من 

  . واضحالثاين  و،دهي بأمانةون كنئذ تيوح، ركعن املن يباب النه

 نيل عك فاخلاصة ،خاصة وعامة: نيقسمى  علمانةاأل أن ضاح النافعيإوعن املهذب البارع و

 ،هاكمساإى أقره الشارع عل أو ،طلبهاي ومل ذنه مث أخربإ ريبغ أو ذنهإها بك مالريد غيحصلت يف 

هو اليت  نيا والعيهل علك املرهونة واملستأجرة واملونية واملضاربة والعك ومال الشريةة والعاريعالودك

  .  املقبوضة بالسومنيا العيهدخل في و،ايهعل يوص

 ة بعديعالود يهدخل في ل،هاكمساإى د ما أقره الشارع عليزنه إ :ما معناه املهذب يكقال يف حم

 يةالشارع جعل له وال فإن ،لوارث اذياملستودع بعدم تنف علم مع سالماإل حبجة املشغول وت املودعم

د يا يف إضاً اللقطة في أيهدخل في ول، مضمونةريجار غيوقت االست إىل دهي فهي يف ،جار للحجياالست

  .ا لالحتفاظيهده عليالشارع أقر  بل، كذن املالإ ال بطقلتامل

تقر  ال أن تهايوقض، ية الشرعمانة األيف تدخالن يف تعرنيهات أن رامة بأن مرادهكوفسره مفتاح ال

وأما العامة :  قاال،مكاحل  يفيق التوافمكان إل،دخاهلما يف اخلاصة إلكزاد ذلي أن  فوجب،مايهدمها علي

    جهة التعديريغى  علك مع عدم علمه بذلكاملال ريد غي حصلت يف نيل عكفهي 
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 أمور املنيالعكو، لم الوارثيعها ومل كمات مال إذا ةيعالودك و،إنساندار إىل ح يه الرريطيالثوب ك

ان كناً وعلم به يله معى ان املوصكولو ، لميع ال من إىل بدفعه أو هيقبتفرى  واملال املوص،هريغإىل بدفعها 

  .  خاصةأمانة

 فلو تلفت قبله مل ،انتهاء املدة أو مع الطلب إالّ ب دفعهاجي ال أنه  اخلاصةمانةم األكح مث إن

، ما تقدم يف بعض املسائل السابقةى الفور العريف على الدفع عل  العامة وجوبمانةم األكوح، ضمني

  .طيان يف الضمان مع التعدي والتفركرتشيو

ملقداد خ يف املبسوط وايعلي والش فقد عد أبو،  املستأجرة بعد انقضاء املدةنيالع وقد اختلفوا يف

  . يةك املالمانةا من األأ و،كخالف ذلى ثرون علكن األكل، ية الشرعمانةوا من األكعنهم  يكاحملى عل

  .األول از فمنكوعدم االرت،  فمن الثاينكاز من املالك االرتنيل بيالقاعدة التفصى ومقتض

اه عند يإودعه ستيالسارق حسبة دون ما  أو نتزع من الغاصبي ما ية الشرعمانةدخل يف األيو

  . كالم يف ذلكما تقدم الك ، والتصدقيفعندهم لقطة يف وجوب التعر فإنه ،املشهور

 وهو ،التصدق ا أو هاكمال إىل ب ردهاجي اليت يةمانات الشرع من األكاملال اهول املال أن ماك

، مر من أول األكالون جمهول املكيأو ، هلهجيوم مقامه مث يقما  أو هك من مالنساند اإليصل يف حيما 

متاعه عند هذا  ي مث ذهب وبقكحنو ذل أو قافلة أو خان أو  يف فندقإنسان مع نسانان اإلك إذا ماك

رنا كما ذى  علكما أشبه ذل أو ،ك املالنسان اإلكالظامل ذل مطاردة أو أاخلط أو  من باب الغفلةنساناإل

  . تاب اللقطةكله يف يتفص

 النعال يف  منيهع االشتباه فيق ما ك وجمهول املالية الشرعمانةومن األ: رامةكقال يف مفتاح ال

  م الظامل كاحلا ؤخذ منيشبهه ما ي و،ماتما واحلاراتيالز
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 إىل ن من الوصولكتمي  النساناإل ألن هيفتعر يدجي لم صاحبه مما اليع حرام وال أنه مما علم

  .)١( تعرفه ومل تعرف بلدهيفك: )عليه السالم( ونس قالي خرب ويف، من قام مقامه أو هكمال

 ،نيصاال حسب املوازيإ يهل إصاهلايإ قبل ك العامة اللقطة مع ظهور املالية الشرعمانةمن األ أن ماك

ا يه وفنساناإل إىل ترسلاليت اا مثل الظروف أصحرف يع الاليت ا يواملراد اهلدا، تب املرسلةكا واليواهلدا

  .هاكرف ماليع ا واليهراد جواا علي ونساناإل ىلإتب املرسلة ك الكذلكو، الطعام

، احلرم إىل اًيب رده فوراً عرفجي فإنه ، أخذه من حمرمحلّم أو ،د املنتزع من احملرميومنها الص

  . ة يف احلرمك ومن الشب،يهداويد من اجلارح ليص الصي ختلكذلكو

 من أخذه بدالًي أو باع يحىت ية شرعأمانة فهو ، جنس حقهريضاً ما لو ظفر املقاص بغيومنها أ

سبه من ك وما ،ريوانون من مال الغ ؤخذ من الصيبي وما ،نيمرال األكوز يف التقاص جي ألنه ،جنسه

 خذ واجباًان األكسواء ، حسانما من باب اإليهدية عند خوف تلفه بأيعا ودمؤخذ من ماهلي  وما،قمار

  . وانيأخذه من حيحال ما  كذلك، واناًيتسلمه منهما نسي ما كذلكو، مستحباًأو 

عزل  إذا وما، جنونه أو موت املؤمتن أو جنونهك أو  مبوت املاليةك املالمانةاألوما بطل من 

 أمانةلها تصبح كما تقدم يف بعض الفروع السابقة ى سفه عل أو  نفسه مع علم املودع وبدونهاملستودع

  .يةشرع

من قام مقامه من  ىلإف الإو، علم بهن إ اًي عرفها فوراًكمال إىل ب دفعهاجي ية الشرعمانةاألمث إن 

  ه يف العراء وحنوها كوز له ترجي وال،  وحنوه)٢(ديالى ل علي لدلك وذل،مكاحلا أو الفقراء

                                                

  . ٢ من كتاب اللقطة ح٧ الباب ٣٥٧ ص١٧ج: الوسائل )١(

. ١ من كتاب الوديعة ح١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: املستدرك )٢(



١٩٤

  . ديل الي وخالف دليعيانة والتضينه من اخلأل

قود  وصلح وحنومها من العيعاسد من بفما قبض بالعقد ال أن از ظهركار االرتيومما تقدم من مع

 أمانةون كيال إو، يةك مالأمانةون كياز كان االرتكن إ حهايالالزمة املوجبة النتقال الضمان بصح

  .يةشرع

حنو  أو املساقاة أو املزارعة أو يةالعار أو الوديعة أو املضاربة أو ةك ما لو بطلت الشركومثل ذل

  .كذل

 أو اً لهيناس أو  بالغصباهالًاملغصوب من الغاصب جى ومثل املقبوض بالعقد الفاسد ما لو اشتر

  . كحنو ذل

 ءيذا دفع املستأجر شإ و،ثوب املودع أنه  ثوب نفسه بظناملستودع إليه  حال ما لو دفعكذلكو

  .ء املوجريش أنه املوجر بزعم إىل نفسه

أو  اًيما الرد فوراً عرفإ فالالزم ية الشرعمانةاألأما يف ، ازك حسب االرتيةك املالمانةاألمث الرد يف 

 ألنه عالم مقام الردوم اإليقمنا إ و،كذن املالإواملفروض عدم ، بقدر إالّ أذنيالشارع مل  ألن ،عالماإل

  . ه أعطاهكذا أعلم وطلبه مالإف، انة وحنوهايرجه عن اخلخي

 يف كاز املالك حسب ارتكاملال إىل صاهلايإلزم ي يةك املالمانةاأل حاهلا حال ية الشرعمانةاألمث إن 

البقاء بدون  ألن لزم الرد فوراً الإ و،ري فله التأخاألولعلم ب فإن ،اًيردها فوراً عرف أو لبقاء عندهرضاه ا

  . مهاريل السلطنة وغيوخالف دل،  غصبكلم املاليعمل  أو سواء علم كرضا املال

 يف كد ذليقنه إ( :رامة عن مجاعة من الفقهاء قالكاه مفتاح الكما حيلم وجه النظر فيعومنه 

ما يتاب فك الية وهو قض، نقلهيهب علجي علم ال أنه إذا تهي وقض،كضاح النافع بعدم علم املاليإهذب وامل

  وجامع املقاصد وجممع  يوالسرائر واحلواش ،أيتي



١٩٥

  . )بل هذا املقام من لوازم املقام الثاين، رة يف مقام آخركوبه صرح يف التذ، الربهان

  . ) بأا عنده وعدمهك علم املالنينا برق عندف النه إ( :كن قال يف املسالكل

 جبواز كاز املالكاحتمل ارت إذا مايعالم فاإل أو ما الرد فوراًإ بوجودها عنده لزم كلم املاليعذا مل إو

  . لهيةعالم ال خصوصاإل فإن ،تمل لزم الرد فوراًحين مل إو، بقائه عنده

 : وقالية الشرعمانةاألعالم يف  اإلالمه قوهلم بوجوبك يكيف حم يليردبوقد استجود املقدس األ

 ري بغريمال الغى  علريط الغيتسل ألنه ،ان حمل تأملكل من كما مع يالقول بوجوب الرد بل جبوازه سن إ(

 ري من غري الضمان مع التأخكذلكو، ري تقصري من غيقن القول بالضمان لو تلف يف الطركميف، ذنإ

  ). ح وحنوهيبل مبجرد وجوده يف الدار بواسطة الر، تصرف

  .ما هو واضحكى  الثقة مسألة أخرريرسال بسبب الثقة أوغن اإلكل

، انكل من كبالبعث مع ى رضي كبأن املال يتضيقاحلال ى فحو أن رامة منكوما يف مفتاح ال

مع من  أو لزمون ردها مع خصوص الثقةي والودائع وال ي يف العوارني املسلمني بان متداوالًكوهلذا 

  .  الثقةريرسال مع غة يف اإلري سية ظاهر فأريغ، افعأرسله معه الد

 يهل سفك بل ،بضاعهإراهة ائتمان شارب اخلمر وكى ات الدالة علييف بعض الروا :)اخلمسون(

  :نيم األريره استئمان غكيما ك ،اتي من هذه الرواكد املالياستف إذا وفاعل حمرم

 أن شي وأراد رجل من قر،ري دنان)ه السالمعلي(  أيب عبد اهللال بنيمساعانت إلك:  قال،زيفعن حر

   إىل د اخلروجيريفالناً ن إ ا أبةي: ليمساعإ فقال ،منيال إىل رجخي



١٩٦

 أبو عبد فقال، منيا بضاعة من ال بتاع يلي إليه أدفعها أن ى أفتر،ناريذا دك وذاك يمن وعنديال

 ا بيني: فقال، ول الناسيقذا كه: لياعمسإفقال ، شرب اخلمري أنه كما بلغأ ا بيني: )عليه السالم( اهللا

 ىل وقضيمساعإفخرج  . منهاءيأته بشيها ومل كه فاستهلريدنان إليه دفع ول أباهيمساعإى فعص، تفعل ال

 اللهم أجرين: وليقت ويطوف بالبي فجعل ، السنةكل تليمساعإحج  و حج)عليه السالم( أبا عبد اهللاأن 

 كل واهللا ما فال ا بيني: ده من خلفه وقال لهي فهمزه ب)ليه السالمع(  أبو عبد اهللافلحقه، يواخلف عل

: ليمساعإفقال ، شرب اخلمر فائتمنتهي أنه ك وقد بلغكيلف علخي وال كأجري أن ك وال ل،اهللا هذاى عل

: تابهكول يف يقاهللا عزوجل ن إ ا بيني: فقال، ولونيقمنا مسعت الناس إشرب اخلمر يمل أره  ينإا أبة ي

نيؤمن للمؤمنيمن باهللا وؤي املؤمنون فصدقهمكذا شهد عندإ ف،نيصدق للمؤمني وصدق اهللايول يق  ،

 يهسف يوأ مكوال تؤتوا السفهاء أموال: تابهكول يف يقاهللا عزوجل ن إ ،وال تأمتن شارب اخلمر

، أمانةى  علؤمتني  وال،شفع إذا شفعي  وال،خطب إذا جزوي شارب اخلمر الن إ ،أسفه من شارب اخلمر

   .)١(يهلف علخي أجره والي أن اهللاى ن للذي ائتمنه علكي فاستهلها مل أمانةى فمن ائتمنه عل

تاب كعن  ء فاسألوينيم بشكحدثتإذا  :)عليه السالم( جعفر أبو قال:  قال،اجلاورد أيب وعن

بن رسول  اي: فقالوا، سؤالثرة الك ول والقال وفساد املاليعن القى اهللا ن إ :ثهيمث قال يف حد، اهللا

  من جنواهمريثك يف ريخ ال: تابهكول يف يقاهللا عزوجل ن إ : فقال،تاب اهللاكن هذا من يأاهللا و

   ء السفهااتؤتو وال :وقال، يةاآل

                                                

  . ١ من الوديعة ح٦ الباب ٢٣٠ ص١٣ج: الوسائل )١(



١٩٧

    .)١(مك تسؤمكل تبدن إ اءيتسألوا عن أش ال: قال و،اماًيم قكجعل اهللا لاليت م كأموال

من ائتمن : )صلى اهللا عليه وآله(النيب قال :  قال)عليه السالم( يب عبد اهللا أعن، يعالرب أيب وعن

  . )٢(خلف اهللا ضمان وال أجر له والى س له علي بعد علمه فلأمانةى شارب اخلمر عل

ا ي: )عليه السالم (يهبول أليق )عليه السالم( ىاحلسن موس مسعت أبا:  قال،اديوعن مسعدة بن ز

: فقال، تفعل ال بين اي: فقال، منيا عصب ال يل يشتريزوده مبال لأمن أفال ي الديريفالناً ن إ أبة

ومل،قال : األ وليقاهللا عزوجل  ألن كيا ومل ختلف عليهذهبت مل تؤجر علن إ : والتؤتوا السفهاء

 حدثينأيب  نإ ا بيني،  أسفه بعد النساء من شارب اخلمريهسف يوأ اماًيم قكجعل اهللا لاليت م كأموال

ى س له علي فلني أمريمن ائتمن غ: قال )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا، ) السالممعليه( بائهآعن 

   .)٣(أمتنهي أن اه اهللا عزوجل قد ألنه اهللا ضمان

اهللا ى س له عليمن ائتمن شارب اخلمر فل: قال يف أولهأنه  إالّ ،ته حنوهيروا يوعن الراوند

  . )٤(ضمان

 جعفر أيب قال: وليق )عليه السالم( ىحلسن موسا أبا مسعت:  قال،يف أصله يد النرسي زوعن

 اهللا ضمان والى ن له علكيمل  إليه ؤدهاي فلم أمانةى من ائتمن شارب مخر علن إ ا بيني: )عليه السالم(

   .)٥(هءستجب اهللا دعاي مل يهو اهللا علدعيذهب فمث إن ، خلف أجر وال

  ى حرمها اهللا عل أن من شرب اخلمر بعديف :)عليه السالم(  عبد اهللا أيبعن، وعن محاد

                                                

  . ٢ و١ من كتاب الوديعة ح٦ الباب ٢٣٠ ص١٣ج: الوسائل )١(

. ٣عة ح من كتاب الودي٦ الباب ٢٣٠ ص١٣ج: الوسائل )٢(

   ٤ من كتاب الوديعة ح٦ الباب ٢٣١ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  . ٥ح من كتاب الوديعة ٦ الباب ٢٣١ ص١٣ج: الوسائل )٤(

. ١ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٥(



١٩٨

 شفعي وال ،حدث إذا صدقي وأن ،خطب إذا زوجي أن س بأهليل )صلى اهللا عليه وآله( يهلسان نب

أجره اهللا ي أن س للذي ائتمنهيها فليعض أو هاكله فأأمانةى فمن ائتمنه عل، أمانةى ؤمتن علي وال ،شفعإذا 

  . يهف عللخي وال

عليه ( جعفر أبا تيمن فأتيال إىل أستبضع بضاعة أن دترأ ينإ: )عليه السالم(  أبو عبد اهللاقالو

عن  قد بلغين: فقلت، شرب اخلمري أنه تملأما ع: فقال يل، أستبضع فالناً أن أردت ينإ:  فقلت)السالم

  . نيؤمن للمؤمنين باهللا وؤمي: وليقاهللا عزوجل  فإن صدقهم: فقال، كولون ذليقم أ نياملؤمن

: فقلت، كيلف علخي  والكأجري أن اهللاى س عليضاعت فل أو تكاستبضعته فهلن إ كنإ: مث قال

 أسفه يهوهل سف اماًيم قكجعل اهللا لاليت م كوالتؤتوا السفهاء أموال: وليق اهللا تعاىل ألن : قال،ومل

 يهذا شرا خرق اهللا علإ ف،شرب اخلمريمل  زال يف فسحة من ربه ماي العبد الن إ ،من شارب اخلمر

ل كصرفه عن يو ل شر إىل كسوقهيس يبلإده ورجله يان ولده وأخوه ومسعه وبصره وك ف،سرباله

   .)١(ريخ

 ءتؤتوا السفها وال:  عن قول اهللا)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت: قوب قاليعونس بن يوعن 

   .)٢(ثق بهي من ال:  قالمكأموال

تؤتوا  وال :ية عن هذه اآل)عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،دياحلم م بن عبديبراهإ وعن

  . )٣(يهر فهو سفكشرب املسيل من ك:  قالمك أموالءالسفها

 يهعه فريقتاباً ك يةمعاو إىل تبك أنه ،)عليه السالم( بن عليعن احلسن ، سالموعن دعائم اإل

نت  فخ،البكلهو باليشرب الشراب ويان ك وهو غالم كت ابنيمث ولّ: يهان فك ،ها صنعأمورته بكّبيو

    تويليفك ف،كحة ربينص  ومل تؤدكتي وأخربت رعكأمانت

                                                

   .٢ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )١(

 .٣ ح من كتاب الوديعة٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٢(

   .٤ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٣(



١٩٩

 نير من املنافقكر وشارب اخلمر املسكشرب املسيمن  )صلى اهللا عليه وآله( أمة حممدى عل

   .)١(مةاألى  عليفكدرهم فى  علنيس بأميشرار لر من األكاملساخلمر شارب  و،نيوالفاسق

 ءيشى وال تأمنه عل: قال أن إىل تزوج شارب اخلمر أن كايإو: )عليه السالم( يوعن الرضو

   .)٢(اهللا ضمانى  علكس ليائتمنته فل فإن ،كمن مال

: تعاىل يف قوله )عليه السالم( جعفر أيب عن، اجلارود أيب عن، هريم يف تفسيبراهإعلي بن وعن 

مكأموالتؤتوا السفهاء  وال: ة مفسدة يهامرأته سف أن علم الرجل إذا ، النساء والولدءفالسفها

   .)٣(ول له معاشاًيقاماً يل اهللا له قماله الذي جعى سلط أحداً منهما علي أن نبغ لهي مفسد مل يهوولده سف

 اًذبكاهللا  ديمن عرف من عبد من عب:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، محزة الثمايل أيب وعن

 ا مث اليه فيهلبتي أن اهللاى ان حقاً علك أمانةى  مث ائتمنه عل،ائتمن إذا انةي وخ،وعد إذا  وخلفاً،حدثإذا 

   .)٤(أجري  واليهلف علخي

ى اجلرأة عل: ةكثالثة مهل: قالأنه ) عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، يف الغرر يمدوعن اآل

   .)٥( وشرب السم، وائتمان اخلوان،السلطان

   .)٦(من عالمات اخلذالن ائتمان اخلوان: )عليه السالم( وقال

ان مي إال فإنه ،ائتمنته إذا كريتتهم غ  وال،ائتمنت إذا مانةاألأد : قال أنه ضاًي أ)عليه السالم( وعنه

   .)٧( لهأمانة ملن ال

                                                

. ٥ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ٦ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٢(

. ٧ من كتاب الوديعة ح٥ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٣(

. ٢ح من كتاب الوديعة ٦ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٤(

  . ٣ من كتاب الوديعة ح٦ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٥(

  . ١ من كتاب الوديعة ح٧ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٦(

. ٧الوديعة حكتاب  من ٨ الباب ٥٠٧ ص٢ج: املستدرك )٧(



٢٠٠

  . د حفظهيرأ إذا يقء خبامت العقيستحب ختم الشينه إ مث الظاهر

السفط ى عل ي اختميةا جاري: وليق )عليه السالم(  أبا عبد اهللامسعت:  قال،د الزراديفعن ز

  . )١(تنايعنا وديلإى تؤد زال حمفوظاً حىتي ال فإنه يقالعق يامتخب

انت تودع عند اليت كالودائع  إىل ه بالنسبةري رواها ابن شهر آشوب وغيةالم رواكوننقل يف تتمة ال

  :  الشهوديق بتفر)عليه السالم( يشف االفتراء علك ويهعلى وافتر )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

 ني مثان)عليه السالم( يعلى عل يدعي أن انيسف أيب أمره حنظلة بن يل الثقفئ بن واريعم أن يوه

طلب  فإن ،لهيكة وأنت وكنه هرب من مأ و)صلى اهللا عليه وآله( ة عند حممديع من الذهب ودمثقاالً

 مائة مثقال من الذهب منها قالدة كذلى  وأعطوه عل،يه علدش نشهي معشر قرنة من الشهود فنحنيب

 يسامأا يهعلى لها ورأك فاعترب الودائع )عليه السالم( يعلى على وادع ءفجا. ل هلنديعشرة مثاق

  وهو أبوكشهد بذليمن  يلن إ :فقالاً، ريثك فنصح له نصحاً ، خربريره عمكن ملا ذكياا ومل أصح

من ى دة تعود عليكم: )عليه السالم( فقال، ان وحنظلةيسف بوأ وطيمع أيب  وعقبة بنرمةكجهل وع

 كتيع دفعت ودنين حاآل خربينأ يفثق ا أخاي: ريمث قال لعم، عبةكعدوا يف اليق أن  مث أمر الشهود،دبرها

 إىل دفعها ودهي فأخذها ب،ضحوة ار: قال، انكوقات األأي  )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل هذه

 ،ان وسألهيسف بأيبى مث استدع، كذل لزمينيما :  قال،كجهل فسأله عن ذل بأيبى مث استدع، عبده

 كحنظلة فسأله عن ذلى مث استدع، مهكها يف كده وتري وأخذها من ،دفعها عند غروب الشمس: فقال

  بد السماء كان وقت وقوف الشمس يف ك: فقال

                                                

  . ٦ و٧ من كتاب الوديعة ح٨ الباب ٥٠٧ ص٢ج: املستدرك )١(
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 دهيتسلمها ب:  فقال،كبعقبة وسأله عن ذلى مث استدع ،وقت انصرافه إىل يهدي نيها بكوتر

ان بزوغ ك:  فقال،كرمة وسأله عن ذلكبعى مث استدع، ان وقت العصركداره و إىل أنفذها يف احلالو

 قد كأرا:  وقال لهريعمى مث أقبل عل، )ا السالميهعل (ت فاطمةيب إىل الشمس أخذها فأنفذها من ساعته

صلى ( عند حممد ان يلكت اهللا ما يوب، لح غادريف أقول احلق وال: الق، كت أحوالري وتغكاصفر لون

   .)١(توبكا امسها ميه وعقد هند علري وهذه دنان،كذلى عل ما محالينأة ويعود )اهللا عليه وآله

  : يةام شرعك عدة أحيةستفاد من هذه الروايو

  . افركة اليعصحة تقبل املسلم ود: األول

افر أئت كال لليق أن نكميال فال إ و،أودع عنده إذا ماياملسلم فى  علافركقبول شهادة ال: الثاين

  . نين املسلمون متوفركيمل  إذا ماي فكشهدون لي نيباملسلم

  . نيثر من اثنكجواز وجود الشهود األ: الثالث

  . سقط شهادمي الشهود نياالختالف بن إ :الرابع

  . صحة القضاء واالستشهاد يف املسجد: اخلامس

  . زوراً ياستحباب نصح املدع: سالساد

  . أهم ن أمركيمل  إذا كان له احلق يف ذلكل يب بالتفصجيمل  إذا الشاهدن إ :السابع

 أن ) الصالة والسالميهعل(مام ان لإلك الإو، ياملدعى ل يف مساع دعويصاألكل يكالو: الثامن

  .  هلم رداًكبذلى فك وودع عندهيمل  )صلى اهللا عليه وآله( الرسولن إ وليق

                                                

  . ١ة احلكم والدعوى ح من أبواب كيفي١٥ الباب ٢٠٢ ص٣ج: املستدرك )١(
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  .  الشهود واسترباء شهاداميقيف تصد يحق القاض: التاسع

ك أو از من املودع جلواز ذلكان ارتك إذا املستودع ريغ إىل ل يف جعل الودائعيكالتو: العاشر

  . املستودعاضطرار من 

  . الودائعى عل يسامتابة األك: عشراحلادي 

  .  يف الودائعالوديعةل يكر الوي ن ملإشهد الشهود و إذا لزوم حتمل الرد: عشرالثاين 

  .واهللا املوفق واملستعان، تابكراده يف هذا اليإوهذا آخر ما أردنا 

اهللا ى وصل، نيهللا رب العامل  واحلمد،نياملرسلى  وسالم عل،صفوني رب العزة عما كسبحان رب

  . ني الطاهرنيبيحممد وآله الطى عل

  .  يف قم املقدسةيةنة ألف وأربعمائة ومثانوم الثامن من شهر حمرم احلرام من سي يف المت

   يازريالش ينياحلس يحممد بن املهد
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  كتاب العاریة



٢٠٤

  

  

ِحيمٰمحِن الرِم اِهللا الرِبس  

احلَم لٰى آلِه الطيبنيعد ومحا ميدنلِْقِه سِف خرلَٰى أَشع الَمالسالَةُ والصالَِمني والع بِهللا ر د

  .  علَٰى أعداِئِهم ِإٰىل ِقياِم يوم الدينِرين، واللعنةُ الداِئمةُالطَّاِه
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  یةتاب العارك

  

  . سلوب الشرائعأى ون علكت أن غلبواأل

 يره اجلوهرك ذ،بيطلبها عار وع ألن ،العار إىل أا منسوبةكاء يد اليبتشد يه(: كقال يف املسال

أجاب : ما قالك ،عارةإعرته أ: كدر من قولصم يالعارة وه إىل ةمنسوب: ليوق، تهي يف اريوابن االث

ار يل للبطّال عي ومنه ق،جاء وذهب إذا رييعمأخوذة من عار : ليوق، طاقة وطاقةإطاق أ و،جابةإب يجي

 أن خوذة من التعاور واالعتوار وهوأم: ليوق، دي إىل دي لتحوهلا من يةت عاري فسم،لتردده يف بطالته

  . ىانته )د وقد ختففي بالتشديةاللغة الغالبة العارن إ :بهييف غر يوقال اخلطائ، نهمي بءي الشتداول القومي

 يةوغازى وغز ي، وسواقية حنو سقا وساق،اًيواو أو اًيائيون ناقصاً كي أن صحي أنه والظاهر

  .ةرياً من عيائي أو ،اً من عورةيجوفاً واوأون كي أن صحي أنه ماك، يوغواز

ره كثر مما ذكلمة أكولذا فاالحتماالت يف ال، صولبسبب اختالف األ ف املعاين باختالكش وال

، ةيق وثءفحاهلا حال تا، ية العارنيالع أي نها صفة حمذوفأ باعتبار ءوالتا،  وتبعه اجلواهركاملسال

معار  وريمع ورييعأعار كده ين مزكل، يوزن الغازى عل ي أصلءايأما املخفف فال، واملشدد باعتبار النسبة

   فعالمن باب األ يمريك يريع ،ىأرمكى عرأال صار إ و،أجوف ال ناقص أنه ىدل علي
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  . يعوارى مع علجيو، فتأمل

  : قال الشاعر

   يا عوارينما الدنإ

  مستردة والعوايل

   شدة بعد رخاء

  ورخاء بعد شدة

أنه )  عليه وآلهصلى اهللا(النيب عن ، ودعسعن ابن م الغوايلى فقد رو، ملؤمنعارة اإستحب يمث إنه 

   .)١(زانيمن الدلو والقدر وامل ية هو العوارميرك اليةور يف اآلكاملاعون املذن إ :قال

عل حقها يف بل الإمن صاحب  ما: وليق )صلى اهللا عليه وآله( مسعت رسول اهللا: وعن جابر قال

 اي: قال رجل، خفافهاأ بقوائمها ويهانت بقاع قرقر وتشد علكرب ما كامة أيوم القيت ءجا إالّ ايهف

  . )٢(عارة فحلهاإعارة ولدها وإاملاء وى حلها عل:  قال،بلحق اإل رسول اهللا ما

  . جل الرتوعارة الفحل ألإو، جل الدرعارة الولد ألإ: أقول

 من يفالضى  وقريةالقرض والعار: قال أنه ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، سالموعن دعائم اإل

   .)٣(السنة

: ثيقال يف حدأنه ) عليه السالم( عن الصادق، شعبة يف حتف العقولعلي بن ن احلسن بن وع

والقرض يةن والعاريا النصفة من وجوه اصطناع املعروف فقضاء الديهلزم فياليت ربعة وأما الوجوه األ 

   .)٤( واجبات يف السنةيفقراء الضإو

                                                

  . ٢ من أبواب كتاب العارية ح٢ الباب ٥٠٧ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ٣ من أبواب كتاب العارية ح٢ الباب ٥٠٧ ص٢ج: املستدرك )٢(

  . ٤ من أبواب كتاب العارية ح٢ الباب ٥٠٧ ص٢ج: املستدرك )٣(

. ٥ من أبواب كتاب العارية ح٢ الباب ٥٠٧ ص٢ج: املستدرك )٤(
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  . عقد يوه: قال يف الشرائع

 يقاعزان اإليهو م أنه ماك، زان العقدي وهو م،كذلكرونه يالعرف  ألن ان عقداًكمنا إو: أقول

ما هو ك ،ان عقداًكاح كالنك نيالطرفى برض إالّ تحققيالطالق ال  أن رونيان العرف كفلو ، ضاًيأ

 العرف لو أن ماك، نيالطرفى بعد رض إالّ علون الطالقجيث ال يح، افرةكن يف بعض البالد المتعارف اآل

رث بدون  اإلنسان اإلكلميما ك ، املوهوب له املوهوب بدون رضاه وقبولهكلمياً إيقاعاهلبة ى ريان ك

  . اًإيقاعانت ك ل،رضاه وقبوله

 عقداً دون يةباعتبار العقالء للعار ية والعار،القبول إىل تاجحي ث اليح باحة املنفعةإ نيوالفرق ب

ن ترتب مثرة واحدة كميما يف عامل احلقائق ك و،ثناناالعتبار اأن  إالّ انت واحدةكن إفالثمرة و، باحةاإل

روه من عدم صدور كذ منا اعتربنا اجلامع ملاإو، ر يف عامل االعتباكذلك ،نهما جامعيث بين حيملوجود

ل يالدل فإن ،ة املؤنةيفا خف ألية االعتبارموريف األ تأيت ان هذه القاعدة الكن إو، عن واحد إالّ الواحد

، ية االعتبارمور آت يف األريغ) ءيل شكمن  يءل شكلزم صدور  الّإو( أنه عدة منروه للقاكالذي ذ

  . ةيقضاً ملا هلا نوع من احلقي أيه االنتزاعمور يف األيةانت جاركن إو

، ذاكعقد مثرته  يوه( :ث قال عند قول الشرائعي ح،كظهر وجه النظر يف قول املسالير كومما ذ

منا إالتربع باملنفعة  أن ا معيه فللقبول مدخالً أن يتضيق يه الثمرة عليقلوتع،  والقبولجيابالعقد اسم لإل

ان كن اجلواب بأن القبول ملا كميو.  ال املنتفع انيمنا هو باذل العإاملتربع  ألن ، خاصةجيابتحقق باإلي

 فرده جيابع اإل وأوقنيتربع بالع لو فإنه رين بذهلا املعإو، تحقق الثمرة بدونهي مل يةشرطاً يف صحة العار

   ن حصل التربع باملنفعةإو، صل الثمرةحيخر مل اآل
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  . ى انته)تم بدون القبولي ال ك وذل،ثمريوجه ى العقد هو التربع على فاملترتب عل

ن مل إو، رناهكما ذ إىل شارةأن اجلواهر أراد اإلكو، رهكماذ الفارق هو االعتبار ال أن ذ قد عرفتإ

 يهف يفكي إيقاع  ال، والقبولجياب اإلني الربط بإنشاء يهترب فيععقد  يه(: قال  فإنه،يةن العبارة وافكت

ل وحنوه مما كا باأليف اهلداومنها االنتفاع بظراليت باحة نئذ من اإليهو ح ذإ، ك يف االنتفاع من املالاإلذن

أن  إالّ اللهم، ة املزبوريةوحنوها ال العار واين يف الدار والفرش واأليفوانتفاع الض، ة بهريجرت الس

  . )١( ) ذا العنوانفعالً أو بله قوالًيق وصوص خميف لضكصد ذليق

 من أفراد ريثك ني يف الفرق بيقالتحقن إ( :ث قاليهو أصرح ح  ماكر اجلواهر بعد ذلكنعم ذ

، كصه الفعل املشتريم املعامالت بالقصد الذي هو املشخص يف اندراج الفرد يف مفهومه حنو تشخيمفاه

 قصد إنشاء إىل ها بالنسبةيع بنيوب،  مثالًيع اجلامعة لشرائط البني الصلح عن العنيس فرق يف العقد بيل ذإ

ه من ريغ أو ةيغر الصكما بذيه املدلول عليعيةالب أو يةبقصد الصلح إالّ ل منهماكالنقل بعوض معلوم يف 

ذا ك، وجارة عقد اإلني وبجارةق ا اإلتتعلاليت املنفعة ى  الصلح علنيالفرق ب إىل ذا بالنسبةكو، القرائن

  . )يهما حنن ف

 ىنك بالسيف نقض طرد التعرإشكال يف جوابه عن كالم املسالكومما تقدم ظهر وجه النظر يف 

 ،ةعفلها عقود تثمر التربع باملنكهذه فإن ( :شكاليف وجه اإل  قال، باملنفعةيةواحلبس والوصى والعمر

عارة للرهن اإلك ،جائزة والزمة إىل يةته انقسام العاري وغا،انت الزمةكن إو يةالعار ا يف معىنأب بيجأو

دخال بعضها يف بعض مبجرد إف، يغنة خمتلفة اللوازم والصيهذه العقود يف االصطالح متبا ألن ، نظريهوف

  . ة يف بعض اخلواص اصطالح مردودكاملشار

                                                

  .١٥٦ ص٢٧ج: هر الكالمجوا )١(



٢٠٩

 خرجت هذه ،عة مع بقاء اجلواز وحنوهل مثرته التربع باملنفيد اجلواز فقي قكذل إىل يفضأولو 

ا بأا يهلتزم فيوقد ، أيتيما سكن كشاء املس  مىتايهوز الرجوع فجي فإنه ،املطلقة ىنكت السيالعقود وبق

 يغتسوى دل عل ل ماكبل ، تص بلفظخي  اليةالعار ألن ةيغدح الصيق مطلقاً وال ايهف لتحقق املعىن

  .  تربعاًنياالنتفاع بالع

، د آخريق إىل دخاهلاإحتاج ي الالزمة خارجة فيةالعارى ن تبقكول، كذل يتضيقطلقة امل ىنكوالس

وتظهر الفائدة يف وجوب ، املرن إىل ؤثر بالنسبةين مل إو رياملستع إىل ا بالنسبةيهوالتزام جواز الرجوع ف

ر باملطالبة الفوى  علكردها عند الف إىل ن ووجوب املبادرةكصها مبا أميالراهن يف ختلى عل يالسع

د من يس ببعي لاألولو، ا الزمة من طرفه مطلقاً انتفت هذه اللوازمإال أثر هلا ونه إ ولو قلنا، السابقة

  . ىانته )لزومها ذا املعىنى ل عليدل ال إذ ،الصواب

 كضر ذليانت واحدة مل كجة يالنت أن لو  حىت،مورسائر األ الفارق هو االعتبار ال أن ذ قد عرفتإ

ون كي أن نكميما ك، ن منه أثر واحديون لفردكي أن نكمي واالعتبار يف عامله ،ف االعتبارباختال

نما يب وجود اجلامع بجين يمع ما عرفت من الفارق بأن يف الوجود، أثر واحد ن يف عامل الوجوديلوجود

  .  يف عامل االعتباركذلكس يول

ثر كاب يف أصح لأليفثر التعاركأ أن رة مريرناه غكقد ذ(:  بقولهكأما جواب اجلواهر عن املسال

 فمن ،اسكمتام االطراد واالنع  ال،ز يف اجلملةييراد منها التمياليت  ية اللغويفشبه التعارياملعامالت 

وأغرب منه التزام ،  باملنفعةيةواحلبس والوصى والعمر ىنك املصنف هنا بالسيفب نقض طرد تعريالغر

   إىل يةته انقسام العاريوغا، انت الزمةكن إ ويةالعار ا يف معىنأ وكاجلواز يف ذل
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نة خمتلفة اللوازم يتبامون هذه العقود يف االصطالح ك ضرورة ،عارة للرهناإلكجائزة والزمة 

  . ىانته )ة يف بعض اخلواص اصطالح مردودكدخال بعضها يف بعض مبجرد املشارإف، يغوالص

نقض  أن  إىلضافةباإل، ةيقالم يف احلقكا المنإو، يفالم يف التعركس اليل إذ ،فقد عرفت ضعفه

  .  اجلامع املانعيفدون تعريريم أى دل علينقض عن بعض ل ورد بعضهم ايفبعضهم لبعض يف التعار

م ي من أفراد مفاهريثك ني يف الفرق بيقالتحق(: ث قاليح إليه وأما قوله السابق الذي أشرنا

 والقصد تابع للفرق ،مر يف الفرقاأل ألن ، موقعهريغإىل  فهو خروج عن اجلواب، خلإ )املعامالت بالقصد

، القصد فالفارق االعتبار ال، صد هذا مرةيقصد هذا مرة ويق  مفهومان حىتكون هناكي أن لزم يينيع

فاملراد باملفهوم ، ثبات يف اخلارجإمفهوم وقصد و: أموريف املقام ثالثة  إذ ،ان القصد تابعاً لالعتباركن إو

  . يمر االعتبارواملفهوم صفة منتزعة من األ، يعقالئاالعتبار ال

 املأذون الوديعة نينها وبي وب، القرضني وبية العارنيحال فمما تقدم ظهر الفرق ب أي ىوعل

  . ايهالتصرف ف

ربط هلما  ما أمران خارجان الأى فخي فال، كالم املسالكور يف كأما مسألة اجلواز واللزوم املذ

ى ها علءبنا أن يق والتحق،منا مها أمران خارجانإ واللزوم واجلواز: ذا قال اجلواهرول، ة االعتباريقحبق

 يعلزوم الب نايفي ما الك،  وحنوهريتعلق حق الغكى خرأ عروض اللزوم من جهة يهنافي اجلواز الذي ال

 واللزوم اسب يف جعله اجلوازكخ يف املي الشكوقد تبع اجلواهر يف ذل، ارياجلواز له بسبب من أسباب اخل

  . يةة املهيقأمراً خارجاً عن حق

   يني والقبول اللفظجيابسائر العقود تقع باإلك يةالعار أن الظاهرمث إن 
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ا يهأ: إنسان فلو قال ،بالعقدى سمي كل ذلك ألن ،اًيخر عملاً واآليون أحدمها لفظأو ك، ينيوالعمل

أخذون منه يذا ك وآخر وثالث وهسانإنه ءوجلس يف حمله فجا ي،دون من أثاثيلما تركم كريعأالناس 

ان لفظ أو ك،  لفظ منهماكان هناك إذا ماك،  عرفاًيةان عاركاهم يإا يهطيع وهو يةاء بعنوان العاريأش

  . خرمن أحدمها وفعل من اآل

 جيابمسعته يف العقود الالزمة تقع باإل حسب ماى عل يه(: لم وجه النظر يف قول اجلواهريعومنه 

انا ك إذا وأما، اًيان القبول فعلك إذا ضاً مايل منه أيورمبا ق، خصاأل ومها العقد باملعىن، ينيوالقبول اللفظ

ة املستمرة بعنوان ريالسى ا بدعويهتها فيمشروعى بناًء عل، عاطاةاً فهو من املي فعلجيابان اإل أو كينيفعل

 أن ينبغي ا من العقد فالأتمال وأما اح. ما مسعته مراراًكبعوض  باحة الإا أى قوان األكن إو، يةالعار

 ري الغكانتفاع مبل ألنه يةا من العارياالنتفاع بظروف اهلدا أن بعضهمى ب دعويفمن الغر، يهلإى صغي

 إنشاء من دون ية يف حتقق العاركتفاء بذلكاال ضرورة عدم ،بل بشاهد احلال ن لفظكين مل إو، ذنهإب

 يقان بطركلو   وخصوصاً ما،ما هو واضحكأعم منها  اإلذن وجواز االنتفاع ب،نيقصدها من الطرف

  . ىانته )بشاهد احلال أو يةالقطعى الفحو

 اللفظ نيفرق عند العرف ب ال فإنه ،يةان القصد منهما العارك إذا وجه لعدم جعلها عقداً ذ الإ

  . تابة والفعلكوال

شترط ي(: اضي يف الرولذا قال،  وحنوهإمجاعل اخلاص من ياح والطالق بالدلكنعم خرج مثل الن

ل كأك، ويهه فراشاً فجلس عليفما لو فرش لضك، ن لفظاًكين مل إ والقبول وجياباإلى دل علي ا مايهف

ما يف نظائره كومنهم من اشترط لفظاً ، ان العادة مبثلهي وفاقاً جلماعة جلر،ايهالطعام من القصعة املبعوث ف

  وهو 
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صل من جهة حيث ال يذنه حإ القطع بري بغريل الغحرمة التصرف يف ماى صل الدال علأوفق باأل

ى ل عليدل وال، فادةشبهة مع اإل وال، ورة رمبا أفاد القطع بهكمثلة املذالعادة يف حنو األأن  إالّ ،العقد

ن أفادت إو، إشكالومع عدمها فمحل ،  من العقود اجلائزةيةالعار أن اعتبار اللفظ يف هذه الصورة بعد

  . ىانته )سألةصل ا يف حنو املصص األخيو، اعتبارهاى لل عيدل ث اليالظنة ح

ما حقق يف ك ،م باملرادك حيلزم القطع بالظهور حىتي ألنه ،الظن يفكي ال أنه  يفإشكال نعم ال

  . يةالعارى الداللة عل يفعل قطع أو شارةإ أو تابة أو ك لفظكلون هناكي أن فالالزم، صولاأل

تفاء حبسن الظن كرة من االكعن التذ يكما حي القدح فنقدح وجهي(: اضيولذا قال يف الر

ل ك جبواز األية الوارد يف اآلاإلذنتناوله يون منفعته مما كد بييقمل ن إ  يف جواز االنتفاع مبتاعهيقبالصد

نفس  إىل  اليةاآل إىل ةيقد حقيد به الستناد الرخصة يف املقي لو قكذلكوال ، ته مبفهوم املوافقةيمن ب

  . ىانته )ورةك يف الصورة املذيةن تناولتهم اآليرحام الذاأل إىل اجلواز يظهر وجه تعديومنه ، حسن املظنة

الم يف الظهور وعدم كس اليفل، عامل الثبوت وثبات عامل اإلنييف املقام خلط ب أنه ىفخي وال

