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 تأليف: هادي نجفي ن عمل در زنداناضم

 ترجمه و توضيح: محمود نعمتي

 درآمد پيش

دبير کميته علمي همايش ملي حماسه اقتصادي جناب  1931ماه  در صبح يکي از روزهاي سرد دي

س رَدْبه مَ دامت برکاتهبه همراه حجةاإلسالم آقاي فروغي  دامت برکاتهحجةاإلسالم والمسلمين آقاي محسن جاللي 

ي را براي همايش ا اينجانب واقع در مدرسه صدر بازار اصفهان تشريف آورده و درخواست نمودند که مقاله

 الذکر آماده کنم. فوق

شناسم رد کنم  را مي اودرخواست دوست عزيز و ديريني را که متجاوز از سه دهه  توانستم سو نمياز يک 

ي اندکي که در اختيار بود مرا احاطه  ديگر کثرت اشتغاالت علمي و غير آن و فرصت باقي مانده سويو از 

 نموده بود.

 414، صفحه 4، جلد قسم البيعـ  1«اآلراء الفقهية»صفحه از کتاب خودم به نام  11خاطر اين دو نکته  به

باشد را از دوست ديگرم  مهم ميش به چاپ رسيده بود و در مورد يک فرع فقهي 1931که در سال  414الى 

درخواست نمودم به فارسي ترجمه و با اندکي توضيحات  دامت برکاتهحجةاإلسالم آقاي حاج شيخ محمود نعمتي 

 که براي عموم قابل استفاده باشد آماده نمايند.

اقتصاد ي سريع اقتصادي براساسِ  ي اقتصادي بر پايه توسعه از آن جايي که اعتقاد اين جانب در حماسه

درآمد و  هاي سنگين از اقشار کم بدون نفت )يعني اقتصادي که متکي بر فروش نفت نباشد( و دريافت ماليات

گيران خُرد نباشد، از اين رو اين مقاله و فرع فقهي را براي ارائه بدين همايش محترم  ي جزء و حقوق کسبه

اقتصادي نسبت به سرمايه، و قائل شدن احترام اي فقط با ايجاد امنيت  برگزيدم و روشن است که چنين توسعه

                                                 
 مجلّد از آن در مکاسب محرمه و بيع منتشر شده است. 6. اآلراء الفقهية تأليف صاحب اين قلم که تاکنون 1
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 ها قابل وصول است. نسبت به کار انسان

باشد. در اين مقال از ديدگاه  ها مي ي اقتصادي احترام نسبت به کار انسان هاي توسعه پس يکي از پايه

دون حق باشد ب انساني را که داراي شغل، حرفه، پيشه و صنعتي مي ،فقهي ثابت شده است که اگر ظالمي

 باشد. و اجرت و دستمزد وي مي اوضامن منافع عمل  ،مشروعي زنداني کند

به عنوان مثال: اگر کسي جراح متخصصي را بدون جهت مشروع زنداني نمايد و مثالً در طول اين مدت 

عمل جراحي  11ضامن دستمزد اين  ،کننده برود، زنداني پزشکعمل جراحي از دست اين  11 فرصت ،زندان

 اح پرداخت نمايد.بايست آن را به جرّ شد و ميبا مي

اين مقاله درصدد اثبات شرعي و فقهي چنين ضمانتي است. البته فقهاء بزرگي مانند: مقدّس اردبيلي، 

 نيز در اين قول با نويسنده همراهند. «هدي الطالب»کتاب وحيد بهبهاني، صاحب رياض المسائل و صاحب 

خصوصاً امنيت و توسعه شتابان  ،جانبه زيز توسعه و پيشرفت همهاز ذات باري تعالى براي ايران ع

 نمايم.و از برگزارکنندگان اين همايش نيز سپاسگزارم. اقتصادي را مسألت مي

 اصفهان ـ هادي نجفي

71/77/29 
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 زندانضمان عمل در 

ي  گيرنده ،شديم کهي جنس و کااليِ مقبوض به عقد فاسد قائل  پس از اين که در منافعِ از دست رفته

يک فرع فقهي مهم ضروري  و بيانِ کاال ضامِن جبران منافع از دست رفته است خالي از لطف نيست بلکه عنوان

 زندانرا در بند و  1رسد و آن عبارت است از اين که: هرگاه فرد ظالمي انسان آزاد پُر کسب و کاري به نظر مي

خواهد بود؟ باتوجه به  اوي  فرد ظالم ضامن درآمدِ از دست رفته و عجز از کار کردن، زندانکرد، آيا در مدت 

دارد. در پاسخ اين فرع فقهي از سوي فقهاء  ي کار و صنعت خود مال دريافت مي اين که آن فرد در مقابل ارائه

 دو قول وجود دارد که اکنون به بيان آنها خواهيم پرداخت.

اند که اين، نظرِ مشهورِ فقهاء است. به عنوان مثال  س شدهنخست: برخي قائل به عدمِ ضمان فرد ظالمِ حاب

کند، تا زماني که صنعت خود را به عمل نياورده و سودي از  زنداناگر صنعتگري را »محقّق حلّي فرموده است: 

 .9«باشد در اختيار خودِ شخص مي ،حرفه و صنعتش ا سودِرزي ؛آن به دست نياورده، حابس ضامن نخواهد بود
کرده و مانع  زندانمراد محقّق حلّي اين است که اگرچه ظالمي فردِ صاحب حرفه و صنعتگري را  توضيح:

ت و دانشِ آنها در دست محبوس است درنتيجه چيزي از ، صنعهنر ،شده است؛ ولي چون حرفه او از کسب درآمدِ

 پس ضامن نخواهد بود. ؛شودآن او به قبضِ ظالم نرسيده است تا ضامن 

شود در صورتي که  دِ آزاد به سبب از دست رفتن آن ميفرضامنِ سود بدن »ي فرموده است: ي حلّ عالّمه

ضامن نخواهد بود؛  5محبوس به خوديِ خود از ميان برود ]فرد[ اگر منافعِ ،وگرنه 4ظالم نقشي در آن داشته باشد

خاصش کند، ضامن اجرتِ او  ي ي صنعت و حرفه بنابراين اگر انسانِ آزادي را مجبور به انجام کاري در زمينه

                                                 
 اين نوشتار است.ي کَسُوب در متن عربي  ي واژه . پرکسب و کار ترجمه1

 .185، ص9الشرائع، ج .9

شود که درنتيجه،  کند که باعثِ از ميان رفتن منافع کاسب مي . يعني به سبب تفويت باشد نه فوات. در تفويت، جابِس کوتاهي مي4

