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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

(311) 
 )الفقه(: التعارض بني دليل السلطنة ودليل ال ضرر

رى: وقال السيد الوالد يف )الفقه(: )كما أنه إذا دار األمر بني نقض الباب بقيمة أعلى أو كسر فروع أخ
احلب بقيمة أقل أو ابلعكس، قدم الضرر األقل ويوزع الضرر عليهما، وال يكون الضرر على أحدمها، وكذا 

وصى مالكهما أن الدار احلال إذا كانت الدار واحلباب إلنسان، فباع الدار إلنسان واحلباب آلخر، أو أ
 غري ذلك من األمثلة. ألحدمها واحلباب لآلخر، إىل

 فيما لو طلب أحدمها الشراء أو البيع
أما إذا قال صاحب احلب والنخل لصاحب الدار واألرض: إما اشرت  مرتم مرتاو أو أشرت ك منرتك مالرتك، أو 

و احلرتاكم الررترعي يف الكسرتر قال صرتاحب األرض والرتدار لصرتاحب النخرتل واحلرتب ذلرتك، فالظرتاهر أن املر رت  هرت
 ((ال ضرترترر))للحرترتب والقلرترت  للررترت ر، أو إ برترتار أحرترتدمها ابسرترت  ابة اآلخرترتر يف البيرترت ، وذلرترتك لل عرترتارض برترتني قاعرترتدة 

وقاعرترتدة السرترتلطنة، وال دليرترتل علرترتى اقرترتدل إحرترتدامها علرترتى األخرترترى، فاإل برترتار علرترتى البيرترت  خرترتال  قاعرترتدة السرترتلطنة، 
، وال دليرترترتل علرترترتى اقرترترتدل ((ال ضرترترترر)) خرترترتال  قاعرترترتدة واإل برترترتار علرترترتى القلرترترت  وكسرترترتر البرترترتاب أو كسرترترتر احلرترترتب مرترترتثالا 

 .(1)إحدى القاعداني على األخرى فيما إذا مل يكن اقصري وافريط من أحدمها(
 املناقشة: لكليهما السلطنة، والرتجيح للمتفرد ابلضرر 

ر اإل بار على كسرت وان: )ولكن قد يناقش ابآليت: ان ال عارض ليس بني )قاعدة ال ضرر وقاعدة السلطنة(
ألن اإلنسرتان مسرتلط علرتى ان يبيرت  مالرته خمرتال  للسرتلطنة ، واإل برتار علرتى البيرت  خمرتال  لالضرترر البرتاب أو احلرتب
ل  عرترتارض سرترتلطنة هرترتذا مرترترت  ال  خاصرترتةال يف أحرترتدمها وذلرترتك ألن السرترتلطنة م حققرترتة فيهمرترتا معرترترتاا  ؛(أو ان ال يبيعرترته

، جترترك قاعرتد ن مهرتا ال ضرترر  ررت رةال يف اإل بار على كسر البرتاب أو احلرتب أو قلرت ضرر وذاك، بعبارة أخرى: 

                                                           

 78: ج2سوعة الفقه )ك رتاب الصصرتب(، دار العلرتوم لل حقيرتل والطباعرتة والنررتر رت برتريو ،  السيد حممد احلسيم الرريازك، مو  (1)
 .408ص
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 ي ارتبلرتو كرتان ملكرته فقرتط ومل حرت  انرته ودليل السلطنة لفرض ان الباب واحلب والر ر ملكه  كما قاله 
أو شرترترترائه ملرترترتا  رترترتاز إ برترترتارن فكيرترترت  لرترترتو كرترترتان ي ضرترترترر برترترتذلكل واحلاصرترترتل: ان ال عرترترتارض برترترتني دليرترترتل علرترترتى بيعرترترته ضرترترترر 

و...(  هكسرتر اببرتاآلخرتر )الرتذك ا  سرتلطنة وال ضرترر مرتن  انرتب دليرتل الوبني  السلطنة من  انب اجملرب على البي 
 مرت  قاعرتدة السرتلطنة أحرتدمها  يف طرتر  واما حكماا فحيث ازامحرتت قاعرتد  السرتلطنة والضرترر معرتاا  ،فهذا موضوعاا 

دون مرتن لرته السرتلطنة مرتن دون ان ي ضرترر ابلبيرت  ، اعنين اقدل  انب من له القاعرتد ن، وحدها يف طر  اآلخر
عليرترته قبرترتول البيرترت  أو الررترترا ، كرترتي ال ي ضرترترر اآلخرترتر ابلكسرترتر أو القلرترت  أو  رترتدو  أخاديرترتد يف في رترتب أو الررترترا  

 أرضه.
 لكليهما سلطنة، وعلى كليهما الضرر، فاملرجع القرعة

فهرترتذا حكرترتم هرترتذن الصرترتورة الرترته فرترتاهر كالمرترته فيهرترتا، وامرترتا لرترتو كرترتان كرترتل منهمرترتا ي ضرترترر وذلرترتك كمرترتا لرترتو كرترتان قلرترت  
مضرتراا بصرتاحب إلصرتالحها أو كرتان مرتاالا   نه دحد  فيها أخاديرتد اكلنرتالر رة مثالا مضراا بصاحب األرض أل