س ييف االنتفاع ل يكاملال أو ي الشرعاإلذن و، أم العاطاة هل حتقق بامليةالعار أن الم يفكمنا الإو، الظهور

 شرعاً اإلذنى  املفهوم من فحويقان الصدي يف االنتفاع بأعاإلذن(: ولذا قال يف اجلواهر، يةمعناه العار

حسب احلال يف ى  عليةباحة الشرعمنا هو من اإلإو،  قطعاًيةس من العاريم ليته مع التسليل من بكباأل

باحة إمثرته اليت  ية التسامح يف عقد العاركتفاد من ذلسينعم قد ، يةقد تضمنتها اآلاليت وت يه من البريغ

  ا بشاهد احلال يهف يتفكااليت املنفعة 
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  . ىانته )رةكالفاضل يف التذ إليه أومأما ك، وحنوه

بعد عدم دلة شمله األيف، ية بأس للعرفكن بذلكي مل ية يف قبال العاريةجعل العار ذاإف، انك يفكو

 عالم حىتالم األكرناه تعرف ما يف مجلة من كمما ذ(: ث قاليح، يهواهر ف اجلإشكال ف،املنعى ل عليالدل

 إذ ،يهلعدم التربع ف، كفرس ينري لتعمثالً ي محاركعرتأنتقض بي بأنه يفالتعرى ما أورده بعضهم هنا عل

ال إحة وي صحيةن عاركيالتربع مل  نايفيوجه ى  عليه فيةرادة العوضإفرض  أنه إذا ضرورة ،ىتر ماكهو 

  . ىانته )نايف التربعي الف

 يف مقابل يةوقوع العار فإن ، بعد حتقق املفهوم عرفاًيةرادة العوضإمانع يف أي  إذ ، ظاهر الوجهريغ

ء يف مقابل يالش أو ،ل االنتفاع وقوع االنتفاع يف مقابري غ،االعتبار يف مقابل االعتبار  مبعىنيةالعار

  . لومر األال األ، انريخمران األ مها األيةللعار  واملنايف،ءيشال

ث قال يح، عبارة القواعدى أوردها جامع املقاصد علاليت رادات يوقد ظهر مما تقدم عدم ورود اإل

نة يمدة مع أو  مع بقائها مطلقاًني االنتفاع بالعيغتسوى ل لفظ دل علك أنه :يةيف عقد العار يف القواعد

  : راداتيإ يهرد علينه إ( : فقال يف جامع املقاصد،ومثرته التربع باملنفعة

 ينريلتع ي محاركعرتأسه بك انتقض يف عيفان جزء التعركن إ ،مثرته التربعن إ :قولهن إ :األول

  . جارةال انتقض يف طرده باإلإ و،كفرس

  .  باملنفعةيةوالوصى س والعمربواحل والرقىب ىنكنتقض بالسينه إ :والثاين

ا مون مثركت  فال، والقبولجيابمبجموع اإل  الجيابورة حاصلة باإلكالثمرة املذن إ :والثالث

  ).معاً

 مقتضاه يةهذا الفرد من العار ألن ركذ رد ماي وال، ونه جزءاًكب األولن اجلواب عن كميو(: مث قال

   منا جاء العوض من أمر زائدإو، التربع
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 أن األوىلو، دفعيمبا ال الثاين ب عن يجأو(:  مث قال،)د مع شرطقع فإنه ،العقد وهو الشرطعلى 

  . ىانته ) مع بقاء اجلوازيفزاد يف التعري

الثمرة  أن ماك ،ورةكنتقض بالنقوض املذي  الكوبذل،  اعتبار خاصيةالعار أن ذ قد عرفتإ

  .  والقبولجياببل مبجموع اإل، جيابست حاصلة باإليورة لكاملذ

  . ) االنتفاع يفاإلذنى شتمل عليل لفظ كع بيقو( :فقد قال يف الشرائع، حال أي ىوعل

من طرف  كقبول ذلى دل عليو،  من طرف املوجبيةبعنوان العار(: وقال يف اجلواهر يف شرحه

وا من ك فقد عرفت احتمال جياب اإلية القبول ولفظيةيف صورة فعل إالّ ك ذلريا فبغمعاطاوأما ، القابل

  . )ضاًيالعقد أ

 أنه ماك، رهكما ذك يةجلواهر بعنوان العارضافة اإ و،القاعدةى ره الشرائع هو مقتضكذ ما: أقول

  .  الشرائعإطالقهو املنصرف من 

تص لفظاً خي وال(: رناه قال يف القواعدكولذا الذي ذ، ضاًيا أيه فعاطاة املءي قد عرفت جمكمث إن

شترط يف ي أنه  توهم)شترط القبول نطقاًيال (: يف قوله أن ىفخي ن الكل، )شترط القبول نطقاًي وال

 ما خال عن القول يةتسم(: مث قال، )ثركظاهر عبارات األنه إ( :رامةكبل يف مفتاح ال،  النطقابجياإل

ما ى رة الدالة علكوقد تقدمت عبارة التذ، يهف  قد عرفت ماكنكل، )يهلإى صغي  عقداً مما الاً وقبوالًإجياب

  . اخترناه
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  . نيحد املتعاقدس بالزم أليول: ائعقال يف الشر ):١ مسألة(

  .  موضع وفاقءشا ن فسخه مىتيل من املتعاقدك ل، من العقود اجلائزةيةون العارك: كويف املسال

 املوقت ني فرق بريغ  من،يه عليه بقسممجاعبل لعل اإل، خالف معتد به أجده بال: ويف اجلواهر

  .هريوغ

قراح مدة رض العارة األإ يف ريم باللزوم من طرف املعكد من احليعن ابن اجلن يكخالفاً للمح

  .ب يف ضعفهير وال، ءالبنا أو للغرس

  : منه مواضع ستثىني: كن يف املسالكل

  . عارة للرهن بعد وقوعهاإل: األول

 ك نبشه وهتميصح الرجوع بعده لتحري ال فإنه ،مهكت مسلم ومن حبيرض لدفن معارة األإ: الثاين

بعده  أو أما لو رجع قبل احلفر، رةك نقله يف التذ،ضاًياق أف وهو موضع و،ندرس عظامهي أن  إىلحرمته

  . ىقواألى ذا بعد وضعه وقبل مواراته علك و،ت صحيقبل وضع امل

ما لو مل يل فكشيو، تيامل رجع بعد احلفر وقبل الدفن الزمة لويل إذا ومؤنة احلفر: رةكقال يف التذ

 ،ت الطميامل لزم ويلي وال، تيونه من مال املك ينبغيف، نئذي منه حريتقص ال إذ ،كذلك إالّ نه الدفنكمي

  . يهاحلفر مأذون فألن 

نة فرقعها يرقع به السفيعاره لوحاً أما لو ك ،كستدري  الريجوع ضرر باملستعحصل بالر إذا :الثالث

 من الضرر بالغرق يه ملا ف، هنا الرجوع ما دامت يف البحرريوز للمعجي ال فإنه ،به مث جلج يف البحر

 من يه ملا ف،مة مع تعذر املثليالق أو ثبت له املثليتمل جوازه وحيو،  النفستلف أو املوجب لذهاب املال

  . يهلإم يل التسليب تعججين مل إو ال جبواز الرجوعيقأو ، ني املصلحتنياجلمع ب
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ما تقدم يف ك ،دةي مطالبة جدريوتظهر الفائدة يف وجوب املبادرة بالرد بعد زوال الضرر من غ

ن كانت داخلة لكولو ، خرجت جاز الرجوع قطعاً أو نة البحريدخل السفيولو مل ، االستعارة للرهن

  . صاحبها ضررى توجه عليمل  إذا  وجبئالشاط إىل ن رجوعهاكأم

 ،ري املستعك مليفخر مثبتاً ون الطرف اآلكطراف خشبته مع أ يهضع علي حائطاًَ لرييع أن :الرابع

 إىل يؤدي ألنه رشن دفع األإو، خيز عند الشجي مل ريتعخراب ما بناه املس إىل الرجوعى فأد بىنفإنه إذا 

  .  جائزريه جمرباً وهو غكقلع جذوعه من مل

له  ألن ،رشن دفع له األإه وكدراإا قبل يهس له الرجوع فيرض للزرع فله األرييع أن :اخلامس

  . سيدرإخ وابن يعارة عند الش اإلء يف ابتدايهدم علقأوقد ، يهلإ ينتهي وقتاً

، ا طول املدةيهوز الرجوع فجي ال فإنه ،رس مدة معلومةيغ أو ايهف بينيرض فه األرييع أن :السادس

يف هذه الثالثة جواز الرجوع ى قوواأل، دي ابن اجلنكذل إىل  ذهب، موقتة له الرجوعريانت غكولو 

  . ىنتها ـ  خاصةاألول القاعدة الثالثة من ستثىنيوامنا ، رشمطلقاً مع دفع األ

  : نيمرفأل، ل عقدك لزوم )١(أوفوا بالعقودى مقتض أن عقد جائز معأنه  أما: أقول

  . مجاعاإل: األول

  . ةريالس: والثاين

  وال، ملن أعارهايةالعار: قال أنه ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  الدعائميةد اجلواز روايؤيو

  ء يزول شي  وال،باحه لهأ وريه املعكما مل إالّ ئاًي منها شري املستعكلمي

                                                

. ١اآلية : سورة املائدة )١(
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  .)١(اهايإ تهيه منها بعاركمن مل

ل منهما كباحة ليف اإل أن ماكف، باحةإنه أمشعر ب باحه لهأو: ) الصالة والسالميهعل(ن قوله إف

  . ية يف العاركذلكف الرجوع

 أن جلاره أذنيعن اجلار  لئس أنه ،)عليه السالم( أيب عبد اهللا عن، عن الدعائم ىخرأ يةيف رواو

د يري به ال رتعه حلاجة نزلتيأن أراد إذا  :قال، احلمل كرتع ذلي أن شاء إذا حائطه هل له ىعل ملحي

  . رتعهي أن ىفال أر إليه حاجة منه ريلضرر لغ اديريمنا إان كنإو،  لهك الضرر فذلكبذل

ل رادة تستعمل يف الفعاإل ألن ،رادةاإلى عل وجود الضرر وعدمه الى لها علي بعد ترتيةن الرواإف

قوله ك، تعمل يف االرادةسيالفعل  أن ماك ،)٢(م الرجسكذهب عنيد اهللا ليريمنا إ:  قوله سبحانهمثل

  .  له الرتعرياملع أن ىدل علي ،)املغين (ره يفكما ذك ،)٣(الصالة إىل ذا قمتمإ :سبحانه

  .ونه عقداًك اً فما معىنزان جائك إذا :اليق ال

  . نيالطرف إىل تاجحي ث اليح يقاعخبالف اإل، نيالطرف إىل اجياملراد بالعقد االحت: اليقنه أل

وقد ، ل خارجيمنا هو لدلإو، ءي يف شءاالستثنا س منيا لأفالظاهر ، ورةكأما االستثنائات املذ

  . تابهكالم يف الرهن يف كرنا الكذ

رة وحرمة عال جواز اإلي دلنياجلمع بى فمقتض، مهكت املسلم ومن حبيرض لدفن املعارة األإأما 

   ،جرةعطاء األإ يهلزم علي وبعده ، الرجوعله أن النبش

                                                

. ١٧٤٦ من كتاب العارية ح١ الباب ٤٨٩ ص٢ج: الدعائم )١(

  . ٣٣اآلية : األحزاب )٢(

  . ٦اآلية : املائدة )٣(
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د استرجاعها يف وسط يريو ارةيالس أو نةيعارة السفإ أو نةيعارة لوحة للسفإ احلال يف كذلكو

  . ابكتضرر الريث ي حيقالطر

لضرر وجب ايد استرجاعها مبا يريثناء العمل أويف ، ية جراحيةجراء عملناً إليكعاره سأ لو كذلكو

مثلة اليت س خاصاً باأليور لكاالستثناء املذ أن  منهانيتبية مما ريثكمثلة ال من األك ذلريغإىل ، ضياملرى عل

ته ي عارريذا استرجع املعإف، اجلواز نايفي  اليعبأن اجلم: اليقأو ، يعاجلم ستثىني أن لزميمنا إو، روهاكذ

  . ني احلقنيلزم اجلمع بي

ضرورة عدم اقتضاء ى، ما ترك يعاجلمن إ( :ورةكمثلة املذر بعض األكذواهر بعد ولذا قال يف اجل

 لزوم العقد ،ني برجوع العريضرار بالغ وحرمة النبش واإل،كذن املالإالواقع ب فسخ االران امتناع

 هاكمال إىل نيمن رد الع ن منع مانع خارجيإو، اجلواز وحتقق االنفساخى  بقاء العقد علإمكانضرورة 

 يف حتقق إشكال ال فإنه ،كحنو ذل أو اريخ أو لي اليت فسخت بتقاجارةفرض يف بعض أمثلة اإلما لو ك

  . فراد يف بعض األجارةورمبا ترتب له اإل،  مانع آخرنين منع من رد العإو، نئذيالفسخ ح

 نكميو، ثلة املزبورة واضحة الفساد فال حظ وتأملم يف األيةلزوم عقد العارى دعون إ وباجلملة

رادة  إمنه ال  لوجود املانعيهف ها ممايغ وتفرنيالعى يف بعضها عدم السلطنة عل أو ايهاللزوم ف يدة مدعراإ

اللزوم مل ى  علالًيهلم دل أن احتمال إذ  مقطوع بهكبل لعل ذل، وذا االعتبار استثناه، لزوم نفس العقد

لزوم  يتضيق وم مبا عرفت مما الاللزى ح باالستدالل عليخصوصاً بعد تصر،  البعديةنا يف غايلإصل ي

  . ىانته )العقد

  ت يامل عارة لدفنمسألة اإل رة يفكالتذ رها العالمة يفكذ  الفروع اليتيةأما بق
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  .رهكما ذكمه فهي كاملسلم ومن حب

ته ك شبىأعط إذا جرة ما يف األري مع حق املعيةرجاع العارإ بعدم ني احلقنيمع بجيل ما يقب ومن

 أو حرج أو رجاع لضرر اإلرين املستعكميوال ، ثناء استرجعهااأل  ويفما أشبه أو ىنكسداره لل أو ديللص

تاب ك يف كل ذليرنا تفصكما ذك، ريجرة للمععطاء األإ عند نفسه مع نيالع يقبي أن له فإن ،ما أشبه

  . الرهن

 رين تصرف املستعكي مل ،يهلعدم قدرته عل أو ، عمداًرياملستع إىل وصل اخلربي ومل ريمث لو فسخ املع

من أباح كون كيعارته فإنه أهدر ماله بأل و،ضمني  للمناط يف قاعدة ما ال،مانموجباً للض حراماً وال

له  حرمة ملاال أن ىث دخل عليح ألنه ،وصل اخلرب هلمين مل كول باحتهإ مث استرجع يف نياملاء للشارب

  .  وما أشبهديالى علو ىتوي الشمله يفال ، حيبتلم املسيع أن ك إىلذلكى بقي

 إىل ما لو أراد السفر جماناً من النجفك ، صار بسببهرين تضرر املستع إثيح نك لريولو أعلمه املع

 ري استعار املستعكعل ذليف مما لو مل ،ارتهيعاره سأ سبق ورين املعكل، حها لهيبي إنسانارة يربالء بسك

ل يبعد عدم حقه لدلي فال، جرة األكيفعل عاريتإيف  استرجعت:  قال لهيقثناء الطرأ مث يف ،هريارة غيس

ضرر ال تأمليهان فكن إو  .  

 ،لزم يم الشرعكاحلا أو إىل لهيكوأو إىل  إليه وصلهاي أن نكمت فإن ،ية العارريأما لو أرجع املستع

 يةد انتهاء العار بعيةاألول للقاعدة ،جرة الدار وما أشبهأاللنب والثمر وك ،نتفع بهيما يبعد ضمانه فيال مل إو

  . بالفسخ
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عارة إوز جي فال ،لفاً جائز التصرفكون مكي أن رياملع يف شترطي: الشرائع يف قال ):٢ مسألة(

  . وال انون الصيب

وسلب ، القضاء وحنوهكها رياملعامالت وغ يف  ملا عللوه بسلب عبارما وفعلهماكوذل: أقول

عارما ملاهلما إصح ي فال ،اًإطالقما ال شأن هلما أرفع القلم  معىن فإن ،هم من رفع القلميفمنا إالعبارة 

  واملوىل،مايهلع وىلموما  يف كمناط لل،يةال للونيابلق ريما غ أل، هلمايةالتولى مها ممن أعطريملال غ وال

  .هريته لغيتصح وال  ملهته لنفسيمل تصح وال إذا يهعل

تصرف يف عارة هو وعللوه بأن اإل، فلس  لسفه أويهوال احملجور عل(: وأضاف يف القواعد قوله

  . ) جائزرياملال والتصرف غ

عدم ى  علبناًء(: سفه قال أو  لفلسيهور علجعارة احملإصح ي ذا الكو: ن يف اجلواهر بعد قولهكل

اليت ون ؤهذا التصرف يف الش احتمال جواز مثل إىل شارةأنه أراد اإلكو، مثل هذا التصرف هلما جواز

جلس يله ل بساطه أو ،ءاملا يهشرب فيد لي لزيةه عارءناإاملفلس  يطيع أن مثل، رجة عن الفلسهي خا

 ،يهالسف أو سواء يف املفلس، كشمل مثل ذلي ل احلجر اليدل فإن ،ما أشبه أو  ولو مقدار ساعةيهعل

  . عن مثل هذه التصرفاتدلة النصراف األ

 نه بستايهطي السفيعن  أمثل، دلة األصرف عنهاتن عدم جواز التصرفات اليت ال يف إشكال نعم ال

 م دائر مدار انصرافكفاحل، حال أي ىوعل، املفلسك يف  مثل ذلكذلكو، نةسملدة  ديعارة لزإداره أو 

  .ل وعدمهيالدل

  . ذن الويل جاز للصيب مع مراعاة املصلحةأولو : الشرائع قالمث إن 

 أن صحذن الويل للطفل أ ولو ،جائز التصرفصح من منا ت إرشاداإل يف: قال أنه رامةك مفتاح الويف

   ريويف التحر، مايهوقد صرح ف،  مع املصلحةرييع
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ومن ، اًزيان ممك إذا ر مبايده يف التحريوق، ذن له الويلأ إذا رييع أن للصيب وزجي أنه هاريواللمعة وغ

  . منهأأسو أو وانياحلكز ي املمريغ ذإ، زيضاً املميأه ريمراد غ أن الواضح

 فإن ،تهيعتقه ووص وجتوز صدقتهالذي  القاعدة خصوصاً للصيبى روه هو مقتضكذ ما أن والظاهر

  . هنا  آتكذل يف املناط

: تعاىلقوله سبحانه وى مقتض أن تاب احلجركرنا يف كبل ذ، كمثل ذل تشمل احلجر الأدلة ن أل

احكبلغوا الن إذا حىتى تاميوا الوابتل)املنع أدلة  فإن ،ميهلإخر بالنسبة  جواز بعض املعامالت األ)١

 عل يف مال نفسهيف أن ني فرق برية املستمرة من غريده السيؤيو، يةقاصرة عن مشول هذه املعامالت اجلزئ

  . جازةه باإلريعل يف مال غيفأو 

ة املعتضدة ذه ريولعله للس: بعد قوله ث قاليل اجلواهر حيظهر وجه النظر يف تفصيومنه 

 ذن الويلإ بكنئذ اختصاص ذليح ينبغين كول(:  قال،رسال املسلماتإرساهلم إب واصحلمات لألكال

  . ىانته )وزجي ه فالريتها عن غيأما تول،  ماله مثالًيةيف عار

قالمهم وما أشبه أعارة إان املدارس يتعارف لصبيولذا ، ذن الويلإ إىل ةحاج ال أنه بل قد عرفت

  . عة من أحد من املتشرريك نريلزمالئهم من غ

 وحنوها يةاملدار يف العار ألن كوذل(: ث قاليح، رامةكومما تقدم ظهر وجه النظر يف قول مفتاح ال

 ذنه الإ والعربة هنا ب،جيابمبرتلة اإل ذنه للصيبإف  وهو هنا الويل،كاملالى رضى من العقود اجلائزة عل

  ص يوجه لتخص  فال،نون انينه وبيب  وال،هريز وغي املمنيفرق ب ال، هذاى وعل. بعبارة الصيب

                                                

  . ٦اآلية : النساء )١(
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 نيرف الفرق بيعر كومما ذ ،اًي وخصه ثانا أوالًيهرمها فكذ فإنه ،ر وخصوصاً الشرائعكبالذ الصيب

 أن  مبعىن،ون بعبارات خمصوصة مقررة معتربةكت أن مةزالضابط يف الال فإن ،الزمةلالعقود اجلائزة وا

فمناقشة ، يةلكعن العبارة بالى  ولو خلاإلذنويف العقود اجلائزة جمرد حصول ، ون عن بالغ عاقلكت

ى صغي مما ال ،أذن الويل إذا م يف العقود الالزمةأقواهلتعترب  أن بعدي ال أنه بعضهم يف الفرق وقول آخر

  . ىانته )مايهلإ

 نيالفرق بى ل عليوال دل، وانياحلكس الطفل آلة حمضة يل إذ ،ىفخي ما الك مواقع للنظر يهن فإف

  .ذن فقطإس جمرد يالعقد اجلائز ل أن ماك،  والالزمالعقد اجلائز

 الصيبك، عارة فاقد الشرائطإوز جي ال(: ث قاليضاً حياض أيما ظهر وجه النظر يف قول الرك

 يف ريوهو املع ذن الويلإاملعترب  ألن ،ماله أو هلمعارة ملاباإل ذن الويلإب إالّ  وحنوهميهوانون والسف

 مما يع حنو البإيقاعيف  ذنه للمجنون والصيبإم يف ك احلكذلكوال ، خصةث حصل منه الريح، ةيقاحلق

ذن إانت بكن إو، خاصة لعدم االعتبار بعبارما ذن الويلإا بيهف تفكي وال، لفاظ املعتربةا األيهشترط في

  . رامة املتقدمكالم مفتاح الكالمه املشابه لكآخر إىل  )مقرونة الويل

عل جي  الن اإلذنإ( :كيف رد من أجاز ذل ث قاليالمهما ح إىل كالمهكأن اجلواهر أشار يف كو

 يتضيق  من العقود اجلائزة اليةون العارك، و املقامريما هو مفروغ منه يف غك مسلوب رياملسلوب غ

 ألن ، منهجياب مبرتلة اإلك من املالاإلذنون كى ودعو ،ذن الويلإالته بكجلازت مضاربته وو الإ و،كذل

نه يبل وب، هريز وغي املمنيئذ بيدفعها عدم الفرق حني، هنا  وهو الويلكاملالى رضى  عليةراملدار يف العا

   نينه وبيبل وب، قود اجلائزةعه من الري هذا العقد وغنيبل ب،  انوننيوب
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 بفعل نشاء واإلجياب واإل،نئذ آلةيح ون الصيبك إىل ك ضرورة رجوع ذل،هري وغيعاملعاطاة يف الب

 وهو ،ك بذلجياب اإلإنشاء اعتبار قصد الويل ينبغينعم . كوحنو ذل رسال الصيبإ واإلذنو الذي ه الويل

ذن الويل وأمره فعل إ م ولو جبعلك ذا احليةاختصاص العارى  عليةخالف ظاهر العبارات السابقة املبن

  . ىانته ) موجباً للصحة يف اجلملة احلجأفعالما جعل أمره له بك ، للويلالصيب فعالً

 ما الكو( :فقد عرفت مما تقدم وجه النظر يف قول الشرائع بعد عبارته املتقدمة، حال أي ىعلو

ما يه فريتها عن نفسه وعن غي قد عرفت صحة تولكنإف )هريته عن غيصح والي ذا الك، ا عن نفسهيهلي

  . كذلى ة علريجرت الس

ول يقأما من ، رناهكذ ماى  عليهما له التصرف فيخذ من الطفل ف األريوز للمستعجيمث إنه 

 هذا(: اضيولذا قال يف الر ،ذن الويلإعلم بإذ  إالّ خذ األريصح للمستعي ال فإنه ذن الويلإ إىل اجيباالحت

خم اللظن املت ينة هيقر إليه تنضمأن  إالّ يف حقه بل قول الصيبيقال مل إو ذن الويلإ بريعلم املستعإذا 

بل يقما ك، كأرسله ا وحنو ذل أنه أخرب ومثالً فجاء ا الصيب وىلطالبها من امل إذا ماك، دةيللعلم به مف

  . )نةي يف دخول الدار بالقراإلذن ويةقوله يف اهلد

: كأما قوله بعد ذل، س حبجةيال فالظن لإو، يالعلم العاد: خم للعلماومراده بالظن املت: أقول

 د الويليحفظ من أ ريد املستعيون ك بأن ت،عارة ماهلما من وجود املصلحةإهلما يف  ذن الويلإمع  والبد(

نفعها االستعمال ي نيون العكتأو ، د عن منفعة مالهيزي مبا ريباملستع انتفاع الصيبأو ،  الوقتكيف ذل

  . ىانته )كمهال وحنو ذلضرها اإليو
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أن  إالّ اللهم، ار عدم املفسدة ال املصلحةياملع أن مهارياح واحلجر وغكتاب النكفقد عرفت يف 

  . آخر العبارةإىل  )د الويليأحفظ من (: الئم قولهي نه الكل، د باملصلحة عدم املفسدةيري
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ز وال ي ممرياً غيون صبكي أن صحي فال،  لالستعارةون أهالًكي أن ريشترط يف املستعي ):٣ مسألة(

  .ري يف املعيهالم فكز فقد عرفت الياملم أما الصيب، جمنوناً

تاب كتقدم يف  ففي ضماما ما،  بنقصهماجاهالً أو عاره عاملاًأانون ف  أوزي املمريولو استعار غ

  . ةيعالود

  .ناًيون معكي أن ريشرط املستع: ويف القواعد قال

 ،رة وجامع املقاصدكما يف التذك ،صحين مل يعرت أحد هذأ: فلو قال له( :رامةكويف مفتاح ال

  الري واستباحة منافع الغ،خر هلا اآليةجازة لصالح لإلنيتعي ل واحد الك وينيلعدم التع: رةكقال يف التذ

 ري ولو عمم املستع،ثبتيذنه ومل إب إالّ هريغى  علري منافع الغميصل حتراأل ألن ،يبوجه شرع الإون كي

 رييف عدد غأو ،  العشرةءتاب هلؤالكعرت هذا الأ: قولهكم يف عدد حمصور يان التعمك ءسوا، جاز

، نيمع يلك وباجلملة ال،ملن دخل الدارأو ، شخاص الناسأأحد من  يألأو  ،ل الناسكقوله لكحمصور 

  . ىانته ) جمهولنيداخل وأحد الشخصى أو رجل يأكن عاماً كين مل إو

ون يف كيوقد ، ون يف املستعاركيوقد ، ريون يف املستعكيوقد ، ريون يف املعكياجلهل قد : أقول

منا إو ل واحد من الثالثة معلومك فإن ،يعشهر الرب أو تاب لشهر صفرك العارهأ إذا ماك، اتياخلصوص

 من ك ذلريغإىل ، ايهمل علحي أو ايهب علكري ألن عاره الدابةأ إذا كذلك و،اهول بعض املتعلقات

  .  واضحريورة غكل املقامات املذكوضرر اجلهل يف ، اتياجلهل يف اخلصوص

:  فقاال،إنسانتاب ك أحدمها استعارة الفأراد من، تاب شرح اللمعةكل واحد كان اثنان لكفلو 

والضرر ، كتاب ذا أو كتاب هذاكأخذ ي أن منا لهإو، ن وجه لبطالنهكي فقبل مل ،كتابنا لكأعرنا أحدنا 

 ما تقدميوقد قلنا ف، غرر عرفاً ال إذ ، ضارريالمها غك و،ةعري مسبوق مثله يف الشريغ أو غرر أنه املتوهم

   )ه وآلهصلى اهللا علي(النيب  يأن 
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، يةضر بعد العرفيضاً ال ي أية مسبوق يف الشرعريونه غكو، الغرر العريفى صب عليمنا إ )١(عن الغرر

منها العقد  ستثىني و،ود السابقةقالعك ةشمل العقود املستحدثي وفوا بالعقودأ أن رراًكرنا مكوقد ذ

 البدل والعقد ى ا له بضاعتهما علباحتهمإ نيفرق ب أيو، وحنوه ي الربويعالبكع عنه رالشاى الذي

  . كذلك

 مجاع لإل،صحي  النياملرأتى حدإ أو طالق أحدمها أو نياملرأتى حدإ أو نياح أحد الرجلكنعم ن

  . والضرورة

ول يق ف،ديتاب شرح ملعة زكل واحد منهما كأراد  إذا ماك، ريلم حال املتردد يف املستعيعومنه 

  .بل أحدمهايق ف،ماكحدعرته ألأ: هلما

أعرت : وليقف، نيالقوان أو تاب اللمعةك إنسان من إنسانأراد  إذا ماك ، حال املستعاركذلكو

  . ات املرددةيذا احلال يف سائر الشرائط واخلصوصكوه، أخذ أحدمهايو، قبلت: وليقف، كأحدمها ل

عارة إوحال ، تبك أحد هذه الكأعرت: وليقأن ك ،نييف املع يلكعارة الإلم حال صحة يعومنه 

  . نصف هذه الداركأعرت: وليقأن ك ،املشاع

  . التأمل إىل ن املسألة يف املردد بعد حباجةكل

 بأن ،عمرو أو دي هو زرياملع أن ريلم املستعيعما مل ك، مورأحد هذه األى  اجلهل علأطر إذا أما

ن متشاان تاباكنما الي ب،مايه أرياملع أن ينه نسكتابان هلما فاستعار أحدمها فأعاره لكان عنده ك

د يعلم ز إذا ماك،  متردداًريان املستعك إذا كذلك، ونيلمعة وقوانكخمتلفان أو ، ن من اللمعة مثالًيجلدك

ان املستعار أو ك، مايه أرياملستع أن ا يفكمث ش، اهيإر فأعارها كأحدمها استعار الدار من ب أن وعمرو

   ،جمهوالً

                                                

  . ٣ من أبواب كتاب التجارة ح٣٣٠ ص١٢ج: الوسائل )١(
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 كذلك، وما املستعاريهأ أن مث جهل،  معلوماً يف وقتهانكاحلمار مما  أو د الفرسيأعاره ز إذا ماك

 يعالرب أو األول يعالشهر هل هو الرب أن  يفكنه شكما لو أعاره شهراً لك، سائر الشروط إىل بالنسبة

ان كذا إف، اتي من سائر اخلصوصكأشبه ذل ماأو ، يف النجف  أوءربالكارته يف يأعاره س أنه أو، الثاين

   .)١(لكأمر مشل كا لالقاعدة القرعة ألى ان مقتضك الإ و،ت قاعدة العدليجرأ مسرحاً لقاعدة العدل

أعرت : فلو قال، ناًي معريون املستعكي أن البد(: ث قاليرف وجه النظر يف قول اجلواهر حيعومنه 

معاً   وقبالكالمها من ذلكد ينعم لو أر، كملثل ذلدلة صل بعد قصور تناول األ لأل،صحين مل يأحد هذ

ل  إىل كصح بالنسبةي فإنه ،اًيع وقبلوا مج،هذا هلؤالء العشرة تايبكأعرت : قال ما لوك، ن الصحةكمأ

 قسم يةالعار فإن ،ل منهمكى  علريم املستعكجراء حإمانع من  ال إذ ،له االنتفاع مستقالً أن منهم مبعىن

اليت ه من العقود ريذا يف غكه و،رادة االجتماعإصرح بيأن  إالّ ،يهحمل علي فكباحة الصاحلة لذلمن اإل

 ك مليةل منهما لعدم معقولكبل مثرته االنتقال ليق  وحنومها مما الجارة واإليعنعم يف مثل الب .كتقبل ذل

  . ىانته )يهة خبالف ما حنن فكالشرى رتل علي ومتام املنفعة يعل منهما لتمام املبك

ر كد وعمرو فرسهما لبي زرييعأن ك ،ربعةل من األك يف يةعارة الدورومما تقدم تظهر صحة اإل

د من ي زريستعي أو ،كوماً لذايوماً هلذا وير كد وعمرو فرس بي زريستعي أو ،كوماً من ذليوماً من هذا وي

  وماً يوماً هذا ويعمرو فرسه ومحاره 

                                                

. ١٨واب كيفية احلكم ح من أب١٣ الباب ١٩١ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٢٨

بل لو منعنا ، مثلة من األك ذلريغإىل ، وماًيل شهر كتابه يف أول كد من عمرو ي زريستعيأو ، كذا

  . صل وحنوهاأل منعها حىتى ل عليدل وال، ايه فكش ال إذ ،يقسام من العوار املرددة تصح هذه األيةلعارا

 ري لغيةأجازت العاراليت رة كالتذى  اجلواهر علإشكال أن فقد عرف مما تقدم، حال أي ىوعل

ان قد ك نإو( :بقوله ،ومن دخل الدار، شخاصأحد من األ أو أي ل الناسكاحملصور من العدد حنو 

 جياب اإلني ضرورة عدم قصد الربط ب،كمها من املعاطاة مبثل ذلكما يف ح أو يةناقش مبنع حتقق العقدي

 من نيقد صرح يف موضع منها بالفرق ب أنه ى عل،باحةإ إالّ نئذي حيةست العاري ول،نيوالقبول من اجلانب

فجعل ، وفي من الضيهأتيان له بساط معد ملن ك من نيوب،  خمصوصيفبسط بساطاً خمصوصاً لض

 والقبول يف جياب اإلنيوعدم اعتبار املقارنة ب، نهيباحة لعدم قصد انتفاع شخص بعإالثاين  وية عاراألول

  . ىانته )كجهة حتقق عقدها بذلى مها علرية وغيعالة والودك يف الوكجواز ذلى تضيق  اليةالعار

 إذا ،يهأعرته ملن جلس عل: وليق ويهأتي يفل ضك بساطه لبل يف مثل من أعد،  ظاهر الوجهريغ

  . صح بالقول وبالفعلي والقبول جياباإل أن وقد تقدم،  فعالًية للعاران قبوالًك إنسان يهجلس عل
  



٢٢٩

ان كومراده ما ، وله االنتفاع مبا جرت العادة به يف االنتفاع باملعار: قال الشرائع ):٤ مسألة(

فلو ، العقود تتبع القصود فإن ،يفكي دون الدخول يف القصد الان العادة بيجر إذ ،ية يف عقد العارداخالً

وبه يف الزمان كر أو ، بالقدر املتعارفيهواناً احلمل عليح أو  بهيةحلافاً التغط أو أعار بساطاً اقتضت فرشه

  . ات اخلاصة املشمولة للعقديان اخلاص واخلصوصكاخلاص وامل

 يع نوعاً خاصاً جاز االنتفاع جبمنييعبعضها ومل   إىلصرافمث إنن كي ومل نيولو تعددت منفعة الع

ربطها ي أوى نثسفد بسببها األي أو ايهمل علحي أو ايهب علكري الدابة أوى ب علكريأن ك، الوجوه

  .كا أشبه ذلم أو بالناعور أو ىبالرح

نوعاً  نيع فإن ،نيولو تعدد منفعة الع(: رناهاكذاليت مثلة ر بعض األك بعد ذكولذا قال يف املسال

  . )كذلك أنه ىقوطلق فاألأن إو،  وجوههايعن عمم جاز االنتفاع جبمإو، نيتع

وز جينما إ ألنه ،صل العدمان األكم لبعض أقسام االنتفاع يالتعم أو طالق يف مشول اإلكش نعم لو

  . االنتفاعكز مثل ذلجي يف مشول اللفظ مل كشيث يفح، له التصرف بقدر مشول اللفظ قطعاً

وان يمقاربة احلك ريذن له املعأن إو، وزجي أما االنتفاع احملرم فال، للةحمون املنفعة كت  أنشترطيو

  .ر الشرائع لهك عند ذيهالم فكبعض ال أيتيوس، مثالً

أن  إالّ ،ضمني تعد مل ريتلفت باالستعمال من غ أو ءي شنيولو نقص من الع: مث قال الشرائع

  . ية يف العاركشترط ذلي

مال املالبس والدور استع فإن ،يةة العاريعلنقص من طبن االضمان بدون الشرط فألأما عدم : أقول

 يةة العاريعث من طبين ضامناً حكيولذا مل ، اء املشاةيشاأل إىل ذا بالنسبةكوه، ختلق أن وجبيوحنوها 

  ب وجي له ويةل العاريشمل دلي النقص مل كن املتعارف مثل ذلمن كيمل  إذا أما،  النقصكمثل ذل



٢٣٠

استعار الدار مث  أو ،دبرها أو سبب عطبها استعار دابة فحملها فوق طاقتها مما إذا ماك، الضمان

 إذا امي فكذلكو، يشمله التعدي كل ذلك ذإ، مثلة من األك ذلريغإىل ، ا فوق طاقة الداريهن فكسأ

  .فرط

  . ما هو واضحكط يوالتفر يالم الشرائع أعم من التعدكيف  يوالتعد

اعتبار ى بناًء عل: ولذا قال يف اجلواهر، )١(املؤمنون عند شروطهمل يفلدل، ان الشرطك إذا أما

 ألنه  واضحكولعل الوجه يف ذل،  اهللاشاء إنما تعرفه ك ههشبيما ى اع علمجمثل هذا الشرط بالنص واإل

ح ابن ييف صح )عليه السالم( وقول الصادق، النقص باالستعمالى  عليةوبناء العار، يهاستعمال مأذون ف

   .)٢(ان مأموناًك إذا تكهل إذا ية عارريمستعى غرم عل ال :ية عن العاريهسنان املسئول ف

املأذون ( :قال، )ضمن التلف وال النقصان لو اتفق باالنتفاعي وال(: اض عند قول مصنفهيويف الر

 لالستعمال اإلذن تناول لعدم يما عن التقكل بضمان املتلف يوق، يهالسبب املأذون ف إىل  الستنادهيهف

ما كولعله حمل الفرض ،  أجوداألولوأما مع التحقق ف، تحقق التناولي ما اليب فير وال، املتلف عرفاً

  لعدم االنصرافإشكال طالقويف ثبوته باإل، حيبلفظ صر إالّ ثبتينه مل كول، ل املتقدميظهر من التعلي

ذن له باستعماله باللفظ أما لو ك، ضمني عادة فال أو  عرفنة املصرحة منيمع القر إالّ  املتلفريغإىل إالّ 

  . )حيالصر

االنتفاع  يتضيقمه يتعم أو اإلذن إطالقان كملا (: كقال يف املسال، القاعدةى وهذا هو مقتض

   جواز استعماهلا كذلى  اقتضريثكل واليد بالقليي تقري من غنيبالع

                                                

. ٤ من أبواب املهور ح١٩ الباب ٣٠ ص١٥ج: الوسائل )١(

. ٢ من كتاب العارية ح١ الباب ٥٠٧ ص١ج: املستدرك )٢(



٢٣١

 نيذا فرض حصول نقص يف العإف، نع منهمي وجه الى والدابة تضعف على بليالثوب كن نقصت إو

 وما قطع به املصنف ،طالق ولو من جهة اإليه فمأذون إىل  مضموناً الستناد التلفكن ذلكيتلف مل أو 

الظاهر عدم  ألن ،مي وجه آخر وهو ضمان املتلف يف آخر حاالت التقويه وف، يف املسألةني القولأصحهو 

 يةان قد شرط الضمان يف العاركنعم لو ، طالق يف اإلان داخالًكن إو،  باستعمال املتلفاإلذنتناول 

  . ىانته )يهالم فكال أيتيوس، ضمن

 هو كاملال ألن ،وجب الضماني  اليةالتلف املتعارف الداخل يف العار أن القاعدة هوى ن مقتضإف

 كن ذلكيمل إذا  أما، مالهى مسلط عل ألنه كق له مثل ذلحي كاملال أن ومن الواضح، كالذي أباح له ذل

 ظاهر ريأما القول بأنه موجب للضمان مطلقاً فغ، ان موجباً للضمانك ريالم املعك لالتلف مشموالً

  . وجه ظاهر له ال فالإ و،ية للعارن مشموالًكيضاً أراد ما مل يأ )رمحه اهللا( يولعل التق، الوجه

د يلعل التأمل اجل(: فقول اجلواهر، ذن لإلان مشموالًك إذا  أقسام التلفنيظهر عدم الفرق بيومنه 

  : نيهنا مقام أن يتضيق

 ،ني العكالنقص والتلف الواقعان بسبب االستعمال املعتاد ولو من جهة االتفاق يف مثل تل: أحدمها

 أو  االستعمال لعثرةكاملعتاد واتفق تلفها بنفس ذلى زد عليومل ، احلمل وب أوكما لو استعار دابة للرك

  . ى للنص والفتويهملناسب للقطع بعدم الضمان ف وهذا هو ا،حنوها

 كذل إىل اء عمره بالنسبةيفالست يالتلف باالستعمال بسبب استدامته واستمراره املقتض: الثاين

مع  إالّ  تناوله وعدمهية عقد العارإطالق ء يف الضمان به باعتبار اقتضاشكال وهذا هو املناسب لإلنيالع

  . ىانته )ني املقامني الفرق بك ظهر لكوبذل، يهذ وجنئيولعل الضمان به ح، حيالتصر



٢٣٢

أعاره  إذا ماك ، االستعمالك ذلية عقد العارإطالقم اقتضاء يبعد تسل ألنه ، ظاهر الوجهريغ

وجه  ي فأعمره فمات مثالًى انقض ت بوقت خاص فاستفاد منه استفادة متعارفة حىتيمطلقاً بدون توق

  . للضمان

ذا إو، ب الضمانجوي يةعقد العارى ط عن مقتضي وتفرل تعدك أن دةالقاعى مقتضن إ :واحلاصل

ان ك ،ط أم اليوالتفر يان بالتعدكتلفه هل  أن  يفكولو ش، وجب الضمانيط مل يتفر أو ن تعدكيمل 

 كالم يف ذلكبعض ال أيتيوس، صل عدمهء حادث واأليالضمان ش ألن ،القاعدة عدم الضمانى مقتض

  . لهضاً عند تعرض الشرائع يأ

 ،موجباً للضمان ين التعدكيذن مل  لإلان مشموالًك فإن ،متهيثرة قكموجباً ل يان التعدكمث لو 

فبعض أقسام ، تهيمة وأقلي القيةثرك ال أية العاريه املشتمل علاإلذنار ياملع ألن ،ان موجباً لهكال إو

 يةثركت وحنوها أوجب أارايا السيهاً وطرحت يف الشارع ومرت علريثكاستعملت  إذا اليتالسجادات 

 موجباً لعدم كن ذلكيمة مل ي ارتفاع القك وسبب ذلكذن املالإ بدون ك ا ذلريفعل املستع إذا ،متهايق

  . ضمانه هلا

 نيادة العيأوجب ز إذا ان غاصباًكن إده ويعمل الذي ب أن دييفتاب الغصب ما كرنا يف كنعم ذ

، )١(ىسع ما إالّ نسانس لإليل:  لقوله سبحانه،قه بقدر حكالقاعدة االشتراى ان مقتضكمة يالقأو 

  .  وضعاًك واملليفيةلك احلرمة التني وال منافاة ب،ان غاصباًك إذا  له حىتإنسانل ك يفسع

ه ك ولو أمس،هكمساإس له يل ألنه ،داًي من حمل صريستعي أن وز للمحرمجي وال(: قال يف الشرائع

  . )يهشترط علين مل إضمنه و

                                                

  . ٢٩اآلية : النجم )١(



٢٣٣

 س لهيل أنه ماك، لهيكبو أو  بنفسهريسواء أخذه املستع، احملرمى د عليواضح حلرمة الص كذل: أقول

دلة ستفاد من األيملا ، كما أشبه ذل أو ستعمله أهلهيمنا إستعمله هو بنفسه وين مل إد ويستأجر الصيأن 