 د.رو حابس ضامن آن منافع خواهد بود؛ ولي فوات به معني فَوْت است که به خوديِ خود منافع در زندان از ميان مي

 . مراد فَوات است.5
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درنتيجه ضمان آنها  ،به دست آورده ]و استيفاءً[ طور کامل ي منافع او را به خواهد بود زيرا فردِ جابسِ ظالم، همه

 طور تمام استيفاء کند. ي او است همچنان که اگر منافع غالم و بنده خود را به بر عهده

]او نتوانست کرد  زندانگيرد او را  براي مدتي که معموالً اجرت بدان تعلق مي ]حابسِ ظالم[ حال اگر

زيرا  ؛و منافعش راکد ماند، اقوي آن است که ضامن اجرت نخواهد شدکاري کند و درآمدي به دست بياورد[ 

ش پس منافعش در دست خود او،منافعش تابع آن چيزهايي است که غصبشان نادرست است مانند لباس و مال 

رود  شود و در اين حالت منافعش به دست خودش از دست مي باشد و فرد آزاد تحت تسلط واقع نمي مي

شافعيه است. ]مذهب[ ترين يکي از دو وجه  اين بيان، صحيح .درنتيجه ضمان واجب نيست، به خالف اموال

]در ا عقد فاسد متقوم گشته که زيرا منافع فرد آزاد ب ؛قول خود قائل به ضمان منافع است شافعيه در دومين وجهِ

لذا  ؛منافع را به حسب عقد ]فاسد[ از ميان برده است ،يابد به منافع اموال، و حابِسِ ظالم شباهت مياين صورت[ 

 .6«گردد همچون منافع بنده ضامن منافع مي
کند و در امر  زنداناگر منافع فرد آزاد به سبب کوتاهي حابِس باشد ضامن است مثالً او را  توضيح:

، منافع او به زنداني او کوتاهي کند تا اين که او منافعِ دانش و صنعت خود را از دست بدهد؛ اما اگر در  تغذيه

خوديِ خود از دست برود حابِس، ضامن نخواهد بود. بنابر آنچه گفته شد اگر کسي را مجبور کند تا دانش و 

بايد اجرت و مُزد او را بپردازد و اين به خاطر آن است که صنعت خود را به کار گيرد و سودي بدو برساند 

 ي منافعِ او را به دست آورده و منتفع گشته است. طور کامل همه حابِس به

توانسته درآمدي کسب کند، اما به سبب  کند که معموالً در آن مدت مي زنداناگر چنانچه براي يک ماه او را 

 نخواهد بود. ناتوان از کسب شد، حابِس ضامن ،زندان

شود  از کار باز دارد و مانع شود، ضامن منافعش نمي زندانآزاد را بدون  اما ]طبق قول شافعيه[ اگر فردِ

شود پس  شافعيه است؛ زيرا اگر همين عمل را نسبت به بنده انجام بدهد ضامن منافع او نمي نخستِ وجهِ ،که اين

 شخصِ آزاد سزاوارتر از بنده است.در اين فرض، 

اما در عين حال از کار و کسب او ممانعت کند، ضامن  ؛نکند زنداناگر شخصِ آزاد را  :ه عنوان نمونهب

نکند ولي مانع از کسب و کار او  زندانزيرا اگر همين کار را نسبت به بنده انجام بدهد و بنده را  ؛نخواهد بود

ه طريق سزاوارتر ضامن آن فرد آزاد بشود ضامن نخواهد بود و در اين فرض که نسبت به بنده ضامن نيست ب

 هم نخواهد بود. اين بيان وجه اوّل ازدو وجه شافعي است.

اين است که اگر صنعتگرِ باشد  مياصحاب مقطوع  المآن چه که در ک»محقّق سبزواري فرموده است: 

کند، تا زماني که او را به کار نگرفته  زندانگيرد  اجرت بدان تعلق مي ]معموالً[ آزادي را براي مدت زماني که

باشد برخالف انساني که در تملکِ کسي است ]= بنده[  زيرا منافع او در اختيارش مي ؛ضامن اجرتش نخواهد بود

                                                 
 )چاپ جديد([ 113، ص13]ج 981، ص1تذکرة الفقهاء، ج .6
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 .4«باشد بدين جهت که منافع بنده در اختيار صاحبش ]= سيّد[ مي

تعليقي افزوده ـ که بيانش گذشت  ـ« شرائع اإلسالم»يِ صاحب کتاب  برگفته« جواهر الکالم»در کتاب 

 .8«هيچ اختالفي ]در مسئله[ ]وجودِ[ چه رَسَد به غير صنعتگر، بدونِ»است و آن اين که: 
 زندانحرفه و صنعتگري را براي زماني در  صاحبِ]حابِسِ ظالم[ فقهاء ما قطع دارند که اگر  توضيح:

که حابِس از او کاري تا آن گاهي رآمدي کسب کند، توانسته اجرت و د گرفتار کند که معموالً در آن زمان مي

در دستِ خودش  ،صنعت و اين بدين خاطر است که منافع و دانشِبود منافع صنعتگر نخواهد  ضامنِ ،نخواسته

زيرا در اين صورت منافع اين بنده در اختيار و  ؛ملکيتِ مالکش قرار دارد تحتِکه  اي برخالف آن بنده ،قرار دارد

 باشد. تسلط صاحبش مي

 مانند: ،اند فقهاء قائل به ضمان شده شود که گروهي از از عبارت برخي از اصحاب ظاهر ميدوم: 

اگر از »: فرمايد او مي .شود ما عرضه ميو بيان در اين مورد کالمي دارد که با توضيح که  حقّق اردبيليم

 ضامن اجرتش خواهد بود. ،ار و قهر، فرد آزادي را به خدمت گيردروي اجب

شخصِ آزادي را به کار و خدمت بگيرد که مثالً موتور خودرويي را  ،اگر کسي از روي اجبارتوضيح: 

در اين صورت ضامن اجرت و دستمزد او خواهد بود و بايد بدو بپردازد. تا اين جا روشن شد که  ،تعمير کند

 است. ضمانت در کار

کند و مانع از کارِ پُر  زنداناما اگر از او خدمت و کاري نخواهد ضامن نخواهد بود و اگرچه فرد آزاد را 

ضامنِ منافعش نشده  ،3آورد ـ زيرا با قبض درآمد او شود ـ مثالً صنعتگر در هر روز درآمد فراواني به دست مي

الِ ديگري بدون رضايِ مالک باشد و درنتيجه ضامن است چون اين منافع مال نبوده است تا مصداق تسلطِ بر م

شود. پس تا زماني که صنعتگر را به کار نگرفته تسلطِ موجِبِ ضمان در کار نيست و منافع، مالِ آن صنعتگر 

 نيست و نه سببِ ضمان، و سبب ضمان منحصر است در به کار، يا به خدمت گرفتن صنعتگر.