، ويف املقابرترترترتل )يف الررترترترت ر ألن قلعهرترترترتا يرترترترتعدك إىل مرترترترتو  بعضرترترترتها أو إىل ضرترترترتمورن أو نقرترترترت  قيم رترترترته أو غرترترترتري ذلرترترترتك
، فرترتان ال عرترتارض حينهرترتذني هرترتو برترتني قاعرترتديت السرترتلطنة يف الطرترترفني (1)الفرضرترتني( كرترتان شرترترا  اآلخرترتر أو بيعرترته مضرترتراا  الرترته

)مث  كرترتان ال ضرترترر يف الطرترترفني، وحيرترتث اسرترتاو  السرترتلطن ان فمق ضرترتى القاعرترتدة اقرترتدل أشرترتد الضرترتررين إن  وقاعرترتديت
اوزع اخلسارة بينهما( وإن اساواي يف ذلك فالقاعدة القرعة فإن اعاسرا فيها ومل يرضيا هبا فاملر   حينهرتذني احلرتاكم 

 أتمل ف دبر.الررعي، إال أن يقال ان القرعة  ا ة إىل عمل، وال عمل هنا. وفيه 
 ((َلْيَس ِلِعْرٍق ظَاِلٍِ َحق  ))االستدالل بـ -10

ومبفهومرته يسرت فاد  ،اخلسارة إن كان مع دايا فاملاا  (2)الدليل العاشر: ما اس دل به احملقل الرشه على ان عليه
ان اقرترأ )لرتيس لعرتر    وميكن (3)((لَْيَس ِلِعْرٍق ظَاِلٍِ َحق  ))انه إن مل يكن فاملاا مع دايا فال خسارة عليه وهو دليل 

 فاملني حٌل( فلننقل عباراه أوالا:
 كالم احملقق الرشيت

                                                           

أك نفرترتس البيرترت  والررترترا  مضرترتراا لرترته ال ان يكرترتون هرترتذا ي ضرترترر  خاديرترتد أرضرترته وذاك ي ضرترترر بقلرترت  شرترت رن، ألن هرترتذن الصرترتورة ليسرترتت  (1)
 وهي داخلة يف الصورة السابقة. قدس سرنمفروض كالمه 

 طالب ال خلي . (2)
 .294ص 6الريخ الطوسي، هتذيب األحكام، دار الك ب اإلسالمية رت طهران: ج (3)



 (1141ه)1441مجادى اآلخرة /  29االثنني ..........................................(التزاحمصول: مباحث )األ

3 

 

هذا كلنرته يف صرتورة عرتدم ال نفرتريط و امرتا معرته فرتان كرتان صرتاحب ال نخلرتي  هرتو غرتري املفرترن  و رتب علرتى قال: )
عليرترته املفرترترن  اال ابرترتة و لرترتيس لرترته ارو الرترتدم او الكسرترتر ألننرترته مرترت مور برترتردن املصصرترتوب اذا كرترتان ال نفرترتريط عرترتن غصرترتب ف

مهونرترتة الرترتردن الرترته هرترتي يف املقرترتام  منرترتل خسرترتارة الرترتدم والكسرترتر ولرترتو الرترترن اىل ضرترتياع مالرترته ابلكلنيرترتة كمرترتا يف و رترتوب ردن 
 املصصوب.

خرتر ولو كان ال نفريط بصري غصب بل عن عدوان عريف فهو السنبب أيضا لوقوع اخلسارة علرتى نفسرته دون اال
النن ال نفرترتريط يف حفرترتا املرترتال حرترت ن يرترتدخل يف مرترتال الصرترتري اعرترتريض لرترته يف معرترترض الضنرترتياع و ال نلرترت  فرترتال يكرترتون لرترته 

 .شي  االن على نفسه
)ال حرترتلن لعرترتر  الظنرترتامل( اعرترتر   راينرترته يف املقرترتام  عليرترته السرترتالمخرترتربا مبرترتا ذكرترترىن يف معرترت  قولرترته  وأنرترتت اذا احطرترتت

انن املرتالني امل الصرتقني اذا افضرتى  :و رته اررتراين ،الكسرتر وأفيدلن على عرتدم اسرت حقا  املفرترن  ارو الرتدم  أيضاا.
ال فرترترن  بينهمرترتا بضرترتياع
يكرترتون لكرترتلن منهمرترتا حرترتلن يف االخرترتر واح رترتاج إليرترته يف بقائرترته وحفظرترته اذ املفرترتروض  ،احرترتدمها (1)

 انن ال فريل يس لزم نقصا يف احدمها.
ال نلرترت  علرترتى مرترتن كرترتان  وهرترتذا احلرترتل لرترتو كرترتان بصرترتري فلرترتم اسرترت  ب  حكمرترتا شرترترعينا وهرترتو االرو أل رترتل ارترتدارك ضرترترر

 ال نفريل مصلحة له كما بيننا.
فاذا كان عن فلم مل يكن لرته ذلرتك احلرتل النرتذك يو رتب احلكرتم ابالرو فرتال يكرتون علرتى غرتري املفرترن  شرتي  يف 

