
 (1ٕٓٔه)ٔٗٗٔحمرم احلرام /  2ٕالسبت ......... ...................................... (التزاحم)االصول: مباحث 

1 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة  احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم 

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

 مناقشات أخرى مع اجلواىر
م احلر فعليو )لزمو خ ل( األجرة( بال خالف أجده فيهو، بهو وال إاه،ال، ألن )ولو استخد صاحب اجلواىر:وقال 

 غريه )و( لو ألن منفعتو ادلزبورة تقابو مبال.  منفعتو متقومة حينئذ، فهو كمن أخذ مال
 إذا حبس صانعًا مل يضمن أجرتو

أجهده فيهو، بهو يف ال،فايهة أما )لو حبس صانعا مل يضمن أجرتو ما مل ينتفع بو( فضال عن غري الصهانع بهال خهالف 
 .(1)ىو مقطوع بو يف كالم األصحاب(

 ادلناقشة
، ان ضهمان مهن اسهتخدم احلهر  لهو كهان ألجهو مها ذكهره مهن )ألن منفعتهو (2)ول،ن يرد عليهو، إضهافة إم مها سهي ي 

من حهبس صههانعاً لههو ألن منفعتهو ادلزبهورة تقابههو مبهال( فانهو جهاري بعينههو فهيو)و  (غهريه  متقومهة حينئهذ، فههو كمههن أخهذ مهال
 ادلزبورة تقابو ابدلال. ة الصانعوألن منفع ؛ألن منفعتو متقومة )أي ذات قيمة( عرفاً 

الضمان )لقاعدة نفي الضرر مع كونو ظادلا وعهاد  ، فينهدرج يف  قوةويؤكد ما ذكرانه ما ارآته يف رلمع الربىان من 
ُْن)قولو تعهام  ََْي تَنُ وا  ْْ ْم فَا ُْ ُْ َْيَن ْْتَن ى  ُْمْ َفَمنِن ا ُْ َْيَن ْْتَن ى  ِِ َمنا ا نَُِّةةٌ )و (3)(ِو ِبِثْن ََ نَُِّةٍة  ََ  ُُ وغريمهها اها دل  (4)(َجنزا

 .(5)على ادلقاصة والعقاب مبثو ما عوقب(
االسهتدالل بقاعههدة نفهي الضههرر مبهمل علهى ادلبحههل ادلبنهوي السههابر مهن ان )ال ضهرر( تنفههي أعهدام األح،ههام أقنول: 

و( حههبس الصههانع ىههو حبسههو لههو ال ضههمانو وأخههذ ث هابن )م   ينههاق لو ابيآيههة فقههد وامهها اسههتدال ،وتثبه  األح،ههام الوضههعية
ابن مثلو ىو كالمهها مجيعهاً أي احلهبس والضهمان، وذلهم ألن مهن حهبس الصهانع أض هر  :ول،نو مردود ،معادل أجرتو منو

حيبسهو(، كمها انهو  فلهو انحبسهو ف،مها بو من جهتني: إذ انو سهلب حريتهو فاسهتحر االعتهدا  عليهو مبثلهو بسهلب حريتهو )
، نعههم إن كههان منههو مهها يعههادل مهها سههلبو منههو أبخههذهفاسههتحر االعتههدا  عليههو مبثلههو  معيشههتوسههلبو منفعتههو ومهها كههان بههو قههوام 
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 .حبسو أحرز األمرين. فتأموبصانعاً مثلو ف
 تفصُيو بني ما لو اَتأجره لعمِ يف زمن معني، وغريه

مههان معههني )فاعتقلههو ومل يسههتعملو فيههو( اسههتقرت األجههرة عليههو قههوال وقههال يف اجلههواىر: )نعههم )لههو اسههتأجره لعمههو( يف ز 
واحدا كما عن ادلهذب البارع، وال نزاع فيو كما يف جامع ادلقاصد، ولعلهو ه بعهد إرادة اامجهاع منهو ه احل هة بعهد اقتضها  

صهو عهدم بطال ها،  عقد ااجارة ملهم الهثمن، وعهدم االسهتيفا  إاها كهان لتقصهري مهن ادلسهتأجر، وقهد فهات الزمهان، واأل
 .(1)كما أن األصو عدم قيام غري الزمان الذي ىو متعلر العقد مقامو(

ل،ن ال دلا ذكره بو دلا سيأيت من الوجوه الثالثة. ول،نو قال: )أما لو استأجره على عمهو فاعتقلهو  ،واألمر كما قال
مل يستوفو منو ففي استقرار األجرة )تردد( ل األجري نفسو للعمو كذلم و ذمدة دي،ن فيها استيفا  العمو ومل يستوفو وب

