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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،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
()211
مناقشة مع اجلواىر يف دعوى السببية الشرعية
وقد ذهب يف اجلواهر إىل ان السببية لإلتالف شرعية وأهنا ادلددار يف المدمان نون السدببية العر يدة ولدللز العدمم لعددم المدمان
يف ادلسددائا العاليددة الد تددرنن يهددا ال درائر ،قددال يف ال درائر لددو بصددب شدداة ،مددات ولدددها وعدان ،فددي المددمان تددرنن و ددلا لددو
)1
حبس مالز ادلاشية عن حراسعها اتفق تلفها ،و لا الرتنن لو بصب نالة ،عبعها الولد)
قال اجلدواهر ضدرورة أكدز قدد عر دن دون السدبب هدو مدا نلدن عليده النصدوو ادلملدورة أو أحلدق لده امجداا و دو  ،ومدا عددا
األصددا لدرالة اللمددة مددن المددمان لدده  ،ادلعندده عدددم المددمان حينةددل يف ادلسددائا ادلفروضددة لعددد ددر ال ددز يف السددببية ال ددرعية
ابدلعىن اللي ذ ران  ،وال جيدي وهنا أسباابن عر ية أو م اهبة دلا يف النصدوو ادا ذ در يهدا المدمان لده لعدد حرمدة الانيداس عنددان
وعدم اإلمجاا على اإلحلاق وعدم ناللة عر ية على و ه يندرج يها)  )2اكعهى
ولعبدارة أخدر اكده يدر للسددببية ادلو بدة للمدمان حانياندة شدرعية مبعدىن ان مدا عدد ال دارا سددببان للمدمان هدو مو دب لدده نون
األسباب العر ية وحىت الدقية العانلية
ولكنه بري اتم إذ يرن عليه
أوالن اكدده مندداقل دلددا العممدده لنفسدده يف موضددر آخددر قبددا ذلددز إذ صددرح لد د إىل بددري ذلددز مددن النصددوو ال د منهددا ادلعع د ة
ادلسعفيمة الدالة على برامة ال اهد إذا ر ر عن شهانته لعد ما قمي هبدا لدلول قددر مدا أتلفده مدن مدال الر دا ،وعلدى أكده يانعدا
إذا قعدا ل دهانته وقدال ال داهد تعمددت ال دهانة عليده زورا ،وعلدى برامدة نيدة اليدد مديال لدو شدهد عليده ابلسدرقة ور در وقدال إ
اشددعبهن ،وعلددى برامددة ادلهددر لددو شددهد لطددالق زو ددة تمو ددن ،أو مبددوت زو هددا ددال زو هددا ،أو ر ددر ال دداهد عددن شددهانته
ابلطددالق ،ومنهددا نل علددى ر ددوا ادل ددرور  ،)3ومنهددا مددا نل علددى تسددبيب اإل درا  )4وبددري ذلددز ،ادلعلددوم عدددم خصوصددية الطريددق
يها  ،)5معلومية عدم خصوصدية دلدا ذ در يهدا مدن األ دران)  )6لدم يععد قياسدان لدا تنانديط مندا قطعدي أو اندا أل دى اخلصوصدية
قطعان ،ال لد من ان ير ر اليد عن أحد الرأيني
اثكي دان ان ادلر ددر يف ضددمان أمي ددال تل ددز ادلددل ورات ،العموم ددات الس ددالانة الددل ر ال تنان دديط ادلنددا ددي يان ددال ابكدده د م دديالن،
ِ
ِ
ضئئر واال ِ
ضئ ائرا ا )) اكدده اضددر يف األميلددة
والعمومددات هددي ل ئَّلا ي َائ َت ئ ائوى ))...و اواال تائ َبطُئ ُ ُح ُوئئو ُل ال َُل َس ئ ِل ا
ني ائ َيئ ئنائ ُه َم)) و اال ا ا ا ا
شئ َ ٍء ِم ئ َ را ِرَ ئ ِ
ض ئ ير ِ ا
السددالانة ابدلالددز عر دان وعاندالن و فا الئ ِ ا َعتائئَى اع ائ َئي َُ َم فاا َعتائ َُوا اع اَيئ ِئو ِاِعَئ ِ امئئا ا َعتائئَى اع ائ َئي َُ َم) و امئ َ أا ا
 )1احملانق احللي ،شرائر االسالم د اسعانالل ج 4و763
 )2ال يخ دمحم حسن الننفي اجلواهري ،واهر الكالم ،الناشر نار إحيال الرتاث العريب د لريوت ج 37و66-65
 )3ما لو ضيفه على طعام ان قد بصبه من ال ري أ له الميف ،ان ادلميِّف ال اصب ضامن ،ال الميف ألن ادل رور ير ر على من بر
 )4لو أ رهه على سر ز اج ال ري ضمن ِّ
ادلكر ابلكسر ال ادلكر ابلفعط
)5
ِ
ٍِ
ض ِام ))
ني فائ ُه او لاوُ ا
يف رواايت ام َ أ ا
