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

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(218) 

 اجلواىر بعدم لزوم أتسيس فقو جديدكالم على  اجلواب 
الضومان علوى حوابحل احلور   وا  توهبلزوم فقه جديد من القوول بعمووم ال ضورر وإفاد)عن إشكال اجلواهر  )دام ظله( أجاب السيد العموقد 

بقولووه )وأمووا صووالم جلوواح  اجلووواهر ففيووه أوالم  اه ال لسوول م سلووه يسووهلزم نسوويحل فقووه جديوود، بوون للهووزم  (منعووه عوون العموون أو عوون االلهفووا   الووه
ـ ، واسووهدل لووه بووو ال ...المهنالووه، إال فيمووا إبوور  حنمجووا  و ووو بعمووم ال ضوورر  ( و)اثلثووام  ان جلوواح  اجلوواهر بنفسووه قوودس هللا لفسووه الهووزم بنظوو

يف ضوووماله  نو)مووونهم  ا قووون يف النوووافا، فالوووه قوووال فيموووا لوووو موووات احلووور ادل صووووب بووودون سوووب  ال اجلووو  س (1)(...ضووورر  يف مووووارد عديووودة
ويف اجلوواهر   وهوو )أ   الضومان(   ادلسال:  الضمان على من منا شصصوام سوكا دار ، أو رعايوة دابهوه فهلفهوا.( و)عن الشهيد يف...قولني

إىل آخوور صالمووه  (3)(...مث لقوون اجلووواهر (2)ا كووي عوون الشووهيد يف بعوو، فهوواوا ، والكرصووي، واسه سوونه يف الوورالض لعموووم ال ضوورر وال ضوورار 
 يف بعضها. على لقاش  ادلصهلفة فراجعه بشواهد  

أما لو حبحل جلالعام مل يضمن أجرته ما مل ينهفا به فضالم عن غـ وقد جلر ح يف اجلواهر سمساء عدد من القائلني ابلضمان وسدلههم، قال  )
ال الصالا، بال خالف أجد  فيوه، بون يف الكفايوة   هوو مقطوو  بوه يف صوالم األجلو اب ، وإن عوك  يف الهو"صرة بلفوش  األقووت  مشوعرام ابحهمو

َعَلننَيْمَم   َفَمنن ا اَعَتنندى)الضوومان فيووه، بوون يف رلمووا الكهووان  قووو ة نلوو:ل لقاعوودة لفووي الضوورر، مووا صولووه ظادلووام وعووادالم، فينوودر  يف قولووه تعوواىل  
َ  )و (4)(َعَلننَيْممَ   فَاَعَتننْدوا َعَلَيننوا ْااَ نن ا َمننا اَعَتنندى َي َسننيةاَ  مهووا شل ووا دل  علووى ادلقا (5)(َوَجننزاْ  َسننيةاَ  جل ووة والعقوواب  ثوون مووا عوقوو ، فالضوومان حين وو"  وغ

لوو"ل:، ال لل صوو  الوو"  ال يقهضوويهل ابعهبووار عوودم صووون ادل صوووب موواالم تهبعووه منافعووه و ولووو شوورعام و يف الوودخول  وو  اليوود واسووم ال صوو  
مها قووالم اخهصواص موا نصور  األجلو اب  و)ومال إليه يف الورالض حيوي يكوون احلوابحل سوببام مفوو فم دلنوافا ا بووس، مث قوال    همون (6)(...وغ

ا يسوهفاد نلو: مون الهو"صرةل حيوي إل وه  - موا تصور ه  وا نصور  األجلو اب - بصورة عدم اسهلزام احلبحل الهفوي  صما فرضنا  بن الفوات، ور  
قال يف عنوان الب ي  منفعة بدن احلر  تضمن ابلهفوي  ال ابلفوات، الههى(
قاعودة لفوي الضورر والضورار  مث أشكن عليه. مث قال  )صما أن   (7)

ـها شل ا نصر  من اآلالت لو اقهض  الضمان على وجه  تشمن الفرض ألثبه  فقهام جديدامل ضورورة اقهضوائها الضومان ابدلنوا عون العمون أو  وغ
الم عون امماميوة الو"ين فضو - ال"ين مبا فقههوم علوى القيواس واالسه سوان - االلهفا   اله... وغـ نل: شل ا عرف  عدم القول به من العام ة
 .(8)(...، فال وجه للضمان يف الفرض صما قطا به األجل ابعليهم السالم مبا فقههم على القواعد ادلقر رة الثابهة عن أهن بي  العصمة