تواند درآمدِ  آن هم کاري که در هر روز ميـ کسب و کار او گردد کند و مانع از  زنداناگر صنعتگر را 

اگرچه او  ؛ي او نخواهد بود باز هم حابِس، ضامنِ منافع کار تعطيل شده ـ با آن به دست بياورد اي قابل مالحظه

ي ماليت  هرا در اختيار و تسلط خود داشته باشد. دليل عدم ضمان اين است که منافع صنعتگر مالِ او نبوده و جنب

ي ماليت  جنبه ،نداشته است تا مصداقِ تسلطِ بر مالِ ديگري، بدون رضايت مالک باشد. به هر حال چون منافع

ندارد پس مالي هم تحت تسلط حابِس نگرفته است در نتيجه ضامِن هم نخواهد بود و زماني ضامِن خواهد بود 

                                                 
 .694، ص1الکفاية، ج .4

 .)چاپ جامعه مدرسين([ 55، ص98]ج 93، ص94جواهر، ج .8

 . در اختيار گرفتن.3
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 که از صنعتگر کار بخواهد و او هم انجام بدهد.

مال او را بدون ]گويا[ صنعتگر را به کار گيرد و خدمتي را از او بخواهد در اين مورد  وجهيبرخالف آن 

عوضي در اختيار گرفته و يا مال يا حقي را غصب، و يا تلف کرده که در اين صورت ضامن است. به نظر 

و منع  زندانن صنعتگري که اگر اگرچه در صورت منع کرد ؛رسد که اختالفي در اين مسئله ميان فقهاء نباشد مي

خاطر دفع مفاسد  تواند تحصيل مال کند، وجهي براي اخذِ اجرت و دستمزد وجود دارد و اين به از عمل نشود مي

 خورِ او از فقر بميرند و بر حابِسِ هاي فراوان ]احتمالي[ است؛ چون ممکن است صنعتگر و خانواده و نان و زيان

داللت بر  11ي اعتداء عالوه بر اين که آيه .هيچ مانعي نيست اش؛ ضمانت بر عهده در استقرارِ 11ظالم تجاوزگر

 .14«و مانند اينها همه داللت بر ضمان حابِس دارد 19و قصاص 11ي جزاي سيِئه جواز اعتداء دارد و نيز آيه
ام صاحب حرفه و صنعت بخواهد که کارش را انجام بدهد ]و او هم انج]حابِسِ ظالم[ از اگر  توضيح:

بنابراين در  .بدهد[ گويا مالِ او را بدون عوضي از آنِ خود کرده، ويا اين که مال يا حقي را غصب و يا تلف کرده

در صورت عدم  ،سابق بلکه در همان شقِ ؛اين مورد ضامن است و اختالفي در اين مسئله ميان فقهاء وجود ندارد

به تواند  توان قائل شد که صاحب صنعت و حرفه مي تواند با آن تحصيلِ مال کند، مي و منع از عملي که مي زندان

ي اجرت و دستمزد کند چون ممکن بوده  مطالبههاي فراواني که بر او تحميل شده است؛  دليلِ دفعِ مفاسد و زيان

 رار گرفته باشند.در سختي و عُسر ق او خانواده و اهل و عيال ،زندانکه در زمان 

ي شوري و نيز  از سوره 14ي  ي بقره، و آيه از سوره 491ي  توان با تمسّک به آيه عالوه بر اين مي

 قصاص، بر ضمانِ حابِس استدالل کرد.

دالئل ضمان منحصر به موارد »ي محقّق اردبيلي تعليق زده است:  بر نوشته اعلي اهلل مقامهوحيد بهبهاني 

و آنچه را که به زودي ذکر خواهد کرد نيز  15بلکه حديث ال ضرر وال ضرار ؛اردبيلي نيستمذکورِ توسط محقّق 

همچنان که بدان  ـ عوض هم هست ،براي آن حققطعاً  دليل و سبب ضمان است با اين که عملِ او حق است و

اُجرتِ  عوضِ ،سزاوار عوض خواهد بود و حق در اجارهبه دليل خدمت، و بدين جهت ـ اعتراف کرده است 

را که به حَسَبِ شرع و  مسمّات، و در برخي اوقات هم عوض، اجرتِ مثل خواهد بود پس چگونه آن چيزي

                                                 
 در متن اصليِ اين نوشتار.« عادي»ي  ي واژه . ترجمه11

ها قصاص دارد، پس هرکس  آيه: اين ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و ]هتک[ حرمت ي . ترجمه134ي  بقره، آيه ي سوره .11

 بر شما تعدّي کرد، همانگونه که بر شما تعدّي کرده، بر او تعدّي کنيد و از خدا پروا بداريد و بدانيد که خدا با تقواپيشگان است.

ند آن، بدي است؛ پس هرکه در گذرد و نيکوکاري کند، پاداش او ي آيه: و جزاي بدي، همان . ترجمه41ي  ي شوري، آيه سوره .11

 دارد. ي[ خدا است. به راستي او ستمگران را دوست نمي بر ]عهده

19 .            143ي  ي بقره، آيه ، سوره. 

 .519، ص11ر.ک: مجمع الفائدة والبرهان، ج .14

 .91، ص18الشيعة، جوسائل  .15
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گرداند؟! عالوه  گيرد[ بدون هيچ عوضي تلف و ضايع مي عقل و عرف داراي عوض است ]و عوض بدان تعلق مي

آيد و  مستأجر به مالکيت مُوجِر در مي تِاند: به مجردِ عقد اجرت از مالکي بر اين، همچنين در عقد اجاره گفته

دهنده  اي به اجاره کننده، و اجرتِ ملکِ اجاره اي به اجاره افتد و منفعتِ ملکِ اجاره مياز حين عقد اين اتفاق 

 ه است همچون بيع و صلح.ييابد. به عبارت ديگر اين انتقال دو سو انتقال مي

طور قهري بر گرفتن هر چيزي که عقد بر آن  فِ عقد بهخاطر همين انتقالِ دوسويه، هريک از دو طر به

 يابد. به هر حال، حالِ انتقال مي 16عضْگردد. و در نکاح نيز حق ]شوهر[ در عوض بُ واقع شده است مسلط مي

گردد، به  گونه که با پرداختن مالي، پردازنده، صاحبِ کاال يا جنس مي حق با حالِ مال، يکسان است يعني همان

دهد بايد از عوضِ آن برخوردار گردد و هيچ فرقي ميان  که منافع عملِ خود را ارائه ميکسي آن  ،همهمان نحو 

 .14«شرع و عادت نخواهد بود ،مال و حق به حسب عرف، عقل

براي  ـاگر صنعتگر آزادي را »ي وحيد بهبهاني، صاحب کتاب رياض المسائل گفته است:  خواهرزاده

کند ضامِن اجرت نخواهد شد البته در صورتي که او را به کار  زندانگيرد ـ  مدتي که عادتاً اجرت بدان تعلق مي

 و خدمت نگمارد.

