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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 

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

 حتقيق الفرق بني الضرر التكويين واالعتباري
و رو ضرررا  كري ىرو ضررر وورويل لونرو ارفروع  حوم رسبق: )فإن ال وذلر    ،و  ضررر الكورويل لرو زوحرم ابألىرم انرو دلرا ا كلره عرنً 

فهراا ضررر  ،ًما لو قطعت رجلو أو عينو إل كاذ حياوو فا و ال ش  ا و وضرر ككطع رجلو أو قلع عينو إذ فكد أىم ارا يسركعني كرو
ااىيكرروو و)أاررا احلكيكرري فهررو حكيكرري فهررو ضرررر وأن أاوررن ان يعكرر   فعررا  واضرررار لونررو ضرررر واضرررار واجرره اررن  رر  ان ونكلرره 

و و ضررا  وووينيا  أصال  واال لكله االعكباريُّ الواقَعو  .و1)كلحاظ ادلآل وىو حفظ حياوو فأ و  فع اعكباري لونو ال يغ  انً 
رررر النظرررر يف ا رررال الررررك  واحلاصررري: يف الفررررل كرررني الضررررر احلكيكررري واالعكبررراري: ا رررو يف الضررررر االعكبررراري ال  شررر  يف ان قصل

ان اعّوضا  واقعا  كرك  اكاكي، رلرد وصرف ذىل وليس   ًال .  واقعا  واخلسارة، على أحد األطراف دون حلاظ ا و ثبوات ً 
كلع عينو فا و ضرر ذاات  و كص وال ينكله  سنا   عم ينكله ح ،كوو و اكداة إل كاذ حياوو عن حكيككووااا يف الضرر الكوويلً 

 .أو  سيب لونو أجنيب عن زلي الوالم إذ احلسن يف ا ي ذل  ان االقكضائيات، اعكباري
، لوررّن )اررن حيرر  الوسررر واال وسرار  فررع   ووينيررا ، وىررو ارن حيرر  ادمرروع كعرردضرررر وورويل جررّر  فعررا  و و2)كعبرارة أخررره: ىررو

رة ووجرود، ادموعو اعكبار ال وجود اكأصال  لو  اية األار ان لو وجودا  ا كزاع واارا يا ، ااا قطع الرجي فوجود اكأصري أي الكطرع حًر
 واقعي، ااا الرك  واخلسارة فال واقع ذلما وراء االعكبار.ففكدىا 

رون   ،كعبارة اثل ة: يف الضرر الكوويل ادلعّوض ابلفائدة األً : يكصور عادلان: عامل اخلارج وعامل االعكبار قطرع الرجري  وال ينفيً 
و َررريف عرررامل االعكبررر و يف عرررامل اخلرررارج ضرررررا ، اارررا يف الضررررر االعكبررراري ادلعرررّوض كفائررردة أًررر  فرررال يوجرررد إال عرررامل االعكبرررار، ار  فعرررا ً 

، وعلى أي فان العرف يعك  ادموع ان حي  ادموع ولاا جرت وإن أاون فيو لونو ذىل، عوس الضرر الكوويل و3)والكفوي 
ررري شررر ص شررر ص دلنرررع ارررن يبكرررى أً رررر ارررن سررراعة احلماارررات علرررى ذلررر ، ولرررو أراد صررراحه احلمررر رررر النظرررر علرررى حالرررةً  ام قصل

مية ادلاء دلا ككي شوب إشوال يف  22ويسكهل  أً ر ان  وهنارطال  ا ال ، ولو حدد زانا  ًو  .إجارة اعاطاوية صحةً 
رررون ادلعاطررراة كرررني احلّمرررااي وادلسررركحمني إجرررارة ،   هوليرررة اررردة اللبررر  يف احل ميرررة ادلررراء فكحصررري: ان اإلشررروال علرررىً  مرررام ًو

ثررالث سرربكت، وال ينفرري ذلرر  إاورران ان ووررون اررن قبيرري  هادلسرركهل  اررع ان يف اإلجررارة يعرر ط العلررم ابلعوضررني،  رر  وارد لوجررو 
 اإلابحة كعوض إمنا الوالم يف ارووز الناس واحلّمااي.

 إىل أارين:   نّبو ،وقبي ان  نككي إىل اا اخكاره السيد احلويم يف هنج الفكاىة
 احلّمامي والسّقاء والبقلي مسائلق بني الفر 

روز احلّمرااي، وا رو ارا ىري حكيككرو، وىنراا اسرألكان اخرر ن  را وضرع ادلرال  :األول: ان اعكد ادلسألة اآلن ىو وضع ادلال يفً 
                                                           

 و.324الدرس ) و1)
ان كو حفظ حياوو. و2)  قطع رجلو الايً 
 ني  فعو ان حي  رلموع ادلسكحمني.كني ضرر احلّمااي انسواب  إىل ادلسكحم األول الاي اسكهل  أً ر ان الطبيعي وك و3)
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كعصرا  يف دخي السّكاء، ووضع ادلال يف زلري البكلري وأخرا شردة ارن اخلضرروات انرو ار ال ، وقرد سرال العريل ىراه ادلسرائي الر الث
 .واحدة، لون الظاىر اهنا ان ود ن ثالثة