  .كرناه مفصال هناكذ ماى  عل،تاب احلجكالواردة يف 

عل الشارع سلطة جيمل  إذ ،فقط ييفلكم تكح أنه ال، فاسدعقد االستعارة  أن القاعدةى ومقتض

ما ك،  املستعارة ممنوعاً شرعاً مل تصح االستعارةنيالعى ثبات سلطنته علإان كفلما ، ديالصى  علريللمستع

  .  والصلح واهلبة وحنوهاجارة واإليعتصح الب ال

ره املصنف ك ملا ذ،احملل واحملرمد من يشبهة يف عدم جواز استعارة احملرم الص ال(: كقال يف املسال

 ألن وعدمه، يتمله للنهحي ،ع العقد فاسداًيقفهل  ية فلو استعاره بعقد العار،يهه علكمساإ ميمن حتر

 ألن اًحين صريمرأحد األى دل علت ه الريوعبارة املصنف وغ، ل خارجيبدل إالّ يبطلها النهي املعامالت ال

،  لزمه الفداء هللا تعاىلكاملالى رده علن إ ر قبضه لهيتقدى فعل .رناهكما ذكعدم اجلواز أعم من الفساد 

جرد مب يهثابت عل ألنه ده فال شبهة يف ضمانه الفداء هللا تعاىلين تلف يف إو، ك من حق املالئوبر

. ءل واحد منهم فداكى فعل ضاًي حمرماً أريان املعكلو   حىت،كس مبملويد الذي ليما يف الصك، كمسااإل

 يجعلوه من العوار ألم ،مةيضاً بالقي أكضمنه مع التلف للمالي أنه رة املصنف ومجاعةعباى ومقتض

 ،الضمانى دل علي  استعارته الميجمرد حتر إذ ، واضحريله غيودل، ا الضمانيهشترط فين مل إو املضمونة

أن  إالّ ضمونة مريون غكي أن  عندنايةصل يف العارأما مع صحته فاأل، سواء قلنا بفساد العقد أم بصحته

  . يهتمد عليع الًيروا هنا دلكذي ومل ،يهل عليدل دلي



٢٣٤

ما أسلفناه يف ك ـ ح يف الضمان وعدمهيم الصحكم العقد الفاسد حكن حوأما مع فسادها فأل

داً ياحملرم لو أتلف ص أن  النصوصإطالقضمانه هنا بى ن االستدالل علكميو. يةلكقاعدة   ـمواضع

  . )١() صورة الرتاعيهدخل فيه فكاله ملؤ فدايهاً فعلكمملو

  : د ثالثيفصور استعارة احملرم من احملل الص، حال أي ىوعل

ضمن ي ما الالقاعدة عدم الضمان لقاعدة ى ومقتض، تلف بنفسهيمنا إو ىتعدي ال أن :األوىل

  . القاعدة فساد العقدى مقتض أن ث قد عرفتيح، ضمن بفاسدهي حه اليبصح

  . امن فهو له ضريمن أتلف مال الغاعدة القاعدة الضمان لقى ومقتض ،ىتعدي أن :يةالثان

  : وهنا احتماالن، كمر شرعاً بذل لأل،ديرسال الصإ: الثالثة

  . ل املخمصة وما أشبهكما يف أكالضمان  نايفي رسال الأمر الشارع باإل ألن ،الضمان: األول

ن كل، طالقأمره الشارع باإليمن  إىل ديصمه الي أهدر حقه بتسلكاملال ألن ،عدم الضمان: والثاين

  .الضمان يف الصورة الثالثة أقرب

  .منها قول اجلواهراليت  و،هاريات وغطالق من اإلريثكظهر وجه النظر يف ي كومن ذل

مها ري يف اجلزم بالضمان من املصنف والفاضل وغشكالوجه لإل ال أنه كظهر ل، ل حالكى وعل

ون املراد الضمان يف ك ضرورة ،ضمن بفاسدهي حه اليضمن بصحي  وقاعدة ما اليهل عليبعدم الدل

ان كن إو،  املزبورشكال اإليهتوجه علي ف،يهط في تفرريده من غيتلفت يف  إذا ما ال، الفرض املزبور

  ، كوهم ذليهم إطالق

                                                

  .١٤٠ ـ ١٣٩ ص٥ج: مسالك األفهام )١(



٢٣٥

  . ر مسألة احملرم خبصوصهكاملوافق يف ذ فإنه ،رناهكرادم الفرد الذي ذإن من املعلوم كل

رد يما ك، رها اجلواهركذاليت الصورة اخلاصة   الطالقون ظاهرهم اإلك وارد لشكالاإلن إف

أتلف  احملرم لو أن  النصوصإطالقضمانه هنا بى ن االستدالل علكميو(:  بقولهكاملسالى  علشكالاإل

 ىلدال علح اي نظر ملعارضته بالنص الصحيهوف،  صورة الرتاعيهدخل فيه فكه ملالؤ فدايهاً فعلكداً مملويص

الثاين ص ين ختصكمي كذن املالإ ريد املأخوذ بغي بالصاألولص ين ختصكميما كف،  مضمونةري غيةالعارأن 

  . ىانته ) واضحريح غيجد فالتري الصريبغ

  .ديل ضمان الصيدلى  عليةل العاري العرف ورود دليةن بعد رؤيمر األنيتعارض ب ذ الإ

م ك لغلظة حكاملالى رسال ال الرد علل وجوب اإلد من احمليآخذ الصى عل أن بعدي المث إنه 

 والعالمة ،واملصنف، واحملقق يف الشرائع، خ يف املبسوطيالم الشكى عن مقتض يكان احملكولذا . ديالص

 كرساله وضمن للمالإ يه وجب عكقبضه من املال إذا احملرم أن :رةكح التذيوصر، رييف القواعد والتحر

 وحق ،ريتالف مال الغإم بوجوب كل احلكشي أنه رامة منكره يف مفتاح الكذ  مايهرد علي وال، متهيق

ره كما ذكه وضمان اجلزاء كمالى رده عل ينبغيف، ما هو مقرركحق اهللا سبحانه ى مقدم عل يدماآل

  . رةكاً يف التذريأخ

اهللا ظاً قدم يف املقام حق يد غليان أمر الصكملا : اليقوقد (: كقال بعد ذل يد العاملين السكل

  . قوهلم إىل ليامل أو ظهر منه الترددي مما )حق الناسى سبحانه عل

  ن يمر األنيبل ب،  ظاهرريحق اهللا سبحانه فغى مقدم عل يدمحق اآلإطالق أن أما 



٢٣٦

  .اتيظهر من بعض الروايما كعموم من وجه 

 إذ ،كمن للمالضيمل  مر اهللا سبحانه وتعاىله ولو ألكمال إىل سلمه أنه  لوشكالاإل ينبغي نعم ال

 ، ضامناً لهريون املستعكيرساله فإضاً ي أك املاليفلكون تك ي حىتكبل التمليق ث اليصار حب أنه احتمال

 وجب كقبضه من املال إذا احملرم أن رةكعن التذ يكان احملكولذا ، وجه له  ال،هكأخرجه عن ملألنه 

مة يالفداء وسقط عنه الق من هللا تعاىل ضكاملال إىل ردهن إ نهأو، متهي قكرساله وضمن للمالإ يهعل

  . كللمال

خرج عن  أو ،رسالهإثما أراد ي منه بالقوة حكأخذه املال أو ،هكمال إىل ءأرسله احملرم فجا إذا أما

القاعدة عدم ى مقتض فإن ،هكمالى  فرده علاملوضوعرساله النتفاء إسقط وجوب يث يحرام حاإل

مة واحدة يته قي ومهيان حلكن كول،  حلمهميوجب حتري مما ذحبه أو دهيمات يف  إذا كذلك، والضمان

  . ضاًيضمن أي وقبله مل كفأعطاه للمال

د حمرم فاستعاره احملل بأن أخذه بصورة يد يف يان الصكولو (: مع اجلواهر مث قال الشرائع ممزوجاً

أخذ من يما ك منهنئذ يحرام فأخذه ح احملرم زال عنه باإلكن ملوأل، صل جاز أخذه للمحل لأليةالعار

 وحرمة ، املباحك يف متلنيالوجهى  علك املليةمع نأو  الءينئذ باالستيه حكملي ف،كس مبليد ما ليالص

ى عانة علس هو من اإليول، خذ للمحلجواز األ نايفي  اليهرسال عل اإلنياحملرم لتعى احملل عل إىل الدفع

  . ىانته )د احمللي احملرم مع التلف يفى ن وجب الفداء علإو، احملرم قطعاً

اء يحإتاب كرناه يف كذ ماى  علك املليةن إىل اجيالقاعدة االحتى ان مقتضكن إو، راهكما ذكوهو 

، هكلمي  الك قصد امللريأشبه بغ ما أو املاء أو وانياحل أو ئاً من النباتي شنسانذا أخذ اإلإ ف،املوات

  ى الء علياحملرم االستى ب علجي أنه واحتمال



٢٣٧

، دهيدام يف  رسال وجوبه مااإلأدلة ظاهر  ألن ، ظاهرري سراحه غإطالق ولو بالقوة ودي الصكذل

  . مكسقط احلي ك وبذلاملوضوعده تبدل يذا خرج عن إف

 الفداء مما يهب علجي أنه ىدل عل  ملاكد احملل فذلياحملرم مع التلف يف ى داء علفأما وجوب ال

  . بعض التأمليهان فكن إو، شمل املقاميه إطالق

مها بلفظ ريأن عبارة الشرائع والقواعد وغكو، ءيعارة يف شس من اإلياملقام ل أن ىفخي ن الكل

بأن املعار  يليردباملقدس األ وينيد الثانيالشه وم اعتراض احملققيهرد علي فال، لةكعارة من باب املشااإل

 كس هنايرامة بأن لكاح الولذا ردهم يف مفت، هكان زوال ملك وهو هنا منتف ملرياً للمعكونه ملك هشرط

ن فعل حراماً إو، يهء للمحرم عليش نه الأ احملل له وك فالغرض من اجلواز صحة متل،يةصورة عارإالّ 

  . رشادسالم يف شرح اإل فخر اإليهما نبه علكعانة باإل

ه كزول ملياحملرم ن إ قلنا فإن ،د حمرم فاستعاره احملليد يف يان الصكلو (: رةكالتذ يكقال يف حم

د احملل ياحملرم اجلزاء لو تلف يف ى  وعل،اً لهكس مليل عارة ماإ ألنه احمللى مة له عليق د فاليعن الص

  . ىانته )رسال اإليهب علجيان ك فإنه ،عارة باإليهلتعد

  .  واهللا سبحانه العامل،منها ذا القدر هنا يتفكتاب احلج نكل املسألة مرتبطة بيتفاصحيث إن و
  



٢٣٨

 ،الغاصبى ان الضمان علك ،لميع ولو استعار من الغاصب وهو ال(: ل يف الشرائعقا ):٥ مسألة(

،  عوضريائها بغيفذن يف استأ ألنه الغاصبى رجع علي و، مبا استوفاه من املنفعةريلزام املستعإ كوللمال

  . )ريد املستعي يف نيذا لو تلف العكو، والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب

ى عل الفقهاء لقاعدة نيون هو املشهور بكي أن بعدي وال، األولالقول  هوالقاعدة ى مقتض: أقول

ل واجد منهما ضامن كف، كمال املالى ده علي قد وضع ري واملستعريل واحد من املعك فإن ،هاري وغديال

ا مث أعاره  املنفعةرياملع استوىف فإن ،انت له منفعةك إذا ماي واملنفعة ف،جرةأان له ك إذا مايصل فلأل

 صل دون املنفعة باألرياملستعى  والرجوع عل،صل وباملنفعة باألرياملعى  الرجوع علكان للمالك ريللمستع

  . املنفعةى د عليضع اليمل ألنه 

 رياملعى له الرجوع ما عل أن ماك، يه الرجوع ما علك املنفعة فللمالرياملستع استوىف إذا أما

تاب كيف  يدي يف مسألة ترتب األكروا ذلكما ذك ،ملنفعةصل وااأل إىل  بالنسبةديالى عللصدق 

  . الغصب

شمل ي  فالرياملنفعة تلفت عند املستع أن واملفروض، املنفعةى د عليضع الي مل رياملعن إ :اليق ال

ديالى علاملنفعة إىل  بالنسبةري املع .  

ى رجع علي يةاجلاهل بالغصب رينعم املستع، انكيالمها شركواملباشر والسبب ، السببنه إ :اليقنه أل

تلفت  إذا نيجرة والع األكسواء يف ذل،  عوضريائها بغيفالغاصب هو الذي أذن له يف است ألن ،الغاصب

  . من غرهى رجع علياملغرور  لقاعدة يهجع علريف ري هو الغار للمستعرين املعأو، املنفعة أو نيالع

  وتبعه ، غاصب حسبره الشرائع من تعلق الضمان بالكأما الوجه الذي ذ



٢٣٩

 جاهل مغرور رياملستع ألن أنهكف، رياملستعى س له الرجوع عليل أنه  مبعىن،كالعالمة يف ذل

ضمن ي ال قاعدة ما إىل ضافةباإل ، إليهتالفيف نسبة اإل  فصار الغاصب أوىل،والغاصب عامل غار

ولذا مل ، ضمن بفاسدهاي  الكذلكف، يةح العاريضمن بصحي  الرياملستع فإن ،ضمن بفاسدهي حه اليبصح

  .رياملستعك إىل ن وجه لرجوع املالكي

 لمونيع رفع ما المة ي بضم،جاهل ألنه  ظلم حمضرياملستعى  بأن الرجوع علكورمبا استدل لذل

تشمل أموال   الضمني ما الوقاعدة ، ا معاًمشملهي )١(ديالى عل فإن ،ل نظركن يف الكل، وشبهه

  . ييفلكم التكبل احل، يم الوضعكاحلرفع ي واجلهل ال، الناس

عليه ( اًيعلن إ :)عليه السالم( يهعن أب، )عليه السالم (عن جعفر، رواه وهب  ماكد ذليؤيو

اً ريمن استعار حراً صغ: وقال. ب فهو ضامنياً لقوم فعكمن استعار عبداً مملو: وليقان ك )السالم

  . كذن املالإ ريمن استعار بغى خ عليما محله الشى بناًء عل ،)٢(ب فهو ضامنيفع

 ري بغيةت عاررياستعإذا  :قال أنه ) الصالة والسالميهعل(  أيب عبد اهللاعن، سحاق بن عمارإوعن 

   .)٣( ضامنريت فاملستعكذن صاحبها فهلإ

  . )رياستعار من املستعأو ( :ظهر الوجه يف قول القواعد يف أسباب الضمانيومما تقدم 

 ، الضمان أم الري وسواء شرط املع،ا وفرط أم اليهفى سواء تعد ضمنيأي (: رامةكويف مفتاح ال

   استوىل ألنه ،د ضماني أو أمانةد ي ريد املعيانت كوسواء 

                                                

. ١٢ من أبواب الوديعة ح١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ١١ من أبواب العارية ح١لباب  ا٢٣٨ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ١ من أبواب العارية ح٤ الباب ٢٤٠ ص١٣ج: الوسائل )٣(



٢٤٠

انت يف صورة كوملا ، يةعار ة اليقانت غصباً يف احلقك فك املالري من غيةا عارأل، كذن املالإ ريبغ

  .)١()اللفظعليها  أجروا يةالعار

املسلم من  أن من املعلوم(:  يف املقام بقولهضمني ال ماث رد مشول قاعدة يد اجلواهر حولقد أجا

ونه كث يس الفاسد من حيول، ايهل باخلصوص علي ضرورة عدم دل،منهادلة هذه القاعدة ما وافق األ

هو  ماك يهلح عيتب أثر الصحرفساده عدم تى  بل مقتض،حيالصحى ترتب علي ما يهترتب عليفاسداً 

 واملرسل من أتلفد وعموم يقاعدة ال أن بل قد عرفت، وافق مضمواي مادلة س يف األيول، واضح

  . الغاصبى ن اقتضت قاعدة الغرور الرجوع علإو، الضمان يواخلرب تقض

، اب الضمان هنا مع اجلهلصح األنياملشهور ب إذ ،ا معلومة الفساد يف املقاميه علمجاعاإلى ودعو

عم من ا اسم لأل للمقام أليةعدم الضمان بالعارى دل عل عموم ماى دعوك ،لغرورن رجع بقاعدة اإو

اب صح األنين بالشهرة بي املعتضدنيص العموم باخلرب واملرسل السابقي ضرورة ختص،ح والفاسديالصح

ثر هذه كح من أياق الصحيانسى دعيبل قد ، يه علديالى علأتلف ومن ضاً لعموم ياملرجحة أ يهاليت 

خارجاً  أو ون املقام فرداً من القاعدة املزبورةكلم عدم يعه ري وغكومن ذل، نئذيتعارض ح ام فالكحاأل

  . )ريحال العلم للمستعكعنها 

، ح والفاسديعم من الصحست امساً لأليلى ساماأل أن )صولاأل(قد حققنا يف  أنه  إىلضافةهذا باإل

  .فهو من باب ااز، لةكللمشا يسام األكبتلى سميمنا إوالفاسد ، ح فقطيمنا اسم للصحإو

 الضمان ريذا شرط املع إ ما جاهالًريان املستعكما ي فرياملع إىل ريمن رجوع املستع ستثىنين كهذا ول

   .)٢(من غر إىل رجعي س مغروراً حىتينئذ ليح فإنه ،يهعل

                                                

  .٤٤٠ ـ ٤٣٩ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )١(

  . ٦ من أبواب العيوب يف النكاح ح١ الباب ٦٠٣ ص٢ج: املستدرك )٢(



٢٤١

ان كن إو، ك املاليه رجع عل لونيمة العي بقرياملستعى رجع علي رياملع أن الظاهر(: ولذا قال اجلواهر

 لعدم غروره ،فضة أو انت ذهباً أو ك، مضمونة باشتراط الضمانيةالعارى ن قد أقدم علاك جاهالً

  . طيتفر أو الضمان من تعد يتضيق لو صدر منه ما كذلكبل هو ، نئذيح

 ك املاليهع علرج  لوية بعنوان العاررياستوفاها املستعاليت  الغاصب بعوض املنافع يهرجع علي نعم ال

  .  ا لقاعدة الغروريه علكرجع املال  الغاصب لورياملعى رجع علي بل هو، ا جماناًيهقدامه علإل

الغاصب ى  املغصوب علريرد املستعيعاره الغاصب شهراً مث مل أذا  إط مايوالتفر يومن التعد: أقول

  . لعدم مشول قاعدة الغرور له،دهي يف كبعد الشهر وتلف عند ذل

ذا قامت إف، ام احلجةيام احلجة وعدم قيفاملراد ق الإ و،العلم واجلهل من باب املثال أن ىفخي وال

  . فت يف سقوط غرورهك ية بالغصبرينة عند املستعيالب

، الغاصبى رجع عليومل  ان ضامناًكان عاملاً كأما لو (: اًريومما تقدم ظهر وجه قول الشرائع أخ

 ريرفع الضمان عن نفسه واملع ي اجلهل حىترياملستعى ادع ولو، رياملستعى غرم الغاصب رجع علأولو 

  . )نة وحنوهاي ما ادعاه بالبريثبت املعيأن  إالّ ريصل مع املستعان األكعلمه 

 أو  عاملاًك املالرياستعار من غ لو(: ث قاليح، رةكعن التذ يكما حيومما تقدم ظهر وجه النظر ف

 كرجع املال ولو، رياملعى رجع علي وال، دهيالتلف حصل يف   ألن،يه ضمن واستقر الضمان علجاهالً

  .)رياملستعى  الرجوع علريان للمعك رياملعى عل

 ،وجب ضمانهي ده اليون التلف حصل يف ك ف،اجلاهل إىل ان قاعدة الغرور بالنسبةيلوضوح جر

  منا إو،  مطلقاًيهوجب استقرار الضمان عليال مبعىن



٢٤٢

 الرجوع ريس للمعيل أنه ماك، رياملعى رجع علي ففي صورة جهله الإو،  يف صورة علمهكذلكهو 

  . رياملعى  علكرجع املال إذا ماي ف جاهالًريان املستعك إذا رياملستعى عل

ولو استعار من الغاصب مع العلم بالغصب (: اض ممزوجاً مع املنتيرناه قال يف الركولذا الذي ذ

ن ك ل،ان جاهالًكذا لو ك، و مضمونةيةن عاركولو مل ت،  مع التلف مطلقاًني من املنفعة والعالًكضمن 

 ني يف املقامك وللمال، خاصةنيضمن العي فةانت مضمونكإذا  إالّ الغاصبى استقرار الضمان هنا عل

ا  مبرياملعى رجع هو علي أن ان لهك ريلزم املستع فإن ،ني التالفة وما استوفاه من العنيبالع ما شاءيهلزام أإ

 مع علمه كذلك وال ، لو تلفتنيعن الع  عوض عنهاريائها بغيفذن يف استأ ألنه ،رم مع جهلهيغ

ما ي فكء من ذليخالف يف ش وال( :قال أن ىلإ) س له الرجوع مبا غرمهي بسببه فليهالستقرار الضمان عل

  . )له مع جهرياملستعك إىل وزا رجوع املالجيمن املاتن يف الشرائع والفاضل يف القواعد فلم  إالّ أجده

 إذا مايف ما شاءيهأى  علكرجوع املالن إ( : بالغصب قالري يف صورة علم املستعكاملسالمث إن 

ا مث ذهبت قبل يهادة فيأما لو اختص الغاصب بز، ريد املستعيزادت يف  ما أويهديأمتها يف يتساوت ق

رجع به يفما ، ريتعاملسى  علكرجع به املالي اختص بضمان الزائد الختصاصه بغصبه فال ريقبض املستع

  .ىانته ) ابتداًءيه علك لرجوع املاليهرجع به الغاصب علي  الرياملستعى  علكاملال

ك إىل ن وجه لرجوع املالكي مل ريد املستعيثر من كد الغاصب أيمة يف يانت القكلو  أنه والوجه

 رياملستعى أما عل، اوتالغاصب بالتفى مة وعلي بأصل القرياملستعى رجع عليمنا إو،  يف التفاوترياملستع

   ،)١(ديالى علمة فلقاعدة يبأصل الق

                                                

.١٢ من أبواب الوديعة ح١ الباب ٥٠٤ ص١٢ج: املستدرك )١(



٢٤٣

 بسبب الغاصب كس املاليكالتفاوت ذهب من  ألن الغاصب بالتفاوتى وأما عل ،)١(من أتلفو

ل كرجع بالي أن كللمال فإن ،مةيد الغاصب أقل قيان يف ك إذا وأما، هاريد وغيشمله قاعدة اليوعنده ف

  . ريد املستعيل تلف يف كال ألن ،اوتاً وتف أصالًرياملستعى عل

 رجع إذا كفاملال، جل التضخم والترتلن ألي بلدنيمة بيان التفاوت يف القكلو  أنه لميعر كومما ذ

ان الغصب كذا إف، أخذ املنخفضيمة يبلد اخنفاض الق إىل ذا رجعإو، أخذ املرتفعيمة يبلد ارتفاع القإىل 

 رجع فإن ،نارانينار ويف البصرة ديمة يف بغداد دي والق، يف البصرةرياملستع إىل يف بغداد وسلمه الغاصب

نار يف بغداد يالد أن لوضوح، نيناريمن يف البصرة أعطاه د إىل ن رجعإو، ناراًيمن يف بغداد أعطاه دإىل 

 كنه لو رجع املالأ و،تاب الغصبك يف كل ذليرنا تفصك وقد ذ،سكن يف البصرة وبالعيناريالد يساوي

  . رارهكت إىل ي فال داع،مكون احلكين ماذا ي البلدنيغاصب بالى عل

س بأن كولو انع، ان من أفراد العاملك ية االستعاره مث علم بالغصبني ح جاهالًريان املستعك إذا مث

  .ان من أفراد اجلاهلكم هنة عنده مث ظهر فسقيقامت الب إذا  مثل ما،ان عاملاً مث جهلك

رفع يفال  يأما اجلهل السار، يهوجب استقرار الضمان علي التلف ال بعد يالعلم السار أن والظاهر

  . فال تشمله قاعدة الغرور، ن مغروراًكي التلف مل نيح ألنه ،الضمان
  

                                                

  . ٢ من كتاب الشهادات ح١٠اب  الب٢٣٨ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٤٤

نه يصح االنتفاع به مع بقاء عيل ما ك يوه، ة املستعارنييف الع(: قال يف الشرائع ):٦ مسألة(

  . )الثوب والدارك

، نيجهة تلف العى  عليهصح االستعارة في نه اليتلف عي فما ،يةالعار ىهو مقتض ألنه كوذل: أقول

فال الثاين أما يف ، ية تصح العاراألولففي  ، املاء للشربريستعي وقد ،ةءرا املاء رد اإلريستعيقد  مثالً

  . تصح

طائرة ارة والي والس،كحنو ذل أو االران أو  اينينار والدرهم للتزي الديةلم صحة عاريعومنه 

د من يستفيمن  ون مثل استعارة الدار ملحقاً ا يفكي أن بعدي استعارة املنحة مما ال أيتينعم س، هاريوغ

  . ك ذلريغإىل ، ايهفاليت ماء البئر 

وب كالثوب لللبس والدابة للركون منتفعاً به مع بقائه كي أن شرط املستعار(: قال يف القواعد

عارة الدارهم إرب جواز قواأل، هاكمنفعتها يف استهال فإن طمعةن األ دو،رض للزرع والغرس والبناءواأل

  . )طبعهاى ن ا والضرب عليالتزك يةمكفرضت هلا منفعة حن إ ريوالدنان

نتفع به يلما كف، باحة املنفعةإنه ويونه منتفعاً به مع بقاء عك ،املستعار له شرطان(: رةكوقال يف التذ

متعة والصفر قمشة واألاب واأليد والثيالعقارات والدواب والعبك ،عارتهإصح نه تي مع بقاء عانتفاعاً حملالً

  . ) بال خالفكشباه ذلأو، ديلب للصكوالفحل للضراب وال يواحلل

اخلالف عن  ي نقل نفكذلكو، ني املسلمنياخلالف ب يرة نفكغرض التذن إ :رامةكويف مفتاح ال

  . إمجاع منفعة وهو يه فوان الذييوز استعارة احلجيوعن املبسوط ، اضيالر

د يلب الصكعارة إ و،ل والشربك الذهب والفضة لألينا أوعارةإصح ي ال أنه لميعومنه : أقول

  ل هلو وطرب حمرم كس يال فلإ و،للهو والطرب احملرم



٢٤٥

الم كال أيتي ماى لالستمتاع ن عل يعارة اجلوارإ كذلك و،اسبكتاب املكما حقق يف كشرعاً 

  . كيف ذل

 إذا وأما، ديات من باب القي اخلصوصكان تلك إذا وان لعمل حمرم معهيعارة احلإصح ي ذا الكوه

حنو ى ان علك إذا أما، ؤثر يف الصحة والبطالني ال يالداع ألن ،إشكال الف ياعانت من باب الدك

من هذه  يون الشرط مثل الداعكي يهوعل، س مفسداًيالشرط الفاسد ل أن فقد حقق يف حمله، الشرط

  . ةاجله

يف املقصود  إالّ إشكال وال ك من ذلءخالف يف شي ال(: المه السابق قالكاض بعد يالرمث إن 

 الرضا ريظهر من املعن إ  واضحريغ فإنه ،تالفهإل إالّ ن االنتفاع بهكمي عارة ما الإوز جي ال: بقوهلم

، وقد حصل يف حمل الفرض، ار يف جوازه هو رضاه بهياملع فإن ،نةيه مع القركأعرت:  بقولهنيتالف العإب

فظ الفاسد معناه يف اللغة ال مدخل للّ ويةن عرب عنهما بلفظ العارإباحة واهلبة واإلك إالّ نئذين هو حإو

 يه الشتراط استفادته منه بداللته عل،روهكبه اجته ما ذ إالّ تالفلم الرضا باإليع ث الينعم ح. والعرف

وضع  ألن ،لغة أو عرف إىل تالف فاسدة لعدم استنادهااإلى عل جمردة يةوداللة لفظ العار، بااللتزام ولو

 )ابصحولعل هذا مراد األ، نهيتم االنتفاع به مع بقاء عيمنا هو ملا إم الوضع والتبادر كما حبيه فيةالعار

  . ىانته

 تنايف يوالعرف فهى ا النص والفتويهدل علاليت عارة املصطلحة و يف اإلهمنا إ قوهلمن إ :يهوف

عارة مصطلحة فال إ بكس ذلي وقصده فلكجازة املالإن أراد جواز التصرف املتلف بإو،  املتلفالتصرف

 ما أو ،به وأجاز تلفهارض أو ،أجاره وأجاز تلفه إذا م حال ما بل حال املقا،المهمكى  علشكالرد اإلي

  . واملضاربة وحنومهاجارة اإليفتعر جازات تنايف فهل مثل هذه اإل،كأشبه ذل



٢٤٦

: اضيفقول اجلواهر يف رد الر، رناهكالضمان املتأخر عما ذ إىل تصل النوبة ال أنه ظهريرناه كومما ذ

ا بعنوان أ إالّ اإلذنان بكن إتالف املزبور واإلى ون مرادهم ترتب الضمان علكي أن نكمي: قلت(

 ذا العنوان ان الدفعكن إباحة وإ أو ونه هبةكى ودعو، اًيعتشر أو  زعماً منه عموم موضوعهايةالعار

اً من أفراد ريثك أن رنا سابقاًكوقد ذ، رادما من اللفظ املزبورإى نة علينصب قريأن  إالّ واضحة البطالن

 من ءي شيه علرجيونه فرداً منه مل كوقع منه ذا العنوان والفرض عدم  فمىت، زها القصديميالعقود 

  . ىانته ) القواعد يف مثلهيه ما تقتضيهعل يرجيبل ، مهكح

  . ثبات وعامل الثبوت عامل اإلنيخلط ب أنه  إىلضافةباإل، حمل نظر

ضمن ي ط من قاعدة ما الي تعد وال تفرريتوقف يف ضمانه من غينعم قد (: اًريأما قول اجلواهر أخ

 هو ريخولعل األ، الفاسد  حىتية ومن خروجه عن أصل موضوع العار،ضمن بفاسدهي حه اليبصح

ان كنة ي القركذلى تالف وأقام عل الرضا باإلكلو أظهر املال إذ ،يهف ماى فخي فال) يف النظرى قواأل

بة يط فإن .)١(ة نفسهبيبط إالّ ئل مال امرحي ال: ) الصالة والسالميهعل( لالستثناء يف قوله مشموالً

 يف عدم حهيضمن بصحي ما القاعدة  إىل فال حاجة،  يف عدم الضمانيةافكالناس املظهرة بالرضا 

  . اض فراجعهيالم الركرامة بعض كر مفتاح الكوقد ذ، الضمان

مثل الثوب  أن  يفإشكالال فال إ و، عند االنتفاع اني معظم العءنه بقاي عءمرادهم مع بقامث إن 

  . يةالعار نايفي نه الكل، سبب استعماله ذهاب بعضهيوما أشبه 

                                                

  . ٨ حي من صفات القاض١٢ الباب ١١٤ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٤٧

 ألن ،وما أشبه صح ي واالغتسال والتوضري وما أشبه للتطهءر من املاكلو أعار ال أنه لميعومنه 

، وب وحنوه باالستعمالثالذاهب من الكمنا هو إو، اًريثكئاً يس شيتعماالت لسالذاهب منه بأمثال هذه اال

منا هو إذهب منه من النفط وحنوه يالذي  فإن ،ضاًي وحنوه فالظاهر صحته أريعارة مثل املصباح املنإأما 

  .  البئر وحنومهاماءلنب ومن الدار من ذهب من املنحة من اليمثل ما 

  .  تصحيهعارة فالعرف صحة اإلى ريل مورد كف، قرره الشارع عارة أمر عريفاإلن إ :واحلاصل
  



٢٤٨

 ريتصر املستعيقو، بناءلرض للزراعة والغرس واوتصح استعارة األ(: الشرائع يف قال ):٧ مسألة(

 ،زرعي أرضاً للغرس فريستعيأن كالضرر  يف ونهد ح مايستبي أن وزجيل يوق، يهالقدر املأذون فى عل

  . ) أشبهاألولو

والقناة   حلفر البئراألرضتصح استعارة ، كذلكره ك ملا ذاألرضما تصح استعارة ك: أقول

  للسفن أوارات أوحمالًيذا تصح استعارا جلعلها خمزناً أوموقفاً للسكو، أشبه  ونصب املنارة ومايةوالساق

له ولو  ان اللفظ شامالًك لماك أنه دونواأل يواملساوى قواأل إىل قاعدة بالنسبةالى ومقتض، كحنو ذل

 الفقهاء يف املساوي نيولعل اخلالف ب، صحياز مل كشمله اللفظ ولو باالرتيل ما مل كو، از صحكباالرت

  . ل خاص يف املسألةيدل ال إذ ،ي الرتاع اللفظمن بابى قودون واألواأل

دون ال واأل ياملساو إىل ىذن يف زرع احلنطة ختطأولو : ند قول العالمةرامة عكقال يف مفتاح ال

وأما جواز ، من دون خالف أصالً ي الفتاويهضر فقد اتفقت علاأل إىل يأما عدم جواز التخط( :ضراأل

 يليردببه قال املقدس األ أو  ماليهلإ و،ريرة والتحركح التذيدون فهو صرواأل ياملساو إىل يالتخط

الم املبسوط يف ك ية وهو قض،دوناأل إىل ياض يف جواز التخطي والسرائر والريةبسوط والغنح امليوصر

 يهبنف يضيقخالف وهو   له بالكس والبناء فزرع جاز ذلرذن له يف الغألو  أنه ويف املبسوط، ياملساو

 يإمجاعون دواأل ياملساو إىل يم جبواز التخطكاحل أن المهمكظاهر  أن ويف جامع املقاصد .ضاًيهنا أ

 ،يةفاك والكح الروضة واملسالي واللمعة وصررشادضاً ظاهر اإليما أيهواملنع ف، لكال فهو مشإو

  . رامةكالم مفتاح الكى انته ،)حيح يف املفاتيترج دون والوأجاز األ ياض منع املساويوصاحب الر



٢٤٩

از مل كللفظ حبسب االرتفهم من ا إذا مايضر فاأل إىل بالنسبة  يف املسألة حىتإمجاع ث اليح: أقول

عدم  ين القواعد تقتضإ(:  ولذا قال يف اجلواهر،رناهكذ ار مايمنا املعإو، ورةكالت املذين وجه للتفصكي

، اإلذن بعد فرض عدم حضوره يف الذهن عند ،اًيمساو أو نان أدوكن إو  املأذونريعن غ يعدجواز الت

 يف االنتفاع ةاملساوا فإن ، واضحة املنعيةواألولأو  ة للمساواني يف املعاإلذنمن  إليه االنتقالى ودعو

ر ي التقدينيد من التعينعم لو أر ،ما هو واضحك اإلذن يف ةاملساوا يالدون ال تقتض أو األرض إىل بالنسبة

  . )دىنواأل ي املساوني فرق بريمن غ، ال فالإو ينئذ التخطي حهنة اجتي يف املنفعة ولو بالقراإلذنيف 

 وعدم ،ازاًك الثالثة يف مشول اللفظ ولو ارتنيفرق ب ال إذ )ىوقواأل(ضافة إلقاعدة ا أن وقد عرفت

شمل أحد يمل  إذا أما، روهكذيولذا مل ، اًإطالق مشمول ريضر غاأل أن أم رأواكو، ازاًكمشوهلا ولو ارت

 كالعمل بذل فإن ، راض بالعمل بهرياملعنسان أن ن علم اإلإو، ءي يف شيةس من العاريل فإنه الثالثة اللفظ

  . اإلعارةمن باب  من باب الرضا ال

 ،ك والرضا بدون ذليةنة املوجبة لدخول الثالثة يف العاريقرل الرضا املقترن بانيفرق ب أنه :واحلاصل

 ية من العاركد ذليع وال، أشبه ما أو  دارهيق بدخول الصديقالصدى ل رضيمن قبالثاين ون كيث يح

 يف العقد وتصرف بأحد ن داخالًكين الرضا ومل كيمل  لو أنه رفيع كمن ذلو، عقد من العقودى هاليت 

 ديالى علو ىتوي الل يشمله دليف، يه مأذون فريتصرف غ ألنه ،كجرة للمال األيهان علكالثالثة 

 فإن ،كأشبه ذل ما أو ىالرح أو  لو استعار الدابة فأعارها له للحمل فربطها بالناعوركومثل ذل، وحنومها

  . جرة األيهه علل



٢٥٠

 ينبغي :قلت(: المهمكث قال بعد نقل يح، رامةكظهر وجه النظر يف قول مفتاح الي كومن ذل

غراض مع اجلهل ا اختالف األيهدح فيق  وال،ية العرفيةولودون لألاأل إىل يعدم التأمل يف جواز التخط

وجب انسداد ي يف املسألة يةوولاألخذ ب يف عدم األك ومراعاة ذل،ية هو اخلصوصينيبأن املقصود من التع

اجته  أيتيما كعنه  ي بالنهيةنعم لو علم قصد اخلصوص. ولوا بهيق ا ومل يةام الشرعكحثبات األإباب 

الظاهر عدم  إذ ،ك يف مثل ذليقيبعدم التض يضيقالعرف  ألن ،بعد اجلوازي فال يوأما يف املساو، املنع

جارا إملا  ياب املساوكرإه قوهلم يف الدابة املستأجرة جبواز شهد ليو،  غالباًني باملعريتعلق غرض للمع

  . )تأملي فلني متعلق باملعرينة بأن املقصود غي مع القرإشكال ولعله ال، له

و اه حرم لو، ضردون ال األواأل ياملساو إىل ىذن يف زرع احلنطة ختطأولو (: القواعد قالمث إن 

رامة كوقد نقل هذا مفتاح ال، )طالقلإل يسقاط التفاوت مع النهإقرب عدم  واأل،جرة لو فعله األيهوعل

وعلل الفرق بأنه قد ، اضي والرفايةكال و والروضةكوجامع املقاصد واملسال يضاح واحلواشيعن اإل

وهذا ،  املأذونريغ ألنه  فالزائد هو املضمون خاصة، عوضريأسقط عنه التلف احلاصل بزرع احلنطة بغ

  . يح بالنهي التصرسقاط معباإل يضيق ال

 يف الزرع املخصوص استفادة املنفعة اإلذناستفاد ب يعن التخط يمع عدم النهنه إ :ىخرأوبعبارة 

ان مقدار منفعة املأذون مباحاً له خاصة كضر األ إىل ىطخيث ي فح،انكفرد أي املخصوصة يف ضمن

ن إ يهف( :يف رد القواعد جلواهرلذا قال يف ا، ووركيف الفرق املذ ماى فخي ن الكل، ضمن الزائد فقطيف

  جاء ى خرويف األ، املنعى ا نص علمهاحدإيف  أنه  أقصاه،يه مأذون فري غنييف احلال يالتخط



٢٥١

 إىل  بالنسبةيهمع  أو ذنهإ ريه بغري غكمنفعة مل من استوىفكفهو ، املنع من أصل الشرع

  . )جرةاستحقاق األ

يف صورة النص  يمر النهاألى منته، كما من املاليهلكيف  يبأن النه: اليق أن نكميبل : أقول

 وز التصرف يف أمواله مطلقاًجي  الكل مالك فإن ،يةاألولالقاعدة ى  صورة النص علريويف غ، منصوص

منا قرر إوالشارع ، يةك املاليةاألولالقاعدة  يف ان داخالًكن نص كيث مل يوح، ما أخرجه بنص وحنوهإالّ 

ما ى  علينيد الثانيره من احملقق والشهكأن اجلواهر أخذ ما ذكو، ديء جديبشى أت أنه  اليةك املاليةكاملل

  . )الروضةاض وظاهر يتأمل له والرى  علفايةكالة ريوهو خ(: مث قال، رامةكنقله مفتاح ال

 كل ذلكفرق يف  ال ألنه ،قلاأل أو ياملساو أو ضراأل إىل ي التخطنيومما تقدم علم عدم الفرق ب

  .تقدم ماى عل

ل الدابة يذن له يف حتمأ إذا أي( :رامةكوقال يف مفتاح ال ،)ثركخبالف محل األ( :القواعد قالمث إن 

سقاط قدر إتحقق يو، ما يف جامع املقاصدك اً واحدجرة الزائد قوالًأضمن ي فإنه ،يهناً فزاد عليقدراً مع

 يهاملأذون ف ألن ،اضي والرفايةكال والروضة نص يف يهوعل، كواملسال يما يف احلواشك قطعاً يهفاملأذون 

  . ىانته )الف النوع املخالفخبأجر له  استوفاها فالاليت بعض املنفعة 

 قل الز األيجيوقد ، قل بشرط الز األيجيقد  فإنه ،كجازة املالإار قدر ياملع إذ ، تأمل واضحيهوف

ى ون علكي ف،ثرك يف ضمن األقلزاً لأليونه جمكل معىن ال، قل بشرط الجازة يف األانت اإلكذا إف، بشرط

جرة السقوط ألن إ( :ولذا قال يف اجلواهر، جرةل األك يهون علكي أن ينبغيبل ،  التفاوت فقطرياملستع

  قل بعدم دخوله يف ضمن  يف األاإلذند يي ضرورة ظهور تق،ضاً من نظريلو أخي قدر املأذون ال
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، ولعله خمتلف، هم من العبارةيفما ى  علجعل املدار األوىل و،يعجرة اجلمأنئذ يستحق حيثر فكاأل

  . ىانته )صل اختصاص الغرامة للزائد وهو مراد اجلماعةواأل

  .يعجرة اجلمأ إطالقمن  وىلاألى ما تقدم عل  النيهو املتع األوىلما جعله  أن  قد عرفتكنكل

ل فحمل محي أن أجاز له أو ،محل أو بكرأب وكب فركري أن أجاز له إذا ومما تقدم ظهر حال ما

 ئاً آخر أضري فحمل شنيء معيأجاز له محل ش إذا  حال ماكذلك و،كما أشبه ذل أو بكرأ أو بكور

 يف ءله املاي فتحم،وانينفع احليمحال نما بعض األيوان بياحل يؤذيال محبعض األ إذ ،مساو أو أنفعأو 

  . مثلةن األ مك ذلريغإىل ، وجب نفعهي يفله املاء يف الصينما حتميوجب ضرره بيالشتاء 

 وما لو ،هريزرع املأذون وغ ومثله ما لو(: ث قاليح، رامةك مفتاح الكبعض ذل إىل وقد أشار

  .وتبعه اجلواهر، )هريردف غأبها وكر

 ،بهاكري بأن ءربال إىل كد للسفر من النجفي استعار دابة ز مثالً،بعض إذا لم حال مايعومنه 

 فإنه إذا ،كما أشبه ذل أو محلها أو ،بدونه أو  معهيقه نصف الطرريبها غك وأريقبها نصف الطركفر

ده يق إذا  مثالً،جرة بعض األيهان علك ،دي مقريغأي  ان مطلقاًكن إو، جرةل األك يهان علكداً يان مقك

ان له كا يه عليقب بعض الطركريمل  أنه إذا الدابة حىتى النجف بنفسه عل إىل ربالءكسافر من يبأن 

  . جرة بعض األيهان علكد يين التقكين مل إو، جرةل األك يهان علكجرة  األلك

 أو  فاستعملها،ايهمل علحي أو بكري ال أن الدابة أو ،ستعملهاي ال أن عارةإ األرضعاره أواذا 

، عليفملها فلم حي أو بهاكريزرعها وي لاألرض أو عاره الدابةأس بأن كولو انع، جرة األيهان علكبها كر

  له حال من اح إذ ،ةجر األيهعل أن فالظاهر
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ولو ، فات من منافع املغصوب جرة ماأ يهالغاصب عل فإن ،ستعملهايه ومل ريأرض غ أو غصب دابة

