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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
(298) 

 العدل واإلنصاف مث القرعة
 لرجوع إىل العمومات األخر، ومع عدمها فالقرعة(.: )ومع التساوي فاقدس سرهوقال الشيخ 

املتننمحا ني قنند  كننن القرعننة فننا  النننررين فولكننن ينب نني القننول ا ننه ومننع عنندمها فقاعنندة العنندل واإ صنناا فنن      كننن إجرا هننا 
دة العنندل واإ صنناا ويف ا علننى الطننرفني إمننا إ ا إنناي اسننتقالليني وقنند ال  كننن إمننا إ ا إنناي ارتبننا يني ففنني األول  ننري قاعننمننتوزيعه

 .(1)الثاين القرعة، ومثاله مما ال يصعب حتصيله
 الشيخ: الضرر نسيب

وقننال الشننيخ: )لكننن مقتنننى هنناا، مالحظننة النننررين الشخصننيني املختلفننني ابخننتالا الصومننياات املوجننو ة يف إنن   منهمننا مننن 
ر مع إو  ضرر الدرهم أعظم ابلنسبة إىل ماحبه من حيث املقدار و من حيث الشخص، فقد يدور األمر بني ضرر  رهم وضرر  ينا

 .(2)ضرر الدينار ابلنسبة إىل ماحبه، وقد يعكس حال الشخصني يف وقت  آخر(
وال  إما هو منري  إالمنه  يقصد )النرر منسوابً إىل الشخصني( قدس سرهإيناح ا ه  اإشارة إىل نب يتوقد سبق توجيهه، لكن 

وإال لنناق  قولنه السنابق منن  ؛مها إما لو إنا  أحندمها عاملناً متقيناً واجخنر جناهاًل فاسنقاً  يقصد الشخصني من حيث أمهيتهما مبا مها
 .املرا  به من حيث احلقوق والواجبات إما سبق )أل  العبا  إلهم متساوو  يف  ظر الشارع(

 الفرق بني )الضرر األشد( و)املتضرر األهم(
والنرر األشد مداره مبا هو منسوب إىل هاا الشخص أو  ،ر األإرب أو األشدوحتقيقه وتنقيحه: ا  املدار يف )ال ضرر( على النر 

)املتنرر أعظم وأهم( أمر آخنر فقند يكنو  الننرر مبنا وإو  )النرر أشد( أمر إو   اك ال مبا هو هو، فهاا ما  إره وبىن عليه، لكن  
ا هو منسوب إىل شخص آخر، مع إو  الشخص ابلنسبة له من النرر مبهو منسوب إىل هاا الشخص )اجلاه  الفاسق( مثاًل أشد 

اجخر هو األهم، إكو ه عاملاً متقياً لكنه إا   لك الصفع ابلنسبة له عا ايً خفيفاً غري موجب لتأمله جداً و لك إما لو إنا  اجلاهن  
يكو  مفعه على وجهه  ملتقيشخصيًة وهو العا  اهم األاجخر  ولكن جداً ويصاب ابلكآبة مثالً إىل أشهر ايتأ  منهإ ا مفع مفعة 

ا ب أو لكو   فسه قوية فال ل درجة أو إفارةً اً لترفيعأق  إيالماً له من  اك اجلاه ؛  ظراً لقوة إ ا ه مثاًل وتساحمه وا ه يرى مث   لك 
علنى  اهن  الفاسنقضنرب  لنك اجلفنريجا  يصاب ابلكآبة وغريها، ف  ا إا  املالك الشخص األهم )املتنرر األهم( فالعا  العا ل أهم 

ضرب العا ، لو  ار فريجا  اجلاه  الفاسق أشد تنرراً فحيث ا  وإ ا إا  املالك النرر األشد منسوابً للشخص  ضربه لدى الدورا 
مها بني ضرب أحدمها مثاًل. و لك إما لواألمر بينهما،   وجد ظا  جائر خريا

 املتقي؟  لي  على ترجي  جا ب العا  ال يقال: قد يدلا 
)ال ضرر( لو لوحظ بنفسه مبا  فهو أمر آخر، والكالم إمنا هو عنفهو  لي  آخر، إأ لة حرمة العا  املتقي مثاًل،  إ  يقال: لو  لا 

، بعبنارة أخنرى )ال ضنرر( بنفسنه أل نه أشند تننرراً  مع فرض تنرر اجلاه  أإثر يكو  إىل جا ب  فنع الننرر عنن اجلاهن فا ه هو هو 
 املرج  لو إا  فهو غريه.و  ،وشبههإو ه عاملاً أجنيب عن الرتجي  جبهة  

 عريفغري  قدس سرهوإطالق الشيخ 
 بندينار ننرر عمنروبندرهم وتننرر زيند تلنو  ار األمنر بنني  يف  ظنائر منامنحي  إالمنه ير  علنى الشنيخ ا  إ القنه غنري عنريف فنا   و 

ب نري منا   وأمثاله األمر فيه إما قالنه، ولكننه مقيند عكس عمرو ال ين، فالك مثالً  وإا  زيد يتنرر بفقد  رمهه أإثر لكو ه فقرياً معدماً 
                                                           

 اا أو من  اك وإا  ممن هتماه املائة سواء من هاا أو من  اك أو ابلتوزيع.إما لو أرا  غامب أو سارق سرقة مائة  ينار اما من ه  (1)
 .125الشيخ مرتنى اال صاري، رسائ  فقهية، جممع الفكر اإسالمي ن قم: ص (2)



 (1128ه)1441مجادى اآلخرة /  10األربعاء . ................................................................... (التزاحمصول: مباحث )األ

