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  : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  بعونوالسالثامن  ءاجلز



٢

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

   الفرنسيحارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين: العنوان

  

  

  



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  الغصبكتاب 

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني 

  .قيام يوم الدين إىل طاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهمال



٥

  

  تاب الغصب ك

  

  . الشرائعأسلوبى املسائل عل حنرر أن والغالب

  . ثرةكلمة الغصب بك خباريف األ و،فةيورد يف آية شر وقد

  . )١(نة غصباًيل سفكأخذ ي: تعاىلقال 

: ث قال الرجليح، لبغل الذي استأجرهشأن ايف ، والد أيب رييف خ )عليه السالم( قال الصادقو

   .)٢( غاصبكنأل، ال: )عليه السالم( قال ،ه علفهيفلي عل

   .)٣(متهايه عشر قيضت فعلتاغتصبت أمة فاقإذا  :)عليه السالم( نياملؤمن ريقال أمو

 .)٤(خرااى احلجر املغصوب يف الدار رهن عل: ثياحلد ويف

وله صوايف : )عليه السالم (مامتص باإلخي ر ماك يف ذ)السالمه الصالة ويعل(احلسن  وقال أبو

   .)٥(له مردودكالغصب  ألن ، وجه الغصبريغى هم عليديان يف أك ما كامللو

                                                

. ٧٩ة اآلي: سورة الكهف) ١(

. ١ ح من كتاب الغصب٧ الباب ٣١٣ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

. ١ ح من أبواب نكاح العبيد واإلماء٨٢ الباب ٥٨٧ ص١٤ ج:الوسائل) ٣(

. ٥ ح من كتاب الغصب١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(

. ٣ ح من أبواب األنفال١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٥(



٦

جرة ه األيوعل، الغرس وفله الزرع،  مغصوبةأرضزرع يف  أو من غرس: )عليه السالم( قالو

   .)١(رضلصاحب األ

   .)٢(ة فرجهاعن رجل اغتصب امرأ :يف خرب آخرو

   .)٣(صبناه فرج غُكذلن إ :خرب ثالث وىف

 إىل نيأرض طوقه اهللا من سبع أرضمن غصب شرباً من : )صلى اهللا عليه وآله(  عنه،كاملساليف و

   .)٤(امةيوم القي

هامش  يف فما، حسب عادتهى  علكخذه من املسالأ أيضاًصاحب اجلواهر  أن ظهري كبذلو

مضمون هذا اخلرب  وخصوصاً، والسرخسي يف املبسوط حمل نظر، املغين يف  قدامة عن ابنهاجلواهر من نقل

  : خر األخبار وارد يف بعض األأيضاً

مل حي أن فلّك حقها رياً بغأرضمن أخذ : قال )صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ :رواه الغوايل مثل ما

   .)٥(احملشر إىل تراا

امة من يوم القيق به  حقه طوري بغرضمن أخذ شرباً من األ: قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله( عنهو

   .)٦(نيأرضسبع 

                                                

. ١ حبواب كتاب الغصب من أ٢ الباب ٣١٠ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب النكاح٨ الباب ٢٤٢ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح من كتاب النكاح١٢ الباب ٢٤٢ ص١٤ ج:الوسائل) ٣(

. ٢ ح من كتاب الغصب١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(

. ٢ ح من كتاب الغصب٣ الباب ٣١١ ص١٧ ج:الوسائل) ٥(

 : والسرخي يف املبسوط،٣٧٨ ص٥ ج:نظر ابن قدامة يف املغينوا. ٢ حواب السفر من أب٣ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ٦(

. ١١ ح٤٩ص



٧

   .اًأرض بمن غص: ىخرأة ييف رواو

   .)١(اًكقة فديغصب الصد: ريوم الغدي )عليه السالم( نياملؤمن ريمام أمارة اإلييف زو

   .)٢(حقهم )صلى اهللا عليه وآله( ن غصبوا آل حممديالذ: عن البحارو

   .)٣(العوض منهاى فوا املغتصب أعطوإن  :ثييف حد ك املستدريفو

ة فأولدها أخذها صاحبها والولد يمن اغتصب جار: قال ،)عليه السالم( عن الصادق ةيروا يفو

   .)٤(مة الولديق ومغصوبة فأولدها أخذها صاحبهاى من اشتر و،قاًيرق

ت عنده فهو ضامن كصب الرجل أمة فهلاغتإذا  :قال ،)عليه السالم( عنه ىخرأة يرواويف 

، فماتت من النفاسى هي حبل ومث استحقها صاحبها فأخذها  فعلقت منههاأان قد وطك فإن ،متهايلق

  . )٥(فالغاصب ضامن لقيمتها

ما عمل فزاد : قال ،يزيد الزيادة فيما اغتصبه وصب يعمل العملايف الغ: قال ى،خريف رواية األو

   .)٦(الغاصبى نقص فهو عل ما و،ليس من عمله فهو لصاحب الشيءزاد مما  ما و،فهو له

  . ياتاغريها من الروإىل 

 ،غصب احلق و،غصب النفس و،العرف أعم من غصب املال والغصب كما يستفاد من اللغةن إ مث

  . مجيع ذلكى  الغصب يطلق علفإن

   أن ال، الشرعي هلذا اللفظ واحد والعريف و اللغوياملعىن أن الظاهرو

                                                

. ٣٧١ ص: مفاتيح اجلنان،يوم الغدير) عليه السالم(يف الزيارة املخصوصة ألمرياملؤمنني ) ١(

. ٣٨٨ ص٨ ج:البحار) ٢(

. ١ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

. ١ ح من كتاب الغصب٦ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

. ٢ ح من أبواب الغصب٩ الباب ١٤٧ ص٣ ج:املستدرك) ٥(

  . ٣ ح من أبواب الغصب٩ الباب ١٤٧ ص٣ ج:املستدرك) ٦(



٨

  .  الغصباللغويني أحياناً يف معىن وكما رمبا يتوهم من اختالف الفقهاء، له معنيني

االصطالحي عند  وصحاب خمتلفة يف بيان معناه اللغوياأل وكلمات اللغويني(: قول احملقق الرشيتو

 رجاعهماإمكان  إل،معرفة معناه بأحد االعتبارين على يكاد يقدح يف شيء مما يتفرع الفقهاء اختالفاً ال

 املبحوث عنها يف هذا حكاماأل ألن ،تفصيلها وطوهلا على  للتعرض بذكرهاىجدو ال و،شيء واحدإىل 

ليب  أو دليل لفظي إىل بل، مشتقاا ومادة الغصبى مشتمل عل، دليل لفظي إىل الكتاب غري مستند

  . انتهى )الغصب رأساً لو مع عدم وضوح معىن و،املقصود ومتضح املعىن، آخر

ق معناه مل يعرف املصاديق  حيقّ ملفإذا، لفظ الغصب قد جاء يف الروايات ألن ، ظاهر الوجهغري

  . ه أم الأحكاما داخلة يف الغصب بأالغصب عرف  حققت معىن إذا املشتبهة اليت

  . )١(غصب كله مردودلاألن  :)عليه السالم( قوله مثالً

  .)٢(الغرس وغصوبة فله الزرع مأرضزرع يف  أو من غرس: )عليه السالم( قولهو

 ظلماً يف رضمل يكن امللك الكافر الذي استرجعنا منه الصوايف أخذ األ أنه إذا يأيت الكالم فيهما يف

 أخذنا بقول فإذا، مام أم التعد من صوايف امللوك اليت هي لإل أنه هل، بينما هو ظلم لغوي، مذهبه

  ذه خه أغصبه يغصب(: حيث قال، صبغاموس يف تعريف القال

                                                

. ٤ ح من أبواب األنفال١ الباب ٣٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح من أبواب الغصب٢ الباب ٣١٠ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٩

أخذه  أنه  مل يكن ظلم يف مذهبه بأن مل يصدقفإذا، )الشيء قهره على  كاغتصب فالن،ظلماً

 ليس بداخل أو ،صاحبه إىل فهل هذا داخل يف الغصب املردود، لكنه واقعاً أخذ ما ليس له حق، ظلماً

   .)عليه السالم( ماميكون لإلحىت 

 إنسانمث أخذه ، ري ال ميلك كما هو املشهورقلنا بأن التحج و،رض األإنسانحجر  إذا كذلكو

 أن  للشك يف)مغصوبة( أو )من غرس(فهل يصدق احلديث املتقدم ، زرع يف ذلك احملجر و،عدواناً

  .ليس بشامل للحقوق أو ،الغصب شامل للحقوق

 يكما حك، غريهم وقيحنالت ومعةلال والدروس ورشاداإل والنافع والقواعد وشرائعلان إ :مثالًحيث 

حق التحجري ال يسبب  و،مال الغري عدواناًى ثبات اليد علإ عرفوا الغصب بأنه االستقالل ب،ن بعضهمع

ى  للحق الشامل لغري املال علاألعم حقي باملعىننه إ :منا يقولإ و،مايلنه إ :فال يقول،  ماالًسمية الشيءت

 أنه القاعدةى مقتضن إ :واتحياء املإقلنا حنن يف كتاب وإن ، اشتهر بأن التحجري ال يوجب امللكما 

  .يوجب امللك

كما يظهر من نقض بعضهم ، كانت التعاريف خمتلفة جوهريةن إ غري ذلك من الصغريات اليتإىل 

  . مر خيتلف يف ذلك اختالفاً بيناً كان األ،عكساً و اًلبعض طرد

 عليه صباً رتبغفما رآه ، العرف إىل يرجع فيها أن هذه التعاريف جيب أن ىحنن نر، نعم

 إملاعكلها ،  كالتعاريف اللغويةةالتعاريف الفقهائي إذ ،هأحكامما مل يره غصباً ال يرتب عليه  و،هأحكام

اللغويني  على هم ال يستشكلونلذا نرا و،لفاظ هم صبوا تلك احلقيقة العرفية يف هذه األ،حقيقة عرفيةإىل 

  .والسر ما ذكرناه، يتناقضون يف كلمامبأم 

   :ثرين األبالم ايف ك مثالًف



١٠

مال ى ثبات اليد علإ االستقالل ب:بينما يف كالم الشرائع املتقدم، عدواناً ونه أخذ مال الغري ظلماًإ

  . الغري عدواناً

على  :)صلى اهللا عليه وآله(بقوله نأخذ  أن  يلزم،خذ يف مورداأل وثباتذا فرض الفرق بني اإلإو

 قلها املستدرك عنن و، يف كتب الفقهاء الرواية ذه اللفظةكما اشتهرت ،)١(تؤديه حىت اليد ما أخذت

قال يف نه إ ،)عليه السالم(رواه الدعائم عن أمرياملؤمنني  يشبهه ما و،سريهفرازي يف تلالفتوح اأيب 

  . )٢(جيوز أخذ مال املسلم بغري طيب نفس منه ال: حديث

ال يأخذن : قال )صلى اهللا عليه وآله(يب النن إ :عن جده، عن أبيه،  بن السائبعبد اهللايف رواية و

  . )٣( من أخذ عصا أخيه فلريدها،ال العباً ومتاع أخيه جاداً

 شرباً بغري حق خسف به رضمن اختذ من األ:  قال)صلى اهللا عليه وآله(عنه  ى،خرأيف رواية و

  .)٤(نيأرضسبع  إىل يوم القيامة

  . خذ من األ الروايات أعمألفاظبينما بعض 

هل أعذاب  على أربعة يزيد عذام:  قال)صلى اهللا عليه وآله(النيب عن ، نديو ما رواه الرامثل

  . )٥(فيكون يف تابوت من مجر،  عنقة أمواليف ورجل مات، النار

 عن إنسانرفع السلطان اجلائر يد  إذا كما، مل يأخذها واقتطع إذا ملا حىت  شامل)هيف عنق(ن إف

  لكن مل يستول هو ، مثالًدار ال والعقار ورضماله كاأل

                                                

. ١٢ ح من أبواب الوديعة١لباب  ا٥٠٤ ص١٢ ج:املستدرك) ١(

. ٣ ح من أبواب الغصب١ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ٥ ح من أبواب الغصب١ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

