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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

(307) 
 االستدالل لرأي احملقق الرشيت

 ،ّثل للمسألة مبا اذا وقع دينار يف حمربة ال ميكنن اخراهنه ااّل سكسنر احملنربة  بعنا للعاّلحمنة يف حمّكنى ال ّن  رة)و من :وقال احملقق الرشيت
وان طلنب  (1)ا سبقنا  املنالني امل الصنقني إنال إشنكالياحدمها ال خّلص سل رضن ال فريط راساً انّه إن مل يطالب احّما يف صورة عدم :ونقول

ّم النن خّلص ا ننالي حمننال اةخننر عينننا أو صننفة وهننب عليننه ا هاسننة احنندمها ابن يكننون املطالننب للنن  خّلص احنندمها خاّصننة إننان مل يسنن ل
 (2)وليس له االحم ناع وان  ان الّناس حمسّلطني على أحمواهلم(

ألن عندم إهاسنة طلبنه  لالضنرر هني: وعناوينهنا ،)وهب عليه ا هاسة وليس لنه االحم نناع( مبنا حممنى حمنن األدلنةلقوله س دل أقول: ي  
هَوى َحهقم اْمهِر   ))وألدلنة احلقنو   (4)((ُحْرَمُة َماِلِه َكُحْرَمِة َدِمههِ ))، ودليل احلرحمة (3)، ولدليل السلطنةرري على صاحب الدينارض لِهََال   َهتهْ

ّا نه الال ،و ونه مجعاً سني احلقني (5)((ُمْسِلم    (6)ذ  صنرإهق منائي إإو ونه حمقدحمنة الواهنب إذ إرهناع املنال ملالكنه إذا طلبنه واهنب وال ي
 .إراهع سبققد ق مائي، على أتحمل يف سعمها إال  ،عدحمه يف حملكه  

 ومناقشات أربع
 ولكن قد يناقش  الحمه سوهوه:

 ال جتب إجابة طلب التخليص مع العسر أو كونه غري عريف
منه نظنا الصنورة الثانينة النيت وإال لكنان حك أواًل: ان قوله )وهب عليه ا هاسة( جيب ان يقّيد مبا إذا مل يكن عسنراً أو حرهناً علينه

ّيد.ذ ر إيها ثالث اح ماالت وأضفنا هلا راسعاً   ،  ما سبق سيانه ولعله أييت حم
أو احند  حصنيا ه أو حبنات  سندق نهاثنياً: انه ينبغي ان يقيد مبا إذا مل يكن ا مهال حم عارإاً حبيث عّد  ال الف عرإناً  منا لنو رحمنى 

ّرعة  باة هداً أو حمسبح ه يف   ة مملو ة لغاه واق مى البحث عنها أايحماً حمن ال جوال يف غاس ه أو حما ميلكه. إ أحمل.غاسحم
 املدار ليس التلف املادي بل الضرر املعنوي أ ضا  

ّم ال خلف إ نالي حمنال اةخنر(  سعد قولهاثلثاً: انه  ان ينبغي  وق نه أو حمنا أشنبه حمنن املعننوايت(  إ نالي ن يمنيف )أوأ)ان مل يس ل
األعالم، خص البحث ابلمرر املادي حمع ان المرر شاحمل للمعنوي أيماً سنل المنرر املعننوي قند يكنون أشند لند  الننوع إانه،  سائر 

ّهريننة أو إا ال قينناس، وعليننه إننمبننأو الشننخص حمننن املننادي سدرهننة أو درهننات أو  ّم النن خلص إ ننالي وقننحمل صنناحب احملننربة أو امل ن اسنن ل
 انه جيب ان يندرج يف الصورة اة ية يف  الحمه واليت ذ ر هلا حم مالت ثالثة:الدار، و ان لوق ه قيمة حمعنوية )أو حمادية( إ

