
 (7ٔ8)هٓٗٗٔ/ رجب  ٗالثالاثء  .......................................................املكاسب )البيع: املعاطاة(..

1 

 

 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
(ٖ7٘) 

 واجملين علي ما خيسرهضمان اجلاين ألجور الطبيب وتعويض 
طببا وهببو ك ببمول للنهببي يف قولببو  عببا   اسبببا ان أ ببا ادلببال ابدلعاكلببة اه راىيببة ىببو كببن أ ببا ادلببال ابلبروع: ف  

َنُكْم ِِبْلباِطلِ ) للمبال للباطبا إال كبا اسبِّ      ن أ ا ادلال ابدلعاكلة ادلضطر إليها ليس أ بالا أو  (ال ََتُْكُلوا َأْمواَلُكْم بَ ي ْ
  ع ادل كلةدما ذ رانه، ولكن  بقى بعض الفرو 

وكنها  انو لبو  عم بد الطبيبو أو  بمه إكبراض كبا ،  مبا لبو أعطباه لوامب وبابِّلي ابرض  السبرطان أو االيببوال 
واهنببارت أعصببابو أو أابببيو ابلك بببة إ  آخببر أو أخاوببو أو اهيببدز أو  مىببا، أو رش  علببى وزهببو  بباز األعصبباب 
 وها لو ادلطالبة ابلِّعويض؟  ذلكعمره أو لفًتة حمدلة، أو أابيو برزفة يف يده أو كبو 

  ثالثة وادلرال ابلِّعويض أكور
 العرف أو أىا اخلربة  عويضاا عن ىذا الفعا ادلِّعمد.ال رع أو األول  كا يراه 
 أزرة عالزو. ال اين   عويض

 اراا أو بنببامبا أو حبببدالاا أو  ا بببباا ادلسبببِّقبا  مببا لبببو  ببان ذم ببباحلببال و ال البب    عويضبببو عمببا سياسبببره كببن عملبببو يف 
وىببذه ادلسبب لة،  مببا ىببو واضبب ،  ،وكسببر يببده أو اعمببى بصببره أو  ببان حماكيبباا أو خطيببباا وقطببك لسببانو أو  ببم ذلببك

ادلِّعمببدة علببى كسببِّو     ببر االبببِّالمب  ببا يف ىببذا العصببر، بببا   ببرت بعببض كصبباليقهاولكببن  كنببذ القببدم  كبِّلببى  ببا
زببراثيم وككببروابت  عببربكببن األكببراض  أنببواع إذ كببن ادلعلببوم ان العديببد كببن ال ببر ات الكببرب   ِّعمببد إ ببال البسببيطة

  ن ر ادلرض بني الناس  ي  بيعهم األزهزة واأللوية بعد ذلك وًتب  أرابحاا خيالية.كطور ة خمِّربايا )أو كطلقاا( 
 املشهور رأي

ية ىي يف مثانية الد  و ية أو االرش واحلكوكة وال  و األ  ر كن ذلك، قد يقال  ابلعدم، إذ الوازو ىو الد  
الِّقدير يف مثانية ع ر( كن األعيان ال ) كن األعيان وىي  )ادل هور  ما يف   ف الل ام و مه أن  ر أكراا ع

  ادلناوك اليت سِّعروها يف ادلقصد ال اين إن كامب هللا
 ،واللسببان، واألسببنان، والعنببا، والل يببني ،، واألذنببني، وال ببفِّنيواألنببف – األزفببانوكنهببا  – ال ببعر، والعينببني
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وبان واكبا يف ادلنباوك  (1)(والناباع، وال بديني، والبذ ر، واخلصبيِّني، وال بفرين ،، والرزلني، واألاببابك، والظهبرواليدين
يف العقبببا والسبببمك وضبببومب البصبببر وال بببم والبببذوس و عبببذر االنبببزال وسبببلس الببببول، الديبببة، ويف أبعاضبببها )أو أبعببباض 

 على  فصيا( االرش واحلكوكة. –بعضها 
 وىذا ىو ادل هور با لعلو كبو اجملمك عليو.فيما عداىا، واألرش وأكا 

بأ   وبنامب على ىذا القبول وبان   كبن الديبة أو األرش ىبو كبن أ با ادلبال ابلباطبا،  ذ اجملب  عليبو كبن ا باين األ  بر  خ 
 عكس الرأي اآليت.

