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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

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

 مناقشات مع صاحب اجلواىر
مة السوقية اليت فّوهتاا رياا املالال علاى املالال، وماا لاو منعاه مان هيا  هضااعته يف وقا  ار فاا  سبق ان مقتضى القاعدة ضمان القي

لاادليال ال ضاارر هناااا علااى انااه مناااض لةحوااام الوضااعية ورافاا  ألعاادام األحوااام  عاادم الضاامان   ؛قيمتهااا حااف ا فضاا  فانااه ضااامن
 .منه ، ولبناا العقالا، على الضمان ابلتسبيب وان هذاولدليال االعتداا

 الرايض: ضمان نقص القيمة السوقية لالضرر
وماان هنااا يتوحلااه احلواام هضاامان نقااو القيمااة السااوقية    :علااى مااا نقلااه عناه ا ااواهر إىل هلاال قااالصاااحب  الاار    وقاد ههااب 

فائا  لايمب مباال هاال للمتا  إها حصال مبن  املالل عن هيعه ولو م  هقاا العني وصفاهتا، وهور القائال املتقدم أنه مل يضمن قطعا، ألن ال
اوتساااهه، وهااو ومااا  اارو، الاااا  وحلااه احلواام ابلضاامان هنااا وفيمااا مضااى، وهااو صاادف ا ضاارار املنفااي  اارعا، ولاايمب فيااه مااا يقتضااي 
ختصاايو الضاارر املنفااي مباااا يوااون متعلقااة ماااال، ولعلاااه لااذا اختااار الااااهيد يف هعااى فتاااواس الضاامان هناااا، وإن قااوو يف الاادرو  عااادم 

 . 1   للماهور، وما يف املسالل والوفاية الضمان مطلقا وفاقا
وان اوتساب املاال فاال ألن س، وإن  وريا  :لالضررنظراً ت و وضيحه: ان البعى ههب إىل ان املفوَّت إن وان هو املال ضمنه املفوّ  

ال  اامله أ لاة ال ضارر ابلقاوة ال ابلفعاال وهااهر عنااوين املوضاوعات الفعلياة فا اوتسااهه ماالٌ  :وهعباارة أخارو ،اوتساب املال ليمب مبال
 .وا عتداا وما أ به

ابن ال ضرر مل يقيد مبا لو وان ا ضرار هه هتفوي  ماله هال انه يامال إبطالقه  فوي  اوتساهه فهاو  :وأحلاب عنه صاحب الر  
 ضامن له.

 وجو آخر: وألهنا مال ابلفعل
لساوقية  ماال ابلفعاال ولايمب ماااًل ابلقاوة وليسا  اوتسااب ان  القيماة ا :علاى حلواهاه وهاو هال نضيف حلواابً آخر ساهقاً ر بةً أقول: 

ألاف  عاارينولاو ار فعا  قيمتهاا الساوقية فصاارت قيمتهاا  ،ضامن آالف فأ لفها متلفٌ  عارةوان   سوو مثاًل  ر ه فلو ان سيا ،مال
وثاااً ولاو ار فعا   ماا   يقول خسرت  ولذا لو ا فض ؛مال اووما ان أصال القيمة مال فان ار فاعه ،فاملال ابلفعال هو عارون ألف

 ، وعلى أي فان  القيمة  مال ابلفعال وإن مل يبعه فإها أخسرس إ ها فقد أ لف ماله فهو ضامن.يقول رحب  مااًل وثااً 
 رّد اجلواىر: ليست القيمة السوقية ماالا 

الساوقية ، لعادم  فويا  ماال أحلاب الر   هقوله  قل  : ال ينبغي التأماال يف عادم ضامان نقصاان القيماة  صاحب ا واهرولون 
 . 2 أتيت فيه    ال ضرر وال ضرار  قاعدة   عليه مببا رة أو  سبيب ، ومن هنا مل  ضمن مناف  احلر إمجاعا ، م  أن

 مناقشة رّد اجلواىر
فيماا  الار   ا لعادم  فويا  ماال علياه  وقاد أحلااب عنها والدعوو هاي: ،الر   املدعى الذي رّ سر نفمب والغريب ان ا واهر ورّ 

سابق نقلاه عناه هااا الاا  وحلاه...  وواان املفاارو  ان رياب ا اواهر عاان حلاواب الار   ال ان يواارر ا  اوال، ابن يقاول مااثاًل ان  ال 
وأحليااب ابنااه هاادوي و اابه  ضاارر  منصاارف عاان مثااال القيمااة السااوقية أو  اابه هلاال وإن وااان لااو قااال هااذلل ساا ال عاان وحلااه ا نصااراف

 .هلل
  .مل  ضمن مناف  احلّر إمجاعاً م  ان قاعدة ال ضرر وال ضرار أتيت فيهمن هنا ال يقال: انه استدل ها و 

 باا  ووااالّ املتّ فيااه  فانااه  ماا  ان قاعاادة ال ضاارر أتيت لقولااه إه يقااال: هااذا االسااتدالل ريريااب إه ماا  إهعانااه إبطااالف قاعاادة ال ضاارر 
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ا حجاة فاناه خيارج هاه ماا قاام   1 عم من املدروي وحمتمال املدروياةآخر وال خيرج عنه إال ابلدليال، ولو فر   سليم ان ا مجا  ا األ إطالفٍ 
عليه ال رياس فانه  ليال لّّب، وقد أخرج ا مجا  ضمان مناف  احلر عن قاعادة ال ضارر فوياف يعاّدو هلال إىل ضامان القيماة الساوقية  

