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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 
 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(290) 
ف هيذذذذة عذذذذن ح ذذذذم إضذذذذرار املالذذذذ   ذذذذار ، فهذذذذلا علذذذذه عذذذذن رأم الاذذذذيل األعظذذذذم يف الرسذذذذائ  ويف ال واعذذذذد ال

 بتصرفاته يف دار  إذا استلزم عدمه تضرر  هو، وسيأيت ن   بعض ما فّرعه عليه الح اً إبذن هللا تعاىل.
 نم  رم لوض  اجلواهر: ضرر املالك على اجلار، إن كان توليداًي ح  

ى وجذذه يبتذذذا عليذذذه )فذذذيم ن أن ي ذذذال تنذذ  التصذذذر  يف مالذذه علذذذ :وامذذا حذذذاحا ا ذذواهر ف ذذذد ذهذذا إىل
توّلد من فعله ، حبيث ي ون له فع  وتصر  يف مال الغري وإتال  له ييف مال الغري مثال بتوليدية فعلهالضرر 

ا حيتذذذال إليذذذه ونلبذذذة  نذذذه ، وخصوحذذذا مذذذ  بفدتذذذه بفعلذذه عمذذذخاحذذذة بذذال فعذذذ  منذذذه ، ال تلذذذ فعذذ يف يف مذذذال الغذذذري
 ذل  وال رف  الضمان احلاح  بتوليد فعله. ، وقاعدة التسلط على املال ال ت تضي جوابابلسراية

،   الضذذرر م ذذارل لذذلل  م هنذذ  منذذهنعذذم لذذو عذذان تصذذرفه يف مالذذه ال توليذذد فيذذه علذذى الوجذذه املزبذذور وإن حصذذ
ورتا عان فيما ذعرل ساب ا من مسألة الضمان بتأجيج النذار يف مل ذه إرذارة إىل ذلذ ، فذال حذ، ولمذ ، بذ  

 .(1)ف  يف امل ام، وهللا العام(مّر لنا يف نري ذل  ماله ن
 عالتايل:  (2)وقد سبق ان السيد العم قال: )ولعله تصح نسبة عّدة أقوال إليه

ت دمي "ال ضرر" ت ليفذاً مطل ذاً وت ذدمي قاعذدة السذلطنة مطل ذاً، والتفصذي  بذني األسذباب التوليديذة ونريهذا، 
مي قاعذذذذذدة السذذذذذلطنة وضذذذذذعاً، يعذذذذذ : عذذذذذدم والتفصذذذذذي  بذذذذذني املتعذذذذذار  ونذذذذذري  وت ذذذذذدمي "ال ضذذذذذرر" وضذذذذذعاً، وت ذذذذذد

 .(3)الضمان(
ول ن قرار رأم حذاحا ا ذواهر قذد ي ذون علذى التفصذي  ابلتوليديذة ونريهذا، إذا حيتذال إىل مراجعذة وتذدبر 

                                                             

 .75- 74، ص38هذ، ل1433قم،  –الايل حممد حسن النجفي ا واهرم، جواهر ال الم، مؤسسة النار اإلسالمي  (1)

 حاحا ا واهر. (2)

قذذذم،  –، مرعذذذز التوبيذذذ  دار األنصذذذار عليذذذه السذذذالمهداء السذذذيد حذذذادين احلسذذذي  الاذذذريابم، بيذذذان األحذذذول، مطبعذذذة سذذذيد الاذذذ (3)
 .281ص 5هذ، ل1435
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 .(1)(أعثر يف عالمه
  مبارذذرة جذذار     تذذا بعذذزا جذذدار  دار   وعلذذى أم فذذيم ن التمثيذذ  للسذذبا التوليذذدم تذذا لذذو دين تسذذمار  جذذدار  

ج لراً يف دار ، فأطذار  الذريح رذرارا  ًا ف ي  لو عان احلائط ماذبعاً بينهمذا، ولغذري التوليذدم تذا لذو أّجذعرف
منهذذا إىل دار ا ذذار فذذاحبين بعضذذه أو هجذذم فاعذذ  متوسذذط نذذري  تذذار عذذاعنون فأخذذل مذذن لر  وأرذذع  بذذه دار 

ريذح أبذداً فهبّذج فجذأة هنذا  ا لذو م ت ذن )عمذ (2)ا لذو م ي ذن يف مظذان السذراية  تذجار ، مطل ًا أو م  ت ييد
 هلا. ع س الصورة األوىل(. يف هل  الصورة وال ضمانفعله فانه ال حيرم 

 املناقشة: التفصيل بني املتواض ع عليه لوغريه
ابن م تضى ال اعدة هو التفصي  بذني )املتعذار  ونذري ( وقذد مضذى  :ا واهر يناقش عالمول ن ه ن ان 

 ونذذري  وهذذلا التفصذذي  مهذذم تفذذتح منذذه أبذذواب (أو )املتبذذاع عليذذه (فصذذي  بذذني )املتواض ذذ  عليذذهالتأو حبثذذه فراجذذ ، 
 وذل  يف ضمن أمور: ،فال بد من إيضاحه بناء على متاميته،

