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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٗ6) 
 جواب الفقه: مفهوم رواية السكوين، قضية جزئية

)والروايددة األخدد ة ال  اللددة ليهددا علددى ان  ددو  دد   صددل  ي ددون  :السدديد الوالددد عددن االسددادالل لروايددة السدد و  ل ولددووقددد أبدداب 
ضا نًا، لو تدل على انو ليما إذا مل ي ن إصالح  ان ضدا ناً لددليو اليدد  د اًل، وإذا  دان إصدالح مل ي دن ضدا نًا، لدال  لدي يف املفهدوم 

 .(1)امسائهم(ذ ر لاألقرب عدم الضمان  ما عرلت دمن ت دم  يشمو امل ام، وال ي ول لو أحد،
 مناقشة وجواب

 يرى ان  فهوم الرواية لنحو ال ضية املهملة أو ل و اجلزئية ال ال لية. قدس سرهانو ولعبارة أخرى: 
اً أيضدداً وىددو  طل دد  مددا ان املنطددول  طلددحل ألن احلصددر ةعلددو ل ددوة قولددو ) لمددا أرا  اوصددالح مل يضددمن( لي ددون املفهددومال ي ددال:  

 ت ييد لال   يد. ،ا إذا وبد  ليو  دليو اليدمبالضمان  حبصرلا ييد املفهوم  (  اوصالح ضمنر   لما مل ي  )
 قددس سدرهإذ ي ال: املنطول أيضاً   يدد ابليدد ألن ذلدل الربدو وضد  يدده علدى اجلملدني، أ دا احلدري لدال يدد عليدو حسد   دا اخاداره 

 إمنا تصدل على املاليات. ((ا َأَخَذْت...َعَلى اْلَيِد مَ ))يف قاعدة   ن ان اليد
ربة لعمدوم الدوار  ال وصدومل املدور  ده، والع د ييداجلزئية أو اومهال، ابن املور  ال خيصد  الدوار  وال السديال ي  تناقش  عوى قد ول ن 

 عليددو السددالمد  ييددوصدالح( ومل ي  )إمنددا أرا  ا لانددو أو سديال الددوار ، واملددور  وإن  دان  ددور   ددن وضد  يددده و دداا السديال، ل ددن الددوار  عدام
وض  يده، والوار  وىو )إمنا أرا  اوصالح( يشدمو  دن خطدل الصدر احلدري وإن مل يشدملو  ليدو اليدد، نعدم لدو  دل يف قد  ريده ل ونو 

 العموم وعد و  ان  ن حمامو ال رينية املاصو وىو خمو ابوطالل  ما ح حل يف حملو. لاأ و.
 ((َفِعيَب فَـُهَو َضاِمن   َمِن اْستَـَعاَر ُحرًّا َصِغرياً ))ـ ٖ

َمـِن اْسـتَـَعاَر َعْبـدًا َلُْلو ــاً )): عليدو السدالمقدال: قددال أ د  املد  نني  عليدو السدالم) دا رواه وىد ، عدن أب عبدد هللا الـدلي  الاالـث: 
 .(2)((ِلَقْوٍم َفِعيَب فَـُهَو َضاِمن  َو َمِن اْستَـَعاَر ُحرًّا َصِغريًا َفِعيَب فَـُهَو َضاِمن  

 بناء العقالءجرب الرواية برواايت أخرى وب
 .أور  عليو يف اجلواىر ابنو ال بالر لو وال عا و لوول ن 

ت و ضدمواا  طدالحل لدرواا ،لروايدة  عادربة الروايدةي دون مبطال دة  ضدمون  ، لاندوابن اجلرب  ما ي ون ابلشهرة لدو  اندت :وقد ةاب
لدو ي فدي  طال اهدا للمسدافا   دن )ال ضدرر(  مدا  ،امدهب لندا  علدى ما يدة االسدادالل ((َعلَـى اْليَـِد...))الس و  ورواية  عديدة  رواية
 .سبحل ت ريره