  . ستفد الغاصب منهيمل 

ستعمله ي فلم ،يهاستعار حوض ماء لالغتسال ف إذا ماك، مور األكم أمثال تلكومما تقدم ظهر ح

، كما أشبه ذل أو يهف واينبغسل األ أو هريعمله باغتسال غاست أو له أصالًمستعيما بأن مل إ، يف االغتسال

  . طائرة والقطار وما أشبهارة والينة والسيحال استعارة السف كذلكو

 القاعدةى فمقتض، ستنريمل  أو ه بهري فاستنار هو وغ،أما لو استعار منه املصباح لالستنارة به فقط

اً لصاحب كون ملكي  خبالف ما ال،خالفه غصباًون كياً لصاحب املصباح كد يف العرف مليعل ما كأن 

 يف كالم يف ذلكرنا بعض الكوقد ذ، دة بسبب املربري استرباد الغكذلكو، رياملصباح من استنارة الغ

  .  املواتءايحإتاب ك
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لب كفحل الضراب والك ،وان له منفعةيل حكوز استعارة جيذا كو(: قال يف الشرائع ):٨ مسألة(

  . )اً منهاي أجنبريان املستعكة ولو كللخدمة واململو والعبد ،والسنور

اً ريثك، وية عرفمور هذه األيةون عارك بعد يةالعارأدلة  طالقالقاعدة إلى  هو مقتضكوذل: أقول

من  ألنه ه مائنيتالف عإضر يف استعارة فحل الضراب ي  وال،ضاًي االقتناء أريا منافع غيهون فكما ت

لب ك وال،ما يف اجلواهركة جوازها ريعلم بالسأو  تقدح الاليت  وحنومها دخال الفرجإ للرتو وعالتواب

  . اد احلشراتي والسنور فائدته اصط،فائدته احلراسة وحنوها

ن هلا منفعة كين مل إو( :ةكوانات اململويمها من احلريلب والسنور وغكر الكبعد ذ قال يف اجلواهر

  . )عوض باحة بالسب واإلك سفه التني ضرورة وضوح الفرق ب،سب اكصح التي

  .لب والسنور لعدم السفهكسب مبثل الكصح التي أنه اسبكرنا يف باب املكوقد ذ: أقول

 أو اد فاستخدمه يف احلراسةيلب لالصطكاستعار ال إذا ماك، يالم يف التعدكلم اليعومما تقدم 

ستعمله لوحدة يمل  أو نيوم مرتيل كوم مرة فاستعمله يل كاد ياستعاره لالصط أو ،مايهف أو سكبالع

  . يع يف اجلمكاملال

مل  إذا ا منفعة حمللة شرعاًإ ف،جل املصارعةبش وحنوها ألكة واالكيصحة استعارة الدمث الظاهر 

اً يون مرتكي أن جلوان أليأما استعارة احل، جلهاجوز االستعارة واالستجارة ألي ف،ن من القسم احلرامكي

مل ترت  إذا  دابتهمثالً، مل تصح االستعارة ديعن مل إو،  جازيةة عقالئعد منفع فإن ،وانهيا بسبب حيهعل

 أأخط فإن ،مثلة من األك ذلريغإىل ، كجل ذلألى نثح استعارة األيبيسبب هلا املرض مما ى نثاألى عل

  . طاً يف الضمان وعدمهياً وتفريونه تعد إىل كمررجع األى نثمما سبب شروخاً يف األ يالناز
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  ).املنحةى وز استعارة الشاة للحلب وهجيو(: قال يف الشرائع ):٩ مسألة(

 نياملتأخر يبل عن بعض متأخر، ما اعترف به بعضهمك يهخالف ظاهراً ف ال(: ويف اجلواهر

  ).يه علمجاعاإل

تأمل ى  علكاملسال ما يفك( :اًإمجاعواستعارة الشاة للحلب : رامة عند قول العالمةكمفتاح ال ويف

 يةفاكال ويف، يهخالف ف أنه الك  ويف موضع آخر من جممع الربهان،حيالربهان واملفات  وجممع،له يف حتققه

،  مسلماًجارةوقد أخذه مجاعة من باب اإل، يهخالف ف ال أنه وموضع آخر من جممع الربهان الظاهر

صد ر وجامع املقايرة والتحركم صرح يف املبسوط والشرائع والتذك وباحل،ي أنه إمجاعوظاهرهم

  . ىانته ) وجممع الربهانيةفاك والكواملسال

فال فرق ، يف استعارة فحل الضراب اللنب حاله حال املين ألن ،ةدالقاعى هو مقتض أنه والظاهر

،  واستعمال ماء بئرهاما تقدم يف استعارة الداركن يوركن املذيمراستعارما لألى ريالعرف  فإن ،نهمايب

ل ي مشله الدلكذلكملا رآه العرف  إذ ،مر من االستعارةون األكي الث تذهب ي حنيالعن إ :اليقفال 

  . الشرعي

ان حجة يف خمالفة الضابط ك مجاعمت اإلن إ( :ره اجلواهر قالكما ذيظهر وجه النظر في كوبذل

وال ، ية العاريةمشروع يضتقي أمواهلا الذي الى تسلط الناس عل وال، صل املقطوع مبا مسعتالسابق ال األ

 مما ك ذلري وال غ،ناسب شرعها سهولة امللة ومساحتها ييكا يهلإاحلاجة  الة يف االنتفاع والكالوكونه ك

بناًء ، للضابط السابق  املنايفيةتها عاريثبات مشروعصح إلي ن مما الياملتأخر يالم بعض متأخركر يف كذ

مورد أن  إالّ ،الوقفلها يف يوصح تسج ت منفعةين مسإو، بطل تناً اليانت عك إذا املنفعة أن ىعل

  ما  إالّ  من املنافعنيس بعي ما لية والعارجارةاإل
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نئذ فالبد يحو ،ىن من النص والفتويقنه املتوأل، كذلى  حبسب الظاهر علمجاعل لإليخرج بالدل

نعم يف ، ايه من نصوصنا الداللة علءيمل جند يف ش إذ ،متن إمجاع اإل إالّ سيل ولية من دلح املنيةلعار

ن ي مؤدات واملنحة مردودة والديةالعار :)صلى اهللا عليه وآله(النيب عن  ا مبايهرة االستدالل علكالتذ

ن كمياليت  املنحة يةمشروعى عل إالّ يهداللة ف من طرق العامة ال أنه وهو مع ،)١( غارمميوالغرى ضيق

بل لعل ، باحة ضرب من اإلبل لعله، يةوا عارك يتضيق وهو ال ،ضاًيمة أية املستقرياستفادا من الس

  . ىانته )يةست من العاريوا لكاخلرب املزبور ظاهر يف 

 إىل اجياف لعدم االحتكل يرناه من الدلكذ ماأن  إالّ حاًيان صحكن إره وكذ ن بعض ماإف

 النيبعن ، يمامة الباهلأ أيب عن ،اللئايل يلاو غيةهذه الرواى وقد رو، داً لهيون مؤكي مجاعواإل، مجاعاإل

 ي،ن مقضي والد، واملنحة مردودة، مردودةيةالعار: ة فقالكوم فتح ميخطب أنه ) صلى اهللا عليه وآله(

 ألم ،ما قاله اجلواهركتب العامة كه نقلها عن ريغ أو مةالالع أن ىداللة عل وال ،)٢( غارمميوالزع

 ،يةست من العاريون املنحة لكى ظهور يف اخلرب عل وال، اتي من الروايهمل نقدر عل ماى ن عليانوا قادرك

 ريباحة غفجعله قسماً من اإل، ر اخلاص بعد العامكفهو من ذ، يهص عليوجب التنصي ءيتعارف شألن 

  . ظاهر

 أو خر لالستحالبوانات األي احلةمثل استعار، أشبه ما إىل من املنحة ين التعدكمي أنه لميعومنه 

، رضاعمة لإل استعارة األكذلكبل و، وما أشبه  والوبرنب والصوف والشعرللّ أو ض واالستفراخييللتب

  عبارته ى لذا قال يف القواعد عطفاً علو

                                                

. ٢ من أبواب الضمان ح٢ الباب ٤٩١ ص٢ج: املستدرك )١(

. ١ الباب الضمان ح٢٤١ ص٣ ج:العوايل )٢(
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  . هاريذا غكو: السابقة

، يهمة تقتضك بأن احليهمث استدل عل، عارة الغنم للصوف والشعرإجتوز : قال أنه رةكوعن التذ

 ،)عليه السالم( عن الصادق، يف احلسن احلليبرواه  ومبا، )صلى اهللا عليه وآله(النيب  املتقدمة عن يةوبالروا

:  قال،ذاك وذاكل شاة كدراهم معلومة من  أو ئاً معلوماًيبة مسناً شيا بضريهطيعون له الغنم كييف الرجل 

ون بالسمنكي أن بأس بالدراهم ولست أحب ال)١(.   

 إىل عن رجل دفع ) الصالة والسالميهعل(سأل الصادق  أنه ،حي بن سنان يف الصحعبد اهللاوعن 

بأس بالدراهم فأما  ال:  قال،ل شهركذا يف ك وذاكل شاة ك ل،رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة

  .)٢(ون حوالب فال بأسكتأن  إالّ كالسمن فال أحب ذل

  .  مع العوض فبدونه أوىلكذا جاز ذلإو: قال

أخذ ي أن نوه بدؤعطاإجاز  الًأخذ ماي أن عطاء الغنم يف قبالإجاز  أنه إذا مراد العالمة أن والظاهر

 أنه مرادهن إ :ث قاليعن جممع الربهان ح س مراده مايول، ية هو العاركذلك ءعطاواإل ، أوىليق بطرماالً

 يقون جائزاً بالطركيعوض  ه بالؤعطاإواحلفظ ف يمن الرع يجاز جعل اللنب عوضاً لعمل الراعإذا 

  .األوىل

ه بدون ؤعطاإ اللنب بالسمن والدارهم فءعطاإجاز  إذا دهمرا أن من(: رامةكما قاله مفتاح الأو 

 خصوصاً ،يةمن الروا اهايإبعد فهم العرف ي رناها مراداً للعالمة الكذاليت  يةواألولو ، أوىلكذل

انت الدار ك إذا ماك، رياملعى ون مصارفها علكت أن ن صحإو، رياملستعى  غالباً عليةومصارف العار

  . رياملستع  الرياملعا يهصرفها علياملستعارة 

                                                

  . ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ح٩ باب ٢٦٠ ص١٢ج: الوسائل )١(

  . ٤من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٩ باب ٢٦٠ ص١٢ج: الوسائل )٢(
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فجعل ، مثلة من األك ذلريغإىل ، ري دون املستعريلفها املعيعالدابة املستعارة  إىل  بالنسبةكذلكو

عن   ماكوأغرب من ذل( :كقوله بعد ذل أن ماك ،حمل تأمل  أغربنيتياجلواهر استدالل العالمة بالروا

قصد ا  إذا كنتفع بلبنها مدة لزمه الوفاء بذلياة لش أو ناقة أو ه بقرةريومن منح غ،  يف باب اهلبةيةالغن

 ما الك، لتجدد احللب آناً فآناً اهللا تعاىل إىل ربةًقدخل يف اهلبة ي الى ما تركهو  إذ ،شأنه وجه اهللا تعاىل

اشتراط يف عقد  أو نيمي أو نذر أو من عهد ين ملزم خارجكيمل   مايةعار أو لزومها منحةى ل عليدل

 يهرجعة ف ان هللا فالكما : ) الصالة والسالميهعل(قوله  إذ ،ضاًيحمل تأمل أ. )واضحما هو كالزم 

البئر  أو ني جتدد املاء يف العيهدخل فيما ك كالتجدد آناً فآناً داخل يف املل فإن ، عرفاًكشمل مثل ذلي

من مورد  ثىنستيو، اضيفقد ظهر مما تقدم وجه النظر يف قول الر، انك يفكو. أشبه وجتدد الثمر وما

 كما يف املسالك يهوقد أمجعوا عل، الشاة املعارة لالنتفاع بلبنها يسر وهكثبت املنحة باليث ياملنع ح

امع ى  علرمث منهم من اقتص،  لضعفهايةتب اجلماعة وهو احلجة دون الرواكمها من ريرة وغكوالتذ

 اللنب من الصوف ريغ ىلإ و،النعام اريومن غ نعام الشاة من األريغ إىل مكاحلى ومنهم من عد، يهعل

  . ىانته )نياملتقى صل علما خالف األيثر اقتصاراً فكولعله خمتار األ،  أظهراألول و،والشعر

ون كي أن بعدي وال، لهك ك يف مثل ذليةرون صحة العارين يصل من العرف الذاأل أن ذ قد عرفتإ

 كن التمسكمي أنه  إىلضافةباإل، لهك كذلى ل الشاة عطالق إل،عم من الضأن واملعزمرادهم من الشاة األ

  .خصصنا الشاة بالضأن إذا باملناط

  . ريان املتبع قصد املعكتدر اللنب فدرت  أن ولو أعاره الشاة قبل
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نتفع بأمثارها ياليت شجار نة والتوتة وسائر األيتونة والتيعارة النخلة والزإتصح ، حال أي ىوعل

ن إو، منفعة عرفاًى  تسمكل ذلكن أها وريوغ  النحل ودود القزعارةإ كذلك، ووأوراقها وأخشاا

شمله  ييعقد عقالئ يامها فهك هلا أحيةست عاريا لألو سلم  بل حىت، ضاًيان أيعا األيهانت فك

أوفوا بالعقود)ره مجلة آخرون من الفقهاءك وذ، يف أواخر الشرحكرنا شبه ذلكما ذك ،)١ .  

نتفع ياليت شجار ها من األري والتوت وغنيتون والتيرة النخل والزعاإتصح (: رامةكويف مفتاح ال

بل تصح استعارة ، عقد تدخلها يأ فبيةمل تسمه عار فإن ،باحة النخلةإ يةالعار ألن ،أوراقها أو بأمثارها

ما لو يما فك ،حدةى باحة علإا نوع إ: اليقوقد ، كزها وحنو ذلي لالنتفاع بلبنها وغزهلا وتطريةاجلار

بل نوع معاوضة ، إجارة اً واليعست بيا لإم قالوا إنة بعوض معلوم فياللنب مدة معى طعه علقا

  . ) الزمةري سائغة غةومراضا

نتفع باملواد املذابة يأشبه الذي  عارة اجلبل وماإ و،نتفع بصمغهاياليت شجار عارة األإ تصح كذلكو

ذا كو: ( مشمول لقول العالمةكل ذلكولعل ، ةيداخل يف العار أنه العرفى ري مما ك ذلريغإىل ، منه

د والسنور والفهد واستعارة الشاة يلب للصكجتوز استعارة الفحل للضراب وال(: ث قاليح) هاريغ

  . )هاريذا غك، و وله الرجوع يف اللنب مع وجوده عنده،املنحة يللحلب وه

ا عقد حيث إ، يةلعاراى  مقتضكن ذل فأل)وله الرجوع يف اللنب مع وجوده عنده(: أما قوله

 حال سائر كذلكون كي أن ينبغيو، ري املستعكمل إىل نتقلياللنب مبجرد احللب  أن ىل عليدل وال، جائز

  .  املنحةريالفوائد يف غ
  

                                                

. ١اآلية : املائدة )١(



٢٦٠

  . ) الرجوعكنة وللماليمطلقة ومدة مع اإلعارةوتصح (: قال يف الشرائع ):١٠ مسألة(

دها ببعض يما جتوز حتدك ،نةيمدة مع و مطلقةيةار فتصح الع،يةالعارأدلة  طالق إلكذل: أقول

دام   مااإلعارةأما ، ن غرراًكيمل  إذا أشبه ما أو ظهور الثمرة أو ء احلاجيجم إىل مثل، خردات األيالتحد

 بطلت كن أوجب ذلإو، وجب الغرر عرفاً فال بأس بهيمل  فإن ،املستعار أو رياملستع أو رياة املعيح ،اةياحل

   .)١(عن الغرر )صلى اهللا عليه وآله(نيب ال يث يمن ح

ما تقدم ى ا عقد جائز عل أل، الرجوعريللمستع أن ماك،  الرجوعكفللمال، حال أي ىوعل

  . لهيتفص

ذا يف الزرع ك، وجابةزالة وجبت اإلالغرس مث أمره باإل أو ذن له يف البناءأولو (: مث قال الشرائع

  . )رشس له املطالبة من دون األيول، رش األنذاآلى  وعل،شبهاألى ه علكدراإولو قبل 

رش أن بشرط دفع كجابته لإقرب الزرع فاأل أو الغرس أو ءولو رجع بعد البنا(: ويف القواعد

  . )هكدراإولو قبل  الزرع أو الغرس

ما صرح ك ،م الزرع والغرسكان حي ببًءتفاكه اكتر و،ءرش البناأذا كو(: رامةكويف مفتاح ال

الغرس رش يف جابة مع دفع األما صرح باإلكو، كرة وجامع املقاصد واملسالكئع والتذ الشراك ذليعجبم

 يف السرائر يف الغرس كما صرح بذلك و،له قلعه مع الضمان أن ىنا أمجعنا علإ: يهوف، يف اخلالف

ولو قبل  ما هو ظاهر املختلف يف الزرعك و،رشاد يف الزرع والغرس يف اإلكوصرح بذل، والبناء

  اخلالف  أن ضاحيوعن اإل،  لولدهرشاد وحنوه ما يف شرح اإل،هكدراإ

                                                

. ٣ من أبواب آداب التجارة ح٤٠ الباب ٣٣٠ ص١٢ج: الوسائل )١(



٢٦١

أمد جاز الرجوع  إىل نكمل تن إ  هلمايةالعار فإن ، والغرسءا يف البنامهاحدإ :نييف املقام يف مسألت

خ وابن يقال الش،  يف الزرعيةوالثان، وز قبل انقضائهاجي ال: ديقال ابن اجلن مدة إىل انكن إو، اًإمجاعا يهف

  .ىانته ) إليهينتهيله وقتاً  ألن ،رشن دفع األإو هكرادإس له قلعه قبل يل: سيدرإ

دفع  إذا ان له املطالبة بالقلعك له مدة فغرس نييعأذن له يف الغرس ومل  أنه إذا :وعن املبسوط

  . خالف لزمه القلع باليسنة ورجع قبلها مل  إىل أذن له إذا :وقال، رشاأل

زالة ولو تضرر ل منهما احلق يف القلع واإلكل أن ره املشهور منكذ القاعدة هو ماى مقتض: أقول

ى ب علجي ما الك ،جرةأ والغرس بء البناءبقا إرياملعى ب علجي جواز العقد فالى مقتض ألنه ،االخر

 ،رش األيهب علجي مل ري بالقلع وتضرر املستعريذا أمر املعإ و، بالقلعريتضرر املع إذا مايمها فؤبقاإ رياملستع

خر  اآلفوز للطرجيضرر نفسه بعد علمه بأن عقد االستعارة عقد جائز ى  منهما أقدم علالًكألن 

خالئها بأن فسخ إ بريأمر املعحيث إنه إذا ثاثه أ يف الدار املستعارة ريوضع املستع إذا ماكفهو ، فسخه

 ذناآلى رش علن األوك واحتمال ،أشبه ما أو سركال أو  ضرر احلمل والنقلرياملستعى  أوجب عليةالعار

  . يهعل يل قطعيدل ال

 ضرورة ،م الغرس والبناء والزرع بعد فسخهاكالم يف حكمنا الإ(: قول اجلواهر أن لميعومنه 

 ضرر وال ضرار الس ظاملاً يف عرقه وقاعدة ي لرياملستع إذ ،تزاحم احلقوق إىل نئذيمر حرجوع األ

ن وأل، صلرش لأل أزالة مطلقاً بالاإلى  علريل تسلط املع فاحتما،ما معاًيهلإ يف املقام بالنسبة يةجار

ى فخيال ، ل وقتكوز فسخها يف جياليت  يةالعارى قدامه علإنفسه بى  هو الذي أدخل الضرر علرياملستع

   أعم من يةالعارى قدام علواإل ،صل مبا عرفت من القاعدةالنقطاع األ ،يه ما فكيعل



٢٦٢

  . )مصادرة إالّ وهل هو، كذلى اء التسلط بفسخها علاقتضى عل الضرر املبينى قدام علاإل

 ظامل ريواملستع، ثاثه من دارهأما مثلنا من أمره بنقل ك فهو ،هكمل ألنه  مقدمريحق املع إذ ،حمل نظر

ن إ  ظلمه بعد فسخهاني وب،ية عند وجود العارالً أو عدم ظلمهنيتالزم ب وال، زالةيف عرقه بعد أمره باإل

أمره  إذا الضرر لتضررهى قدام علإ بل هو ، أعميةالعارى قدام علس اإلي ول،نقطعيصل مل فاأل ،ىبقأ

  .ن املصادرةيخالء فأباإل

وز جي ذن فالإ وغرس حمترم صدر بءبنا أنه من( :دي العالمة وولده والشهيهل فكشأنه لذا أستكو

 ية القاضيةالعارى  علقدامهإنفسه بى  قد أدخل الضرر علرياملستع أن ومن، بعد ضمان نقصه إالّ قلعه

 كة ذمة املالءصل برااأل أن  مع،ان هو املهدم والسببك ف،وقت شاء أي ب يفيبالتخر يبالرجوع القاض

  . )ة مطلقاًءلة الربااصأبل ، ه منهكص ملي من جهة ختليهه علريمن ثبوت مال لغ

 ءخالإ ريللمع أن ايفني ذن الإونه بناًء وغرساً حمترماً صدر بكن أو، األولل يومن الواضح ضعف دل

ذا أراد  إ فحاله حال ما،حمرم شرعاً ألنه سرافاًإراً ويون تبذكي ال أن لزمينعم ، رناكذ ماى ه منهما علكمل

املال  أو وانياحل أو نسانلقاء اإلإلزم منه يث يح، نته املستعارة يف وسط البحريخالء سفإنة ي السفكمال

  . ءخال وحرمة اإلك حق املالنيجرة مجعاً با له األمنإو، كوز ذلجي ال فإنه ، يف البحرمثالً

 ا بستانيهداراً وفى تركرجل ايف ، ) الصالة والسالميهعل(جعفر  أيب عن، أما موثق حممد بن مسلم

 يهعل:  فقال،كستأمر صاحب الدار بذلي  وملك ذلريه وغكفوا وشجاراًأ و وغرس خنالًالبستان يف فزرع

 ن ملإو، كان استأمره يف ذلكنإ الغارس يهطيعمة عدل فيرع والغرس قوم صاحب الدار الزيقري وكال

  ن كي



٢٦٣

   .)١(شاءي ثيذهب به حيلعه ويقراء وله الغرس والزرع وك اليه فعلكاستأمره يف ذل

القبول مع دفع ى جبار الغارس علإ عدا ما عن املبسوط من أجد به عامالً نه ملإ(: ففي اجلواهر

 يهفعل: ان استأمرهكنإ الغارس ويهطيعف :ايف بعد قولهكيف ال ماى علنه  أل،مضطرب أنه مة معيالق

 األرضلصاحب  أن ى علون داالًكينئذ يوح، شاءيث يه حذهب بيلعه ويقري وله الغرس والزرع كال

نئذ يب يف منافاته حير وال ،)رمحه اهللا (يعل أيب ما عنك ،ا وغرسهيه ما زرعه الغاصب فكاملغصوبة متل

  . )املذهب وقواعدهصول أل

ل واحد كصال حق يإ ألنه ،سراف وجبان القلع بدون اإلكن إ أنه القاعدةى ان مقتضكن إو

  .ني احلقنيمجع ب ألنه مةيللغارس الق يسراف قوم وأعطان مع اإلكن إو، يهلإمنهما 

لزامه إالغرس للغارس مع ى بقي أن ى قدم علكل مشتركما يف ك كيك التفمييف التقوحيث إن و

أن  إالّ اللهم، ستأمرهيمل  أو ان استأمرهك أن ني بني فرق يف الصورتري من غ،كجرة للمالعطاء األإ

الم كل اليتاب الغصب بعض تفصكرنا يف كوقد ذ، لكوهو مش ،القواعدى  املوثقة عليقلف يف تطبكتي

  .  واهللا سبحانه العامل،كيف ذل

رش  األذناآلى وعل(: قال ألنه ،رشبعد دفع األ  إالّزالةاإلى مث الظاهر من الشرائع عدم التسلط عل

انت كالمه ك ريره اجلواهر يف تفسكلو أراد الشرائع ما ذ فإنه ،)رشلة من دون األزاس له املطالبة باإليول

  . األوىلراراً للجملة ك تيةاجلملة الثان

  املطالبة ى رادة املصنف عدم السلطنة له علإن كمي(: قال يف اجلواهر

                                                

. ١ من أبواب اإلجارة ح٢٣ الباب ٢٨٢ ص١٣ج: الوسائل )١(



٢٦٤

ام ال كح من األكون ذلك ضرورة ،س هو بصدد سبق الدفع وتأخره ومقارنتهيول، اناًزالته جمإب

خر اآلى ل منهما حق علكرش فل األيه وعل،ريزالة من املستعطلب اإلى  علريتسلط املع املعاوضات مبعىن

 يف منا هوإه االم املصنف وما شكو، خراجلواز لآل يتضيق  اليهان أحدمها فيوعص، يه له فيةمدخل ال

بل ، ل معتربي دليهم عليقرش الذي مل بدون سبق دفع األ رش الزالة بدون استحقاق األعدم استحقاق اإل

  . )اًياً شرعكون مدركت ألن تصلح  تامة الريا غأ مع ية االعتبارمورواأل، خالفهدلة لعل ظاهر األ

الم يف كالأن  إالّ ،خراآلى ن عليمر أحد األميتقدى ل عليدل ال إذ ،حاًيان صحكن إالمه وكن إف

  .ره الشرائعكذ ظاهر ما

 ءيأقرب ش ألنه ،الم الشرائع نظركره لكله الذي ذيان يف دلكن إو، رناهكذ  استظهر ماكواملسال

ن بذله الحتمال تعذر إالقلع قبل دفعه و إىل جابتهإجتب  ال(: كث قال يف املساليح، االستحسانإىل 

 فإن ،لو دفع أوالً  خبالف ما،لزم الضرريو ري حق املستعيعضيا فبة وحنومهيغ أو  بالفالسيهالرجوع عل

معه مع  ال أو ،هإمكانم مع كذن احلاإ بريباشره املعيتعذر مباشرته للقلع في أو ريرب املستعيه أن تهيغا

  . )صل الضررحي فال كذن املالإتعذره وتعذر 

التقابض ى ربان علجي االختالف ما معأ ومن شأا ،ن هذا الدفع نوع من املعاوضةكل(: مث قال

ويف بسط ، نةك ممري غيةاملع ألن ،رشم هنا بسبق دفع األكمنا حإو، خرسبق أحدمها اآلي أن ريمعاً من غ

 )موا بتقدمهك حكفلذل، سك والضرر عن الدافع مندفع خبالف الع،جزاء حرج وعسراألى الدفع عل

  . ىانته



٢٦٥

 والعسر واحلرج أخص من ،ليفكأخذ الكجوه أخر  ومكانره من العلة نظراً إلكذ يف ما أن مع

  . ىاملدع

بقاء إ أو ، من الغارس جرباًكشراء املالى سراف قدم علن القلع بدون اإلكأم ومما تقدم علم بأنه لو

سراف إان يف القلع كن إو، أمواهلمى ما خالف تسلط الناس عل أل،جرة جرباًالغارس له يف أرضه باأل

نهما قدم حق يذا دار بإف،  احلق لهيةثركأ أن  ملا تقدم من،مقدم يالشتراء اجلربفا يث احملذور الشرعيح

  .  فتأمل،سلطته أوسع ألن  احلقيةثركمن له أ

  . )يالتراضى جرة علالبقاء باأل أو مةي الغرس بالقكقرب توقف متلواأل(: قال يف القواعد

 ن الصلحكميال فإ و،اعد من باب املثالرمها القوكمنا ذإو، نهما فقطيس دائراً بيمر لاأل أن والظاهر

  . كأشبه ذل ما أو اهلبة املعوضةأو 

هو (: مةي الغرس بالقكقرب توقف متلواأل: رامة عند قولهكفقد قال يف مفتاح ال، حال أي ىوعل

نا أ: رين قال املعإو: خ يف املبسوط قالي واملخالف الش،ضاح وجامع املقاصديرة واملختلف واإلكة التذريخ

، يهضرر عل ال ألنه قبضهاى  علريجرب املستعأ و، لهكان ذلكمة ي فطالبه بأخذ الق،متهاي قك لأغرم

 موافقة جارةللمصنف يف باب اإل أيتي و، موقتةري غاإلعارةانت ك إذا مايف يعل أيب مثله عنى كوح

س لعرق يل :ومفهوم اخلرب املشهور، خبار واألمجاع يف مزارعة اخلالف باإليهوقد استدل عل، املبسوط

  . ) وخبرب عائشةظامل حق

. ضاحيما يف اإلك :اًإمجاع يالتراضى جرة علبقاء باألاإلأو : رامة عند قول العالمةكمث قال مفتاح ال

  جابته إ كلزم املالي مل األرضمة ينا أدفع قأ: ريلو قال املستع: ريويف التحر



٢٦٦

ه درجه التأمل يف وج ينبغي و،ء تابعان أصل والغرس والبنااألرضن وأل، تقدم لعله ملا، واًإمجاع

  . )ي أنه إمجاعقرب معحتت األ

الم ك ،بأجرة أو جماناً  ـيف البقاء يأـ  يهترب فيعوهل (: ث قالي حكره املسالكذ  مامث الظاهر

بل اختاره ،  مع احتمال اعتبار الثاين،الم املصنف واجلماعةك وهو الظاهر من ،األولح يف يخ صريالش

 األرضون منفعة كتأن  إالّ له معىن  اليةجواز الرجوع يف العار ألن : قال،رةكاه عن التذك وحكبعد ذل

 ربجي ري وحق املستع،جرةبرضاه باأل إالّ ايهبقاء فستحق اإلي نئذ فاليوح، ايهه فرياً لصاحبها ال حق لغكمل

  . )بقائهاإ ىجرة لو اتفقا علأخذ األي والقلعى رب بالتسلط علجي ريحق املع أن ماك، رشباأل

مته يانت قكجرة أبدون  ينما لو بقي ب،مته عشرةيانت قكجرة أ بكهنا يبق إذا الشجرن إ فمثالً

ذهب القلع أذا قلع وإف، مته عشرةيقجرة لوحظ أبقاء بدون حق للغارس يف اإل الحيث إنه ف، نيعشر

  . مخسة عشر  مخسة الاألرض كعطاه مالأمته مخسة يصارت ق ألن ،مةينصف الق

،  ظاهرري غكاملسالى  اجلواهر علإشكال ف،ق عدم احلق يف البقاءوسايجرة أالبقاء ب أن ىفخي وال

 بعد فرض عدم استحقاق ميجرة يف التقواألب أو وجه العتبار البقاء جماناً نه الإ:  قلنايهعل( :ث قاليح

 خصوصاً مع مالحظة ،رياملعى مال الضرر علكفراد بل هو يف بعض األ، ءالبنا أو  منهما لذي الغرسءشي

 ،انكن إ الشجرة بالقلع وعدمه رش هو تفاوت حايلاملراد باأل أن نئذي فاملتجه ح،ميالبقاء جماناً يف التقو

 ونه قلعاً وهدماًكث ياهلدم من ح وضمان نقصها احلاصل بالقلع ونقص آالت البناء بسبب اهلدم مبعىن

  . )جرةأب جماناً وال  الري مستحق املستعرياً الذي هو غي مالحظة البقاء مغروساً ومبنريمن غ



٢٦٧

 ،كره املسالكهو ما ذ بل اللحاظ العريف، ىخرأ عبارة بعبارة يريتغى د عليزي  اليهالمه علكذ إ

  : خشاب هلا ثالث اعتباراتجر واأل األمثالً

  . ية مبنريوما غك: األول

  . جرةأ بيةوما مبنك: الثاين

  .جرةأ ري بغيةوما مبنك: الثالث

  . نيلتااحلى حدإالحظ يبل ، هلما األوىلالحظ احلالة ي ا اليبن أن  بعدميوالعرف عند التقو

ل ك ءعطاإ كاملالى ان علكمة ي قيةأن للمقلوع كيمل  أنه إذا رشروه من األكما ذى تضقممث إن 

رنا يف كث قد ذي وح،ءي شكاملالى ن علكيمل  يمته للباقياً قيان املقلوع مساوك أنه إذا ماك، مةيالق

 كون ذلكيمة املقلوع بالقلع فلمن يزادت ق  بالقلع أواألرضمة يزادت ق إذا تاب الغصب مسألة ماك

  . راره يف املقامكوجه لت  فال،الزائد

شرط ن إ  وبعدها جماناً،رش املدة باألء قبل انقضاية الرجوع يف العاركللمال(: رة قالكذالتمث إن 

فائدته سقوط  فإن ، بالشرططالبه به عمالً  القلع مىتيهشرط عل أو ،ملدةنقض البناء بعد ا أو  القلعرياملع

ن شرط القلع واختاره كين مل إو،  ضمان ما نقص الغرس بالقلعاألرضصاحب ى ب علجي الغرم فال

  . )رش فالبد من األريالقلع وأراده املع ترخين مل إو، كان له ذلك رياملستع

 ضرورة ،ة الذمة الساملة عن املعارضءصالة براأ نايفينه إ(: ث قاليح، ره اجلواهرك ما ذيهن فكل

 مدة كرضاً لذلأما لو استأجر منه ك ، الشتراط القلع وعدمهيةمدخل  وال،عدم حق له بعد انتهاء املدة

املؤمنون عند  نأو، أمواهلمى املتجه عموم تسلط الناس عل فإن ، أرضهيغ تفركانتهت وأراد املال

   ريمد املخصوص الذي قد دخل املستعاألإىل  إالّ كباحة من املالصدر اإليومل  شروطهم



٢٦٨

  . )ارهياختالثاين ما عن احملقق كالقلع عند انقضائه ى عل

تضرر ين كل كدريفقد  الإ و،املثالى مل علحي أن لزمي وعدمه كدرا من مسألة اإلروهكذ مامث إن 

د يائه مزقبون إلكي  والكدري وقد ال، نفعةادة امليوجب زى يخرأه مدة ءبقاإ ألن ،ضاًيالغارس بقلعه أ

قصور املاء وهبوب ك يمر خارجأل أو  املدةيةفاكون لعدم كي أن ني بكدرافرق يف عدم اإل وال، مةيق

  . أشبه ما أو شراق الشمسإعدم أو  احيعدم هبوب الر أو دةياح املتزايالر

ما لو أعاره يتوقف فينعم قد (:  قال،نيمر األنيرة الذي فصل بكالتذى ل اجلواهر علكولذا أش

س ي مما هو ل،اح وقصور املاء وحنومهايبل هلبوب الر  منهريلتقص  ال،كدرينة فانقضت وملا يللزرع مدة مع

له مدة  أن ولعله باعتبار،  املطلقةيةالعاركرش رة اجلزم باستحقاق األكبل عن التذ، ري املستعريمن تقص

واملؤمنون عند شروطهم  ، بعموم تسلط الناسيهل علكمث أش، )١()ت القاصر عنهايتد بالتأقيع تنتظر فال

  . وحنومها

ما يما فك، األول كدراات ال باإلكدرا فالعربة مبجموع اإل،ات متعددةكدراإ ءيان لشكمث لو 

  .أشبه ما أو خرطات أو ؤخذ منه جزاتي

فراغ إ للزوم ،ك ذليهأشبه وجب عل ما أو  بسبب السمادكدرال اإلي من تعجرين املستعكولو مت

 ان مشغوالًك إذا ري الغكفحاله حال مل، أمواهلمى تسلط الناس على مقتض ألنه ، فوراً ففوراًري الغكمل

  . ثاثه فوراً ففوراًأه عن كفراغ ملإ يهب علجيحيث إنه ،  آخرإنسانثاث أب

                                                

  .١٧٨ ص٢٧ج: جواهر الكالم )١(



٢٦٩

  . )تيملقلع اى جباره علإن له كيولو أعاره أرضاً للدفن مل (: قال يف الشرائع ):١١ مسألة(

ى  علاألرض كتل إىل سه بالنسبةاراطمئن باندن إ وزجي نهأ و،ت حمترماًيون املكده بييويف اجلواهر تق

  .يه عليه بقسممجاع واإل،يهخالف أجده ف بال: مث قال، احترامه نايفي وجه ال

دل  وما، اًياحترامه حكتاً ياحترامه مأن دلة أما احلرمة فأل، لها ظاهرةكورة كام املذكحأقول األ

د يع بعد االندراس ال أنه اطمئن باالندراس فلوضوحن إ وأما اجلواز، هري وغمجاعحرمة النبش من اإلى عل

 ءم بانتفاكاحل ينتفي ف،احترامهم أبداً ولو صاروا تراباًى بقي مما ني مثل العلماء والصاحلري يف غ،قرباً

  .بعضه أو لهكت ي املني بكوال فرق يف ذل، املوضوع

 أما فسخ العقد فال، تياحترام امل نايفيعمل  أو املراد عدم جواز النبش واالسترجاع أن ىفخي وال

ذن يف إء ي يف الشاإلذن ألن ، له البقاء جماناًكوهل بعد ذل، عقد جائز قابل للفسخ ألنه ،يه فإشكال

  . ضاًيد أي بعري غاألولان كن إو، القاعدة الثاينى  مقتض،ني احلقنيمجع ب ألنه باجرة أو ،لوازمه

ون البقاء هنا  أو ك،كاملشاهد املشرفة لو قلنا جبواز ذل إىل نقلهكأما لو اتفق جواز النبش بأمر آخر 

  . األرضله احلق يف أخذ  أنه  يفإشكال فال، أشبه ما أو وانيت من حياملى خطراً عل

 إذ ،ط بشرطهين واللق وانوريولده الصغكمه كمن حب أو ت هنا املسلمياملراد بامل(: كقال يف املسال

اة وهو ياحلك حرمته الثابتة له بعد الوفاة ك هنا ملا يف النبش من هتاإلعارةمنا لزمت إ و،هريحرمة لغ ال

  ك إىل  واملرجع يف ذل،ماًيورته رمريت وصي املنع من الرجوع اندراس عظام امليةوغا، موضع وفاق
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 إالّ تحققي وال، القلعى علقه عل ألنه نف املنعمنا أطلق املصإو، يةهوالظن الغالب حبسب التربة واأل

  . )تحقق القلع فارتفع املنعيمل  يذا بلإف، ء من أجزائهيمع بقاء ش

، رونه نبشاًي العرف ال فإن ،كتحقق موضوع النبش بعد ذلي نه ال فأل، غلبة الظنيةفاكأما : أقول

 الظن والعلم وما إذ ،بقاء اإليهب علبعضه وج أو  بقاء اجلسدنيبل لو قطع مث نبش وتب غلب ظنهن إ نعم

  .يموضوع ال ييقأشبه طر

 ،صدق النبشيأما بعد وضعه وقبل طمه فهل ، صدق النبشيبعد طم القرب  أنه إشكالمث ال 

 ت يف القرب فالي أما قبل وضع امل،تياحترام امل نايفينعم رمبا ، ان الظاهر عدم الصدقكن إو، احتماالن

  . ءيس من النبش يف شيل  ألنه يف جواز الفسخإشكال

أما الرجوع قبل ، رم معه النبشحي بعد حتقق الدفن الذي كذل أن ن من املعلومإ(: قال يف اجلواهر

 واحد من ريبل صرح غ، يهنئذ عليالم يف عدم ترتب حرمة الدفن حك ت فاليبعده قبل وضع امل أو احلفر

ان كن إونه إ :اليقأن  إالّ اللهم، نئذيبش ح لعدم صدق النة بعد الوضع قبل املواراكذلكاب بأنه صحاأل

فن كولذا أمروا بقرض جناسة ال،  احلرمةكخراج من هتمساواته له ملا يف اإلى ن دعوكميأنه  إالّ كذلك

 الًي دلكتفاء بذلكنصاف عدم االن اإلكل، قرب آخر إىل وزوا نقلهجيل مل يبل ق، ن غسلهاكميمل  إذا يهف

  . )كملثل ذل

  .ة باالستحسان حمل منعيه الشبمورم بأمثال هذه األم املسلّكاخلروج عن احلألن  ،رهكما ذكوهو 

 ،لعموم تسلط الناس، ن القول جبوازهكمحرمة النبش ألى  هنا علمجاعلوال اإل: كأما قوله بعد ذل

 يكحرمته ى عموم عل  والإطالق ال أنه مع، جوزوا النبش هلااليت  مورته من مجلة من األيوألولو

   إالّ ما كتمسي



٢٧١

  . ىانته )ن املناقشة يف تناول معقده ملا هناكم الذي لوال اعتضاده مبا هنا ألمجاعاإل

 للحرمة اتيد بعض الرواييوتأ، ي القطعمجاعاإل إىل ضافة باإليةة القطعريالس فإن ،يهف ماى فخي فال

فعلوا  إذا نيالذ :) وآلهصلى اهللا عليه( يهنبى عل  وتعاىلكفأنزل اهللا تبار ، الصدوقيةرواكاملطلقة 

اب ذنب أعظم من الزنا ونبش القبور وأخذ كبارت ينيع ظلموا أنفسهمأو  الزنا ينيع فاحشة

ما فعلوا ى صروا عليومل : مث قال عزوجل: قال أن ىلإ روا اهللا فاستغفروا لذنومكذفان كاأل

  . اخلرب فانكأخذ األ و القبورالزنا ونبشى موا علييق ومل :ول اهللا عزوجليق )١(لمونيعوهم 

ر مجلة من مسائل نبش القرب يف كث قد ذيوح ،)رمحه اهللا (رهكذ  ملادع جماالًي ال، هريومثله غ

  . رارها هناكت إىل يداع تاب الطهارة الك

 ،م املسلمكمام يف حاإلى عل ي البغرييف غ يافر واحملترم والباغكاملنافق واملخالف وال أن ىفخي مث ال

 أن )الفقه(رنا يف بعض مباحث كوقد ذ، مهكومن حب افر احلريبكال  ال،امهك هو مسلم له أحريخألويف ا

  . ديواحملا واملعاهد يوالذم احلريب: افر أربعةكأقسام ال

ها ريق ملعحي  فال،لقائه يف البحرت إليا امليهوضع فياليت  ري املعيةور خابكم املذك يف احلاألرضومثل 

 كمسال األكذا بعد فراغها ألكو، خرجت للدفن حق له أخذهاأمث إن ، غوص مثالًاستخراجها بواسطة ال

  .ت وحنوهيللم

  ان كولو 

                                                

. ١٣٥اآلية : آل عمران )١(
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م حسب كان اعتقادمها خمتلفاً فصله احلاكولو ، ن عومال حسب معتقدمهايافرك ري واملستعرياملع

  . للدفن وعدمهااإلعارةسالم يف لزوم دة اإليعق

  .يهعلى ليع لو واليعسالم إلا ألن ،ان أحدمها مسلماً قدمكولو

م مع كاحلا ي وحسب رأ،دما مع االتفاقيم حسب عقكامله احلايعسالم واملذهبان يف اإل

  .االختالف

  .  حال املقلد واتهدكذلكو
  



٢٧٣

  . )ستظل بشجرهاي واألرض إىل دخلي أن ريوللمستع(: قال يف الشرائع ):١٢ مسألة(

ما هو املتعارف ك ،يةاملقال أو ية ولو مبعونة القرائن احلالان ظاهر اللفظ شامالًكن إ رهكما ذكوهو 

ألن ( : يف اجلواهر بقولهيهولذا استدل عل، مور شاملة ملثل هذه األيةالعار ألن كوذل، يف احلال احلاضر

له االنتفاع مبا جرت العادة  أن  وقد مسعت سابقاً، يف العادةيةله وحنوه من توابع مثل هذه العارك كذل

  . )به

 الشجر ي الدخول لسقريوللمستع(: ث قاليح، ل القواعديلم وجه النظر يف تفصيعومنه : أقول