. ٢ ح من أبواب الغصب٣ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

  . ٩ ح من أبواب الغصب١ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ٥(



١١

 حبيث رضوذهب به بعيداً من األ، ماله على اً عن االستيالءإنسان إنسان سحب  إذا مثالً أو،عليه

يصدق  لكن ال، )يف عنقه(ه يصدق عرفاً  فإن،ذلك املال على وب منه مستولياًصال املغ وهو مل لكن ال

  .مثالً )غصبه(يصدق  ال أو ،مثالً )أخذه(

  . خذاألواالقتطاع  الروايات اجلمع بني يف بعضو

من اقتطع مال مؤمن غصباً بغري حقه مل يزل اهللا معرضاً عنه : )صلى اهللا عليه وآله(فقد روي عنه 

 إىل يرد املال الذي أخذه ويتوب حىت يثبتها يف حسناته  ال،اخلري ومن الربيعملها عماله اليت  ألماقتاً

  .)١(صاحبه

 معىن إىل يف صدر احلديث عن معناه العام) اقتطع(و يف ذيل احلديث) خذهأ (يصرف أن مما ميكن

  . سيأيت بعض الكالم يف مثل ذلك و،خذاأل

نه إ يراد به ما يقال يف العرف أنه فالظاهر،  الكرميةاآليةك، لة من الرواياتمج الوارد يف كلأما األ

  . مل يضع يده عليه وسحب يد املالك أنه نيشمل مثل املثال الذي تقدم م فال، لو باالستيالء عليه وهأكل

 مال اليتيم أكليف  أوعد اهللا تعاىل: )عليه السالم(  اهللاأبو عبدقال :  قال، مساعةىفقد رو

وليخش الذين لو تركوا من : عز وجلأما عقوبة الدنيا فقوله  و،خرة النارمها عقوبة األاحدإ، عقوبتني

  . )٣(ىع ؤالء اليتامنأخلفه يف ذريته كما صن إ يعين ليخش، يةاآل )٢( ضعافاً خافوا عليهمةخلفهم ذري

    مال اليتيمأكلمن : قالنه إ ،)عليه السالم(عن العامل  يروأ: )عليه السالم(يف الرضوي و

                                                

. ٨ ح من أبواب الغصب٢ب  البا١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٩اآلية : سورة النساء) ٢(

. ١ ح من كتاب الغصب٤ الباب ٣١١ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



١٢

  . )١(خيلده اهللا يف النار، من غري حق درمهاً واحداً ظلماً

ن إ: من قائل يقولعز  اهللا  فإن،ليها النار مال اليتيم من الكبائر اليت وعد اهللا عن أكلإ :رويو

  . )٣()٢( وسيصلون سعرياًون يف بطوم ناراًأكلمنا يإ  ظلماًىون أموال اليتامأكلالذين ي

  . فهما حرامان، التصرف يف املال حرام آخر و،االستيالء حرام أن ىخيف وال

 الغلول و اخليانة،عة ال جيزن يف أربعةأرب:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، فعن أبان بن عثمان

  . )٤(ال صدقة وجهاد ال وعمرة ال وجيزن يف حج ال، الربا والسرقةو

 ألن ،أحياناً يف الربا و،أحياناً يف السرقة و،أحياناً يف الغلول و،حياناً يدخل يف اخليانةأالغصب و

  . الغصب أعم من كل ذلك

، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، زديبيب بن حكيم األعن ح، أما ما رواه املستدرك يف هذا الباب

من خيالفه يف دينه طلباً ملا يف يديه من  أو من خضع لصاحب سلطان الدنيا أنه علموااو : حديث قاليف

 منه شيء نزع اهللا إليهصار  و،شيء من دنياه على  هو غلب فإن،إليهوكله  و،مقته عليه و،دنياه أمخله اهللا

  . )٥(بر ال وعتق ال وشيء ينفق منه يف حجى ر علؤجمل ي و،الربكة منه

  . جر يف مثل املقام يالزم الوزرعدم األ أن من ملا هو واضح ه هنارلعله ذك و،ربط له بالباب نه الإف

                                                

. ١ ح من كتاب الغصب٤ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٤اآلية : سورة النساء) ٢(

. ٢ ح من كتاب الغصب٤ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

. ١ حمن كتاب الغصب ٥ الباب ٣١٢ ص١٧ ج:املستدرك) ٤(

. ١ ح من كتاب الغصب٥ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ٥(



١٣

القهر  والغصب معناه اللغوي الظلم(: فلم يعلم وجه ملا ذكره احملقق الرشيت بقوله، كيف كانو

االستقالل  وهو االستيالء و،أخص من ذلك على قد يطلق و،غريمها وهرياجلو وبنص الفريوز آبادي

  . انتهى )حق من حقوقه أو ،مال الغريى عل

فقد تقدم كالم ، األخصمنا عرفاه بإ و،الظلم و يعرفا الغصب بالقهراجلوهري مل وذ الفريوز آباديإ

  . الفريوز آبادي

 ،غصبه منه: تقول، ب أخذ الشيء ظلماًالغص( :كما عن الصحاح ه قال فإن،أما كالم اجلوهريو

  . )مغصوب والشيء غصب و، االغتصاب منهمبعىن، غصبه عليهو

  .للحق ارد عن املال و،شامل للمالل ااألعم أرادوا ،الفقهاء الذين عرفوا املغصوب باحلقن إ مث

  .حق الغري بغري حقى ما عرفا الغصب باالستيالء علأاملفاتيح  وعن الكفاية مثالً

  . تراضبغري مال الغري ى االحتيال عل: عن الوسيلةو

ما يف تعريف  على الفقهاء يطلقون الغصبن إ( :قال أنه منه يعرف وجه النظر فيما عن النتقيحو

 )ما بالقبض بالبيع الفاسدإ و،تسبيباً أو تالف مباشرةما باإلإ، وماتهمن املفيشبهه ما على  و،األول

   .ىانته

  .ممسكه مغصوب على كل مضمون: قالنه إ ،مثله ما عن بعضهمو

من  و، غاصباًىيسم  غريه الإناءفمن كسر ، تسبيباً أو باشرةمتالف اإل على يطلق لغصب الا إذ

ميكن  إذ ،مبغصوبممسكه ليس  على كل مضمون أن كما،  غاصباًىيسم  الأيضاًكسره  إىل سبب

  .ال فاعله غاصب وليس ذلك مبغصوب و،الضمان بسبب الشرط

   حرمةى بأس يف املقام بذكر بعض الروايات الدالة عل الو



١٤

حسب اجلمع بني ، مثالً احلاكم أو وليه أو وارثه أو مالكه إىل وجوب رد املغصوب و،الغصب

 إالّ ،كانت بعض فقراا خارجة عن حمل البحث وإن هي و،نتربك بذكر رواية سلمة بن ذهيل و،دلةاأل

  . ذكره بتمامه تيمناًنة باستثناء االستبصار ثملشايخ الثالاحلديث ملا كان مذكوراً يف كتب اأن 

  :  يقول لشريح)عليه السالم(مسعت علياً : قال سلمة

إىل اليسار ممن يديل بأموال الناس ودفع حقوق الناس من أهل املقدرة واملطل وأهل املعك إىل انظر 

 )صلى اهللا عليه وآله( مسعت رسول اهللا  فإين،الديار ووبع فيها العقار، فخذ للناس حبقوقهم منهم، احلكام

 أعلمو، يهلسبيل ع مال فال ال ومل يكن له عقار وال دار من، نيمطل املسلم املؤسر ظلم للمسلم: ولقي

 منطقك وني بوجهكممث واس بني املسل، من ردعهم عن الباطل إالّ احلق على حيمل الناس الأنه 

 ،مع بينته ياملدعى ورد اليمني عل، س عدوك من عدلكأيي ال و،يطمع قريبك يف حيفك ال حىت جملسكو

 مل يف حدجملود  إالّ بعضى املسلمني عدول بعضهم عل أن اعلمو. ثبت للقضاءأ وى للعمىجلأ ذلك فإن

التضجر يف جملس القضاء الذي أوجب اهللا فيه  وياكإو، )١( ظنني أو معروف بشهادة زور أو ،يتب منه

 أو ،م حالالًصلح حر إالّ ،نيالصلح جائز بني املسلم أن أعلمو،  باحلقىقضحيسن فيه الذخر ملن  وجراأل

   ، حراماًأحلّ

                                                

). منه دام ظله (.)عليه السالم(مام ال نادراً يف زمان اإلإ يهذا يدل على عدم وجود سائر املعاص) ١(



١٥

مل حيضرهم أوجبت  وإن ،خذت له حبقهأحضرهم أ  فإن،مداً بينهماأ شهوداً غيباً ىجعل ملن ادعاو

 ىتحق من حقوق املسلمني ح أو ،حد من حدود اهللا أو قضية يف قصاصتنفذ  أن اياكو. عليه القضية

  . )٢(تطعم حىت تقعدن يف جملس القضاء الو، )١(شاء اهللا نإ على تعرض ذلك

، )عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم (عن الصادق، سناده عن حسني بن زيدإ ب،عن الفقيهو

 جعله اهللا طوقاً رضمن خان جاره شرباً من األ:  قال، حديث املناهي يف)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب 

  . )٣(يرجع ويتوب إالّ أن ،اهللا يوم القيامة مطوقاًى يلق  السابعة حىترض عنقه من ختوم األيف

 الروح الربزخيةى  ال حيس ا لعدم اشتماله علنسانلكن اإل، هذا العذاب يف الدنيا: أقول

  . )٤(﴾ يف بطوم ناراًونأكليمنا إ﴿: تعاىل وفهو مثل قوله سبحانه، خروية اردةاألو

  . غري ذلك ىل إ،)٥(جهنم حمليطة بالكافرين﴾إن ﴿و: ه سبحانهقولو

  . هذا التأويل إىل لكن ال حاجة، يف القرب فما بعده عله اهللا تعاىلجبول ؤقد يو

يتصرف يف مال  أن حدحيل أل ال: قال) فرجه عجل اهللا تعاىل (يف حديث عن صاحب الزمانو

  . )٦(هإذنغريه بغري 

                                                

). منه دام ظله (.)عليه السالم(مام هذا يدل على قلة املشأكل جداً يف زمان اإل) ١(

. ١ح من كتاب الغصب ١ الباب ٣٠٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ح من كتاب الغصب ١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

. ١٧٤اآلية : سورة البقرة) ٤(

  . ٥٤اآلية : سورة العنكبوت) ٥(

. ٤ ح من كتاب الغصب١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٦(



١٦

رسول اهللا ن إ :)عليهم السالم(عن أمري املؤمنني ، عن آبائه، ن أبيهع،  أيب عبد اهللاروي عنو

ين إأيها الناس :  فقال،ضباءعناقة ى هو عل و، يف حجة الوداع خطب يوم النحر مبىن)صلى اهللا عليه وآله(

 يوم أي :مث قال، تفعوا بهنا فمسعوا ما أقول لكماف،  بعد عامي هذا،ي هذافين ال ألقاكم بعد موقأخشيت 

 هذا الشهر يا رسول :قالوا ،فأي الشهور أعظم حرمة: قال، هذا اليوم يا رسول هللا: قالوا ،أعظم حرمة

حرمة  و حرمة أموالكم عليكم فإن:قال، هذا البلد يا رسول اهللا: قالوا ،فأي بلد أعظم حرمة: قال، اهللا

 ،فيسألكم عن أعمالكم تلقوا ربكم أن  إىلكم هذاة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلددمائكم كحرم

  . )١(اللهم اشهد: قال، نعم: قالوا ،هل بلغتال أ

مال  أو فمن نال من رجل شيئاً من عرض: قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، يف حديثو

مات فليتنصل من  كان قد وإن ،إليهيتنصل من كل ما كان منه ن أ و،وجب عليه االستحالل من ذلك

عليه ( قال مث، التنصل والتوبة و بالندمعز وجليطلع عليه   حىتإليهاهللا مما أيت  إىل ليتبو ،ورثته إىل لاملا

