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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

(308) 
 )من له الغنم فعليه الغرم( دليل على غرم ذي املصلحة

ولكن اإلشكال العمدة على إشكاله وغريه علىى املهىهور هىو قاعىدة )مىن لىه اللىنم لعليىه اللىرمض الى  كونضىي ار ككىور ا سىارة  )مضى 
كلهىىا علىىى ملص املصىىىلية يف للىىيف مالىىه وكفكيىىىك املىىالني، لىىاملا كىىىار مالىىك الىىدينار هىىىو ملو املصىىلية واملطال ىى  و  ككىىىن لصىىاح  ا ىىى ة 

منها، لانه كما ار له اللىنم ابسىاعاعها وئائهىا كاركفىام قيمنهىا السىوقية مىلاله، لعليىه اللىرم ةىدلر خسىارة كسىر  مصلية يف إخراج دينار اللري
 .ض1)حم ة اللري الذص كوقف عليه إساعاعها، لهل مللك اتم أم ال؟ض

 مدرك القاعدة
ىت من الفوه أو كار الدليل السرية وةناء والعمدة هو ملكر مدرك هذه الواعدة ودليلها لاهنا إر كانت قاعدة مصطيدة من أةواب ش

 ،ةوعىوه أخىر ورمبىا لهي على لرض كسليمها أدلة لّبية ال إطالق هلا، على انىه ال سىرية وال ةنىاء للعوىالء إال يف مىوارد خا ىة  ،العوالء
االسىندالل ابلىروا، ، والىروا،  ، والعمىدة ةىل ار كلىرة املىوارد حاهلىا كىذلك واملوارد املصطيدة موارد قليلة ال كصطاد منها قاعىدة عامىة

 املسندل هبا على الواعدة هي:
 ((َلُه ُغْنُمُه َوَعَلْيِه ُغْرُمهُ )) -1

 .ض2)ضضَلُه ُغْنُمُه َوَعَلْيِه ُغْرُمهُ  ،ََل يُ ْغِلِق الرَّاِهُن الرَّْهَن ِمْن َصاِحِبِه الَِّذي رََهَنهُ ))  لى هللا عليه واله وسلمما نول عنه 
وامىىا الداللىة لالخنصا ىها ابلىىرهن وال إطىالق يف لفظهىىا  ،اللىةه، امىىا السىند لهلرسىاهلاولكىن هىذه الروايىىة مسنهىكل عليهىا سىىنداه ود

ومعناها ار الراهن حيث انه املالك للعني املرهونة لىار منالعهىا لىه  ضضَلُه ُغْنُمُه َوَعَلْيِه ُغْرُمهُ ))ليعم غريه إمل الضمري ليها يعود إىل الراهن 
اركفام الويمةض كما ار خسارهتا عليه )كما لو نوصت قيمنها أو كلفت  من مللو  ،السمنأو منصل ك ،)من ئو منفصل كالولد للداةة

 ال ةنفريط من املرهتن لانه أمني وليس على األمني إال اليمنيض.
 ((َأََل تَ َرى أَنَُّه َلِو اْحتَ َرَقْت َلَكاَنْت ِمْن َماِلهِ )) -2
رَُل  َل ُمْس  ِلَم  :فَ َق  اَل لَ هُ  ،َس  لََلُه رَُل َل َوَأَع ِعْن  َد ُ ))قىال:  عليىه السىىالمإسىياق ةىىن عّمىار قىىال: أخى   مىىن  ىر ااب عبىىد هللا  موثوىة

أَبِيُعَك َداِري َهِذِ  َوَتُكوُن َلَك َأَحبُّ ِإََلَّ ِمْن َأْن َتُكوَن ِلَغْْيَِك َعَلى َأْن َتْشََتَِط َل  :فَ َقاَل َلهُ  ،َفَمَشى ِإََل َأِخيهِ  ،اْحَتاَج ِإََل بَ ْيِع َدارِ ِ 
ُتَك بَِثَمِنَها ِإََل َسَنٍة َأْن تَ ُردَّ َعَليَّ ِإْن أَ  فَِإن ََّها َكاَنْت ِفيَها َغلََّة   :قُ ْلتُ  ،ِإْن َلاَء بَِثَمِنَها ِإََل َسَنٍة َردََّها َعَلْيهِ  ،ََل َبََْس ِِبََذا :فَ َقالَ  ،َع ِلئ ْ

 ض3)ضضَأََل تَ َرى أَنَُّه َلِو اْحتَ َرَقْت َلَكاَنْت ِمْن َماِلهِ  ،ْلُمْشََتِياْلَغلَُّة لِ  :فَ َقالَ  ؟ِلَمْن َتُكونُ  ،َكِثْيََة فََلَخَذ اْلَغلَّةَ 
الىىذص ال ةيىىر ليىىه وال  ض4)والروايىىة موثوىىة، ولكىىن املهىىكلة يف الداللىىة إمل هىىي يف الهىىرع والبيىىر، والنعىىدص منهمىىا إىل غري ىىا، كاملوىىام

