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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
على دمحم وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على  احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم 

 أعدائهم أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٖٗ) 

 املدار يف الضمان مشول )اضّر( ال خصوص إسناد الفعل إليو
)قلاا:   ال خيفاى عليااف كاا ديااه معاد ال ذكاان ديمااا اكار ر ، ضاارورة أن ال اوة إاا كا اا:  كان  كماا يارع علااى كاا اكاارر ا اواهر

على وجه ال يسند الفعان إال إىل ايها تددع الضمان عن السبب الذي ظاهر كا عل على ال ضامُت ماه ا اا هاو ديماا إاا   ي ان 
ان ادل يااس يف الضامان وعدكاه لاين إساناع الفعاان إىل اي ال اوة وعدكاه كقساناع ال  اان   ىل كا سبقإإضادة  (1)كعه كباشر قوي(

إىل الاادادع عون احلااادر )داايمن عدااع شفصاااً يف حفاارة د  لااه وكااان انخاار قااد حفرهااا( دااقن )ارسااناع( وعدكااه دمااا   ياارع يف روايااة 
  وادل ياس الوارع يف الرواايت ادلع مد دان الل ب ال كفهوم له( انيت)على ا ه لو ورع دلا  فى ادل ياس 

ْْ َأَضننِر ََِ نن ْ ))أواًل   ْ   َمن نَو لَننُو َضنناِم َُ ْْ َررِِننِل اْلُمْمننِ ِمَه ََن يف صااحيحة ال ناان منااا  علااى كاا اعااًتر مااه ا ااواهر  (2)((ٍء ِمنن
 لضاااارّ اكوجاااب للضااامان و أي إضااارار ابدلسااالمُت  ي ناااٍو كاااان ان وا اااه كااان ابب ادل اااال  (3) فساااه كااان عااادم خصوصاااية للطرياااق

 ضاكن.
 دا ه يصدق على كليهما ا ه أضرّر. ؛اث ياً  )ال ضرر وال ضرار( شاكان للحادر كالدادع

 .اثل اً  كا سيذيت دما اس دل مه الوالد كن رواايت )ال يُ وى...(
 األقوال يف ضمان المبب أو املباشر

كماا يف   – عادوا ً داددع  اَتر ديهاا إ ساا ً  كمان حفار مااراً يف كلاف  اَتر) وصفوة ال ول ديما إاا اج مع السابب كاع ادلباشار
 األقوال ثالثة  ماناحمل مالت  ان (ا واهر

 ضمان املباشر َقط -ٔ
األول  كا اكرر ا واهر )كن ت دمي ادلباشرة علاى ال سابيب الاذي   أجاد دياه خالداا ميانهم، ماان أرسالور إرساال ادلسالمات يف 

                                                             

 .55ص 37جفي ا واهري، جواهر ال الم، الناشر  عار إحيا  الًتاث العريب ا مَتوت  جالشيخ دمحم حسن الن (1)
 .353ص 7ث ة ارسالم ال ليٍت، ال ايف، عار ال  ب ارسالكية ا طهران  ج (2)
شاهاعته معاد كاا قضاي ألاا لا ول قال يف ا واهر  )إىل  َت الف كن النصوص اليت كنها ادلع ربة ادلس فيضة الدالة على  راكة الشاهد إاا رجع عان  (3)

وعلاى  راكاة عياة الياد كا ال لاو شاهد علياه  ،قدر كا أتلفه كن كال الرجان وعلى أ ه ي  ان إاا ق ان مشهاعته وقال الشاهد  تعمدت الشهاعة عليه زورا
زوجهااا، أو رجااع الشاااهد عاان وعلااى  راكااة ادلهاار لااو شااهد مطااالق زوجااة ت تووجاا:، أو  ااوت زوجهااا ت جااا   ،ابلساارقة ورجااع وقااال  إن اشاا به:

ادلعلوم عدم خصوصية الطريق ديها ، كمعلوكية عدم  ،تسبيب اركرار و َت الف  شهاعته ابلطالق، وكنها عل على رجوع ادلغرور، وكنها كا عل على
 (.48ا47ص 37خصوصية دلا اكر ديها كن األدراع(. )جواهر ال الم  ج
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 .(1)ارمجاع عليه...(ادل ام ويف ال صاص والدايت، مان عن كشف الل ام 
 الضمان الطويل -ٕ

وظااهرر الضامان الطاوا وان قارار الضامان علاى  ،كان ان كليهماا ضااكن ، أي لاوال ارمجااع،ال ان  كا ال وكه الرايض صناعياً 
 .، وإن اح مان ا ه يريد الوجه ال الث انيت، ل نه معيد عن ظاهر كالكهب األيدي يف الغصب(الدادع؛ ل وله )كًتتّ 

 الت ِرك -ٖ
د حصااان  ان ك  ضااى ال اعاادة ان الساابب ال الااث  كااا ال وكااه الساايد الوالااد يف )الف ااه( كاان تشااري هما يف الضاامان، قااال  )

ر   حيصاان جَ وادلباشر إاا اس ند إليهما الفعان عرداً كا  شري ُت يف الضمان الشًتاكهما يف ال لف احلاصان خارجاً، دا ه لوال احلَ 
 .(2)وإليه كال ا واهر أخَتاً( ،ابحلجر تلفاً  ال ع ر ه لوال البار   يؤثر الًتعي يف البار، كما ا

ْْ َأَضننِر ََِ نن ْ ))ويشااهد ل خااَت إطالقااات أقننول:  ْ   َمنن ننَو لَننُو َضنناِم َُ ْْ َررِِننِل اْلُمْمننِ ِمَه ََن  ((اَل َضننَرَر َواَل ِضننَرارَ ))و ((ٍء ِمنن
ِْ اْعَتدى َعَ ْيُكْم ََاْعَتُدوا َعَ ْيِو ِبِثْ )و ، دم  ضاى لصدق أضّر والضارر والضارار واالع ادا  عليهماا كعااً  (ِل َما اْعَتدى َعَ ْيُكمْ َََم

 .وال يوجد عليان لفظي على اقوائية ادلباشر على السبب كطل اً لي ون حاكماً على هذر األعلة. د دمر ،ال اعدة ال شريف
ية ع ى عدم ضمان المبب  داللة رواايت الَز

أقاول  ال إشا ال يف ك ااان ارحاراق ابلشامن وارل ااا  يف ادلاا  وادلساابعة قااال  ) (3)مارواايت الومياة السايد الوالاد ادلشااهورَ ت ان 
 ُت خم ارين أحدمها ك دم على انخر، كما يف حادر البار وعادع  َتر إ سا ً ديها.لَ وكا أشبه، وإ ا ارش ال يف داعِ 

 كن الدية على احلادر، وإ ا جعان الدية على ادلباشر.  جيعان شيااً  عليه السالمويؤيد ادلشهور أحاعيث الومية، دقن اركام 
ننا اأْلََسننُد  )) عليااه السااالمدعاان كساامع ماان عبااد ادللااف، عاان أيب عبااد هللا  ََ َِي ِْ ََنَوقَننَأ  ََسننِد ِنلْننَيَم ِْ َُْْنيَننةا ِل َأِن قَنْومنناا اْحتَنَفننُروا 

ا رَجُ  ََ َِي ا َِنْنظُُروَن ِإََل اأْلََسِد ََنَوَقَأ  ََ َْْدَحَم الِناُس َعَ ينْ َُُم اأْلََسنُد  ََا َََرنَرَح ل  ََنتَنَعِ َل ِِبَخَر ََنتَنَعِ َل اْْلَخُر ِِبَخَر َواْْلَخنُر ِِبَخنَر 
َََمنناَت  ََنَتَ نناَجُروا يف َللِننَك َحننِ  َأَخننُ وا ال  ََ ْْ ُأْخننِر َُْم َمنن ْْ ِجَراَحننِة اأْلََسننِد  َوِمننننْ ْْ َمنناَت ِمنن َُْم َمنن ننُيوَ،  ََنَقنناَل َأِمننُ  ََِمننننْ مُّ