كانت قائمة يف ن إ مإليه يؤدأ أن ىلكين أر و،ولست أخذ بتأييد الوعيد يف أموال الناس: )السالم

ف أهلها مل يعر وإن ،العوض منهاى فوا املغتصب أعط وإن ،م منهاإليهيتنصل  ويدي من اغتصبها

  . )٢(فعل  مماعز وجلاهللا  إىل تاب و،املساكني والفقراء على تصدق ا عنهم

  أحيب أحدكم ، هإذنب إالّ حيلنب أحدكم ماشية أحد ال:  قال)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب و

                                                

. ١ ح من أبواب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٢ ح من أبواب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ج :املستدرك) ٢(



١٧

حيلنب أحدكم   فال،ا ختزن هلم ضروع مواشيهم فإمن، مشربته فتكسر خزانته فينقل طعامهىن يؤتأ

  . هإذنب إالّ ية أحدماش

 أن  إىل،أموالكم عليكم حرام وكمءدمان إ :قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عنه ، يف حديثو

  . )١(بطيبة نفسه إالّ ال ماله و مسلمئحيل دم امر ال: قال

 إليهرجعه أمث ، جرة لذلك االستيالءأال  و، آخرنسانشيء إلى  علإنسان استوىل أنه إذا مث الظاهر

  .ذا صدق عليه الغصب حق عليه التعزيرإ و،ضمان خارجا ال و، عليه الغصبصدق

التعب يف حتقيق  إىل  شرعية معلومة كي حيتاجأحكامالذي يسهل اخلطب عدم (: فقول اجلواهر

  . حمل تأمل)غريه واستلزم املشقة الشديدة بتلف املال وإن ،كتكليف الغاصب بالرد، نادراً إالّ معناه

  بعد كون املعيار املعىناإليهال حاجة  أنه قد عرفت و،ء تفاصيل يف تعريف الغصبقد ذكر الفقهاو

رف هو احلد الذي ع يف أذهان الزوركامل ألن ،أيضاًاللغوي  و الفقهائي املعىنإليهالذي يرجع  و،العريف

  . اهللا سبحانه العامل و،اللغويون تعاريفهم املختلفة وأخذ منه الفقهاء

  

                                                

. ٣ ح من أبواب القصاص يف النفس١ الباب ٣ ص١٩ ج:الوسائل) ١(



١٨

فلو منع غريه من ، كفي رفع يد املالك ما مل يثبت الغاصب يدهيال و( : الشرائعقال يف :)١مسألة (

منعه من بيع متاعه  أو ،بساطهى عود علقكذا لو منعه من ال و،مساك دابته املرسلة فتلفت مل يضمنإ

  . )تلفت عينه أو فنقصب قيمته السوقية

كان  وإن يعد غاصباً له الامى عليستقل بيده  أن الغري من دونى  علىتعد إذا :قال يف املسالكو

غريه من  وبساطه على عودقالمنعه من  أو ،مساك دابته املرسلة فاتفق تلفهاإمنه ما لو منع غريه من  و،آمثاً

  . بل اتفق معه هو يتم مع عدم كون املنع سبباً يف التلف و،عدم الضمان فيهما هو املشهور و،متعته فتلفأ

هو اختيار مجاعة من  و،فالوجه الضمان بتحقق السببية، ع معهالتلف متوق وأما لو كان سبباً

  .املتأخرين

  . ه حينئذ سبب فيه فإن،حصل التلف مثله ما لو منعه من بيع متاعه فتلف حبيث لوال املنع ملاو

  . فعدم الضمان متجه، حاهلاى صفته عل ومع بقاء عينه، أما لو نقصت قيمته السوقية

  .الضمان يف اجلميعى يف بعض فتاواه قو أنه  مع،ال يضمن قطعاًحينئذ نه إ :يف الدروس قالو

ضمان ل ما قواه الدروس من ا،ما استثناه املسالك من الضمان إىل ضافةالقاعدة باإلى مقتض: أقول

بل مثل ، ال يشمل املقامنه إ :يقال حىت حنوه و)اليدى عل(ـ دليل ليس خاصاٌ بلا ألن ذلك و،يف اجلميع

   حق ىيتو ال: )معليه السال(قوله 



١٩

قوله  و،)٣(يبطل حقوق املسلمني ال: قوله و،)٢(يبطل حق مسلم ال: وقوله ،)١( مسلمئامر

هو ، نسانحق هذا اإلى  من تو فإن،أشبه يشمل املقام ما و،)٤(فوا املغتصبوإن  :)عليه السالم(

منا إ وليس أمراً تكوينياًى فال يتو  وإالّ،ضامن أنه فيفهم منه، أشبه ما أو الشخص الذي منعه عن متاعه

  . هو أمر تشريعي

يكون  أن فالالزم بالداللة العرفية، حقه ي الذي تونسان تؤدي حق هذا اإلىخرأحيث ال جهة و

 ة الشك عن عدم حتقق الغصب يف الدابىنف أن ة بعدرعن التذك يلذا كان احملك و،الذي تواهى احلق عل

  . إشكالفيه  و،ال يضمن: عض علمائناقال ب ،هل يضمن و: قال،املتقدمة

 كان سبب آخرن إ يلزم من عدم كونه غاصباً عدم كونه ضامناً ال أنه منه يعلمو( :قال يف اجلواهر

  . )غري الغصب

 لعدم تفويت مال عليه ،ينبغي التأمل يف عدم ضمان نقصان القيمة السوقية ال( :بعد ذلك أما قوله

 أيضاًعدم ضمان منافع احلر ن إ :فريد عليه، )اًإمجاعمن منافع احلر من هنا مل تض و،تسبيب أو مبباشرة

، سه الظامل ظلماً عشرة أيامبفح، يقوت عياله و يكتسب كل يوم ديناراًنسان كان هذا اإلفإذا، حمل نظر

مكان إ يوجب عدم دلةبعض األ إىل استناد الفقهاء و، منافعهيضمن هذا الظامل عشرة دنانري فلماذا ال

  . أيضاًلذا اخترنا ضمان عمل احلر  و،حمتمل االستناد ألنه ،مجاعاإلى اد علاالعتم

                                                

. ٥ ح من نوادر الشهادات٣ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٢ ح من كيفية احلكم٢ الباب ١٩٨ ص٢ ج:املستدرك) ٢(

. ٩ ح من أبواب عقد النكاح٦ الباب ٢١٠ ص١٤ ج:الوسائل) ٣(

. ١ ح من كيفية احلكم١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



٢٠

  .حنوه و)ىال يتو(ناه من دليل رما ذك إىل  ناظرأيضاًغريه بالتسبيب  ولعل استدالل الشهيدو

 إىل اًإنسان ىاً لو دعإنسان أن  من،الضمان باملالك ما يف كتاب الدياتى  اليت تدل علدلةمن األو

والضمان ،  الداعي ضامناًنسانكان اإل، وقع يف البئر أو  فعقره الكلب،ر حمفورةئب أو ه كلبفي وداره

  . أيضاًلكن مناطه موجود هنا ، مل يكن يف املالن إ الدليل و،من جهة التسبيب إالّ ليس

 غنبتبعاً للشيخ يف املكاسب يف خيار ال ،)١(ضرر الولذا استدل احملقق الرشيت يف امللتقطات بدليل 

 يرتل أن ذب يف كلمات الشارع البدكنفي الضرر حبكم امتناع ال أن اللة هولدوجه ا(:  قال،العيبو

يقع مقدمته بتصديق  حيث ما قضية ذلك وجوب جربانه و،حصل إذا  الضرر حبالهىقبي ال أنه على

  . الضرر املتدارك ال يعد ضرراً عرفاً ألن ،الشارع

فحيث ، مثمنا غايته حصول اإلإ و،يقتضي جربانه بعد وقوعه ه ال فإن،هذا غري التحرمي الصرفو

  .تداركه ومسلم وجب جربانه على يتحقق ضرر

كما يظهر من ، مكان جعله من بيت املالإوجوب اجلربان أعم من تغرمي الضار نفسه ب أن ىدعوو

ى صل القاعدة علألة الكالم هنا يف دال ألن ،ردة يف املقاماغري و، يف القوانني ) اهللاهرمح( احملقق القمي

 ،غري ذلك من احملتمالت أو بيت املال أو على الضار على أما كونهو، وجوب جربان الضرر يف اجلملة

 األولتعيني االحتمال ى  القائم يف آحاد املسائل علمجاعمثل اإل ،ىخرأ أدلةو ،خرأقواعد  إىل فريجع فيه

  هذا غري ما يوجه به داللة  و،بعد ثبوت أصل اجلربان

                                                

. ٣ ح من كتاب أحياء املوات١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٢١

  .ىانته ،)١()الضمان يف أمثال املقامى احلديث عل

 الذي هو مصدر هذا احلديث )صلى اهللا عليه وآله(لذا النيب  و، القاعدة هو ما ذكرهىن مقتضإف

خر آ ليالًد مل يذكر )صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن مع، )٢(نصاري شجرة مسرةلقلع ذلك األ استدل به

تلك ى اجلزئية على طبق الصغر) صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن يث العرف يستفيد من احلد فإن،لذلك

  . الكلية اليت قاهلاى الكرب

 ،فغري ظاهر الوجه، بيت املال على يكون اجلربان أن غريه من احتمال أو أما ما ذكره احملقق القمي

  . كبرياًبل هو بعيد عن الفهم العريف بعداً، ضرار بعض الناس ببعضإشأن لبيت املال يف  الإذ 

 ،من باب املثال أنه الظاهر ) مسلم وجب جربانهىعل فحيث يتحقق ضرر( :قول احملقق الرشيتو

الكافر احلريب يف حال احلرب على  إالّ  حيرم الضررسالم اإل فإن،بني غري املسلم وفال فرق بني املسلموإالّ 

 عن البحث واليت حنن هنا يف غىن، حنوه وت بالقصاصاضرار من اإلفيما استثين وإالّ ،مبوازينه املعروفة

  . غريها وموضعه اخلاص كرسالة الشيخ إىل  راجعضرر الالبحث حول دليل  ألن ،عنه

 ىوبال يتو، يف الضرر بالال حيكم عليهما الضرر العرف حىت أو حيث كان املرجع يف احلقنه إ مث

 مثالً،  يف كمية احلقأيضاًيزان العرف اذا رآه حقاً فامل و،ال أو العرف يراه حقاً أن فامليزان، يف احلق

 غري العامل نسانهذا اإل إذ ،ذلك احلابس حق مايلى  مل يكن علإنسانحبسه  إذا  الذي ال يعملنساناإل

يعطيه  أن سه كان عليهبفح، اً كل يوم بعشرة دنانريب يعمل طبينسانذا كان هذا اإلإ و،ليس له حق عرفاً

  . كل يوم عشرة دنانري

                                                

.٤ص: كتاب الغصب، للرشيت) ١(

. ٦٥١ ح١٤٧ ص٧ ج: التهذيب،٨ ح٢٩٢ ص٥ ج:الكايف) ٢(



٢٢

  .  حبسه أعطاه كل يوم ربع دينارفإذا،  يعمل كل يوم بربع ديناركان عامالً إذا أما

  فإنسهبفح، عمل محاالً إذا جرة صغريةأ و،عمل بستانياً إذا جرة كبريةأ بني نسانذا كان هذا اإلإو

 ،وم ديناراًيعطيه كل ي أن فالالزم ،هل يعمل بستانياً، سهبمل يكن ح إذا اذا كان يعملم أنه ىالعرف ير

  . يعطيه كل يوم ربع دينار أن فالالزم ،يعمل محاالًأو 

 ال وتركها ألنه نفع اتيس  الإنسان حاجزاً أمام دار إنسانجعل  إذا ه فإن،هذا مثله مثل الدارو

فوت نه إ فال يقال، دار حاجزاً ليس عليه حق مايلال هذا الذي جعل أمام  فإن،هاإجيار ويريد سكناها

 داره إجيار يريد نسانكان هذا اإل إذا أما.  بصاحب الداررأض و،ق صاحب الدارحى وتو، منفعة الدار

