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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
()296

د -مشول األدلة حلكمي الفقيهني
واحلكمم ريممل الف مول والفممر بينهممما من تهمماها نهمماا اإ احلكمم إفتمماإ والف ممول إخبمار ،وعلممى أف نافممه حيم اإ أللممة ففممو
حكممم احلممالم التممرعي يف التممموإ العا ممة ،بنمماإ علممى لا ي همما ،عا ممة لكمما ممن مجممال التمرائى بممو اإ واحممد ،نممال وتممه لممدعول ففممو
حكممم أحممدهم لوإ اآلخممر دممرل لوفممه ا سمملطة مماهرة وقمموة قمماهرة ،نمماإ السمملطة الهمماهرة ليسممر ممن رت مماه ففممو حكمممه لوإ
الفهيه اآلخر الذف ال ميلكها ،إ أللة النيابة أو الوالية طلهة ومل تهيد الوالية وففو احلكم يف شيإ نها ابس الم ام السلطة وال
نصلناه يف ل اب شورل الفههاإ والهيالاه
ّ
لل لليا على اس ثناإ ن ليسر السلطنة بيده ن أللة النيابة وففو احلكم ،نراتال ا ّ
اإلسال ية.
ولممذلف نمماإ لانممة املراتممال سمواإ الممداخلوإ ممنهم يف السمملطة وارممارتوإ ،هلممم احلممإ يف إ ممدار احلكممم الولمموف يف شممموإ احلممرب
والسلم واملعاهداه الدولية وريلها ،وال حيإ للفهيه احلالم نعهم با إإ حكموا أو حكم أحدهم ففذ عليه أيضاً على املتهور ن
ففو حكم السابإ ،فعم املنصور اإ (احلكم) يعول أللثرية شورل الفههاإ وليس ألحدهم سواإ ألافر السلطنة بيده أم ال ،لهوله
تعما:ا ( َوأ َْم ُر ُه ْم ُشورى بَنيْ ننَن ُه ْم)( )1ولموإ أللمة النيابمة عا مة ،نا ما اإ ال تتمملهم لمدل ال عمارو ،أو يكموإ املمرال نهما بهرينمة اآليمة
نصلناه يف لف الك اب.
التريفة حالمية ألثري هم ،ناآلية حالمة على أللة النيابة العا ة لما ّ

ه – مشول أدلة احلجية للبينتني املتعارضتني
و لف إإ مل يكن ألحدامها أحد املرت اه املنصو مة ،نم إ لماإ ،لماإ همو احلةجمة وإإ مل يكمن نماإ تعم ّدينا إ :ريمل املنصو مة
نكذلف ،وإال ناإ احمل ماله هيا ال ساقى ولعله املتهور ،أو ال خيل وهو املنصور يف ريل املالياه( ،)2ونيما لو تعارض ا يف حمإ
الت ممخل الواح ممد ،ال التخص ممني( ،)3ابلنس ممبة إ :ل مما نهم مما ،أو الهرع ممة لكنه مما ىل مماا إ :عم مما األ م م اب ،أو قاع ممدة الع ممدل
واإلفصاف ،لكنها ،على الهول هبا لما هم إليمه ماحبا اجلمواهر والفهمه ،خا مة ابملاليماه ،أو االح يمامل إإ مل تم م أللمة ال خيمل
يفصا حبس املوارل لما هو املنصور.
والهرعة والعدل واإلفصاف ومل يلزم نه عسر وحرا ،وقد ّ
ولنمثا له مبا إ ا عهد على احدل االخ ني ،نماه ومل يعلم افه تزوا أية واحمدة نهمما ،أو تمزوا بكل يهمما بن مو ال عاقم ومل
تعلم السابهة نهما (إ الالحهة ابطلة) نماه ،نمن هي اليت عليها اإ تع د؟ و ن هي اليت ترث نه؟ نهد يهال ابل فصيا إبتراإ
قاعمدة العممدل واإلفصمماف يف اإلرث ،وابالح يمامل يف العممدة ن ةجم عليهمما ،وقممد يهممال بعمدم وتوهبمما علممى أيمة واحممدة نهممما فظممل
واتدف املين يف الثوب املتكر نافه ال بج على أحدمها الُسسما رريمم علمهمما ةنابمة أحمدمها ،والس ّمر اإ حكمم اآلخمر خمارا عمن
حممما ابم الإ األول نممال ي نةجممز العلممم اإلمجمماح يف حهممه ممن هممذه اجلهممة ،والعممدة يف شممة ا وحممدها واجلنابممة يف شممةفه وحممده ،اح مممال
( )1سورة التورلا آية .38
( )2إ نيها جترف قاعدة العدل واإلفصاف.
( )3إ لو تعارض ا يف التخصني نلكا نهما إتراإ الرباإة عما يلز ه لو مل يكن للبينة عارو.
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بدوف ،نال بج االح يامل وإإ لاإ حسناً .ن ة ا.