ي آزاد، در اختيار حابِس قرار  ا منافعِ صنعتگر وصاحب حرفهراند: زي ]در استدالل به عدم ضمان[ گفته

را به کار  او کرده باشد و زندانرا  او عملي که صرفاً براي آن عملرا اجير کرده باشد براي  او گيرد ـ چه نمي

 .ـ  نگرفته باشد، يا به کار گرفته باشد

هم آماده کار بوده  او گذشته باشد و او زندانرا براي مدت معيني اجير کرده باشد و زمانِ  او بله اگر

هر دو مالِ محض  ،بنده که با منافعششود نه به خاطر غصب، برخالف   است، اجرت به جهت اجاره مستقر مي

کفاية هم تصريح به قطع کرده است کتاب شوند. ظاهر عبارت فقهاء قطع به عدم ضمان است که در  محسوب مي

متصور است مبني بر اين که، اين  اي که اگر اين قطع، تمام باشد از حيث اجماع تمام است وگرنه در آن مناقشه

ت ضمان نه غصب؛ بلکه به خاطر اين که اوفکند آن هم به جهت  تفويت ميحابِس است که منافع محبوس را 

شده است و بر همين مطلب هم مقدس اردبيلي در  او موجبِ زيانِ نفي شده ]در حديث ال ضَرَرَ و ال ضرار[ بر

 18اند. بر آن آگاهي داده ،ام علّامه ]وحيد بهبهاني[ در حواشي خود بر آن شرح و دايي دشرح خو

                                                 
 . ازدواج، عقد ازدواج، مَهْر و فَرْج.16

 .614حاشية مجمع الفائدة والبرهان، ص .14

صنعتگري را براي مدتي زندان کند که حابِس اگر به عنوان مثال:  :صاحب کتاب رياض المسائل اين چنين گفته است توضيح: .18

و را به کار و خدمت نگمارد ضامن اجرت اتواند در آن مدت زمان هم، اجرت و دستمزد کسب کند، در صورتي که  معموالً مي

خاصي و را براي انجامِ عمل ازيرا منافع صنعتگر در اختيار حابِس قرار نگرفته است تا ضامن شود و تفاوتي هم ندارد که  ؛شود نمي
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اختصاص داشته به صورتي که زندان مستلزمِ تفويت نباشد من اين است که شايد نظر اصحاب  نظر قوي

بلکه شايد مرادشان فقط فوات ]منافع[ بوده و چه بسا همين نظريه از ـ ؛ همچنان که آن را فرض کرديم  ـباشد 

اند تصريح دارد، اما در عنوان  با اين که به آنچه اصحاب گفته او دليل کهاين کتاب تذکرة الفقهاء استفاده گردد به 

]و  13شود نه فوات چنين فرموده: منفعت بدن انسان آزاد به سبب تفويت، مورد ضمان ]حابِس[ واقع مي بحث اين

 فوت شدن به خوديِ خود[.

اجرت بدان معموالً[  ]وکه عادتاً ـ را براي مدتي  او گردد که تفاوت بين دو مقام در آن جايي آشکار مي

 زندانتوانست اجرت را تحصيل کند،  نکرده بودند مي زندانرا  او اگر ]بدين گونه که[کند؛  زندانـ گيرد  تعلق مي

شود و درنتيجه ضامن است چنانچه آن دو ]= اردبيلي و وحيد[ همين را ذکر  سبب تفويت منافع ]محبوس[ مي او

سبب تفويت  او زندانتوانست اجرتي تحصيل کند،  هم نمي او نکرده بودند زندانرا  او اند؛ و اگر چنانچه کرده

همچنان که همين مطلب را از کالم آنان  ؛منافع نخواهد بود. اين همان مراد اصحاب است در حکم به نفي ضمان

 .11«احتمال داديم

براي مدتي  ي راو کاسب صنعتگر ،شود که اگر ظالم آشکار مي ييتفاوت ميان دو مقام آن جا توضيح:

توانست کسبِ درآمد  کرد مي نمي زندانرا  او که اگر]بدين گونه[ گيرد  تعلق مي او کند که عادتاً اجرت به زندان

از ميان ]کاسب[ شود که منافع  ، ظالم باعث ميزندانزيرا با  ؛شود سبب تفويت منافع محبوس مي زندانکند، اين 

توانست اجرت و  هم نمي او نکرده بود و در عين حال زندانرا  او ولي اگر .پس درنتيجه ضامن است ؛برود

مراد است سبب تفويت منافع نخواهد بود و ضماني هم در کار نخواهد بود و اين  او زنداندرآمدي کسب کند 

 حکم کردن به نفيِ ضمان. ،اصحاب از

زبور براي کساني که فسادِ احتمال م»را ردّ کرده و فرموده است: قول صاحب کتاب جواهر الکالم آن 

اند  ظالم فرض کردهکردنِ فردِ  زندانبلکه اين که مسأله را در  ؛کلمات اصحاب را مالحظه نمايد پنهان نيست

همانند کالم صريح در عدمِ ضمان است و اگرچه سبب بوده است و مراد از تفويت در عبارت تذکرة الفقهاء: 

                                                                                                                                                        

و را براي مدت معيني اجير کند و او را به آن کار نگماشته باشد يا اين بدان کار بگمارد. در صورتي که ااجير کرده باشد ولکن 

ا مدت زندان رزي ؛خاطر غصب خاطر اجاره نه به گيرد به اجرت بدو تعلق مي ،ي کار باشد و هم آمادهاباشد و  زمانِ زندان گذشته

باشد و چون اجير  ون آزاد است و در زندان نيست و آماده ارائه خدمت و منافع صنعت و دانش خودش نيز ميو اکناگذشته است و 

