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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

(306) 
 على تغرمي أحدمها (ألنه ملصلحتهـ)استدالل املشهور ب

،  هدليل )أل  يهه يف ماهال الدا هة وال هدر و ه ،، وحهد،، وو  املهدخول علالغرامهة   (1)استدل املشههور علهى لمهل الهداخلوقد 
 ختليص متاعه ملصلحته( كما استدل  عض األعالم على لمله اخلسارة وحد،  دليل انه املكلف ابإلخراج.

 مث املناقشة: عليها ابملصلحة اآل  ونن ل استدالهلم فلنن ل أوالً  عض املسائل األخرى املشاهبة لليت ذكرانها حىت
 مسائل مخس
ويف  (2)قال يف الشرائع: )وكذا إ  مل يكن من أحدمها تفريط، ضمن صاحب الدا ة اهلدم، ألنه ملصلحته(املسألة األوىل: 

 .(5()4)فيه  يننا خالف ل قيل انه ال  ،نسبته إىل املشهور (3)املسالك
لو جاء السيل  نخلة زيد مااًل فأثبتها يف أرض الغ ، فإ  عليه ختليص ملك الاة: )ذكر مجاعة: انه واملسألة الاانية والا

الغ  منها، وجرب كل ضرر يكو  من ذلك عليه، وكذلك إذا جاء اهلواء حببه فزرعه يف ملك الغ ، وقالوا: إ  مالك احلب 
 .(6)و  من ذلك عليه(والنخل ابإلضافة إىل وجوب التخليص جيب عليه جرب كل ضرر يك

ومنه يعلم حال فرع آخر ذكر، التذكرة، وتبعه صاحب اجلواهر و  ،، قال: )وهكذا إذا ابع وارًا فيها ) املسألة الرا عة:
 .(7)باب ال خترج إالّ  ن ض الباب، فإذا ن لها كا  إصالح ذلك عليه، ألنه لتخليص ملكه(ح  

در واحتيج إىل الكسر، فإ  كانت يد مالك الدا ة أوخلت وا ة رأسها يف ق   قال يف ال واعد: )ولو: (8)واملسألة اخلامسة
                                                           

 التعب   ه)الداخل( مّنا وليس منهم. (1)
 .197ص 3ط امساعيليا : ج -ع اإلسالم يف مسائل احلالل و احلرام احمل ق احللي، شرائ (2)

قال يف املسالك: )وإمنا الكالم فيما إذا مل يكن من أحدمها تفريط، أب  أوخلها إبذنهه، أو وخلهت  نفسهها مهن  ه  أ  يكهو  مالكهها فهّرط  (3)
الههه( )مسههالك األفهههام إىل تن ههيا شههرائع اإلسههالم للشهههيد يف إرسههاهلا. و املشهههور حيننههذ أ  اللههما  علههى صههاحب الدا ّههة، ألنههه لتخلههيص م

 (.242ص 12الااين: ج
 .299ص 18املشرفة: ج   م املدرسني جلماعة التا عة االسالمي النشر السيد جواو احلسيين العاملي، مفتاح الكرامة يف شرح قواعد العالمة، مؤسسة (4)
 .405ص 78: ج2ب الغصب(، وار العلوم للتح يق والطباعة والنشر ه   وت، طالسيد حممد احلسيين الش ازي، موسوعة الف ه )كتا (5)

 .407-406ص املصدر: (6)

، الشهههيم حممهههد 391ص 2ط ال دميهههة، الناشهههر: منشهههورات املكتبهههة الرضهههوية إلحيهههاء اآل ر اجلعفريهههة: ج -العالمهههة احللهههي، تهههذكرة الف ههههاء  (7)
 .209ص 37الرتاث ه   وت: ج حسن النجفي اجلواهري، جواهر الكالم، وار إحياء

 وهي مسألتنا املعهووة، كما هي نظ  املسألة األوىل. (8)
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ط صاحب ال در أب  جعلها يف الطريق مااًل كسرت وال شيء ط يف حفظها ضمن، وإ  مل تكن يد، عليها فإ  فرّ عليها أو فرّ 
 .(1)له، ولو انتفى التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدا ة أل  ذلك ملصلحته(