 وإن هو إال من ار أ أنوا  القيا !
 واىمبفتااجلواىر: ضمان القيمة متوقف على جرب ال ضرر 

وقااال يف ا ااواهر:  علااى أن اسااتفا ة الضاامان ماان القاعاادة امللهااورة متوقفااة علااى االإبااار هفتااوو األصااحاب ، إه ال اقتضاااا  ااا إال 
مااا فيااه الضاارر والضاارار يف ا سااالم علااى معااد النهااي عاان إرااا س ، وهااو إاااا يقتضااي حرمااة هلاال ، ال ا اا  ابلضاامان  عاادم ماااروعية

 املتوقف على إرا ة انتفاا وحلو س يف الدين املنالل علاى إرا ة حلا  ماا مصاال مناه فياه ابلغراماة ، ألناه أقارب افاا ات إىل نفياه ، هاال  وان
 في هال جتو . عوو إرا ة هلل حقيقة من الن

 . 2 هفتوو األصحاب   إال أن هلل وله وما  رو ال يصلح  ليال لذلل من  ون اإبار
 قدس سرهمناقشة كالمو 

اارف عاادم ، لااو سااّلمنا، إاااا املضاار ،وفيااه: وضااوح ان ا طالقااات حجااة وال حاحلااة فيهااا إىل عمااال األصااحاب فهااو لااالفتهم ال ص 
إه لايمب نه حيث مل ينج  هفتوو األصحاب فالدليال منصرف عنه! وهو ريريب أيضااً موافقتهم، ووان له ان يستدل اب نصراف مثاًل وا

خاصاة اناه متاأخر فوياف يواون سابباً النصاراف الادليال املتقادم، وقاد  ،عدم فتوو األصحاب على طبق إطالٍف مناًأ لإلنصراف حباالٍ 
رو أضاافناها إليهااا هعضااها ماان متفرقااات وااالم فّصاالنا يف مبحااث ساااهق ان منا ااض ا نصااراف هااي ساابعة  الثالبااة املاااهورة وأرهاا  أخاا

 وليمب عدم فتوو األصحاب منها، نعم عدم فهم املعاصرين قد يعد مناًأ لالنصراف على والم.األصوليني وهعضها مما خطر ابلبال  
 لاالوهنعاام خصااوص قاعاادة  القرعااة  ههااب املاااهور فيهااا إىل عاادم التمساال إبطالقهااا، ولاالوم عمااال األصااحاب  ااا يف موار هااا، 

أتساايمب فقااه حلديااد،  ون االلتاالام إبطااالف ال  علااى إطالقهااا خاااص  ااا يصوصااية فيهااا وهااي وحلااوس عدياادة منهااا انااه يسااتللم العمااال  ااا
 قيمة السوقية.ومشوله ملن سبب فوات الضرر 

 نقض اجلواىر على الرايض
مااا تعتااه ماان الاار   يتجااه إطااالف  علااى أنااه إن وااان مناااأس قاعاادة نفااي الضاارر و :ومااا أ ااوال يف ا ااواهر علااى الاار   هقولااه

الضاامان حااف يف صااورة عاادم وونااه سااببا ، ضاارورة حصااول الضاارر مبناا  إمساااوه الااذي ا فااق  لااف الداهااة معااه  وااال سااب  يف أر  ريااا 
 . 3 مسبعة على وحله يوون سببا ، وال أهن أنه يلتلمه سيد الر   ، ومنه يظهر ضعف والمه    ة على ما تع  

 حصول الضرر بفعل الغري، ال عنوان السببية املناقشة: املدار
فاااو يف هااذا اللوا ااواب: ان املاادار لاايمب لفااو الساابب والتسااابيب وإن هواارس الفقهاااا وأحااد أسااباب الضااامان الثالبااة، فانااه مل ياار  

ّد مثاال فاإن ع ا، وعلياه: عدماهاًل، هال املدار مشاول  لياال ال ضارر ملثلاه و داً ومفصَّ وما اعرتف هه يف ا واهر أيضاً مؤوَّ    4 اآل ت والروا ت
والبااا  ضرراً ناأ من املمسل  وما هو صريح ا واهر يف قوله "ضرورة حصول الضرر مبن ...  مسبعةمن  إمساوه  اهته يف أر  ريا 

 أر  وإن مل يعاّد واذلل مل يوان ضاامناً وواان مشاول ال ضارر للمنا  مان ا مساا  يف ،وان ضامنًا وال    ابن يلتلم هه الار    سببية،
وللبحاث صالة  مشولاه للمنا  مان ا مساا  يف أر  رياا مسابعة، هاو الفاارف هينهماا يف احلوام هضامان األول  ون الثاا . عدممسبعة و 

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين       إبهن هللا  عاىل.
، يُ ْعَرُفوَن َكاُنوا ُُخَُص اْلُبُطوِن، ُذُبَل   عليو السالمِإنَّ ِشيَعَة َعِليٍّّ   : عليه السالما مام الصا ف قال  َفاِه، َأْىَل رَْأَفةٍّ َوِعْلمٍّ َوِحْلمٍّ الشِّ
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