خاطر غصب. آنچه از ظاهر عبارات فقهاء آشکار  شده است پس بستانکار حقِ عملِ خود است بدين دليل که اجير است نه به

 شود قطع به عدم ضمان است. مي

 .)چاپ جديد([ 113، ص13ج] 981، ص1تذکرة الفقهاء، ج .13

 .16، ص14رياض المسائل، ج .11
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رده است اقتضايِ ضمان دارد اگر متعلق به تلف اموال باشد و ]از االستيفاء... بنابراين که تسبيبي را که ذکر ک

شود چنان که قاعده نفيِ ضرر و ضرار ]در  معدوم است پس درنتيجه تسبيب تلف متصور نمي ،حرّ طرفي[ منفعتِ

ل اقتضاي ضمان کند که شام اي گونه حديث ال ضَرَرَ وال ضِرارَ[ و آيات مذکوره ]توسط محقّق اردبيلي[ اگر به

کند به سبب منع از عمل  اين قاعده اقتضاي ضمان مي که کند چون فرض ]مورد بحث[ شود، فقه نوي را ايجاد مي

که مبناي فقهشان ـ ي اهلِ سنت  دانستي عامه]پيش از اين[ يا سود بردن به سبب مالَش و غير از اين موارد که 

چه رَسَد به فقهاي اماميه که بنيان فقهشان بر  اند قائل به عدم ضمان شدهـ قياس و استحسان است ي  پايهبر 

قواعد ثابت و استوار اهل بيت عصمت و طهارت است پس وجهي براي قائل شدن به ضمان در فرض مزبور 

زيرا انسانِ حرّ و آزاد به هيچ وجه تحت يد و تسلط  ؛اند وجود ندارد همچنان که اصحاب اماميه بدان قطع يافته

 بلکه منافعِ ؛داخلِ در تسلط شود ولو شرعاً ،همچون مال او ين که منافعش هم همراهِ باشود تا ا کسي داخل نمي

ستم و گناه  او کردن آزاد و ممانعتِ از عملِ زندانبا  او همچو لباسش باقي است بر اصالتِ عدم ضمان اگرچه او

 .11«کرده است

داورِ ميان ما و صاحب کتاب جواهر است.  ،دليل کههاي ضمان ]حابِس[ خواهد آمد  دليل مؤلف گويد:
پيرامونِ آنچه که در کالم وحيد بهبهاني و صاحب کتاب رياض مبني بر هراسِ آن دو از اجماع وارد شده است، 
بايد آگاهي بدهيم که اين مسأله در کتب فقهاء قديم طرح نشده، و فقط در برخي از کتب طرح شده و گواه اين 

عايدش  او کند و سودي از زنداناگر صنعتگري را »د: ايفرم ميکه است عاملي سيّد جواد فقيه متتبع گفته، کالم 
حکام ، تحرير األ11که اين کالم مورد قطع اصحاب در کتبِ کفاية الفقه، شرائع اإلسالم، المختصر النافع ،«نشود

باشد و  مي 18و الروضة البهية 14، مسالک األفهام16، المهذب البارع15مين، تبصرة المتعل14ّرشاد األذهانإ، 19الشرعية
است اما من  ]از عدم ضمان[؛ الفقهاء قطعي بيان نشده است و فقط گفته است: آن ]ضمان[ اقوي  در کتاب تذکرة

  .13«متعرض آن نشده استام،  در آن کتبي که جست و جو کردهبه غير از تذکرة در کتاب ديگري چيزي نيافتم و 

                                                 
 .)چاپ جامعه مدرسين([ 58-56، ص 98ج]و  41و  41، ص94، جالکالم الجواهر .11

 .144المختصر المنافع، ص .11

 .511، ص4تحرير األحکام الشرعية، ج .19

 .445، ص1إرشاد األذهان، ج .14

 .118صمين، تبصرة المتعلّ .15

 .143، ص4المهذّب البارع، ج .16

 .153، ص11مسالک األفهام، ج .14

 .18، ص4الروضة البهية، ج .18

 .84، ص18مفتاح الکرامة، ج .13
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 هاي ضمان دليل

 ي شريفه: دو آيه :نخست

ا.                          
91 

 ب.            
91 

 ،کردن انسان آزاد کاسبِ پُرکار و از ميان بردن منافعش در شرع، عرف و لغت زندان :به اين بيان که

شود و  آيد و به حکم اين دو آيه مقابله به مثل که همان حکم به ضمان باشد جائز مي شمار مي و سيّئه به 91اعتداء

و  94، داللت اين دو آيه بر حکم وضعي پيش از اين بيان شد و گذشت و شيخ99بحث پيرامون قاعده اِتالف

 هم بر قاعده اتالف با همين دو آيه استدالل کردند. 95ادريس ابن

 

 مال است ،دوم: عملِ انسانِ آزاد

 او آيد چون شمار مي به او عنوانِ ملکيت ذاتيِ تکويني، ملکِبه کار و عمل انسان آزاد پر کسب و کار؛ 

اين حق را دارد که در نفسِ خود و شؤون آن دخل و تصرف کند پس درنتيجه عملش نيز با عنوان ملکيت 

مال است که  او مان ملکيتِ ذاتيِ تکويني است. همچنين عملِتر ه است چون ملکيتِ قوي او اعتباري مِلکِ

ي عملش واقع شود و  و نيز جايز است قيمتِ مبيع در خريدن، و يا اجاره ،توان در برابرش مالي بدو بخشيد مي

آيد و کسي باعث فوت و از بين رفتن آن شود،  مال به حساب مي او مال بدو اعطاء شود؛ بنابراين هرگاه عملِ

                                                 
 .134ي  ي بقره، آيه سوره .91

 .41ي  ي شورى، آيه سوره .91

 تجاوز. :. تعدي91

 تلف کردن و از بين بردن. .99

 .61، ص9المبسوط، ج .94

 .481ص، 1السرائر، ج .95
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ن[ يکي از موجباتِ ضمان است و اين دقيقاً فتزيرا ضمانِ فوات ]= از بين ر ؛شود بر گردنش مستقر مي ضمان

 همان ضمانِ تلفِ حکمي است که بحث آن در مبحث وَلَد و کنيز دزديده شده از شيخ انصاري گذشت.