 مناقشَ مع اجلواىر: ميم  للفقيو الفتوى أبمر وإن مل يشفع بو قياس العامَ!
ـام )شلا عرف  عدم القول به من العأقول:  امة...( فاله ميكن اجلوواب عنوه ابن عودم قوول العاموة سمور حود اسوهنادام إىل القيواس اما قوله أخ

صووالن لقلهوا عوون رلمووا   ،واالسه سوان، ال ينب ووي الههويون بووه علووى مون قووال بوه موون أجلوو ابنا اسوهنادام إىل مووا رآ  فم الداللوة موون آالت ورواالت
 سبق  امجابة عما قد يورد عليها فراجا.صما ت  وقد سبن تفصين االسهدالل هبا وبعدد من الرواال ،الكهان

وعدم نهاهبم إليه، ال يصلح دليالم لعدم نهابنوا إىل نلو: احلكوم  قياس العامة أو اسه ساهنم حكمام بوجه  حد واحلاجلن  ان عدم اقهضاء 
ـهم يف ادلقاموالسيد الوالد  دإنا رأينا الرواالت دالة عليه أو اآلالت، صما وجدها ادلقدس األردبيلي والشهي  .(9)وغ

                                                             

ـاز ، بيان األجلول    (1)  .195ص 5السيد جلادق احلسيين الش
 .15، ص37جواهر الكالم    (2)
ـاز ، بيان األجلول    (3)  .197ص 5السيد جلادق احلسيين الش
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 .44سورة الشورت  آية  (5)
 .55ص 38جواهر الكالم  مؤسسة النشر امسالمي و قم    (6)
 .56ادلصدر لفسه  ص (7)
 .58و57ص 38جواهر الكالم  مؤسسة النشر امسالمي و قم    (8)
 فص لنا صالمهم واألدلة يف حبي سابن فراجا. (9)
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 ، بتحلي  معىن أتسيس فقو جديداجلوابتتميم 
لنا  مون لوزوم  ليون معوا )نسويحل م، وهوو موا فص وواما جواب السيد العم حيي اسهقرأ بع، من خوال  اممجوا ، فالوه ال بود لوه مون موهم   

  ابن ادلرجا حين "  اممجا  وادلباين فيه م  ومتالسيد العم، أجي   (1)فقه جديد( فإن أريد به خالف اممجا ، صما با عليه
 ى  اإلمجاع مدركي أو ال؟

اله مثالم إنا صان مدرصيام فليحل حبجة )على مبا معروف(، ويف ادلقام فوان إمجوا  اجلوواهر مودرصي ل دلوة الون اسوهدل هبوا بون تكفوي ومنها  
 هه.احهمال مدرصي
  اله مثالم هن هو حجة من ابب اللط  أو احلدسومنها  

 وى  ىو حجَ م  ابب اللطف أو م  ابب احلدس؟
ب ادلقوور    أ  ال دليوون علووى وجوووب مطلوونفووإن قيوون ابلووه حجووة موون ابب اللطوو ، ورد الووه ال يعلووم لووزوم اللطوو  عليووه تعوواىل علووى إ القووه، 

بون قود إىل عدم وجود سلوال  أبودام، جي  عليه ما يؤد   أ  ال يعلم اله ،شلا ال يعلمهي ه"  الصورة عليه تعاىل، و  د عن ادلعصيةللطاعة وادلبع   
علوى اخلطو  مطبقوةم األموة  تكوونالعلماء خاجلة ما وجود دلين له ظاهر، فاله معه ال مشاهـ وجود سلال  من تعاىل اله يكفي يف لطفه  يقال

فقوود فص وولنا يف فقووه  ، فالووه معووه يكووون هنوواك موون يقووول احلوون وإن صووان واحوودام، وعلووى أ الداللووة ولووو بنظوور  مووا وجووود دليوون لووه ظوواهرخاجلووة 
ننوا   َكتَننَ  رَُبْمننَم َعلننى)العقليووة والنقليووة صقولووه تعوواىل  الهعوواون الب ووي يف نلوو: علووى ضوووء مسووهند قاعوودة اللطوو  موون )احلكمووة( و)الر ووة( نَنَفسا

 فراجا. (الرََّْحَََ 
ما وجوود أدلوة قرآليوة وروائيوة، ظواهرة  )احلدس( فقد يناقش ابله ال حدس قطعيام برأ  ادلعصوم، من اممجا ، وإن قين ابله حجة من ابب

، بوون يهعارضووان، علووى تفصووين يف نلوو: عليووه السووالم رأ  ادلعصوووم موون إمجووا  صهوو"االووه ال  وودس   لوودت الفقيووه علووى اخلووالف، بعبووارة أخوورت
 نصره  يف بع، ادلباحي.

