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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) 

سباقييو ألن ىب ا يف مرحلبة ادلي ضبي وكانِبر يف مرحلبة الراوب ، وىبو  ما نضيفو صناعياً وىو أسببق ربببة مبناجلواب الثالث: )سبق: 
نفي دتامية ادلي ضبي لسبلطنة ةبرة علبى إقيباه يفل بو يف حبائر االنصبار ، قبدعوت ان سبلطن و  بددة كببو ً قعبدم إونبو مضباراً وب كا صبار 

( ألنبو ال سبلطة لبو عليهبا عهااإقل) صلى هللا عليو والبو وسبلم ومضاراً وال سلطنة لو على إقيائها مكاهنا ول ا جاز لالنصار  قلعها ويول
 .(ٔ)( يفيد نفي سلطن و عليها ويجوز للغري قلعها(فانو ال ضرر وال ضرارمادام مضاراً و)

 التحقيق: الفرق بني الداعي والشرط والقيد
طلبببق ية( مبببذخوكاً يف ضبببمن عيبببد البيببب  ومرّ لكببن ال يييبببق: ان الصبببور الدالكبببة: ويبببد يكبببون )عبببدم ااضبببرار ابلغبببري( أو )عبببدم ادلضبببا

وقد يكون مذخوكاً قنيو الييد وقد يكون مذخوكاً قنيو الداعي، و ن إان مذخوكاً قنيبو الشبرط إبان ااخبالل  ،ادلعاملة، قنيو الشرط
قو موجبًا للخيار )يف موارده( وإن إان مذخوكاً على حنو الداعي مل يكن مضراً ابدلعاملة قوجو، ولو إبان مبذخوكاً علبى حنبو الييبد قطلب  

 .حيث صّب  على ادلييد مبا ىو مييد ادلعاملة
، ل ا يكون لو اخليار لو ظهر ما اشرتاه )مبن الببيم مبداًل( واسبداً وال الضمين والصية مداًل مذخوك يف اربكاز العياله قنيو الشرط

 يبطل البي  قو ألنو ليس قييد.
صبار أرخب ، مل يكبن لبو الفسب ، ألن مدبل كلبر يف قسعر أغلبى، و بيعولي البس ان م وقعاً اربفاع األسعارولكنو لو اشرتت احملل أو 

 إان لو اخليار.  (ٕ)اربكاز العياله إمنا ىو قنيو الداعي وال خيل ختلف الداعي ابلعيد وال قلزومو، نعم لو اشرتط
لبيس لبو لو بزوجها قداعي ان بيوم أبعمال البي  من طب  وإنس وغريمها، ولم بيم هببا ألنبو لبيس واجبباً عليهبا، وانبو  ومن كلر ما

 إان لو إلزامها قو.  يف ضمن العيد قيامها ق لر ادلهام إما ليس لو إلزامها قو، وانو داع ال أإدر، نعم لو اشرتط  إما ىو واضح  الفس 
ة ةبرة لبو، قدخولبو قبال ، وبان )عبدم مضبارّ (ٖ)ويف ادليام: وانو لو ورض ان االنصار  إان قد ابع النخلة لسمرة من قني إبل قسب انو

وان إان األخبري قطلب   ،يكون قد أخ ه قنيو الداعي أو الشرط أو الييد، أو يكون يف اربكاز العرف إ لران شبهو( اما اس ئ ان و 
لببو الشببكوت لببدت  أو األول وببال شببيه لببو مببن حيببث ادلعاملببة، لكببنّ  ،أو األوسببر صببي  ولببو اخليببار يف الفسبب  ،ادلعاملببة مبضبباربو لببو

 .مس نداً إىل ال ضرر وحنوه، ال إىل انو شرط وحنوه إعمال والي و حينئ   احلاإم من حيث إضرار ةرة قو، وللياإم 
وقبد ييبال: ابن االعببراف ة لفبة وبعضببها يبرت عبدم ادلضببارة قيبداً وقعضببها يراىبا شببرطاً وقعضبها يراىبا داعيببًا، وب كا إببان إب لر إببان 

 لكل عرف حكمو.
 احدىا صلى هللا عليو والو وسلمو دفع مضارّة مسرة بوجوه ثالثة، ووجو ترجيح

 ة ةرة لالنصار  إان ي صور أبحد وجوه كالكة: مضارّ  مث ان دو 
 ن  من الدخول قال اس ئ ان.ان ديُ  -ٔ
 .صلى هللا عليو والو وسلميل  يفل و وبرمى إليو، إما وعل ان بُ  -ٕ
اندواع إضرار ةرة ابالنصار  اباضرار األقبل قبو  م و غوال وجو ل سوي ،وحنوه، لكن األخري ضرر أإرب  لف يفل و إبحراق  ان بُ  -ٖ

 (.دلالر للنخلةا )أ  قسمرة
قعبارة أخرت: ان سلطنة ادلالر )إسمرة( على يفل و ال يرو  اليد عنهبا إال أبقبل قبدر مبن روب  سبلطن و فبا ينبدو  قبو إضبراره والزائبد 

مل جيببز إبالوهبا. قعببارة أخبرت: ال يروب  اليببد عبن دليبل ادللبر إال أبقبل مببا  يفل بوعنبو ال وجبو لبو، وحيبث انبدو  ضببرره ابألقبل مبن إببالف 
 ديكن فا يرو  الضرر قو.