 لألدلة التالية: ؛الرأي اآلخر: الضمان
ا سياسببره كللببة اخببر  اسببِّنالاا إ  ان أللببة وقببد يقببال  ابن عليببو الديببة كللِّهببا،  مببا عليببو ضببمان العببالج وكبب

دمبببا  بببان كصببببو أكبببر آخببر إذ الديبببة كقاببببا قطبببك اليببد كببب الا، واكبببا ضبببمان أزبببرة  (2)الديببة   بِّهبببا وال  نفبببي  بببم ذلببك
و ببذلك ضبببمان  ،  لليبببا آخببر وببان ثبببال وبهببا وإال و اببببالة عببدم الضببمان حمكمببةإوموضببوع آخببر  ِّبباج  العببالج

 ده العرف كقابالا لو وانو كوضوع آخر.خسائره ادلسِّقبلية دما يع
 وقد يسِّدل على ثبوت الِّعويض والضمان، بوزوه 

 ((اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ ))
وان ا اين قبد اضبر  ابجملب  عليبو كبن ا هِّبني  (3)((اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ ))  ابلى هللا عليو والو وسلمقولو األول: 

 ال عن األخمين. ك الا  دهوالدية عوض عن وقده ي ،االخريني أيضاا وعليو الِّعويض وز رب   سره
ولكببن ىببذا كببب  علببى  ببون ال ضببرر كن بب  لنحكببام ويقببال حين،ببذا عن ببائها للضببمان، اكببا علببى القببول ادل ببهور 

 كن  وهنا انوية لل كم الضرري ال  م، وال؛ اللهم إال على وزو لطيف ذ رانه سابقاا وفكر وأتكا.
 ان السبب ضامن، وىي كربى عقلية ارتكازية

ان السببببو ضببباكن، وىببذه  بببرب  ار كازيبببة عقالئيببة، وقبببد يسببِّدل ذلبببا ابلبببرواايت الببوارلة يف العديبببد كبببن الث  اين: 
 ابغرايهتا 

 ، للديةعلى السارق ضمان الشاىدين خطأً 

                                                             

 .169ص 43ال يخ دمحم حسن النجفي ا واىري، زواىر الكالم، ج (1)
 وسي يت لعو  نفيها عطالقها ادلقاكي. (2)
 .282ص 5طهران، ج –ثقة اهسالم الكلي ، الكايف، لار الكِّو اهسالكية  (3)
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ِف  علي  و الس  ال َقَض  ى َأِم  ُل اْلُم  نْيِمِنَ  ))قببال   عليببو السببالمومنهببا  اببب ي ة دمحم بببن قببيس عببن اهكببام الببباقر 
َُ ِذَاا َكاَن بَ ْعَد َاِلَ  َج اَء الُش اِىَداِن ِبَرُج ٍل  َخ َر فَ َق ااَل: َى َ ا رَُجٍل َشِهَد َعَلْيِو رَُجاَلِن بَِ  هَّنُُو َسَرَق فَ َقَطَع َيَدُه َت

َُ يَ  َدُه ِذُهَ  ا َش  بُ ْهَنا َالِ  َ  ِعَ  َ ا فَ َقَض  ى َعَلْيِهَم  ا َأْن َ ُرَمُهَم  ا هَِّنْ   َ  ا ْ الُس  اِرُق َولَ  ْيَل الُ  ِ ي َقَطْع   يَ  ِة َوَْ ُيُِ  ْ  لدِّ
ان ادلبذ ور يف الروايبة ابببغر   برب  ار كازيببة ىببو ووزببو االسبِّدالل لبيس القيبباس، ببا  (1)((َش َهاَدتَ ُهَما َعَل  ى اآْلَخ رِ 

