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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(٘)ٖ7
ضمان اجلاين ألجور الطبيب وتعويض ما خيسره اجملين عليو

ف روع :سبببا ان أ ببا ادلببال ابدلعاكلببة اه راىيببة ىببو كببن أ ببا ادلببال ابلباطببا وهببو ك ببمول للنهببي يف قولببو عببا
(ال ََتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِِبل ِ
ْباط ِل) وأن أ ا ادلال ابدلعاكلة ادلضطر إليها ليس أ بالا للمبال للباطبا إال كبا اسبِّ
ْ ْ َْ ْ

دما ذ رانه ،ولكن بقى بعض الفروع ادل كلة
وكنها انو لبو عمبد الطبيبو أو بمه إكبراض كبا  ،مبا لبو أعطباه لوامب وبابِّلي ابرض السبرطان أو االيببوال
أو اهيببدز أو مىببا ،أو رش علببى وزهببو بباز األعصبباب أو أخاوببو واهنببارت أعصببابو أو أابببيو ابلك بببة إ آخببر
عمره أو لفًتة حمدلة ،أو أابيو برزفة يف يده أو كبو ذلك وها لو ادلطالبة ابلِّعويض؟
وادلرال ابلِّعويض أكور ثالثة
األول كا يراه ال رع أو العرف أو أىا اخلربة عويضا عن ىذا الفعا ادلِّعمد.
ال اين عويض أزرة عالزو.

ال ال ب عويضببو عمببا سياسببره كببن عملببو يف احلببال وادلس بِّقبا مببا لببو ببان ذم بارا أو بنببامبا أو حببدالا أو ا ب با
وكسببر يببده أو اعمببى بصببره أو ببان حماكيب ا أو خطيبب ا وقطببك لسببانو أو ببم ذلببك ،وىببذه ادلسب لة ،مببا ىببو واضب ،
كبِّلببى ببا كنببذ القببدم ولكببن ببر االب بِّالمب ببا يف ىببذا العصببر ،بببا ببرت بعببض كصبباليقها ادلِّعمببدة علببى كس بِّو
البسببيطة إذ كببن ادلعلببوم ان العديببد كببن ال ببر ات الكببرب ِّعمببد إ ببال أن بواع كببن األك براض عببرب ز براثيم وككببروابت
كطورة خمِّربايا (أو كطلقا) ن ر ادلرض بني الناس ي بيعهم األزهزة واأللوية بعد ذلك وًتب أرابحا خيالية.
رأي املشهور

قد يقال ابلعدم ،إذ الوازو ىو الدية أو االرش واحلكوكة وال و األ ر كن ذلك ،والدية ىي يف مثانية
ع ر أكرا كن األعيان وىي (ادل هور ما يف ف الل ام و مه أن (الِّقدير يف مثانية ع ر) كن األعيان ال
ادلناوك اليت سِّعروها يف ادلقصد ال اين إن كامب هللا
ال ببعر ،والعينببني – وكنهببا األزفببان – واألنببف ،واألذنببني ،وال بفِّني ،واللسببان ،واألسببنان ،والعنببا ،والل يببني،
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واليدين ،والرزلني ،واألاببابك ،والظهبر ،والناباع ،وال بديني ،والبذ ر ،واخلصبيِّني ،وال بفرين)( )1واكبا يف ادلنباوك وبان
يف العقببا والس ببمك وض بومب البص ببر وال ببم وال ببذوس و عببذر االن بزال وس ببلس الب ببول ،الدي ببة ،ويف أبعاض ببها (أو أبع بباض
بعضها – على فصيا) االرش واحلكوكة.
وأكا األرش وفيما عداىا ،وىذا ىو ادل هور با لعلو كبو اجملمك عليو.
وبنامب على ىذا القبول وبان أخبذ اجملب عليبو كبن ا باين األ بر كبن الديبة أو األرش ىبو كبن أ با ادلبال ابلباطبا،
عكس الرأي اآليت.
الرأي اآلخر :الضمان؛ لألدلة التالية:
وقببد يقببال ابن عليببو الديببة كللِّهببا ،مببا عليببو ضببمان العببالج وك با سياسببره كللببة اخببر اس بِّنالا إ ان أللببة

