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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

(303) 
 احتماالت ثالث للمحقق الرشيت

السددديد  ، قددال، ميمدددا عللدده عنددهان يف املسددةلة احامدداالا ت اخادددار  ل هدداوقددد بهددق االدديت الر ددد  إ  
 ماألمر يدور حينئذ بني احاماالا:)وإن اسالزم إتالماً يف العني أو يف صفاها،  )الفله(: الوالد

 املدار أقل الضررين مطلقا   -1
دير أحدددددها: أن يالحددددط ضددددرر الطالددددق علددددى تلدددددير عدددددم الا لددددي  وضددددرر املطلددددوب مندددده علددددى تلدددد

بالدمي أقل الضررين، ملا أ ران يف األمر ال اين قبدل هدذا االلالدان مدن تلددمي أقدل الضدررين، ومد   ،الا لي 
 الاساوي ماللرعة. 

 تضرر الطالب، أبدا   عدم مالحظة -2
السدالزام الا لدي   ؛وال اين: عدم السلطنة رأساً، وإن أمضى إ  تعطيدل مالده مدن باعدق املطلدوب منده

 نهي عنه املنايف للاعدة السلطنة.الغري امل الاصرف يف مال
 عليه األرشو للطالب املطالبة  -3

 وال الث: سلطناه على الا لي  م  دم  الليمة أو األرش.
واألقددرب تلاضددى اللاعدددة علددى مددا يلاضدديه النظددر هددو األخددري، ألن ميدده مجعدداً بددني احللددني، واألصددل يف 

وبددني مددواا خصوصددياه العينيددة مدد  حمامظددة مالياهددا، مال دداين بلددأ أعدده مددا دار األمددر بددني مددواا أصددل املددال 
أو  ارتكاابً ألقل الضررين، مياحمل الطالق للا ل  خسدارة الالدا املبتدق عليده توصداًل إ  عدني مالده، 

 وياحمل جتاوز املطلوب منه عن عني ماله أبخذ بدله قيمًة أو أر اً. 
 .(2()1)مريداً خلالص ماله مم  الاشاح تاعني اللرعة(هذا إبا كان الطالق أحدمها، وإن كان كل منهما 
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 وجوه االحتماالت الثالث
يف مسائل إخراج رأس الدابة من اللدر اململوكة للغري، أو الدينار املللدى يف حمد ة الغدري  (1)أقول: كالمه ظاهراً 

مدن ريدري تفدري   وقددر   و به بلأ، والظاهر ان كالمده يف صدورة مدا ك يكدن أحددمها معاددكً بدل كدان بسدق قضدا   
وحيامددددل ان يريددددد صددددورة تعدددددي أحدددددمها )مددددن أحدددددمها أو كددددان بفعددددلف صدددد  ريددددري  يددددز أو بفعددددل  لددددث رياصددددق 

 معلى مرض كون الكالم يف هذه الصورة ماالحاماالا ال الثة م  وبوهها، هي:وسنبح ها مسالاًل( 
ار هبددم بدداره وبدني تضدرر تلدمي أقدل الضدررين، ووبهده ان األمدر دائدر بدني تضدرر صداحق الدد األول:

منهما تعادي، مدريب  تضدرر األقدل تضدرراً وإال كدان  اعه ليس أحد  واملفروض  ،صاحق الدابة بذحبها م الً 
 من تربي  املربوح.

طلدق كسدر حمد ة  الدديناران الطالق ياضرر، إب ال سلطنة له على مال الغدري، ملدو ان صداحق  الثاين:
إن كاعت اا ة أقل قيمًة مدن الددينار بك دري، وبلدأ ألن الاصدرف يف مدال الغري ليسبب  ديناره مليس له و 

مددان الغددري منهددي عندده حمددرم مددال ركددن أخددذه طريلدداً  علدداب مالدده، وهددذا مددا هددو مددا طرحندداه بعنددوان امللدميددة، 
ة عد  امللدمدة اارمد يصد   إعلاب مالده وإن كدان يف حدد باتده بدائزاً، بدل حدا لدو مدرض اعده وابدق، لكنده ال 

