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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
()ٖ86
مضت وجوه من االستدالل على ضمان اجلاين ألكثر من الدية فيما لو كانت تكاليف العالج أكرب منها وفيما لو أدى ذلك إىل
خسارتو فرصة عملو احلالية أو ادلرتقبة عرفاً وما لو أخسره قيمة أسهم شركتو ،كما مضى وجهان أو أكثر لعدم الضمان.
ِ
س َر ُم ْؤِمواً فَ َعلَ ْي ِي َج ْب ُرىُ))(.)1
ومما قد يستدل بو على الضمان قولو عليو السالم(( :فَإ َّن َم ْن َك َ
س َر ُم ْؤِمواً فَ َعلَ ْي ِي َج ْب ُرىُ)) على الضمان
االستدالل ب (( َم ْن َك َ
واالستدالل هبذه الرواية يتم يف ضمن مطالب:
س َر) اترة يرراد بررو خصررور الكسررر ادلررادي وأخرررى ي رراد بررو معنرراه الكنررائي األعررم وىررو (أضررر بررو) فانررو أقرررب ادلعرراين
األول :ان ( َك َ
الكنائية أو اجملازية( )2أو أظهرىا.
الثاين :انو لو أريد كسر ادلادي أفاد مثالً ان من كسر ظهر مؤمن فعليو جربه ،واما لو أريد الكنائية أفراد معرو وسريعاً جرداً إذ ي رم
من أضر مبؤمن يف جتارتو أو وظيفتو فعليو جربه أو من خدعو فاشرتى بضاعة كاسدة وقد أومهو اهنرا رائةرة ،فخسرر رروترو فعليرو جرربه ،أو
من علمو الدروس خطأ فخسرر يف االمتاران فعليرو جرربه ،أو مرن علمرو ادلسرألة الطبيرة ًلطراً فعراا مريضراً فمرات مرثالً فران قررار الضرمان
يكون عليو ،وعلى اجلاين الضمان لكنو أيخذه ممن أًراه ابجله بتعليمو الغلط إذ ادلغرور يرجع إىل من ًر ،أو خدعو فترووج امررأة بذي رة
فعليو جربه ،فهذا ىو مفاد إطالق احلديث حين ٍذ ،وال يرفع اليد عن بعض ما ذكر إال لدلي على اخلالف من إمجاع أو شبهو.
الثال  :ان الرردلي علررى ان ادلرراد لرريىن ىررو ادلعررو احلقيقرري ،ىررو خررروج ادلررورد لررو أريررد ادلعررو احلقيقرري خاصررة ،فرران مررورد الروايررة يف
ادلعنوايت ..وإليرك ارام الروايرة( :حردرنا دمحم برن احلسرن هنع هللا يضر قرال حردرنا دمحم برن احلسرن الصرفار عرن احلسرن برن معاويرة عرن دمحم برن
محرراد أخرري يوسررف بررن محرراد اخلرواز عررن عبررد العويررو القراطيسرري قررال دخلررت علررى أ عبررد هللا عليررو السررالم فررذكرت لررو شرري ا مررن أمررر
ال يعة ومرن أقراويلهم ،فقرال :اي عبرد العويرو اانران ع رر درجرات مبنولرة السرلم لرو ع رر مراقري وترتقري منرو مرقراة بعرد مرقراة فرال يقرولن
صرراحب الواح ردة لصرراحب الثانيررة لسررت علررى شرريء وال يق رولن صرراحب الثانيررة لصرراحب الثالثررة لسررت علررى شرريء حررا انتهررى إىل
العاشرة قال :وكان سلمان يف العاشرة وأبو ذر يف التاسعة وادلقداد يف الثامنة ،اي عبد العويو ال تسقط من ىو دونك فيسقطك من ىرو
فوقك إذا رأيت الذي ىو دونك فقدرت أن ترفعو إىل درجتك رفعا رفيقا فافعر  ،وال حتملرن عليرو مرا ال يطيقرو فتكسرره فمنرو مرن كسرر
()3
مؤمنا فعليو جربه ألنك إذا ذىبت حتم الفصي مح البازل فسختو)
وقد وردت مبضموهنا رواايت عديدة ولعلها تعد مستفيضة فتأم .
