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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

(297) 
 الشيخ: مع تساوي الضررين فاملرجع العمومات

)ومد  السسداوف لدالر وىل إل العمومداخ األخدر، ومد  عددمها  قدد  سدر على قول الشيخ ولكن قد يورد 
 لالقرعة(:

 املناقشة: الباب اما ابب التزاحم أو التعارض
وامدا ان املقام )دوران األمر بني الضررين املسساويني( امدا ان يكدون بنظدر الشديخ منددر اب يف ابب السد احم 

 يكون مندر اب يف ابب السعارض: ان
 من التزاحم، فاملرجع التخيري ال العمومات األخرى كان  فان -أ

 لددداملر  عليددده ااددده مددد  السسددداوف )أف  سددداوف املال دددني(  د  ر  و   ،لدددان اران اادرا ددده يف ابب السددد احم -أ
السخيري ال العموماخ األخر، إذ ذلك هو مقسضى  د احم املسسداويني، اعدم العمومداخ األخدر إن  ااد  ذاخ 

 ااده الد ضا ابن زاد ه قدوة لداملر   ذو املدالك األقدون، لكنده خدرول عدن الفدرض إذ مدخلية يف مالك أحدمه
والعدام  ، ساوف املال ني ال اقوائيدة أحددمها عدن ا،خدر، إضدالة إل ان املر د  سديكون اقوائيدة املدالك ال العدام

أمدرين: مدن و دااده  واقوائيسده اشد خ مدن ،، بعبارة أخرن: األقون مال داب هدو املسعدنّي يكون مرّ حاب ال مر عاب 
 الحداب حينذد   يكدون العدام مر ّ  لللمالك  الضرر ومن ااضمام مالك آخر إليه برب ة العام ا،خر  احلرل مثالب 

 مر عاب.
واضيف: ااه لو  ساون املس امحان لان احلكم هو السخيري ليما لو دار األمر بينهما وامدا إذا أمكدن إ درا  

  دا  ار بددا يني ودار األمدر بينهمدا مددن ندري إمكدان  نصدديف    وإال ابن قاعددة العددل واصاصداه لهددي ا كمدة
 لالسخيري. ،وشبهه

 من التعارض، فإشكاالن مبنواين: وإن كان -ب
 عليه إشكاالن مبنواين: د  ر  و   ،وان اران اادرا ه يف ابب السعارض -ب
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 ال يعقل كونه من التعارض مع كون مالكهما الضرر -1
ان )الضدرر( مدن املال داخ ، لدمن السعارض صورة  ساوف الضررين هي يقول ابن ااه ال يعقل ان األول:

 ،حكددم ضددررف برلدد  أفّ   ومدددار ، ( مددالك احلكددمبنفسدده العقليددة املسددسقلة وقددد  عددل يف )ال ضددرر وال ضددرار
يددور مددار الضدرر األشدد لهدو املرلدوىل بدال بدال ضدرر بىن  ل  المه على ان احلكم  قد  سر إضالة إل ااه 
نر دد  إل العمومدداخ األخددر، وهدد ا  مددا وان الضددررين لددو  سدداواي ل بينهمددا ألخددف لدددن الدددورانضددرر دون ا

 . رن   ق اباه من   احم املال ني
 امعهدددا  لمر حددداخ السددد احم :بعبدددارة أخدددرن: مرّ حددداخ ابب السعدددارض متدددايرة ملرّ حددداخ ابب السددد احم

 مدا لدو  د احم إاقداذ يف ا درمني  املفسددة والضدرر  واملصلحة التالبة املل مة يف الدوا بني أ مثل (1)األهم واملهم
 دددرك أيهمدددا أعظدددم  ايهمدددا مصدددلحسه أهدددم ) كواددده ابيددداب وا،خدددر شخصددداب عدددادايب( أو ان التدددريقني لددديالح  ان

، أو  د احم أ دل  كون أحدمها قائد  يش ينهار العسكر مبو ه و ون ا،خدر  نددايب عدادايب   أو مضرةب  مفسدةب 
شداة يف اادائ  الد ف  دان إدوخ إن   ح دل أحددمها، وامدا مرّ حداخ ابب السعدارض اخلن ير م  أ ل ميسة ال