كمىة  هيىة لكنىض مهعر ابلعلَأََل تَ َرى...) عليه السالمقوله ، نعم شرع، كنويح مناع ظين ال يصىلح دلىياله، ةعبىارة أخىر : ال شىك انىه ح 
؟ على انه على لرض النعميم لال يهمل املوىام إمل هىي ليمىا كىار للهىيء نفىر ووقعىت عليىه ةنفسىه معّممةلكن من أين انه علة لنكور 

 لنأمل. ،مضرة، دور املوام الذص نهأ الضرر ال من ديناره ةل من كسر حم ة غريه إلنوامل ديناره
للىىيس عليىىه ار يعيىىد ىلنهىىا إىل املالىىك، ةعىىد الفسىى ،  ،كمىىا لىىو أكىىل احلنطىىة  ،وحا ىىل معىىر الروايىىة: انىىه إملا اسىىنهلك املهىىاص الللىىة

                                                           

 ض.307الدرس ) ض1)

 .221ص 1ى قم: ج عليه السالماةن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الههداء  ض2)

 .171ص 5ثوة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكن  اإلسالمية ى طهرار: ج ض3)
 ضمار  اح  الدينار  سارة كسر ا  ة، وإر   يكن موصراه عامداه يف إدخال ديناره ليها، لراعر ما سبق. وهو ض4)



 (1138ه)1441مجادى اآلخرة /  24األربعاء ......................................................................(التزاحمصول: مباحث )األ

 ولىىيس لىىه ار ض1)ةىىدعو  انىىه كمىىا أعىىاد األ ىىل لعليىىه إعىىادة املنىىالر، ومللىىك ألهنىىا لىىو كانىىت قىىد كلفىىت يف هىىذه املىىدة لاهنىىا كانىىت عليىىه
 ك منالعها له.لكذل ،يساععها من البائر

َِِّ ))ما رواه معاوية ةن ميسرة قال: ونظري هذه الرواية: ) ْعُت َأََب اْْلَاُروِد َيْس َلُل َأََب َعْب ِد ا َع ْن رَُل ٍل ََبَ  َدارال لَ ُه  علي ه الس  مَسَِ
اَر َحاِضَر، َفَشَرَط أَنَّ  َنُه َوبَ ْْيَ الرَُّلِل الَِّذي اْشتَ َرى ِمْنُه الدَّ اُر َداُرَك، ِمْن رَُلٍل، وََكاَن بَ ي ْ َتِِن ِبَاَل َما بَ  ْْيَ ََ َ ِ  ِس ِنَْي فَال دَّ َك ِإْن أَتَ ي ْ

َ ِ  ِسِنَْي قَاَل: ُهَو َمالُُه، َوقَاَل َماِل ِف ََ فََلََتُ  ِبَاِلِه، قَاَل: َلُه َشْرطُُه، قَاَل َلُه أَبُو اْْلَاُروِد: فَِإنَّ َذِلَك الرَُّلَل َقْد َأَصاَب ِف َذِلَك الْ 
 َِِّ اُر َداَر اْلُمْشََتِيعليه الس مأَبُو َعْبِد ا اَر اْحتَ َرَقْت ِمْن َماِل َمْن َكاَنْت؟ َتُكوُن الدَّ ض و)ما رواه يف "دعىائم ض2)ضض: َأرَأَْيَت َلْو َأنَّ الدَّ

َ  َدارَُ  َعَلى َشْرِط أَنَُّه ِإْن َلاَء بَِثَمِنَها ِإََل َس َنٍة َأْن تُ  َردَّ َعَلْي ِه، قَ اَل: أَنَُّه ُسِئَل َعْن رَُلٍل َبَ )): عليه السىالماإلسالم" عن أيب عبد هللا 
 ض.ض3)ضضْت َلَكاَنْت ِمْن َماِلهِ ََل َبََْس ِِبََذا، َوُهَو َعَلى َشْرِطِه، ِقيَل: فَ َغلَّتُ َها ِلَمْن َتُكوُن؟ قَاَل: ِلْلُمْشََتِي، أِلَن ََّها َلِو اْحتَ َرقَ 

 ((َكَذِلَك َيُكوُن َعَلْيِه َما َيُكوُن َلهُ )) -3
اَر فَ ُتِص يُبُه اآْلفَ ةُ )): عليه السالمسياق ةن عّمار قال: قلت أليب إةراهيم أخر  الموثوة  َعلَ ى َم ْن  (4)الرَُّل ُل يَ  ْرَهُن اْلغُ َ َم َوال دَّ