فأنررت ترررى ان الروايررة ظرراىرة يف ان ادلررورد مررورد معنرروي (وىررو درجررات اانرران) وان حتميلررو مررا ال يطيقررو (مررن علررم أو مسررؤولية أو
شبههما) معنوي أيضاً ،فال نكن ان يراد بر(كسر) ادلعو ادلادي وإال للوم خروج ادلورد وىو قبيح.
عدم اختصاص الرواية ابملعووايت ومشوهلا للضمان
الرابع :انو قد يتوىم اختصار الرواية أبمثال تلك ادلعنوايت وعدم مشوذلرا دلثر الضرمان يف األمثلرة السرابقة ،لكنرو علير ألن العرربة
ِ
س َر ُم ْؤِمو اً فَ َعلَ ْي ِي َج ْب ُرىُ)) وال لخ ر
بعمرروم ال روارد ال صررور ادلررورد وال روارد نرريف يف العمرروم ويف ضرررب القاعرردة العامررة ((فَ إ َّن َم ْن َك َ
( )1رقة ااسالم الكليين ،الكايف ،دار الكتب ااسالمية – طهران ،ج 2ر.44
( )2فصلنا يف كتاب (ادلعاريض والتورية) ان الكناية قسيم للاقيقة واجملاز وقي اهنا من اجملاز كما قي اهنا حقيقة وقي اهنا حقيقرة ورلراز ،فعلرى اجملازيرة فرال برد مرن قرينرة صرارفة
وعلى الكنائية وكوهنا قسيماً للاقيقة واجملاز فال بد من قرينة معينة.
( )3ال يخ الصدوق ،اخلصال ،مؤسسة الن ر ااسالمي – قم1443 ،ىر ،ج 2ر.444
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ابلظهور السياق كما ىو مبو األصوليني.
ويوضح ذلك :ان صااح زرارة استفاد منها العديد من األصوليني العموم رًرم ان ادلرورد والسرياق ىرو سرياق الوضروء والطهرارة ومرا
أشبو ،ب رًرم انرو قرد يسرتظهر ان الرالم يف اليقرني يف عردد منهرا للعهرد الرذكري ومرع ذلرك محلوىرا علرى الم اجلرنىن فرانظر إىل قولرو يف
يد َع ن ََّْ م
ب ب ِن س ِع م
ض وم ،
اي َع ْن َح ِري مَ َع ْن ُ َل َالَة َُ َ
َ لَ يَُّ :
ام َو ًُ َو َعلَ ى ُو ُ
الُُ :لْ ُ
الر ُج ُ يَ وَ ُ
ْ
س ِْ ْ َ
صرراياة زرارة األوىلَ (( :ع ِن ا ُُْ َ
اْلَْف َقتَ ِ
ِ
ب وَال ي وَام الْ َقلْ ب و ْاألُُُ ُن ،فَِإ َُا َام ِ
اْلَْف َقةُ َو ْ
ب ْ
ب
ضو َ؟ فَ َق َ
ان َعلَ ْي ِي ال ُْو ُ
َ ال َْع ْ ُ
ام ال َْع ْ ُ َ َ ُ
ال َاي ُ َل َالةُْ َُ :د تَ وَ ُ
َ
ُ َ
ب َو ْاألُُُ ُن َوالْ َقلْ ُ
أَتُوج ُ
ضو ُ.
ب ال ُْو ُ
فَ َق ْد َو َج َ
َْ :فَِإ ْن ُح ِّر َك إِ ََل َج ْوبِ ِي َش ْي َ ،وََلْ يَ ْعلَ ْم بِ ِي؟
ُُل ُ
ِ ِ
ِ
ب ِم ن و ُ ِ
ِ
ِ
َُ َ
ب أَبَداً
ُ الْيَق َ
ض وِيَ ،وَال يَ ْو ُق ُ
الَ :الَ ،ح َّى يَ ْس تَ ْيق َن أَهَّيُ َُ ْد َا َمَ ،ح َّى َِج ي َ م ْن َُل َ أ َْم ر بَ ِّبَ ،وإَِّال فَِإهَّيُ َعلَ ى يَق م ْ ُ
()1
ِ
َ َعلَى يَِق م
ضيُ بِيَ ِق م
ِاب َّ
َْ فَ لَ ْي َ يَ ْو بَ ِل ي لَ َ
لش ِّ َ ،ولَ ِك ْن يَ ْو ُق ُ
ب ِم ْن طَ ََ َالت َ ََُّّ َش َكك َ
ب آ َخ َر)) ويف صاياتو الثانية (( ِألَهَّ َ ُك ْو َ
ِ
ب ِاب َّ
لش ِّ أَبَداً))( )2فان (اليقني) قد يعود لليقني السراب ادلرذكور يف كلترا الرروايتني ،ومرع ان االحتمرال عقالئري لكرنهم
ُ الْيَق َ
أَ ْن تَ ْو ُق َ
محلوىا على اجلنىن.