املاي ن  نو  ا لو تسدب  يف إتاللدو  مدا لدو وضدعو يف أرع  سدبعة و  ،ابن بالره لنا  الع ال  لانو على ضمان احلري   ما قد ةاب:
ن املنصددور الضددمان ىهنددا أيضددًا، ل ددن لددو ، وإن  ددان سدديأ  اعنهدداقصددر يف حفظددو ومل ي ددن قددد مساويددة أو أرضددية  آبلددة ون  دا لددو  ددان 

  ل يف لنا  الع ال  يف ىاه الصورة لليس بالراً للرواية على إطالقها.
لدو  هاوحاصو ال ول: ان اجلرب ابلشهرة ليمن ارآته، إن  ان لبنا  الع ال  على اجلرب هبا لان لنا ىم ليس خاصاً ابلشدهرة لدو يشدمل

 (3)((ِفيـهِ  رَيْـبَ  اَل  َعَلْيـهِ  اْلُمْجَمـ َ  َفـِِن  )) :عليدو السدالم رى أو لندا  الع دال ، وإن  دان ل ولدو ضمون الرواية رواات  عاربة أخد تعضد
لدان الالريبيدة باريدة يف  دا طدالحل  ضدمونو  ((ِفيـهِ  رَْيبَ  اَل  َعَلْيهِ  اْلُمْجَم َ  فَِِن  )) وىدو لان االسادالل على الاعميم ي ون ابلاعليو الوار 

 ادلر.لنا  الع ال  أو رواية  عاربة. ل
 ـ ألنه سبب له م  عدوانهٗ

                                                             

 .67مل 78ل وت: ج السيد دمحم احلسيين الش ازي،  وسوعة الف و /  ااب الغص ،  ار العلوم للاح يحل والطباعة والنشر د (1)
 .302مل 5ث ة اوسالم ال ليين، ال ايف،  ار ال ا  اوسال ية د طهران: ج (2)
 .67مل 1املصدر نفسو: ج (3)
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ألنيددو سددب  لالفددو  دد  عدوانددو ل ددان  احلددالر، لددو ىددو أقددوى  نددو، ألني عددروع ) : ددن  ددا ذ ددره يف  فادداح ال را ددةالــدلي  الرابــ : 
  لددو   دد ة لددو قصددد ال اددو مب ددو ذلددل دم ددن  اوقيددد ، ولددو  ددان يف   انددو  ددا لد اددو احلييددة، ولدديس ىددو قددا راً علددى  لددد نوعدداً  املهل ددات

)اندو لغصدبو صدار سددبباً  درعاً لالفدو  حفدر الب ددر، السديد الوالددد: وقدال  (1)ولدديس ىنداب  با در أقدوى  ددن السدب ( ،املهل دات عدن نفسدو
 .(2)و دعوة اونسان إىل  اره لع يره  لبو و ا أ بو ذلل(

 مناقشات م  مفتاح الكرامة
 ألن حفدر الب در لوبو آخدر  د   دا ذ دره وىدو: ن حالر الب رتوضيحو: ان الغاص  للطفو أقوى ليما لو تلل الطفو لديو  أقول: 

أو ابلدداخو   ان يف طريحل املسلمني ليس مبحرم ذا  لو ىدو حدرام طري يداً  دي ال يضدر ابملسدلمني  وإن  أو يف امللل املشرتب لو يف  اره
ا دا  صد  الطفدو  (3)ولاا لو أحرز عدم  رور أحد ملدة يوم قطعداً للدو ان رفدر ليدو حلابدةمث  دا ه يعيدده  مدا  دان قبدو ان  در أحدد عليو

 لهو حرام نفسي. لاأ و. 
 ول ن ير  عليو:

اه الصددورة، أي يف خصددومل ىدد ان قولدو )ألن عددروع املهل ددات لددو   دد ة( أعددم  ددن املدددعى ولددو ل لانددو ينددا  يف اجلملددة ال ابجلملددة
لدو،  واأل در  ندون مبناطدات امل د يدة األرلد ،   ىً و حمر اً و  ه  اجدري والظاىر البنا  على حر ة امل د ة النوعية، وإال  ان خصومل املوص  

 . ما ح  ناه يف حبث آخر
و وقد    صدو ه وإال  دان لدأو احلر دة  (4)على لرضو وقولو )لو قصد ال او مب و ذلل دم ن  اوقي ( ال يفيد إال حترمي  ا علم قصده 

