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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

(310) 
لضََّمانا )) ََراُج ِبا  ال بُغرم غريهو : خراجه بضمانه ((اْلخ
لضََّمانا ))معىن )ما ننتصر له للجواهر مقابل املشهور، ابن  :مضى ََراُج ِبا الظاهر هو أّن خررا  الشريه هرو مقابرل منا عره، ال  ((اْلخ

ان خرا  أمر آخر )وإن كان يرتبط ابلشيه بوجه( هو مقابل منا عره، إ  )الرالم( عرون عرن الضرما املضرا، إليره،  رامرا  ابلضرمان 
ه، وكسرر اربر ة ليسرس خسرارة للردينار نفسره برل خسراراا هري خسرارة أمرر آخرر )هرو اربر ة( وإن توقر  عليره تعين ان خراجره بضرمان

 .(1)انتفاعه من ديناره(
 إمنرا هرو إ ا كران الرالحم عقليرا ،  (2)وبعبارة أخرر:: ان حمرم الرالحم حرا إ ا قلنرا ابنره هرو نفرل حمرم امللرنوم )علرى انره لريل بترام(

م العادي هو حمم امللنوم، لمنره ال كريف يف ان الرتالحم االتفراقي ح اي ؟ سّلمنا ان حمم الالدللنوم عقليا  بل كان عادون ما إ ا مل يمن ا
ال يستلنم كون حمم أحدمها حمم اآلخر، سّلمنا، لمنه إ ا كان التالحم حينئٍذ قهرراي   قرط، امرا إ ا كران اختيراراي   انره ال  (3)بني أمرين

، بررل ال يصررف عر ررا  إالررالع الررالحم علررى خاصررة إ ا كرران أحرردمها تمليفيررا  واآلخررر وضررعيا   مها لآلخررركرريف يف عرردم سررراين حمررم أحررد
 .االتفاقي الذي توسطه االختيار

كمرا ال ترالحم   ،عقرال  وال عرادةوجرودا   ان توق  ختليص الدينار على كسر ارب ة اتفاقي وال تالحم بينهمرا  ؛واملقام من قبيل األخا
كسر و ، ، وإن قلنا ابلتالحم بني الوجودين والوجوبنيارب ة ختليص الدينار، وبني احلمم الوضعي بعدم ضمان كسره بني جواح أو وجوب

لضَّرررَمانا ))اربررر ة اختيررراري لصررراح  الررردينار وصررراح  اربررر ة، و ررراهر  َرررَراُج ِبا ان خراجررره الشررريه ومنفعتررره هررري مقابرررل ضرررمانه  ((اْلخ
مه االختياري،  ال تنطبق القاعردة علرى املقرام بردعو: ان خررا  الردينار ومنفعتره هري مقابرل وخسارته، ال ان خراجه مقابل خسارة الح 

وكسررها اختيراري ال قهرري  ،اتفاقرا  ان يتوقر  عليره إنقرا  الردينار ، ان كسر ارب ة أمر آخر، وقد تصاد ؛خسارته وتغرميه كسر ارب ة
 .بل أتفق توقفه عليه ومع  ليف كان توقفه عليه اختياراي ؟له حم أمر آخر غا مال ةغراممقابل  مي  يقال ان غنم الدينار 

لمررن الظررراهر عرردم صرر ة هرررذه  ،تالحم اتفاقررا  اللهررم إال ان يرردعى الظهررور العرررريف وان هررذه ارملررة تفيرررد عر ررا  ضررمان الررالحم أو املررر
لضَّرَمانا ))رالدعو:  انه ال  هور هلا بذليف بل  هورها ابلعمل ملرا سربق مرن ان الرالم عرون عرن الضرما  ر َرَراُج ِبا تعرين )خراجره  ((اْلخ

وعلرى أي  لرو تبرس ضرمانه  ، تأمرل (4)بل هو من التمسيف ابلعرام يف الشربهة املصرداقية  ة ضمان أمر آخربضمانه( وضمان كسر ارب
لضََّمانا ))لمسر ارب ة  هو بدليل آخر ال بر ََراُج ِبا  ،  هذا أوال .((اْلخ

لضََّمانا ))تعارض  ََراُج ِبا  يف مالكي الدينار واحملربة ((اْلخ
لضَّرَمانا ))اثنيا : سرّلمنا، لمرن دليرل  َرَراُج ِبا ا إ  كمرا ان صراح  الردينار مصرداع لره  مرذليف صراح  اربر ة، مر يه نمتعرار  ((اْلخ

                                                           

 (.309الدرس ) (1)

 إ  جي  امللنوم دون الحمه؛ إ  إجيابه حمال، أو لغو، كما قالوا. (2)

 كالعامني من وجه يف مادة االجتماع.  (3)
لضََّمانا للضمان يف  (4) ََراُج ِبا  أول المالم. ألن ضمانه لمسر ارب ة اْلخ
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َرر  غنمرره امررا صرراح  الرردينار  ناحم  ة  غنمرره  فظهررا وغرمهررا بمسرررها،  ررإ ا ترر، وامررا صرراح  اربررس  ابسرراجاع دينرراره، وغرمرره  بسرره   
ديناره وغرم صاح  ارب ة بمسرها، ومقتضرى القاعردة ان ينرال دينرار هرذا نصر  الضررر   بلاحلقان، دار بني غرم صاح  الدينار 