 ابلنقض ،الك على االستداللجواب املس
وقد أجاب املسالك عن استدالهلم ابملصلحة يف النوع األول ابلن ض،   وله: )ويشهكل أب  التخلهيص واملصهلحة قهد تكهو  
مشهههرتكة  ينهمههها،  هههل ههههو األ لهههب، وقهههد تكهههو   تّصهههة  صهههاحب الهههدار، أب  ال يكهههو  لصهههاحب الدا ّهههة حاجهههة إىل إخراجهههها، 

لالنتفههاع  وجههه مههن الوجههو،، وصههاحب الههدار  تههاج إليههها يف موضههع الدا ّههة عههاجال، والفههرض انتفههاء  لصههغرها أو عههدم صههالحّيتها
 ،مههع انههه لههيس وائمههاً إخراجههها ملصههلحته اسههتدالالً ابنههه ملصههلحته وحاصههله ا ههم اال ههوا لمههل صههاحب الدا ههة اللههرر (2)التفههريط(

 فكا  عليهم ا  خيصوا لمله اللرر هبذ، الصورة.
 خرى حّلية عن دليل املصلحةأجوبة مخسة أ

 وميكن ا  جنيب عن وليل )املصلحة(  وجو، أخرى:
 انه ال دليل عليه -1

أوهلا: ما ذكر، السيد الوالد من ا  وليل املصلحة ال وليل عليه قال: )و ذلك ظهر وجه النظر يف إاالق الشرائع 
، وأقول: انه جمرو استحسا  (3)ه، ألنه ليس من األولة(وقول الشرائع: )أل  ذلك ملصلحته(    ظاهر الوج وال واعد و  مها.

، وأولة اللما  معروفة وهي اليد (4)فتأمل يف آية وال رواية االستدالل ابملصلحة كسبب لتحمل املالك اللرر واخلسارة مل يرو
 وليس منها املصلحة. (5)واإلتالف وما أشبه

 مقتضى اجلمع بني احلقني توزيع الضرر عليهما -2
توزع اللهرر عليهمهاأل ألنهه م تلهى )اجلمهع  هني احل هني( وههي قاعهدة ع الئيهة، إ  مل يف احل وق ا: ا  م تلى ال اعدة  نيه

ـِلمس ))كما ا  ذلك ههو املسهتفاو مهن   ن ل اب ا ع لية  ل فطريةأل ُس ِمسو ـِر ـام امو ـوَّلى حَّل إذ الفهرض انهه ال أحهد منهمها   (6)((لِـَّلا  يَّـلتـو
: أنهههه ال وجهههه لكهههال (7): )إذ فيهههه توجيهههه اللهههرر إىل أحهههدمها خاصهههة، قهههال السهههيد الوالهههدمبعتهههدو أو  اصهههب وال وليهههل علهههى 

احلكمههني  عههد عههدم ت صهه  صههاحب احلههب والنخههل، وإمنهها هههو كمهها إذا جههاء اهلههواء فخلههط مههال أحههدمها مبههال اآلخههر، فههإذا أراو  
                                                           

 .236ص 2العالمة احللي، قواعد األحكام، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التا عة جلماعة املدرسني   م املشرفة: ج (1)
 .242ص 12عارف االسالمية: جالشهيد الااين، مسالك األفهام إىل تن يا شرائع اإلسالم، مؤسسة امل (2)

 .410ص 78: ج2السيد حممد احلسيين الش ازي، موسوعة الف ه )كتاب الغصب(، وار العلوم للتح يق والطباعة والنشر ه   وت، ط (3)

 سيأيت وجهه وا  ملمو ا موجوو يف عدو من الرواايت. (4)
 كاإلقدام، على رأي.  (5)
 إبذ  هللا تعاىل. سيأيت الكالم عن الرواية ومفاوها (6)
 ّب.يف مسألة السيل ومسألة جميء اهلواء ابحل   (7)
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حب النخهههل أو ابلعكهههس، فهههالالزم كالمهههها التخلهههيص فهههال كهههالم، أمههها إذا أراو أحهههدمها وو  اآلخهههر كصهههاحب األرض وو  صههها
 .(1)الرجوع إىل احلاكم الشرعي كما يف املالني املشرتك فيهما(