ز جيال مل إ هلما جاز وان اللفظ شامالًك فإن ،نيمر األنيفرق ب ال ألنه ،)١()ومرمة البناء دون التفرج

   .أحدمها

، قطعاًالثاين  وزاد يف ، حاجةريس له الدخول بغيل أنه رييف املبسوط والتحر(: رامةكويف مفتاح ال

خ املنع وهو يالشى الغرس وجهان قو يويف دخوله حلاجة سق،  حاجة قطعاًريس له الدخول بغيل: قال

 ركذي ومل نيوز يف املسألتجي ال أنه ىقوواأل: قال ،جنيباألى  الغرس عليعره يف مسألة بكنه ذكل، كذلك

 األرضاالنتفاع ب ألن ،س له الدخوليان أحدمها لجهوالو:  قال،حدمها ألية من دون تقونيالوجه إالّ هنا

 ك وذل،ك ذليهمل جنعل له الدخول ملصاحل الغرس أتلفنا علن إ نا ألكله ذلالثاين و، وز بعد رجوعهجي ال

  . )وزجي ال

 وامتنعا من األرضمة الغرس وال ضمن يدفع قي ومل ريرجع املع إذا ماير فيفرض التحر أن ىفخي وال

  . يعالب

ذن إب إالّ  للتفرجاألرض دخول ريس للمستعيل(: ث قاليرة حكما عن التذيم وجه النظر فليعومنه 

  وز له الدخول جينعم ، يهمأذون ف ريتصرف غ ألنه ،رياملع

                                                

  .١٩٦ ص٢ج: قواعد األحكام )١(



٢٧٤

ونقل حنوه عن جامع املقاصد ، )اعيه عن التلف والضكالشجر ومرمة اجلدار حراسة ملل يلسق

  .تعداهاي نة وهو الغرس فاليتعارة وقعت ملنفعة مع بأن االسنيمعلل، يةفاك والروضة والكواملسال

 نه الأو، ىما تركم اجلواهر بأن قوهلم يهل علكالقاعدة عدم الفرق أش أن رناه منكولذا الذي ذ

  . ضاً مبا مسعته عن املبسوطي تعركر الشرائع لذلكون ذكي أن بعدي

 إىل ان احملتاجكيف امل ر البئر مثل حف، مباح لهيةستلزمه العاري ما أنه لميع كفمن ذل، انك يفكو

وجعل ،  الثمريفوجتف اراأل يرك، ووحنومها يجراء اجلداول والسواقإحفر البئر ونصب الناعور و

 إذ ،ريضاً بنفس املستعيتص أخي وال، يةون العارؤ من شكل ذلك فإن ،مثار وحنوهاحطاب واألاملخزن لأل

  . واؤجل ش وحنوهم ألستخدمون عماالًين وحنوه ون يف البستاكسي مع عائلته رياملستع أن املتعارف

  .يةستفاد عرفاً من العاري ار هو ماياملعن إ :واحلاصل

  .ك ذلرين للمستعكي مع الشمول مل ريمنع املع أو ءي لشن اللفظ شامالًكيمل  إذا نعم

ل جملس عجي أو ايه فيفستضينها مع عائلته وكسي أن له فإن ،ذا استعار الدار إلم حال مايعومنه 

  .أشبه  ومارشادالوعظ واإل

 ري واملستعريل من املعكغرسها جاز ل و للغرساألرضذا استعار إ(: ك فقد قال املسالريوأما املع

 ستظل بشجرهاي أن وله، ل وقتكا يف يهلإه فله الدخول ك ملاألرضن  فألريأما املع، األرضخول د

ه واتفق له التظلل بشجر ك من أمالهريس يف غجل ما لوك، هكجالس يف مل ألنه ،هرياً لغكان ملكن إو

ستلزم التصرف يف الغرس يال  ل ماكوز له االنتفاع منها بجي أنه  والضابط،كذلكيف املباح أو ، هريغ

  . )ءومثله البنا

   واالنتفاع ا واالستظالل بالبناء األرض دخول ريوز للمعجي(: ويف القواعد



٢٧٥

  ).ضر البناءي ال ل ماكو، والشجر

 واالستظالل بشجرها يف األرض دخول ريوز للمعجيقد صرح بأنه ( :رامةكمفتاح الويف 

د يف ي وز،)٧(يةفاك وال)٦(ك واملسال)٥( وجامع املقاصد)٤( واللمعة)٣(ري والتحر)٢(رةك والتذ)١(املبسوط

  ).ل مبعىنك والءاالستظالل بالبناالثاين د يف يما زك، تابكما يف الك األرضرة االنتفاع بكاملبسوط والتذ

س يول، هكملى جالس عل ألنه  واالنتفاع ا واالستظاللاألرض دخول ريللمع(: رةكوقال يف التذ

 ضرب وتداً يف احلائط والي وال، ك ذلريغ ورق وال غصن وال ء من الشجر بثمر واليله االنتفاع بش

  . )هاريشد دابة وغ س له االنتفاع بالشجرمنير ليويف املبسوط والتحر، يه عليفالتسق

، خصوصاً يف مثل الدار والبستان، يةون خالف شأن العاركياناً ي أحريدخول املع أن ىفخي ن الكل

 إىل أنهك، واملوضوعون من باب السالبة بانتفاء كي فيةفسخ العارإذا  إالّ اللهم، رين أهل املستعكسيث يح

 يف البناء والغرس من دون ريعيف انتفاع امل  وجه النظركيعلى فخي ال(: ث قاليح،  أشار اجلواهركذل

نا فأبطل الصالة حتت السقف خيما جزم به بعض مشاك ،مثله تصرف أن ىبناًء عل، ريذن املستعإ

بل ظاهرهم عدم ، قلناه د ملاياب هنا مؤصحالم األكولعل ، تاب الصالةكرناه يف كما ذكاملغصوب 

حنو ى  انتفاعاً له علكن قارن ذلإو ،تصرف يف أرضه إالّ س هويل إذ ،رياملعى  مطلقاً علكحرمة ذل

 مع فرض قصد إشكال من كنصاف عدم خلو ذلاإلأن  إالّ ،هك وهو جالس يف ملرية بنار الغءاالستضا

ب يف ير  فاليهن تصرفاً فكيمل ن إ هو إذ ،اء منفعة االستظالل بالسقف دفعاً للمطر واحلر وحنومهايفاست

  . )كالجرته للمأضمن يوجه ى ونه انتفاعاً به علك

  ى  علءاكاالتك املوات قسماً من االنتفاعات ءايحإتاب كرنا يف كوقد ذ

                                                

  .٥٥ ص٣ج: وطاملبس )١(

  .٢١ س٢١٣ ص٢ج: تذكرة الفقهاء )٢(

  .٢١٦ ص٦ج: حترير األحكام )٣(

  .١٥٦ص: اللمعة الدمشقية )٤(

  .٧٤ ص٦ج: جامع املقاصد )٥(

  .١٤٩ ص٥ج: مسالك األفهام )٦(

  .٧٠٧ ص١ج: كفاية األحكام )٧(



٢٧٦

 إىل ما أملعناك، ك ذلريغإىل ، ة بنوره واالستحرار بناره واالسترباد بربادتهء واالستضاريحائط الغ

  . تاب الغصبك يف كذل

ة يعانت وسكشبه ولو أ ما أو ىنكللس أو استعار أرضاً للزراعة أنه إذا  يفشكالاإل ينبغي نعم ال

ن كيمل  إذا ايهته في دفن مريق للمعحي أنه ماك ،ن شاملة لهكمل ت إذا ايهته في دفن مريق للمستعحي جداً ال

  .ريل الدخول يف الدار املستعارة من املعيمن قب

طالب آخر  إىل غرفته يف املدرسة رييعنسان أن بل لإل، كست خاصة بامللياالستعارة لحيث إن مث 

 كذلك، وري حق الوقف وحق املع:نيمرل مراعاة األيمن هذا القب يهاليت  يةفالالزم يف العار، ذاكوه

  . وقاف يف األية من موارد العارك ذلريغإىل ،  آخرإنسانإىل  إليه تاب الوقف ممن سبقكعارة إاحلال يف 

حد وز ألجي ال أنه ،س له الدخول للتفرجي لرياملستعن إ :لم من قولهيعو(:  قالكاملسالمث إن 

اً توجه اجلواز مع عدم يقان صدك نعم لو ،كذن املالإب إالّ  أوىليقلتفرج بطرله ريأرض غ إىل الدخول

  .راهكما ذك وهو ،رامةك مفتاح الك وتبعه يف ذل،)١( )يةما تقدم يف صدر العارك ،راهةكنة اليقر

من  يالعبور منها والتوض يف باب الطهارة دخوهلا وءر الفقهاكذاليت الواسعة  يراضنعم يف األ

  .كذن املالإوز الدخول بدون جيأارها 

 ،يةشمله لفظ العاري والدار وشبههما حسب ما األرضستعمل ي أن ريللمستع أن ث قد عرفتيوح

  .اتيأشبه يف أمثال هذه العار ارته وماياف سيقإبط دابته ورجوز له يف

 يجل السق يف الدخول ألريأذن للمستعيمث مل ، أشبه ما أو ىنكداره للس أو مث لو أعار أرضه للزرع

فرق  ال إذ ،كالم يف ذلكوقد تقدم ال، تهي يف عارريات رجوع املعيان من صغركأشبه  ما أو االقتطافأو 

  يف  أو ،مطلقاً ية الرجوع يف العارنييف الرجوع ب

                                                

  .١٥٠ ص٥ج: مسالك األفهام )١(
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  . يةون العارؤبعض ش

ون كتأن  إالّ ،كان له ذلكزالتها إولو أعار جداره لطرح خشبة وطالبه ب(: الشرائع قالمث إن 

جباره إخرابه و إىل يؤدي ألنه رشن بذل األإوزالة لزامه باإلإس له ي فلرياملستع خر مثبتة يف بناءأطرافها األ

  . ) تردديهوف، هكزالة جذوعه عن ملإى عل

  . راره هناكوجه لت تاب الصلح فالك يف كالم يف ذلكل اليرنا تفصكث ذيوح

البستان  أو الدار املستعارة إىل أشبه هرباء وماك اهلاتف والكب املاء وأسالي مد أنابمثل أن مث الظاهر

 ،ةأشبه مشمول لظاهر عقد االستعار طان وماي ودق الوتد يف احلاألرضستلزم من خراب ياملستعار مبا 

  .العدمى نص خاص عل أو قرائن خاصة أو ون عرف خاصكيأن إالّ 

  .كذلكضاً يللغرف واملرافق ونصب الرفوف وحنوها أن يض والتلوييحال التب أن ماك

تقدم من  ل ماك أيتي يف الرب يةالبنائ أو  يف البحريةوت اخلشبيوت املنتقلة سواء البي البيةويف عار

  . زجيال مل إ و، جازية للعاران مشموالًك إذا حمل آخر إىل  فنقلها من حملها،المكال

داً يباً جديكبها تريكب السابق وتري فرز الترتريراد املستعأ إذا بكتراليت وت اجلاهزة يالب أن ماك

  .يةل العاريون حسب مشول دلكي

احلالة  إىل لهاي تبدرياملستعى لب عجيصة وحنومها يادة والنقيات من الزيريأحدث بعض التغ مث لو

قد هم من عيف  حسب ماكل ذلكو، كذلكست يات ليرينما بعض التغيب، كاملال إىل  مث ردهايةاألول

  . يةالعار
  



٢٧٨

ها ريرس غيغأن  غرس شجرة فانقلعت جاز ذن له يفألو (: يف الشرائع قال ):١٣ مسألة(

  . )أشبه  وهو،ذن مستأنفإ إىل تقريف: ليوق، األولذن استصحاباً لإل

 فاستدالل قول ،زجي ال ملإد جاز وي للتجدان شامالًكن إ يةعقد العار أن القاعدةى مقتض: أقول

 يةصول املذهب وقواعده املقتضأاستدالل القول الثاين بأنه أشبه بكذن السابق اب لإل باالستصحاألول

ى خرقد انتهت حبصول مقتضاها وغرس الشجرة األ  إذ األوىل،ذنهإ ري بغريحرمة التصرف يف مال الغ

قق مر به حتاألك الغرس  يف أن اإلذنالظاهر إذ ،عادة غرسهاإل كشينة ين مث قركيمل ن إ بل، دي جدءيش

  .حمل تأمل، باملرة

قلع فإن ( :رةكقول التذك ،)عادتهإ كلميلو انقلعت الشجرة مل (: الم يف قول القواعدكلم اليعومنه 

 أن األوىلف،  وقصر الزمان جداًكذلكسقط اجلذع  أو  املعتاد زمنهرييف غل املأذون له يف زرعه يقصال

  . )اإلذند ي جتدريده بغييع

ما ك يهلعدم حتقق مقتضاه املأذون ف، األويل اإلذنمن ألنه ( :رةكول التذقى اً عليقويف اجلواهر تعل

  . )هاري عن غفضالً، يةا الختالف القرائن احلاليه فيهحظ للفق بل هذه املسائل وحنوها مما ال، هو واضح

  ما، احلفر وعدمهاية وتسو،وعدم القلع األرضرجاع إنبت والشجر عند الزان يف جواز قلع يمث امل

،  فهوك من القلع والترني شرط أحد اجلانبكان هناكذا إف، يةون املرجع ظاهر عقد العاركاه من رنكذ

 ية القلع عند الرجوع جماناً وتسوشرط لو(: ولذا قال القواعد، الظاهر إىل القاعدة الرجوعى ال فمقتضإو

  . )ية التسوريلف املستعكي مل األول ن شرطإو، رشأ وال ءلزم الوفاأاحلفر 

   نقص رين قلعه من غكمأ فإن ،ذا غرس قبل رجوعهإ(: رامةكمفتاح الويف 



٢٧٩

لزم أ احلفر ية القلع جماناً وتسويهان شرط علك فإن بيمع النقص والع إالّ نكمين مل إو، دخله قلعي

 ريامتنع قلع املع فإن ،)١(املؤمنون عند شروطهم: ) الصالة والسالميهعل(لقوله ،  بالشرط عمالًكذل

شرط القلع رضا  ألن ،ية التسورياملستعى ن علكي مل يةجماناً دون التسوان قد شرط القلع كن إو، جماناً

  . )رةكر والتذياملبسوط والتحر يف ماكباحلفر 

لع يق أن رياملستعى ان الشرط علك إذا ، نظريه ف) جماناًريامتنع قلعه املعفإن ( :قوله أن ىفخي ن الكل

  . ية حال التسوكذلكو، جرة للقلعألأخذ ايأن  له ريفاملع، عليففلم 

نشأ ي إشكال ية التسويهوهل عل، ك فله ذلريشترط القلع فأراده املستعيلومل (: القواعد قالمث إن 

  . )انتكما ك األرضد رياره فليقلع باخت أنه ومن، اإلعارةاملأذون يف القلع بأصل ك أنه من

ويف ، ريح يف املبسوط والتحريترج وال، ركرة ملا ذكة التذري خريخهذا األ(: رامةكويف مفتاح ال

  . )نيا من املتوقفيهفنحن ف، املسألة حمل ترددن إ :جامع املقاصد

 أن ماك،  تابع للظاهريةالتسو إىل ة بالنسبةث والثال،القلع ولزومه وامتناعه ل من جوازك: أقول

 ريغإىل ، حراقاإل  أوالقلع زالة بسبب املنشار أوون اإلكت أن  مثل،كذلكل من الستة كات يخصوص

  . زالةل من القلع واإلكصل مع اجلواز يف ون األكياالمتناع  أو اللزومى ل علين دلكيولومل ، كذل

 وال،  يف القلعاإلذنتضي يق  يف الغرس الن اإلذنإ( :رامةكلم وجه النظر يف قول مفتاح اليعومنه 

  إىل  ىبقيلعه أحد منهما ويق لعله مما ال إذ ،كذلى دل عليل يدل

                                                

. ٤ و٣ورح  من أبواب امله٢٠ و١٩ الباب ٣٠ ص١٥ج: الوسائل )١(
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مال ى  عليةصل اجلنااأل إذ ، يف تناول اللفظ لهكالش يفكي و،ايهذن فإ ال يةفالقلع جنا، ىنيفن أ

ل الواضح تردد ي لعدم الدلاإلذنعدم العلم بى شهد علي و،ايه فاإلذنلم يعأن  إالّ ون مضمونةكت أن ريالغ

 أن  بهكشرط التمس ألن ،ةءل الرباارضه أصيع  وال،ية التسويهعل أن رةكار التذي مع اخت،جالءهؤالء األ

ى فخيوال ، )ضرار الثابت بالعقل والشرع بنفي اإليةالضرورة قاض ألن ،ضرار مبسلمون يف مقام اإلكي ال

  .  من مواقع للتأمليهما ف

 ألن ،القلع أو يةالتسو أو وجبه الغرسيرش الذي سقاطاً لألإس ي بالزرع وحنوه ل أن اإلذنمث الظاهر

القدر املالزم لالستعمال من خلقان الثوب  إالّ امالًكد استرداده يريسلم املال يمن  أن الظاهر العريف

  . تاب وحنومهاكوال

يف وجوب  فإن ، بالقلعاألرضقصت نلو  مايهحنن ف ن مثل ماإ(: قول جامع املقاصد أن لميعومنه 

نعم لو نقصت ، رش األهيب علجيمنا إ: حنن نقول(: ث قاليرامة حكضافة مفتاح الإو، )إشكاالًرش األ

  . )رةكوبه صرح يف التذ، رشإبالغرس فال 

  .ل خاصيان دلكإذا  إالّ رشسقاط األإعدم  الالزم العريف فإن ،حمل تأمل

ان املتبع كن ظهور كيمل  فإن ،سواء من اللفظ أومن القرائن، املتبع الظهور أن وجامع هذه املسائل

  . ة وما أشبهءرباوأصل ال ىتوي ال وديالى علصل مثل األ

ست ياملنافع ل ألن جاراإ وكذن املالإب الإ املستعارة نيعارة العإوز جي وال(: الشرائع قالمث إن 

  . )هاؤايفان له استكن إو، رية للمستعكمملو

باحة خلصوص  اإلية ملا علله يف اجلواز بضرورة اقتضاء عقد العار،القاعدةى ره هو مقتضكذ وما

   رية للمستعكاملنافع مل تصبح مملو فإن ،اهايإ هكي ال متلرياملستع



٢٨١

  .  وحنوهاإجارة وهبة ويةا بعاريهتصرف ف يحىت

أشبه يف الدار والبستان  وفه ومايان زوجته وأهله وضكسإ ريصح للمستعي أنه نعم قد تقدم

 يف ني العونك مع ،ود االنتفاع لهيعوجه ى له عليكو أو املنافع بنفسه ستويفي أن له أن ماك، نياملستعار

 مايل فيكالو إىل ميصح التسليمنا إو، عارة لهإل يكالو إىل ميس التسليول، كذن املالإله بيكد ويب ده أوي

  . ضاًي أكز ذلجيال مل إ له ويةمشلت العارإذا 

 ري من املستعاإلعارةون كي أن  فالالزم اتباع قدر اللفظ يفريعارة املستع إلان اللفظ شامالًكمث إن 

رنا يف كوقد ذ، ما أراديهان عاماً فله أكن إو، كان خاصاً بأحدمها فله ذلك فإن ،عن نفسهأو  ريعن املع

ون كي فريعارها عن املعأ إذا أما، ن من فسخهاكأعار عن نفسه مت فإنه إذا ،كالة مثل ذلكتاب الوك

  . دهيب  الريد املعيبقاء بالفسخ واإل

 نفسه أظهر ري من املستعيةولعل العار، اإلذن إطالقمن ستفاد يما يالم فكمنا الإ(: اجلواهر قالمث إن 

 هلم اإلعارة فإن ،همرياله وغي من عءا من شايهدخل في أن ى علمثالً الدار يةولعل منه عار، ن منهيالفرد

  . )حنو انتفاع دوابهى من انتفاعه انتفاعهم علن إ :اليق أو، ريمن املع منه ال

 كلميل مامل ك وكلميال  ألنه ، عن نفسهرييع أن ري من املستعصحي ال أنه احتمال أن ومما تقدم ظهر

رون مثل هذه ي والعرف ،ه تابع للحقيقنوع حق فسعته وض ألنه ، ظاهر الوجهري غ،اإلعارةصح له يمل 

 هذا القسم باعتبار يةاحتمال عدم مشروع(: ولذا قال يف اجلواهر، شامل هلادلة  األإطالقف، يةالعار

نئذ يون بالشرط حكيف، كذن املالإواملسلم منه مع عدم ، دلة األإطالقدفعه ياً ك مالريون املعكاشتراط 

  . )مأذوناً أو اًكمال
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اً يان فضولك ،س لهيما لي فكعن املالأو ، س لهيما لي وأعار عن نفسه فريلو خالف املستعمث إنه 

 )يةب يف فساد العارير  فالريخالف وأعار الغ لو(:  ولعل مراد اجلواهر بقوله،ريجازة املعإى توقف علي

  . ضاًي أية يف العاريةالفضول يوجه للفساد املطلق بعد متش ال إذ ،كذل

وز له جيو، ئاًيوجب شي ة اليغجراء الصإجمرد  إذ ،ءيش م فالسلّيومل   وأعارريولو خالف املستع

ل عقد يس من قبيول، رياملعى سحباً لرض أو طاًيتفر أو انةًيد خيع  الكذل فإن ،السابقكالتصرف 

حنو الرد بطول  أو رد طرف الفضول يل يف العقد الالزم حىتيصلزم األيث يح، ليصمع األ الفضويل

  . الزمان

فلو خالف (:  قال،ما يف اجلواهرك واملنفعة نيمنهما شاء بالع أي ىرجع علي أن ريم فللمعولو سلّ

 واملنفعة ني منهما بالعءمن شاى  علكاملالالم يف رجوع كن الكول، يةب يف فساد العارير  فالريوأعار الغ

 نهما يف اجلملة اليوما عن الفاضل من الفرق ب،  من الغاصبية وعدمها ما مسعته يف العارنيمع ضمان الع

  . )إشكاللو من خي

 أما لو تلفت يف ،يةعدوان ديا  أوجب الضمان ألريد املستعي يف يةلو تلفت العار أنه ىفخي ن الكل

 إليه ترجعهسأعاره وسلمه مث ا أن ان التلف بعدك إذا وجب ضماناً وحىتي مل األول ريمن املع ريد املستعي

  .ص عمومات عدم الضمانيتوجب ختص انته اليخ فإن ،الضمانى ل عليلعدم الدل

ضمن ي ما ال لقاعدة ،ءي شرياملستعى ن علكي مل ريرب املستعخي ومل ية يف العارريرجع املع لومث إنه 

 إىل بالنسبة أو طيتفر أو تلفت بدون تعد إذا نيالع إىل سواء بالنسبة، ضمن بفاسدهي حه اليبصح

  . املنفعة

   ريد املستعي يف ني بأنه هل تلفت العاألول ري واملستعاألول ريولو اختلف املع



٢٨٣

 نيمانة األيخ أن ومن الواضح، نيأم ألنه ،األول ريان القول قول املستعك ، الثاينرياملستع أو األول

  . مؤمتن عامنيمون األك فإن ،وجب سقوط قولهي يف مورد ال

 إىل رجع أنه إذا ماك، ان غاراًك إذا الثاين رياملستع إىل رجعي مل األول رياملستع إىل ريولو رجع املع

  . يف صورة الغروراألول إىل رجعالثاين  رياملستع

  . يديتاب الغصب من تعاقب األكله يف يرنا تفصك مما ذك ذلريغإىل 
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 )عليه السالم(ما قال الصادق ك ،أمانة يةالعار(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):١٤ مسألة(

مانات ها من األريغك ينئذ فهيح و،هريوحنوه غ، )١( مؤمتنالوديعة ويةصاحب العار: ح احلليبييف صح

 همي بقسمجاع لإل،الوديعةى علادة يباشتراط الضمان ز أو يالتعد أو ط يف احلفظيبالتفر إالّ تضمن ال

هو  إذ ،ونه شرطاً يف عقد جائزك نايفيما ال ك، نئذيالتربع حى ها علؤ بناكذل نايفيال و، والنصوص

  . )٢()االجتهاد يف مقابلة النصك

ل كى ات املتعددة علمجاعرامة اإلكوقد نقل مفتاح ال، كالم يف ذلكوقد تقدم ال، راهكما ذكوهو 

باشتراط  أو ،يالتعد أو طيبالتفر الإ ريضمنها املستعي نه الأ و،أمانة يةون العارأي ك، من الفروع الثالثة

  .الضمان

امل معهم يعنهم الضمان فيدى افر مقتضكال عند املخالف أو انك إذا أما، هذا عندنا أن ىفخي وال

   .)٣(لزامقاعدة اإلى  ملقتضكذلى عل

ل شرط الصحة يف ياً من قبيشرطاً ضمن أو ،اًحيون الشرط صركي أن  الشرطنيفرق ب المث إنه 

ن مل إو  من باب الشرط الضمينكان ذلكالضمان ى  عليةاء عاريشاأل يطيع إنسانان كذا إف، يعالب

 ،ية الضمان مل تتحقق العارريصد املستعيقن مل كل د الضميني ذا القية العاررياملعى ولو أعط، صرح بهي

، ةانت فاسدكوالقصدان خمتلفان ف، العقود تتبع القصود فإن ،ءيشى عا عليققبول مل  والجياباإلألن 

  .ضاًي ضمان أيهن فكل،  العقدوقع ينحنو الشرط الضمى ان علك إذا وأما. ضمنيما شملها ين كل

  مة يالق أو يمياملثل يف الق أو قلاأل أو ثرك بشرط الضمان باأليةولو أعطاه عار

                                                

  . ١حالعارية  من أبواب ٤ الباب ٢٢٧ ص١٣ج: الوسائل )١(

  .١٨٤ ـ ١٨٣ ص٢٧ج: جواهر الكالم )٢(

  . ٥ و٢ من أبواب مرياث األخوة واألخوات ح٤ الباب ٤٨٥ ص١٧ج: الوسائل )٣(



٢٨٥

 كر تلكان بشرط الضمان بدون ذك إذا أما، ل الشرطيدلى  ملقتض، صحكما أشبه ذل أو ىيف املثل

  . يةاألولن يمة حسب املوازيالق أو ان الضمان باملثلكات ياخلصوص

 فإن يه ولو شرط الضمان عل،رياملستعى عارها مطلقاً فال ضمان علأ فريعارة املستعإ ريجاز املعأولو 

، ذنهإ بدون ري الغكتصرف يف مل ألنه ،لثاينا ريصح شرط املعيمل  الإ و، صحك ذلاألول ريان شرط املعك

 ،يهمغروراً فال ضمان علالثاين  ريان املستعك فإن ،ري الضمان دون املعاألول ريس بأن شرط املعكولو انع

  . يةاألول الضمان حسب القواعد يهان علكال إو

،  عدلريغ أو الً واملسلم عد،افراً أو كون مسلماًكي أن ني بريفرق يف عدم ضمان املستع المث إنه 

  . ىوالفتاودلة  األطالقإل

ان مسلماً كإذا  :ث آخريويف حد: ث قاليح، ث احلليبيبعد حد ينيلكما رواه ال أن لميعومنه 

العدل  أن لعل املراد به(: ولذا قال يف الوسائل، بعض احملاملى ب محله علجي ،)١( ضمانيهس علي فلعدالً

  ).ضمني فال يةرط يف العاريف ال

 )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،الت ما رواه ابن سنانيؤل ببعض التأوي أن بجي أنه ماك

   .)٢(ان مأموناًك إذا تكله إذا ية عارريمستعى غرم عل ال:  فقال،يةعن العار

ها ريستعي يةسألته عن العار:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ومثله ما رواه حممد بن مسلم

   .)٣(يهناً فال غرم عليان أمكن إ : فقال،تسرقك أو هل فتنساناإل

                                                

  . ٤ من أبواب العارية ح١ الباب ٢٣٦ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ٣ العارية ح من أبواب١ الباب ٢٣٦ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  . ٧ من أبواب العارية ح١ الباب ٢٣٧ ص١٣ج: الوسائل )٣(



٢٨٦

صاحبه ى سرق أعليك أو ليهستبضع املال فيوسألته عن الذي : قال: وزاد، وعن أبان مثله

   .)١(ناًيون الرجل أمكي أن  غرم بعديهس عليل:  فقال،ضمان

ى غرم عل ال: وليقمسعته : قال )عليهما السالم( عن جعفر بن حممد، اديوعن مسعدة بن ز

   .)٢( مأموناًريان املستعك إذا ضاعت أو سرقت أو تكهل إذا ية عارريمستع

  . )شترط سقوط الضمانيأن  إالّ ،شترطين مل إو فضة أو انت ذهباًك إذا منتضو(: مث قال الشرائع

ويف دخول ، شترط سقوطهيأن  إالّ ،شترطين مل إو فضة أو انت ذهباًأو ك(: وقال يف القواعد

  . )صوغ نظرامل

  : أموريف املسألة أربعة : أقول

  . نار الضماني الدرهم والديةيف عارن إ :األول

خالف   والإشكال  النيمكال احلكو .شرطا عدم الضمان إذا تهمايضمان يف عار النه إ :الثاين

  . الشرطدلة وأل ضمامادلة أل ي القطعمجاعما اإليهبل عل، مايهف

  .  الضمانشوالشم ياحللكنار ي الدرهم والدري والفضة غ الذهبيةيف عارن إ :الثالث

 ،ون ضمانكي نار الي الدرهم والدري الذهب والفضة غيةاشترط عدم الضمان يف عارن إنه إ :الرابع

  .الشرطأدلة ضاً حسب ي يف هذا أإشكال وال

عدم  إىل  املشهورري وغ،الضمان إىل فقد ذهب املشهور،  واخلالف يف الثالثشكالمنا اإلإو

  . نار والذهب والفضةيالصحاح الواردة يف الدرهم والد يم هكصل يف احلواأل،  وتردد مجع،الضمان

                                                

  . ٨ من أبواب العارية ح١ الباب ٢٣٧ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١٠ من أبواب العارية ح١ الباب ٢٣٧ ص١٣ج: الوسائل )٢(



٢٨٧

ون قد كيأن  إالّ يةتضمن العار ال: )عليه السالم(  أبو عبد اهللاقال: ح ابن سنان قاليصحك

   .)١(ا ضماناًيهشترط فين مل إو ا مضمونةإ فريالدنان إالّ ،ا ضمانيهاشترط ف

   .)٢( مثله) الصالة والسالميهعل(  أيب عبد اهللاعن، انك ابن مسوعن

 ما استعرته يعمج:  فقال، مضمونةيةالعار: )عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل:  قال،ح زرارةيوصح

،  تواهكلزميمل ى تو مىت أنه يهتشترط علأن  إالّ لزمانيما إالذهب والفضة ف إالّ ، تواهكلزمي فالى فتو

   .)٣(كيشترط علين مل إو ك والذهب والفضة الزم ل،ك لزمكي ما استعرت فاشترط عليع مجكذلكو

 يةصاحب العارى س عليل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن عمركح عبد املليوصح

   .)٤(شترطيمل  أو ا مضمونة اشترط صاحبهاإف همارالد إالّ ،شترط صاحبهايأن  إالّ مانالض

 :)عليه السالم( قال، ) السالمماعليه( ميابراه أو أيب عبد اهللا أيب عن،  بن عمارسحاقإح يوصح

ما مضمونانإف، فضة أو ان من ذهبك ما إالّ ها ضمانريمستعى س علي ليةالعار،مل  أو  اشترطا

   .)٥(شترطاي

الذهب   إالّ،شترطيأن  إالّ  ضمانيةعار ريمستعى س عليول: اتيويف املقنع الذي هو متون الروا

   .)٦(شترطيمل  أو ما مضمونان شرطإوالفضة ف

    درمهاً،الضمان يف مطلق الذهب والفضة إىل فاملشهور ذهبوا، انك يفكو

                                                

. ١ من أبواب العارية ح٣ الباب ٢٣٩ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١أبواب العارية ذيل احلديث من ٣ الباب ٢٣٩ ص١٣ج: الوسائل )٢(

. ٢ من أبواب العارية ح٣ الباب ٢٣٩ ص١٣ج: الوسائل )٣(

. ٣ من أبواب العارية ح٣ الباب ٢٤٠ ص١٣ج: الوسائل )٤(

. ٤ من أبواب العارية ح٣ الباب ٢٤٠ ص١٣ج: الوسائل )٥(

. ١ من العارية ح٣ الباب ٥٠٧ ص٢ج: املستدرك )٦(



٢٨٨

 يةرامة عن ظاهر املقنع والنهاكوقد نقل هذا القول مفتاح ال، هاري مصوغاً أم غ،ناراًيان أم دك

ح اللمعة يوصر، ديد الشهواع واملختلف وقرشادر واإليوالشرائع والنافع والتحر يواملبسوط وفقه الراوند

  .  والروضة وجممع الربهانكوجامع املقاصد واملسال واملهذب البارع

ب ي والتهذيهلة والتبصرة والفقي والسرائر والوسيةوالغن ايفكبل هو الظاهر من املقنعة واملراسم وال

رف اخلالف يعمل  إذ ،نيبل ومعظم املتأخر، كذلى  متفقة علنيلمة املتقدمكانت كف:  قال،واالستبصار

  . اضي والريةفاكضاح النافع واليإوتبعه صاحب ، ىقوضاح بلفظ األيمن أحد قبل الفخر يف اإل

ح من يح واملفاتيرة والتنقكعن التذ يكومثله احمل، التوقفى دل عليوقد تقدم عبارة القواعد مما 

  .حيعدم الترج

داً ي زرمك تال: وليق أن ات مبرتلةيالروا(: ضاً قائالًيواهر أما قواه اجلك، هو املشهورى قوواأل

د يان زكويف الواقع ،  اجلهالرمكتال : وليقمث ، ءرم العلماكأ: وليقو، رم عمرواًكال ت: وليقو، منهم

م كخراج اجلهال من احلإرادة إ يةفهم باخلطابات العرف  من له أدىنكشي ال فإنه وعمرو من أفراد اجلهال

  . )د وحنوهيكد وعمرو للتأيزى ن نص علكلو، األول

يف : وقال مرة، يةال ضمان يف العار: مرة ث قال املوىليح، اجلمع العريفى  هو مقتضكن ذلإف

نهما عموم يان بكن إ ونياخلاص فإن ،نار والدراهم الضمانييف الد: وقال مرة، الذهب والفضة الضمان

خص ون األكي ف،ص عامهما خباصهماينهما بتخصيمع ب جينهما حىتيب التنايفى ري العرف الأن  إالّ مطلق

ولذا رد ، ب العام املطلق منهما عدم الضمانيون نصكي و،يةمطلقاً هو اخلارج من عدم الضمان يف العار

استثناء الذهب  فإن نيالقوانى نطبق عليحمصل له وال  ن هذا الإ(: مثل هذا اجلمع يف جامع املقاصد بقوله

  ثناء الدراهم واست، والفضة تارة



٢٨٩

خص العام يف، خر مطلقاً أعم من اآلنيأحد املخصص أن ثر منكأ يتضيق الى خرأ تارة ريوالدنان

د يخر مقأحدمها مطلق واآل أن تومهه بعضهم من وما:  قال،خرصص اآلخيأحدمها  أن ل منهما الكب

 وأخرج ، يف لفظريم والدنانهارالدأخرج من العموم إذا  ألنه ،ضاًي أءيس بشيد لياملقى لحمل املطلق عيف

 أن ماك، فرادهأخراج لبعض إ يلكخراج الإ ألن ،نهما منافاةين بكيالذهب والفضة يف لفظ آخر مل 

  . )يلكخراج الإ نايفي خراج البعض الإ

 أخص من الذهب ريهم والدناناران الدكملا : لين قإف(: ث قاليح كوقد تبعه صاحب املسال

 ،ريخاأل واخلاص األول العام نيب إالّ رضةاملعاى بقي  فال، بالقاعدةالًصها ما عميوالفضة وجب ختص

أحد أن  إالّ س هنايول،  منهما مستثىنالًك ألن ، العامكال منهما خمصص لذلك أن كش  ال:قلنا

 أن ال، د مطلقهييق ل منهما أوك باألولخص العام ي مانع فري غكوذل، خر مطلقاً أعم من اآلنياملخصص

  يف لفظ حىتريهم والدنانار والد،خراج الذهب والفضة يف لفظإ نيخر لعدم املنافاة بص باآلصخيحدمها أ

  . )دييالتق أو صينهما بالتخصيوجب اجلمع بي

ر صاحب كث ذي ح،عمهما ألنيص أخص اخلاصيبتخص الم من قالك ظهر وجه النظر يف كوبذل

املطلق أو ، اخلاصى والبد من محل العام عل، ارخب األنيوقع التعارض بأنه ( :)٢(اضيوتبعه الر، )١(فايةكال

 يف خرب زرارة ال  واملستثىن،اًيخر منفواآل ان أحدمها مثبتاًك إذا ماك، نهما تنافيان بك إذا دياملقى لع

 نيمنه من اجلانب  املستثىناذكو. ثباتاًإوما ك وابن سنان لتوافقهما يف كيف خرب عبد املل املستثىن نايفي

 وحاصله  ـريانالدراهم والدن يمنه يف خرب  املستثىننيبل وقع التعارض ب، ينيوما منفكى لتوافقهما عل

   ني والنسبة ب،الذهب والفضة ييف خرب  املستثىنني وب ـريهم والدنانار الدريضمان يف غ ال

                                                

  .٧٠٩ ص١ج: كفاية األحكام )١(

  .١٨١ـ ١٨٠ ص٩ج: رياض املسائل )٢(



٢٩٠

ان احلاصل كالثاين  باألولخصص  فإن ،خراآلبل منهما كص يصختن كمي عموم من وجه نياملوضع

ان احلاصل ك األولبالثاين ن خصص إو، فضة أو ون ذهباًكيأن  إالّ ريهم والدنانار الدريان يف غضم ال

 نيمك احلني بكمر املشترفاأل، ريهم والدنانار الدريون غكيأن  إالّ فضة مضمونانل من الذهب والك

خبار الدالة األم من عموم ك فالبد من استثناء هذا احلريهم والدنانار وهو حصول الضمان يف الد،ثابت

م بعدم الضمان يف كاً املتجه احلذإ ف،ساملة عن املعارض ك ذلريخبار يف غاألى  وتبق،عدم الضمانى عل

  . )١()ري الدراهم والدنانريغ

 والضمان يف الذهب والفضة عموم من ية ال ضمان يف العارنيوجه للقول بأن ب ال أنه لميعومنه 

 ،شمله الضمان يف الذهب والفضةي وال، شمل املتاعي ية العارال ضمان يفحيث إن ، وجه بقلب النسبة

نار يالد ألن ،يةضمان يف العار شمله اليوال ، نار والدرهميشمل الديوالضمان يف الذهب والفضة 

ما العامان يهتنازع في نيكوك املسريالذهب والفضة غى بقي فيةضمان يف العار والدرهم خرج عن ال

  .ة عن الضمانءأصل الرباون املرجع كي و،تساقطانيف

 ال بعد يةابتدائ يمنا هإاملالحظة يف نسبة العموم واخلصوص وما أشبه  ألن كوجه لذل منا الإو

خص أخص بل األ، مر من العموم من وجهس األيفل، صولما قرر يف األك ،ء عن أحدمهايخراج شإ

  .عممطلقاً من العام األ

م ير تسليتقدى عل أنه  من،اضي واحد يف رد الرريغره كذ ما إىل تصل النوبة ال أنه ظهري كوبذل

ن خرب وأل، من رواما زرارة وهو أصدع باحلق ألن ،العموم من وجه خرب الذهب والفضة أرجح

 أن اب حىتصحطباق األإ بل، ات ولشهرة العمل ماي الرواك سنداً من بعض تلأصحالذهب والفضة 

   إىل  من الناسريثكضمنا لتوصل يمل  لفضة لون الذهب واأو، كذلى  علمجاعاإلى ع اديةالغن

                                                

  .٤٣٨ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )١(



٢٩١

ان كعارته فإاته كبأن ز إليه  الناس املستحب املندوبكترأو إىل ، يةل أموال الناس بالعاركأ

  . قربأاالستحسان  إىل يهاليت  من الوجوه ك ذلريغإىل ، مة الشارعكصه خمالفاً لالعتبار وحيختص

 وال ،ابصح األنيمة بيح بالشهرة العظيذا القول بالترجرد ه إىل تاجحي ال: ولذا قال يف اجلواهر

 د ما أخذت حىتيالى علوال بعموم ،  بالثايناألولص يختص إالّ كهمون من ذليفبأن أهل العرف ال 

 ريثك تيه الذي فاألولخبالف ، ةيقخراج لفظ الذهب والفضة عن احلقإس كوال باستلزام الع، يتؤد

  . ص يف اجلملةي بالتخصخراج املخصص بعد العلمإأفراد 

ضاً موجب يفاملختلط منهما أ، ان مطلق الذهب والفضة موجباً للضمانكفاذا ، حال أي ىوعل

الضمان  أن فالظاهر مهاريأما املختلط منهما ومن غ، ل منهما يف الضمانكد يحشترط تويال  إذ ،للضمان

  . مهماكمها حريم غكح  أومهاريم غكمهما حكون حكي أن وجبي  الاالختالط ألن ،خاص ما

 أو نهما فقطيراد ما عينار والدرهم يفهل الد، نار والدرهمي الدريضمان يف غ بأنه ال: مث لو قلنا

 أو ،ناريس بديول الذي هو من الذهب اخلاص راينييف األشراألكان ك ولو ،انكوكالذهب والفضة املس

املناط ى ن مقتضكل، ر النص االختصاصظاهى مقتض،  احتماالن،كأشبه ذل ما أو يةة العثمانرياللك

  . العموم

 يف عدم الضمان شكالاإل ينبغي فال، الورقى أشبه املضروبة عل  وماريالدنانك يةوراق املالأما األ

احلوالة  أن  إىلضافة باإليهرد عليما يهوا حوالة علكو، ية وفضية ودراهم ذهبريست دنانيا ل أل،ايهف

احلوالة يف  أن ىل عليدل ال أنه ،اناًيأشبه أح ما أو النفطى منا علإو، ضةالذهب والفى ست دائمة عليل

  . م احملول عنهكح

ن ي والدراهم يف اخلربريراد بالدناني أن ره العرفكني ن الذي الكمن املم(: رامة قالكمفتاح المث إن 

   ،)ءنظر القدما إليه ولعل، منافاة أصالً فال، الذهب والفضة



٢٩٢

راد يمنا إو،  درمهاًريأعط الفق: اليقما كمتعة يف مثل األ  جار حىتمكاناإلفإن  ،ىفخي  ما اليهوف

  . ره العرفكنيمما  فإنه أما الظهور، ضاًي الشاملة ملثل اخلبز أيةاملال

املؤمنون  طالق الذهب والفضة نافذ إليةشرط سقوط الضمان يف عار أن  يفشكالنبغي اإلي مث ال

  . ات املتقدمةي الرواوخصوص بعض، اته من املطلقري وغعند شروطهم

 عقد ء ابتداط يفيوالتفر ي يف اعتبار الشرط املزبور يف الضمان بالتعدكشيقد (: ويف اجلواهر

 ال أنه  مع،كبها ذليتسبى دل عل  ماطالق ومنافاته إل،سقاط للواجب قبل وجوبهإ أنه  باعتبار،يةالعار

  ).ة الذمةءصل براواأل  معهية يف السببكوللش، تالف يف اإلاإلذنيف قوة  ألنه ةلو من قوخي

  . أعم أنه  ملا حقق يف باب الشرط من،ديره جكذ وما

  . ىفخي ما الكأدلة  ال داتيتصلح مؤ ي فه،خلإ )يف قوةألنه ( :وأما العلل الثالثة بقوله

 أو ريستعاستعار من املأو ( :ات املوجبة للضمان قولهير يف القواعد يف عداد العاركالعالمة ذمث إن 