 السبارس، وبان  خطب  ال باىدين يف ادلاِّبار   ضمان ادلسبب و وإن  وسبا الفاعبا   وىي عقالمب العامل كن أنفسهم ا دى
 بببا   اليبببدينن هما اهكبببام نصبببف الديبببة )الهنبببا يبببد واحبببدة، ويف ىبببو البببذي سبببب و قطبببك يبببد ادلبببِّهم األول لبببذلك ضبببم

 الدية(.
 يد األول أحد وزهني  عليو السالم قد يقال يف وزو قطك اهكام تنبيو:

وان  عمبببا بعلمبببو )وانبببو  بببان ادلبببِّهم األول سبببارقاا حقيقبببة وقبببد طابقِّبببو ال بببهالة األو  عليبببو السبببالماألول  انبببو 
علببم اهكببام بببو وقيببام كببن طبب وا يف إهتببام ال بباين ابنببو السببارس( وكببان كسببِّ قاا لقطببك يببده علببى  ببا  قببدير ال ببهول اخ

 ال اىدين عليو، وإذا  ان للقاضي العالي العما بعلمو  ما ىو رأي ادل هور وما ابلك ابهكام؟.
 ؟للواقك األو  للمِّهم ال اين، كك كطابقة كهالهتمابعد ان ع د ال ال يقال  ول م   ر م ال اىدين 
ر م وإن  بان كصبيباا واقعباا، كبن كبهد ابا للبال األللبة الظاىريبة علبى انبو خطب    ب ن  أو إذ يقال  زرايا على الظباىر 

 بم عزيبز وكيبف ابلِّفكيبك ببني  (2)الِّذ يبة وحركِّبو( لظاىريبة ادلِّالزكبة ) نجاسبة ك بكو والِّفكيك يف األحكام ا
 (.األو  ألول( والظاىري ) غرمي ال هول لِّاط،ِّهم كهالهتماحلكم الواقعي )إزرامب احلد على ادلِّهم ا

اببلى ك كوران ابلعما ابلظباىر وال  بم ولبذا قبال  عليو السالمواهكام  ابلى هللا عليو والو وسلمال اين  ان النيب 
َ ا رَُج ٍل قَ ))  هللا عليو والو وسلم يَِّناِت َواأْلَْْيَاِن َوبَ ْعُضُكْم َأْْلَ ُن ِحَُُِّت ِو ِم ْن بَ ْع ٍض َفَأْير َنُكْم ِِبْلب َ ُُ َطْع ِذُهَا َأْقِضي بَ ي ْ

ُُ َلُو ِبِو ِقْطَعًة ِمَن الُنارِ   (3)((َلُو ِمْن َماِل َأِخيِو َشْيئًا َفِإُهَا َقَطْع
 ضمان من زّوج الغل خداعًا، فأولدىا

ُُ َأَِب َعْبِد اَّللُِ ))وكنها  كوثقة إمساعيا بن زابر، قال   ْت ُو  علي و الس ال َسَأْل َع ْن رَُج ٍل هََّنرَ َر ِذَا اْم َرَأٍة َفَأْعََّب َ
َرَىا فَ َولَ َدْت ِمْن ُو ف َ َفَسَأَل عَ  َتَ  فَ َ ُوَجُو َ ي ْ َها َفِقيَل: ِىَي ابْ َنُة ُفاَلٍن َفَأَتى َأَِبَىا فَ َقاَل: َزوِّْجيِن ابْ ن َ َعِل َم َأهَّنُ َه ا َ ي ْ ُر ن ْ

                                                             