َِنِة  َولِ ثِالِنِث: ِ ْصن ع يو المالمَه اْلُمْؤِمنِ  َِنِة  َولِ ثِناِ : ثُن ُنَث الدِّ َِوِل: رَُُنَأ الدِّ ِْ َنُكْم  ََنَقَضنى َأِن لِن َِنِة  َىُ مُّوا َأْقِض  ََنينْ َف الدِّ
َْْدَ ُننوا  ََنَرِضننَ  ََنْعننُ  اْلَقنن َْ ا اِم َننةا  َوَجَعننَل َللِننَك َع َننى قَنَباَِننِل الِننِ ِ ْوِم َوَسننِطَط ََنْعنن    ََنُرَِننَأ َللِننَك ِإََل النِننِ ِّ َولِ ِراَِننِأ: ِدَِننةا َِ

َْهُ  ع يو المالمَوُأْخِِبَ ََِقَضاِء َأِمِ  اْلُمْؤِمِنَه  ص ى هللا ع يو والو وس م  (4)((َََأَجا
َنَعننِة  َنَفننٍر َأْرَ ُعننوا يف  ع ينو المننالمَقَضننى َأِمننُ  اْلُمننْؤِمِنَه ))قاال   علياه السااالمويف رواياة دمحم ماان قاين، عاان أيب جعفاار  يف َأرَْ

َََطننرِ  َُْم َأَحنُدُىْم ََاْسَتْمَمنَك ِنلثِنناِ  َواْسَتْمَمنَك الثِناِ  ِنلثِالِننِث َواْسَتْمَمنَك الثِالِنُث ِنلِراَِننِأ َحنِ  َأْسنقَ  َُْْنيَنِة اأْلََسنِد   َط ََنْعُضنن
                                                             

 .54ص 37ال الم، الناشر  عار إحيا  الًتاث العريب ا مَتوت  ج الشيخ دمحم حسن النجفي ا واهري، جواهر (1)
 .119ا 118ص 78السيد دمحم احلسيٍت الشَتازي، كوسوعة الف ه / ك اب الغصب، عار العلوم لل ح يق والطباعة والنشر ا مَتوت  ج (2)
 على الف مان على ع سه مٌت. وإن   يبِ  (3)
 .286ص 7ال  ب ارسالكية ا طهران  جث ة ارسالم ال ليٍت، ال ايف، عار  (4)
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ََرَِِمنَة اأْلََسنِد  َومَنِرَم َأْى َنُو ثُن ُنثَ  َُُم اأْلََسنُد  ََنَقَضنى ِنأْلَِوِل  َِنِة أِلَْىنِل الثِناِ   َومَنِرَم َأْىنَل الثِناِ   ََنْعضاا َعَ ى اأْلََسِد  ََنَقتَنَ  الدِّ
َِةِ  اِمَ ةا   أِلَْىِل الثِاِلِث ثُن َُثِ  الدِّ دان هذين احلدي ُت وك لهما  َتمها تدل على عادم شاي   (1)((َوَمِرَم الثِاِلَث أِلَْىِل الِراَِِأ ِدَِةا َِ

 فر البار.على حادر الومية، كع وضوح ان الومية حتفر كما حت
 عم ال يبعد احل م  ا اكرر الرايض ديما إاا كان كالمها عرداً سبباً، كما إاا حفر أحدمها ماراً وانخر أل اى إ ساا ً يف الباار، 
وقد دعال الف م صد إهالك الف ار سان، أو وضع أحدمها س ّينة حاّعة يف ك ان، وأل ى انخر إ سا ً علاى تلاف السا ّينة 

 .(2)َت الف كن األك لة(د  ل ه، إىل  
 .كن كالكه والذي هو ك ذخر يف ك امه عن هذا ال الم دالحظ كضى   له ديماوقد رأي: ا ه صرح ابل شريف ابلضمان 
ية  املناق ة يف داللة رواايت الَز

 ول ن يرع على االس ناع لرواايت الومية 
 أواًل  اهنا ال إطالق ذلا، وتن يح ادلناط ظٍت.