سواء ، ضمنيأي ( :رياستعار من املستعأو : رامة عند قولهكويف مفتاح ال، )ان حمرماً أو كداً من احلرميص

 ،د ضماني أو أمانةيد  ريد املعي تانكوسواء ،  الضمان أم الريوسواء شرط املع، ا وفرط أم اليهفى تعد

انت كوملا ، يةة ال عاريق يف احلقانت غصباًك ف،ك املالري من غيةا عار ألكذن املالإ ريبغ استوىلألنه 

  . )١()يق عند التحقءفال استثنا، ا اللفظيه أجروا عليةبصورة العار

 ريت فاملستعكذن صاحبه فهلإ ري بغيةذا استعرت عارإ: سحاق بن عمار املتقدمإح يويف صح

  .)٢(ضامن

  استعار إذا يريد أنه ( :)احلرم من اًديصأو (: وقال عند قوله

                                                

  .٤٤٠ ـ ٤٣٩ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )١(

  . ١ من أبواب العارية ح٤ الباب ٢٤٠ ص١٣ج: الوسائل )٢(



٢٩٣

  .)١( )يهالئه علياً باستيمتعد انكف ان حمالًكن إو ممنوع منهنه أل ،داً أخذ من احلرم ضمنهيص

ه كمساإ ألن ،ضمني فإنه دي صيةالعار و حمرماًريان املستعك إذا أي( ):ان حمرماًأو ك(: وعند قوله

  . )٢()اً وضامناًيون متعدكيحرام ف

 نير القسمكوجه لذ نه الإ(: هقولب ةاري مضمونوا عوكى  علشكالوقد أخذ منه اجلواهر يف اإل

 ية العارال وجه لعد أنه ماك، ح منهايرادة القسم الصحإ ية ضرورة معلوم، من املضمونةية يف العارنياألول

ست يا لأقد عرفت  إذ ،ا الضمانيهاشترط ف إذا تضمن حىت الاليت  يةمن احملرم للمحل من قسم العار

  . ) احملرم لهكه لعدم ملكلمي رين املستعأو، يةعار

 ولذا ال،  الرهنيةتاب الرهن عاركرنا يف كوقد ذ،  يف السابقكالم يف ذلكبعض ال إىل وقد أملعنا

  .راره هناكت إىل حاجة

القاعدة ى فمقتض، يهل عليدل ال أنه ن الظاهركول،  الدابةيةد ضمان عاريعن ابن اجلن يكحمث إنه 

  .سائر املستعاراتكعدم الضمان 

 أن  لظهور،القاعدة الضمانى فمقتض،  يف قلبهريبل الشرط املستعيقو أعاره بشرط الضمان فلم ول

 إىل افةضباإل،  له بدون حمذورديالى علسبب مشول ي كوذل،  مل تقع فال رفع شرعي للضمانيةالعار

  . ما تقدميف إليه ما أملعناك حهيضمن بصحي ماقاعدة 

  .  ذا الشرط ضمنري املع فأعطاه، مضمونةيةر عا:خذاآل لو قال أنه لميعومنه 

 ية درعاً حطمني سبعيةمأاستعار من صفوان بن ) صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ : الصدوقيةويف روا

 يةبل عار: )صلى اهللا عليه وآله(  فقال،القاسم ا أباي يةغصب أم عارأ، فقال، سالمهإ قبل كوذل

  . ون مؤداةكت أن ايهشرط فذا  إيةفجرت السنة يف العار. )٣(مؤداة

                                                

  .٤٤١ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )١(

  .٤٤١ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )٢(

  . ٤ من أبواب العارية ح١ الباب ٢٣٦ ص١٣ج: الوسائل )٣(



٢٩٤

ثالث من  ي اجلمحيةمأجرت يف صفوان بن : )عليه السالم(  أبو عبد اهللاقال،  اخلصاليةويف روا

  فقال،ا حممديأغصب : فقال، ية درعاً حطمنيسبع )صلى اهللا عليه وآله(  استعار منه رسول اهللا،السنن

هجرة بعد  ال: )صلى اهللا عليه وآله(  فقال،ل هجريتأقب: فقال،  مؤداةيةبل عار: )صلى اهللا عليه وآله(

فجاء ، بوليه فخرج ؤحتت رأسه ردا و)صلى اهللا عليه وآله(ان راقداً يف مسجد رسول اهللا كو، الفتح

صلى (النيب  إىل فرفعه، د رجلي وخرج يف طلبه فوجده يف ،يمن ذهب بردائ: فقال، هؤوقد سرق ردا

أال  :فقال، نا أهبه لهأ ف،ا رسول اهللا ييده من أجل ردائيأتقطع : فقال، هدياقطعوا :  فقال)اهللا عليه وآله

  .)١(دهيبه فقطعت  ينيتأت أن ان هذا قبلك

وبزمان دون ، ءيء دون شيون الشرط خاصاً بشكي أن صحي يةنفذ الشرط يف العاريث يحمث إنه 

ل يسبى علأو ، ناًي مع منها مثالًبل وضمنه يف عشرةأعاره مائة من اإل إذا ماك، انكان دون مكومب، زمان

 ريغإىل ، ذاكنة ييف مد ذا الكنة ييف مدأو ، امييف سائر األ وم اجلمعة اليتلفت يف  إذا ضمنه أو ،البدل

  .رطالشرط حسب ما ش ألن ،اتي من اخلصوصكذل

  . يهالزم عل فإنه ريأما من املستع، شرطه أن  بعدريسقاط الشرط من املعإصح يمث إنه 

، اًيان مثلكن إ ب ضمانه باملثلجي ضمن مايف(: يةر موارد الضمان يف العارك القواعد بعد ذقال يف

 مع الطلب نيب رد العجي و، التلفنيح إىل  الضماننيم من حيالقى تمل أعلحيو، وم التلفيمة ي فالقالّإو

  . )أمهل ضمن فإن ،نةكوامل

 نيب رد العجيو(: قوله أن ماك، ارهاركت إىل ي فال داعمورالم يف هذه األكث تقدم اليح: أقول

  . القاعدةى  هو مقتض)مع الطلب
  

                                                

  . ٣٦٨ ح١٩٣ص: اخلصال )١(



٢٩٥

رد  إذا رياملستع أن  يفإشكال الخالف وال(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):١٥ مسألة(

ها من ريحسب غى  علئاخلاص بر أو  العاميهول أو لهيكوم مقامه من ويقمن ك أو املال إىل يةالعار

د ي بال يهانت فكاحلرز الذي  إىل ردها لو أنه خالف عندنا يف  والإشكال ال أنه ماك، مانات وحنوهااأل

  . )ط ايبل هو ضامن هلا مع التفر، أربيذن منه مل إ وال كللمال

سقوط  يتضيق فإنه ،)١(يتؤد د ما أخذت حىتيالى علل ي لدل، موافق للقاعدةنيمكال احلكو

 مبا كد املالين احلرز حتت كيمل  إذا  يف احلرزيداع باإلداءس األيل أن يتضيق أنه ماك، داءالضمان باأل

  . كذن من املالإك أو  للمالأداًءد يع

عط أ: قال له إذا ماك، إنسان إىل يهؤديذن له بأن أ إذا ماي فكل املاليكمن قسم و أنه لميعومنه 

نه داخل يف كل الًيكو أو اًين ولكين مل إو فإنه ،كما أشبه ذلأو ، ما ريفقأو إىل ،  الفالينريالفق إىل يةالعار

 بعض يعتاب البكم من ير يف باب التسلكث ذيوح، الء يف أمثال هذه العباراتكقسم من الو

  .  من باب واحدنياملقام ألن ،رها هناكذ إىل حاجة فال، ميات التسليخصوص

ناً ي ضمنها ع، فجاوزهامثالًنة يمسافة مع إىل ولو استعار الدابة(: ضاًيمث قال الشرائع ممزوجاً معه أ

 الذي قد حصل ني من ضمان العأربيا مل يهاملأذون ف األوىلاملسافة  إىل عادهاأولو ، ي للتعدومنفعةً

 أو حيالفرض عدم تصر إذ ،ك بذليةا لعدم انفساخ العاريهضمان ف أما املنفعة فال، هريصل وغلأل يبالتعد

باحتها إ يةعقد العارى اقتضاليت  فاملنفعة ،طيالتفر أو يعدده بعدم التييتق يتضيق يةظهور يف عقد العار

  . ) مضمونةريغ

                                                

  . ١٢بواب الوديعة حأ من ١ الباب ٥٠٤ ص٢ج: املستدرك )١(



٢٩٦

ضعها يف يأودعه دابة فلم  إذا ماك، بعدها ون ضامناً الك ييمدة التعدن إ :اليق أن نكمين كل

صل واأل، وجه له نئذ اليالضمان ح فإن ،دخلها يف احلرزأ كوبعد ذل طاًيتفر أو اًي تعدعد احلرز مما

  . كان املشهور خالف ذلكن إو القاعدةى رناه هو مقتضكوهذا الذي ذ، بانتفاء موضوعهمقطوع 

 أو ،ثركناً فحمل أيا وزناً معيهحمل عليه دابة لرياستعار من غ أنه إذا  والسرائر واملبسوطيةفعن الغن

  . خالف ظاهر ال بنيان املعكامل إىل ردها ولو ولزمه الضمان اًيان متعدك ، فتعداهنيموضع مع إىل بهاكريل

موضع  إىل بهاكري لاستعار دابةً إذا شمل ماي أنه والظاهر، ولو جتاوز املأذون ضمن(: ويف القواعد

 ،)كأشد وحنو ذل أو ثر من املعتادكها أريس أو ،يهثر من املقدار املأذون فكمحلها أ إذا وما،  فتجاوزهنيمع

  .الًيصلح دلي  وهو ال،وحنوهصل ل األيالدل أن ن قد عرفتكل، رامةكما يف مفتاح الك

 نيب قرور الفكاحملدث املذى ل علكث أشيح جواب اجلواهر عن احملدث البحراين أن لميع ومنه

املزبور  يانفسخت بالتعد أن يةالعار ألن كوذل، ا دون املنفعةيه باملسافة املأذون فنيم بضمان العكاحل

  : بقوله ،ىانته ،يهاملأذون ف إىل  بعد العودنيالعتجه ضمان يال مل إ واملنفعة مطلقاً ونياجته ضمان الع

 يتضيق مادلة س يف األياملزبور الذي ل يمن حصول سبب الضمان وهو التعدى فخي  ما اليهوف(

 نيب تنايف ال إذ ،يهيف املأذون ف به الضمان حىتيتسبى مقتضى نئذ عليفهو ح، طي به وبالتفريةانفساخ العار

  . )يةذن العارإى عل ياملنفعة فه والضمان بسببه أما يةالعار

   القاعدة عدم الضمان بالنسبةى فمقتض يةدامت باق  مايةالعار ألن ، ظاهرريغ



٢٩٧

ذا استعار الدابة إ فيه وعل،ل املفقوديالدل إىل تاجحي كيكفالتف،  واحلق يف االستنفاع باملنفعةنيالعإىل 

 الرجوع ا أن فالظاهر، ربالء إىل ك مث رجعةياظمكال إىل  فتعداها،ربالء ذهاباً وعوداً إىل كمن النجف

  .يداً بعدم التعدي مقاإلذنان كإذ  إالّ ،النجف داخل يف املأذونإىل 

احللة  إىل ذا استعار من بغدادإف(: ث قاليح، رامةك مفتاح الإطالقلم وجه النظر يف يعومنه 

 إىل جرة من احللةوهل تلزمه األ، اًوفة ذهاباً وعودك احللة والنيجرة ما بأ يهوفة فعلكال إىل فتجاوزها

 انقطع اإلذنهذا ن إ :اليقوقد ، ك من جهة املاليهمأذون ف ألنه قرب العدماأل أن رةك يف التذ،بغداد

  . )م احللةكحا إىل  دفعهايهب علجيبل ، بغداد إىل وب من احللةكس له الريبااوزة فل

، احلمل املقدر إىل مث الرجوع دة يف احلملايادة يف املسافة حال الزيمثل حال الز أن ىفخي وال

  . مثلة من األك ذلريغإىل ،  املتوسطريالس إىل  مث الرجوعريوحال الشدة يف الس

ا يهن فك مث س،ثركأ  الل شهر رمضان مثالًكا يهن فكسيذا استعار الدار ل إرف حال مايعومنه 

 إىل ضافةا باإليهن فكسأمث ، عائلتها هو ويهن فكسيلأو ، شهر رمضان إىل شهر رمضان وشوال بالنسبة

  . مثلة من األك ذلريغإىل ، ا عائلته فقطيهن فكسأمث خفف بأن ، ضاًيه أريعائلته عائلة غ
  



٢٩٨

 ريوز للمستعجي أنه  يفإشكالال خالف وال (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):١٦ مسألة(

 رياملع أي هري لغري املستعيعوز بجيبل ، جنيب ولأل،سكوبالع، ري املستعارة للمعاألرضته يف يأبن و غروسهيعب

 له ريا احتمال قلع املعيهنافي الاليت صول املذهب وقواعده أشبه باألى عل ي بل مع النه، وبدوااإلذنمع 

  . )هيع املسوغة لبيةرجه عن املالخي ال فإنه ،اهيإوهدمه 

  . )ن صاحبه ومن أجنيبه مك مليع بري واملعريل من املستعكل(: ويف القواعد قال

: كقال يف املسال، ما أجدي فيه فمما ال خالف فري للمعري املستعيعأما ب(: رامةكويف مفتاح ال

 يعمنا اخلالف يف بإو، جنيب ولألري للمستعري املعيعذا ال خالف يف بكو: قلت، ري املعريه لغيع باخلالف يف

يف  ىقو أنه وقد تقدم، مهين تسلكميال  ألنه وزجي ال أنه ىقواأل أن ففي املبسوط، جنيب لألرياملستع

 سوغنا فإن ،جواز الدخولى عل بتيني أنه ريويف التحر، مين التسلكمي فال س له الدخوليل أنه :املبسوط

  . )ال فالإو يعجاز الب

 ريه غكمل ألن ،يف معرض اهلدم أنه  إىلىخرأ و،عدم جواز الدخول إىل املانع استند تارةمث إن 

 ،يعضر البيونه يف معرض اهلدم ال ك و،الزم الدخولي  الءاالشترا ألن ،ن نظريمرال األكيف  و،مستقر

  . ذا العبد املستحق للقتل قصاصاًك، وهيعوز بجيالتلف ى وان املشرف عليولذا ردوه بأن احل

 منه جارياالست أو ريذان املعين باستك واالنتفاع مم،يةم يف مثله التخلين التسلإ(: قال يف اجلواهر

 نايفي ول ال لألاإلذن يةواالنتفاع به باعتبار اقتضاء عقد العار ياملشترى وحرمة الدخول عل، كوحنو ذل

   يهن وجب علإو، جواز الشراء



٢٩٩

  . ) مثنهةالت يف مقابلصول واآلانت األكصل حيمل  فإن ،نهيذان يف البقاء من حينئذ االستيح

، الفسخى مع جهله مسلط عل أنه مراألى  منته، جهلهومع ي مع علم املشتريع البنيفرق ب المث إنه 

  . وحنوها)١(ضرر الار لقاعدة ياخلى تسلط علي واستحقاق الدخول فء يف استحقاق البقايعلظهور الب

  .مها من سائر أنواع املعاملةري وغجارة جواز الصلح واإليعظهر من جواز البيو

 ماله يعبي أن ثاثل من صاحب الدار واألك صح لثاثهأمألها ب ولو استعار الدار أنه لم منهيعما ك

  . آخرإنسانابتلعت دابة جوهر  إذا كذلك، وهريمن صاحبه ومن غ

هما ك مليعبى ما لو اتفقا علأ والروضة كرة وجامع املقاصد واملسالكر والتذيعن التحر يكمث احمل

وجه ى  مشغولة به علأرضى سط الثمن عليقن أ بكوذل، مايه ووزع الثمن عل،معاً بثمن واحد صح

ا مستحق يهف ماى وعل، يمة مع التراضي بالقكالتمل أو جرةبقاء باألاإل أو رش مستحق القلع باألاإلعارة

  . هكلمي ل حصة ماك فل،أحد الوجوهى القلع عل

ا بثمن واحد يه وما فاألرض ري واملعريولو باع املستع(: ث قالي صاحب اجلواهر حكوتبعهم يف ذل

 مشغولة األرض و، يف أرض مستعارةءوم الغرس والبنايق ف،ل منهماكمة مال يقى من علوزع الثيو، صح

  . )ما هو واضحكما يهوزع الثمن علينهما ويلحظ النسبة بينعم ، ك بذليةعار

وزع الثمن يما ك و،خر صحباعهما أحدمها فضولة عن صاحبه وأجاز اآل لو أنه لميع كومن ذل

  ما ي فكذلكما يهجرة علاألوزع يور كالنحو املذى ما عليهعل

                                                

. ٥حياء املوات حإ من أبواب ١٢ الباب ٣٤٢ ص١٧ج: الوسائل ،٨ ح٢٩٢ ص٥ج: الكايف )١(
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  .جراهآذا إ

 ،لهمايكاستأجره من و إذا ماي فني الثنكنه ملأعلم ب إذا حق للمستأجر يف الفسخ ال أنه والظاهر

ث له الفسخ يح، كذل ي من الظلمة تقتضنيد نقصاً لقوانيع كان ذلكإذا  إالّ اللهم،  بنقصكس ذليلإذ 

  .نئذيح

يف  إالّ ،اريق له يف الفسخ باخلحي ال نيما الثنألم يع أن  بدونلهمايكاشترامها من و أنه إذا ماك

ومات كاً ما احلريثك إذ ،ةك املشتراألرضجار ياست أو ذا احلال يف اشتراءك، وجارةالصورة املستثناة يف اإل

قطعة ى  علنيبتيبة أخف من الضرينما جتعل ضريب، األرض من نيقطعتى  علنيدتي متزانيبتيجتعل ضر

  . األرضن واحدة م

ار يواملستأجر وحنومها يف خ يب آخر فال حق للمشتري عكن يف االشتراكيذا مل إ ف،حال أي ىوعل

  . صالة لزومهماالفسخ أل
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 إىل ول حباً مثالًيالس أو يةهوذا محلت األإ(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):١٧ مسألة(

م ك مراجعة للحاري عنها من غكض امتناع املالزالته بعد فرإ األرضان لصاحب ك ، فنبتإنسان كمل

 ما يف مسألة أغصان الشجرة البارزةك ،تسمع ماى جرة عل األيهبل رمبا استحق عل، رشضمن له األي وال

  . )نيم يف املسألتك وظاهر املصنف احتاد احل،هكملإىل 

 يهعل أن قربواأل، عالقلى  علكه أجرب املالريل نواة فنبتت يف أرض غيولو محل الس(: ويف القواعد

  . )زالة جماناً اإلاألرض ولصاحب ،هكص مليقلعه لتخل ألنه األرض يةتسو

ر وجامع يرة والتحركبه املبسوط والسرائر والتذ م هو الذي أفىتكن هذا احلإ(: رامةكويف مفتاح ال

ى ان علكأرض آخر  إىل لوزه أو زهجو أو نواه أو ريل حب الغيمحل السلو : رةكويف التذ، املقاصد

 فإنه شجراً أو نبت يف أرضه وصار زرعاً فإن ،ان لقطةكال إو، عرفهن إ هكمالى  رده علاألرضصاحب 

نعلم   ال،ضيالفرخ لصاحب الب أن ماك،  أصلهءمنا ألنه ،واجلواز واللوزى ون لصاحب احلب والنوكي

  . ) خالفاًيهف

 أن أو، ريأرض الغ إىل  احلبة وحنوهامل اهلواء وحنوهاحي أن نيفرق ب ال أنه القاعدةى مقتض: أقول

 ،ااورة يراض يف األريثكما هو ك ،ايهنبتت ف  آخر حىتإنسانأرض  إىل تء جاريجذور أرض الغ

  .نيم يف البابكلوحدة احل

صبح من ي فإنه ، منهري الغك ملليةأذ ضرر وال وال، ان صاحب احلب وحنوه أعرض عن حبهكمث إن 

  . بعده أو ريلقاء اهلواء له يف أرض الغإنئذ قبل يعراض حون اإلكيأن  فرق وال، يةصلاملباحات األ

   تصرفاً عد إذا زالة احلب باإلكلزام مالإ األرض كون ملالكي أن بعدي نعم ال
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 إىل  بالنسبةيةن ضرر وال أذكين مل إالتصرف حرام و إذ ،ءلقاعراض بعد اإلان اإلكو هكيف مل

 كمل إىل  أحدكس مبليل منا محلت ماإ ءفاهلوا، لقاءعراض قبل اإلان اإلك إذا أما، هكاملتصرف يف مل

ه يفلكؤثر يف تي  السابق الكاملل إذ ،زالتهإ احلب سابقاً بكلزم مالي أن األرض كصح ملالي فال، هريغ

  .زالةضرراً وجبت اإل أو يةان أذك إذا ءلقاعراض بعد اإلان اإلكولو ،  لهيةان أذكزالة ولو باإل

 يبتلي لئال ،أعرضت عنها: فقال صاحبها، ضرراً أو  لهيةد أذيع مما ريبة دخول دار الغ داولو أرادت

 ومن،  الدخولنيه حكن ملكا مل تأ احتماالن من ، أم الكعراض يف ذلاإل يفكيفهل ، بتوابع الدخول

  . د عرفاً ضاراًيعأنه 

لب وأعرض عنه قبل ك عقر الذا إوحال ما، ءلقامحلت اهلواء فأعرض قبل اإل إذا لم حال مايعومنه 

  . كل ذلك الضمان يف حوطان األكن إو، مثلة من األك ذلريغإىل ، العقر

رنا يف بعض كوقد ذ،  دون ما بعدهري الغكأعرض صح له استرجاعه قبل متل أنه إذا مث الظاهر

 ه الري غذا سبقهإف، فهو ملن سبقه، يةصل باملباحات األكوجب حلوق املليعراض اإل أن )الفقه(مباحث 

  . هريه غكستمليمل  إذا خبالف ما، سترجعهي أن صح لهي

 ألن ،ية باقني الرجوع ما دامت العكوز للمالجي أنه من: كره املسالكما ذيلم وجه النظر فيعومنه 

 يةاهلى اس علي اللزوم بعد حرمة القصالةأل بكشيقد نه إ :يهولذا قال يف اجلواهر عل، باحة مبرتلة اإلكذل

هذا فمع فرض ى وعل، عراضاملباحات باإلكورته ريصى بناًء عل، كاجلزم بذل ينبغيبل ،  أوىلونهك عومن

، اًريثكان كن إو ه من املال املعرض عنهريغكوله طرحه من أرضه ، هكه متلري وغاألرض كعراض ملالاإل

  له   وأخذه صاراألرض إىل ري وجاء الغكذا أعرض املالإو
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  . نيمر األني لعدم املنافاة ب، حراماًاألرضان دخوله يف كن إو

،  النواةك ومالاألرض ك مالنياً بكان مشترك ريجذور شجرة الغ أو نبتت النواة أنه إذا مث الظاهر

الم يف كل اليرنا تفصكما ذك ،يعنتاج اجلم ألنه ،اًكضاً مشتريان هو أكاملاء لشخص ثالث  انك إذا بل

  .  احلب فقطك ملالكون ذلعلجيث يح  خالفاً للمشهور،تاب الغصبك يف كذل

 طالقإل، اًريث أو ك،حبة حنطةك الًيون احلب احملمول قلكي أن نيرناه بكما ذيفرق ف المث إنه 

  .  ظاهر الوجهريفاحتمال الفرق غ، دلةاأل

 كونه ملالكنواة واحدة وحبة واحدة فنبتت احتمل كتمول ي  الالًيان قلكولو (: كقال يف املسال

، منا حصل يف أرضهإ مي والتقو،يه فيةة املاليق حقء النتفا،هكمالى ب رد مثله علجي قلنا الن إ األرض

  . )ما تقدمكمه كون حكيه مطلقاً فكعدم جواز متلى قوواأل

  .يه فيةة املاليقم النتفاء حقيتسل ال إذ ،يقواه هو القو وما

رض قبل يع ملن إ القلعى  احلب علك جرب مالاألرضلصاحب  أن فقد علم مما تقدم، انك يفكو

ى ربه عل جياً له حىتكس مليل ألنه ،كس له ذلي لءن أعرض قبل محل اهلواإو، تقدم ماى محل اهلواء عل

  . كذل

 عدم تسلط كالظاهر ممن تعرض لذل(:  قال،جبارطلق اإلأمن ى  اجلواهر علإشكاللم وجه يعومنه 

فرض حصول  إذا لكشين قد كول، عراض عنهالقلع بعد حتقق اإلى جربه على  علاألرضصاحب 

ما  ذ حنونئيهو ح إذ ،ك بذلكعدم خروجه عن امللى  علًءبل وقبله بنا،  بهاألرضعراض بعد اشتغال اإل

  . )بلهيق ومل األرضحب  احلب صاحبه لصاكما لو تريل فيق

  عراض خمرج اإل أن ملا عرفت من،  ظاهر الوجهريغ، خلإبناءاً : ن قولهكل
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، اليتاب الغصب تفصكرنا يف كنعم قد ذ، وركل املذيالتفصالقاعدة هو ى فمقتض، كعن املل

ن كيمل  إذا مايون فكيمنا إنه أو، جباراإلتاب حول كيف بعض املسائل السابقة يف هذا ال إليه وأملعنا

ضرر  الى  احلب علكضرر مال دم اليقث يح، نين من تعارض الضرركيومل ، نع عنه الشرعميسراف إ

  . األرض كمال

 أن القاعدةى أشبه فمقتض أرضه أوما أو األرضسد احلب الذي نبت زرع صاحب لو أفمث إنه 

مل  أن ة بعدءصالة الربا ضمان أليهن علكيمل  الإ و،يهان ضمانه علكان مقصراً كن إ  للحب وحنوهكاملال

  . بين تسبكي

  .ني العلة يف االثنك الشتراءوان فعل اهلوايذا فعل احل إظهر حال مايومما تقدم 

 إذ ،ان عامداً أم الك ءسوا، ل طرف منهماك خسارة يهعل أن فالظاهر، كاً فعل ذل أن إنسانأما لو

  .تبع العمدي الضمان ال

فالظاهر ، ريأرض الغ إىل عراض قبل ذهاب اهلواء بهإن كيمل  إذا ماي فريأما مؤنة النقل عن أرض الغ

د سقوط ييف اضه الرعإ نقله فيه عله وجبكان ملكملا  ألنه ،كن أعرض بعد ذلإو،  احلبكمالى ا علأ

سبب عدم ي عراض الاإل فإن ،رض عنهايعات مث ي بالنفاريأل دار الغمي أن ليبل هو من قب، يه علالوجوب

  . هري وغضرر الل يتها منها بدليوجوب ختل

حصل  ألنه ،جرته عنهأث قطع بسقوط مؤنة نقله ويح، رةك التذإطالقلم وجه النظر يف يعومنه 

ولذا ، ن شاء قلعهإو  أخذه لنفسهءشان إ  املشغولةاألرضار لصاحب يان اخلك و،عدوانه طه والير تفريبغ

 أن  ضرورة، منهري الغكص مليوجوب ختلى بناًء عل، يهف  ماكيعلى فخي النه إ( :قال يف اجلواهر

الوجوب رفع ي  مع عدم القبول الاألرضالبذل لصاحب أو ، ه بهكعراض عنه بعد عدم اخلروج عن ملاإل

ن منه كي ملنه ويبع كلو علم املال وهي ما، ىخر واحد يف الصورة األرياملزبور عنه الذي قد صرح به غ

  ه قد شغل ك له بأن ملنيمعلل، بذل عراض والإ
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جرة بل صرح بعضهم بوجوب األ،  وطم احلفريةصه منه والتسويجب ختلي حق فريه بغريأرض غ

  . )١( )نئذيصب حالغاك ألنه ، للمدة بعد امتناعهيهعل

جرة ناقش يف األيبل قد (: ث قاليح، ظاهر الوجه ريجرة غ يف األكمناقشته بعد ذل أن لميعومنه 

 يتضيق  الاًكونه مالكو، صلن الشغل منه لألكيمل  أن  بعديهص علي يف وجوب التخلكمطلقاً للش

  . )صنفما عرب به املكه كزالته عن ملإ ك بعد امتناع املالاألرضنعم لصاحب ، كذل

ه مث أعرض عن ريسقط درمهه يف حمربة غ إذا ماكفهو ، ريرض الغ احلب هو الشاغل ألكذ مال مالإ

ولذا لو ،  له يف الضماناتريتأث  الري وعدم التقصريوالتقص، وجب عدم ضمانهي عراض الاإل فإن ،الدرهم

انقلب  إذا ذاكو، لب لهكلن مقصراً يف عقر اكين مل إو، ان ضامناًكلبه كمرتله فعقره  إىل هريغى دع

  . التأمل والتتبع إىل  حباجةانت املسألة بعدكن إ و،الطفل فماتى الظئر عل

 األرضجرة أ كاملالى له علن إ :قال يف املبسوط والسرائر وجامع املقاصد(: رامةكقال يف مفتاح ال

 يهس عليل أن المهك ةيوقض، قصر يف القلع إذا كذلن إ :ريخويف األ ، صنع منهريا بغيها حصلت فأل

لو ماتت  ط فأشبه ماي تفرريقد حصل بغ ألنه ،جرة أصالًأ يهس عليل: اليقوقد ، يهصر فيقمل ن إ جرةأ

  . )تأملي فل،طهي تفرري بغإنساندابته يف دار 

 نسان اإلك من ذلري آخر بدون تقصإنسان ضرر إنسان كسبب مل ل ماكالة يف يواملسألة س

، ب مطلقاًجي الأو ، نسان اإلكذل إىل الضرر توجه منه ألن ، اخلسارةك تداركلاملاى ب علجيهل ، كاملال

 كرض عنه بعد دخول مليع أو ،هري غكدخل ملي أن ون قد أعرض عن ماله قبلكي أن نيفرق ب أنه أو

  .هريغ

   ألنه ،سراف يف القلعاملدار يف املقام هو عدم اإل أن ث قد عرفتي حكمث إن

                                                

  .١٩٢ ص٢٧ج: جواهر الكالم )١(
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 ضرر الى مقتض ألنه ،نيثر يف تعارض الضرركالضرر األى قل علضرر األوتقدم ال، ظور شرعاًحم

د أحداً احتمل هنا وجوب االنتظار يف الزرع جينه مل إ(: ث قاليح، تعرف وجه النظر يف قول اجلواهر

ح بعضهم عدمه يبل صر . وحنوهايةروه يف العاركما ذكيف الشجر   أويهرش فدفع األ وال الذي له أمد

 له اإلذنال فإ و،ونه ظاملاً يف عرقهكوعدم ، تزاحم احلقوقى  علية يف العاركبناء ذل أن مسعت قد كنأمع 

ثر كومراعاة األ جراء قاعدة تزاحم احلقوقإ و،ا حصلت يف ضمن عقد جائزا أليهوز له الرجوع فجي

ة وضعت رأسها مثل داب، فهو مساو له  املقامكمن ذل ن أوىلكيمل ن إ ضرراً والقرعة وحنوها يف املقام

 فالبد من ،ك وحنو ذلخراب الباب مثالً إىل خراجهاإ فاحتاج ريالغ دخلت دار أو يف قدر شخص

 ك من مليه عما اشتغل فري الغكص مليوجوب ختل يوهى خرأولعله قاعدة ، ني املقامنيمالحظة الفرق ب

  . )آخر

 وما ىتوي الو ضرر الثال العمومات أم إالّ ايهل عليدل ة الريخالقاعدة األ أن  إىلضافةباإل

  . أشبه

 ويف مفتاح ،)هكص مليقلعه لتخل ألنه ،األرض ية تسويهعل أن قربواأل(: القواعد قالمث إن 

وبه جزم يف ، ما يف جامع املقاصدك صحواأل، ضاحيما يف اإلكى قو واأل،ريما يف التحرك( :رامةكال

 رده يهعل فإن ،الدارنقض باب  إىل  فاحتاج صاحبهربكمث  إنسان دخل دار الًيفأشبه فص: رة قائالًكالتذ

  . )هكص مليفعله لتخل ألنه ،صالحهإو

، األرضصاحب  أو ون صاحب النواة هو الذي قلع الشجرةكي أن ني بكفرق يف ذل وال: أقول

ذا إف، ى النوكمالى  واجباً علكون دفع ذلكي أن  حق وجبريان بغك ملا كشغل أرض املال ألن كوذل

  ان ك األرض كوفعله مالعله يفمل 
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وقد ، زالتهإ النواة كمالى جب علي ف،األرضصاحب ى دث من الضرر علحيما ي فكذلكم كاحل

عن  أو هريذا أعرض عن دابته يف دار غ إفحاله حال ما، كنفع ذليلو أعرض عنه مل  أنه عرفت سابقاً

  . كأشبه ذل ما أو هريدرمهه يف حمربة غ

 األرض فلصاحب كواحلب مما أعرض عنه املالى ان النوكإذا ( :امةركقول مفتاح ال أن لميعومنه 

  . يهفرع الكحمل نظر يف . )يهه ولصاحبه الرجوع فكمتل

 أو م أمجع التخلص بالصلحيهن وجب علي يف قوم منحصركولو اشتبه املال(:  قالكاملسالمث إن 

نحصر يولو مل ، ني املعك املالهيراجع فيما يضاً مراجعتهم في أاألرض كمالى ب علجي و، وحنوهكيالتمل

 ك التملية نريه من غكفلو تر، ك التملنيان دون الدرهم حكن إ هكوز متلجيان مبرتلة اللقطة ك كاملال

 ريغمن يف جواز التصدق به عنه  كمال جمهول املالكونه كتمل حي و،اللقطةكه يفبلغه وجب تعر حىت

  . )يفتعر

ل منهم ك ك لتمس،هذا الوجوب ال وجه لهن إ يهف(: هاحملصور يف اجلواهر بقولى ل علكوقد أش

زالته بنفسه إنئذ يفاملتجه ح، يهة السامل عن معارضة باب املقدمة يف الفرض املعلوم عدمها فءبأصل الربا

القاعدة هو ى مقتضن إ :يهوف، )مكاحلا إىل سلم املالين كول، بدونه أو مكه بعد مراجعة احلاكعن مل

ان قاعدة يب جرجي فإنه ،خولط ماله مباله أو ،ديسرق أحدمها مال ز إذا ماكو فه، ان قاعدة العدليجر

  . ناراًيطلبه دين يأحد هذ أن ديعلم ز إذا ذاك، والعدل

 يف مثل كمنا ذلإة وءأصل الربا يجتر ات اليففي املال، تاب اخلمسك اجلواهر يف كوقد قال مبثل ذل

  .ضاًي يف بعض الصور منه أإشكالى  عل،ائلخ يف الرسيره الشكذ ماى وحنوه عل املينى واجد

 :يهوقول اجلواهر ف، القاعدةى بأنه مبرتلة اللقطة هو مقتضالثاين  يف الشق كره املسالكذ ما أن ماك

  بل هو ، نةي ضائعاً ولو بقرونه ماالًكا لعدم حتقق يهلإ أقرب منه كجمهول املالإىل نه إ(



٣٠٨

 حال الثوب كذلك، و ضائعاًونه ماالًكالم كض المفرون إ :يهف، )حيالثوب الذي أطارته الرك

  .حيالذي أطارته الر

فلعله ، )كفهو مال جمهول املال عراض مع عدم حتقق اإلكجهل املالولو (: أما قول جامع املقاصد

  .ابل اللقطةيقد مبا يري ال

ه يف كأس من ماليصل الحيأن  إالّ هيفب تعرجيرة كما عن التذك ،هو لقطة(: رامةكويف مفتاح ال

  . )١( )يفه فالبد من التعركن أراد متلإو،  بهقجوز التصدياحلال ف

ن كيمل  إذا ،الك أو لم هل له ماليعمل  إذا نعم، يفالتعر إىل فهو حمتاج، حال أي ىوعل

  . ن من اللقطةكي ومل كان من جمهول املالكاستصحاب 

ما كزالتها إى رب علجيها وكلملا يبدونه فه أو ل أرضاً بشجرهايولو محل الس(:  قالكاملسالمث إن 

ال ففي إ و،المك قبله فال فإن ،ايهلإ الذي انتقل األرضه لصاحب كه مالك لو ترك ذليعويف مج، مر

  . )ه وجهانكمالى زالته علإوجوب 

  .له يف شبههيتقدم دل ماى ره علكما ذك: األولوالفرع 

وجه لعدم وجوب   فال،رفت سابقاًزالة ملا عالقاعدة وجوب اإلى مقتض فإن :الثاينوأما الفرع 

  .زالةاإل

 رف مايع ،ان قاعدة العدليالقاعدة جرى ن مقتضأو،  للحب مشتبهاًكون املالكمما تقدم من مث إن 

ولو محل ، ان قاعدة العدليالقاعدة جرى ث مقتضي ح،ثركأأو  ني نفرني مشتبهاً باألرض كان مالكذا إ

 ،كبل هو مال: األرضوقال صاحب ، س مايليل: فقال اجلار، داره أو اهلواء من بستان اجلار أو ليالس

  . ال حلف صاحب البستانإ و،ليالدل إىل األرضاحتاج صاحب 

نه أو، بستانه أو ل محله من دارهيالس أن البستان أو صاحب الدارى س بأن ادعكلو انع أنه ماك

   أو  احتاج صاحب البستان،األرضر صاحب كوأن، ماله

                                                

  .٤١٦ ـ ٤١٥ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )١(



٣٠٩

مل  إذا ،عدم علمه بأنه لهى  احللف علاألرضلصاحب  يفكيو،  لهونه ماالًكى  علليالدل إىل الدار

ى احللف عل إىل ال احتاجإ و،س لهي علمه بأنه لاألرضدع صاحب ي ومل ،ن لصاحب البستان احلجةكي

  . العدم
  



٣١٠

 املستعارة بسبب االستعمال نيلونقصت الع(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):١٨ مسألة(

رة واملختلف كما عن املبسوط والتذك ،وم تلفهايمتها يوقد شرط ضماا ضمن ق، مث تلفت، يهاملأذون ف

نعم لو ،  ضمان املشترطإطالقمندرج يف   وال، مضمون يف نفسهريور غكالنقصان املذ ألن ،يواحلواش

  . ) اجته ضمانهية يف الشرطيهنص عل

  ال،ميوم التسليالقاعدة الضمان ى مقتضأن  تاب الغصبكرنا يف كنعم قد ذ، روهكما ذكوهو 

  . مةيالق إىل نتقليم يوم التسليمنا إ و،الذمة إىل نتقلي التلف نيح ألنه ،وم التلفي

 وضمان ،ر التلفيتقدى نه عليشرط ضمان املستعار فقد شرط ضمان عإذا ( :كقال يف املسال

شبهة يف اتباع  وال، اشتراط الضمانطلق يوقد ، رمهايتقدى  وضماما معاً عل،رهيتقدى نقصانه عل

 ينتهي أن إىل ،الثاين والنقصان خاصة يف ،األول خاصة يف نيضمن العي فاألولشرطه يف الثالثة ى مقتض

 اشتراط الضمان وهو مسألة إطالقالم عند كمنا الإو، ضماما معاً يف الثالث واًيه باقميحاالت تقو

وم يمتها يضمن قي خاصة فنيضمان العى  مرتل علطالقجزم بأن اإل) رمحه اهللا ( واملصنف،تابكال

 احلال مل كتلى تلف وردها عليمل  ا لو أل،ون مضموناًكي النقص حصل بفعل مأذون فال ألن ،التلف

  . ) احلالكا يف تليهذا تلف وجبت مساوإف، ءيب شجي

 أن جوزي ف،الستعمالس النقص من لوازم ايل إذ ،النقص إىل ان بالنسبةكن إو، املتبع الظهور: أقول

 ، مع النقص احلاصل منهنيولو فرض احتاد االنتفاع بالع،  والنقص مضموناًيهون االستعمال مأذوناً فكي

  .ضمنينفس النقص املزبور مل  يا هيهون املنفعة املأذون فك مبعىن

  يف هذه  أنه رف وجه قول اجلواهريعومل 



٣١١

 ييفلكم تكواالستعمال ح، يم وضعك حالضمان ألن ،تجه عدم صحة اشتراط ضمانهيالصورة 

 ريغ، )ي مع النقص احلاصل جمرد تصور ومهنياحتاد االنتفاع بالعن إ( :كوقوله بعد ذل. نهمايمنافاة ب وال

  . ءاا بالبقارينة ووضعها يف الغرفة لطيا تنقص مبجرد فتح رأس القنأيف العطور وما أشبه ى نا نرإف، ظاهر

  : ني موضع يفشكالومما تقدم ظهر اإل

يف ى  النص والفتوإطالقاملتبادر من  أنه لي بدل، خاصةنيضمان العى  علطالقل اإليترت: األول

 غالباً عن نقصها باالستعمال ية عاركاد تنفكت ال ألنه ، بالبالءجزاطر ضمان األخي وال، ري واملستعرياملع

بل الالزم ، كذلك مطلقاً طالقاإل  أننسلم ال إذ ، يف املبسوطيهنبه عل ماك ،قل ما إالّ اًريسيولو 

  . مالحظة العرف والقرائن

خرج  ما إالّ يةالعارى مقتض ألنه ،صل عدم الضمانان األك واملنفعة ءجزا يف ضمان األكنعم لو ش

  . ليبالدل

ى  مضمون علريالنقص غألن ( :ث قاليح، جزاءال العالمة يف ضمان األكيف استش: الثاين

 مضمونة نيا عأومن ، ون مضموناًكي  فاليهفعل مأذون ف إىل نقصأنه الستناد الكو، )إشكال

  .باالشتراط

جزاء الذي هو  األنيقد تعارض يف تضمنه إ( :ث قالي وجامع املقاصد حفايةكالوحنوه ما عن 

 ا اليهون أنواع االستعمال املأذون فك يف االستعمال الذي هو مقتض لاإلذن و،ني العنيتضمى مقتض

س يل ألنه  ـءجزااأل يأـ  أستبعد ضماا ال(: كنه قال بعد ذلكل، ) وهو حمل تردد،تعلق ا ضماني

 ي والنقص مضموناً وهو قويهون االستعمال مأذوناً فك نيمنافاة ب وال، من لوازم أصل االستعمال النقص

  . )جداً

 هذا تبع يف أنه والظاهر، القاعدة الضمانى ومقتض، ورك املذشكالوجه لإل ال أنه وقد غرفت

   أيب اه عنكوح، صحث جعل الضمان األي حنيالقول فخر احملقق



٣١٢

وهو ، كذلى رامة محل خرب وهب علك واحتمل يف مفتاح ال،كوتبعهم املسال، الصالحأيب  ويعل

من استعار عبداً :  قال)عليه السالم( اًيعل أن :)عليه السالم( يهعن أب، )عليه السالم (رواه عن جعفر ما

وقد محله يف االستبصار (:  قال،)١(اً فهو ضامنريومن استعار حراً صغ، ب فهو ضامنيفعاً لقوم كمملو

ذا اشترط  إماى وعل، تارةى تعد أو ذا فرط يف حفظه إماى  وعل،ه تارةك مالريذا استعار من غ إماى عل

  . )ضاح وجامع املقاصديوافق ما يف اإليوهذا قد ، ىخرأ يهالضمان عل

 حمل الفرض الذي هو ريظاهر يف غنه إ( : لقول اجلواهركستدالل بذليف اال ماى فخي ن الكل

 ، ال اتفاق تلف بعض أجزائه حبرق وحنوه،امنحاق الثوب وحنوهكمن نفس االستعمال  ئالنقصان الناش

  . )٢()ما هو واضحكجزاء  الضمان املشترط الذي هو اجلملة واألإطالق يف اندراجه يف كش الفإنه 

 وال، بالتلف أو ان باالستعمالك ءسوا، اهر صحة شرط الضمان يف النقصفالظ، حال أي ىوعل

  . كبسبب ذل إالّ ونكي ب غالباً اليالع ألن ،طيالتفر أو يالتعدى  علون اخلرب حمموالًكي أن بعدي