وكبان البالزم كلبر، وويبو ان العكبس  َع قو ورميبو يف وجهبوأقل ضرراً من قل  إان إمنا الكالم يف انو قد ييال ان منعو من الدخول  
                                                             

 (.ٖٕٙالدرس ) (ٔ)
 منو، أو اشرتط بيّسر قيعو قسعر أعلى. و ذمل أو اشرتط ان بربف  قيمة العيار قعد شرائو ،مل بربف  قيم وإن  اشرتط اخليار (ٕ)
 وىي احدت الصوربني الساقي ني. والحظ. (ٖ)
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وان ضرر قل  يفل و وإعطائها لو لكي يغرسها أ  مكان شاه أقل قال شر من ضبرر منعبو مبن  (ٔ)نادهيف ظرف عِ انو ىو الصييح، إك 
 .. وسيذيت إشكال وجواب حول كلر وذن ظرلدخول ألن األخري حيرمو من مناوعها ابدلرة )أو غالبًا( عكس ساقيوا

 األدلة اخلاصة على منشأية الضرر للضمان
منشذي و لألحكبام الوجوديبة، ابلبرواات اخلاصبة البواردة يف ادليبام وىبي  وعلى مث انو قد يس دل على مشول ال ضرر ألعدام األحكام 

 رية ن إر منها:إد
 (ٕ)((ٍء ِمْن َطرِيِق اْلُمْسِلِمنَي فَاُهَو َلُو َضاِمنٌ  َمْن َأَضرَّ ِبَشيْ )): عليو السالمصييية َأِب الصَّبَّاِح اْلِكَناِنِّ َقاَل: َقاَل أَقُو َعْبِد اَّللَِّ 

انببو  عليببو السببالم، عببن دعببائم ااسببالم عببن أِب عبببد هللا الصببادق مببن ادلسبب درك موجبببات الضببمان مببن إ بباب الببدات ومببا رو  يف
 .(ٖ)((ٍء َأَصاَبتْ  َمْن َأْوَقَف َدابًَّة ِف َطرِيٍق َأْو ُسوٍق ِف َغْْيِ َحقِِّو فَاُهَو َضاِمٌن ِلَما َأَصاَبْت ِبَِيِّ َشيْ ))قال: 

َضااُع َعلَااى اليَّرِيااِق فَاَتُماارَّ الدَّابَّااُة فَاتَاْنِفااُر ِء ُيو  َسااأَْلُتُو َعااِن الشَّاايْ ))قببال:  عليببو السببالمعببن أِب عبببد هللا الصببادق  وصببييية احللببي
 .(ٗ)((ٍء ُيِضرَّ ِبَيرِيِق اْلُمْسِلِمنَي، َفَصاِحُبُو َضاِمٌن ِلَما ُيِصيُبوُ  ِبَصاِحِبَها فَاتَاْعِقُرُه؟ فَاَقاَل: ُكلَّ َشيْ 

ِميااَزا ً َأْو   َمااْن َأْرااَر َ )): صببلى هللا عليببو والببو وسببلم: قببال رسببول هللا قببال عليببو السببالمالسببكون عببن أِب عبببد هللا الصببادق  ةومع ببرب 
  (٘)((فَاُهَو َلُو َضاِمنٌ  ،َأْو َحَفَر ِبْئرًا ِف َطرِيِق اْلُمْسِلِمنَي َفَأَصاَب َشْيئاً فَاَعِيبَ  ،َأْو َأْوَثَق َدابَّةً  ،َأْو َأْوَتَد َوِتداً  ،َكِنيفاً 

َهاا َرُجاٌل فَاَوقَاَع ِفيَهااقُاْلُت لَاُو َرُجاٌل َحَفاَر ِبْئارًا ِف غَاْْيِ مِ ))قال:  عليو السالموصييح زرارة عن أِب عبد هللا   :قَاالَ  ،ْلِكاِو َفَمارَّ َعَلياْ
  (ٙ)((فَاَقاَل َعَلْيِو الضََّماُن أِلَنَّ ُكلَّ َمْن َحَفَر ِف َغْْيِ ِمْلِكِو َكاَن َعَلْيِو الضََّمانُ 