ْْ َأَضنِر ََِ ن ْ ))( وال ُِتوى...ات )اث ياً  ان إطالق ِْ اْعتَندى َع َنْيُكْم...)و ((ٍء... َم تشامان السابب أيضااً وقاد خارج و  (َََمن
 كنه كورع الرواية خاصة للدليان اخلاص دب ي الباقي هذا.

اثل اً  ا ه قد ي ال يف وجه عادم تضامُت حاادر الومياة ان حفارر   ي ان يف طرياق ادلسالمُت و  ي ان عادوا ياً وال يصادق علياه 
 عرداً ا ه اضر  سلم وال ا ه سبب وال كع ٍد وا ه كان كن ال صرر يف ادلباح وكا له ديه حق شرعاً وعرداً دال وجه للضمان.

 مان مط قاا .( ع ى الض.االستدالل َن)ُِتوى.
م ولااه  )أقااول  ك  ضااى ارأتى ديهااا ادلشااهور عاادم الضاامان وقااد اساا دل الساايد الوالااد علااى الضاامان يف كطلااق ادلااوارع الاايت 

ال اعدة ابرضادة إىل كا اس  نار ادلسالف كن الضمان كا قوار الادروس كان الضامان يف ا مياع، والاف ألن الادليان لاين خاصااً 
ٍُ ُمْمنِ مٍ ))  عليه الساالمه ال يشمان ادل ام، مان ك ان قوله معلى اليد ونور حىت ي ال  ا  نَوى َحنلُّ اْمنِر َواَل ))وقولاه   (3)((لِنََاِل َِنتنْ

َُمْ )). وقولااااااه  (4)((َِنْبطُننننننُل َحننننننلُّ ُمْمننننننِ مٍ  نننننننَن ننننننا ))  عليااااااه السااااااالم. وقولااااااه (5)((َواَل تَنْبطُننننننُل ُحُقننننننوُم اْلُمْمننننننِ ِمَه ََنينْ ََ َوِإْن ََنِوتَن
وى حااق هااذا ار ساان، هااو الشاافع الااذي كنعااه كاان ك اعااه أو كااا أشاابه، ن تَااَكاا. وكاا أشاابه يشاامان ادل ااام، دااان (6)((اْلُمْغَتِصننبُ 

 ديفهم كنه ا ه ضاكن، وإال دال ي وى لين أكراً ت وينياً، وإ ا هو أكر تشريعي.

                                                             

 ادلصدر  فسه. (1)
 .115ا 113ص 78السيد دمحم احلسيٍت الشَتازي، كوسوعة الف ه / ك اب الغصب، عار العلوم لل ح يق والطباعة والنشر ا مَتوت  ج (2)
 .338  صعليه السالمد ه الرضا  (3)
 .332ص 7ث ة ارسالم ال ليٍت، ال ايف، عار ال  ب ارسالكية ا طهران  ج (4)
 .198ادلصدر  فسه  ص (5)
 .135ص 12كس درك الوسائان  ج (6)
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وحيث ال جهة أخرى تؤعي حاق هاذا ار ساان الاذي تاوى ح اه، داالالزم ابلداللاة العردياة أن ي اون احلاق علاى الاذي تاوار، 
 ااي عاان ال ااذكرة معااد ان  فااى الشااف عاان عاادم حت ااق الغصااب يف الدامااة ادل  دكااة قااال  وهااان يضاامن  قااال معاا  ولااذا كااان احمل

 علمائنا  ال يضمن، وديه إش ال.
أكا قولاه   قال يف ا واهر  وكنه يعلم، ا ه ال يلوم كن عدم كو ه  اصباً عدم كو ه ضاكناً إن كان سبب آخر،  َت الغصب.