  . عليه مائة فإن،املائة وجيارفجعل احلاجز مما حرمه من اإل، مبائة

استأجرت  إذا الدارحيث إن ،  الختالف االنتفاع من الدار، داره بعشرينإجيارذا كان يريد إو

يدفع للذي منعه  أن  فعليه،جرة عشرينهل البلد كانت األت ألذا استأجرإ و،جرة مائة كانت األرللزوا

الذي قدر الضرر  و،فوته و الذي تواهقدر احلق عرفاً ألنه ،هكذا وهل البلد عشرين الدار ألإجيارعن 

  .أضره بصاحبها

ع املن أن  حىتجياريكون مريداً لإل ه قد ال فإن،هبما أش أو دابته أو  سيارتهإجيارمنعه عن  إذا هكذاو

  .  حلقهفليس هذا توياً، وعدمه سواء

 ال يسبب صدق رادةجمرد اإل إذ ،رادة تقع يف اخلارج ال جمرد اإلإرادةه إجياركان يريد  إذا أما

   كان يريد فإذا،  كان ضامناً،الفوت والضرر ويالتو



٢٣

ريد ذا كان يإ و،كان ضامناً لعشرة، جرة عشرةاأل و،النجف إىل  من كربالءمثالً سيارته إجيار

   .مثلةغري ذلك من األ إىل ،ه أضره مبقدار عشرين فإن،جرة عشروناأل والكاظمية إىل ها من كربالءإجيار

حصل مبنع  إذا من هنا يترجح احلكم بضمان نقص القيمة السوقية للمتاعو( :الرياض يقال يف حمك

الفائت ليس  ألن ،ن قطعاًمل يضم أنه ل املتقدمئذكر القا و،صفتها ولو مع بقاء العني واملالك عن بيعه

ضرار املنفي هو صدق اإل وى،فيما مض وهو كما تراه الحتاد وجه احلكم بالضمان هنا و،مبال بل اكتسابه

لعله لذا اختار الشهيد يف  و،يقتضي ختصيص الضرر املنفي مبا يكون متعلقه ماالً ليس فيه ما و،شرعاً

 وفاقاً للمشهور كما يف املسالك، ضمان مطلقاًل يف الدروس عدم اىقو وإن ،بعض فتاواه الضمان هنا

   .ىانته )الكفايةو

االجنبار ى ة علفاستفادة الضمان من القاعدة املزبورة متوقن إ( :فقول اجلواهر، هو كما ذكرهو

 معىنى عل )١(سالمالضرار يف اإل وعدم مشروعية ما فيه الضرر إالّ ال اقتضاء هلا إذ ،صحاب األىبفتو

ائه وجوبه يف ف انتإرادةى هو امنا يقتضي حرمة ذلك ال اجلرب بالضمان املتوقف عل و،هجيادإالنهي عن 

 إرادةى بل ميكن دعو، نفيه إىل أقرب اازاة ألنه ، جرب ما حيصل منه فيه بالغرامةإرادةى الدين املرتل عل

دون اجنبار من ، ال يصلح دليل كذلكى ذلك كله كما تر إالّ أن ،بال جتاوزى ذلك حقيقة من النف

  .  حمل تأمل،آخر كالمه إىل ،)خبالفهى  عن الفتوفضالً، صحاباألى بفتو

                                                

. ٣ ححياء املواتإ من ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٢٤

من أين ذلك  و،االجنبار إىل الحاجة و،أشبه ماو )١()ىال يتو( و)ال ضرر(ذ قد عرفت الداللة من إ

ند الس أو يضر بالداللة جتهاد ال من باب االصحابمجاعة من األى فعدم فتو، بعد الظهور حبجية السند

  . القاعدةى غريه هو مقتض وفالقول بالضمان يف صوريت التسبيب، واردكما يف سائر امل

  . )ركب دابته ضمن أو ،بساط غريهى أما لو قعد عل(: مث قال الشرائع

سواء ، ركوب الدابة والبساط على  يف حتقق الغصب مع اجللوسإشكالال (: قال يف املسالكو

حيث  وجه العدوانى لتحقق االستيالء عليه عل ،أزعجه أم ال وضراًك حالسواء كان املا و،قصده أم ال

فال يكفي جمرد ، رمبا قيل باشتراط نقل املنقول يف ضمانه و،به يف الضمانى حيث يكتف قاًلمط أو ،نعتربه

 ذلك هو القبض يف البيع أن  إىلنظراً، البساط كذلكى اجللوس عل و،ينتقل به أن ركوب الدابة من غري

  . آخر كالمه إىل ،)جوابه منع عدم حتقق القبض مطلقاً بذلك و،ن املنقوالتممثاله غريه كأو

أشبه  ما و،)٢(يتؤد حىت خذتأاليد ما ى عل  مثل فإن،النقل ال خصوصية له إذ ،هو كما ذكرهو

  . مل يكن نقل وإن الغصب يشمل املقامى مما علق احلكم عل،  الغصبأدلةمن 

فرش يف  مثالً، الغاصب أذهب احترام املال أو كان املالك إذا ك ما من ذليستثىن أن ينبغي، نعم

   فرش نفسه أو احلرم املطهر سجاداً مغصوباً

                                                

. ٥ ح من نوادر الشهادات٤٦اب  الب٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٤ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك. ١٢ ح من أبواب الوديعة١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ٢(



٢٥

 يف مثل هذا املورد حيث أذهب املالك احترام مال  فإن،املرور عليه أو منع الناس من اجللوس عليهو

 على يكون ضمان ال، اشرمن املبى يكون السبب أقو و،حيث أذهب الغاصب احترام ذلك أو ،نفسه

، حيث الناس هلم احلق يف العبور، وضع السجاد يف الشارع إذا كذلك و،املاشي أو  اجلالسنسانهذا اإل

ى قد نبهنا عل و،لو كان الفاعل لذلك غاصباً و،حقهم يسقط بسبب هذا الفراشن إ :يقال أن ميكن فال

  . )الفقه(ذلك يف بعض مباحث 

بل يف كل مقام اعترب ، حقيق عدم اعتبار النقل يف قبض املنقول يف املقامنيالت(: لذا قال يف اجلواهرو

   .ىانته )مل حيصل فيه نقل وإن ،بدونه وبل ثبات اليد بتصرفإلتحققه عرفاً بالقبض الشارع فيه 

كان مقعداً فأركبه  إذا  كما،يعد غاصباً ه ال فإن،الركوب اضطرارياً أو كان اجللوس إذا كذلكو

 ،فراش الغريى  علإنسانأجلسه  أو ،يعد السبب مناإ و،يعد غاصباً  هذا ال فإن،بة بدون اختياره الداإنسان

  . ةمثلغري ذلك من األإىل 

وجبه أ ومتاعاً من رجلى يف رجل اشتر، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، أما خرب عقبة بن خالد

: قال ، فسرق املتاع من مال من يكون، اهللاشاء نإاً دآتيك غ: قال ،مل يقبضه وترك املتاع عنده أنه غري

أخرجه من بيته فاملتباع فإذايقبض املتاع وخيرجه من بيته،  من مال صاحب املتاع الذي هو يف بيته حىت 

  . )١(إليهيرد ماله ضامن حلقه حىت 

 يتحقق القبض ال أن ال، بض من مال مالكهقالتلف قبل ال أن من جهة أنه فقد ذكر يف كتاب البيع

  . خراج من البيتباإلإالّ 

                                                

. ١ ح من أبواب اخليار١٠ الباب ٣٨٥ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



٢٦

  . يضمنه الغاصب كما يف الشرائع ويصح غصب العقار أنه  يففال خالو إشكالال نه إ مث

  . بقسميه عليهمجاعاإلن إ :يف اجلواهرو

ثبات اليد إلعدم تصور ، من عدم تصور غصبه، يوسف أيب تلميذه وحنيفة أيب وذلك يف قبال قول

  . مكان كما هو واضح يريد اإل)يصح(ـ بري الشرائع بتع و،ضعف هذا الكالم واضح و،فيه

  :  الروايات اليت ذكرناها سابقاً، املتقدممجاعاإل والعرفية إىل ضافةيدل عليه باإلو

   .)١(أرضب شرباً من صمن غ: )عليه السالم(مثل قوله 

   .)٢(اًأرضمن غصب : قولهو

  .)٣(فدكاً) عليها السالم(غصب الصديقة : حديثو

  .  غصب كل شيء حبسبه فإن،آخر ذلكإىل 

  . املالكإذن من دون ثبات اليد عليه مستقالًإيتحقق غصبه ب و:لذا قال يف الشرائعو

الدخول بالعقار يف يتحقق الغصب نه إ( :حيث قال، قد ظهر مبا تقدم وجه النظر يف كالم القواعدو

قد يتحقق  إذ ،) يزعج مل يضمنملو دخل ال بقصد االستيالء أو ،مل يدخل وعجز أ فإن،زعاج املالكإل

ترك مالك البستان يف  وإنسانبستان  على  السطاناستوىل مثالً، مل يرتعج املالك وإن الدخولبالغصب 

ن فإ، غريه أو  الذي يتفرج يف البستان سواء كان صاحب البستاننسانكاإل أو ،كأنه عابر سبيل البستان

  حيقق عدم  زعاجه الإعدم  وعدم انزعاجه

                                                

. ٢ ح من كتاب الغصب٣ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٢ ح من كتاب الغصب٣ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ٣٧١ ص: ومفاتيح اجلنان، ط إحقاق احلق باكستان٣٦ ص:االستغاثه: انظر) ٣(



٢٧

  . غصب بعد حتقق صدق الغصب بسبب االستيالءال

 ةمدخلي القصد الن إ :يقال أن فينبغى، )مل يزعج مل يضمن ودخل ال بقصد االستيالءأو ( :أما قوله

هذا املوضوع  و،الغصب موضوع عريف إذ ،زعاج للمالكإ ولو مل يكن انزعاج و،عد عرفاً غاصباً إذا له

 على قصد ضعيف االستيالء إذا كما، مع القصد يتحقق حىت  القد و،بدون القصدو ل وريف قد يتحققعال

، يعد ذلك غصباً عرفاً فال، لكن صاحب لبستان كان قوياً ال خياف، دخل يف البستان وإنسانبستان 

 ،صاحب البستان ضعيف نأو يقو أنه  الداخل زعمكان وإن صاحب البستان هو املتسلطحيث إن 

   .يعد غصباً عرفاً  مثل هذا الفإن

 كالبيت الذي ،الدار مبوضع التصرف وهل خيتص الغصب يف مثل العقار: امللتقطات قالن إ مث

 إىل يكفي التصرف يف البعض يف صدق الغصب بالنسبة أو ،الساحة اليت وضع فيها شيئاً و،جلس فيه

صب من يفصل بني املواضع املقصودة بالغ أو ،وضع غري املتصرف فيهاامل إىل لو بالنسبة ومجيع الدار

  . دون الثايناألول إىل فيتحقق بالنسبة، غري املقصودة والدخول فيها

بعضه  على ة حبيث يعد وضع اليدي وحدة حقيقشياءلبعض األ أن شبهة يف النه إ :حتقيق ذلكو

 العقار ولبعض آخر وحدة عرفية كالدار و،أشبه ذلك ما والبساط والكتاب و كالثوب،تصرفاً يف الكل

  .  متباينة خارجية تعد عرفاً شيئاً واحداًأمور إىل ع احنالهلاا م فإحنومهاو

جزاء اقترن مع قصد خالف غصب بقية األ إذا شياءاء مثل هذه األزجأغصب بعض  أن الظاهرو

 مع قصد ،دخلها قاصداً غصب بعض بيوا متصرفاً فيه ودار على فلو استوىل، اختص مبورده املخصوص

  ضمن يمنا إ و،ال ضمان له و،يس بغاصب لغري املتصرف فيهفهو ل، خرعدم غصب البيوت األ



٢٨

 املتقدم عليه صدق الغصب باملعىن على يف ذلك عدم مساعدة العرف السر و،املتصرف فيه خاصة

 )القهر وعدم االكتفاء مبجرد االستيالء و، بعد ما عرفت من اعتبار التصرف الفعلي فيه،غريه إىل بالنسبة