الديببة بِّهببا وال نفببي ببم ذلببك( )2دمببا ببان كصبببو أكببر آخببر إذ الديببة كقابببا قطببك اليببد ك ب الا ،واكببا ضببمان أزببرة
العببالج وموضببوع آخببر ِّبباج إ لليببا آخببر وببان ثبببال وبهببا وإال و ابببالة عببدم الضببمان حمكمببة ،و ببذلك ضببمان
خسائره ادلسِّقبلية دما يعده العرف كقابالا لو وانو كوضوع آخر.
وقد يسِّدل على ثبوت الِّعويض والضمان ،بوزوه
ضرر وَال ِ
ض َر َار))
(( َال َ َ َ َ
ضرر وَال ِ
ض َر َار))( )3وان ا اين قبد اضبر ابجملب عليبو كبن ا هِّبني
األول :قولو ابلى هللا عليو والو وسلم (( َال َ َ َ َ
االخريني أيضا وعليو الِّعويض وزرب سره ،والدية عوض عن وقده يده ك الا ال عن األخمين.
ولكببن ىببذا كبب علببى ببون ال ضببرر كن ب لنحكببام ويقببال حين،ب ابذ عن ببائها للضببمان ،اكببا علببى القببول ادل ببهور
كن وهنا انوية لل كم الضرري ال م ،وال؛ اللهم إال على وزو لطيف ذ رانه سابقا وفكر وأتكا.
ان السبب ضامن ،وىي كربى عقلية ارتكازية

الث اين :ان السبببو ضبباكن ،وىببذه ببرب ار كازيببة عقالئيببة ،وقببد يس بِّدل ذلببا ابلببرواايت ال بوارلة يف العديببد كببن
ابغرايهتا
ضمان الشاىدين خطأً على السارق ،للدية
( )1ال يخ دمحم حسن النجفي ا واىري ،زواىر الكالم ،ج 43ص.169
( )2وسي يت لعو نفيها عطالقها ادلقاكي.
( )3ثقة اهسالم الكلي  ،الكايف ،لار الكِّو اهسالكية – طهران ،ج 5ص.282
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ومنهببا ابب ي ة دمحم بببن قببيس عببن اهكببام الببباقر عليببو السببالم قببال ((قَ َ ِ
ل ال ُْم ْنيِمنِ َ علي و الس ال ِِف
ض ى أَم ُ
شِ
ِ
ِ
اى َد ِ
ِ
اء ال ُ
ان بَِر ُج ٍل َخ َر فَ َق َاالَ :ى َ ا
َر ُج ٍل َش ِه َد َعلَْيو َر ُج َالن ِبَهَّنُوُ َس َر َق فَ َقطَ َع يَ َدهُ َت َُ ذِاَا َكا َن بَ ْع َد اَل َ َج َ
ال ُ ِ
ُ يَ َدهُ ذِ ُهَ ا َش بُ ْهنَا اَلِ َ ِعَ َ ا فَ َق َ
ل الُ ِ ي قَطَ ْع َ
ض ى َعلَْي ِه َم ا أَ ْن َ ُرَم ُه َم ا هَّنِ ْ َ ال ِّديَ ِة َوَْْ ُُِي ْ
س ار ُق َولَ ْي َ
ادتَ ُه َما َعلَ ى ْاآل َخ ِر))( )1ووزببو االسبِّدالل لبيس القيبباس ،ببا ىببو ان ادلبذ ور يف الروايبة ابببغر برب ار كازيببة
َش َه َ
دىا عقالمب العامل كن أنفسهم وىي ضمان ادلسببو وإن وسبا الفاعبا ادلاِّبار ،وبان خطب ال باىدين يف السبارس
ىببو الببذي سبببو قطببك يببد ادل بِّهم األول لببذلك ضببمنهما اهكببام نصببف الديببة (الهنببا يببد واحببدة ،ويف اليببدين ببا
الدية).
تنبيو :قد يقال يف وزو قطك اهكام عليو السالم يد األول أحد وزهني
األول انببو عليببو السببالم عمببا بعلمببو (وانببو ببان ادل بِّهم األول سببارقا حقيقببة وقببد طابقِّببو ال ببهالة األو وان
ال ببهول اخطب وا يف إهتببام ال بباين ابنببو السببارس) وكببان كسبِّ قا لقطببك يببده علببى ببا قببدير كببن علببم اهكببام بببو وقيببام