ّم النن خلص إ الإنناً للعننني أو صننف ها ) كسننر احملننربة أو خدشننها(  األحمننر ينندور سننني إىل ان و وضننيذ ذلننن: انننه ذهننب إيمننا إذا اسنن ل
وسنني السنلطنة  ،رأسناً  حمالنه صيب الدينار على ختلوسني عدم السلطنة لصاح إيقع أقل المررين  له، على صاحبه،  قدمي أقل المررين

ّم الن خلص  لنف وقنحمل صناحب احملنربة، أو الندار النيت دخلنحمل إيهنا  على ال خليص حمع دإع القيمة أو االرش، إنقنول إكن لن لنو اسن ل
                                                           

 إذ احلق ال يعدومها. (1)

 .139املازا حبيب هللا الرشيت،   اب الغصب: ص (2)

 سلطنة صاحب الدينار على ديناره. (3)

 .359ص 2طهران، ج –ثقة ا سالم الكليين، الكايف، دار الك ب ا سالحمية  (4)
 سيأيت الكالم عن الرواية وحمفادها إبذن هللا  عاىل. (5)
 أي صاحب احملربة. (6)
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العرإيننة لوق ننه املقنندر  عليننه ان ينندإع القيمننةإ   (1)اثلثهننا ، لننو دار سينهننا،وأرهحهننا ،إننان االح منناالت الننثالث هاريننة وشننبه ذلننن،الداسننة 
وأهنرة،  نهم، إاحملاحمي واملس شار والطبيب وغاهم لكل سناعة حمنن وقن هم  نن  ه  خم لفة حسب حم   ،ام  ي  والعري ير  ألوقات األشخاص ق  

 .سره حمااًل إان عليه هربهسل إذا أوهب إ الي وق ه له  آسة حمثاًل وإن مل ي  
ات دائرة حمندار القيمنة أو األرش إقنط، سنل قند  كنون دائنرة حمندار احمنر آخنر،  كنون وسعبارة أخر : ليسحمل الغاايت العقالئية والرغب

لكنن إنال يصنذ إدارة األحمنر حمندار ال لنف واألرش املنادي إقنط. هن ا. و  ه ه احملربة إراثً حمن والده إنال يريند  سنرها وي وهنه حمنن الوهنوه
ّيد أتحمل. هداً،ذلن خالي املشهور  لينه إصناعياً يف نظائر ذلن إىل نظا حما قلناه وإن مل يشنر  وقد ذهب السيد الوالد إيح اج إىل حم
 يف ه ا املبحث واملقام.

راسعنناً: ان قولننه: )الثّالننث سننلطنة علننى الّ خلننيص حمننع دإننع القيمننة أو االرش واألقننرب مبق مننى القاعنندة علننى حمننا يق مننيه الّنظننر هننو 
 هلنن ايننرد عليننه: ان األقننرب إىل ا مننع سننني احلقننني هننو  ننوزع المننرر عليهمننا ولننيس  ننرد ان  كننون  (2)األخننا ألّن إيننه مجعنناً سننني احلقننني(

 حمع حتمله  احمل خسارة  سر احملربة.حماله السلطنة على ختليص 
 كالم اجلواهر واالستدالل له، وإشكال ضمين

سندليل ال  علنى املسنألة، اهننم اسن دلوا فقهنا وسعض آخر حمنن ال قد يورد على احملقق الشوشرتي وعلى صاحب ا واهر والفقه مث انه
دليل ا مع سني احلقني، لكنهم مل يطرحوا أسداً قاعدة )حمن له الغنم إعليه الغرم( اليت ميكن ان يس دل هبا على حما ارآته املشهور سضرر و 

اعندة وهنل ميكنن االسن دالل هبنا علنى ننقنل عبنارة ا نواهر أواًل حمنع ال علينق عليهنا مث نن قنل إىل حمفناد القإلحمن ضمان حمن هو ملصلح ه، 
 .أي ان المرر  له على حمن ال خليص ملصلح ه، أو الخالي قاعدة العدل وا نصاي 