  . ىانته

كما لو خاف املغصوب منه ،  ذلك غصباً للكلغصب البعض وعدأنه إذا   القاعدةمقتضىو

منا قصد غصب إ أنه هو علم و، دخل غرفة من دارهراجلائ مثالً، غاصب للكل وه ضامن للكل فإن،فهرب

 عدنه إذا إ إذ ،غصب الكلنه إ ه يقال عرفاً فإن،خاف بطشه املسبب من وروده لكنه، الغرفة من الدار

  . نفع القصد يف عدم جعل الكل مغصوباًاستيالًء مل ي

ه  فإن،قصد الغاصب البعض و،مل يكن استيالء عريف و مل يكن خوفيعىن، مل يكن كذلك إذا أما

  . يعد ذلك البعض الذي مل يقصد غصبه مغصوباً ال

 فإذا، اجلائر دخل غرفة مثالً، غصب الكل يف كونه غصباً للكل أنه نعم ال ينفع زعم املغصوب منه

لكن حيث ،  كان يبقي يف الدار يف سائر غرفها،منا قصد غصب غرفة فقطإ أنه  يعلم املغصوب منهكان

مل يكن استيالء  إذا غاصب للكل أنه  الزعم ال يصحح فإن،غصب الكل أنه ب باعتبارريعلم ذلك ه ال

اجلائر مل بينما ،  غصب دارهأيضاً أنه غصب اجلائر دار زيد فزعم عمرو إذا فهو مثل ما، عريف للكل

بطالناً  وتفويتاً ومل يكن توياً حلقه أنه  كما،عمه ال يسبب صدق الغصبزن جمرد إف يغصب دار عمرو

 أن حيث قد عرفت و،ليس املوضع من املستثىن و،ما خرج بالدليل إالّ  مدار الواقع دائرموراأل  فإن،حلقه

  نعلم  مل فإذا،  يكن تصرفمل وإن الغصب تابع للصدق التابع لالستيالء



٢٩

عدم  أو ،فال مدخلية لقصد العدم، تابع للصدق العريف أنه فالظاهر ، قصدهذا املستوىل أن هل

  . قصد الوجود يف شيء أو ،القصد

 ،أيضاًهل يعترب مع ذلك قصد الغصب و( :حيث قال، وجه النظر يف كالم احملقق الرشيت منه يعلمو

حنو  وغيبته و مبوته،فيما لو جهل حال الغاصبيظهر الثمرة و،  فيه تردد،يكفي عدم قصد اخلالفأو 

 فالظاهر عدم الغصب، فلو علم عدم قصد غصب غري املتصرف فيه ،األولال يبعد رجحان  و،ذلك

كما ،  بغصب الكلهلكن ميكن ظهور فعل الداخل الغاصب للدار يف بعض بيوته يف قصد، ضمانلعدم او

 الثمرة يف حال ىحينئذ فتبق و، يف غري املقامفعالهر األلو مل يعتمد بظوا و متابعة هذا الظهورىميكن دعو

  . انتهى )هأفعاليعتد بظواهر  يكون اهول احلال ممن ال إالّ أن ،خيفى كما ال الشك

جراء إقال بي حىت التردد على تترتب ال و،عدماً والقصد وجوداً على  العرفية ال تترتبمورن األإف

  . منها ـ هإطالقب ـ نشائية اليت ليس الغصب اإلمورصدية هي األق المورمنا األإ و،صلاأل

، تقييده بقصد االستيالء لالحتراز عن الداخل ال بقصدهن إ الظاهر(: ذكره اجلواهر بقوله أما ما

  . ىانته )ه ليس بغاصب عرفاً قطعاً فإن،مثالً ليتخذ مثله إليهبل لينظر 

  . غاصب أنه زعم صاحب الدار وإن ،غاصببالداخل بقصد النظر ليس  إذ ،فهو كما ذكره

  ،  ذلكىغاصب كف أنه شروده مما يعد عرفاً وسبب ذلك خوفه إذا نعم
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ذلك باالستيالء لصدق الغصب  و،منا مدار الصدقإ و،عدم القصد ومر دائراً مدار القصدفليس األ

  . حنوه وبل يكفي يف الضمان صدق التفويت، عرفاً كما تقدم

دمت الدار يف  فإ،مل يكن غصباً عرفاً و،قصد اختاذ مثلها يف دارهلو دخل الدار ب أنه بذلك ظهرو

  . مل يكن ضامناً تلك احلال

فعن ، لكن لو ادمت يف تلك احلال(: وجه النظر فيما نقله اجلواهر عن التذكرة قال منه يظهرو

بني يدي  من كما لو أخذ منقوالً، قد حصل التلف يف يده أنه  ينشأ من،إشكالالتذكرة يف الضمان 

 على حقيقية كاليد العقار حكمية ال على من الفرق بينهما بأن اليد و، يضمنه فإن فتلفإليهلكه لينظر ما

  . انتهى )هو قصد االستيالء و،العقار من أمر آخر على يف ثبوت اليد فال بد، املنقول

 االستيالء جمرد القصد بأن يستويل بدون إذ ،مع فعليته كما هو واضح مراده قصد االستيالءو

 ،ذا مل يتحقق االستيالء مل يضر قصدهإ و،قصده  حتقق االستيالء مل يعتربفإذا، الفعلي ال حيقق الغصب

 ال إذ ،غاصببفليس  وي بقصد االستيالءقال على املعيار الصدق فلو دخل الضعيف أن حيث قد عرفتو

  . تمكن من حتقيقهيأثر لقصد شيء ال 

ال  و،فاملتجه كونه غاصباً للجميع، لياً حبيث اضمحلت يدهالضعيف مستو على لو دخل القويو

  . ذلك إىل ملاعتقدم اإل و،كما ذكره اجلواهر، عدمه وزعاجفرق يف هذين املوضعني بني اإل

 ،صباًغصدق االستيالء كان  و،أشبه ما أو دكانه أو بستانه أو اً عن دارهإنسان إنسانخرج ألو و

  يه أمورل اجلائر مرسأ إذا كما، مل يدخل أو سواء دخل
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مل يصدق االستيالء  وإن ،ما أشبهأو  تكون من ممتلكات اجلائر أن خرجوا من يف دورهم بقصدأف

، ما أشبهأو أو حية  سبعاً أو ألقي يف داره أسداً أو أخرجه عن داره بأن خوفه إذا كما، مل يكن غصب

  .  يستفاد من العرفكما، يكون غصب يكون االستيالء ال ه حيث ال فإن،مما انزعج فخرج

خر واآل أحدمها قوياً أو ،كالمها ضعيفاً أو ،املرتعج كالمها قوياً ويكون املستويل أن فرق بنيوال 

 أن ي عليها بزعم القواستوىل وفأخرج قوياً من داره ي نفسه مبظهر القوأظهر وجاء ضعيف مثالً، ضعيفاً

 أو ، القوة بأنه مربوط بدولة كذاأظهرمنا إو قوياًمل يكن يف الواقع  وإن ،ه غاصب فإنمنه ىأقو املستويل

 عن الذي انزعج يجهل القو و،قد حتقق واملناط يف حتقق االستيالء احملقق للغصب إذ ،مثالً بعشرية كذا

  . واملزعج ضعيف قويحيث إنه ، يكون غصب ال أن يوجب داره ال

القوي  أو ،مل يدخل وقوي ملثلهولو أزعج ال(: وجه النظر فيما يف اجلواهر من قوله بذلك يظهرو

 قبض العقار يكفي فيه التمكن من التصرف أن  ينشأ من،إشكالففي حتقق الغصب ، الضعيف كذلك

يكون  أن فيجب، بذلك يدخل حتت يد املشتري يف ضمانه و،كما سبق يف البيع تسليم املفتاح والتخليةو

االستيالء ن أ ومنا يتحقق بالدخولإلغصب العرف قاض بأن ا أن كما، هذا القدر كافياً يف صدق الغصب

، املسألة موضع تردد و، التحرير جزم باشتراط الدخولويف، حنو ذلك قال يف التذكرة هنا و،به حيصل

  . آخر كالمه إىل ،)زعاج الضعيف القويإال يتصور و

   القوي بذلكوعلم ، دخل الضعيف دار القوي اخلالية أنه إذا ومنه يعلم
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،  هذا الضعيف غاصب فإن،لكنه مل يطارده ملصلحة له يف عدم املطاردة، عيفض أنه كان يعلمو

  . عدم صدقه ومنا املعيار صدق الغصبإ و،القوة وفليس املعيار الضعف

العرف  إىل صدق أخذ اليد و يف صدق الغصبمريكال األإ األوىللعل و( :لذا قال يف اجلواهرو

 على كشف العرف يف صورة دخول الضعيف ضرورة عدم حصول ،الذي هو املرجع يف حنو ذلك

االستيالء  أنه  على عدم حتقق الغصب به بناًء فإن،ثبت يده عليه وما تصرف فيهى واستيالئه عل القوي

أوضح من ذلك استيالء  و،ثبات اليد من الضعيفإ وتنايف صدق االستيالء قوة املالك ال إذ ،ممنوع

   .ىانته )يف دار املالك القوي اخلالية عنهالضع

ففي ، لو كان الساكن ضعيفاً واملالك قوياً(:  قال،وجه النظر يف قول احملقق الرشيت ومنه ظهر

 ووجهه عدم حتقق االستقالل واالستيالء املعتربين يف ،مع حضور املالك القواعد عدم الضمان والشرائع

كما ،  بتمريضهقيل مشعراً إىل معة نسب عدم الضمانللكن يف ال، الضعف واحلضور الغصب مع معىن

ى بناًء عل، ولعله لقاعدة اليد، غيبته ومن غري تفريق بني حضور املالك، فهمه يف الروضة بقول مطلق

بل يف . مما الاستقالل هنا وال استيالء، أشباههما والساهي والناسيوم وسخذ بالجرياا يف مثل يد اآل

يرفع الغصب  الدفع الى وقدرة املالك عل، العني اليت انتفع بسكناهاى ووجه ظهور استيالئه عل: الروضة

   .ىانته )١()اليستلزم حتققهن احتقق العدو و،وفيه منع حتقق االستيالء، مع العدوان

ى  بعد تصرحيه يف الروضة بظهور استيالئه عل،تعليله بأن ذلك من جهة اليد غري وجيه: ذ أوالًإ

  . كما ذكره يف كالمه، العني

                                                

.٨ص: كتاب الغصب، للرشيت) ١(
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 يكون استيالء كما ذكرنا يف قد إذ ،غري ظاهر الوجه )منع حتقق االستيالءوفيه (: قولهن إ :ثانياًو

ى يسم غصباً والى يسم فهل هذا ال، يدفعه القوي ملصلحة ال و،ملك القوي على الضعيف يستويلأن 

  . فيتبعه حكمه الغصب وشك يف صدق االستيالء ه ال فإن،استيالًء

وأما قاعدة اليد ففيها مؤاخذة ملنع حتقق (:  قالحيث، خروجه النظر يف كالمه اآل من ذلك يظهرو

 دار غريه عدواناً يضمن من دخل ولذا ال، مع عدم حتقق االستيالء اليد يف مثل الدار من غري املنقوالت

، العقار وحنوها أو رضاأل أو جمرد الدخول يف الدار ألن ،غراض غري السكىنلغرض آخر من األ أو عبوراً

   .ىانته )يداً ود يف العرف تصرفاًيع  الأيضاًتفاع  واالنبل وجمرد السكىن

  . هو استيالء: ذ فيه أوالًإ

من ى يسم فهل ال،  يف صدق حتقق اليد عرفاًإشكال لكنه ال،  فرضاًمل يكن استيالًء وإن :ثانياًو

  . يد له عليها ال أنه دخل دار غريه وسكنها

سواء ، سكنها مع ذلك الغري وغريه عنوةان دار اثندخل  إذا كما، حال االشتراك مما تقدم ظهرو

لكن مل ، كان مالك الدار قوياً ذاإيف مثل ما  حىت خر ضعيفاًواآل قوياً أحدمها أو ،قويني أو كانا ضعيفني