ال اىدين عليو ،وإذا ان للقاضي العالي العما بعلمو ما ىو رأي ادل هور وما ابلك ابهكام؟.
ال يقال ولم رم ال اىدين بعد ان عدال للمِّهم ال اين ،كك كطابقة كهالهتما األو للواقك؟
إذ يقال زرايا على الظباىر وأن كبن كبهد ابا للبال األللبة الظاىريبة علبى انبو خطب برم وإن بان كصبيبا واقعبا،
والِّفكيك يف األحكام الظاىريبة ادلِّالزكبة ( نجاسبة ك بكو الِّذ يبة وحركِّبو)( )2بم عزيبز وكيبف ابلِّفكيبك ببني

احلكم الواقعي (إزرامب احلد على ادلِّهم األول) والظاىري ( غرمي ال هول لِّاطِّ،هم كهالهتم األو ).
ال اين ان النيب ابلى هللا عليو والو وسلم واهكام عليو السالم ك كوران ابلعما ابلظباىر وال بم ولبذا قبال اببلى
ات و ْاأل َْْيَ ِ
ِ ِ
ِ
ض ُك ْم أَ ْْلَ ُن ِحُ َُّتِ ِو ِم ْن بَ ْع ٍ
ُ
ض فَأرَْيَا َر ُج ٍل قَطَ ْع ُ
ان َوبَ ْع ُ
هللا عليو والو وسلم ((ذِ ُهَا أَقْضي بَ ْي نَ ُك ْم ِِبلْبَ يّنَ َ
()3
ال أ ِ
لَوُ ِم ْن َم ِ
ُ لَوُ بِِو قِط َْع ًة ِم َن النُا ِر))
َخ ِيو َش ْيئاً فَِإ ُهَا قَطَ ْع ُ
زوج الغل خداعاً ،فأولدىا
ضمان من ّ
ُْ أَِب عب ِد ُِ
ٍ
اَّلل علي و الس ال َع ْن َر ُج ٍل هَّنَرَ َر ذِ َا ْام َرأَة فَأَ ْع ََّبَ ْت وُ
وكنها كوثقة إمساعيا بن زابر ،قال (( َسأَل ُ َ َ ْ
ِ
ت ِم ْن وُ فَ َعلِ َم أَهَّنُ َه ا َْي ُر
يلِ :ى َي ابْ نَةُ فَُال ٍن فَأَتَى أ ََِب َىا فَ َق َ
فَ َسأ َ
الَ :زِّو ْج ِين ابْ نَ تَ َ فَ َ ُو َجوُ َْي َرَىا فَ َولَ َد ْ
َل َع ْن َها فَق َ
( )1ادلصدر نفسو ج 7ص.384
( )2وهو طاىر لالسِّص اب وىو حرام لالسِّص اب كك انو إن ان كذ ى وهو طاىر حالل أو ال ونجس حرام.
( )3ادلصدر نفسو ج 7ص.414
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ال :ي ر رد الْولِي َد َة َعلَى موَالىا(ٔ) والْولَ ُد لِل ُرج ِل(ٕ) و َعلَ ى الُ ِ ي َزُوج وُ قِ
ِِ
يم ةُ ََِ ِن ال َْولَ ِد يُ ْع ِطي ِو
ُ
َ َ
َ
َْ َ َ َ
ابْ نَتو َوأَهَّنُ َها أ ََمةٌ فَ َق َ َ ُ َ
()3
اِل ال َْولِي َد ِة َك َما َ ُر ال ُر ُج َل َو َخ َد َعوُ))
َم َو ِ َ
وىذه الرواية أقو يف الداللة إذ ان اهكام عليو السالم ضمن األب (الغار ادلاالع) مثن الولد ليعطيبو إ كبوا
األكبة ،كببك ان ىببذه قضببية لويبة أي ان ىببذه األكببة لببو انببال زوزبال عبببدا (ال حببرا آخببر) ولبو اهنببا ولببدت لببو لكببان