پس به چه دليل آيد،  شمار مي اگر کسي ايراد و اشکالي مطرح کند مبني بر اين که اگر عملش مال به

 شود؟ مستطيع نمي او شود و حاصل نمي او استطاعت در حج براي

در پاسخ بايد گفت: مراد از استطاعت و توانايي در حج، استطاعتِ فعلي و کنوني است، نه استعداد و 

 96آيد. قدرت بر استطاعت و اين از روايات حج بر مي

ي فقيه متتبع، سيّد عاملي  آيد ـ فرموده شمار مي آزاد، مال بهام ـ مبني بر اين که منافِعِ انسان  گواهِ گفته

گويد: سخنِ از روي تحقيق اين است که بگوييم: قائل شدن به اين مطلب که منافع معدوم است،  است که مي

بلکه يا آن منافع دارايِ وجود است و يا وجودش در تقدير است و به همين جهت است که مال  ؛باطل است

شود  بر موجود يا آنچه که در حکمِ موجود است وارد مي ،زيرا عقد فقط ؛گيرد ه و موردِ عقد قرار ميشمار آمد به

و شکي نيست در اين که جايز است اجرت دَين باشد پس اگر منفعت به چيزهايِ موجود ملحق نشود به معني 

راي فقهاء صحيح است که بگويند: ي دَين در مقابل دَين خواهد بود ]که اين قِسم باطل است[، درنتيجه ب معامله

منفعت و اجرت است و منفعت و اجرت را در اختيار دارد و چون آن منفعت را رها کرده است  آن عامل مالکِ

، و از مالِ خودش او خودِ ،پس درنتيجه سبب تلفِ منفعت و اجرت ،تا اين که در ملکيتِ خودش تلف شده

و  93و شبيه به آن دو، جاري بر اصلِ ضمان است و إبراء ذمّه 98و اجير خاص 94باشد و مسأله اجرت دندان مي

 ؛اجرت دندان و اجير خاص ممکن و آسان است ي را رد کند. پاسخ از مسأله تواند اصل ضمان فقط مي ،41تعيين

و مفتاح  41در تذکرة الفقهاءهمين مطلب را بلکه منشاء اين گفته که منافع معدوم است از اهل تسنن است چنانچه 

                                                 
 از ابواب وجوب حج و شرائط آن(. 8)باب  99، ص11وسائل الشيعة، ج .96

مراد از ضِرس يا دندان اين است که کسي از دندانپزشکي وقت بگيرد و پزشک هم در آن وقت بيماري را نپذيرد و آن شخص  .94

 که در اين صورت ضامن اجرت پزشک خواهد بود. ،هم در ساعت مقرر حاضر نشود

که صاحب کار  ،اش بياورد و مصالح آماده نباشد و عمله در آن روز کاري نکند و معطل شود را براي کار در خانه کارگريمثالً  .98

 اجرت أو را ضامن خواهد بود.

 هاي فوق از اجرت خود بگذرند و ادعاي طلب نکنند. مراد از ابراء ذمه اين است که پزشک يا عمله در مثال .93

عوض از گرفتن تمام اجرت خود مثالً نيمي از آن را  کارگرمثال فوق اين است که هريک از پزشک و  دو مراد از تعيين در .41

 تومان بپرداز. 15111تومان است و امروز که مصالح نبود،  51111طلب کنند مثالً عمله بگويد مزد يک روز کاملِ کار 

 .)چاپ جديد([ 14، ص18ج] 131، ص1تذکرة الفقهاء، ج .41
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 کنند. از اهل سنت نقل مي 41رامةالک

 

 ي آن و قاعده سوم: حديث ال ضَرَرَ

کند و چيزي هم  زندانکند؛ چون اگر ظالمي کاسبِ آزادي را  ي الضرر ضمان را ثابت مي قاعدهحديث و 

شود که کاسب زيان ببيند و اين قاعده يعني ال ضرر متحمل شدن زيان را براي کاسب نفي  نپردازد باعث مي او به

 شود. کند و درنتيجه ضمانِ حابِس ثابت مي مي

فقط  ،زيرا آن قاعده ؛کند ي الضَرَر حکم شرعي را ثابت نمي مکرراً بيان شده است که قاعده بر اين دليل:اشکال 

کند عالوه بر اين که اين قاعده در فرض تقابل دو ضرر  کند و حکمي را ثابت نمي حکمِ ضرري را نفي مي

 يابد. اش، ثبوت ضمان بر يکي از اطراف الزم آيد و شاملِ ديگري نگردد، جريان نمي که به واسطه اي گونه به

 

 ئيهي عقال چهارم: سيره

پرکسب  بدهکاريِ حابِس و مانع از عملِ انسانِ حرِ]ثبوتِ[ بر  ،مبني است بر بنايِ عاقالن ئيهي عقال سيره

کني.  هاي دولتي و کشورها مشاهده مي ي دادگاه صادر شده و کار همچنان که همين بناي عقالء را در احکامِ

از ظاهر کالم محقّق  ،طور عمومي فقط اختصاص به مانع ندارد همچنان که اين اختصاص ي عقالئيه به سيره

و کسي هم اين سيره را رَدْع و بازداشت نکرده است مگر همان ادعاي اجماع بر عدم ضمان و  49آيد خوئي برمي

 ف را با عدم طرح مسأله از طرف قدماي از اصحاب شناختي.تو وجود مخال

 

 پنجم: عدمِ وجود تفاوت ميان دو مسأله

آزادي را براي کاري اجير کند و ]ظالم[ فرد منظور از دو مسأله، همين مسأله و اين مسأله است که اگر 

گماردش و عاملِ اجير هم کاري نخواهد و به کاري ن او کند و از زندانعمل  را در همان زمان خاصِ او سپس

کرده است استقرار  زندانکه عامل را  اي ي عمل باشد؛ حال پرسش اين است آيا ضمان بر اين اجيرکننده آماده

جامع »ضمان شده است و صاحب کتاب  قائل به قولِ واحدِ 44«ب البارعالمهذّ»يابد يا نه؟ صاحب کتاب  مي

                                                 
 .89، ص18الکرامة، جمفتاح  .41

 .96، ص1اح الفقاهة، جبمص .49

 .151، ص4المهذّب البارع، ج .44
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در ضمانِ اجرت هيچ نزاعي نيست و صاحب کتاب کفاية  ،کهبه نقل از حواشيِ شهيد نوشته است  45«المقاصد

سپري گردد و  او زنداناند اگر عامل را براي مدت معيني اجير کند و زمانِ  الفقه نوشته است: برخي علماء گفته

و قول استقرار اجرت در  46شود. ي عمل بوده باشد بعيد نيست اجرت بر گردن حابِس مستقر مي عامل هم آماده

ي  شهيد ثاني در بحث اجارهو  44ي تذکرة الفقهاء ي علّامه است در بحثِ اجاره ي اخير همان قولِ برگزيده مسأله

ولي صاحب کتاب  43است و محقّق اردبيلي همين قول را در مجمع الفائده تقويت کرده است 48مسالک األفهام

تعيين وقتِ خاص به دقتِ نگريسته است و هيچ ترجيحي نيز در  در استقرار ضمان در فرضِ 51قواعد األحکام

وجود ندارد و عدمِ استقرار ضمان در شرائع  59و غاية المراد 51و إرشاد األذهان 51کتابِ غصب تذکرة الفقهاء

، 53و الروضة البهية 58، مسالک األفهام54، تعليق اإلرشاد56، جامع المقاصد55، تحرير األحکام الشرعية54اإلسالم

 است.آمده ، 61مفتاح الکرامة کتاب ن که درهمچنا

 

 براي تو آشکار گشت که در اين جا دو فرع بلکه سه فرع وجود دارد.