 يف هذه الصور  فإن،يتمكن عليه  منه فالىأقو أنه  أو،قوي مثله أنه زعم ألنه  أويطرد الداخل ملصلحة

الداخل مبقدار ما يراه العرف  على فيكون، يف توزيع الدار بينهمايشترك الغاصب مع صاحب الدار 

  . وقد يكون بقدر الربع، وقد يكون بقدر النصف، الثلث فقد يكون بقدر، غاصباً

  هل غاصب  أنه شك يف إذا كما، نقصاا وولو شك يف زيادة النسبة
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قل اً بأصل األرضاصل معألليس هذا ا و،قلصل األاأل أن  القاعدةىفمقتض ،ثلثها أو لنصف الدار

فال أصل بالنسبة  أما صاحب الدار، هذا هو الضامن الذي جيب عليه الدفع ألن ،يف جانب صاحب الدار

  .مما يؤثر شرعاً يف شيء، إليه

 زيد غصب دار عمرو مثالً، املستويل على االستيالء أو الساكن على فرق بني الدخول الو

حيث أصبحا ،  يف غصبه الداراألول خالد واشترك مع الغاصب فجاء، باستيالئه عليها بدون دخوهلا

ى عل يستويل أو ،الدار مرة واحدة على يستويل أن من غري فرق بني، ه يكون الضمان بينهما فإن،غاصبني

  . لتحقق الغصب بكال الدخول واالستيالء بدون الدخول كما تقدم، الدار تدرجياً

  .  بدون استيالءخر داخالًواآل،  بدون دخولكان أحدمها مستولياً إذا كذا احلال وبل

كونه  و،الضعيف مستولياً من اضمحالل يد املالكى أما ما ذكروه يف صورة دخول القوي عل

ميكن  ذإ ،كما قاله اجلواهر،  ال صورة عدم اضمحالل يد املالك،ادهم ما هو الغالبفمر، غاصباً للجميع

 إالّ أن اللهم(: لذا قال أخرياً و،ده خارج عن الفرضعدم رفع ي و،منعه مع فرض بقاء تصرف املالك

ورمبا يشهد لذلك ما ، استيالئه ويكان اجلميع يف يد القو و،وجه مل يبق له يد أصالًى يفرض دخوله عل

   .ىانته )هذا الوجهى خ من فرضه علعن بعض النس

  : ض أربعةوهذا فالفرعلى و

  . اًإطالقاضمحالل يد املالك : األول

  . اًإطالقدم اضمحالل يده ع: الثاين

  . اضمحالل يده بقدر النصف: الثالث
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  .قلبالقدر األ أو ،كثرمنا بالقدر األإو، بقدر النصف اضمحالل يده ال: الرابع

  . ولكل حكمه كما هو واضح

  فإن،لو سكن الدار مع مالكها(: حيث قال ،ومما تقدم يظهر وجه النظر يف قول احملقق الرشيت

عدم الضمان  أو ،النصف أو ،ي ضمانه الكلفالغاصب الساكن فى يعين غري قوي عل، اًكان املالك ضعيف

وجه  على الساكن اامع للمالك غري متصرفن أ وواملختار يف املسألة أوسطها،  وجوه وأقوال،مطلقاً

   .ىانته )من ذلك يظهر وجه القولني و،فيكون ضامناً له خاصة، يف النصف إالّ االستيالء واالستقالل

فيكون حكم الغاصب حكم ، خيرجه ملصلحة منا الإو، والغاصب ضعيفاً ذ قد يكون املالك قوياًإ

  .بعضهاى عل أو ،الدارى مستول علنه إ يقال الحيث إنه اخلادم يف الدار 

دخل اجلائر مكاناً  إذا كما تقدم يف مثال ما، شأن له  حبيث يكون املالك ال،وقد يكون العكس

  .  بأن اضمحلت يده،شأن له ال  عبيده وخدمهفصار املالك كأحد

ى وقد يكون عل، شاعةحنو اإلى ويف هذا احلال قد يكون عل، مر بني املالك والغاصبوقد يكون األ

كل واحد اختص بنصف  أو ،نصفها يف يد املالك مشاعاً وفيكون نصف الدار يف يد الغاصب، حنو املعني

، حنو الكلي يف املعني أو على شاعةحنو اإلى سواء عل، قلاألخر بواآل كثراختص أحدمها باأل أو ،الدار

  .  ختتلف يف هذه الصورحكامواأل

 بيد املالك يف أيضاًكانت  ووسيأيت هلذا مزيد توضيح يف مسألة الدابة املغصوبة اليت غصبها الغاصب

  فاحتمال احملقق الرشيت القرعة غري ظاهر ، اجلملة
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  :  قال،الوجه

 ،خرالطرف اآلى خر عل ويد اآل،أحد طريف كتاب وثوب وحنومها على حدمهاكان يد أ إذا كما(

 على الداللة على وال، ملكية الطرف اخلاص الذي تعلق به على وجه للقول بداللة كل واحد ه الفإن

 على يدل حىت كما يف الفرض السابق،  لعدم تعلقه بكل جزء جزء من متام العني،شاعملكية النصف امل

مثل هذا  ألن ،النصف املشاع مجيعاً كترتيل البينتنيى فالظاهر ترتيلهمها عل. املشاعملكية النصف 

ذلك ى ما يدالن علأ إالّ ،ملكية الكل فعالًى مل يكشف عن االختصاص املطلق الدال علن إ التصرف

، رد يف متام ذلك املورضاسباب الشأنية يف مورد واحد شخصي التزاحم والتعقضية اجتماع األ و،شأناً

   .ىانته )غريمها مجعاً أو التنصيف أو القرعة إىل خرفريجع يف أعمال أحدمها دون اآل

ولذا قال يف ، يسكن غريه أن  أو،يسكن الغاصب بنفسه أن فرق يف املسألة السابقة بني وال

  ).كذا لو أسكن غريهو( :الشرائع

 ق بني جهل الساكن باحلالر من غري ف، منه والرخصةذنبعنوان اإل(: وعلق عليه اجلواهر بقوله

مل يكن  وإن ،األول منهما ضامن يف كالً أن كما، كان يف الثاين يكون كل منهما غاصباً وإن ،علمهو

، مال الغري بغري حق يف الواقع على استيالئه وثبات اليدإضامن ب إالّ أنه ،اجلاهل غاصباً لعدم علمه باحلال

   .ىانته )مل يسم غاصباً اصطالحاً وإن ،املنفعة وفهو كالغاصب يف ضمان العني

يعاقب عقاب  ه غاصب لكنه ال فإن،)مل يسم غاصباً اصطالحاًوإن ( :قوله إالّ ،نه كالم تامإف

خيتلف يف التسمية ا العلم واجلهل  غري ذلك ال والكفر وامللك و لفظ الغصب كلفظ الزنا فإن،الغصب

  مل  وإن  والكافر كافر،يعاقب عليه لكنه زنا ال، زىن  أنهمل يعلم هو وإن فالزاين زان، والذكر والنسيان



٣٧

 كفرهى يعاقب عل ال أنه الفرق نعم، ميانمؤمن غاية اإل أنه بل باجلهل املركب زعم، كافر أنه يعلم

  .لفاظكذلك يف الغصب وسائر األو،  مقصراًجاهالً أو مل يكن عاملاًإذا 

 اخلاصة من حكامله األ الغصب الذي، صطالحاًيريد اجلواهر بعدم تسميته غاصباً ا إالّ أن اللهم

  .اًإطالقلكن ظاهر كالمه عدم التسمية غاصباً ، غري ذلك والتعزير والعقاب

  . آخرةً ومنا ليس عليه عقاب الغصب دنياًإو، غاصباًى مكرهاً يسم أو كذلك الغاصب مضطراًو

صل مجيع الدار كما اده باألمر و،)صلفلو سكن الدار مع مالكها قهراً مل يضمن األ(: قال احملقق

 )ه عدم االستقالل من دون املالكؤ وفيه تردد منش،يضمن النصف: قال الشيخو( ،فسره به اجلواهر

  . كالم الشرائعى انته

حكاه  وإن ،عدمهب عن اجلزم  فضالًهحد ممن تقدمومل جنده أل(:  اجلواهر علق عليه بقولهنلك

تقديره فهو واضح ى عل و،نا مل نتحققهأ إالّ املبسوط إىل نسبتهبل عن التنقيح ، املصنف يف النافع قوالً

  . )١()العتبار االستيالء فيه دون االستقالل ي ورؤية صدق الغصب بذلك عرفاً املقتض،الفساد

الشخصني املشتركني يف غصب شيء ى ذلك عدم الضمان على ومقتض، عدل شاهدأوالعرف 

  .علوم الفسادوهو م، وجه االستقالل لكل منهما على واحد

  . الشرائع بذلك احملقق الرشيتى  علشكالتبعه يف اإلو

فيضمن الغاصب كل منفعة للعني اليت صارت يف يده ، املنفعة إىل أما بالنسبة(: اجلواهر قالن إ مث

نعم ما استوفاها املالك منها تسقط عن ضمانه باعتبار استيفاء املالك ، ال  سواء استوفاها أو،واستيالئه

   .ىنتها )هلا

  : فيه مناقشتانو

                                                

.٢٣ ص٣٧ج: جواهر الكالم) ١(



٣٨

 ،يوجب مطلقاً ضمانه املنفعة اليت صارت حتت استيالء الغاصب بدون انتفاعه ا الن إ :األوىل

 ه ال فإن،عليها مث جاء غاصب واستوىل، منا تركها وشأاإو اً مل يسكن دارهإنسان أن كما تقدم يف مثال

بطلت بسبب االستيالء ارد من أهلا منفعة قد  يعدال مثل هذه الدار  إذ ،عطاء املنفعةإيظهر لزوم 

  . الغاصب

ال  وتبطل حقوق املسلمني ال واليدفدليل ، أسكنها كان موجباً للضمان أو سكنها إذا ،نعم

 خصوصاً يف املثال الذي ،مثل املقام  وما أشبه ذلك يشك يف مشوهلا)١(فوا و مسلمئ حق امرىيتو

خارج من  يتمكن داخل من الدخول وال حيث ال، حاجزاً أمام باب الدارجعل  أنه تقدم سابقاً من

يسبب هذا العمل من الغاصب  شأن للمالك فيها ال كانت متروكة ال إذا  الدار فإن،اخلروج فرضاً

 ما ال، كان استيالء إذا فيما إشكال أو تأمل على ،مل يضع يداً عليها ومل يستوفها ألنه ،الضمان للمنفعة

  .  جعل حاجزكانإذا 

نعم ما استوفاها املالك منها تسقط عن ضمانه باعتبار استيفاء املالك (: فهي يف قوله: أما الثانيةو

أو نسيان من  غفلة أو هلجب ،مل يكن استيفاء املالك استيفاًء باعتبار اانية إذا يقيد مبا أن ه جيب فإن،)هلا

  . عةهلذه املنف حىت كان الغاصب ضامناً وإالّ ،املالك

  الإليهى واملهد، دجاجة نفسه أو نفسه  شاةإنسان إىل ىأهد إذا ن ذلك مثل ما ذكروا فيماإف

  . الغاصب ضامن فإن،هما بعنوان اهلديةأكلفذحبهما و، الشاة له والدجاجةأن يعلم 

الدار  غصب إذا أيضاًففي املقام ، يكون الغاصب ضامناً هما الأكلاملالك حيث ن إ :يقال وال

  مث الغاصب ، ا دارهأيعلم ب  واملالك الالغاصب

                                                

. ١ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٣٩

  . ولعني الدار ملنفعة الدارالغاصب ضامن   فإن،بعنوان اهلدية وما أشبهالدار سكن املالك أ

 من سكناها ال ويتمكن ال من بيع الدار املالك الن إ  أي،قد يكون للغاصب االستيالء مطلقاًنه إ مث