َأََل تَ َرى َفِل َم يَ ْذَهُب َم اُل  :قَالَ  ،قُ ْلُت ُهَو ِف ُعُنِق اْلَعْبدِ  ؟َلى َمْن َيُكونُ َأرَأَْيَت َلْو قَ َتَل قَِتي ل عَ  :ُثَّ قَالَ  ،َعَلى َمْوََل ُ  :قَالَ  ؟َيُكونُ 
َيُك وُن َعَلْي ِه َم ا َك َذِلَك   :قَ الَ  ،قُ ْل ُت ِلَم ْوََل ُ  ؟َأرَأَْيَت َلْو َكاَن ََثَُنُه ِماَئَة ِديَناٍر فَ َزاَد َوبَ َلَغ ِمائَ ََتْ ِديَناٍر ِلَم ْن َك اَن َيُك ونُ  :ُثَّ قَالَ  ،َهَذا

 َيُكوُن َعَلْيِه َما َيُكوُن َلُه(.) :ابلرهن ومرعر الضمري إليه خا ة ةكما كر  خا   ةوالرواي ض5)ضضَيُكوُن َلهُ 
 ((اْْلََراُج َِبلضََّمانِ )) -4

 .يل الآللئ مرساله ، وقد ورد  أبحناء منعددة كلها من طرق العامة، و  كرد من طرقنا إال ما رواه غواضابلضمار)رواية ا راج 
ثَىَنا ه َهىامب ةُىىنب عبىُروَ لوىد نولىوا:  ىيد، قَىاَل: َحىدث  َُ ثَىَنا مبُسىل مب ةُىنب َخال ىىدا الاث ىىارا، قَىاَل: َحىدث ثَىَنا ه َهىامب ةُىنب َعمث َة، َعىُن أَة يىه ، َعىُن َعائ َهىىَة : َحىدث

ا فَاْستَ َغلَُّه، ُثَّ َوَلَد بِ ِه عَ )) َِِّ َص لَّى َأنَّ رَُل ل اْشتَ َرى َعْبدل ن ِإنَّ ُه قَ ْد اْس تَ َغلَّ ُغَ ِم ي، فَ َق اَل َرُس وُل ا َِِّ بل ا فَ  َردَُّ ، فَ َق اَل: َر َرُس وَل ا ي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "اْْلََراُج َِبلضََّماِن" َِّ ، خبيار العي ، لكما ار ضمانه عليه )على املهاصض إمل لو كلىف لكىار ومعناها انه قبل الردّ  ض6)ضضا

و ا اسر لكذلك منفعنه له كما لو اسنلل مللك اللىالم يف رراعىة أو رىارة أو  ىناعة أو غىري مللىك، والروايىة وإر اشىنهر  عنىد أهىل ه
 عن عائهة.الذص يرويها العامة لكنها مجيعاه كننهي إىل شخف واحد هو عروة 

وقىد يوىال ابر الهىهرة عليهىا  ض7)ضضضَّ َمانِ أَنَّ ُه َقَض ى َبَِنَّ اْْلَ َراَج َِبل)) : ىلى هللا عليىه والىه وسىلموروص عنىه  يف عوايل الآللئ:نعم 
 وهي عاةرة.

 وعلى أص لالعمدة البيث يف لوه الرواية لار ا نمال  يف معناها مخسة كما سيأيت.
 كافة الروارت وردت ِف موارد خاصة

واملورد وإر   ،و الهرع أو الرهنكالة الروا،  ال  ادعي اسنفادة قاعدة )من له اللنم لعليه اللرمض منها واردة اما يف العي  أتنبيه: 
ومىا كىار ليىه مفىرد حملىى ةى)الىىض لهىو للعهىد أو حمنملىه كمىا  ،كار ال خيصىف الىوارد لكىن املهىكلة يف ار عمىدة الىروا،  ال إطىالق هلىا

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين         سيأيت.

                                                           

 أص ا سارة عليه. ض1)
 .176ص 7طهرار: ج –الهي  الطوسي، هتذي  األحكام، دار الكن  اإلسالمية  ض2)
 .44ص 2مصر: جنعمار ةن حممد النميمي امللريب، دعائم اإلسالم، دار املعارف ى  ض3)
 كما لو عمي اللالم، ال ةنفريط من املرهتن، لنوصت قيمنه.  ض4)
 .234ص 5ثوة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكن  اإلسالمية ى طهرار: ج ض5)
 .576ص 3، ج2243حممد ةن يايد الواويين، سنن اةن ماعة ) ع دار اجليل ض: ح ض6)
 .57ص 1ى قم: ج عليه السالمدار سيد الههداء  اةن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، ض7)
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نْ َيا َغرِيَب ََل )): عليه السالم الصادقاإلمام  قال َا َوََل اْلُمْؤِمُن ِف الدُّ ََْزَُ  ِمْن ُذِِّه حتف العوول: ) ضضَأْهَلَها ِف ِعزهَِهايُ َناِفُس  
 ض.370ص