مائة مليو   يننار منن عمنرو أو عندة بسناتني مننه، فا نه أو منصرفاً عنه، إما لو  ار األمر بني إتالا  رهم من زيد عرفاً ال ضرر  إا 
، لكنن الظناهر ا نه ال يقنول عاقن  بقندر تننرر الفقنري بفقند الندرهم ال يتنرر به لكثنرة ممتلكاتنهوإا  يهمه  لك  ال ين الحىت إ ا إا  

برتجي  إتالا مائة مليو  على إتالا  رهم جملر  ا  تنرر ماحب الدرهم يكنو  أإثنر، غاينة األمنر ا  يكنو  علنى بينت املنال بنال 
 .إ  أتلف. فتأم الدرهم لالك الفقري، 
 فرع مشكل

بنني جنرح يند زيند وبنني قطنع يند  عمنرو، منثاًل لنو  ار األمنر  منا :ومنهنا ،ية الننررة، علنى مبنىن الشنيخ منن  سنبوهناك فنروع مشنكل
 فا  من املشك  القول إب الق ما قاله الشيخ. ،وإا  جرح يد زيد ابلنسبة له أشد وآ  وأإثر ضرراً من قطع يد عمرو

 فأوقعه يف حمربة الغري ا  لو غصب دينار 
لة وقنننال: )ومنننا عثنننري علينننه يف إلمنننات الفقهننناء يف هننناا املقنننام ال  لنننو عنننن  قننن  أقنننوال العلمننناء يف املسنننأ قننندس سنننرهمث ا  الشنننيخ 

إسننرت لننر اه، وعلننى ال امننب   - بفعنن  ال امننب أو ب ننري فعلننه - قننال يف التنناإرة: لننو غصننب  ينننارا فوقننع يف حمننربة ال ننرياضننطراب: 
 (1)ها[، ضمنه ال امب و  تكسر.الواقع ]في ةضما  احملربة، أل ه السبب يف إسرها. وإ  إا  إسرها أإثر ضررا من تبقي

 )ا تهى(. وظاهره أ اه يكسر احملربة مع تساوي النررين، إالا أ  حيم  على ال الب من إثرة ضرر الدينار لو ضمنه.
ويف النندروس: لننو أ خنن   ينننارا يف حمربتننه وإا ننت قيمتهننا أإثننر و   كننن إسننره،   يكسننر احملننربة وضننمن منناحبها النندينار مننع عنندم 

 .(3)(.(2)لكه )ا تهى(تفريط ما
 صور املسألة ستة

 :أو أإثر ستةوهي مور املسألة  التحقيق يقتني التفصي  حسبأقول: 
 لو بىن دارا  على أرض الغري غصبا   -1

، يف حمربة ال ري بدو  رضاه، و ظريه ما لو بىن بيتاً فخماً على أرض ال ري بدو  إ  ه الاي  لكهالصورة األوىل: ما لو أ خ   يناره 
لنمحم القصنر ملينار  يننار، فنال ي  وقيمنة رض منثاًل عشنرة مالينني األقيمنة فلو إا نت  ،األإثر قيمة أيفقد يقال اب ه يالحظ األهم منهما 

 هلا، أو مببلغ مساو  مثاًل ض ماحب األرض عن أرضه أبرض أخرى ، ب  عليه ا  يعوا أل ه تنييع لألإثر األهم ماحب القصر هبدمه
 اإم الصل  قهراً بينهما.فا  تعاسرا أوقع احل

 فاحلكم هدمها ولو كانت أغلى من األرض
هدم قصره ابل اً يف حد  اته، ب  يراعي جا ب امل صوب منه، ففي املثال ي  منها لكن املشهور املنصور عدم مالحظة األإثر تنرراً 

 .رجع األرض إىل ماحبها وإ  إا ت ضئيلة القيمة جداً ما بل ت قيمته، وت  
 :أبربعة أ لة أو أإثردالل على  لك أب لة و كن االست

 ألن الغاصب يؤخذ أبشد األحوال -أ
 .وأشقاها الدلي  األول: ا  ال امب يؤخا أبشد األحوال

 لك  وال يعلم بناء العقالء على ،ا  هاه ليست رواية ب  هي قاعدة مصطيدة وهي  لي  ليبا يقتصر فيه على القدر املتيقن :وفيه
 وللبحث ملة إب   هللا تعاىل. الشمول ملث   لك ب  قد يعدو ه غري عقالئي. فتأم . علىأي على إ القه 

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
نَ ْيِه لِيُ ْرِضَي رَبَُّه )): ملى هللا عليه واله وسلمرسول هللا  قال َهى بَ  لَْيِلةَصاَلِة لِ َجلَّ َعزَّ وَ ِإَذا َقاَم اْلَعْبُد ِمْن َلِذيِذ َمْضَجِعِه َوالن َُّعاُس يف َعي ْ

ُ ِبِه َماَلِئَكَتُه فَ َقالَ  عدة ) ((َمْضَجِعِه ِإََل َصاَلٍة ََلْ َأْفِرْضَها َعَلْيِه اْشَهُدوا َأِّنِ َقْد َغَفْرُت َلهُ  [َلِذيذِ ]َأَما تَ َرْوَن َعْبِدي َهَذا َقْد َقاَم ِمْن  :اَّللَّ
                                                           

 ، و الظاهر أ ا ما يف املنت تلخيص ملا يف املصدر.391: 2التاإرة  (1)
 .308الدروس:  (2)
 .126فقهية، جممع الفكر اإسالمي ن قم: صالشيخ مرتنى اال صاري، رسائ   (3)
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