ان يف عاادم ضاامان   صااان ال يمااة السااوقية لعاادم تفوياا: كااال عليااه  باشاارة، أو تساابيب، وكاان هنااا   معااد الااف، ال ينبغااي ال ذكاا
تضمن كنادع احلر إمجاعاً، دَتع عليه ان عدم ضمان كنادع احلر أيضاً حمان  ظر، دقاا كان هذا ار سان ي  ساب كاان ياوم عينااراً 

ن هااذا الظااا  عشاارة ع  ااَت كنادعااه  واساا ناع الف هااا  إىل معاا  وي ااوت عيالااه، دحبسااه الظااا  ظلماااً عشاارة أايم، دلمااااا ال يضاام
 .(1)األعلة يوجب عدم إك ان االع ماع على ارمجاع، أل ه حم مان االس ناع، ولذا اخًت  ضمان عمان احلر أيضاً(

 َع  َقو حدِث )ال ُِتوى...(
 وتوضيحه يف   اط أقول: 

لبداهاااة وقاااوع ال اااوي وال ضاااييع  ( اااوى ت وينااااً )ال يُ  ال يصاااح إراعةٍت أي ( ال دي ااان ال ااول اب اااه ت اااويال ُِتنننوى..األوىل  ان )
أي   يشاارع الشااارع ح ماااً يلااوم كنااه  ( ااوى تشااريعاً للح ااوق خارجاااً ك ااَتاً دلااو لااان علااى ال  ااوين لااوم ال ااذب، دااادلراع مااه )ال يُ 

  شااً كن قبان الشارع. ع حقٌ ضي  ال يُ ا ه تضييع ح وق ادلسلمُت أي 
ن كنعااه كاان ميااع مضاااع ه كاا الً وقاا: ارتفاااع عاادم تضااييع احل ااوق تشااريعاً ال ي ااون إال ابلضاامان، أي مضاامان َكااال ا يااة  ان 

أو كنعه كن ا لاوس علاى مسااطه داطارتاه الاريح إىل البحار أو الاواعي  ،و كلبه دذكان الذئب  نمهجَ أو حَ  ،قيم ها حىت رخص:
عداع الشاارع أو ردعااه  دي انوال  ، اان كاان قاد ح ام م ضاييع ح اه اا   دي ان اساًتجاعه، داان الشاارع لاو ح ام معادم ضامان ا

 على ا ان. الضمانتضييع حق ادلسلم إال م شريعه 
 ، والف  (2)أو  َتر احمل ق ال مي اح ملهال ال ة  ان ك  ضى ال اعدة ضمان ا ان، ال مي: ادلال كما 

 وتضمُت ا ان ودق األصان لدى الع ال .أواًل  ألن تضمُت مي: ادلال خالر األصان ديح اج إىل الدليان، 
ْْ َأَضِر ََِ  ْ ))اث ياً  لشمول إطالقات  ْ   َم َو َلُو َضاِم َُ ْْ َررِِِل اْلُمْمِ ِمَه ََن  .للجان دا ه الذي أضرّ  ((ٍء ِم

الضارر  علاى ادلسالمُت، و  ينشاذ كان قابلهم، د ياف ال حيّماان كان  شاذ ،اثل اً  ألن حتميان مي: كال ادلسلمُت، الضرر، ضرر
 كن قبله وحيّمان ادلسلمون الذين   ينشذ الضرر كن قبلهم الضرر 

ْ  وص ى هللا ع ى دمحم وآلو الطاىِر
 

                                                             

 .19ا18ص 78السيد دمحم احلسيٍت الشَتازي، كوسوعة الف ه / ك اب الغصب، عار العلوم لل ح يق والطباعة والنشر ا مَتوت  ج (1)
 .21ادلصدر  فسه  ص (2)



 (1ٖٓٔه)ٔٗٗٔحمرم احلرام /  2ٕاألحد ...... ........................................................ (التزاحم)االصول: مباحث 
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َعاَء يف الِرَخاءِ ))  عليه السالم اركام الصاعققال  ِدِة ََنْ ُيْكِثِر الدُّ ْْ َسِرُه َأْن ُِْمَتَراَب َلُو يف ال ِّ   ((َم
 (.472ص 2ال ايف  ج)