 كما سبيت.  أو وابق   ز  بائ مان امللدمة اارمة ال تكون بائزة يف املالياا، جملرد وقوعها يف طرييتف 
اجلم  بدني احللدني، ابن يكدون لصداحق الددينار اسدانلاب دينداره  درن ان يعطدي خسدارة كسدر  الثالث:

حبيت املبالى بضرر أقل اا ة لصاحبها، مان هذا مواميت للعدل وا عصاف وهو بني تفري  االحامال األول 
ابن الطالق ال  ي  له مطللاً، مهذا ال الث يعطدي اللائل إمران الرأي ال اين بني و  ،يضي  حله كامالً  ابن

 لكل منهما حلاً.
 االحتمال الرابع: 

ولكن األص  احامال راب  هو ال الث م  تطويره إ  توزي  الضرر عليهما؛ مان هذا هو املواميت للعدل 
 وا عصاف.

 الرابعؤيدات لالحتمال م

                                                           

 إب ك ينلل عن صدر كالمه. (1)
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عن دليل سلطناهما بلدر الضرورة والادام ، ال أك ر، إب ال وبه لليد ابن ميه رمعاً  الراب يؤيد هذا وقد 
قدد يرمد  سدلطنة الطالدق كداماًل، كمدا ألعده  داين وال لللألول ماعه يرمد  دليدل سدلطنة املاضدرر األقدل، كداماًل، 

، بلأ أيضاً، واما بو امللدمة اارم ماعه حيدث بينه وبني امللدمة يؤيد ابن ملاضى قاعدة االحبام السابلة
أهددم مددن  الكسددر واالعكسددار علالئيدداً، وال تعلددم حرمددة امللدمددة إبا كاعددت مادامعددة مدد  سددلطنة  دد   آخددر

 .(1)امللدمة. ماةمل
ان املاعارف هو املرب  أواًل، ت جتري األقدوال األخدرمب تعدن اعده  :اآلعا الذكر ةف ر  ورتا قيل يف م ال الك  

وعلدى اجلددار  ،مدا تعدارف مددن لعدق الصدبيان ابلكددرة ويف احلددود املاعدارف سددلوطها يف دار اجلدار،  دم بلددأ
ن يددددخل ابيسدددم  ألحدددد  ملددده ان الابعددده مسدددل  علدددى داره  :لإبا سدددلطت يف بياددده ان يربعهدددا وال ياعل ددد

ال سدددلطنة ألحدددد عليددده ليًددد ه،  دددرعاً، علدددى إرباعهدددا هدددو و عددده حدددر  اب ياعل دددل أوتددده( ر  )ك   السدددببات مااعددده
 بنفسه. 

إبا  صدداحبه إليدده حابددة)ان يعيددد كددل مددنهم  وأ ددباهه الاواضدد  بددني اجلددريان علددى بلددأ وقددد يلددال: ابن
 .(2)ماةمل (سلطت يف داره

مددن اجلددريان معلدده  ددا يسددالزم عددوت  : أدلددة السددلطنة منصددرمة عددن م ددل بلددأ أي عمددا تعددارفةبعبددارة  ل دد 
علدى بلدأ، امدا  ولديس لده ان ذخدذ أبدرةً  ،ابلددخولللًدار تصدرف يف داره معليده إرباعده بنفسده أو ا بن 

لددار ا، وقد يلال ابن الاعارف يفيد الافصيل مفي م ل ما لو كاعت وحدها يف اعارفلكوعه املللاواض  أو 
عليهدددا بدددداً أو خطدددراً ملهدددا ان وانددد  عنددده بدددل وحدددا عدددن  وكدددان دخدددو م ألخدددذ كدددر م أو حددداباهم حربددداً 