 اآلخر. على، وحيث ان الضرر مل ميمن إال ان يرد على أحدمها، كما هو املفرون، وج  ع ْود نص  الضرر اآلخر وحم ة  اك نصفه
 ا ي واسمستببييالغنم والغرم أعم من احل

بعلم أو علمي، قق الوقوع حمكما لو كان   ،اثلثا : سّلمنا، لمن الغرم والغنم أعم من الفعلي واملستقبلي إ ا كان  يث عّد عر ا  غنما  
نظا ما لو اكرا: متاعرا  يعلرم أو يظرن عر را  ابن قيمتره سراتفع بعرد أسربوع مرثال   انره يقرال لره انره غرنم، ويف عمسره يقرال انره غررم أي 
 يما لو اكا: ما يعلم انه ستننل قيمته بعد يوم أو كهر، وحينئٍذ  ان صاح  ارب ة وإن  رن انه ال يتضرر اآلن ببقراه دينرار اآلخرر 

عر را  غرمرا  و ضرررا  ،  انره يعرّد  رضرا   ة ممسورها كمنفعة صر ي هاال يتضرر بمسرها  عال  لمون منفعبل حا لو  رن انه يف حم ته، 
تشمله قاعدة تناحم غرمره مرع  :، وعليه، كخصا ، ضررا  نوعا  وإن مل يعده يقال ابنه ضررضررا  مستقبال ، أو عليه إ ا كان يشمل  ليف 

 ال خيفى. هذاكما من متضررا  خاسرا  حاال . و يه أتمل بل أكثر  غرم صاح  الدينار وإن مل ي
 تبدم )الغنم ِبلغرم( عيى )ال ضرر( ِبلتخصيص بل ِبحلكومة

الرذي اسرتدللنا بره للمشرهور و  ،له غنمه وعليه غرمه( على  ررن اطالرالع: و ،مث ان مقتضى القاعدة تقدم دليل )امرا  ابلضمان
 و ليف ألنه أخص مطلقا  منه بل التقدم ابحلمومة ألنه ان ر إليه. ه ارواهر(على دليل ال ضرر )الذي استدل ب

قاعردة مرن لره الغرنم  عليره الغررم،  ران الضررر كا رة مروارد إ  ال ضررر قاعردة عامرة تشرمل  يمرا تشرمل  كونه أخص منه  واضف؛ أما  
لغرم تثبس الضرر الذي كران يف ابوقاعدة الغنم   ال ضرر ير ع كل حمم ضرري ، يها نوع خاص من الضرر وهو الضرر املقاب ل ابلنفع

واطقرردام  (حيصررل عليرره )يف العقررود الصرر ي ة والفاسرردة، وغامهررا نفررعٍ  ل  مقاب رر والغرررم   مقابررل الغررنم، بعبررارة أخررر:: انرره أقرردم علررى الضرررر  
 أبموالرهر: انه لرو أقردم علرى اطضررار ؛ أال ت(1)مر وع بال ضرر  انه وارد عليه  مي  يرتفع به على الضرر مطلقا  من  ي السلطنة غار 

 ال تر عه؟ ال ضرر  انأبقل من قيمته السوقية بمثا جدا ،  حماابة   احد: ممتلماتهببيع 
ومن  ليف اتض س النسبة بني قاعدة )الغنم ابلغرم( وقاعدة السلطنة،  اهنا كسابقتها إ  القاعدة أخص من دليل السرلطنة مطلقرا  

 بل هي ان رة إليها.
إ  الضررر لره أنرواع ا؛ وجه النظر يف املسألتني،  هو ان قاعدة الغنم ابلغرم تتعرن ملا ال تتعررن لره قاعردة ال ضررر مرن حيثياارواما 

سر  إقدامره وهرذا ممرا ال  مرون خسرارته وغرمره وضررره مقابرل مرا ينتفرع بره، و لريف ت  ،م عليره مقابرل نفرعٍ قد  ومن أنواعه وحيثياته ان ير 
، ويف كليهما أتمل  تأمرل علرى لقاعدة ال ضرر ومفسرة كارحةلغرم تصلف ابرر(، وبوجه آخر: ان قاعدة الغنم تتطرع له قاعدة )ال ض

 علرى حسر  املبرىن جيرري الب رث  ليف كلره مبرين علرى الضرابط يف احلمومرة وقرد  كرران يف كتراب )احلمومرة والرورود( سربع ضروابط ان 
 .حول صدع احلمومة وعدمها

، كمرا ا  وحرا مرع قطرع النظرر عرن األخصرية مطلقر ق بينهما مبا  كر من غرا حاجرة إا احلمومرةر، يو ّ  ان الع :نعم ميمن ان يقال
 .قهبما حقيالب ث   ه  إا ك اه الملية اآلخوند.  تدبر وأتمل  ان

 وصيى هللا عيى حممد وآله الطاهرين
مخَوالاُكمخ )): صلى هللا عليه واله وسلمرسول هللا  قال را فَ  ،إانَُّكمخ َلنخ َتَسُعوا النَّاَس ِبَا ها َوُحسخنا الخباشخ ُهمخ باَطََلَقةا الخَوجخ  2المايف:  ) ((الخَبوخ

                                                           

 موضوع ال ضرر، األحمام األولية، وموضوع قاعدة اطقدام هو الضرر نفسه. (1)
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