قننال يف ا ننواهر سعنند ان نقننل  ننالم الشننرائع: )إمنننا الكننالم إيمننا ذ ننره املصننّنف سقولننه: تو نن ا إن مل يكننن حمننن أحنندمها  فننريط ضننمن 
مث قنال: )قلنحمل: الن ي  (3)(تال خنالي إينه سينننات املسنالن: نسنب ه إىل املشنهور، سنل قينل: صاحب الداسة اهلدم، ألنه ملصنلح هت سنل يف

يكنن    نرهيذ األعظنم ضنررا حمنهمنا علنى اةخنر إذا مل ،ينبغي يف ه ه وحنوها سعد حمالحظة ال ضرر وال ضرار وقاعدة ا مع سنني احلقنني
ّا ا وال عن  فريط  ما هو املفروض، وحمع إرض ال ساوي حمن  ل وهه يرهع إ ىل القرعة أو إىل اخ يار احلا م، وهك ا يف  ل حقني  

 .(4)حمرهذ ألحدمها ولو حمن ههة ال فريط وعدحمه(
سنائر  ، و منا سنبق،أقول: إكل حما اس ند إليه صاحب ا نواهر هنو قاعندة ال ضنرر وقاعندة ا منع سنني احلقنني، ولننا ان نمنيف لنه

يل السلطنة ودليل احلرج إيما  ان حرهياً على صاحب احملربة ختليص دينار الغا حمنها األدلة اليت حممى  فميلها  دليل حرحمة حماله ودل
 .إليها، إ دسروهم رهوعه غا راهع حما    سعض وحمقدحمة الواهب وشبهها، وسعمها غا راهع إىل قاعدة ا مع سني احلقني سل 

 هل حدثت غفلة لألعالم عن قاعدة الغنم والغرم؟
علننى املشننهور هننو قاعنندة )حمننن لننه الغنننم إعليننه الغننرم( الننيت  ق منني ان  كننون ا سننارة  لهننا وغنناه إشننكاله  ولكننن ا شننكال العمنندة علننى

ب ومل  كننن لصنناحب احملننربة حمصننلحة املطال ننو  فكيننن املننالني، إننإذا  ننان حمالننن النندينار هننو ذو املصننلحة ختلننيص حمالننه و  علننى ذي املصننلحة يف
إعليننه الغننرم سنندإع خسننارة  سننر حمننربة حمننثاًل، ائهننا  ار فنناع قيم هننا السننوقية منغنننم ابسننرتهاعها و يف إخننراج دينننار الغننا حمنهننا، إانننه  مننا ان لننه ال

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهر نسرتهاعها، إهل ذلن اتم أم ال؟ سيأيت غداً إبذن هللا  عاىل إأن ظر.ال ي  وقف عليه إ الغا
ُتْم َوأَبْهَغَض الن اُس َوَعَرفْهُتْم َوأَْنَكَر الن اُس َوُهَو اْْلَقم َوَصْلُتْم َوَقَطَع الن اُس )): عليه السالم الصاد ا حمام  قال َوِإَّن  قَهْوٌم  ...َوَأْحبَهبهْ

ُ َعز  َوَجل  طَاَعتَهَنا َوِإن ُكْم ََتَْتَموَن ِبَْن اَل  ُهْعَذُر الن اُس ِبََهالَِتهِ   (.146ص 8جالكايف: ) ((فَهَرَض اَّلل 

                                                           

 بق.وراسعها املخ ار نظا حما س (1)
 .139املازا حبيب هللا الرشيت،   اب الغصب: ص (2)
 .208ص 37ساوت: ج –الشيخ حممد حسن النجفي ا واهري، هواهر الكالم، دار إحيا  الرتاث العريب  (3)

 .209 -208: صاملصدر (4)