 .    384ص 7نفسو  جادلصدر  (1)
 وهو طاىر لالسِّص اب وىو حرام لالسِّص اب كك انو إن  ان كذ ى وهو طاىر حالل أو ال ونجس حرام. (2)
 .414ص 7ادلصدر نفسو  ج (3)
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َ ِن اْلَولَ ِد يُ ْعِطي ِو َوعَ  (ٕ)َواْلَوَلُد ِللُرُج لِ  (ٔ)ابْ َنِتِو َوَأهَّنُ َها َأَمٌة فَ َقاَل: يَ ُردر اْلَوِليَدَة َعَلى َمْواَلَىا َل ى الُ ِ ي َزُوَج ُو ِقيَم ُة َِ
 (3)((َمَواِلَ اْلَوِليَدِة َكَما َ ُر الُرُجَل َوَخَدَعوُ 

ادلاالع( مثن الولد ليعطيبو إ  كبوا   ضم ن األب )الغار   عليو السالموىذه الرواية أقو  يف الداللة إذ ان اهكام 
ألك ببة لببو  انببال  زوزبال عبببداا )ال حببر اا آخببر( ولبو اهنببا ولببدت لببو لكببان األكبة، كببك ان ىببذه قضببية لوي بة أي ان ىببذه ا

ببدون إذن كوالىبا  كك ان  بال األكبرين حمِّمبا الوزبول والعبدم، و يب  زو زهبا ذلبك األب الغبار   ،الولد كلكاا دلواليها
الغببم )كببن أزبببور  يببد     إذ الكببالم عببن اخلسببائر ادلسببل مة الببيت سببب بها  اسببر  كببن األ و ضببمن اخلسببارة اللوي ببة، وادلقببام 

ل بببهة القيبباس  ؛لالسببِّنالعملببو الفعلببي( و)االولويببة( للِّقريببو للببذىن ال لالطبيببو والعمليببة ا راحيببة وكببن خسببار و 
 ابن الصغر  ابغر  لكرب  ار كازية. ، ما سبا  ،با االسِّدالل حين،ذا،

  نب  على كا قيا حىت اآلن.وىنا  رواايت أخر  وأللة أخر ، وكناق ات ويما سبا سِّايت الحقاا و نِّظر وال 
 التف يل ب  مواطن الدية واالرش

مث انو قد يفص ا بني كبواطن الديبة وكبواطن االرش ويقبال ابن الديبة أكبر حمبدل كبن قببا ال بارع وبال نزيبد عليهبا، 
 ا واألرش كنطببا علبى ا هبات الب الث اآلنفبةمبي عدل كنكم وباألكر كو با إليهو  اكا األرش و ي  انو كو ا إ  ذ  

 )الِّعويضات(.
ِديَ ُة اْلَي ِد ِذَاا ))قبال   عليبو السبالمابب ي ة عببد هللا ببن سبنان عبن أ  عببد هللا وكن الرواايت الوارلة يف ادلقبام 

ِبلِ  ُْ ََخُْسوَن ِمَن اْْلِ  (4)((َفَما َكاَن ُجُروتًا ُدوَن ااِلْصِطاَلِ  فَ َيْحُكُم ِبِو َاَوا َعْدٍل ِمْنُكْم... ،ُقِطَع
 زايلة األرش على الدية، وللب   ابلة عذن هللا  عا .ولكن ذلك كب  على اب ة 

 وصلى هللا على دمحم و لو الطاىرين
 

َها ))  عليو السالمعلي اذلالي اهكام قال  اْلَقُوا النَِّعَم ِحُْسِن ُُمَاَوَرِِتَا َواْلَتِمُسوا ال ََِّيَدَة ِفيَها ِِبلشرْكِر َعَلي ْ
َبُل َشيْ  ُْ َوَأْمَنُع َشيْ ٍء  َواْعَلُموا َأُن النُ ْفَل َأق ْ ُْ  ِلَما ُأْعِطَي  (.312أعالم الدين  ص) (( ٍء ِلَما ُمِنَع

                                                             

 ألهنا كلك لو، واألب زو زها وضولة. (1)
 إذ الولد يِّبك أكرف األبوين، وىذه الرواية لليا خاص على ذلك. (2)
 .428ص 5ادلصدر نفسو  ج (3)
 .132ص 4ىب، ج1413قم،  –ال يخ الصدوس، كن ال  ضره الفقيو، كؤسسة الن ر اهسالكي  (4)