َر ِف َدارِِه َأْو ِف َأْرِضوِ ))وموكق ةاعة وويو:  َوَأمَّاا  ،َأمَّا َما َحَفَر ِف ِمْلِكِو فَاَلْيَس َعَلْياِو َضاَمانٌ  :فَاَقالَ  ،َسأَْلُتُو َعِن الرَُّجِل ََيِْفُر اْلِبئاْ
  (ٚ)((فَاُهَو َضاِمٌن ِلَما َيْسُقُط ِفيوِ  ،َما َحَفَر ِف اليَّرِيِق َأْو ِف َغْْيِ َما ََيِْلُكوُ 

 ىي إدرية مس فيضة.وىناك غريىا والرواات إما برت قني صييية ومع ربة 
 احلديثإشارة إىل فقو 

حكببام للضببمان البب   ىببو مببن األالببرواات ىببي ادلسبب ند انشبباه ال ضببرر  ىبب هإانبب    وعمببدة الكببالم يف ويببو احلببديث وانببو إن  ّ 
 انو صببلح دلببياًل علببى مببا أسسببناه صببناعياً مببن  (ٛ)مفيببد اكبببات أضببدادىا، والنفببي ذلببا ألعببدام األحكببام، وإانبب  ىببي الناويببة الوجوديببة
ويضبمن أيضباً مبا خيسبره شبهراً مبن خسباربو لعملبو علبى أكبر اجلنايبة  إمبا يضبمنة، أجبور عبالج ا بين عليبو  ، إضاوة للديبيضمن اجلان

ال ضارر ، ومل حنب   مب  دتاميبة داللبة البرواات ىب ه إىل ال مسبر قب يل روايبة ) و مبداًل احلاصبلة اناي بو عليبوإلشبر  نيصان الييمة السبوقية
؛ وكلر لصبراحة ىب ه البرواات اخلاصبة م  ان لساهنا النفي؟ ا إيف بدب  األحكام الوجودية( واألخ  والرد الطويل ويها واهنوال ضرار

 يف ان الضرر موجب للضمان.
أو مببا لببيس ملكبو، وقببد كىببب صباحب اجلببواىر إىل إلغبباه ابلطريبق اباضببرار ل ييببدىا  وكلببر نظبراً  إمنبا عمببدة ااشبكال يف عمومهببا

اجلببواىر قعببد كإبببر رواات الضببمان يف الطريبببق وحنببوه: اإىل غببري كلبببر مببن النصبببو ...  اخلصوصببية وبنيببيح ادلنببباط اليطعببي، )قبببال يف
وسبيذيت الكبالم حبول كلبر وغبريه  (ٓٔ)( (ٜ)اادلعلوم عدم خصوصية الطريبق ويهبا، إمعلوميبة عبدم خصوصبية دلبا كإبر ويهبا مبن األوبراد..

 وصلى هللا على دمحم وآلو الياىرين     .وذن ظر
َها ِف اْعِتَزاِل النَّاِس َوَواحِ )): عليو السالم الرضااامام قال  حتف العيول: ) (( ٌد ِف الصَّْمتِ ََيِْت َعَلى النَّاِس َزَماٌن َتُكوُن اْلَعاِفَيُة ِفيِو َعَشَرَة َأْجَزاٍء ِتْسَعٌة ِمناْ

                                                             

 قعزمو على الدخول قال اس ئ ان. (ٔ)
 .ٖٓ٘  ٚكية ااسالم الكليين، الكايف، دار الك ب ااسالمية ب طهران: ج (ٕ)
 .ٜٔٗ  ٕدعائم ااسالم، دار ادلعارف ب مصر: ج، و ٖٚٔ  ٛٔاحملدث النور ، مس درك الوسائل، مؤسسة أىل البي  ب قم: ج (ٖ)
 .ٜٖٗ  ٚكية ااسالم الكليين، الكايف، دار الك ب ااسالمية ب طهران: ج (ٗ)
 .ٖٓ٘  ٚادلصدر نفسو: ج (٘)
 ادلصدر نفسو. (ٙ)
 .ٜٖٗ  ٚادلصدر نفسو: ج (ٚ)
 و ذمل إك ى ا األخري مفاد )ال ضرر( لو ّ ، وليس لسان ى ه الرواات. (ٛ)
 .ٛٗبٚٗ،  ٖٚجواىر الكالم: ج (ٜ)
 .ٜٓٔ  ٘السيد صادق احلسيين الشرياز ، قيان األصول، مرإز ال وزي : دار االنصار ب قم، ج (ٓٔ)
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 ٗٗٙ.) 