اختصاص ال ضرر ابألشد
االمتنان شخصياً كان أو نوعياً ،يفيد
َ

املطلب الرابع :اإ قوله قدس سره (إ ه ضى ففي الضمرر عمن العبمال يف همام اال نماإ عمدم الرضما حبكم رم يكموإ ضمرره ألثمر
من ضمرر احلكمم اآلخممر ،أل ّإ العبمال للّهمم سمماووإ يف فظمر التمار  ،بما مبنزلممة عب رمد واح رمد )1()...اتم م ي سمواإ علمى بم اإ
اال ناإ على النو لمةجمو واإ التار الحظ لانة املكلفني لمكلف واحد ،أم على ب اإ اال ناإ احنالح واإ لا شخل
تتمله إ نافية ال ضمرر ابسم هالله وحبيالمه ،عكمس ما هم إليمه ماح الكفايمة من ال فصميا بمني الصمورتني ابخ صمار تمرتي
الضرر األشد ولوفه تموالً لالضرر لوإ الضرر األخف لدل ال عارو ،مبا لو لاإ ال ضرر وارلاً ورل اال ناإ علمى األ مة ،لوإ
ا لو لاإ وارلاً ورل اال ناإ على األنرال ،إ لا نرل له حكمه حينئ رمذ ،وقمد سمبإ اجلمواب عنمه فصمالً وإمجالمه افمه وإإ تموهم اإ
املكلف حي مشله ال ضرر اال ناين نله لنال الضرر ارفيف عن ففسه وإإ لاإ يس لزم اب الإ اآلخر ابلضرر األشد ،لكنه ندنال
ابإ ال ضممرر اال نمماين ال يتمممله ممال تممدانال ضممرره األقمما ممال ضممرر اآلخممر األشممد و لممف ألإ املتم ّمر احلكمميم ال يعهمما ،وإإ تعلممه
اال ناإ آحالايً ،اإ يع رب حكم الضرر رنوعاً عن ف الضرر األخف لوإ األشد ،نذلف ا ته ضيه احلكمة ،ألإ عكسه ترتي
للمرتوح ،نهذا يف عامل الثبوه وأ ا يف عامل اإلثباه ناإ إطمال ارطماب واحلكمم بمال ضمرر نصمرف عمن ف الضمرر األخمف إ:
ف الضرر األشد نيتما األخل لوإ األول با افه ليس يف هام البياإ ن ته ه ،نراتال ا سبإ.
املرجع لدى تساوي الضررين ،العمومات وإال فالقرعة
وقال التيخا (و ال ال ساوف نالرتو إ :العمو اه األخر ،و ال عد ها نالهرعة).
و هصموله قممدس سمره افممه ممال تسماوف الضممررين ابلنسممبة إ :املكلفمني نمماملرتال العمو مماه األخمر ،واملمرال هبمما ثما لليمما السمملطنة
و ثا لليا ال حرا و ثما لليما اإللمراه وال هيمة وشمبه لمف ،و ثمال األول همو الصمورة الثالثمة الميت لافمر مورل الب م نماإ تصمرف
املالف يف لاره لو لاإ ضراً ةاره ولاإ عدم تصرنه ضمراً بمه همو ،ولماإ الضمرراإ سماويني ،نماإ ال ضمرر ال تتمما أايً نهمما أو
تتملهما عاً وي كانئاإ ني ساقطاإ نلتال إ :لليا السلطنة نللمالمف اإ ي صمرف يف لكمه حينئ رمذ ألفمه سملى علمى المه واملمافال
إمنا لاإ ال ضرر وال ضرار وقد سهى عن املافعية الفعلية ابل عارو ،وقد سبإ تفصيا الكالم حوله وسبإ املخ ار نراتال.
والثاينا لما لو تساول الضرراإ ابلنسبة للتخصني ولكن لاإ أحدمها يهال يف حمرا أيضماً إضمانة إ :الضمرر ،نماإ ال ضمرر ال
تسسعف أايً نهما ر
حينئذ إ ي عارو الضرراإ نلتمال إ :ال حمرا مال ىلههمه يف أحمدمها لوإ اآلخمر ،وهكمذا حمال اإللمراه وال هيمة،
مما سبإ بيافه وبياإ املخ ار نيه.
ولكن لالم التيخ اتم وريل اتما نافه اتم على ب وريل ر
اتم على ب ً آخر وسيةيت بيافه إب إ هللا تعا.:
ً
وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
ض لرَّقَّة
ص إ ََل إ ْمجَام الْ َقلْب بقلَّة ْ
اْلَطَإَ ،وتَنعَ َّر ْ
احةَ الْبَ َدن ِب ْمجَام الْ َقلْبَ ،وََتَلَّ ْ
ب َر َ
قال اإل ام الباقر عليه السالما (( َواطْلُ ْ
ور الْ َقلْب ب َد َوام ا ْحلُْزن)) (ىلف العهولا ر.)284
الْ َقلْب ب َكثْن َرة الذ ْكر ِف ْ
اْلَلَ َواتَ ،و ْ
استَ ْجل ْ
ب نُ َ

( )1التيخ رتضى االفصارف ،رسائا نههية ،جممال الفكر اإلسال ي م قما ر.125