اجرت بر  استقرارکاري نخواهد، در  او کند و از زندانرا  او اگر عامل را براي کاري اجير کند و سپس ـ7

                                                 
 .111، ص6جامع المقاصد، ج .45

 .695، ص1الکفاية، ج .46

 .)چاپ جديد([ 133، ص8ج] 916، ص1تذکرة الفقهاء، ج .44

 .134، ص5مسالک األفهام، ج .48

 .514، ص11مجمع الفائدة و البرهان، ج .43

 .119، ص1األحکام، جقواعد  .51

 .)چاپ جديد([ 1198مسأله  ،113، ص13]ج 981، ص1تذکرة الفقهاء، ج .51

 .445، ص1رشاد األذهان، جإ .51

 .936، ص1غاية المراد، ج .59

 .185، ص9شرائع اإلسالم، ج .54

 .511، ص4تحرير األحکام الشرعية، ج .55

 .111، ص6جامع المقاصد، ج .56

 .446، ص3(، جکرکيآثار محقّق  ي ي ارشاد )در موسوعه حاشيه .54

 .153، ص11مسالک األفهام، ج .58

 .18، ص4الروضة البهية، ج .53

 .81، ص18مفتاح الکرامة، ج .61
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اند و برخي  برخي مايل به عدم استقرار شده و حابِس چند وجه متصور است که برخي مايل به استقرار ي عهده

 ،اند و ترجيحي هم در کالم برخي از آنان نيست. البته اين فرع ي دقت در استقرار ضمان نظر کرده هم با ديده

 مورد اختالف فقهاء است.

 زندانهمان زمانِ  ،معين نسبت به تعيين زمان معيني براي عقد اجاره که خودِ آن زمانِ ،وّلاهمان فرع  ـ9

چنانچه همين قول از  ؛يعني استقرار اجرت هستند ؛عامل است. فقهاء در اين فرع، قائل به استقرارِ قولِ واحد

 نقل شد. «المهذب البارع»

اگر عامل را براي کندن دندانش اجير کند و پس از گذشتِ زماني که کندنِ دندان در آن ممکن باشد  ـ3

، قائل به ضمانِ هدسر زولي تأخير از سوي مستأجر  ه،ي کار خودش بود بهبودي يافت، در حالي که عامل آماده

 اند. مستأجر شده
اگر کسي، ديگري را براي کندن دندان خود اجير کند و پس از گذشتن زماني که کندنِ دندان در  توضيح:

بوده است، در اين  انجام کار کندن دندان ي آماده ،آن زمان امکان داشته است و اجيرکننده بهبودي يافت و اجير

بوده است. در اين فرع گفته شده است که ضمان اجرت بر مستأجر  او و تأخير هم از سوي ،فرع مستأجر مقصّر

 خواهد بود.

بلکه ما قائليم که عقد  ؛اجاره به زمانِ معين است اجماع فقهاء جايِ تعلقِ محل»سيّد عاملي فرموده است: 

طور قطع اين عوض خود را بخشيده است پس براي ديگري هم الزم است که  موجب دو عوض است و به

اگر چه  ؛عوضِ ديگر را ببخشد همچون نفقه و مهر زن که براي زن پرداخت نفقه در صورت تمکين واجب است

بلکه  ،تسليم کند هرگاهي که مَهرش تسليم شودگرفته نشود همچنان که بر زن واجب است که خود را  او کام از

 اجرت است. ضامنِ ،اند: اگر عاملي را براي کندنِ دندانش اجير کند گفته

گردد و  منقطع ميعدم ضمان شک تأخير از سوي مستأجر بوده است پس به سبب اين تأخير، اصل  و بي

 .61«گيرد دربر نمي گويد منافع انسان آزاد ضمانتي نيست محل نزاع را که مي اي قاعده
ي مستأجر، مورد اجماع  در جايي که اجاره به زمانِ معيني تعلق گيرد، ضمانِ اجرت بر عهده توضيح:

يعني اگر در مثال دندان، کسي، شخصي را براي کندنِ دندان خود در فالن روز و فالن ساعتِ معين اجير  ؛است

ي دندان پزشک براي کندنِ دندان، متعلق به آن  که اجاره شود؛ بدين دليل ي مستأجر مستقر مي کند، اجرت بر عهده

گردد؛ بلکه صرفِ عقدِ اجاره موجبِ  ي مستأجر مي زمانِ خاص بوده است و همين، باعثِ استقرار اجرت بر عهده

گردد. مثالً مستأجر، اجير را براي کندنِ دندان اجير کرده است در مقابلِ  رد و بَدَل شدن دو عوض از دو طرف مي

هم پذيرفته است که دندان را در مقابل آن اجرت بِکَند. به عبارت ديگر از هر دو طرف، عوضي بر  او اجرتي، و

هم اجرتِ اجير را بدهد. همچنان که اگر زوجه خود را  او را بِکَند و او آيد يعني اجير دندان ي ديگري الزم مي عهده

شود و از سوي ديگر هم اگر  ي زوجه بر مرد واجب مي ت نفقهکام نگرفته، پرداخ او تسليم مرد کند و زوج هنوز از

                                                 
 .81، ص18مفتاح الکرامة، ج .61
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واجب است که از مردم تمکين کند. به عبارت ديگر اگر عقد زناشويي بين زن و  او مهريه، تسليم زوجه شود، بر

شود، و از سوي ديگر هم اگر مهريه به زوجه  مرد برقرار شود با همين عقد پرداخت نفقه بر مرد واجب مي

د واجب است که در مقابل زوج تمکين کند؛ بلکه مستأجر در صورتي که اجير را براي کندنِ دندانِ پرداخت شو

