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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

(309) 
لضََّمانا ))اعتمد على  (اجلواهر) ََراَج ِبا  ((اْلخ

لضَّهَمانا نن  صببلى هللا عليبه والبه وسبلمم يف عبوا  الللب   وروع عنبه سبب:  نععب َهَراَج ِبا نَّ اْلخ َََضههى نَا   ُ وقبد ياببال  (1ن((أَنَّه
مببن لبه ال ببنم  عليببه ال برم" البب  كان بي ان ككببون اىسببارة للهبا علببى  ع املصببل ة يف و  ن" (2نابن الشبهرة عليهببا وهبي ةببا رة(

املصببل ة واملطال بب  ون ككببن لصبباح  اةبب ة مصببل ة يف إخببرا   ختلببيم مالببه وكفكيببني املببالني،  ببل ا لببان مالببني الببدينار هببو  و
دينار ال ري منها،  اعه لمبا ان لبه ال بنم ابسبهةاعها واائهبا لاركفباه قيمنهبا السبوقية مبهالا،  عليبه ال برم  بد حم خسبارة لسبر حمب ة 

 .(3نال ري الذع كوقف عليه إسهةاعها،  هل  لني اتم أم ال؟(
 ىن على متامية الااعدة نمن له ال نم  عليه ال رم( وقد اعنمد على الرواايت ال  كفيد هذه والظاهر من اجلواهر اعه 

،   ميمة قاعدة الااعدة يف ألهر من مورد، قال  ناملسنفاد منها الداللة مبا دل من النصوص على أن منفعة الرهن للمالني
وع املشهور الذع اسندل  ه هنا غري واحد من لما ك منه اى  النب .(لان الناصان عليه،  أن من لان النفحم لهن

ُ  نن  األص اب ُا غ رخم  ُ  َوَعَليخ ُ  غ نخم  ُ ، َل ُا الَّذاي َرَهَن با َن مانخ َصاحا أع ال ميلكه املرهتن ابالرهتان  (4ن((ََل يه غخلاقا الرَّاهان  الرَّهخ
لضََّمانا ننويف اآلخر  ََراج  ِبا  من ال ري  وسوسة  عض  لان ضماعه عليه.   ل ا لان خراةه للراهن  ال خالف، (5ن((اْلخ

 .(6نمنأخرع املنأخرين يف احلكم املز ور(
لضََّمانا نن (7نوقال  نوالنبوع ََراج  ِبا  لن اىرا  اسم للفائدة احلاصلة ، الذع معناه أن الر ح يف ماا لة اىسران (8ن((اْلخ

وإن لان مورد احلديث خيار ،  هو دال على املطلوب، يهواملراد أهنا للمشهع، لما ان ال رر احلاصل ابلنلف عل، يف املبيحم
واجمللس والشرط  واحلكم اث ت  يه  ال خالف لما قيل ؛  ل ال يبعد أن يكون اىالف يف خصوص خيار احليوان، العي 

                                                           

 .57ص 1ب قم    عليه السالما ن أيب مجهور االحسائي، عوا  اللل ، دار سيد الشهداء  (1ن
 (.208الدرس ن (2ن

 (.307الدرس ن (3ن

 .221ص 1ب قم    عليه السالمن أيب مجهور االحسائي، عوا  اللل ، دار سيد الشهداء ا  (4ن

 .576ص 3،  2243، وحممد  ن يزيد الازويين، سنن ا ن ماةة ن ط دار اجليل (  ح57ص 1عوا  اللل     (5ن
 .175ص 25 ريوت    –الشيخ حممد حسن النجفي اجلواهرع، ةواهر الكالم، دار إحياء الهاث العريب  (6ن

 .473ص  2املسندرك    (7ن
 .57ص 1ب قم    عليه السالما ن أيب مجهور االحسائي، عوا  اللل ، دار سيد الشهداء  (8ن
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 .(1ن(وأما هو  اد عر ت احلال  يه سا اا، الذع ن يسب:  لزوم العاد
 التتُ همفاحلق مع املشهور يف مسألتنا، وَل تصح خم

صرّح  شهركه، وإ ا اك ح  لني اعه اعه اعن  الااعدة مسّلمة واعه اعنمد على احلديث لما  قدس سره والظاهر منه 
حيث أشكل على املشهور يف قوهلم ابن خسارة لسر اة ة هي على صاح  الدينار  قدس سره اإلشكال عليه  ى ياو 

ضمان اىسارة إ  من له ال نم  عليه ال رم وصاح  الدينار ألعه ملصل نه نأع ألن ختليم ديناره ملصل نه هو(  عليه ياحم 
 له ال نم يف ختليم ديناره  عليه غرم لسر اة ة الذع كوقف عليه ختليم ديناره..