 النسبة بني املتعار ف لواملتواض ع عليه
ينهمذا وال ي ذون عاً عليذه بان النسبة بني املتعار  واملتواض   عليه هذي مذن وجذه، ف ذد ي ذون متواض ذاأللول: 

ضر  ار  إذا م ي ذن متعارفذاً املتصر  من التواضعا على ان يتصر  ع  منهما يف دار  بنوا  عما لوفاً،  متعار  
بني ا ريان، وقد ي ون متعارفاً ل نهما تواضعا على خالفه عما لذو تواضذعا علذى عذدم دين ا ذدار املاذب  أو 

تعذذار  مذذا لذذو عذذان لذذد  ال ذذذوم ارفذذاً، ومنذذه يعلذذم ان امل صذذود ابملا ذذدارين املتالحذذ ني ابملسذذمار رنذذم عونذذه متع
، نعذم علمذا عذان متعارفذاً بذني أهذ  البلذد عذان ما عان لد  الاخصني عليه  تواض  )عأه  البلد أو البالد( وابمل

 .، وابلع سلديهم متواض عاً عليه
 مدرك املواض عة

سذذ طا ر  يف مل همذذا تذذا رذذاءا، ومذذن ذلذذ  ان ي  ل همذذا فلهمذذا ان يتصذذ( انذذه م  املواض ذذعةان مذذدر  )الثااا : 
 ح هما يف حف، جدارمها ساملاً.ف  : أو تا يضر هبم ح هما يف عدم تصر  اآلخرين تل هم 
 مناقشة: انه من إسقاط ما مل جيب

                                                             

 ( من مباحث التزاحم.146/976الدرس ) (1)
 أعم من )نلبة الظن ابلسراية( اللم ذعر  ا واهر. (مظان السراية) (2)
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سذ ط ضذمان اآلخذر إذا أخذرب جذدار  فهذو ابنذه مذن إسذ اا مذا م ذذا إذ عذ  منهمذا ي   :ول ن قد يناقش
 سيحدث فيما بعد أو انه يس ط ح ه يف عدم تصر  الغري تل ه.إس اا اآلن ملا 

 أجوبة ثالثة
وقد ذاب أواًل عرب : تا سبق مفصاًل من انه ال دلي  على بطالن إسذ اا مذا م ذذا عمذا ال دليذ  علذى 

ذ ،علذى بعذض أنواعذه بنذاء الع ذالءوعلذى األقذ  فذان بطالن إثبا  مذا م ذذا بذ  عالمهذا ع الئذي  نذه ل مر  وال ي 
 إال ما قام الدلي  على خالفه.

اآلتيذذة يف  هواثنيذذاً حذذغرً : ابن هذذلا ه ذذن تصذذوير  ابنذذه مذذن إسذذ اا مذذا وجذذا، وذلذذ  ابن ي ذذال ان ح وقذذ
بذه أو ف ذ  ا ذا موجذودة بوجذود إمجذايل حذايل قائمذة اب ذدار نفسذه، فهذو  نة يف ح ه احلايلحف، ا دار متضم  

مذ  ان مذثاًل ، وذل  نظري اإلجارة فانه هّل ه منافعهذا ملذدة سذنة من إس اا ما وجا ال من إس اا مام ذا
ضذذه علذذى مذذا م ذذذا  إذ ذذذاب ابن و منافعهذذا املسذذت بلية ليسذذج موجذذودة اآلن ف يذذ  يذذؤجر  مذذا م ذذذا ويعا

الفرين بني إس اا ح ه يف عدم تصذر  الغذري  :وم تضى الدقة املناف  موجودة بوجود إمجايل يف ا وهر نفسه.
تل ه، وبني إس اا ح ه يف ضمان الغري ملا سيتلفه مذن مل ذه )لذو فعذ ( والثذاإ مذن إسذ اا مذا م ذذا دون 

 فتأم  األول.
منهذا هذل   مذن ا ذوابني السذاب ني وهذو ان املاذبم ارذب  دار  مسذلوبةً  وقد ذاب اثلثاً: تا هو أسذبق رتبذةً 

املتعذذار  ذلذذ ، عمذذا ذذذوب يف )املتواضذذ  عليذذه( علمذذا عذذان التواضذذ  مزامنذذاً حذذدود لا جذذاب للجذذار يف املنفعذذة ولذذ
فذذال إطذذالين لذذه، وقذذد فّصذذلنا ال ذذالم عذذن البيذذ  مسذذلوب املنفعذذة يف عتذذاب )حذذق ا لذذو( فراجذذ  ومثالذذه  ،للاذذراء

بم، في ذون املاذبم قذد ارذب  الواضح ما لو ابا الدار الذ  أّجرهذا للغذري إىل سذنة مذثاًل، فذان اإلجذارة ع ذد ال
 .مناءاهتا عارتفاا قيمتها السوقية وربه ذل م  الدار مسلوبة املنفعة ملدة سنة، وت ون العني له 