َممممُهيُث ))لكمددددا ليمددددا ورد يف املقبولددددة مددددن  ممممَهقُمُهَما ُ  اْلح َقُهُهَممممما َوَأصح ممممُم َممممما َحَكممممَم بُممممُه َأ حممممَهُمَُما َوَأفمح ُكح اْلح
ممَ ابُ ))واملرلوعددة  (2)((َوَأوحَرُ ُهَممما َ َأصح ممتَمَهَر بَمممحح َمما اشح فَمَقمماَل انحرُممرح َممما َوافَممَ   الشَّمما َّ النَّمماُدَر... َك َودَعُ ُخمم ح َُ

َ َل الحَعامَّممُة فَاتمح  ُهَممما َممم ح َمما َخمماَلَ.ُهمح...ُمنمح ممُه َوُخمم ح َُ لاهنددا  لهددا مر بطددة ابلسددند وال ربدد   ددا ابملددالك  (3)((رُكح
الضددعف سددنداب ذا بو دده، ولدد لك لددان األقددون سددنداب لددو  عددارض مدد  األضددعف سددنداب  قدددم عليدده وإن  ددان ا

مالك أقون على لرضه مبعىن ااه لو  ان هو الصادق نري الكاذب، لكان ذو  )أف مسعلقه واملخدرب بده عنده( 
ذا مددالك قددوف، ولددو  ددان ا،خددر صددادقاب لكددان ذو  ذا مددالك ضددعيفي اظددراب لبداهددة  بعيددة األحكددام ملصددا  

 ومفاسد يف املسعلقاخ.
 تساقطاملرجع لهى التعارض التخيري ال ال -2

                                                             

 ما حققنا سابقاب ان  ل مر حاخ ابب الس احم اليت ذ رهدا األصدوليون  ر د  ل هدم واملهدم، وعلدى أف للدو لدرض عددم   (1)
 يف املنت. مباوعها  لها إليه لااه نري ضار ر 

 .67ص 1 هران: ل –ثقة اصسالم الكليين، الكايف، دار الكسب اصسالمية  (2)

 .133ص 4عوايل الآللئ: ل (3)
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ان احلكددم ابلسسدداق  والر ددوىل إل سددائر العمومدداخ لدددن  عددارض املسسدداويني هددو مبددىن املشددهور الثمما : 
عليده، ولكدن املسدسظهر ان املسعدنّي لددن  عدارض املسسداويني، السخيدري وااده األصدل، وان  قد  سدر  ال ف بىن

لعقالئدي لدددن  عددارض األصددل اوعلددى الدرواايخ احلا مددة بدد)لسخري( لدددن  عددارض اخلدربين هددي علددى القاعددة 
قدددول املشدددهور ابن األصدددل يف املسعارضدددني  ممدددا يلددد مداب  عبّددد ، وليسددد  علدددى خددداله القاعددددة وواردةاحلجسدددني
 السساق .

 إ ا تعارضت اْلجتان فاالستص اب مرّجح ال مرجع
يف الصدحرا  ليمددا إذا اخلبددريين قدوال البينسددني يف موضدوىل أو  عددارض  لدواعدم، لدو  عارضدد  احلجسدان،  مددا 

ضّل الطريق ودار األمر بني  ريقني يف أحدمها النجاة ويف ا،خر ا الك، لدان األصدل وإن  دان هدو السخيدري  
مدا ا ير د  إل العمومداخ األخدر حد  م ما هو املنصور ال السسداق   مدا هدو املشدهور، لكنده لددن  عارضده

بددل لضدعفهما ليسقددم عليهمدا االسسصددحاب  أضدعف مدن االمددارة،  االسسصدحاب، وذلدك ال لسسداقطهاهدو 
القوائيسده حينذدد   منهمدا ال لسددقو هما و وهنمدا  العدددم، اظدري  قدددم اخلداص علددى العدام ومطلددق األ هدر علددى 

ان يقدال:  واملخسار هو الظاهر لااه ليس ألن العام والظاهر عدم أو مبن لسه بل ألاه ضعيف متلوب، واألدق
مبر عيدة للسسداق  ال يصدح االسدسدالل مدن القدولني ولديس مبر د ، وعليده لدان االسسصحاب مرّ ح ملا  ابقه 

علددى ان  وادده مر عدداب  ،إذ اادده مددرّ ح ولدديس مر عدداب  البينسددنيأو االسسصددحاب عقالئيدداب لدددن  عددارض اخلبددريين 
  أعم من السساق   ما  هر وسيظهر أ ثر.