أشكل على املشهور، وغفل ظاهراا عن ههنا إ اا  مدرك املشهور ميكن ان يكون هذه الااعدة.. ولكن صاح  اجلواهر 
 ال ضرر واجلمحم  ني احلاني قال  نإاا الكالم  يما  لره  اط لذا اسندل  ،عليها يف مواضحم أخرىال  اعنمد  هذه الااعدة

املصّنف  اوله  "ولذا إن ن يكن من أحدمها كفريط ضمن صاح  الدا ة اهلدم، ألعه ملصل نه"  ل يف املسالني  عسبنه إىل 
ع ينب ي يف هذه وحنوها  عد مالحظة ال ضرر وال ضرار مث قال  نقلت  الذ (2ناملشهور،  ل قيل  "ال خالف  يه  يننا"(

يكن عن كفريط لما هو املفروض، ومحم  رض   وقاعدة اجلمحم  ني احلاني، كرةيح األعظم ضررا منهما على اآلخر إ ا ن
ةهة  النساوع من لل وةه يرةحم إىل الارعة أو إىل اخنيار احلالم، وهكذا يف لل حاني كزامحا وال مرةح ألحدمها ولو من

 .(3نالنفريط وعدمه(
لضََّمانا ))فقُ  ََراج  ِبا  ((اْلخ
 من يرى رواايت ناىرا  ابل مان( وما هو مب موهنا، معن ة سنداا ولو الجنبارهبا ابلشبهرة العمليبة و شبهرهتا  ،وعلى أع

يبببه ان يبببرد هبببذا أو عل ،روايبببة يف لنببب  الفابببه،  اعبببه ال  بببد ان يعن هبببا دلبببيالا علبببى امبببل صببباح  البببدينار، وحبببده، اىسبببارة
لضَّههَمانا نناالسببندالل،  العمببدة  عببد الاببول ابعنبببار السببند الب ببث يف  اببه قولببه  َههَراج  ِبا   ناببول  ان اةببنمالت يف معببىن ((اْلخ

لضََّمانا نن ََراج  ِبا   سنة ((اْلخ
 مطلق املنتعة مقابل مطلق اْلسارة -1
أع أيبة منفعبة أو خسبارة  ( هو اىسبارة  ابول مطلب:ان املراد من ناىرا ( هو املنفعة  اول مطل: ومن نال مان :األول

   وابلعكبس ،، والباء للسببية أو املاا لة  املعىن اعه للما لاعت خسارة الشيء علبى شب م  بان منا عبه لبه أي باا وردت عليه
ل مبا   ان لل ما خير  من الشيء مبن املنبا حم يكبون ماا باةمطا   للما لاعت منا حم الشيء لش م   سائره عليه، و عبارة 

ورد يف لنبب  البذع قبال  عببض ان  وهببذا املعبىن هببو ظباهر ناجلببواهر(  يمبا م بى مببن عباركبه ولكببنيكبون عليبه مببن خسبائره، 
                                                           

 .81ص 23 ريوت    –الشيخ حممد حسن النجفي اجلواهرع، ةواهر الكالم، دار إحياء الهاث العريب  (1ن

 .208ص 37 ريوت    –اث العريب الشيخ حممد حسن النجفي اجلواهرع، ةواهر الكالم، دار إحياء اله  (2ن

 .209 -208املصدر  ص (3ن
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كعميمببه إىل   لببة العبببد أو االمببة أو الفببيء أو ال ببريبة واجلزيببة دون الفائببدة مطلاببا، و يببه  إضببا ة إىل ان الل ببة كفسببري اىببرا  
. ، اعه ورد يف الل ة  لني  اد  سره  ه ا بن األريبري مبهالا لمبا يف لسبان العبربمادة خر معىن عفس مطل: املنفعة لعله  ل اظ 