 نيح إىل  القبضنيم من حيالقى ضمن أعلي فإنه القول بالضمانى وعل(: رامة قالكمفتاح المث إن 

لو ى علضمن األي  وال،جيالتدرى نسحق عليلبس ويالثوب ك ،جيالتدرى جزاء علهاب األان ذك مل،التلف

نا مل أى  عل،نيعس من مدلول ضمان الي لكذل ألن ،يةمة السوقيم حبسب اختالف القيان اختالف القك

  . )الغاصبى نوجبه عل

   يةمة السوقي اختالف القنيفرق يف الضمان ب ال ألنه ، نظرريخالمه األكويف 

                                                

. ١١بواب كتاب العارية ح من أ١ الباب ٢٣٨ ص١٣ج: الوسائل )١(

  .١٩٤ ص٢٧ج: جواهر الكالم )٢(



٣١٣

ة تب املتأخركوقد وقع يف بعض ال(: ث قالي حشكالمثل هذا اإل إىل أن اجلواهر أشارك، وهريوغ

  . )تغفل  فال،سطري أن ينبغي ال هنا ما

 وجب ، مثالًني وعند التلف مائت، مائةيةمة عند تسلم العاريانت القكذا شرط الضمان فإف، يهوعل

 إالّ ،نيالقاعدة ضمان مخسى ان مقتضك نيصارت مخسمة فيلو نقصت الق أنه ماك، نيعطاء املائتإ يهعل

  . نقصتك أو  زادت بعد ذلءسوا، مة وقت التسلميظهور يف الضمان بقدر ق أو ون نصكيأن 

ان الشرط مطلقاً فاملرجع كذا إال فإ و، عند الشرط فهونيقدر الضمان بالقدر املعن إنه إ :واحلاصل

مة هل يالم يف قدر القكال أيتيمث ، تقدم ماى صل علاملتبع األان ك ان جممالًكذا إو، لفهمأالعرف يف قدر 

تاب كرنا مثله يف كوذ، رناه سابقاًكذ ماى م علي التسلنيح أو إىل  التلفنيح إىل  التسلمنيهو من ح

  . صلاملتبع هو الظهور مث العرف مث األ فإن ،الغصب

 ال أنه فالظاهر ي،خص إذا وانيما يف احلك ،مةيادة القيأوجب ز أو ،ئاًيوجب شيمث النقص لومل 

نقص يمل  أنه  ولو بدوما لفرض،بالشرط أو ،طيوالتفر يان الضمان بالتعدكسواء ، رياملستعى ء عليش

  . مةيء من القيش

، مة املنقوصيعطاء قإمة وجب ين مل تنقص من القإان الشرط الضمان بقدر املنقوص وكنعم لو 

  .زادت بهك أو مة الغنم بذلين مل تنقص قإو، مةيق يةلانت لألك الغنم ويةقطع أل إذا ماك

مسنت  إذا ماك، ريادة للمستعيانت الزكمة يلو زادت الق أنه س وهوكوالظاهر صحة شرط الع

ون كت أن لزمي وال،  عند شروطهمنيون املؤمنك طالقإل، كحنو ذل أو منت الشجرة أو الدابة عنده

   ألن ،ريادة من عمل املستعيالز



٣١٤

 صحيوالشرط ، منا االستدالل بالشرطإ و،)١(ىسع ما إالّ نسانس لإلين لأ  بـسيستدالل لاال

  .رياملستع يون ولو بدون سعكيأن 

وأما ، ءيش إىل حاجة أما له فال، له أو ثالثى النقص عل أو ادةيون الزكي أن صح اشتراطيما ك

  .ون ملزماً للثالثكيان يف ضمن عقد وحنوه مما ك إذا صحي فيهعل

 يهون بعض أقسام النقص علكصح شرط ي ،رياملستعى ون النقص مطلقاً علكصح شرط يما كو

 يف كذلك، وما هو واضحك، )٢(املؤمنون عند شروطهمعموم ى مقتض ألنه ،ن بعض أقسام النقصود

  . ادةيطرف الز

 ريعاملستى ن علكي مل رياملع إىل مي التسلنيان املراد النقص حك فإن ،لو شرط ضمان النقصمث إنه 

 ان الشرطك إذا أما، هزلت مث مسنت أو ،تسرت رجل الدابة مث جربكان إذا ماك، ملك ونقص إذا ءيش

ن إو، سر مضموناًكل والاان مثل اهلزك ،مالكال إىل ن رجعإ النقص مضمون ونيالنقص يف حأن 

  . ل الشرطيدلى  ملقتضك وذل،ميحالتها السابقة عند التسل إىل رجعت الدابة

السمن قد  فإن ،ري بقدر وقت تسلمها عن املعمسنت الدابة مث هزلت هزاالً إذا مايال فلم احليعومنه 

  . حسب الشرطى ون مضموناً علكي ون مضموناً وقد الكي
  

                                                

  . ٣٩اآلية : النجم )١(

  . ٤ ح٢٣٢ ص٣ج: االستبصار.  من أبواب املهور٢٠ و١٩ الباب ٣٠ ص١٥ج: الوسائل )٢(



٣١٥

فالقول قول ، هاكأجرت: كوقال املال، ايهأعرتن: بكذا قال الراإ(: قال يف الشرائع ):١٩ مسألة(

ى ذا حلف سقطت دعوإف، ية يف عدم العاركالقول قول املال: ليوق، جرة مدع لألكاملال ألن ،بكالرا

 انتفاع ريب العقد من غيان االختالف عقكولو ، شبهوهو األ ،ىاملسم جرة املثل الأ يهب وتثبت علكالرا

  . )رهكنيوهذا ، عقداً يدعي كاملال ألن ،بكان القول قول الراك

 يعولو انتفع مج، ري االبتداء صدق املستع يفجارة اإلك واملاليةالعارى لو ادع(: وقال يف القواعد

 ،جرةة الذمة من األءصل براواأل باحة املنفعةإى نه التفاقهما عليميه بيقبعضها احتمل تصد أو املدة

قل من ثبت له األي و،يةالعار ينفى حلف علي ف،ذا املنفعةكف كصل مملواأل ألن نهيمي بك املاليقوتصد

  . )ىجرة املثل واملدعأ

املالحظ يف  أن هريتاب القضاء وغكرنا يف كنا قد ذأل، القاعدة هو التحالفى ضمقت: أقول

أحدمها أو ، خر الصلح واآليةأحدمها العارى ادع إذا حاله حال ما، تحالفانياملآل ف املصب الى الدعو

ل من كذا بطل حسب الظاهر إف، نيمر األنيجامع ب ال ألنه ،كما أشبه ذل أو جارةخر اإلالصلح واآل

 أو ثركأك أو  املاليهدعيانت أقل مما كسواء ، جرةعطاء األإ يةالعار يمدعى فعل، اإلعارة وجارةاإل

  . اًيمساو

، يهنفيبنفسه  ألنه ، التفاوتيةالعار يمدعى س له عليل أن تملحيقل األ يدعي كان املالكنعم لو 

  . أنفسهم جائزى قرار العقالء علإو

وجعل هذا القول الذي اخترناه هو قول املختلف ،  ستةقواالًأرامة نقل يف املسألة كويف مفتاح ال

  وجامع املقاصدرشاد والروضة ومزارعة القواعد واإلكوجامع املقاصد واملسال يرة واحلواشكوالتذ

  د ينه نزل الشهأو، الروضو



٣١٦

حلف ي ف،يهمدع عل و منهما مدعالًك ألن ،كذلى عل إليه املنسوبة يعبارة القواعد يف احلواش

  . جارةاإل ينفى ب علك والرااإلعارة ينفى  علكالامل

 يةد العاريي مع تق، اخلالف واملبسوطيةة عارري وهو خ،ريب املستعكالقول قول الرا أن هو :الثاينو

، ةيفحن وبه قال أبو، يةفاك واللمعة وجممع الربهان والية والغن،انت مضمونةك إذا يف املبسوط مبا

ها كمل أنه زعمي كاملال ألن ،ري املستعكملى ان علكتلف املنافع  أن ىلما اتفقا عأ بكواستدلوا لذل

صل عدم  واأل،هكملى تلف عل  عوض مايهعلى وقد ادع، ها باالستعارةكمل أنه زعمي ريواملستع، جارةباإل

  . ة ذمتهءوجوبه وبرا

ما يبل قوله فيقال  و،صل والظاهر الغالب ملوافقته األ،ية يف عدم العاركالقول قول املالن إ :الثالثو

 املهذب ومزارعة إجارةر يف الباب وباب املزارعة ويوالتحر ة الشرائعريخ وهو، جارة من اإليهدعي

 ينفى ذا حلف علإف  مدعكاملال ألن ،مهاظاهر أو  املبسوط والشرائعإجارة وهو حمتمل من ،رةكالتذ

 أجرة يهثبت علي ف، تربع منهريغه بكب تصرف يف ملكون الراكثبت ين ك ول،جارة مل تثبت اإليةالعار

  . املثل

  . ضاًي أرشاد واختاره اإل،تقدم عن القواعد هو ما :الرابعو

وجعله يف املبسوط ، خ يف مزارعة اخلالفيوهو خمتار الش، مايه حلف أميالقرعة يف تقد :اخلامسو

  . أحوط

م له كه حلف وحومن خرج امس،  القرعةيهستعمل في أن  مبذهبنايقليوالذي (: قال يف اخلالف

يف   ماية وقض،القرعة إىل ريجب املصي يف املقام فيهر مشتبهة علكواملن يمعرفة املدع أن ومعناه، )١()به

  . القرعةحوطواأل، ءما شايه أمي يف تقدريان االشتباه خمكم ملكاحلا أن املبسوط

                                                

  .٥٢١ ص٣ج: اخلالف )١(
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قبل  توال، جرةن األ يف مقدار ما ادعاه مكنقبل قول املال ال(: ث قالي ح،قول السرائر :السادسو

ب كوب الدابة والراكنا قد حتققنا رأل، جرة املثلأ يهوجب عليبل ، يةما ادعاه من العاريب فكقول الرا

ذا عدمنا إف، نةيب إىل ضاًيتاج أحينة يجرة معأ وإجارةعقد  يدعي كواملال، نةيب إىل حتاجي فيةالعار يدعي

 أجرة املثل عوضاً عن منافع الدابة كجب يف ذلوب الدابة فالواكوقد حتققنا ر، كذلى نات عليالب

  . )١( )املتحققة

 ماى  عل، يف املسألة أم الأقواالً الستة قوالانت األك أن ميه القاعدة الى رناه من مقتضكذ وبعد ما

  . يف ثالثة فقطقوالوحصر األ، نفاها صاحب اجلواهر

 القاعدة الى مقتضحيث إن ، الًأقواوا كفرض ى خر عل األقوالم رد استدالالت األيه ما الك

  .راجع املطوالت أو ظهر ملن تدبري مما يهان يف استدالالم ما فكن إو، دع هلا جماالًي

عليه ( احلسن أبا سألت:  قال،سحاق بن عمارإح يف أمام ما اخترناه صحيق أن نكمي ال أنه ماك

وقال ، ةيع ود:انت عندهكي  فقال الرجل الذ، ألف درهم فضاعتستودع رجالًاعن رجل ، )السالم

   .)٢(ةيعانت ودكا أنة يم البييقأن  إالّ املال الزم: قال،  قرضاًكيانت علك: خراآل

  مبايةد الرواييالالزم تق أن ، مقطوع اري ووحدة املناط غ، املقامري يف غيةالروا أن  إىلضافةذ باإلإ

  . يةته الرواركما اخترناه وذى نئذ فاملال الزم عليوح، حتالفاإذا 

ن كيمل  إذا  احللفيهب علجي كما بأن املالإو، رناهكما مبا ذ إدين تقأ البد ويةالروا أن ومن الواضح

   كاملالى خذ فعلنة لآليا جعلت الب أل،نةيخذ البلآل

                                                

  .٤٧٧ ص١٧ج: راجع مفتاح الكرامة )١(

  . ١ من أحكام الوديعة ح٧ الباب ٢٣٢ ص١٣ج: الوسائل )٢(
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دار  فإنه إذا ،كلف املالحبدها ييعلها حسب القاعدة خبالف تقجيرناه ك مبا ذيةد الرواييوتق، احللف

  . د املوافق للقاعدة أوىلييان التقكن يديي أحد التقني بمراأل

ما نقلنا ى  يف الشرائع والقواعد علنيورتك املذني الصورتنيفرق ب ال أنه  ظهرك فبذل،انك يفكو

 ماك، يف أثنائها أو  املدعاةجارةمدة اإل يون بعد مضكي أن نينهما بيفرق يف التنازع ب ما الك، عبارما

  .  وتلفهانيقاء الع بنيفرق ب الأنه 

انت ك فإن طي تفرري تالفة بغنيانت العك إذا أما، ك موجودة أخذها املالنيانت العكذا إف، يهوعل

ى ب التفاقهما علكالراى  علءي فال ش، مضمونةريب غكا الرايهدعياليت  اإلعارةانت كما لو ك أمانة

  .حسب الفرضى  مضمونة علريغ ي وهارةاإلعب أو ، مضمونةريغى  وهجارةما باإلإ ،أمانةده يوا يف ك

 اإلعارة يمدعن إ كففي املسال،  مضمونةيةانت عاركول بأا يق يةالعار يان مدعكن إ وأما

  . يهتفقا علي أن  إىلتوقفي ف، الضمانجارةره لعدم اقتضاء اإلكني كمة يف ذمته واملاليترف بثبوت القيع

 إىل  التوصليهب علجي والزائد ،خذ منه من أجرة املثلله املقاصة مبا أ أن الظاهر: ن يف اجلواهركل

  .نةكصاله بأحد الطرق املميإ

منا إو، جرةأ مضمونة فال يةعار: وليق يةالعار يمدع ألن ،القاعدةى ره اجلواهر هو مقتضكذ وما

  أخذ ماكفللمال، ني بدل العكيعل س يليجرة ولاأل ي فلإجارة: وليق كواملال، نيبدل الع ي علكل

التفاوت ك إىل توصل املاليو، أقل أو مةي بقدر القيهطيع ان ماك إذا جرة من باب األيةالعار ي مدعيهطيع

  .  التفاوتيهثر رد علك أيةالعار ي مدعيهطيع ان ماكن إو، ان أقل باملقاصة من مال آخركما يف

  ظهر يالقاعدة التحالف يف مثل هذا االختالف ى مقتض أن تقدم من ممامث إن 



٣١٩

 اإلعارة كاملالى س هذا االختالف وادعكلو انع (: قال،رامةكنظر يف قول مفتاح الوجه ال

مدة  يبعد مض أو ،مدة ملثلها أجرة يان قبل مضكسواء ، كفالقول قول املال، جارةواملتصرف اإل

  . )كجرة جمهولة املالون األك تنيتريخ األني ويف الصورت،بعض املدة يبعد مض أو ،جارةاإل

  . سكبالع أو اإلعارة ك وذاجارةهذا اإل يدعي أن فرق يف  التحالف الةالقاعدى قتضون مكذ بعد إ

  . الذهبيةعاركصل باأل أو ون بالشرطكت أن ني بيةر يف ضمان العاركما ذيفرق ف المث إنه 

 ،جارةاإلى ب ادعك والرا، املضمونةاإلعارة كاملالى بأن ادعى ست الدعوكلو انع(: ويف اجلواهر

مة أخذها ين زادت القإو، نيمي ري بغكمة أخذها املاليجرة والقاتفقت األ فإن ،نيالعوالفرض تلف 

 ،ايه بعد اتفاقهما عليةالضمان يف العارى  دعوري وهذا غ،صل املزبورعرفته من األ ماى بناًء عل، نيميبال

ه يف الفرض  خبالف، ضمانيهترتب علي  ما الكذ من املالئنيتحقق حيف، كصل عدم االشتراط هنااألألن 

  . )صالة احترام مال املسلمأى بقيلف الذي بعد التحا

اهلبة املعوضة  الصلح بعوض أو أو جارةاإل يدعي كون املالكي أن نيال فرق ب أنه ومما تقدم ظهر

 يان من باب املدعك ية الغصب واملتصرف العاركاملالى ادع إذا أما، كما أشبه ذل أو املنفعةى عل

  . تاب الغصبك شبه هذه املسألة يف رناك وقد ذ،س عقداًيلالغصب  ألن ،ركواملن
  



٣٢٠

ان له ك فإن ،ه ضمنري فانتفع به يف غءينتفع به يف شياستعار لإذا ( :قال يف الشرائع ):٢٠ مسألة(

  ).جرة مثلهأجرة لزمته أ

 ، وأدىنيةا ومساويهاستوفاها أشق من املأذون فاليت ون املنفعة ك ني فرق بريمن غ( :كويف املسال

  . )شكال ما مر من اإليهنواع الزرع ففأكولو اتفقا يف اجلنس ، ان خمالفة هلا يف اجلنسكإذا 

ون تصرفاً يف كيل تعد ك ف،عن عقد االستعارة يالقاعدة عدم التعدى مقتض أن قد تقدم: أقول

فع نفس نتي أن ني فرق بريمن غ، جرةأانت له ك إذا جرة موجباً لألكون ذلكي و،ذنهإ ري بغري الغكمل

  . هاري والصلح وغجارة واإلية العارني بكفرق يف ذل وال، هريغ أو رياملستع

منا إ املنفعة وهو كملالثاين ى مقتض أن  مثالًجارة واإلية العارنيأن وجه الفرق بك(: فقول اجلواهر

ث ينئذ من حيجب حيمع الشرط ف إالّ ل وحنومهايوب والتحمكالركه يعتنو يتضيقتشخص مبا ي

 كبط دابة خمصوصة فماتت تلر لفلو استأجر داراً مثالً،  املنفعةك خصوص تلكث مليومن ح، اطاالشتر

 ىنكوب الدابة وسكذا ركو، اًيمساو أو أقل ضرراً ي مما هيهها فريبط غربل له ، جارةطل اإلبالدابة مل ت

نئذ يون حكي فإنه ،مع الشرط إالّ يه فيةرناه مما ال خصوصك ما ذك امللء ضرورة اقتضا،كالدار وحنو ذل

باحة ال فرق إ إالّ ستي لي فهيةأما العار،  انفساخ العقد بفوااية املقتضريجحنو اشتراط املباشرة يف األ

ز له جيه مل ريغ إىل نقل منهي ث الي خمصوص حبءيشى ا عليهفمع فرض االقتصار ف، كذل إىل ا بالنسبةيهف

  . ظاهر الوجهريغ ،)هري عن غفضالً، قل من اجلنساأل إىل ولو يالتعد

وجب عدم يوقد ، يع يف اجلماإلذنوجب عدم ي املأذون قد ريتفاوت املأذون وغ أن قد تقدممث إنه 

   املأذون خاصة ري يف غاإلذن
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أذن يث مل يان حبك و،ريذا استعار الدابة حلمل وزنة من احلنطة فحملها وزنة من احلنطة والشعإف

ذن يف محل نصف الوزنة من احلنطة أان ك إذا أما، ل الوزنةكجرة أ يهان علك ، احلملكل ذلك يف كاملال

  .  فقطريجرة نصف الوزنة من الشعأ يهان علك

ون ضامناً بقدر كيأقل من املتعارف  أو دية فأعطاها ماًء أزيقاستعار احلد لو أنه لميع كومن ذل

 أو ثركلدابة فأعطاها علفاً أاستعار ا إذا ذاك، و من باب واحدنياملسألت ألن ،لكبقدر الأو ، التفاوت

  . مثلة من األك ذلريغإىل ، أقل

، ادةيز له الزجي مل نيعاره دابة حلمل معألو (: ث قاليلم وجه النظر يف قول القواعد حيعومنه 

  ).وز له النقصانجيو

وعدم جواز ، ريصالة عصمة مال الغ أل،يه مما ال خالف فاألولم كاحل(: رامةكويف مفتاح ال

عن  يكان احملكولذا ،  مطلقاًيةولو أالنه إ :يهوف، )ية العرفيةولفلألالثاين وأما ، يهذن فأمبا  إالّ التصرف به

روه ال كما ذكوهو ، كغراض يف ذل الختالف األيةواألولها منع ري والروضة وجامع املقاصد وغكاملسال

  . رهكما ذك
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  . )اإلعارةنه ولزمه الضمان مع ثبوت ماي بطل استية العارذا جحدإ(: قال يف الشرائع ):٢١ مسألة(

بل عن املبسوط ، هاري وغرشادر واإليعن املبسوط والتحر يكوهو احمل(:  قال يف القواعدكذلكو

  ).يهنفي اخلالف ف

ما أشبه  أو اًيناس أو ون معذوراً يف اجلحودكيرمبا  إذ ، تامريه غإطالقى الم علكال أن ىفخي الن كل

 إىل داعي ال،  والبابان من باب واحد،ةيع يف مبحث الودكالم يف ذلكل الير تفصكث قد ذيوح، كذل

  . راره هناكت

 مع كالفالقول قول امل الردى وأما لو ادع، نهيميقوله مع فالقول  التلفى ادعإذا ( :مث قال الشرائع

  ).نهيمي

،  قبول قولهناًيونه أمكى مقتض إذ ،نيمرنه مطلقاً يف األيميالقول قوله مع  أن القاعدةى ن مقتضكل

ى علة نيالبقاعدة ى م علكوهوحا، كذل رييف غ أو يف الرد أو بييف الع أو يف النقص أو  يف التلفءسوا

  .ركمن أنى  علنيميوال ياملدع

 ألنه وال، كة للنص ال لذليعه يف الرد وقبوله يف الوديق تصدتضييقاالئتمان ال (: هروقول اجلوا

  . )رناهكنئذ ما ذيفالعمدة ح، كل بدون جعل ذليكيف الوى ال القتضإو،  خبالفه هناكحة املالقبض ملصل

  .  يف عدم قبوله يف الردك احملتمل االستناد لزم القول بذلري غمجاعمت اإلن إ نعم،  ظاهر الوجهريغ

ه يف يقرامة تصدكونقل يف مفتاح ال، )يف الرد  التلف الء يف ادعاريصدق املستعيو(: قال يف القواعد

وقد (:  وقال،يةفاك واللمعة وجامع املقاصد والروضة والرشادر واإليرة والتحركتلف عن التذادعاء ال

 ءسوا، يهال خالف ف أنه :اضيويف الر، )ر عدم قبول قوله يف الردكذى ن اقتصر علن م ِمكلوح ذلي

  ادعاه 
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   .ده احلبسيبل قوله لزم ختليقفلو مل ،  صدقهمكان وإلنيأم ألنه يخف أو بأمر ظاهر

ن ما إ(:  وقال،كذلى ل علكث أشيح، عن جممع الربهان ظهر وجه النظر يف مايومما تقدم 

 لزم سدي ال ألن ،ان الضرورةكاس مع الفارق ملي قالوديعةى اس علي والق،س حبجة قاطعةيل إليه استندوا

مدع  ألنه ،لردما يف اك كالقول قول املال أن يال فالقواعد تقتضإنص و أو إمجاعان ك فإن ،الوديعةباب 

  . )شهادن اإلكمي موضع الن قبول قوله يف كمينعم ، لك الرد والتلف مشنيوالفرق ب، رك منكواملال

  .نيال االكبل قوله يف يق أنه  مؤمتناًنيمون األكى مقتض فإن ،ىفخي  ما اليهذ فإ

ادة ية املتقدمة مع زتب التسعكما يف الك( :)يف الرد ال: (رامة قال عند قول العالمةكمفتاح المث إن 

نه قد أو، صل خالفاً لأليهلم فيع ال أنه اضيويف الر،  وجممع الربهانكضاحه والتبصرة واملساليإالنافع و

  . ) خاصةكمنا قبض ملصلحة املالإ فإنه ،يقبضه ملصلحة نفسه خبالف الودع

  .القاعدةى الرد والتلف هو مقتض يفالقول بتساو، كوقد عرفت وجه النظر يف ذل

 ،نة لهينة وال بي ألزم الب، رددته:رين لو قال املستعكل  لو رده،ني املقامنيقوهلم باالختالف بى  علمث

ون ك الظاهر ،كتخلص من ذل يالتلف حىت يدعي أن وز لهجيفهل ، وجب خسارتهي مما ريلف املعحيو

 ،ملة قلنا به هنا جازيف اجل أو شمل املقام مطلقاًيقلنا به مبا  فإن ،ذب للمصلحةك من باب جواز الكذل

  .ال فالإو

 إىل  بدلّهرياملستع أن أو، له أنه  يفري املعك وش،هو املستعار أنه ى وادعءي بشري املستعءمث لو جا

وقد تقدم ، يه حق احللف علريللمع أن مراألى منته، مؤمتن ألنه ،ضاًي أريان القول قول املستعك ،هريغ

  . الم يف حلفهكال
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 يهان علكتلفت  وىتعد أو يةلو فرط يف العار(:  الشرائع ممزوجاً مع اجلواهرقال يف ):٢٢ مسألة(

 طي التفرني من حيةم السوقيالقى أعل: ليوق،  مثلهايهان علكال إ و،ن هلا مثلكيمل  إذا متها عند التلفيق

ب ير ن الكول، ضاًي أخر أأقوال ك مع ذليهالغاصب الذي فكحوال  أخذاً له بأشق األ،وقت التلفإىل 

ورده ، نيوقت اشتغال الذمة بالعوض الذي هو بدل الع ألنه ،صول املذهب وقواعدهأ أشبه ب أن األوليف

  . )ما هو واضحكنئذ ي اجته الضمان حنيمة لنقص يف العيان التفاوت يف القكنعم لو ، قائم مقام ردها

 ألن ،مي التسلوقت إىل ميالقى القاعدة أعلى مقتض أن :هريتاب الغصب وغك قد عرفت يف كنكل

ن وقت كتمي ث اليوح، طلب منه دابةيالذمة فهو  إىل مته تنتقليق أن ال، الذمة إىل نتقليبالتلف  يميالق

  . أخذت ما ظاهر فإنه ،مة لهي القءعطاإ يه وجب عليةميوا قكم الدابة لفرض يم من تسليالتسل

مة يم نزلت قيان يف حال التسلكن إو، ميالقى أعلى ده علينه واضع فأل، ميالقى ونه أعلكوأما 

ن إو ،م مثلهيتسل إالّ يهس عليالذي ل يمثل املثلنه إ :اليقأن  إالّ اللهم، ديالى علل يشمله دليف، الدابة

 أو انت مرتفعةكسواء ، ميوم التسليمة يالق إالّ يهب علجي ثناء مث ترتلت فالمة يف األيانت ارتفعت القك

  . أم الءاثنوسواء ارتفع يف األ، منخفضة

 ،كالقول قول املال: ليوق، ريان القول قول املستعكمة يولو اختلفا يف الق(: قال يف الشرائعمث إنه 

 يهدعيالزائد الذي  ية املوافقة لنفءصالة الربا أل،القاعدةى ره احملقق هو مقتضكوما ذ، ) أشبهاألولو

  .كاملال

ة ءحوال موجب للربا استدل له بأن أشق األ فقدكول بأن القول قول املاليقخر الذي أما القول اآل

  . األولل القول ياوم دليق  النيليال الدلكن كل، هك أعرف مبلكوبأن املال، يةنييقال
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  ماري والشغل بغ،شمل املقاميوجه ى حوال علأخذه بأشق األى ل عليدل ال(: ولذا قال يف اجلواهر

  ).ثبتي مل رياعترف به املستع

نة وأهل اخلربة مما ين البكمل ت إذا مايف، كقول ذا أو ن القول قول هذاوك أن من الواضحمث إن 

  حىتكذلى لها علكاء يشواأل ): الصالة والسالميهعل(مام دخله يف قسم االستبانة الذي قال عنه اإلي

  . كقول ذا إىل ال مل تصل النوبةإو، نةيتقوم به الب أو نيتستب

شف الرموز ك ورامة عن السرائر والنافعكفتاح الفقول احملقق هو الذي نقله م، انك يفكو

، كجامع املقاصد واملسال ورةك والتذيةفاكح النافع وجممع الربهان والضايإح وي واملقتصر والتنقرشاداإلو

ط فقط يبالتفر دايث قيح، ر والتبصرةيخالفاً للتحر، ضاًي أني مع التضمكذلك أنه وقد أضاف هؤالء

  . نير التضمكبدون ذ

خ يوقال الش(: قال، غلباأل أو ىخفاألى  عليهبل لعله للتنب،  خالفاًكس ذلي ل:رامةكاح الويف مفت

اختلفا يف  فإن ،نهيميان القول قول صاحبها مع ك يةمة العاري يف قري واملعريذا اختلف املستعإو: يةيف النها

هم من يفمة وهو الذي يط بعد االختالف يف القير التفركفذ، نةي البرياملعى ان علك يعيط والتضيالتفر

 يك وهو احمل،ريان القول قول املعكمة ين اختلفا يف القإو:  قال،لةيوبه صرح يف الوس، املقنعة واملراسم

ان القول ك وريمتها أخذما أقر به املستعيق أو يةذا اختلفا يف مبلغ العارإو: يةوقال يف الغن .يعن القاض

آخر إىل ، )ي يف املختلف عن التقكمثل ذل يكوح، مجاعل اإلي بدلكما زاد عن ذلينه فيمي مع كقول املال

  ). رمحه اهللا (يد العامليره السكماذ

  واخترناه  املشهور إليه ذهب ماى  علري قول املستعميفهل تقد، حال أي ىوعل
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سمع يما كف، مانةاألى مقتض ألنه ،األولن الظاهر كل، كة اختلفوا يف ذلءصل الرباأل أو نينه أمأل

ن القول أو، ونه مؤمتناًك مشمول لك ذليعمج ألن ،ضاًيات أيسمع قوله يف اخلصوصي أصل التلف قوله يف

  . ليدل ث اليل حيصل أصاأل فإن ،ان موافقاً لهكن إو ةءأصل الربا إىل قوله فال تصل النوبة
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  ).قرب اجلوازفاأل، كفرس ينريلتع ي محاركأعرت: لو قال(: قال يف القواعد ):٢٣ مسألة(

رة كالتذ يك يف حمكواستدل لذل، ضاح وجامع املقاصديرة واإلكرامة عن التذك نقله مفتاح الوقد

  . كذلكس يوهنا ل،  عقد واحدنيللعوض ياملقتض ألن ،س بعوضيول ضاح بأنه شرطيواإل

 بير وال، عوض ور شرط الكاملذ ألن ،وانتفاء املانع يله بوجود املقتضيوعن جامع املقاصد تعل

 جعل مقابالً منا العوض ماإس الشرط عوضاً يول، نايف مقتضاهي بل الشرط الذي اليققد  عيةالعارأن 

  .هذا ذاك

 يعوقد قالوا يف باب شروط الب، العقدى مقتض نايفيرامة بأن هذا شرط كم مفتاح اليهل علكوأش

  . رتبوا  ماكذلى جزء من الثمن ورتبوا عل أنه وقالوا يف مواضع، نيالشرط داخل يف أحد العوضأن 

بل املفهوم ، اختصاص املنافاة مبثل العوض ال الشرط يتضيقما دلة س يف األيل(: وتبعه اجلواهر فقال

: حنو،  الشرطيقطرى ر العوض ولو علك ذيهنافي مما كحسان وحنو ذلا نوع من الرب واملعاونة واإلأمنها 

 يةهبة وعاركط استحقاقه بعقد آخر  اشتراني بيهبل ال فرق ف، عشرة دراهم مثالً لتهبين تايبك كأعرت

  . )ما هو واضحكه للتربع املزبور ت ضرورة منافا، استحقاقه يف عقدهاني وب،وحنومها

 ية بطلت العارريعل املستعيف فلم ديانت املقابلة مبرتلة القك إذا هنأو، القاعدة الصحةى ن مقتضكل

طه املال يعمل  إذ ،رياملستعى جرة عل األريان للمعكذا بطلت إو، متأخراً أو د مقارناًيان القكسواء ، اًيتلقائ

  . يةاانى دخل علي مل ريجماناً واملستع

  وعدم الفسخ فال،جرةأخذ األي الفسخ بالشرط فريانت املقابلة من باب الشرط حق للمعك إذا أما

  ى مقتض  الية العارإطالقى  مقتضيةاان أن ىفخي وال، جرة لهأ
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 أن يةبأصل جواز العار أو  الفسخ بالشرطنيوالفرق ب، اً ملقتضاهيط منافون الشرك يالعقد حىت

ذا إف،  خبالف الثاين،كترب ذليعوالعرف  ية االعتبارمورمن األ ألنه ية العارءبعد انقضا صح حىتي األول

  . ما عرفتى جرة عل ترتب أثر الفسخ من األاألولفسخ يف 

ن قد كل(: ه وقالإشكالرامة عن كمفتاح الون القاعدة الصحة رجع كرناه من كذ جل ماوأل

لو  أنه  من حماباةًيعلوه يف باب القرض بشرط الباق ما إىل ونظرهم يف املقام، كس من ذايهذا لن إ :اليق

ادة جاء ا يالز ألن ،ان حراماً ورباك ، درمهاًنيمخس دينيتز أن  درهم بشرطة هذه املائكأقرضت: قال له

 فال ،نيمائة خبمس يتساواليت  كدار ينيعتب أن  هذه املائة بشرطكوأقرضت:  لهنه لو قالأو، العقد بنفسه

 كأعرت: ل لهيق فإنه إذا ،لي من هذا القبيهوما حنن ف، ت بواسطة عقد آخرءادة جايهذه الز ألن ،ربا

فقد جاء العوض بواسطة ، ينريتع أن  بشرطكأعرت: ذا قال لهإو، فالعوض جاء به العقد الواحد، بدرهم

  . )قد آخرع

من فساد  ألنه ،ضاًيه ألالربا شاملة ملث ألن أدلة ،يةة الثانيغء الربا يف الصيل يف عدم جمكشين رمبا كل

  . لهيةالعارأدلة  لشمول ،عدم الصحة يف باب القرض الصحة يف املقام نايفي وال، املال

رة والقواعد وجامع كره التذكذ ماى  عل،رياشترطه املع  ماية عاررياملستعى ب علجي المث إنه 

  . رامة واجلواهركاملقاصد ومفتاح ال

 ري غإطالقف،  الفسخ وعدم الفسخني ومع الشرط ب،د والشرطي القني قد عرفت الفرق بكمث إن

 يف اإلذنن علله بعضهم بأن إو، جرة حمل نظرله األ أن قربفاألالثاين ر يعمل  لو أنه واحد من الفقهاء

ل شرط صح كوآخر بأن ، ان له املطالبة بالعوضكسلم يذا مل إف، المة النفعع مطلقاً مع سيقاالنتفاع مل 

  يف 
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  . جرة عوض فوجبت األري بغنيح العيمبى  انتفيةذا فسخت العارإف، ثبت الفسخ بفواتهيعقد 

 يهول فيعولذا ،  الضعفية يف غاية بأن عقد العار،ما عن جامع املقاصديلم وجه النظر فيعما ك

وهو ، سبب مثرته بأدىن يباحة فتنتفاإل ي الضعف وهية ومثرته يف غا،ايظروف اهلداكال حوقرائن األى عل

  مثالًكيالذي مثرته التمل يما يف العقد الالزم القوكالفسخ ى سلط عليه ءن انتفا أ الشرط الءانتفا

 ،باحة اإل جمرديه املطلوب فيةفسخ اللزوم خبالف عقد العارى سلط علي يه الشرط فءانتفا فإن ،واللزوم

  .انتفتى فاذا انتف، باحةشرطاً لإل إالّ يهس الشرط فيفل

  . صل فاسخحيمل   العقد الالزم والعقد اجلائز بأن أثرمها باق مانيفرق ب النه إ :يهفإذ 

 يقتعل إىل الم مرجعهكن هذا الإ(: الم بقولهكرناه نظر اجلواهر يف رده هلذا الكذ ما إىل أنهكو

  حمض اليقفهو تعل، انتفتى ن انتفإ و،صل حتصلحيث ي فح،الشرط املزبورى صة عل يف املنفعة اخلااإلذن

ن اء املنفعة اآليفاست فإن ، يف الزمان املتأخر مثالية العاريهان املعلق علك إذا وخصوصاً، امع صحة العقدجي

ى ودعو، نتفاعصح االيال مل إجرة وأتتعقبه  صحة العقد فالى مقتض يهاليت  اإلذن بيهء املعلق عليقبل جم

  . )ىما تركى البقاء مراع

 مورمن األ أنه ملا عرفت منى القاعدة البقاء مراعى مقتض ألن ، نظرريخالمه األكان يف كن إو

  . صح الفسخ ولو بعد انتفاء الوقتي أنه  إىل والنظر العريف،ة املؤنةيف خفية االعتبارمور واأل،يةاالعتبار

 ري بغنيح العيمبى  انتفيةفسخت العار إذا بأنه: (من قالى لالم اجلواهر رداً عك أن لميعومنه 

سبق من االنتفاع قبل  أما ما، أيتيما سيؤثر فيمنا إمت فن إ كذلن إ :يهوف(: بقوله) جرةعوض فوجبت األ

   كقوله بعد ذلك ، ظاهر الوجهريغ، )الفسخ فال



٣٣٠

 بعقد يهونه مستحقاً علكلعدم  الثاينر يعن مل إو، جرةالصحة عدم استحقاق األى نئذ عليفاملتجه ح

عارته استحقاق  إلون مقابالًكي أن ىمما اقتض، ن بالزمكين مل إو  بالعقديهاستحقاقه علن إ يهف إذ ،الزم

  . ما عرفتى جرة علاأل

ذا ك، وجرة املثلأ ي فاسدة تقتضإجارة ي الدابة بعلفها فهكأعرت: لو قال(: مث قال يف القواعد

  . )هم الدابة بعشرة دراكأعرت

 من كذلكا أ ،فاسدة إجارة يأراد املصنف بقوله فهن إ :اليق أن يقالتحق(: ويف جامع املقاصد

بذل ي مل كاملال إذ ،جرة املثلأم باعتبار وجوب كث احليومن ح، ون املنفعة مقابلة بعوضكل ث املعىنيح

ن أراد لفظ إو،  فهو حق،يه عليةر العار النتفاء التربع باملنفعة الذي مدايةالعار  وامتناع معىن،ة جماناًعاملنف

لم يعن يومن أ، كذلكس ي فل، الفاسدةيةهذا العقد اسم العارى ع عليق وال، ة البتجارة مراد به اإليةالعار

ندفع يف فلعل املصنف أراد هذا املعىن، ثرك الفاسدة أجارةنعم شبهه باإل، ةيقصل يف االستعمال احلقواأل

  . )المهك عن شكالاإل

حة يانت صحك لو ية بأن العاركذلى ل علكستشي وال، القاعدةى ره احملقق الثاين هو مقتضكوما ذ

حة لترتب العوض يانت صحكلو  ألنه ، الفاسدةيةء بالعاري شيهلزم علي يفكف، ءي شيهلزم عليمل 

 ،ضمن بفاسدهيحه يضمن بصحي ما قاعدةى  منطبقاً عليهحنن ف ون ماكيف، الفسادى  علكذلكن كيفل

 شكال وجه اإلرفيعومل ، ىما ترك كان ذلكن إو: ريخن قال يف األإو، هذا هو الذي اختاره اجلواهرو

  .يهف

ان العوض واملدة ك إذا  مااألولاملثال  أن  هو،الم القواعدك يف ني املثالنيالفرق ب أن ىفخي مث ال

  . انت املدة فقط جمهولةك إذا ماالثاين واملثال ، نيجمهول

  ماكالمه بعد ذلكويف ، ) فاسدةإجارةوا كرة كستجود يف التذيمل (: رامةكاح النعم قال يف مفت

   اإلذنا بيهله االنتفاع ف(: فقال، حةي صحيةبأا عار يضيق
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  . )وا من العقود اجلائزةك ل، املدةوال يف تضر اجلهالة يف العوض وال

اً من يون منهك ي شامل ملثله حىتريل الغرر غيودل، ية عرفيةوا عاركتضر بعد  اجلهالة ال: قلت

ون العلف ك لاألولففي املثال  حةي صحيةوا عاركأما وجه ، يةالعارأدلة  إطالقفتشمله ، قبل الشرع

هو  أنه من الواضح فإنه ،حنوه أو ديبلد بع إىل بهاكريد لي دابة من زريستعيمن  فإن ،رياملستعى غالباً عل

  . وجب البطالني  اليةره يف العارك فذ،الفهيعالذي 

ى مقتض  اليةطالق العارإى  مقتضيةاان أن رناه سابقاً منكفلما ذ: املثال الثاين إىل وأما بالنسبة

 ملا إجارةون كي كذل أن أو، ان حمل تأملكن إو، العقدى ون الشرط خالف مقتضك ينفس عقدها حىت

  . ية بلفظ العارجارةجواز اإل إىل قد ذهب يف الشرائع

 وحنوها يةازلفاظ ا واأل،العقود تتبع القصود ألن ،إشكال  فالجارةقصد اإل فإن ،لحا أي ىوعل

 ية بطلت عار،العقدى  مقتضيةاانن إ  وقلنايةن قصد العارإو، رناه يف حبث العقودكذ ماى ة علزئجا

 ت العشرة ولزمية صحت عارطالقاإلى  مقتضيةاانن إ ن قلناإو، ما تقدم وجههى جرة املثل علأوثبتت 

  . العلفأو 

 يهؤخذ علي ان مما الكن إ فهو استعارة لبدنه ،غسل ثويبا: لو قال أنه :ريعن التحر يكاحملمث إن 

صد به يق قد ءيلشاومثل هذا ، القصد إىل  حتتاجيةالعار إذ ، حمل تأمليةونه عاركه ن إطالقإ :يهوف، جرةأ

 ينس داركا: هريملن قال لغ: اليق فال،  املتعارف هوكبل عدم القصد يف أمثال ذل، صديق  وقد اليةالعار

   ألن ، بدنهريعارة املعإصح يان كن إو، استعاره أنه أشبه ما أو يأحلق رأسأو 



٣٣٢

  . يةل العاري دلإطالقشمله يف،  الشرعكنع عن مثل ذلميومل ، أنفسهمى الناس مسلطون عل

 متقومة باملال أمورة للمكمنفعة مملو ءايفاست يتضيقمر بالعمل ان األكملا : كاملسال يكقال يف حم

ما إ، نيمرجرة أحد األوقد شرط احملقق يف لزوم األ، معاطاةًجار ياالستكمر األى وجب ثبوت عوضها عل

والعالمة اعترب يف ، جرة يف العادةأون العمل له أو ك،  العملكستأجر لذلي أن ون العامل من عادتهك

  :  صور أربعكذلى تخرج عليو، جرة عادة خاصةأون العمل ذا كلزومها 

قصار  إىل ما لو دفعك ،كستأجر لذليجرة عادة والعامل مما أون له كيون العمل مما كي أن :األول

  . نيالقولى جرة عل فله األ، فحلقكنفسه لذل حالق معد يدي نيجلس ب أو ،صرهيقثوباً ل

مل  إذا جرة وعدمهأقوماً بتنئذ ميون العمل حك نيفرق ب وال، مايهجرة عل أمها معاً والؤانتفا: الثاين

  . جرة وال أعد العامل نفسه هلاأن له يف العادة كي

ثبت ي ف،جار لهيس من عادته االستين العامل لكول، جرة يف العادةأون العمل مما له كي أن :الثالث

  . ن عند احملققيمرور عند العالمة وأحد األكضاً لوجود الشرط وهو املذي أنيالقولى عل

اء يفاست أنه  وخمتار احملقق أوضح ملا تقدم من،جرة عند احملقق دون العالمةسه فتثبت األكع :الرابع

  . تحققيه ومل كباحة مالإب إالّ ل بدون العوضحي فال، مرعمل حمترم باأل

 ، وعدمه عند عدمهما،نيمرجرة عند اجتماع األب يف لزوم األير وال: فايةكال يكوقال يف حم

ويف الرابع تثبت ،  جماليهجرة وللتأمل ف لزوم األنيالقولى مقتضن إ :ربعةقسام األوقال يف الثالث من األ