، فضررال  عررن : )ور ررا يررّدعى ا عكرراد ادلعاطرراة   ررّرد إقررال يف ادلواسرره يصررال الرر من وأخررا ادلرر من اررن  رر  صرردل إعطرراء  أصررال 
راا  ما وعارف أخا ادلاء ارع  يبرة السرّكاء، ووضرع الفلرس يف ادلوران ادلعرّد لرو إذا علرم ارن حرال السرّكاء الرضرا كرال ، ًو الكعاطي،ً 

اخلضرررروات ولوىرررا، وارررن ىررراا الكبيررري الررردخول يف احلّمرررام ووضرررع األ   ررروز صررراحه احلّمرررام ارررع  ررر  ادلررراء ارررن اخلّكرررراتً  جررررة يفً 
 .و1) يبكوو

 أقول: الظاىر اهنا ان ثالثة أكواب:
ا ارررن ىرراه ا هرررة دد أيضررا ، فرررال إشرروال يف صررالحيكهاسررألة البكلرري، وىررري علررى الكاعرردة إذ الررر من زلرردد وادلررر من زلرراألوىل: 

 لوقوعها كيعا  اعاطاويا .
مرا اضرى ارن السريد اخلروئي، ارن جهرة رلهوليرة ادلعروض، فرال وصرل  اسألة احلّمااي، وىي الر  قرد يسكعروي فيهرا،ً  الثانية:

 ألن ووون إجارة اعاطاوية، وإن أجبنا عنو كوجوه ثالثة.
يف الو ر  إن مل يورن األً رر ارن السركائني، حير  يضرع ادلعر ي ابلغرا  ارن  ،اسألة السّكاء، وىي أشوي ان سراكككهاالثالثة: 

ميرة ارن ادلراء قرد وورون  صران إ ء أو إ ء  أو إ ئرني، ادلال    زلدد لده أً رىم وقد يورون در   را  أو در رني أو أً رر، و خراً 
ران علرى  ،اللهرم إال إذا حردد الر من كردرىم وادلراء ث ء ار ال   ،فهو رلهول ال من وادل من اعا  فال يصر  ان يورون كيعرا  حرظ لفظيرا   ًو

ر ه وعرفيكو.  العيل الككييد كال  لو رة اا ًذ
 صرة ملسألة احلّمامينظائر معا

وز احلّمااي الثاين:  قّي كو االككالء يف ادلدن الوبار لعدم خلو كيت وشركة ارن احلمرام  وقدً ر كو االككالء ساككا    مماان اسألةً 
اذلنرد والصرني، علرى ان ادلردن الوبرار ،عادة ال ختلرو  لونو يو ر كو االككالء يف ادلناطق الريفية كي يف العديرد ارن دول العرامل النراايً 

 ان محااات عمواية، ولون وعلى أية حال فان للمسألة  ظائر اعاصرة، كعضها أشوي انها:
ان  ًرري اررا شرراء فكررد  ًرري  ابلغررا  اعينررا  ل لورريّ   ًرري داخرري    دفعيررفمنهررا: اررا يسررمى كررر)البوفيو أو ادلائرردة ادلفكوحررةو، حيرر  

ران صراحبو كرو راضريا  إال ان الورالم فكرد وقرع الر من يف ،دجاجة أو  صفها أو ركعها أو حظ دجراجكني  اكاكري ار من رلهرول وإنً 
ران كيعرا  فباطري أل رو يعر ط فيرو مديرد ادلر من، كري قرد يكرال اب رو لريس عكردا  أصرال  كري رلررد  ا و أيّ يف   وع ان العكود ىراا  فرإنً 

 وراض  ان الطرفني. وسيأيت.
وارد ابن يسرركعمي أيررة أداة ر ضررية أو اعررني ل السررماح للرر وانهررا: اررا درجررت عليررو كعررا ارردن األلعرراب و  ىررا اررن أخررا ابلرر 

ألية ادة شاء فكد يسكعمي جهازين وآلكني وقد يسركعمي ععررة أو أً رر أو أقري فرأي  روع ارن ادلعرااالت ىراه  وللبحر   و2)ذلوية
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين         وكمة.

ٌر ِبَْير ))قال:  عليو السالمعن أا  ادلؤانني    ووبَ ْعَدُه النَّاُر وَُكلُّ َنِعيمر ُدوَن اْْلَنَِّة ََمُْقوٌر وَُكلُّ َبََلءر ُدوَن النَّاِر َعاِفَيةٌ  َوَما َخي ْ
 و.79)مان العكول: ص

                                                           

 .95ص 3العيل اروضى اال صاري، ادلواسه، ط/ وراث العيل األعظم ، ج و1)
دوالب اذلواء ا ال ، واألعم ان اخللي واخلرم لديهم. و2)  اخللي انو، لديناً 