شبمول الااعبدة للمابام إ  أرابح ختلبيم دينباره هبي لبه،   سبارة لسبر  يرد اإلشكال عليه ، وعلى أع  اعه على هذا  نأمل
 .آت   ، اللهم إال على وةه  اة ة ال  كوقف عليها ختليم ديناره عليه أي اا 

بالتها  خراج األرض اْلراجية مقابل أجرهتا َو
ان املبببراد مبببن ناىبببرا ( خبببرا  األرض اىراةيبببة، واملبببراد  ببببنال مان( هبببو ضبببمان هبببذه األراضبببي  سبببب  كابلهبببا  الثههها :

ولبان  خالف مورد الرواية إ  وردت يف العبد إ ا اشهاه  بان معيبباا  (2ن، لكنه(1نواسنئجارها، وهذا ما اخناره مصباح الفااهة
 قد اسنعمله واسنفاد منه، لما سب:.

 املنتعة املستوفاة، مبا ضمنُ يف العقد الصحيح -3
مببا   املنببا حم املسببنو اة ال مطلبب: املنببا حم ومببن نال ببمان( ( اىببرا نان املببراد أخببم مببن املعببىن األول ابن يببراد مببن  الثالههث:

ضمنه ابلعاد الص يح  املعىن ان املنا حم املسنو اة يف العاود الص ي ة كاحم ماا ل ضماعه العني ابل مان الناش  من العاد 
ن املنا حم ابألةرة،  كاعت له املنا حم مبا ضمنه من األةرة، اما العبني  لبم ي بمنها لبذا  بان م  ، ويف اإلةارة مهالا، ض  الص يح

على املالني مبحم  برض عبدم  (لما لو كلفت أو ك ررت  وةه  ن يمنها السوقية( للمالني وخسارهتامنا عها نلما لو اركفعت ق
 .كفريط املسنأةر ألعه أمني وليس على األمني إال اليمني

 املستوفاة مبا ضمنُ يف عقد صحيح أو فاسد -4
 ابلعاد الص يح والفاسد. ان املراد أعم من املعىن الهالث نوأخم من األول(  نعميم ال مان إىل ال مان الرابع:
 ا ضمنُ حىت َل اختيارايً ِبلغصباملستوفاة مب -5

املببراد أعببم مببن الرا ببحم  نعمببيم ال ببمان إىل ال صبب  أي بباا أع إىل ال ببمان غببري االخنيببارع الببذع ةعلببه الشبباره  اْلههام :
ىن ابطل  اعه غري عاالئي وال ماا ل ال مان االخنيارع الذع يكون ابلعاد ص ي اا لان أو  اسداا، لكن هذا املع  عهدكه،

  (3نإطببالل للروايببة ليشببمله، إ  مببن البببديهي ان ال اصبب  لمببا ي ببمن عببني الببدار البب  غصبببها ي ببمن منا عهببا البب  اسببنو اها
  اعه ي من املنفعة  عليه إرةاعها وحيثلو كلفت، لما لو سكن  يها شهراا  اعه لما ي من العني  عليه إرةاعها أو  دهلا 

هببذا وقببد  هبب  أ ببو حنيفببة إىل عببدم ضببمان ال اصبب  للمنببا حم البب  اسببنو اها  ، عليببه إرةبباه أةرهتببا أو  نهببا  لببنيميكببن ن 
 مدعياا إطالل احلديث!

                                                           

 .133ص 3مصباح الفااهة    (1ن

 أع ختصيصه  ه. (2ن

 وال  ن يسنو ها،  يما عسنظهره، إ ا لاعت يف معرض االسنيفاء عوعاا أو ش صاا. (3ن
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 الضريبة للحكومة مبا تضمنُ من محاية -6
ناىببرا ( أع مببا خيببر  مببن   ان معببىن الروايببة أةنببل عببن الفاببه الفببردع،  ببل هببو مببركبط  فاببه الدولببة ومعناهببا السههاد :

هببو نابل ببمان( أع مبببا ك ببمنه  ال املنفعببة لمببا هببو مبببىن املعببا  السببا اة األرض ل ببريبة لل كومببة ن بباىرا  يعببين ال ببريبة(
ايبة إضبا ة احلكومة له من احلماية وكو ري اىدمات العامة، لكن هذا املعىن، لنفسريه ابألرض اىراةية هبو خبالف مبورد الرو 