دددر ة  دددم إبا كدددان بلدددأ أيضددداً يشدددكل مساسددداً عرمددداً بعرضدددها ما ، وقدددد سدددبيت تفصددديلهإعطائهدددا احلابدددة أو الك 
 .والنسبة بينهما واألرب  منهما

 قيود ثالثة:
 ار لبدددد هم ميهدددداععددددم يف الزائددددد علددددى املاعددددارف قددددد يلددددال ابن لدددده أخددددذ األبددددرة علددددى دخددددو م داره تلددددد

. عرمداً  أو على تعطيله عن عمله وخدماه  م تلدار اساغراق بلدأ مدن وقاده وتعطيلده عدن عملده وتصرمهم،
                                                           

 إب ميها تفصيل. (1)

 إب ال إطالق لذلأ. (2)
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 ماةمل هذا.
 اثلثها: ان ال يكون حرجيا  عليه

مدن ان الضدرر حمددد حبدد ا سدراف )أمراً  ل اً إضامة إ  مدا سدبيت عللده عنده  وقد زاد السيد الوالد 
لددده املدخليددة يف احلكدددم الشددرعي يف أم دددال امللدددام وهددو مدددا بكددره بلولددده: )وقدددد (  دددا ئيدداً وحبددد ان يكدددون علال

تلدددمت ا  ددارة إ  أعدده يلددزم أيضدداً مالحظددة الصددعوبة واحلددرج دون الضددرر ملدد ، إب رتددا يكددون هدددم الدددار 
داره حربدداً وضددرراً، واملالددأ للدابددة مسدداعد  عطددا  الضددرر، لكددن يبلددى احلددرج علددى صدداحق الدددار هبدددم 

 .(1)وإعاد ا،  ا يسبق صعوبة له(
أقددول: وهددو علددى اللاعدددة، وحاصددله ان يالحددط دليددل ال حددرج أيضدداً ال ال ضددرر ملدد  مدد با كددان تضددرر 

بدذحبها، ماعده ال دينداراً عشدرين بلددر تضرر مالأ الدابة وكان  ،هبدم بدارهدانعري مالأ الدار بلدر عشرة 
ر األقدل ماهددم بدداره، بدل يالحدط اعده يوقعده يف حدرج أو ال   الضر   يص  ان يالحط الضرران مل  مريب  

وبلدأ  مرتدا كدان ومدوت حربده وضدرره أربد  مدن ضدرر صداحق الدابدة ميلددم عليده،  اده،دربكما تالحط 
مد اًل ألسدبوت  مبة اعشغا م اب دم ت البنا ائني كما لو كان هدم بداره يوقعه يف حرج اعكشاف أهله للبن  

يوقعه يف حرج االعالال هذه الفبة إ  بيت بدار كان له بديل آخر ولكن كان خر، أو  وك يكن له بديل آ
 مملاضى اللاعدة مالحظة دليل احلرج أيضاً. م  صاحق تلأ الدار يوقعه يف حرج  ديد أوأو قريق 

ميًدق مالحظددة  ،قدد يكدون مد  هدذا الطدرف أيضداً  احلدرجولكدن قدد ينداقن ابعده ال إطدالق لده إب دليدل 
 مادبر بيداً. حلربني والضررين حينئذ ،وموت ا

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
َض )): صلى هللا عليه واله وسلمرسول هللا  قال َوم َُعوا َوَقدم بَ لَّغمُت ِإنَُّكمم َسََتُِدوَن َعَليَّ اْلم أَي َُّها النَّاُس اْسم

 ِ أَُلُكمم َعمَّا فَ َعلمُتمم ِف الث ََّقَليم ِلُكوا َواَل  َوالث ََّقاَلِن ِكَتاُب اّللَِّ  ،فََأسم ِبُقوُهمم فَ تَ هم ُل بَ يميِت َفاَل َتسم ُرُه َوَأهم َجلَّ ِذكم
 (.293ص 1الكايف: ج) ((تُ َعلِ ُموُهمم فَِإن َُّهمم َأعمَلُم ِمنمُكمم 
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