الولد كلكا دلواليها ،كك ان بال األكبرين حمِّمبا الوزبول والعبدم ،و يب زوزهبا ذلبك األب الغبار ببدون إذن كوالىبا
ضببمن اخلسببارة اللويببة ،وادلقببام كببن األو إذ الكببالم عببن اخلسببائر ادلسببلمة الببيت سببببها اسببر يببد الغببم (كببن أزببور
الطبيببو والعمليببة ا راحيببة وكببن خسببار و لعملببو الفعلببي) و(االولويببة) للِّقريببو للببذىن ال لالسبِّنال؛ ل بببهة القيبباس
ا
حين،ذ ،با االسِّدالل ،ما سبا ،ابن الصغر ابغر لكرب ار كازية.
وىنا رواايت أخر وأللة أخر  ،وكناق ات ويما سبا سِّايت الحقا و نِّظر وال نب على كا قيا حىت اآلن.

التف يل ب مواطن الدية واالرش
مث انو قد يفصا بني كبواطن الديبة وكبواطن االرش ويقبال ابن الديبة أكبر حمبدل كبن قببا ال بارع وبال نزيبد عليهبا،

اكا األرش و ي انو كو ا إ ذوي عدل كنكم وباألكر كو با إليهمبا واألرش كنطببا علبى ا هبات الب الث اآلنفبة
(الِّعويضات).
وكن الرواايت الوارلة يف ادلقبام ابب ي ة عببد هللا ببن سبنان عبن أ عببد هللا عليبو السبالم قبال (( ِديَةُ الْيَ ِد ذِ َاا
()4
ِ
سو َن ِم َن ِْ
ص ِط َالِ فَ يَ ْح ُك ُم بِِو َا َوا َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم))...
قُ ِط َع ْ
اْلبِ ِل ،فَ َما َكا َن ُج ُروتاً ُدو َن اال ْ
ُ ََخْ ُ
ولكن ذلك كب على اب ة زايلة األرش على الدية ،وللب ابلة عذن هللا عا .
وصلى هللا على دمحم و لو الطاىرين
ِ
ِ ِ
ِ
سوا ال ََِّي َد َة فِ َيها ِِبل ر
ش ْك ِر َعلَْي َها
قال اهكام علي اذلالي عليو السالم ((الْ َق ُوا النّ َع َم حُ ْس ِن ُُمَ َاوَرِتَا َوالْتَم ُ
ُ
ُ)) (أعالم الدين ص.)312
ُ َوأ َْمنَ ُع َش ْي ٍء لِ َما ُمنِ َع ْ
ل أَقْبَ ُل َش ْي ٍء لِ َما أُ ْع ِطيَ ْ
َوا ْعلَ ُموا أَن النُ ْف َ
( )1ألهنا كلك لو ،واألب زوزها وضولة.
( )2إذ الولد يِّبك أكرف األبوين ،وىذه الرواية لليا خاص على ذلك.
( )3ادلصدر نفسو ج 5ص.428
( )4ال يخ الصدوس ،كن ال ضره الفقيو ،كؤسسة الن ر اهسالكي – قم1413 ،ىب ،ج 4ص.132
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