ـ  من ال ،ه إىل سلالفة اممجا )نسيحل فقه جديد( ومرجع   فه"ا صله إن صان مسهند    وجو  اخلمسة فكما سبن.واما إن صان غ
 لزمنا بويْ مناقشَ مع النائيين: احلمم امل َبت بال ضرر، ال ينحصر يف واحد لا 

ـزا النائيين السابن )واما   ويلزم صون أمر الط الق بيود الزوجوة، لوو صوان بقاؤهوا علوى الزوجيوة مضور ام هبوا، صموا إنا غواب عنهوا زوجهوا، صالم ادل
علووى حكووم موجوووود فالووه يفيوود لفيووه موون غووـ ابوووهالء  د  ر  ن ال ضوورر إن و  فقووود يووورد عليووه  اب (2)و ووو نلوو:( أو مل ينفوون عليهووا لفقوور أو عصوويان

علوى لفوي أمور ليفيود  د  ر  إن و   هادلرفو  به، ونل: صما لو جلار الصوم أو الوضووء ضوررالم فالوه يرتفوا بوه وجوهبموا أو جوازمهوا، ولكنو هبام  إ عضال  حن
ـام  ،هزلل   إثبات حكم    .  به مبهمام لكثرة تعدد ادلثبهات الن تصلح بديالم لل كم ادلنفيادلثب  احلكم ما يكون  فاله صث
لو"ل:(  بعموموهفوان ال ضورر )علوى القوول  ،عن النفقة عليها عصوياهم أو عجوزام  المهناعه فاله لو صان بقاؤها على الزوجية مضرام   ويف ادلقام

  أصثر بن إن البدائن ادلمكنة سبعة صي يهو ل به على القائن بعموم ال ضررل  لزوجة(ال يثب  خصوص ما نصر  من )صون أمر الطالق بيد ا
 ،أو ان يكووون أموور الفسووا أو الطووالق بيوود احلوواصم الشوورعيووو 4ووو3أو ان يكووون أموور الفسووا بيوودها، ووو 2ان يكووون أموور الطووالق بيوودها، ووو 1

الوه ال رجعووة يف الفسوا امووا يف و  ،الثواين يف مرحلووة الرافوا فالووه قطوا لووهان األول يف مرحلووة ادلقهضوي فالووه لفوي لووه و  والفورق بوني الفسووا والطوالق
ة   فه من على صالم فيه.ولو يف بع، الصور الطالق فقد يقال حبن الرجو  يف الع د 

مالووه  أو أيخوو"  موونووو 7أو ان جيووك  علووى املفوواق عليهووا )فيمووا لووو مل ينفوون عاجلوويام( ووو 6أو ان جيووك  احلوواصم علووى الطووالق ولووو حببسووه، ووو 5
)لكنوه ال ينفعهوا مادامو  معسورة، لعوم ينفعهوا إن   يسوق  وجووب إ اعهوه بو"ل:أو ان وو 9ص ن ي ر موه علوى صون نخوـ يف املفواق، و  8تقاجلام، 

أو ان تكوون ابئنوة بو"ل: )بكوون إمسواصه ذلوا ضوررالم، وو 14بسوقوط حون إ اعهوه( حين و"  صال  موسرة وعصى يف املفاق عليها، فقد تكهفوي 
 لكن ه"ا خالف ضرورة الفقه صما هو سلال  لبناء العقالء. وللب ي جللة حننن هللا تعاىل.بعصياله( 

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىري 
ًْن تَنَعلَّْموا احلَاَلَم َفإانَّ احلَاَلَم َخلايْ  اَلْمَؤما ا َوَوزايْرْه َواَلعاَلْم َدلايْلْو َوالرةاَفْق َأْخوْه َواَل))  عليه السالمأمـ ادلؤمنني قال  ْر َأما َعَقْ  َرفايْقْو َوالصَّبنَ

                                                             

 على اله ادلراد. (1)
 .183قاعدة ال ضرر ص (2)



 (3018ه)3113/ ربيع األول 31االثنٌن ...... .................................................................... (مالتزاحصول: مباحث )األ

 (.222   العقول  ص) ((ْجْنوداها 