ي کار بوده  آماده ،خود اجير کند، و پيش از سپري شدنِ زمان اجاره، دندانش خوب شود و در اين مدت هم اجير

بوده؛ پس  او اجاره از طرفِ چون که تأخير تا سپري شدن مدتِ ؛است، مستأجر ضامنِ اجرتِ اجير خواهد بود

 .شود منقطع مي ضمانتعدم اصل 

ملکيت مال االجاره را  ،پس از اين که عقد اجاره»صاحب کتاب جواهر در ذيل فرع دوم گفته است: 

است و بهره نبردن از عمل موجِر فقط به جهت کوتاهي در کارکردِ مستأجر است که  اقتضاء کرد، اين ]خودِ[ دليل

برداري کند و زمان عقد اجاره گذشته است و اصل عدمِ بطالن عقد  بهره]فردِ کاسب[  او از عملنتوانسته است 

گونه که اصل اين است که زمانِ متعلّقِ عقد اجاره با زمان ديگري قابل جايگزيني نيست و  اجاره است همان

ک به جهت کندنِ دندانش شايد مثل اين مطلب باشد آنچه گفته شده است که اگر فردي قراري را با دندانپزش

دردِ دندان تسکين يابد و به همين جهت مستأجر به دندانپزشک مراجعت نکند تا زمان  ،تعيين کند و پس از قرار

عمل  ي بگذرد در حالي که دندان پزشک در همه مدت تعيين شده در انتظار مستأجر آماده او تعيين شده براي

زيرا عقد  ؛اند در اين صورت فقهاء حکم به ضمان کرده .بوده استنشسته است و تأخير فقط از ناحيه مستأجر 

و فرض بر اين است که ديگر محلي  ، دارد،ملکيت مال االجاره را بر همان وجهي که بيان کردم ياجاره اقتضا

ر پس د باشد. ، و عدمِ قيام غير متعلقِ عقد به جاي عقد ميعدمِ فسخِ ،براي عمل موجِر باقي نمانده است و اصل

خاطر اين که  است به او اين صورت دندان پزشک همانند اجير خاص است و همچنين است آنچه که همانند

 .61«دندان کندن خصوصيتي ندارد
صاحب کتاب جواهر در توضيح فرع دوم فرموده است: دليلِ ضمانت مستأجر دو چيز است؛ يکي  توضيح:

کند به عبارت ديگر  اجاره، مالکيتِ ثمن را اقتضاء ميآور است يعني عقد  عقد اجاره که به خوديِ خود ضمانت

شود و اين که مستأجر نتوانسته از  همين که مستأجر، اجير را اجاره کرد، اجير، مالکِ ثمن و قيمتِ عملِ خود مي

 ،زيرا اجاره داده است تا زمان ؛ر بودهخود مقصّ او باشد و ي خودش مي مند شود، به عهده منفعتِ عملِ اجير بهره

سپري شود و اصل هم عدمِ بطالنِ اجاره است همچنان که اصل، عدمِ قيامِ زمانِ متعلقِ به عقد است در مقامِ زمان 

و مانند همين است آن جايي که مستأجر کسي را براي کندن دندانِ خود اجير کند و پس از سپري شدنِ مدت 

ي کار خود بوده  ر هم در آن مدت زمان، آمادهزماني که کندن دندان در آن ممکن باشد، مستأجر خوب شود و اجي

مقتضيِ مالکيت  ،زيرا عقد ؛که در اين صورت مستأجر ضامن است ،است و مستأجر کار را به تأخير انداخته است

اجرت، براي اجير است و در اين صورت که مستأجر دست دست کرده و به تأخير انداخته تا مدت سپري شده و 

اقي نمانده است و اصل عدمِ فسخ اين عقد، و عدم قيامِ غيرِ متعلق عقد، در مقام عقد فرصتي براي عملِ اجير ب

 باشد. مي

                                                 
 )چاپ جامعه مدرسين([. 53و  58، ص98ج] 41، ص94، جالکالم الجواهر .61
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 ،آن زمان خاصي وارد نشده است ي[ ]باره ي کندنِ دندان به دليل اين که در ظاهراً مسأله :مؤلّف گويد

اند  وّل شدهارت در قسم شود نه در فرع دوم و آن کساني که قائل به عدم استقرار اج داخل در فرع نخست مي

 اند؟! چگونه در کندن دندان حکمِ به ضمان کرده

زيرا عقد اجاره در هر دو موجود است و مستأجر  ؛کند وّل و دوم نمياي فرقي بين فرع  افاده ،و عقد اجاره

 وّل و دوم باشد؟اپس چگونه عقد اجاره فارقِ بين فرع  ،برد ي نميا در هر دو استفاده

وّل حکم به عدم اکه در فرع سوم حکمِ به ضمان، ولي در فرع  ،وّل و سوم در چيستاع پس فرق بين فر

 اند. ضمان کرده

گانه تفاوتي با هم در حکم ندارند و در هر  ظاهر اين است که ـ اگر چه خداوند داناتر است ـ فروع سه

که  نيز اينحرّ ضمانت ندارد و مبني بر اين که منافع انسان  مدعا شده، ي کنيم و قاعده سه، حکم به ضمان مي

ضمان، در فرع دوم و سوم بنابر  هبفقهاء آور است و حکم  شود، پس ضمان منافع انسانِ حرّ مال محسوب مي

قائلين به ضمان در فرعِ و همچنين حکم ـ ، نقل کرديم  69گونه که از کتاب مفتاح الکرامة همانـ قاعده است 

 نخستين ]همه[ باطل است.

اند  اند يا نتوانسته وّل قائل به عدم ضمان شدهاشود کساني که در فرع  و همچنين از آنچه گذشت ظاهر مي

 تمام نيست. ،اند که ميان دو قول ترجيح برقرار کنند، يا در قول به ضمان اشکال داشته

ي  گانه ي فروع سه هي آن در هم واسطه بهضمان، آور است و  ي گفتار اين که: منافعِ انسانِ حرّ ضمان نتيجه

محقّقين بزرگي چون مقدس اردبيلي، وحيد بهبهاني و صاحب رياض المسائل که گونه  همانشود  ثابت ميگذشته 

 با ما همراهند. قدّس اهلل اسرارهم 64ـ که عبارتشان را نقل کرديم ـ و آيةاهلل سيّد جعفر مروّج

 است. و اإلکرام و سپاس از آنِ ذات ذوالجالل

                                                 
 .89، ص18مفتاح الکرامة، ج .69

 .85-45، ص 1هُدى الطالب، ج .64