واحلاص ر  :انررو امررا ان يقررال بظهررور الررالم يف العهررد أو يقررال ابلرررتدد بررني العهررد واجلررنىن فررال يررتم االسررتدالل ابلروايررة علررى حةيررة
االستصرااب بقرول مطلر  ،ولكررن ممرا ي رفع لقصرد اجلرنىن ان الظراىر مرن التعلير كونرو تعلريالً أبمرر ارتكررازي عقالئري ،وىرو أقرروى يف
ادلقام( ،)3إضافة إىل ما أجيب بو عن ااشكال على الصاياتني ،وإىل وجود رواايت أخرى مما يوك تفصيلو إىل زللو.
مواُشات وأجوبة
ال يقال :ظاىر الرواية كوهنا رواية أخالقية؟
إُ يقال :كال ب ظاىرىا احلكم ال رعي (فعليو جربه) واحلم على األخالقية خالف األص وال قرينة عليو.
ال يقال :أعرض الفقهاء عنها؟.
إذ يقال :عدم العم هبا أعم من ااعراض ،إذ قد يكون للغفلة عنها ،كمرا ًفر الكثرن مرنهم عرن الكثرن مرن آايت األحكرام ،بر
قررد أوص ر السرريد الوالررد قرردس سررره آايت االحكررام إىل ألررف آيررة مررع ان ادل ررهور منهررا مسررمائة إىل سررتمائة ،وال يصررح إمهررال سررائر
اآلايت ادلرردعى اسررتفادة احلكررم ال رررعي منهررا برردعوى إع رراض العلمرراء عنهررا إذ الظرراىر ان ذلررك كرران لعرردم سررعة اجملررال أو للغفلررة يف
بعض األحوال ،فالعمدة التدبر يف فقو اآلية والنظر يف اهنا ظاىرة الداللة علرى احلكرم ال ررعي أو انرو يسرتنبط منهرا ذلرك أو ال ،ولريىن
االستناد إىل عدم تطرق الفقهاء ذلا فليست دالة إذاً.
ٍ
إلتفات ،موى ٌن ،على ادلبو ،ال مطلقاً.
واحلاص  :ان عدم العم عن
نعررم يبقررى الكررالم يف سررندىا جملهوليررة عبررد العويررو القراطيسرري( ،)4واحلر  :امررا ابلقرول حبةيررة مراسرري الثقررات ادلعتمرردة ،وكمررا فصررلنا
وجهررو يف (حةيررة مراسرري الثقررات ادلعتمرردة) ،وامررا ربررات استفاضررة الروايررة كمررا ال يبعررد ،وامررا برردعوى مطابقتهررا لالرتكرراز العقالئرري
ِ
س َر ُم ْؤِمواً فَ َعلَ ْي ِي َج ْب ُرىُ)) أو ابلقرول مبطابقرة مضرموهنا لركايت كقولرو تعراىل ( َو َج َا ُ َس يِّةَ مة َس يِّةَة ِمثْ لَُ ا)( )5أو شربو ذلرك
((فَإ َّن َم ْن َك َ
وصلى هللا على دمحم وآلي الطاًرين
فتدبر وأتم .
ش َّد ِة فَ لْيُكْثِ ِر ُّ
الر َخا ِ )) (الكايف :ج 2ر)472
الد َعا َ ِِف َّ
اب لَيُ ِِف ال ِّ
قال اامام الصادق عليو السالمَ (( :م ْن َس َّرىُ أَ ْن يُ ْستَ َج َ
( )1ال يخ الطوسي ،هتذيب األحكام ،دار الكتب ااسالمية – طهران ،ج 1ر.4
( )2ال يخ الطوسي ،هتذيب األحكام ،دار الكتب ااسالمية – طهران ،ج 1ر.421
ِ
س َر ُم ْؤِمواً فَ َع َلْي ِي َجْب ُرىُ))
((( )3فَإ َّن َم ْن َك َ
( )4ودمحم بن محاد اخلواز كذلك.
( )5سورة ال ورى :آية .44