 امدليل ال ضرر شامل هل -3
أل الوالد )والظاهر أ  اللرر أيلاً يكو  عليهما، سواء تلرر النخل أو تلررت األرضالسيد ا: وليل ال ضرر، قال  لاه

أنه يف املال املشرتك الذي اشرتك  سبب اهلواء، إذا كا  التخليص مستلزمًا لللرر  إذ ال وجه لتوجيهه إىل أحدمها ف ط، كما
يلزم أ  يكو  اللرر موجهاً إليهما معاً، ال إىل أحدمها، وقوهلم: )فإ  على صاحب النخل ختليص ملك الغ  منها( مصاورة. 

حيوا ، حيث ال جيعل اللما  على صاحب الدا ة  ويؤيد ما ذكران، ما ورو يف ابب الدا ة الصائلة اليت سببت تلف إنسا  أو
 .(2)إذا مل يكن م صراً، كما ذكرو، يف ابب الدايت(

 ودليل السلطنة، وهي متدافعة -4
ا لههه السههلطنة علههى ملكههه، وقههد تشهها ك امللكهها  حبيههث ال ميكههن تفكيكهمهها وخلههوص كههل مههرا عههها: وليههل السههلطنة، فههإ  كههاّل منه

 ا.ملتوزع اللرر عليه موجب   ،معًا ضرراً  (3)امل منهما مسلطًا على ماله مع استلزام تسلطه، فكو  كملك لصاحبه إال  لررو 
 ودليل احلرمة وعدم تَّـلووي احلقوق -5-6

ــهِ ))خامسههها: وليههل  ــِة دَّلِم ــِه رَّلِحرومَّل ــِة مَّلاِل السهها ق توضههيحه، فهها  مههال كههل منهمهها ذو حرمههة وال وليههل علههى رفههع حرمههة مههال  (4)((وَّلِحرومَّل
 ما ملى يف وليل السلطنة.و زا  ا لمله مفعليه ،ا ضرراً مخول عليه، وقد تدافعت احلرمتا  مبا يوجب احلفاظ عليهالداخل وو  املد
ــِلمس ))ويف احلههديث  )احل ههوق ال تبطههل  ههرتك مطالبتههها(قاعههدة ا  ساوسههها:  ُس ِمسو ــِر ــام امو ــوَّلى حَّل  ههنفس البيهها  السهها ق  (5)((لِــَّلا  يَّـلتـو

احلق أعهم مهن السهلطنة أو ههو معهه مهن وجهه، كمها ا  احلرمهة متفرعهة علهى احلهق وامللهك ال عينهه، كمها  يف السلطنة واحلرمة، والفرق ا 
 .، وقد يرجع هذا الوجه إىل الوجه الااين، فالحظ وتد ر. هذا كله ولكن ستأيت مناقشة هامة عامة هلذ، األولة كلهاال عكس

يؤخهذ أبشهق األحهوال، فهال يفهري يف امل هام إذ الفهرض انهه ال شهيء منهها  صهباواما وليل االعتهداء، واإليهذاء، واإلقهدام، والغ
 مبتح ق  عد ا  كا  السيل أو اهلواء أو الاالث هو السبب ال  تفريط منهما. هذا.

 االستدالل على تغرمي أحدمها ابنه املكّلف ابإلخراج
: السهيد الوالهد قهالانهه املكلهف ابإلخهراج، كما استدل  عض األعالم على ضما  الداخل للخسارة ولملهه للغرامهة،  هدليل 
ف أبخذها من وار الغ  وختليص ملكه )و ذلك ظهر أنه ال يصا توجيه كالم األصحاب يف الفرض، أب  صاحب الدا ة مكلّ 

                                                           

 .407ص 78: ج2السيد حممد احلسيين الش ازي، موسوعة الف ه )كتاب الغصب(، وار العلوم للتح يق والطباعة والنشر ه   وت، ط (1)

 .407صاملصدر:  (2)

 تسلطاً ا ل اً مطل اً. (3)