كما يف التذكرة والقواعد واارااد وغاية ادلراد )و( ل،ن )األقرب أن األجرة ال تستقر( كما يف التحرير وجامع ادلقاصد 
وتعليههر ااراههاد وادلسههالم والروضههة والههر ى وغريىهها علههى مهها ح،هههي عههن بعضههها )دلثههو مهها قلنههاه( مههن أن منههافع احلهههر 

 .(2)ابالستيفا  ال ابلفوات(  تضمن
 أجوبة ثالثة

 ويرد على تفصيلو بني الصورتني ونفيو الضمان يف الصورة الثانية:
 ما لو ادلالُة أو ال، فحْم الصورتني واح إْمِ األجري  -ٔ

ال ماليهة نهو يقهال ابلهو ادلاليهة أو  ان يقهال ابنأوالً: ان عملو )الذي استأجره ليقوم بو، ل،نو اعتقلهو فلهم يقهم بهو( امها 
لصورتني وإال فال يلزم يف الصورتني، وال يفرق العرف يف ادلالية بينهما أبهداً، يف الو، فإن كان  لو ادلالية وجب الضمان 

بعبارة أخرى: ان ادلنفعة يف كلتا الصورتني ليس  مااًل ابلفعو بو ىي مال ابلقوة، فان كهان تفويه  ادلهال ابلقهوة موجبهاً 
فيهمها، ىهذا إن مل نقهو ابن منفعهة الصهانع املهرتف ادلصهمم علهى العمهو، مهال تني وإال مل جيهب للضمان وجب يف الصور 

 ابلفعو عرفاً. فتدبر.
 امإطالق ال ضرر شامِ ذل -ٕ

اثنياً: ان إطالق )ال ضرر...( يشمو الصورتني بو زان واحد، فان اعتقالو لو ىو ادلضر ابلصانع ت،ويناً )حبرمانو مهن 
وال ضرر وال ضرار فههذه  ،األجرة( وح،م الشارع بعدم ضمان احلابس لو ىو ادلضر ابلصانع تشريعاً إجناز عملو ليأخذ 

 ال،ربى وتلم الصغرى.
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 امالتسبُب َبب الضمان وىو متحقق فُه -ٖ
اثلثاً: ان من أسباب الضمان عرفاً ولدى الفقها  كافة، كما فص لو اجلواىر أيضاً، التسبيب وال ام ان احلابس يف 

صههدق التسههبيب وااتههالف ، وال اههم يف رتني يصههدق عليههو عرفههاً وابحلمههو الشههائع انههو ادلتل هه  والسههبب وادلفههو  تالصههو 
 والتفوي  على فعلو.

قال يف اجلواىر: )الثاين: التسبيب، وىو كو فعو حيصو التل  بسببو كحفهر البئهر يف غهري ادللهم، وكطهرح ادلعهاثر يف 
 .(1)خرب الس،وين(  بو، بو دي،ن حتصيو اامجاع عليو. مضافا إم ادلسالم( بال خالف أجده يف أصو الضمان

 تضمن ابالَتُفاُ والتفويت، دون الفوات منافع احلرّ 
إذ فيهههو ان الشهههقوق ثالثهههة  (2)ابالسهههتيفا  ال ابلفهههوات(  ومنههو يظههههر وجهههو النظهههر يف قولهههو )مهههن أن منهههافع احلههر تضهههمن

، دون (3)والفقهههها  يف بنههها  العقهههال و وليسهه  اثنتهههني واثلثهههها التفويههه  فمنهههافع احلهههر تضهههمن ابالسهههتيفا  والتفويههه ، عرفهههاً 
 الفوات.

ذلههذا وعدمههو( ىههو  التسههبيبعمههوم و)، (ول ال ضههرر وعدمههوو)شههان )كونههو ذا ماليههة عرفههاً وعدمههو(  ظهههرومبهها مضههى 
مور اخلمسة اليت سردىا لتعليو الضمان يف الصورة األوم وفقدان اثلثها يف الصورة الثانية، واألمور ادلرجع وادلدرك ال األ

بعد اقتضا  عقد ااجارة ملم الثمن ، وعدم االستيفا  إاا كان لتقصهري مهن ادلسهتأجر ، ) ما ذكره بقولو: اخلمسة ىي
فهان  (4)يام غري الزمان الذي ىهو متعلهر العقهد مقامهو(وقد فات الزمان ، واألصو عدم بطال ا ، كما أن األصو عدم ق