 املواض عة يف فقه اجملتمع
 ( عمذذذا ذذذذرم يف الف ذذذه الفذذذردم ذذذذرم يف ف ذذذه الدولذذذة وف ذذذه اعتمذذذ ، ولذذذه أمثلذذذة ف هيذذذة عثذذذرية مث ان )التواض ذذذ

 .تامله األدلةوبعضها ما   وبعضها إا  بعضها ما   جداً 
 نا املساجد يف بالدهمئهم الكنائس يف بالدان مقابل بناؤ بنا

مذن ان املاذهور منذ  املسذيحيني واليهذود مذن ان  قذدس سذر : ما أرار إليه السيد الوالد ةفمن أمثلته املا ل
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فلو فرض ا م منعوا بناءل املسذاجد جديدة هلم )وإن عان هلم إب اء الساب ة منها( وحينئل    ي  أو ب  يبنوا عنائس 
يف بالدهذم، وبنذوا علذذى امل ابلذة ابملثذذ  واننذا إن بحنذا هلذذم ببنذاء عنذذائس بحذوا لنذا ببنذذاء مسذاجد أو حسذذينيا  

ايهذا الوالد حناعياً ان األمر داخذ  يف ابب التذزاحم وانذه ذذا ان ينظذر السيد أو م تبا  فما احل م  ارل  
( والضذذرر حينئذذل   عذذدد مذذن ينحرفذذون مذذن رذذبابناععذذدم بنذذاءل املسذذاجد يف بالدهذذم )الضذذرر الذذالبم مذذن  اعظذذم:

عذذذدد مذذذن ه ننذذذا عالذذالبم مذذذن بنذذذائهم ال نذذذائس )وعذذذدد مذذذن يضذذذلونه مذذذن النذذذاس( أو تالحذذذ، املنفعذذذة املتزا ذذذة )
 .دلهدايتهم ببناء املساجد هنا  وه لا( وعلل  احلال يف بناءهم جامعة يف بالدل وبناءل جامعة يف بال

 وا ام  ان الصور أربعة:
واملنفعذذذة لذذذلا  وابلع ذذذس، ف ذذذد ي ذذذون تضذذذررل أعذذذرب وقذذذد علذذذى هذذذلا والضذذذرر  ،واملنفعتذذذني ،تذذذزاحم الضذذذررين

 .فليس املرج  التخيري ب  احلرمة ألحالة حرمة بناءهمي ون تضررهم أعرب أو ي ولن متساويني فان تساوف 
 لل  ما  .وعلى أم فان ال ول ب

 بنااهلم لونسائهم مقابل فعلهم ذلك اسرتقاق رج
ومن أمثلته األرد إر ااًل: ما ذعر  بعض من ان االسبقاين عان مبنياً علذى )املواض ذعة( بذني عذ  األطذرا  

ون ابناءل ونساءل إن نلبوا فلنا ذل  إن نلبنا، وذل  يعذ  انذه إن م ت ذن مواض ذعة  قّ إذ عما عان ال فار يسب  
وإن عانذج )وب لنا استعبادهم، ل ن ذل  خال  ال اعدة إذ األحذ  ان هذلا ح ذم عما يف هلا الزمن فال ذ

 وللبحث حلة إبذن هللا تعاىل. وليس ح اً واألح  ان ال ضية ح ي ية ال خارجية. داء(عاملّن والف    له بدائ 
 لوصلى هللا على حممد لوآله الطاهرين

أ ْخف ى ر ض اه  يف  ط اع ت ه  ف ال   : ى  أ ْخف ى أ ْربا ع ًة يف  أ ْربا ع ة  إ نَّ اَّللَّ  تا ب ار ك  لو تا ع ا)) :عليه السالمأمري املؤمنني  قال
ْن ط اع ت ه  فا ر َّبَّ ا لو اف ق  ر ض اه  لو أ ْنت  َل  تا ْعل م   ْيئًا م  ي ت ه  ف ال  ت ْست ْصغ ر نَّ  ،ت ْست ْصغ ر نَّ ش  لو أ ْخف ى س خ ط ه  يف  م ْعص 

ي ت ه  فا ر َّبَّ   ْن م ْعص  ْيئًا م  ْن ، ا لو اف ق  س خ ط ه  لو أ ْنت  َل  تا ْعل م  ش  ْيئًا م  ابا ت ه  يف  د ْعو ت ه  ف ال  ت ْست ْصغ ر نَّ ش  لو أ ْخف ى إ ج 
ابا ت ه  لو أ ْنت  َل  تا ْعل م   ْن ع ب يد   ،د ع ائ ه  فا ر َّبَّ ا لو اف ق  إ ج  ب اد ه  ف ال  ت ْست ْصغ ر نَّ ع ْبدًا م  اَّللَّ  فا ر َّبَّ ا لو أ ْخف ى لو ل يَّه  يف  ع 

  ((ي ك ون  لو ل يَّه  لو أ ْنت  َل  تا ْعل م  
 (.209ص 1ا صال: ل)