 .359ص 2اهرا ، ج –يف، وار الكتب اإلسالمية ث ة اإلسالم الكليين، الكا (4)
 .315ص 1ه قم: ج عليه السالما ن أيب مجهور األحسائي، عوايل الآللئ، وار سيد الشهداء  (5)
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ال ضهههرر وال ))منهههها، فكهههل ضهههرر حصهههل علهههى صهههاحب الهههدار ابلنسهههبة إىل ذلهههك وجهههب جهههرب، علهههى صهههاحب الدا هههة، ل اعهههدة 
 .(1)(((ضرار

 اثةأجوبة ث
 إذ يرو عليه:

 أواًل: ا  كونه املكلف ابإلخراج، أول الكالم، وهو عني املدعى، فهو مصاورة.
صهاحب الهدار وا  يفهمها معهاً )ل نياً: قد ي هال ابلعكهس وههو ا  صهاحب الهدار مكلهف إبخهراج ملهك الغه ل فهإذا قيهل  تك

 بة إىل هذا الدليل، فوجب توزع اللرر عليهما.( تساواي ابلنساستخراجهاعليه إخراج ملك الغ ، وصاحب الدار عليه 
 لااً: انه ال تالزم  ني احلكم التكليفي والوضعي فلو سّلمنا انه املكلف خاصهة فهال يسهتلزم ا  عليهه اللهما  واخلسهارة، وال 

ني: يههكمههني التكليفيههة وال ع ليههة  ههني احلكمههني كمهها هههو املشهههورأل إال ا  يههدعى الههتالزم  ههني احلووال شههرعية وال عا عرفيههةمالزمههة 
 .(2))وجوب إخراج الدا ة ووجوب وفع الغرامة( وفيه أتمل من وجو،

قال السيد الوالد: )إذ ال وليل موجه إىل صاحب الدا ة وو  صاحب الدار، فهما كامللكني املختلطني واملمتزجني، 
ا كانت الدا ة تسوى أكار من حيث إ  كو  أحدمها أقل من اآلخر ال يوجب أ  يوجه التكليف إىل صاحب األقل،  ل رمب

 الدار، كما إذا كانت فيالً يسوى ألفاً،  ينما الدار اينية ال تسوى إالّ مائة. 
 ((ال ضرر وال ضرار))ول د أجاو اجلواهر حيث أشكل عليهم   وله: )الذي ينبغي يف هذ، وحنوها،  عد مالحظة 

خر، إذا مل يكن عن تفريط كما هو املفروض، ومع فرض وقاعدة اجلمع  ني احل ني، ترجيا األعظم ضررًا منهما على اآل
التساوي من كل وجه يرجع إىل ال رعة، أو إىل اختيار احلاكم، وهكذا يف كل ح ني تزامحا وال مرجا ألحدمها، ولو من جهة 

 . وللبحث صلة إبذ  هللا تعاىل.(4)انتهى( (3)التفريط وعدمه(
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

َّلدَّلبَّل قَّلدَّلرَّل عَّللَّليوِه وَّلمَّلنو تَّلكَّلل فَّل الوعَّلقولَّل لَّلو )): عليه السالم الرضاإلمام ا قال َّلدَّلِب ِرلوفَّلٌة فَّلمَّلنو تَّلكَّلل فَّل األو ِل ِحبَّلاٌء ِمنَّل اَّللِ  وَّلاألو  الوعَّلقو
ًا   (.23ص 1جالكايف: ) ((يَّـلزودَّلدو ِبذَّلِلكَّل ِإال  جَّلهو
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 ،ومنههها انههه أخههص مههن املههدعى إذ قههد ي ههوم هههو ابلعمههل فههال يههدفع الغرامههة كههي ي ههال ابلههتالزم  ههني الوجههو ني ،علههى الههتالزممنههها انههه ال وليههل  (2)
 اللما . فتأمل. عنومنها ا  هذا الوجوب عبارة أخرى 

 .209-208ص 37  وت: ج –الشيم حممد حسن النجفي اجلواهري، جواهر الكالم، وار إحياء الرتاث العريب  (3)
 .406ص 78: ج2السيد حممد احلسيين الش ازي، موسوعة الف ه )كتاب الغصب(، وار العلوم للتح يق والطباعة والنشر ه   وت، ط (4)


