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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

(299) 
 املعتدى عليهضرر مع  على الغاصب لو تزاحمالضرر 
صورة األوىل: ما لو أدخل ديناره الذي ميلكه يف حمربة الغري بدون رضااه، وظظاريه ماا لاو با  سبق: )ال

بيتاً فخماً على أرض الغري بدون إذظه، فقد يقال ابظه يالحظ األهم منهما أي األكثر قيمة، فلو كاظت 
دماه ألظاه ييايي  قيمة األرض مثاًل عشرة ماليني وقيمة القصر مليار ديناار، فاال يزلاصم بااحق القصار ه

لألكثاار األهاام، باال عليااه ان يعااورض باااحق األرض عاان أرضااه  رض أخاارو مااثاًل أو  بلاا  مساااو   ااا، 
 فان يعاسرا أوق  احلاكم الصلح قهراً بينهما.

ا يف حااااد ذايااااه، باااال يراعااااي  اظااااق مااااعاااادم مالحظااااة األكثاااار يياااارراً منه (1)لكاااان املشااااهور املنصااااور
ابلغااً ماا بلغات قيمتاه، ويزر ا  األرض إىل بااحبها وإن   الغاباق راملغصوب منه، ففي املثال يزهدم قص

 كاظت ضئيلة القيمة  داً.
 وميكن االستدالل على ذلك  دلة  ربعة أدلة أو أكثر:

 ألن الغاصب يؤخذ أبشد األحوال -أ
 الدليل األول: ان الغابق يؤخذ  شد األحوال وأشقرها.

يدة وهاي دليال لاير يقتصار فياه علاى القادر املتايقن، وفيه: ان هذه ليست رواية بال هاي قاعادة مصاط
وال يعلم بناء العقالء على ذلك على إطالقه أي على الشمول ملثال ذلاك بال قاد يعدوظاه الاري عقالئاي. 

 .(2)فتأمل(

                                                           

 لكن بتفصيل  سيأيت. (1)
 (.298الدرس ) (2)
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، كماااا لاااو بااا  داراً عظيماااة ووضااا  يف (1)وقاااد ذهاااق إىل ذلاااك السااايد الوالاااد فيماااا عااادر الاااري عقالئاااي
حاااره ولااو اسااتلصم  يسااع   فااان املشااهور ذهبااوا إىل ان ملالااك احلااار ان أساسااها حاااراً واحااداً مغصااوابً 

 هدم الدار كلها، لكن السيد الوالد رأو اظصراف األدلة عن مثله، كما سيأيت بياظه.
و الصااق بياااعة منااه، ككتابااه أو آظيتااه مااثاًل، مااا لااوقااد مثرلااوا للغابااق الااذي يؤخااذ  شااق األحااوال 

 والسارر  ،الغصق وحني األداء وماا بينهماا ه ييمن أعلى القيم من حنيفاريفعت قيمتها مث اخنفيت فاظ
ما بينهما( وكاان علياه إر اعهاا فاوراً  مختماً أ مان الصايدة دخلت يف ذمته فيمنها )سواء أكاظت بدواً أ

 ميااموظةً فقااد ظصلاات )ألظااه الابااق( كاظاات بتفااريه منااه و وحياان ظصلاات القيمااة  ،آانً آبنفياامنها حينهااا 
ان  ، ولاذا ظقاول باه ولاو ب ظقبال قاعادةقاام ال يقااس  ثال هاذا املثاال فاان و هاه ماا ذكارانهعليه، لكن امل

 الغابق يؤخذ ابألشق.
 ط على مالهألن املالك مسل   -ب

وال دليااال علاااى سااالطنة الغاباااق علاااى  ،ألن املالاااك )للم(اااربة( مساااله علاااى مالاااه الددددليل ال:دددا :
 .نقذ ماله الذي وق  فيه بسوء يصرفه، جملرد ان يستالتصرف يف مال الريه أو إيالفه

اااظااه ان الغابااق أيياااً مسااله علااى مالااه إذ ال يقددال:  ه عاان ملكااه ئلقائااه إايه يف حمااربة ج دينااارز رز ب ي 
 الاية األمر اظه فعل حمرماً لكن احلرمة ال يغري احلكم الوضعي فاظه ال يصال ملكه دون شك. ،الريه

 إياالف ماال الغاري يساتدعيلاو يعماد التصارف فياه  اا  مراعإذ يقال: أدلة سلطنته على ماله منصرفة 
عاااان مثاااال بااااورة وضااااعه، عمااااداً عاااادواانً، يف ملااااك الغااااري  ااااا يسااااتلصم منصاااارف ، أي لااااو أراد اسااااع اعه

 اسع اعه إيالف ملك الغري وشبهه.
ا وبعبااارة أخاارو: أدلااة الساالطنة العقليااة والعقالئيااة لبريااة فااال إطااال   ااا لتشاامل مثاال هااذه الصااورة واماا

 النقلية اللفظية فمنصرفة.
وبو ه آخر: ان املقام يكون من يصاحم سلطنته على ماله م  سلطنة مالك احملربة على ماله، وحين 

فلاو دار األمار باني رفا  الياد عان سالطنته أو  وسوء اختياره، ان التصاحم عرضي عدواين انشئ عن الصبه
                                                           

 يراً عرفاً، فتأمل.أو عدر إسرافاً ويبذ (1)
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 ول عقاًل ولدو العقالء.و عليه( فال شك يف أر (ية األعن سلطنة املالك )املعتد  
 ، بوجهنيدليل ال ضرر -ج

 دليل ال ضرر، وميكن االستدالل به بو هني:الدليل ال:الث: 
 ورود ال ضرر مورد االمتنان -1