  .  العالمةريجرة عند غ األيهف



٣٣٣

ان ممن أعد نفسه كوسواء ، هريمن غ أو ان من املسلمكسواء ، صل احترام العمل مطلقاًاأل: أقول

عمل  ألن ،رض العامليمل  إذا نفعي ع فال أما قصد املستعمل الترب،قصد العامل التربعإذا  إالّ ، أم الكلذل

ان عمل ك ءسوا، ه استحالله من دون رضاهريباح لغي  فال،نسانلإل ي والسعيهسع وهو ، لنفسهنساناإل

  . حي الغلط أم الصحؤاستمع هل أقر: قال له إذا ماك، ذناُأل

 ال أو ي طائرريطي ال أو يف البئر يطفلى تردي ال أو يسرق متاعي انظر ال: قال إذا ماك، نيأو الع

  .أشبه ما أو وينيرب مديه

أو ، فاسد أو حيأشبه صح ما أو ءالدوا أو العسل أو شم هل الدهن: قال إذا ماك ،نفاألأو 

  .أفسد أو فاسدأو ، أصح أو حيصح

  .أشبه ما أو لم بالعقدكت: قال إذا ماك ،اللسانأو 

  . الطفل أو ريامضغ الطعام للط: قال إذا ماك ،الفمأو 

  .ذاكان كم إىل اذهب أو ،خذ هذا: قال إذا ماك، والرجل ديو الأ

 ما أو ،حار أو املاء هل هو بارد أو ،خشن أو ر هل هو ناعمياملس احلر: قال إذا ماك ،اللمسأو 

  .كأشبه ذل

  .ذاك كان لك) يف باب احمللل (دخلتأ إذا :قال إذا ماك ،الفرجأو 

  .التقاط احلب أو  من سرقة املتاعريالط أو  السارقاف خيبق هنا حىتا: قال إذا ماك ،ونكالأو 

ن يف بعض املدارس تعارف اآليما كنتفع ا يوجب أمواجاً يره كان فك إذا ماك ،ركالف أو بل

 فإنه ،ذاك كيء أعطيشك إىل ركذا وصل فإف، ر يف حل هذه املسألةكتف: قال له إذا ذاكبل و، ثةياحلد

  .  احملترمنسان من عمل اإلديعضاً يأ

 يتضيق مر به الخر من دون مطالبة العمل واألعمل شخص آل أن  املقاميقحتق: يقال احملقق القم

، صحاألى الثواب مطلقاً عل يتقتض ا الإاهلبة املطلقة فك كوذل، ة ذمة الطالبءصالة براأل، عوضاً

   شترطيطلب منه طالب ومل ن إ كذلكو



٣٣٤

ى فهم من املقام رضإذا  إالّ ،ئاً ووهبهيب له شهي أن هرين التمس من غمك ،املطلوب منه العوض

  . يان موضع التراضيفالعمدة ب، ي وحصل التراضكالطالب بذل

ون عادته أخذ كيون العامل ممن كومن مواضعه ، يه فإشكال  والكح بذليفمن مواضعه التصر

 أو ،ر واحلالقالغسال والقصاكجرة  األيهؤخذ عليان نفس العمل مما كسواء ،  العملكذلى جرة علاأل

 نييف معرفة زوال النجاسة من بدنه حى تاج رجل أعمحي أن  مثلك نفسه لذلن أعدكول، كذلكن كيمل 

هل زال ، هذا املوضع إىل انظر: خرول لآليقف، راه من بدنهي املبصر يف املواضع الذي ال أو ،غسلها

لو أعد شخص نفسه  خبالف ما، جرةأ ون لهكي العرف مما  يفديع جمرد هذا النظر ال فإن ،النجاسة أم ال

صح يو ظهر الثمرةي ف،حاجة إليه  لو اتفقكذلى جرة علأخذ األيضات الناس لي وجلس عند مكلذل

  . جر عادة األيهؤخذ عليس مما يل أنه القول بأن له أجر مع

، كاقبه يف ذلريلى عمأجره غسال آما لو يجر عادة فأله  ل ماي من قبكعل ذلجي أن صحينعم 

فهو خارج عما حنن ، كوجه لذليحصله الغسال يف طرز اليت نئذ جمموع النظرات يالعمل ح ألن كوذل

 فنحن ،جرة أم ال األيهؤخذ عليهل هو مما  إليه تاجحيل شخص كل نظر منه بك أن اني ومقصودنا ب،يهف

 خبالف ،رةجيف لزوم األ يفكيو، ضاًي أنيل واحد من احملتاجكعداد نفسه هلذا العمل لإ يةفاكنقول ب

عداده إل يضاً من قبي أيهرد عليل عمل كى جرة علخذ األ نفسه ألمن أعد أن والظاهر، خمتار العالمة

  . نفسه لعمل خاص

موضع  إىل انظر أو يرباسكقصر  أو اغسل ثويب: لو طلب لفظاً وقال شمل ماي كذلمث إن 

وهذا ، شف رأسه لهك مع كسه لذلاحلالق املعد نف يدي نيلس بجي أن مثل،  اللفظريبغأو ، النجاسة

  وز يف جي العاطاة فإنه ون من باب املكي



٣٣٥

  .رهكذ آخر ماإىل ، عوض خر بالضاً تصرف أحدمها يف مال اآلي أعاطاةامل

الم احملقق والعالمة كبعض مواضع التأمل يف ك ،المهكظهر بعض مواضع التأمل يف يومما تقدم 

  .يوالسبزوار

، حنو التربعى ون علكيوقد ، جرة واألجارةحنو اإلى ون علكيمر قد األ أن تقدم قد علم ممامث إنه 

  . يةحنو العارى ون علكيوقد 
  



٣٣٦

  : رها القواعدكا فروع ذيهف ):٢٤ مسألة(

سواء ، ني املستأجر ماله من منفعة العرييع أن تصحأي  ،)وتصح من املستأجر: (قال :)األول(

  . اًإنسان أو واناًيح أو بستاناً أو اناًكد أو  داراًنيانت العك

شترط يأن  إالّ :نيريخن عن األكل، ره القواعدكذ رة وجامع املقاصد ماكر والتذيوعن التحر

  . حرمياالنتفاع بنفسه ف

 ،دهي من نيرج العخي ال أن يهب علجيوز له جيث يأعار ح أنه إذا ره جامع املقاصد منكذ أما ما

 ىنكله خبدمة العبد وسى املوص أن رةكوعن التذ، شترطيمل ا  إذرامةك مفتاح اليهولذا تأمل ف،  تأمليهفف

  . امهارييع أن وز هلماجيالدار 

ان له االنتفاع ك إذا ماك،  املخصص بنفسهريسائر من له االنتفاع غ إىل لم احلال بالنسبةيعومنه 

اد واحد فتشملها  من ويعاجلم فإن ،كما أشبه ذل أو باملوهوب أو يهعلباملصاحل  أو باملنذور أو باملوقوف

  . صي صورة التخصري يف غيةالعارأدلة 

رامة كونقله مفتاح ال، )يه للتربع علون أهالًكي أن ريشترط يف املستعي(: قال يف القواعد :)الثاين(

 كوذل، عارا هلمإجتوز  وز لبعض الناس االنتفاع ا فالجي ان ما اليعمن األ ألن ،ريرة والتحركعن التذ

رة ك التذيعويف ب، ك جامع املقاصد واملساليعما يف بك  مسلمةًمةًأ أو  عبداً مسلماًريعستيافر كمثل ال

 ما يف كوحنو ذل، وال حق الزم  رقبة وال منفعةك ملكس ذليل إذ ،هإيداععارته وإام جتوز كح األيةوا

  .  عندهيةالعار و لهيداعقرب جواز اإلاأل أن تابك اليعويف ب، ضاحي اإليعب

  فقد قال ، ولعل املوارد خمتلفة، جاز الّإز وجي مل الًي سبكعد ذل إذا :أقول



٣٣٧

  .)١(الي سبنياملؤمنى ن عليافركعل اهللا للجيولن : سبحانه

جار جاز يجاز االست إذا بل، جاري من االستأست أسوي ليةالعار ألن ،ال باجلواز مطلقاًيقن ربما كل

  . يةالف عقد العارخب،  الزمجارةعقد اإل ألن ، أوىليقاالستعارة بطر

  .تابكمل لبعض أهل اليعان ك ) الصالة والسالميهعل( ني املؤمنريمام أماإلن إ :ثي حديفو

سافر ي أن )صلى اهللا عليه وآله(النيب  يلنه، افرك لليف املصحف الشرةعارإوز جي ال أنه والظاهر

منا إو، تابكالى افر علكطاً للي تسلكون ذلكي الأن  إالّ ،)٢(ناله العدوي أن  خمافةوأرض العد إىل بالقرآن

  . له املسلميكد ويون بكيتاب املقدس وكه الرييع

صلى اهللا عليه (النيب  ألن ،هانةإن موضع كيمل  إذا افركال إىل بالنسبة  حىتكتمل جواز ذلحيورمبا 

رآن  جزء القنيوال فرق ب، ميصدرها ببسم اهللا الرمحن الرحيو، تبكفار الكال إىل تبكيان ك )وآله

ومع ، ميكات القرآن احليا بعض آيهانت تضرب وعلك يةسالمالنقود يف البالد اإل أن ماك، ل القرآنكو

  . ني من أحد من املسلمريك نريما هو معروف من غك ،افر واملسلمكتناوهلا الي كذل

 هيعل(مام الباقر شارة من اإلإ بينيموة ضربت يف زمان األكالسن إ :خيالتواربل قد ورد يف بعض 

  . هريوغ يريوان للدمياة احليما يف حك )الصالة والسالم

تاب كرنا املسألة مفصال يف كث قد ذيوح، كاط يف الترياالحت أن  يفكفال ش، حال أي ىوعل

  . رارها هناكت إىل يداع  ال،اسبكامل

                                                

  . ١٤١اآلية : النساء )١(

. ٣٤٨ ص١ج: الدعائم )٢(



٣٣٨

 نيته املعصوميث أهل بيوأحاد )صلى اهللا عليه وآله(النيب ث ية أحادار أما استع:ريوعن التحر

  . جواز شرائهم هلاى  عليةا مبنإ ف)م السالميهعل(

 يعضاً يف بي أكل يف ذلكقد استش(: ريالم العالمة يف التحركى اً عليقتعل رامة قالكمفتاح المث إن 

وعن ، هلم )صلى اهللا عليه وآله(النيب ث ي أحاديع برشاد وجوز ولده يف شرح اإل،امكح األيةرة واكالتذ

  . )م املصحفكيف ح  أنهالثايناحملقق 

ضاً ياسب أكتاب املكرنا يف كوقد ذ، رناه يف املصحفكالم الذي ذكيف املقام ال أيتيو: أقول

 أن مع، فاركالإىل  )صلى اهللا عليه وآله( تابات الرسولكضاً هو يد اجلواز أيؤيومما ، كل ذليتفص

ان من باب ك كذلن إ :اليقأن   إالّاللهم، بال شبهة) صلى اهللا عليه وآله(ث الرسول يان حدكتاب كال

  . لو عن قربخي ن اجلواز الكل، املهمى هم عل األمياالضطرار وتقد

 ،وبك والدابة للر،بسالثوب للّك ،ون منتفعاً به مع بقائهكي أن وشرطه: قال يف القواعد :)الثالث(

  . هاكمنفعتها يف استهال فإن ،طعمة دون األ،ء للزرع والغرس والبنااألرضو

 ،كة وحنوها جاز ذلءرامنا لإلإو، كت ال لالستهالرياستع إذا طعمةاأل أن القاعدةى تضن مقكل

 إىل الم جامع املقاصد بالنسبةك رييف تفس رامةكولذا قال يف مفتاح ال، دلة فتشملها األيةلصدق العار

ا يهأعرن: وليقة بأن يفعة الضع باملنفاإلعارةصرح يف  أنه إذا المهك معىن( :الذهب والفضة وما أشبه

 املنفعة مقصداً كعل تلجيث يح، يلإون كمعامليت والر إىل جذب قلوب الناسأل أو رهنهاأل أو ن ايتزأل

  . )انتفت املنافاة، ن ضعفتإ له وماًيعظ

عارة إيف  يرجي كذل أن يهرد علين كل، رةكله يف التذك كذلى وقد نبه عل(: رامةكمث قال مفتاح ال

  . )ك ذلري وغرية والشعشربة واحلنطألطعمة وااأل



٣٣٩

 ال، فنائهاإجل صرفها و ألاإلعارة ريشربة واحلنطة والشعطمعة واألعارة األإم أرادوا بأنعم الظاهر 

  . ميهنقض به علي نه الكل، حاًيان صحكن إالمه وكف، رامةكره مفتاح الكذ مثل ما

 ريأزال املستع أو م احلائطد لو ا:عارة اجلدار لوضع اخلشبإ يف مسألة قال يف القواعد :)الرابع(

دد جيمل  ها مارياحلائط بآلته أوبغ سواء بىن، عادتهإ كلميانقلعت الشجرة مل  أو إكراهاره أوبياخلشب باخت

  . اإلذنله 

ان كن إ يةالعارى مقتض أن لميعومنه ، تاب الصلحك يف كالم يف ذلكرنا بعض الكقد ذ: أقول

ى هو مقتض ماك اإلذند يبتجد إالّ ديز التجدجيال مل إو، د بأسين بالتجدكيد مل يصل واجلدعم من األاأل

  . صل العدمان األك ية العارإطالق يف كولو ش، القاعدة

  . أمهل ضمن فإن ،نةك مع الطلب واملنيب رد العجي: قال يف القواعد :)اخلامس(

وز له جيهل  أنه  يفالم هناكمنا الإو، تقدم يف ما إليه وقد أشرنا، القاعدةى ره هو مقتضكماذ: أقول

صلى اهللا (النيب  لقول ،ك الظاهر ذل،وجب عدم تضرره يف املستقبلي  مماكحنو ذل أو شهاداإل إىل ريالتأخ

 يمنف يم الضررك واحل،دفع ضرر أنه  إىل منضماً،)١( فأتقنه عمل عمالًئرحم اهللا امر: )عليه وآله

  . رارهكت إىل حاجة  فالالوديعةتاب كيف  كالم يف ذلكرنا بعض الكذ ث قديوح، ضرر الل يبدل

ا نوع من  أل،هاريرة وغكما يف التذك ،رياملستعى ومؤنة الرد هنا عل(: رامة قالكمفتاح المث إن 

  . )اإلعارةؤنة الرد امتنع الناس من  مكلف املالكفلو ، املعروف

                                                

. ٢ و١ من أبواب الدفن ح٦٠ باب ٨٨٣ ص٢ ج:انظر الوسائل )١(



٣٤٠

 ية العارء هو اقتضاليمنا الدلإو، روهكما ذكم كان احلكن إو، وركل املذيضعف الدلى فخي وال

 أو مستفاداً من قرائن احلال أو اًيان الشرط لفظكسواء ، كخالف ذلى ان شرط علكإذا  إالّ كذل

  . املقال

  . ك من املالرياملستعكله باملنفعة ى  من املستأجر واملوصريواملستع: قال يف القواعد :)السادس(

 يهشترط عليمل  إذا كن ذلكل، نيب يف الباكالقاعدة لوحدة املالى ره هو مقتضكما ذ :أقول

  .  جامع املقاصدكده بذليما قكها بنفسه ءايفاست

واملراد ، رهكما ذك وهو كذن املالإب إالّ نيم العيوز له تسلجي ال أنه والظاهر: مث قال جامع املقاصد

  .  بشاهد احلالاإلذن أو حي الصراإلذنعم من  األاإلذنب

ه فنفقت ريعطاها غأ يف رجل استأجر دابة ف،)ليه السالمع( يهعن أخ، جعفرعلي بن حة يويف صح

   .)١(ء شييهس عليسم فلين مل إو، ه فهو ضامنريبها غكري ال أن ان شرطكن إ :فقال

، دهيمل خترج من  إذا ماى عل أو ،ذنإ كان هناك إذا ماى  جامع املقاصد علإجارةوقد محلها يف 

وجد يأن  إالّ ب نفسهيعن ط إالّ  مال املسلمميموم حتر بعاًك متس،دهييف  ياها وهيإبه كأر إذا ماك

قصدا  إذا أما، يةصدان اخلصوصيق املوجر واملستأجر ال أن الظاهر فإن ،رهكما ذكوهو ، املخصص

 ريتاب واللباس وغكان والبستان واحلمام والكها من الدار والدريومثل الدابة غ، كز ذلجي مل يةاخلصوص

  . يع يف اجلمكلوحدة املال، كذل

ويف مفتاح ، جرة املثلأ وله نيمي الغصب صدق مع الكاملالى ولو ادع: قال يف القواعد :)السابع(

  ر واملختلف يرة والتحركما يف التذك: رامةكال

                                                

  . ٣ من أبواب اإلجارة ح١٧ الباب ٢٥٧ ص١٢ج: الوسائل )١(



٣٤١

جممع  وكجامع املقاصد والروض واملسال ورشادوجامع املقاصد ومزارعة املبسوط والشرائع واإل

  .عنها يكما حي والسرائر فيةفاك والنالربها

ل يس املقام من قبي ول،صل عدمها واأليةالعار يدعياملتصرف  ألن ،القاعدةى هو مقتض: أقول

منا قوله إو ئاًيش يدعي  الكاملال ألن ،ث قد تقدم التحالفي حية واملتصرف العارجارة اإلكادعاء املال

 ألن ،ول قول املتصرفالق أن خ يف اخلالفين عن الشكل، نةي البيهفعل يدعيبل املتصرف ، صلموافق لأل

، صل يف فعل املسلم الصحةضاً بأن األي أكد ذليورمبا أ، ة ذمته منهءصل برا عوضاً واأليهعل يدعي كاملال

  . نيلي ما يف الدلكيعلى فخي ن الكول، ةيعئاً خمالفاً للشريعل شيف نه الأو

  . هريتاب القضاء وغكرناه يف كما ذك ،املصب ال املآلى املهم يف الدعون إ :األولى رد عليذ إ

 الصحة كصل يف قول املالون األكصل يف فعل املتصرف الصحة معارض باألن إ :الثاينى رد عليو

ى نة عليالبان املرجع عموم كذا تساقطا إو،  القول والفعلنيصل بفرق يف مثل هذا األ ال ألنه ،ضاًيأ

  . ظاهررية يف فعل املتصرف غان أصل الصحيجر أن  إىلضافةباإل، ركمن أنى  علنيميوال ياملدع

د يون القول قول املتصرف بأن الظاهر من الك لالًيرة دلكره يف التذكما ذيلم وجه النظر فيعومنه 

  . ا حبقأ

جرة  األيهالقول قول املتصرف وعلن إ :ا يف باب املزارعة فقاليهوأغرب ف: رامةكقال يف مفتاح ال

  . سهو قطعاًنه إ :امع املقاصدويف ج، زالة الزرعإوله  رش وطم احلفرواأل

   ديري  ال،خلإ الغصب كاملالى ولو ادع: قول القواعد أن ومما تقدم ظهر



٣٤٢

  . نيميق مع ال صد:نة قولهيبقر) قال( أنه بل أراد، نه مدعأ

ال  إذ ، وبعد شهر الغصبيةشهر عار إىل انكنه إ : فقالكض املالبع إذا لم حال مايعومما تقدم 

 من ك ذلريغإىل ، ان غصباًك األولمن  أنه يدعي أن أو، ان الغصبكبعد الشهر  أن يدعي أن نيفرق ب

  . ضيصور التبع

 ،اإلعارة كاملالى  وادع،بعد التلف جار الذهب وسوغناهياستى ولو ادع: قال يف القواعد :)الثامن(

  . نيميمة أخذها بالين زادت القإو، نيمي ري بغكمة أخذها املاليجرة والقاتفقت األفإن 

ل ك الدعاء ،أمثال املقام من باب التحالف أن وقد عرفت، ر وجامع املقاصد موافقتهيوعن التحر

  . ركواملن يل املدعيمن قبى ست الدعويول، خر اآلءئاً خالف ادعايواحد منهما ش

 القدر الزم كذل ألن ،مة ظاهريجرة والقاتفاق األ  أعيناألولوالوجه يف (: رامة قالكويف مفتاح ال

 انتفت جارةاإل ينفى حلف عل إذا كاملال أن الثاينويف ، ن وال حمصل لالختالفيريل من التقدكى عل

مل  ألنه جارهي استيغر تسوكمنا ذإو، ث تلفتيمتها حيجب قيالقابض فى نئذ مضمونة علي حنيون العكفت

  . )ىوقوله بعد التلف متعلق بقوله ادع، انهيصدق بي

 كذلى أد إذا أي، نيمي االنتزاع بالكوقبل التلف للمال(: رامةكاح المث قال القواعد ممزوجاً مع مفت

، يةقراره بالعارإ بة وال عوض للمنفعة املستوفاجارةاإل ينفى حلف عل إذا ك انتزعها املالنيقبل تلف الع

  . )ده بزعمهي يف نيون العكجرة مدة أجار ياالست يمدعى ن وجب علإو

 ألن ،كاملال إىل جرةصال األيإ اهللا نينه وبياحملق ب أنه علما  إذاملتصرفى ن علكل، راهكا ذمكوهو 

  ، عراض من اإلكس ذليول، سقط حقهي  اليةدعواه العار



٣٤٣

  . املقرى قرار حجة علون اإلكء بعد ي شيهب علجياً مل كان املتصرف شاكنعم لو 

ى ب علجي فإنه ،رجاي بأنه استان عاملاًكن وارثه كول، اًكان املتصرف شاك إذا لم حال مايعومنه 

  . يهلإجرة صال األيإالوارث 

  . ) مضمونري املضمونة غيةولد العار(: قال يف القواعد :)التاسع(

ولد ك  ال، الشرطيهؤثر فيما يانت مضمونة باالشتراط فك إذا هذا خاص مبا(: رامةكويف مفتاح ال

م  األيةعارى تفادة من فحو مسيهد عليثبات الإ يف  أن اإلذنووجه عدم ضمانه، د احملرم وشبههيالص

احلمل جزء من  أن خيقول الشى ء عليجيو، محالً أو ونه منفصالًك نيوال فرق ب، ية يف العارس داخالًيول

  . ىانته ) ضمانهماأل

م من ان األكن إ ذاكو، مايهانت شاملة هلما فال ضمان فك لو يةالعار أن القاعدةى مقتض: أقول

 ألن ، الضمانديالى على  فمقتضني الصورتني هاتريأما يف غ ،يعةالود والولد من باب يةباب العار

  . ديل اليصص دلخي د اليثبات الإ يف اإلذن

يف  أيتيأعار أحدمها  فإن ،منفصالً أو  سواء متصالًنيوانان توأميان حكذا  إلم حال مايعومنه 

  . نين متالزميل أمرك يف كذلك، والم يف الولدكصنوه ال

  . أربيسائسها مل  إىل الدابةكمن جرت العادة بالقبض  إىل لو رده:  القواعدقال يف :)العاشر(

 كووجه ذل، رامةكما يف مفتاح الكمن جرت العادة بقبضه هلا  إىل يةلو رد العار أنه مراده: أقول

 الرد بك من املاليةمقال أو يةنة حاليقر أو حيصرتان كإذا  إالّ كاملال إىل ون الردكي أن الالزم ألن ،ظاهر

  . عماألإىل 

  أا ك صارت ك املالكمل إىل ردها إذا :ةيفحن أيب قول أن لميعومنه 



٣٤٤

ن كيال مل إرناه صح وكذ أراد مان إ ، صاحبهاكمالأ إىل ونكيف العادة ت يرد العوار ألن مقبوضة

  . زاحلر إىل  برد السارق املسروقةيه وهلذا غلطه ونقض علطالقرة اإلكأنه فهم منه التذك، وتاماً

  .له وسائسهايكمن و أو ون أخذ الدابة منهكي أن لم عدم الفرق يفيعومنه 

، ضاًي املنقول أريغ  وحىت،هاريثاث وغلبسة واألتب واألكم من الكها يف هذا احلريومثل الدابة غ

 ق لهحي ال فإنه ،تسلمها من الغاصب إذا ك وأوضح من ذل،ريل املعيك الدار من وريستعمل اتسلم إذا ماك

 ك ذلريغإىل ، ية مث سقط عن الواليهول أو ، مث عزلريل املعيكتسلمها من و إذا كذلكو، يهلإرجعها ي أن

  . مثلةمن األ

  



٣٤٥

  :ا فروعيهف ):٢٥ مسألة(

سواء ، سخ حق لوارثه الفسخيفذا مات ومل إ و،ية حق له فسخ العارنسانار ممراً إلعأ لو :)األول(

 ماى  جواز الفسخ عليةالعارى مقتض ألن ، منحصرريغ أو مر املك منحصراً بذلنسان اإلكان ممر ذلك

  .ي احملقق القمكذل إىل وقد أشار، عرفت

املؤمنون ل ين له الفسخ بدلكيمل ، كذل وحنو  الزمة شرطاً يف ضمن عقد الزميةجعل العار نعم لو

أو ، باحةاب اإلمن بأو ، ية هل حقه يف املرور من باب العاركلم وارث املاليعولو مل ، عند شروطهم

  . بأصل العدم يلزومه منف ألن ،له حق الفسخ أن فالظاهر، ما أشبه أو إجارةأو ، من باب شرط

ون من موضع كيث ي ح،ية والعارجارةما تقدم يف مسألة االختالف يف اإلكان كاختلفا  نعم لو

  .ون احلق لصاحب املمركيلف اوبعد التح، التحالف

 ريغ أو املاء أو البستان أو احلمام أو انكالد أو الدار إىل ون املمركي أن نيله بك كوال فرق يف ذل

  . كذل

 جاهالًى ان املشترك ويةان املمر عارك إذا مايأشبه ف ما انه أوكد  باع داره أوريان املستعكولو 

ن  فإ احلق يف االسترجاعرين للمعكيمل  إذا أما، ريسترجعه املعين مل إو، بيع ألنه  حق له الفسخكبذل

 أن ىدخل عل إذا وأما، كس مبليل ألنه ضاًي للبائع حق له الفسخ أكاملمر مل أن ىعل يدخل املشتر

  . ون له املرور فحسب فال حق له يف الفسخكي

مث إن ، كذل وزرع وحنو ما أشبه فبىن أو زرعي أو ايهف بينيه لري أرضاً لغإنسانى أعط لو) الثاين(

أشبه من العقود  ما أو يعالب أو عطاء بعنوان الصلحان اإلك فإن ،خراج املتصرفإد يريرض لأل ياملعط

  . كق له ذلحيالالزمة مل 

  له يف بعض يما تقدم تفصى  عل،ك حق له ذليةان بعنوان العارك إذا وأما



٣٤٦

م كم وارث املتصرف حكح أن ماك، كم املالك حاألرض كم وارث مالكوح، املسائل السابقة

  .ي احملقق القمكذل إىل ما أملعك ،املتصرف

ا يف يهتصرف في أو ء شايفكا يهتصرف في أن  يفية العارإطالق ريلم املستعيعلو مل  :)الثالث(

عم منه ومن األ وب أوكجل الر أليةانت العارك أنه  يفكاستعار الدابة مث ش إذا ماك،  خاصءيش

، جازته لهإلم يع مل ري الغكملتصرف يف  ألنه ،نيقعن القدر املت يحق له يف التعد ال أنه فالظاهر، احلمل

 يف كقدراً خاصاً من املسافة وش  مشلت شهراً من الزمان أويةعلم بأن العار ذا لوك، وصل العدمفاأل

  . اينكامل أو ا يف التفاوت الزماينيهصل عدم التصرف فالزائد فاأل

يف اجلامع ال يف نهما عموم من وجه حق له التصرف ي املتردد بنيئي الشنيان بكلو  أنه لميعومنه 

أن  إالّ منهما أي تصرف يفي أن ق لهحي ال أنه فالظاهر، نيني املتباني بكان الشك إذا أما، السلب ماديت

  . لكنه مشكما ليهق له التصرف يف نصفحيمن باب قاعدة العدل نه إ اليق

 من ءي شيةللعارى بقيحد إىل  إالّ وزجي ال  أو،حد التلف إىل يةمال العاروز استعجيهل  :)الرابع(

  .بل قوالن،  احتماالن،مةيالق

  . يةل العاري دلإطالقب: األولاستدل 

  .نين رد العكمي  ومع حصول التلف ال، بعد االنتفاع اني رد العيةالعار بأن معىن: والثاين

ون من كيحد التلف فك إىل ز املاليجينعم قد ، حد التلف إىل تشمل  الني العيةعار أن والظاهر

 أن كتاب وأجزت لك الكعرتأ: قال له إذا ماك كوذل، يهمانع ف  الك وذل،يةالعار إىل باحة اإلانضمام

  . كأشبه ذل ما أو ،حد التلف إىل تستعمله



٣٤٧

 أو  مطلقةًيةون العاركى توقف علي ية للعارريرث ورثة املستعإ أن القاعدةى مقتض :)اخلامس(

انت مطلقة ففي كولو ، ايه تصرف الوارث فصالة عدم جوازاملورث ألى  اقتصر علكولو ش، خاصة

ون كيوقد ، ىنثر واألكالذ يرث بتساوون اإلكي فقد ،ريعارة املعإتبع قدر يضاً يرث أ اإليفيةك

  . هو واضح ماكة يقرث حقس من اإليوهذا ل، بالتفاضل

 أن اخواإ فسألت البنت ،له دور ونيد عن بنت وابنتيمات ز إذا :يقال احملقق القم :)السادس(

وقالت ، ايهف ىنك فاسكينا وأبيمن مال أبنه إ  الدور فأجابوها وقالواكنة من تلينوها يف دار معكسي

 فعمرها الزوج وصرف يف ،واكس أجازوا يل خواينإ فإن ايهن فكهذه الدار لنس: البنت لزوجها عمرو

، كختهم يف ذلأزامحهم تمل و ىنكخوان ومنعوها عن السفلما عمرت الدار ندم اإل، اًريثك عمارا ماالً

  .ايهل فما والعمل الذي عيه حال الزوج واملال الذي صرف فيفكف

عارة إ جلواز ، يف قدر حصتهميةختهم من باب العارخوان ألجازة من اإلهذه اإلن إ :مث أجاب

، ايهف ينكا لفظ اسيهف يفكي ف،وا من العقود اجلائزةك ل،يةالعارى  مطلق اللفظ الدال عليةفاكاملشاع و

 باالنتفاع مباله يف يقحسن الظن بالتصد يةفاكل بيبل رمبا ق، جياباإلى الفعل الدال عل يفكيبل وقد 

  . رة ومجاعةكالعالمة يف التذ إليه ما ذهبك ،يةحتقق العار

املعترب  أن وأما، ذن يف االنتفاعإهذا  أن ينيع ،تفاء بشاهد احلال يف حتققهاكمرادهم اال أن والظاهر

 س املراديول،  اعتبار القطعيه فحوطواأل، الم آخرك فهو ،الظن يفكي أو د احلال هل هو القطعيف شاه

   سورة النور تدل يةآأن 



٣٤٨

 هذاى وعل، تالفهاإلها وك مع بقائها حباهلا أسهل من أنياالنتفاع بالع إذ ، مبفهوم املوافقةكذلى عل

 روا من مجلة ماك وذ،الروضةيف الثاين د يه الشهما ظنك، همريرحام وغ من األيةر يف اآلكذ مماى تعدي فال

، ية من باب املعاطاة يف العاركان ذلك ف،ا يف ظروفهايل من اهلداك شاهد احلال جواز األيهدل عل

  .  وحتققها بهيةيف الدار من باب العار ينكختهم اسخوان ألون قول اإلك يف شكالاإل ينبغي وباجلملة ال

ختهم تدل  أليةفالعار، ك وحنو ذليفاله والضيجواز انتفاع أهله وعى دل عليحد  أليةالعارمث إن 

 الزوج حىت خت المنا هو األإ هذا رياملستع أن ن الظاهركول، ىنكضاً بالسيباحة انتفاع زوجها أإى عل

  .  يف حقهيةام العارك أحيهتفرع علي

ن تربع من كيمل  إذا جةالزوى جرة علون األكل ينها داخلة يف أمر الزوج بالعمل املقتضأوالظاهر 

 ما أشارك ،جرا بالعادةأ املعلومة جارةاإل أو ما من باب اجلعالةإ فإنه ،جرتهأالزوجة ى جب عليالزوج ف

ون الزوج عاملاً ك كضر يف ذلي وال، جرة املثلأ الفاسدة املستلزمة لثبوت جارةاإل أو ي،ليردباحملقق األإليه 

ت ماله لعلمه بأن يتفوى أقدم علنه إ :اليق  اجلائزة حىتإلعارةا من باب كون استحقاق الزوجة لذلكب

 يهناه فك سماإ لعوض هو يهمنا أقدم علإبل ، ت ماله جماناًيتفوى نئذ عليدم حيقمل  ألنه ،خوة الرجوعلأل

 خوةفرض رجوع األى تأخذها الزوجة علاليت وأما الغرامة ،  لزوجتهيهواجب علان الكس مع اإلكذلأو 

أخذها الزوج منهم ي ما فإن ،خوةاإلى  وتستحقها عليه للبناء والعمارة املستلزمة خلرج املال فةرعااإل عن

  العمل من الزوج بأمرها  أن واملفروض، يف عوض العمل



٣٤٩

  . ا الغرامةيهت حلق الزوج فعليوف تكخوا عن ذلإ الزوجة ءبراإ ف،جماناً العوض الى عل املبتين

 ال الزوج بأنها قابلة لالسترجاع فبالعمل والصرف بدون علمأمرت الزوجة زوجها  إذا :أقول

  . صرف ال جماناًيمنا إالزوج  أن املتعارف يف مثل هذه املوارد إذ ، يف ضماا للعمل والصرفإشكال

ن له كيمل  ىنكفاته الس إذا جرة والعوضان الزوج صرف وعمل تربعاً بدون توقع األك إذا نعم

  : النج ففي غرامة الزوجة احتمالم الزوان مع عكن إو، ءيش

  . المه املتقدمكره احملقق القمي يف كذ ما: األول

ان ك يف مءالبناى أقدم علحيث إنه  ،الزوج من نفسه إىل الضرر توجه ألن ،عدم الغرامة: والثاين

صورة  أي بل خاص ذه الصورة، ت ماله مطلقاًيتفوى دم عليقس قول احملقق مل ي فل،قابل لالسترجاع

  .كقدامه مع التزام الزوجة بذلإدم ع

  . ايهن فال حق له يف الرجوع عليمراأل أي  يفكولو ش

  الظاهر،رارهكوز تجيلو استعار الفحل للضراب فأخطأ مما أفرغ يف خارج املوضع فهل  :)السابع(

ذا د هيؤياهر ظن كيمل  إذا مايهذا ف، صل عدم اجلواز يف قصده فاألكولو ش، ريتابع لقصد املعأنه 

  . ال فالظاهر هو املتبعإو،  الطرفكذا أو الطرف

 يهعل تهماي لوالريب واجلد الصغ األةعارإصح ي كذلك نفسه نسانعارة اإلإصح يما ك :)الثامن(

ن من كذا أعار مل تإف،  الويلريعارة غإتصح  نعم ال، يةات العارإطالقتشمله ف ،ن مفسدةكمل ت إذا مايف

  . عارة الغاصبإبل هو مثل ،  الفاسدةيةالعار

من استعار : وليقان ك )م الصالة والسالميهعل(اً يعل أن :يهعن أب، عن جعفر،  وهبيةويف روا

  من استعار : وقال. ب فهو ضامنياً لقوم فعكعبداً مملو



٣٥٠

   .)١(ب فهو ضامنياً فعريحراً صغ

 يهمن شرط على عل و،من فرطى وجوز محله عل، كذن املالإ ريمن استعار بغى خ عليوقد محله الش

تم بالعبد يه  الرياملستع أن الغالب أن  ولعل السر،يةعدم الضمان يف العارأدلة  طالق إلكوذل، الضمان

  .مايهون ممن فرط فكي فريوالصغ

  .ريالصغ إىل ب واجلد بالنسبةم األكله يف حيكم ووكوالوصي واحلا يم الشرعيالق أن والظاهر

  . نوناعارة ا إىل  احلال بالنسبةكذلكو

 رسول اهللا إىل ) السالممعليه( ئمةات بسند األيفعن اجلعفر، عارة اخلائنإراهة كبعد ي ال :)التاسع(

   .)٢(اًيعمض أو بايل ائتمنت خائناً أما: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله(

ن م : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، محزة الثمايل أيب  عن،د يف االختصاصيخ املفيوعن الش

ان ك أمانةى ائتمن مث ائتمنه عل إذا انةًي وخ،وعد إذا وخلفاً، حدث إذا ذباًكاهللا  ديعرف من عبد من عب

   .)٣(ؤجري  واليهلف علخي ا مث اليهف ىبتلي أن اهللاى حقاً عل

ى ة علأ اجلر:ةكثالثة مهل: قال أنه ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، مدي يف الغرر اآلىورو

   .)٤(وشرب السم، ائتمان اخلوانو، السلطان

   .)٥(من عالمات اخلذالن ائتمان اخلوان: )عليه السالم( وقال

                                                

  . ١١عارية حال من كتاب ١ الباب ٢٣٨ ص١٣ج: الوسائل )١(

  . ١ حالوديعة من أبواب ٧ الباب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٢(

. ٢ حالوديعة من أبواب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٣(

  . ٣ حالوديعة من أبواب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٤(

  . ٣ حالوديعة من أبواب ٥٠٦ ص٢ج: املستدرك )٥(



٣٥١

 الشامل )١(ث رفع القلميمن حد،  احتماالن،ئاً فأتلفه فهل هو ضامنيلو أعار الصيب ش) العاشر(

أشبه  هارة وماالنجاسة والطك يم وضعكالضمان ح أن ومن، ل قطعاًيخرج بالدل ما إالّ ضاًيات أيللوضع

  .  وهذا أقرب، البالغري البالغ وغنيفرق ب فال

من : قال أنه ) الصالة والسالميهعل(  أيب عبد اهللاعن، سالمرواه دعائم اإل د عدم الضمان مايؤيو

  . يهضمان عل تلفها فالأة فيعم ودبلغ احللياً مل يأودع صب

 ال أنه  بل من الواضح، انونكذلكو، زي املمريغ  الصيب يف عدم ضمانشكالاإل ينبغي نعم ال

  .  معهمايةتتحقق العار

ئة ياهلك ،ية حقوقيةمن هلم شخص إىل  واالستعارة بالنسبةاإلعارةالظاهر صحة  :)عشراحلادي (

شمله ي املوضوع ومع حتقق ،ية عقالئيةوا عاركبعد دلة  لشمول األ،أشبه واجلماعة والصندوق وما

ل به ياالنصراف لو ق فإن ،هريتاب احلج وغك يف يهرنا ما فكالفرد قد ذىل  إ والقول باالنصراف،مكاحل

  . يفهو بدو

عارة املخالف ملثله إ كذلكو، رياخلرت أو افر اخلمركافر لكعارة إالظاهر صحة  :)عشرالثاين (

 مبعىن ،وزجي ستحل فالي  ممن النيان أحد الطرفك إذا أما، عارة الطعامإ يف مسألة كما تقدم ذلك ،ذيالنب

  .يةبطالن مثل هذه العار

جل املنافع بل أل، لكجل األر ال أليس اخلرتكبالعأو  افر للمسلمكال أو عارة املسلم للمسلمإنعم 

  . يةالعارأدلة  إطالقشمله ياملنع فى ل عليدل ال إذ ،دارة الطاحونة وحنوها جائزإكاحملللة 

 النجسة ريوانات غيأما احل، أشبه وماد ي وللحراسة والصكلب ملثل ذلكعارة الإظهر صحة يومنه 

  . عارا أوضحإأشبه ف أمثال القرد وما

                                                

  . ٢٣٣ ح١٧٥ص: ، واخلصال١ من أبواب جهاد النفس ح٢٩٥ ص١١ج: الوسائل )١(



٣٥٢

، يةصحت العار يحنو الداعى ان علكن إ د فعل احلرام معهيريعارة احلالل ملن إ :)الثالث عشر(

من  ألنه  باطلةيةن العاركن مل تإو رم العمل حيينعم يف الداع، حنو مصب العقد بطلى ان علكن إو

 ىاملبغ أو قمرامل أو املخمر إىل ريدابته لذهاب املستعأو ، ه لقتل مسلميفأعار س إذا ماك، مثاإلى علعانة اإل

الماً حول ك )رمحه اهللا( ىخ املرتضير الشكوقد ذ، عانة وعدم الصدق عريف وصدق اإل،أشبه ماأو 

  .  البابكاملقام من ذل فإن ،صنعه مخراًي التمر ملن يع يف مسألة باملوضوع

 فتلف بعضه ،خران املال املشاع وشرط أحدمها الضمان دون اآلكيلو أعار شر :)ابع عشرالر(

النحو ى ن علي ماله لنفرإنسانس بأن أعار كولو انع، هري بقدر حصة املشترط دون غريضمن املستع

ه مل ريان من غكذا إو، ان التلف من الضامن ضمنكذا إ ف،هريأحدمها الضمان دون غى املشاع وشرط عل

  . الضامنى نصف التلف عل أن قاعدة العدلى ان مقتضكما يهالتلف من أ أن واذا جهل، ضمني

  .  عدم اجلوازنيتين يف رواكل، ايهة لوطك اململويةلف يف عاراخت :)اخلامس عشر(

ل عن ئس أنه ، الوسائلكما يف مستدرك)  الصالة والسالميهعل(عن الصادق ، سالمفعن دعائم اإل

اح ك نريأمتها من غ يه وطريلغ أو ح لزوجهاياملرأة تب أو ،أمته يح للرجل وطيبيرجل الك الفروج يةعار

اهللا ممن  إىل ؤ وأنا أبر، الفروج هو زنايةعار: )ما السالميهعل( قال جعفر بن حممد ،نيمي كمل وال

 .)١(علهيف

  عبد اهللا أيبنت عندك:  قلت،العباس إىل أيب بسنده، يف نوادرهى سيوعن أمحد بن حممد بن ع

   يةتقول يف عار  اهللا ماكأصلح: فقال له رجل، )عليه السالم(

                                                

  .٢نكاح حال من أبواب ٢٤ الباب ٥٩٨ ص٢ج: املستدرك )١(



٣٥٣

   .)١(حرام:  قال؟الفرج

 يةأما عار، كأشبه ذل ما أو يةالتقى  حتمل علنيتيالروا أن أو، لي والتحلية العارني فرقاً بكولعل هنا

  . احلرة فال جتوز بالضرورة

 ،انعتق نصفهااليت املدبرة  ثي يف حد،) والسالم الصالةيهعل(جعفر  أيب عن، سيوعن حممد بن ق

   .)٢(حتلله ه والريتع ب فرجها وال احلرة الن إ :قال

عارة احلرة نفسها إأما ، القبلة وحنوهاكل حي مما ال ي الوطريمة لغعارة األإالم يف كلم اليعومنه 

  .  سبحانه العاملواهللا، شبهة يف حرمته  فالكالطفل هلما لذل أو الطفلة عارة ويلإك، كلذل

عله مورداً جيوأن ، تقبله بقبول حسني أن ولؤ واهللا املس،يةتاب العاركراده يف يأردنا ا هذا آخر ما

  . ني الطاهرنيبيحممد وآله الطى اهللا على وصل، نيواحلمد هللا رب العامل، للفائدة

وأربعمائة ومخسة من سنة ألف ، ن من شهر حمرميوالعشرالثاين س يوم اخلميتاب يف كالى وقد انته

  : د مؤلفهيب، اهلجرة

  يازريالش ينياحلس يحممد بن املهد

  قم املقدسة

                                                

  . ١نكاح حال من أبواب ٢٤ الباب ٥٣٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ١ماء حاإل و من أبواب نكاح العبيد٤١ الباب ٥٤٦ و٥٤٥ ص١٤ ج:الوسائل )٢(



٣٥٤
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