اض ير ِ اش َ ء م َ را ِرَ ِ ال َُل َس ِل ا
 )6ادلصدر كفسه و47د48
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ضئ ِ
ِ
ئام )) لنددال علددى مددا ارتمددا اجل دواهر واسددعظهران مددن ان الطريددق) مددن ابب ادليددال وتطبيددق الك د علددى
ني فائ ُهئ ائو لائئوُ ا
ال َُل َس ئ ِل ا
الص ر وان من اضر ل يل من طعام ادلسلمني) أو ل يل من حانوق ادلسلمني) للز نون ريب دلسلمية ارتكازية ذلز عندد
العانالل وهي الباعية حلما الطريق) على اكه من ابب ذ ر ادلصداق نون اخلصوصية
فرع :املرجع يف أص احل ويف كليتو ،العرف
درا قددال السدديد الوالددد قدددس سددر اكدده حيددن ددان ادلر ددر يف احلددق أو المددرر العددرف حددىت كددم عليهمددا ابلددال) يف المددرر
ولد ال يعو ) يف احلق ،ادليمان ان العرف يرا حانان أو ال ،وإذا رآ حانان ادليمان العرف أيمدان يف ميدة احلدق)  )1وو هده واضدط وهدو
مشول العمومات السالانة للكمية أيمان ألهنا تنبسط عليها أيمان ،ولعبدارة أخدر عددم ضدماهنا ضدرري وتمديير حلانده و اعلهدا ممدر
ومععد عفيد األنلة األرلعة الممان
فرع :احلا س َضل أجرة عل احملبوس الذي اعتاده أو خرج إليو
ددرا آخددر وقددال السدديد الوالددد وإذا نار أمددر هددلا اإلكسددان لددني أ ددرة بددرية إذا عمددا لسددعاكيان ،وأ ددرة ص د رية إذا عمددا دداالن،
حبسه ،ان العرف ير ماذا ان يعما إذا مل يكن بسه ،ها يعما لسعاكيان؟ الالزم أن يعطيه ا يوم نيناران ،أو يعما االن؟
الالزم أن يعطيه ا يوم رلر نينار
وهلا ميله ميا الدار ،اكه إذا وضر إكسان حا مان أمام نار إكسان ال يسعنفر هبدا ،ألكده تر هدا وال يريدد سدكناها وإجيارهدا ،دان
هددلا الددلي عددا أمددام الدددار حددا مان لدديس عليدده حددق مددام ،ددال يانددال اكدده ددوت منفعددة الدددار ،وتددو حددق صدداحب الدددار ،وأضددر
لصاحب الدار
أما إذا ان هلا اإلكسان يريد إجيار نار مبائة ،نعا احلا م اا حرمه من اإلجيار وادلائة ،ان عليه مائة ،وإذا ان يريدد إجيدار
نار لع درين الخددعالف االكعفدداا مددن الدددار ،حيددن ان الدددار إذا اسددعأ رت للددموار اكددن األ ددرة مائددة وإذا اسددعأ رت ألهددا البلددد
اكددن األ ددرة ع درين ،عليدده ان يددد ر للددلي منعدده عددن إجيددار الدددار ألهددا البلددد ع درين وهكددلا ،ألكدده قدددر احلددق عر دان الددلي تدوا
و وته ،وقدر المرر اللي أضر لصاحبها ،وهكلا إذا منعه عن إجيار سيارته أو نالعه أو ما أشبه ،اكه قدد ال يكدون مريددان لإلجيدار
)2
حىت ان ادلنر وعدمه سوال ،ليس هلا تواين للحق)
واجلامر ان للمسألة صوران ثالث األوىل اكه إن اكن عانتده علدى أحدد العملدني ،ضدمن أ رتده سدوال أ دان األقدا أم األ يدر
ما ذ ر قدس سر
وإن اكن عانته على أحدمها لكنه خرج اليوم للعما اآلخر ،ضمنه
وإن اخعلفن عانته و ان يومان خيرج ذللا ويومان للاك نون ضالط ،أو ِّها حاله ،الظاهر ان ادلر ر قاعدة العدل واإلكصاف
ضئ ير ))...و لِئَّلا ي َائ َتئ ائوى ))...عليده عر دان دان
ض ارا  ))...و فا الئ ِ ا َعتائَى اع ا َئي َُ َم )...و امئ َ أا ا
والو ه يف الكا اكطبداق اال ا
حانه يف الصورة األوىل عر ان هو ما اععان وإن ان يعانن الصنععني ،ويف الياكية هو ما عمم عليه واكصرف إليه عدلر
وص ى هللا ع ى دمحم وآلو الطاىرَ
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم

ما ُِ
ض ُ ِم َ ِح ٍَم إِ اَل ِع ٍَم)) اخلصال ج 1و)4
ُج اع اش َ ء إِ اَل اش َ ٍء أافَ ا
ا

 )1السيد دمحم احلسي ال ريازي ،موسوعة الفانه  /عاب ال صب ،نار العلوم للعحانيق والطباعة والن ر د لريوت ج 78و22
 )2ادلصدر كفسه و22