 .ارو نقصان مال املفرن  النذك حصل النن حل خالص مال الصري املفرن 
 لانن ال فريط ليس بظلم شرعي دائما :ان قلت

رتا نعم لكنن  :قلت ه ال ينفكن عرتن العرتدوان العرتريف واالن ال يكرتون افريطرتا فرتال برتدن مرتن اعمرتيم الظنلرتم يف الرنوايرتة أل ن
صرتد  العرتريف علرتى الودعوى عرتدم  ،ورد  يف ابب الصراما  النه ال ي فاو  احلال بني العدوان الررعي والعريف

 (2)(...وان كان الطالب هو املفرن  فثبو  ،ما حنن فيه مدفوعة مبالحظة ما حقنقنان يف االل قا  السنابل وغرين
 ويف كالمه مباحث وعلى ضوئه مطالب:

 ((لَْيَس ِلِعْرٍق ظَاِلٍِ َحق  ))منطوق رواية 
و رترترته االسرترترت دالل ابلروايرترترتة هرترترتو ان الرترترتذك رمرترترتى الرترترتدينار يف حمرترترتربة الصرترترتري وغرترترتارس الررترترت ر يف  املبحرترترتث األول: ان

                                                           

 إىل ضياع. (1)
 .140املريزا حبيب هللا الرشه، ك اب الصصب، ص (2)



 (1141ه)1441مجادى اآلخرة /  29االثنني ..........................................(التزاحمصول: مباحث )األ

4 

 

 ،لرتيس لرته حرتل ابملرترةف عليه عنوان الظامل فانه ينطبلن عامداا إن كا ،أرض الصري ورامي الكرة يف أرض الصري.. اخل
آخرتر ملرتا كرتان لرته حرتل  فلو أدى إخرا ه هو )أو إخراج صرتاحب احملرتربة( دينرتارن إىل كسرتر الرتدينار أو نقصرته بنحرتوني 

د كرترتل ام رترتداكنايرترتة عرتن  والع رتر    ((لَــْيَس ِلِعـْرٍق ظَــاِلٍِ َحــق  ))مطالبرتة أرو الكسرترتر أو اخلرتدو مرترتن صرتاحب احملرترتربة إذ 
ان يضرترترتمن غرامرترترتة كسرترتر احملرترترتربة لرترترتو اسرترترتبب  منرترتهوأوىل  ،يف ملرترترتك اآلخرترترتر أو امرترتا ي علرترترتل برترترته ،مللكرترته أو مرترترتا ي علرترترتل برترته

 اس خالصه دينارن يف ذلك.
 مفهوم الرواية

ان صرترتاحب الرترتدينار لرترتو منرترته ان ل ع رترتر  غرترتري الظرترتامل حرترتل، فيسرترت فاد  :وامرترتا مفهومهرترتا فهرترتو ،الروايرترتة فهرترتذا منطرترتو 
، وحيرترترتث كرترترتان كالمهرترترتا ذا حرترترتل اوزعرترترتت اخلسرترترتارة لرترترتو كسرترترتر  ا صرترترتاحب احملرترترتربةخرترترتدو دينرترترتارن كرترترتان لرترترته احلرترترتل وكرترترتذ

 عليهما.
 حجية مفهوم الوصف

السرتابل )صرتورة  الفرترعفمنطرتو  الروايرتة يفيرتد  ،ان الوص  ال مفهوم لرتههو يف إال أن اإلشكال كل اإلشكال 
 االع دا ( ومفهومها ال يفيد هذا الفرع، فهذا على املرهور.

فهومرترتاا عرفرترتاا برترتل ا رترتم يرونرترته مفيرترتداا للقطرترت  إال إذا عارضرترت ه قرينرترتة كمناسرترتبا  احلكرترتم نعرترتم املنصرترتور ان للوصرترت  م
واملوضوع؛ أال ارى انه لو قال أكرم العادل فهم العر  منه العدم عند العرتدم ال ررترد الثبرتو  عنرتد الثبرتو  وكرتذا 

 ذن هللا اعاىل.إبوللكالم صلة و قيل ذلك يف حمله  د اجمل هد وهكذا.لو قال صلن  خل  العادل أو قلن 
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

ِمَن  (1)(َمْن يـَتَِّق اَّللََّ ََيَْعْل َلُه ََمَْرجا  )فَاتَـُّقوا اَّللََّ ِعَباَد اَّللَِّ َواْعَلُموا أَنَُّه )): عليه السالماإلمام احلسن  قال
ُدُه ِف َأْمرِِه َويـَُهيِ ُئ َلُه ُرْشَدُه َويـُْفِلُجهُ  ُ  اْلِفََتِ َوُيَسدِ  ِبُجَِّتِه َويـُبَـيِ ُض َوْجَهُه َويـُْعِطيِه َرْغبَـَتُه َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اَّللَّ

يِقنَي َوالشَُّهداِء َوالصَّاِِلِنَي َوَحُسَن ُأولِئَك رَِفيقا     (( (2)(َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 
 (.232   العقول: ص)
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