االمتنان، وقد يصاحم  مورد   ال ضرر وارد   حين انا متصامحان، ولكن ماألول: اظه وإن بح ان ضرريه
ما  على مالك احملربة بعدم اإلضرار به بكسر حمربيه إلظقاذ ديناار الغاباق،  )يف مرحلة اجلعل( االمتنان

ال شك يف ير يح االمتنان على املالك  فاظهاالمتنان على الغابق ئظقاذ ديناره ولو بكسر حمربة الغري، 
 من االمتنان على الغابق املعتدي. املعتدو عليه،

 مناقشة وجواب
كمااًة، إذ ال ياادور احلكاام  ةً المتنااان علرااوقااد باااب: ابن ذلااك باا(يح إن كااان ا دون مااا لااو كااان ح 

ق مالاك الادينار، باحينئذ  مداره ف(ىت لاو كاان االمتناان علاى مالاك احملاربة أوىل مان االمتناان علاى الغا
خاباة، أي ال برفا  ضارره ال جتارر احلكام إىل مالاك احملاربة ا ئطالقها بو زان واحاد و ميشمله فان ال ضرر

 .جملرد ان االمتنان عليه أكرب وأوىل إىل  اظبه ختتص به وال يصطفر 
كمااةً  لغابااق عاان ا، لكنااه مو ااق الظصااراف الاادليل )دلياال ال ضاارر( وفيااه: ان االمتنااان وإن كااان ح 

كمة فاالستدالل ليس ابحل  املعتدو عليه، م  الشمول للمالك )أي يعارضه حينئذ ( عند يصامحه املعتد ي 
 مالحظة و ه احلكمة، والفر  كبري ال يفى على الفطن. بل ابالظصراف العريف وإن كان و هه

 ألن الضرر نشأ من فعله ال من الشارع -2
الثاين: ألن اليرر ظشأ من فعله )أي فعل الغاباق( ال مان فعال الشاارال، وال ضارر إفاا يرفا  احلكام 

ق ساابر إذ الغاباق هااو الاذي  ؛اليارري أي ماا ظشااأ مان قبال الشااارال ال ماا ظشااأ مان قبال املكلااف ظفساه
 .ناره يف حمربة الغري عمداً الصباً اليرر لنفسه ئدخاله دي

 املناقشة
: ابظاه وإن ظشاأ مان فعلاه، لكان الشاارال ئمياائه احلكام )بعادم حاق لاه يف اساتنقاذ دينااره وقد بااب
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يف سلسالة العلاة الطولياة لالضارار، إذ لاوال حكماه بعادم  اواز كسار حماربة الغاري     ق ابكسر حماربة الغاري( و  
 .الغابق اذ ديناره، ملا ييررإلظق

دقاااًة لكناااه ال يصاااح عرفااااً أي ال ينطباااق علاااى الشاااارال اظاااه امليااار  ابن ذلاااك وإن باااح :وقاااد ينااااق 
عرفاً مو ق الظصراف ال ضرر عان مثلاه، كماا سابق، ابلغابق بل هو امليرر بنفسه عرفاً أو يقال: اظه 

 .ة ال املالكحتميل الغابق اخلسار خابة وان بناء العقالء على ذلك أي على 
اظاااه منصااارف عمااا لاااو كاااان التفاااور بينهماااا عاااادايً عرفياااً )ابن كاظااات حمربياااه يقاااال ابلتفصاايل: و وقااد 
ظصااف دينااار يف مقاباال دينااار الغابااق( دون مااا لااو كااان ابلغاااً  ااداً كمااا لااو كاظاات حمربيااه مااثاًل يسااوو 
و با  بيتااً فخمااً علاى أرض أ أو أكثار )ألف فلس( أو عشارة دانظاري اً ساً وقد أسقه فيها دينار ليسوو ف

 ال يسوو واحداً ابأللف من قيمته. فتأمل
 مالدليل اإلقد -د

 أقدم على اإلضرار بنفسه.يكون قد وذلك ألن الغابق بوضعه ماله يف حمربة الريه، 
ان النسبة بينه وقد سبق وفيه: ما سبق من ان اإلقدام ليس من األدلة على اليمان وال على عدمه، 

م علاى قاد  مان و اه كاذلك، فقاد يز هاي النسابة بيناه وباني اليامان وظيايف: ان  ،من و ه وبني اليد هي
كما لو أقدم على اجملاظية كالييف، وقد ال يقدم عليه ويكون ضامناً كما لو يومهه   ،اليمان وال ضمان  

 ملكاً له فأكله فبان ملكاً لغريه فهو ضامن.
كماا لاو ابال  قال مان القيماة أو وهاق أو   وكذلك قد يقدم على اليرر ويكاون إقداماه ىياى شارعاً 

وقاد ال يكاون ىياى شارعاً كماا لاو أساقه ماا ب باق، بنااء علاى املشاهور مان عادم با(ته  ،شبه ذلك
 وكما لو ابال السفيه ماله بيرر وهكذا.

 ابظه ال إطال  إلقدامه على اإلضرار بنفسه، فاظتظر بل سيأيت النقاش بغروً 
 اهرينوصلى هللا على حممد وآله الط

ميَاِن اْلِعْلُم َو نِْعَم َوزِيُر اْلِعْلِم اْْلِْلُم َونِْعَم َوزِيُر )): بلى هللا عليه واله وسلمرسول هللا  قال نِْعَم َوزِيُر اإْلِ
 (.48ص 1الكايف: ج) ((اْْلِْلِم الر ِْفُق َونِْعَم َوزِيُر الر ِْفِق الص ْبُ 