واما  اشدفية االسسصدحاب  ،% مثالب 90 % أو80  وضيحه: إن  اشفية قول اخلبري النوعية هي بدر ة
عددرّب بعدد  لدد لك  )ولعلددهعددن الواقدد ، علددى املنصددور مددن ان ليدده  هددة  شددف ولدديس أصددالب حمضدداب  ددالربا ة 

ااده أمدر بينهمدا أف بدني االصدل  ( واألدق: أصالب  ن يلياب وعدر  األصدول ولدر  االمداراخ األعالم عنه بكواه
% 60 اشددفية   مددثالب ابلقيددا  إل سددائر االمداراخ، ل ها هددة  اشدفيسيف اادده امدارة ضددعيفة  واألصددح:واالمدارة 

% أو 80 هددي %، وحينذدد  : لحيدد  ان سددائر االمدداراخ  البينددة واصقددرار وخددرب الثقددة قددوة  اشددفيسها70 أو
عليده ابحلكومدة أو ابلدورود علدى   لك االماراخ % ل ا  سقدم70% أو 60% واالسسصحاب  اشفيسه 90

ضددعف   هددة   ا، ولكددن اخلددربين أو القددولني إذا  عارضدد(مددة والددوروداحلكو )و دده أوضددحنا  فصدديله يف  سدداب 
واألصدح  مدا  لد ا يسقددم عليهمدا االسسصدحابو % 50ا لصارخ  هدة  اشدفية  دل منهمدا مدثالب م اشفيسه
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ح ملا  ابقه ليسقدم على قسيمه، ال اهنما يسساقطان وير   إليه، وال اهنما مسسداواين واملكلدف سبق ااه مر ّ 
، وقدد أوضدحنا ذلدك نه مد  و دود االسسصدحاب يكدون هدو املر د  ألاده اقدون منهمدا. لس مدلخمرّي بينهما لك

 ابلقول املعهود. وهللا ا ادف. لفةب إودلعنا عدداب من اصشكاالخ عليه يف حب  سابق لرا   وال  عجل ابلرّد 
 ضرر در م أ رم من ضرر دينار فربّ الشيخ: الضرر نسيب 

حظددة الضددررين الشخصدديني املخسلفددني ابخددساله اخلصوصددّياخ لكددن مقسضددى هدد ا، مالوقددال الشدديخ: )
املو دودة يف  دل  منهمددا مدن حيد  املقدددار و مدن حيدد  الشدخا، لقدد يدددور األمدر بدني ضددرر درهدم وضددرر 
دينار م   دون ضدرر الددرهم أعظدم ابلنسدبة إل صداحبه مدن ضدرر الددينار ابلنسدبة إل صداحبه، وقدد يعكدس 

 .(1)حال الشخصني يف وق   آخر(
ان الضرر مدن  :أقول: وحاصله ان الضرر اسيب أف يالح  منسوابب إل ه ا الشخا وذاك، وو هه هو

العناوين اصضدالية القائمدة احداد املكلفدني، ولديس معدىن مسدسقالب قائمداب بنفسده  دي يالحد  الضدرر، مسدسقالب 
علدى إمندا هدو االمسندان ال ضرر(  شدهد بد لك إذ )امسنااية ، م  ان عن األشخاص، بل الضرر قائم ابملسضرر

إل هددد ا  منسدددوابب املكلدددف لددددل  الضدددرر عنددده، وحينذددد   لسجدددب مالحظدددة الدددنقا أو العيدددب أو لقدددل الضدددرر 
خسدارة الفقدري دينداراب أعظددم عليده وأشدد ضدرراب مدن خسددارة اظدري احليثيدة السقييديدة لقددد  كدون الشدخا وذاك 

ال يهسدد  عرشدده بفقددد لكددان نددار ، وامددا التددين سيسضددور  وعدداب بفقددد  دي الفقددري  ددان التددين مليددون دينددار ألن
ال  ، لدددف مليدددون التدددين أدن إل وعليددده لدددال ضدددرر يفيدددد لددد وم حفددد  ديندددار الفقدددري عدددن السلدددف وإن ،املليدددون
 وللبح  م يد إيضاح وهناك مناقشاخ آ ية إبذن هللا  عال. ،العكس

 صلى هللا  لى حممه وآله الطا رينو 
َها، َويَمعحَمُل الحُمَ قََّراُت ُإنَّ الرَّ )): صلى هللا عليه واله وسلمرسول هللا  قال َسَنَة فَميَمتَُّكُل َ َليمح ُجَل لَيَمعحَمُل اْلَح

ُقَياءُ  َشح  (.529األمايل للطوسي: ص) ((فَمَيأحِت اَّللََّ َوُ َو ُمَن األح
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