ببل ُم   ببُن األزمنببة ُعبده عببن املنفبباهم  يببنهم يف كلببني إىل  ريب ن ا ُمس  ببدش ببار ، ق ببال   ح  بباُم   ببُن ع مش ريب ن ا ه ش  ببدش ،  الحببا الروايببة ن اببد عالببوا  ح 
ببة   بباُم   ببُن ُعبر و ة ، ع ببن  أ   يببه ، ع بن  ع ائ ش  ريب ن ا ه ش  بدش ، ق ببال   ح  ببيق ال بد  الزشجن   ُ ، د َّ َوَجههَد باههنن  خ  ههتَهَغلَّ ههتَهَرى َعبخههًدا فَاسخ ههً  اتخ بًهها َأنَّ رَج  ُا َعيهخ

ُا وَ  تَهَغلَّ غ َ ماي، فَهَقاَل َرس ول  اَّللَّا َصلَّى اَّللَّ  َعَليخ ََدخ اسخ   ُ "فَهَردَّه ، فَهَقاَل: اَي َرس وَل اَّللَّا! إانَّ لضََّمانا ََراج  ِبا  (.(1ن((َسلََّم: "اْلخ
 احتمال آخر يف معىن الرواية، دفاعاً عن اجلواهر

متاميبببة سبببندها واخنيبببار املعبببىن البببذع النزمبببه اجلبببواهر يف معناهبببا، مببببا عننصبببر لبببه ولكبببن قبببد  ببباب عبببن الروايبببة علبببى  بببرض 
يبركبط  عه، ال ان خرا  أمر آخر نوإن لبانخرا  الشيء هو ماا ل منا  أنّ للجواهر ماا ل املشهور، ابن معناها الظاهر هو 

خراةبه   بماعه، ان   ابل بمان كعبين  باىرا إليبه، ( عوض عبن ال بمري امل باف الالمابلشيء  وةه( هو ماا ل منا عه، إ  ن
كوقببف عليببه اعنفاعببه مببن نهببو اةبب ة( وإن أمببر آخببر  خسببارهتا هببي خسببارةللببدينار عفسببه  ببل  خسببارةولسببر اةبب ة ليسببت 

 ديناره.
هبببو، ال  كسبببر اةببب ة الببب  كوقبببف عليهبببا  كلفبببهوضبببماعه  بببنام قيمنبببه أو  ، عببببارة أخبببرى  خبببرا  البببدينار ابركفببباه قيمنبببه

ينوقبف  (3نال   بمان مبا ،أع خسباركه هبو  بماعه هبو  (ابل بماننلكبن ظباهر  (2ناسنناا ه عليه اعه وإن كوقف  ،اسنناا ه
 م هو حمنمل لكن الظهور حمل أتمل.عليه اسنناا ه، عع

ال بببرم  كسبببر اةببب ة الببب  ينوقبببف عليهبببا غنمبببي   علبببيش   ال بببرم  نلفبببه، ولبببيس  علبببيش  ع    ال بببنم اعابببا  دينبببار اثلهبببةو عببببارة 
 .(4ن، لما اعه له ال نم حبفا اة ة  عليه ال رم  كسرها.  نأمللدينارع

 وصلى هللا على حممد وآلُ الطاهرين
، َوََل َعَقَل َكم َخاَلَتةا نن  عليه السالمالباقر اإلمام  قال ُ  ََل عالخَم َكَطَلبا السََّ َمةا، َوََل َسَ َمَة َكَسَ َمةا الخَقلخبا َواعخَلمخ أَنَّ

ََوى، َوََل  َر َكَتقخرا الخَقلخبا َوََل غاىَن َكغاىَن النهَّتخ ا اهخ َ  م عان  َوََل فَهقخ ََ َكَرَجا ز  َوََل رََجا َ  َحاجا ََ َكَخوخ اف العاول  ن (( َخوخ
 (.286ص

                                                           

 .576ص 3،  2243حممد  ن يزيد الازويين، سنن ا ن ماةة ن ط دار اجليل (  ح (1ن
 نناا  الدينار على الكسر.اس (2ن
 اة ة، أو لسرها. (3ن
 أللهر من وةه  ند ر. (4ن