  . حتقق الغصب جبميع خصوصياته فيهشك يف  هذا ال و،ما أشبه وجاراإوالمن 

سكن يف  إذا كما، كل اجلهاتى عل ال، بعض جهات الدارى عل يكون الغاصب استوىل وقد

 أنه علمأبيع الدار بأن كان قاهراً فى عل الغاصب استوىل أن  أو،حنوه ولكن املالك يتمكن من البيع، الدار

فهل ،  الدار واالنتفاع املالك فهو وشأنه يف سكىنأما ا، يستأجرها أن  أويشتري الدار أن حدجيوز أل ال

  .ال أو ،يف القسم الثاين يكون غاصباً مطلقاً

حبيث مينع املالك من ، مثالً البد من التقييد بكونه متصرفاً يف النصف عن الرياض تبعاً للكفاية

يكفي نه إ فيه و:واهر بقولهوأشكل عليه اجل، جمرد السكىن ال، أمثاهلما وأنواع التصرفات فيه كالبيع واهلبة

ى عل(مل مينعه عن التصرفات املزبورة لصدق  وإن ،شاعةاإل على ثبات يده بالسكىنإيف ضمانه النصف 

  . )اليد

 منع عن السكىن إذا أما، شبهأما  أو جياراإل أو منع البيع إذا غاصباًى ال يسم أنه الظاهر: أقول

 فالظاهر، مثلةكما تقدم يف بعض األ، منعاً جبعل احلاجز  ال،الءحنوه منعاً باالستي ومتكن املالك من البيعو

  .كما ذكره اجلواهر، غاصب أنه يصدق عليهأنه 

  مرين يف كل الدار فرق يف ذلك بني كون األ وال



٤٠

  . يف جزء الدار كما مثلوه أو ،كما مثلناه

ن كل واحد يتصرف يف  بأن كا،شاعةحنو اإلى كان املالك والغاصب كالمها يف الدار علنه إذا إ مث

  .وليس غاصباً للكل، غاصب للنصف عرفاً ألنه ،منا يضمن نصف الدارإن الغاصب  أفالظاهر، كل الدار

فرق بعد فرض تصرفه يف  ال: وقال بعض من تأخر عنه تبعاً له،  ذلك عن جممع الربهانيولذا حك

فيحال الضمان عليهما ، ان اثنمثالً املتصرف يف مجيع الدار ألن ،أكثر أو أقل أو ،قدر النصف

كان أحدمها جرحه  وإن ،جنيا عليه ومات من جنايتهما كانت الدية عليهما نصفني فلو، كاجلنايات

  . خر جرحاً واحداًواآل، ألف جرح

يرد عليه  ولذا ال،  القاعدة كما ذكرناهىكان أصل موضوعه مقتض وإن ،يف مثاله نظر: أقول

ى يقاس املقام الذي بناء الضمان فيه عل النه إ( : قال،ه يف مثالهلإشكاورد عليه  وإن ، اجلواهرإشكال

خبالف املقام ، خرتعددت جناية أحدمها دون اآل وإن ،ما معاً قتالهأاجلناية اليت يصدق  على قاعدة اليد

 فيضمن اجلميع من كانت يده يد، كل منهما على اجلميع واليدى الذي فرض فيه صدق االستيالء عل

   .ىانته )خيتص ضمانه به النصف حىتى ليس يد كل منهما عل إذ ،خراآلضمان دون 

  . النصف يف الفرضى كل واحد منهما مستول عل إذ ،خلإ )ليس ذإ(: نت خبري مبا يف تعليله بقولهأو

كان ، ما أشبه أو الربعى خر مستول علواآل، ثالثة أرباع على أحدمها مستول أن فرض إذا نعم

بالعكس بأن كان الغاصب  أو ،وكان الغاصب ثالثة، كان املالك واحداً مثالً، التقسيم حسب ذلك

    فيما،كان املالك ثالثة و،واحداً



٤١

ويتبع االنتفاع الضمان كما هو ،  من كان أكثر يكون انتفاعه أكثر فإن،انتفع الكل بنسبة واحدة

  . واضح

والغاصب ، سبوع يوماًاملالك يسكن الدار كل أن إمثالً ، ةصار الغصب كاملهايا وكذلك لو

فيما ، ذكرناه العباس أراد ما أبا ولعل،  النسبة تكون حسب ذلك فإن،بالعكس أو ،يسكنها ستة أيام

  . قدر ما ينتفع به من السكىن إالّ جرةيضمن من األ الغاصب ال أن حكي من كتابيه من

ا استوفاها املالك من غري  عدا متهبأن املتجه ضمانه لكل منفع( ، اجلواهرإشكالوعليه فال يرد عليه 

بل القائل بالتنصيف ، املنفعةى العني وعلى يده يد ضمان عل ألن ،مل يستوفها وما فرق بني ما استوفاها

   .ىانته )مل يستوفها وإن يضمنه منفعة النصف

، كانت عائلة املالك عشرة مثالً، قلة وكان لكل من املالك والغاصب عائلة ختتلف كثرةن إنه إ مث

 فإذا، العرف إىل نه مرجوع أالظاهر ،فرادحسب األ أو ، تنصيفأيضاًفهل هنالك ، ة الغاصب تسعةوعائل

فالالزم القول ، جرة وما أشبهكل منهما النصف يف مورد األى عائلتان ساكنتان عل ماأ العرف ىرأ

 الغصب حبسب أيضاًنقول هنا  أن فالالزم، فراداملنفعة حبسب عدد األ أن  العرفىرأ وإن ،بالنصف هنا

  .ويتبعه الضمان، فرادعدد األ

وجاء الغاصب مع ، كان املالك ونفران من عائلته ركبا سيارم للسفر مثالً، ولعل املوارد خمتلفة

نه أقل  أولو انعكس رأوا، فضمانه أكثر الغاصب أكثر انتفاعاً أن العرف يرونحيث إن ، أربعة من عائلته

  .فضمانه أقل، انتفاعاً

  . بزيادة كثرية يف عائلة أحدمها الّإالعرف  فال خيتلف احلال عند، شبهأالدار وما  ثل سكىنأما يف م

  . صل العدمكان األ، كثرولو شك يف الضمان األ



٤٢

حنوها من عبائر اجلماعة يقتضي عدم الفرق يف ضمانه  وظاهر العبارةن إ( :قال يف حمكي الرياض

الضمان  إىل والرجوع يف الثانية، األوىليصها بالصورة  فيحتمل ختص،تعدده والنصف بني وحدة املالك

فمع فرض صريورا ، ضمان العني يتبع اليد واالستيالء أن قد عرفت(:  ورده اجلواهر بقوله،)نسبةلبا

لو فرض تصور   نعم،املالك يتجه الضمان ينايف كوا مع ذلك حتت يد وجه الى مجع حتت يده علأ

الثلث كذلك من دون تصرف يف اجلميع اجته حينئذ ضمان  أو اعاًكون الداخل حتت يده النصف مش

   .ىانته )ذلك عليه خاصة

مدخلية   ووحدة املالك وتعدده ال،امليزان االستيالء أن حيث قد عرفت، ذكره اجلواهر أقرب وما

  . مدخل له يف احلكم تعدده بأن يكون مع مجلة من عائلته ال ووحدة الغاصب أن كما، له يف ذلك

لكن انتفاعه  كان النصف بيده مثالً، لكل حكمه أن فالظاهر،  اختلف قدر املنفعة والغصبولو

لكن أركبها ، سيارة غصب نصفها مثالً، لكن انتفاعه بقدر النصف كان الثلثان بيده أو ،بقدر الثلثني

ره وهذا هو الذي اختا، بينما الغصب للنصف  الضمان بالثلثني فإن،يركب يف النصف بقدر ضعف ما

 استوفاه من غري فرق بني ما، كان يف يده وأما املنفعة فيضمن منها منفعة ما(: صاحب اجلواهر حيث قال

انتفاع  إىل ولكن نسبة انتفاعه ا يف يده النصف نعم لو فرض كون ما، استوفاه املالك عدا ما، غريهو

   .ىانته ) اجته حينئذ ضمان النصف للعني والثلثني لالنتفاع،ثلث واملالك ثلثان

ن  أوالسر، اجلواهر يقول بعكس احلكم يف عكس فرض املوضوعن أ و،حال العكس ومنه يعلم

  فال تالزم بني ، لكل من الغصب والضمان دليله



٤٣

  . الضمان إىل دليل الغصب سار أو ،الغصب إىل يكون دليل الضمان سار حىت مريناأل

ولو كان الساكن ضعيفاً عن (: لشرائع افقد ظهر مما تقدم وجه النظر يف كال قويل، وكيف كان

  . )ولو كان املالك غائباً ضمن، مقاومة املالك مل يضمن

منا صدق الغصب الذي قد إو، املعيار يف الغصب ليس الضعف والقوةن إ :األولى ذ يرد علإ

 ال أنه قد سبق إذ ، ولو مل يكن غاصباًدالضمان موجو أن  إىلضافةهذا باإل، يتحقق مع ضعف الساكن

  . وعدم الضمان تالزم بني عدم الغصب

 أو اعتبار ببعد الضامن ه ال فإن،ائباً ضمن ليس مطلقاًغكان  املالك لون إ :الثاينى يرد عل أنه كما

 وباليد وبعدمه من جهة اعتبار ، الغصبأحكاموعدم صدقه من جهة  منا االعتبار بصدق الغصبإو، قربه

مل  وإن ، ضمن)١(اليد ما أخذتى عل: )هللا عليه وآلهصلى ا( دخل يف قوله ذاإحيث إنه ، الضمان

 ،كان غيبة املالك سبباً لقوة الساكنذا  إن مراد الشرائع باحلكم الثاين ما ألكن ال يبعد، يصدق الغصب

  . )كان القوي نائياً ويضمن لو(: ولذا قال يف القواعد

رشاد وجامع املقاصد واملسالك كما يف الشرائع والتذكرة والتحرير واإل: ويف مفتاح الكرامة قال

  .والروضة

وأثر قوة ،  وعلله يف التذكرة بأن االستيالء حاصل يف احلال،شبهة يف الضمان النه إ :خريويف األ

 وإن ،ه يكون غاصباً فإن فكان كما لو سلب قلنسوة ملك،زالته واالنتزاع من يدهإهي سهولة  مناإ املالك

  . املالك انتزاعه وتأديبه على سهل

                                                

. ٤ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٤٤

وأما ضمانه من (: األول قال يف الفرع ،شكل اجلواهر يف كال فرعي الشرائعأولذا الذي ذكرناه 

  . )املتجه فيه الضمانن أ و،فقد عرفت احلال فيه، حيث اليد

الفرق يف  ضرورة عدم ي،مثله آت يف احلاضر القو أن عليكخيفى  وال(: وقال يف الفرع الثاين

وكذا سكناه يف دار املالك القوي اخلالية اليت صرح يف ، املالك وغيبتهسكناه مع عيال املالك بني حضور 

  .)١()أزيد من هذا اليدى عل: خذ املستفاد من قولهيراد باأل وال، التحرير بضماا

 حىت يطلق الغصب ألنه ،يشترط قصد الغصب يف حتققه النه إ حيث قلناـ  وقد ظهر مما تقدم

 أنه ه يطلق عرفاً فإن،فأخذها من عمرو املالك، الدار له أن زعمإذا  كما، ذا كان بدون قصده إماعلى 

نقل مثله غري واحد عن  وإن ، حمل نظر) قصد فهو غاصبفإن( :قول القواعد أن  ـعمرو غصب دار

  .  من العلماءمجاعة

قصد  وإن ، قصد الغصب فهو غاصب فإن،اباً بني يدي املالكترفع ك لو أنه عن الدروس، نعم

  .  ففي كونه غاصباً الوجهانيهإلالنظر 

الغصب  أن  الشك يف املذكورين يف كالمه سابقاً الوجهنيأن منشأوأشكل عليه اجلواهر ب

  . ومها معاً يف الفرض حاصالن، االستيالء أو ،االستقالل

خذ  واآل،ياه غصباًإالعرف  قصده مل يسميحيث مل  أنه لعل وجه احتمال عدم كونه غصباً :أقول

  . غاصباً

  

                                                