 جتراً، وىو أعم  ن املدعى أيضًا.
 والسبب على سبي  البدل ضامن

وقولو: )ولو  ان يف   انو  ا لد او احليية( لو  ان  الل ل ما قال، ل ن املسافا   ن  ال و النفي عند ال بدوت أي اندو ليمدا لدو  
 الضدمان يف ىداه الصدورة أيضداً وذلدل ألندو سدب  علدى سدبيو البددللدال ضدمان، ول دن الظداىر أيضداً  ان   انو ل انت تلد دو احليدة 

 .سب  آخر على سبيو البدل، عن ضمانو لو  ا ام  ان ىو السب  البديل، ال قسيمو  وال خيربو وبو 
لددان ، خاطفددو خماطددل لجددا  لددو إىل  ارها أمل ددي يف لياددو سددالد و احلييددة أو الع ددرب سددوا  أ: ان الطفددو لددو ع لددم ابنددو ولعبددارة أخددرى

الظاىر ان األب    امل صر يف حفظ ولده    ضا ن، ا ا ىداا الغاصد  لضدا ن وذلدل ألن احددى الع درلني علدى سدبيو البددل  دان 
سالد و، وحيث لد او ع رب  ار الغاص ،  انت ىي السب  الشخصي ل الو، و دان الغاصد  ىدو السدب  الشخصدي للسدب   د  

 الشدأ  أو البدديلوالغاص   الل وليس  علول السب  ابلفعو  علول السب  الشخصي العاقو للز و ضمانو واحلاصو: ان الضمان  
 لي ال انو على  و ت دير  ان سي او.

 ونفس اختطافه سبب لضمانه عرفاً 
 .انو سب   رعاً وعرلاً أيضاً  :لفيو دما يفهم  نو انو ليس سبباً عرلًا، وا ا ال ول ابنو صار سبباً  رعاً 

ا عدى اندو مبجدر   (6)إذ ان املددعي (5)(املسدألةسبباً لالفو، لدال الم ليمدا مل ي دن  دالل لهدو خدروج عدن  وضدو  )أ ا  ونو  :وال ير 
عدن  ابنو خدروج صبو صار سبباً  رعاً )وعرلًا( للالل ومل ي صد انو لعو لعاًل آخر  سبباً لالفو ) وضعو عند بحر الع رب( ليجاب 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين . وهللا العامل.عرلاً للالل لغص  سبباً  وضو  املسألة، نعم لو ان ين ر  ون نفس ا
َك َواْلَغْفَلَة َفِفيَها َتُكوُن َقَساَوُة اْلقَ )): عليو السالمقال او ام الباقر  ن ُه ََبْر  يـَْغَرُق ِفيِه اْْلَْلَكى، َوِإاي  َك َوالت ْسِويَف فَِِ َك ِإاي  ْلِب، َوِإاي 

ِة الن َدِم وََ اْـَرِة ااِل َوالتـ َواينَ ِفيمَ  َلْيِه يـَْلَجأُ الن اِدُموَن، َواْستَـْرِجْ  َساِلَف الذُُّنوِب ِبِشد  حتل الع ول: ) ((ْسِتْغَفارِ ا اَل ُعْذَر َلَك ِفيِه فَِِ
                                                             

 .78د77مل 18السيد بوا  احلسيين العا لي،  فااح ال را ة يف  رح قواعد العال ة )ن د مجاعة املدرسني( د   سسة النشر اوسال ي د قم: ج (1)
 .66مل 78احلسيين الش ازي،  وسوعة الف و /  ااب الغص ،  ار العلوم للاح يحل والطباعة والنشر د ل وت: ج السيد دمحم (2)
 وليو أت و. نعم يف  ل و لو ذلل ويف املشرتب لعد إذن الشريل أو لعد الفرز. (3)
 ه حين امث. لاأ وإذا علم أو ظن لظن  عارب لو حىت لو احامو احاماالً ع الئياً حرم، ووب   نعو لانجز  (4)
 .66مل 78السيد دمحم احلسيين الش ازي،  وسوعة الف و /  ااب الغص ،  ار العلوم للاح يحل والطباعة والنشر د ل وت: ج (5)
  مفااح ال را ة.  (6)
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