يف القههدرة علههى أتثههريه إاهها ىههو لذاتههو يف الضههمان وعدمههو بههو لههو الزمههان سههوا  أكههان ظرفههاً أم اههرطاً أم قيههداً، ال مدخليههة 
عهريف وشههول األدا  يف الوقه  الثهاين إن كههان ظرفهاً دون مهها إذا كهان قيههداً؛ إذ الضهمان وعدمهو ابههع ألسهبابو كالتسههبيب ال

 . فتدبر جيداً.ال غري دليو االعتدا  وال ضرر وغري ذلم وعدمو
 اجلواىر: ادلباشر ضامن ال السبب

ل،ن إذا اجتمع السبب وادلباار قدم ادلبااهر يف الضهمان علهى ذي السهبب، كمهن حفهر بئهرا يف )وقال يف اجلواىر: )
( دلههها عرفتهههو مهههن تقهههدى ادلبااهههرة علهههى فع علهههى الهههدافعفضهههمان مههها جينيهههو الهههدملهههم غهههريه عهههدواان فهههدفع غهههريه فيهههها إنسهههاان 

، بهو عهن كشه  ات يف ادلقام ويف القصاص والد ت، بو أرسلوه إرسال ادلسلمهمالتسبيب الذي مل أجد فيو خالفا بين
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 .(1)(...اللثام اامجاع عليو
 جواب الرايض

بب بعههد وجههود مهها يقتضههي ن عههن السههو)إال أنههو مههع ذلههم كلههو قههد انقهه  فيههو يف الههر ى أبن القههوة ال تههدفع الضههما
يف الرجوع إم أيهمها   ادلالممن حديل نفي الضرر وال امتناع يف احل،م بضما ما معا وختري   ، وىو ما مر  ضمانو أيضا

، فلههوال اامجههاع الظههاىر ادلعتضههد ابألصههو ل،ههان القههول بضههما ما كرتتههب األيههدي يف الغصههب يف غايههة اهها  كالغصههب
 .(2)احلسن(

 الرايض ورد إشْال اجلواىر تقوية كالم
وال يرد عليهو مها قالهو اجلهواىر مهن )قله  : ال خيفهى عليهم مها فيهو بعهد التأمهو  (3)كالم الر ى على القاعدةأقول: 

فيما ذكرانه ، ضرورة أن القوة إذا كان  على وجو ال يسند الفعو إال إم ذيها تدفع الضمان عن السهبب الهذي ظهاىر 
إذ ان قولو )الذي ظاىر ما دل علهى التضهمني بهو  (4)ا ىو فيما إذا مل ي،ن معو مباار قوي(ما دل على التضمني بو اا

َمنْن َأَضنر  ))ااا ىو فيما إذا مل ي،ن معو مباار قهوي( غهري صهحيا فهان ظهاىر مها دل علهى التضهمني كصهحيا ال،نهاين 
العموم للسبب وادلبااهر أي ل،هو مهن صهدق عليهو  (6)ا مضىوغريه ا (5)((ٍُ ِمْن َطرِيِق اْلُمْسِيِمنَي فَنُهَو َلُو َضاِمنٌ  ِبَشيْ 

ن م هيف طريقهم ال اهم يف صهدق انهو أضهر ابلطريهر وإن كهان  اوحافر البئر وابهه ،بشي  من طرير ادلسلمنيانو أضر  
 ...( وليس )الذي ظاىر مهااجلواىر: )الذي منص ر ف ما دل   يقولان  األومه، وكان لشخص ليسقط يف البئر غرير دفع ا
ٍُ  َمنْن َأَضنر  ِبَشنيْ )) أي ان مثهو ....( بدعوى ان ظهاىره وإن كهان العمهوم ول،نهو منصهرف عهن صهورة وجهود ادلبااهردل  

مهع وجهود مبااهر أقهوى منهو، وحينئهذي فهإذا ادعهى االنصهراف   منصرف عمهن أضهر   ِمْن َطرِيِق اْلُمْسِيِمنَي فَنُهَو َلُو َضاِمنٌ 
 حيل ت،ون عهدة اخلروج عنو علينا. فتدبر جيداً. ظهورالكان  عهدتو عليو، ع،س ما لو ادعى 

 وصيى هللا ْيى دمحم وآلو الطاىرين
ٍَْة َأْورََثْت ُحْزاًن َطِوياًل )): عليو السالمأمري ادلؤمنني قال  ا ََ تَنْرُك اخْلَِطَُةِة أَْيَسُر ِمْن َطَيِب التن ْوبَِة، وََكْم ِمْن َشْهَوِة 

ُرْك ِلِذي ُلبٍّ فَنَرحاً َواْلَمْوُت َفَضَح ال ُّنْنَُا فَنَيْم ينَ   (.451ص 2ال،ايف: ج) ((تنْ
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