.٢٧ ص٣٧ج: المجواهر الك) ١(



٤٥

 وال يضمن لو كان صاحبها راكباً ،ولو مد مبقود دابة فقادها ضمن(: قال يف الشرائع ):٢مسألة (

  . )هلا

فزاد لفظ  ،)يكون املالك راكباً قادراً إالّ أن ،ولو مد مبقود دابة فقادها ضمن(: قال يف القواعدو

  .قادراً

 :رشاد قوله يف اإلهو معىن: قال و،املسالك والكفاية ونقله مفتاح الكرامة عن جامع املقاصدو

  . جلاءمع اإل إالّ يكون املالك راكباً إالّ أن ،ضمن

  .مع ضعفه عن املقاومة إالّ فال استقالل، لو مد مبقود دابة وصاحبها راكبها: ويف الدورس

  .  الوصف بكونه مستيقضاً:وزيد يف اللمعة والروضة

كان  وإن ،غصباً للنصفكان مستولياً  كان كالمها  فإن، القاعدة هو االستيالءىمقتض: أقول

 عن الشيخ قوله يواحملك، كان الراكب مستولياً مل يكن غصباً وإن ،الغاصب مستولياً كان غصباً للكل

ولذا أورد عليه يف التذكرة بأن ، سكن مع املالك يف داره مع قوله بضمان النصف لو، بعدم الضمان هنا

قوله بالضمان بقود ،  قوله بضمان النصف يف ساكن الدارىتضفمق، الفرق بني الدار والدابة غري واضح

  .املقود مع ركوب املالك

ما اعترضه يف التذكرة  أن  التحقيق:التذكرة على قال احملقق الرشيت راداً وإن ،ه عليه تامإشكالو

مان بل البد من القول بالض،  ليس يف حملهأيضاًمذهبه ضمان النصف هنا ى الالزم عل أن الشيخ منى عل

 أن والسر يف ذلك، كما يف الشرائع، عدم الضمان رأساً أو ،كما يف ظاهر القواعد واللمعة، يف الكل

  النصف ى يادي املشاركة ال ميكن ترتيلها علبعض األ



٤٦

 كالر الدابةى اليدين اتمعتني عل ألن ،منه املقام ومثل الثوب والكتاب والبساط كما يف املشاع

التبعية بأن يكون أحدمها  وصالةاألى عل أو ،رضاالتزاحم والتعى  العرف علكوب والقود مرتلتان يف

  . مستأجراً أو خر أجرياًواآل، أصيالً

 خيرج عن احلال ال أن فيه بعد استيالء كل منهما إذ ،فال وجه له، النصف على وأما القول بأن يده

 ،أحدمها أكثر استيالًء أن  أو،استيالء ال أو ،املالك هو املستويل أن  أو،يقال بأن الغاصب هو املستويلأن 

فلم يظهر وجه ، خريشيء واحد هو األى  توارد العلتني علىمقتض و،النصفى ما مستوليان علأأو 

 ،مثلة اليت ذكرها يف امللتقطاتكذلك احلال يف األ و،بغصب الكل أو ،للقول بعدم الغصب مطلقاً

 أو كذلك الكتاب والبساط و،فرين املالك والغاصب كان ثوب بيد نفإذا، كالثوب والكتاب والبساط

 على زيادة أحدمها أو ،عدم غصب اجلميع أو ،مل يكن وجه للقول بغصب اجلميع، ما أشبه القلم أو

  . كل منهما النصفى عل أن  القاعدةىمنا مقتضإو، خر يف الغاصبيةاآل

القول بالتنصيف عند ى تم علي النه إ وفيه: عدم القول بالتنصيف بقولهى ولذا أشكل اجلواهر عل

بل عن ثاين الشهيدين التصريح يف باب ، احملققني والشهيدين ثاين واخلالف والسرائر كما عن، التداعي

ثبات يده إ هنا باعتبار أيضاً فيضمن النصف ،القائد والراكب بالتنصيفى الديات بأن جنايتها بيدها عل

  . ركبها معه كما لو، مع يد املالك

  بضمانه الكل يف الفرض باعتبار صدق  بل قد يقال( :عد ذلكب أما قوله



٤٧

 مل يكن راكباً هلا إذا كما، مل يدفع إذا الدفعى خذ الذي ال ينافيه قدرة املالك علاالستيالء واأل

بل وال استقالله وال ، ينايف ذلك يده الغاصب وال، ثبات يدهإأقصاه ، الدفعى كان حاضراً قادراً علو

   .ىانته )هؤواحتواه وأخذه ؤاستيال

خر  حبيث لوال استيالء أحدمها كان استيالء اآل،الكالم يف استيالئهما معاً إذ ،غري ظاهر الوجه

  . هذا الذي قاله غري ذلك الفرض و،تاماً

 أو ،سائقني أو ،حد سواء على فرق يف ضمان النصف بني كوما راكبني ال أنه بذلك ظهرو

 اجلميع مشترك يف كون  فإن،خر جيره من رأسهواآل  جيره من ذنبهحدمهاأ أو ،باالختالف أو ،قائدين

  .النصفى االستيالء لكليهما املوجب لكون كل واحد مستولياً عل

 أو ،مثالًبستانه  أو إىل داره إىل خذت تركضأ خاف الدابة حىتأاالستيالء ما لو  من أن والظاهر

 املخوف نسان وكان عرفاً هذا اإل،ار للمالكاختي  مما ال،ذلك املكان إىل أراها علوفة فأخذت تركض

ه قبل وقوع احلديد يف  فإن،وضع مغناطيساً فجذب حديد غريه إذا حاله حال ما، واملري للعلوفة مستولياً

فرق يف اجلذب بني اجلذب االختياري  وال،  الواضع املغناطيس يعد مستولياً باعتبار جذبهنسانيد هذا اإل

  . ضطراري كما يف احلديدواجلذب اال، كما يف الدابة

احلمار سبعاً مما سبب ى أر أو ، الشاة ذئباً مما سبب سقوط الشاة اليار أعصااىوكذا لو أر

  .  مما يعد غصباً كل ذلك يعد استيالًء فإن،سقوط احلمار اليار أعصابه

   يف ضمانه هلا لو إشكال خالف وال فال ،كل حالى وعل(: مث قال اجلواهر



٤٨

ى يبعد ضمانه ملنفعتها اليت فاتت عل بل ال، الدفعى كان الراكب قوياً عل وإن ،ا بقوده هلااتفق تلفه

   .ىانته )كذا لو ساق الدابة وكان هلا مجاح فشردت بسوقه فوقعت يف بئر ضمن و،املالك بقوده

مالك للكان  وإن ،االستيالء لو كان للغاصب وحده كان ضامناً للكل أن القاعدةى مقتض: أقول

سواء ، الغاصب نصف الضمانى كانا متشاركني كان عل وإن ،الغاصب ضمانى ده مل يكن علوح

  . املنفعة إىل بالنسبة أو العني إىل نسبةلبا

  .كان هذا الغاصب السائق يعد سبباً إذا وفق القاعدةى  فهو علخريما فرعه األأ

، لشيئني يف املالك املذكورفرق بني ا ال إذ ،وحال السيارة يف زماننا حال الدابة يف كل ما ذكر

  .وكذلك حال القطار والطائرة والسفينة والدراجة والدراجة اهلوائية وغريها من الوسائل

، له أنه فرق يف الغصب والضمان بني زعمه فال، يشترط القصد يف حتقق الغصب ال أنه وقد تقدم

  . وبني علمه بأنه ليس له

  



٤٩

  . خالف  والإشكال بال، أيضاًه غصب احليوان احلامل غصب حلمل ):٣مسألة (

: قال أنه عن التحرير و،)مة احلامل غصب حلملها لثبوت يده عليهماوغصب األ(: قال يف الشرائع

 غري ومة حامالًقوم األتلزم بقيمته بأن أفلو تلف احلمل ، مة احلامل كان غصباً للحمللو غصب األ(

كذا  و،يوم التلف إىل كثر من قيمته وقت الوالدةلزم باألأالوضع   ولو تلف بعد،ويلزم بالتفاوت، حامل

   .ىانته )١()البحث يف الدابة احلامل

 أو سواء علم باحلمل، واحلامل يكون غاصباً هلما احلملى باستيالئه عل أنه  القاعدةىمقتض: أقول

ف أحدمها وحينئذ فلو تل، القصد إىل حيتاج وال، أثر له يف حتقق الغصب العلم ال أن قد سبق إذ ،مل يعلم

القيم من يوم ى  كان الالزم ضمانه للتالف بأعل،قبل الوضع أو  سواء بعد الوضع، معاًتلفا أو ،خردون اآل

 ذا مسن بعد اهلزال كان ضامناًإو،  هزل بعد السمن كان ضامناً للسمنفإذا، داءيوم األ إىل الغصب

  . ونؤوهكذا يف سائر الش، أيضاًللسمن 

  . احتمله املسالك واجلواهر وإن ،تمال قيمة وقت التلفوجه الح ال أنه ولذا يظهر

كثر من قيمة الولد وقيمتها لزم باألأففي املسالك ، تلف بعد الوضع أو تتلفوإن ( :قال يف اجلواهر

 أنه إذا فيكون املعىن، ولعل املراد قيمة الولد يوم التلف، فقيمته يوم التلف وإالّ ،كثراعتربنا األن إ حامالً

كثر من تفاوت قيمتها األ إىل مضافاً، يوم التلف إىل كثر من قيمة الولد بعد الوضع غرم األتلف الولد

ن إ  التفاوت كذلكةوقيم، القول باعتبار وقت التلف كان عليه قيمة الولد حينهى وعل،  وحائالًحامالً

   .ىانته )٢()كان

                                                

  . ط احلديثة٥٢٢ ـ ٥٢١ ص٤ج: حترير األحكام الشرعية) ١(

.٣٠ ص٣٧ج: كالمجواهر ال) ٢(



٥٠

  . لشمول دليل اليد وغريه له ،القيمى عليكون ضامناً أل أن ملا كان ضامناً لزم أنه ذ قد عرفتإ

م كان شريكاً سبب النمو لأل أو ،سبب النمو للحمل أو ،لو سبب الغاصب احلمل أنه الظاهر نعم

، وجه لذهاب سعيه بسبب غصبه ه ال فإن،)١(ىما سع إالّ نسانأن ليس لإل: لقاعدة، مناهأبقدر ما 

  . مرينوال منافاة بني األ

عليه (  أبا عبد اهللاسألت:  قال،عن هارون بن محزة، ب بيع الثمارويؤيده ما رواه الوسائل يف با

 فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته مل يقطع فيقدم ،عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع )السالم

يكون صاحب النخل  إالّ أن ،شاء  يصنع به ماله احلمل: )عليه السالم(فقال  ،الرجل وقد محل النخل

  . )٢(ليهيقوم ع وكان يسقيه

الرجل يشتري النخل ليقطعه اجلذوع  :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال ى،خرويف روايته األ

  . )٣( ساقاه وقام عليهرضيكون صاحب األ إالّ أن ،له هو: قال ،فيدعه فيحمل النخل

  . تعاىلاهللا  شاء نإ، وسيأيت هلذا احلكم مزيد توضيح

، )مة املبتاعة بالبيع الفاسدكذا يضمن محل األو( : حيث قال،رائعمن فرعي الش: أما الفرع الثاين

عد والدروس وجامع املقاصد خالفاً ملا عن القوا، أيضاًر وغريمها يفهو الذي قرره التذكره والتحر

 فهو، )ما يضمن بصحيحه(يضمن بقاعدة  لعدم كونه مبيعاً حىت، واملسالك وغريهم من عدم الضمان

  . ملشتريمانة يف يد اأحينئذ 

                                                

.٣٩اآلية : سورة النجم) ١(

. ١ ح من أبواب بيع الثمار٩ الباب ١٧ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح من أبواب بيع الثمار٩ الباب ١٨ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(



٥١

 اليت فرض  البيعيةذناإل إالّ  من املالكإذنمع فرض عدم نه إ :فيه(: وأشكل عليه اجلواهر بقوله

وقاعدة ما يضمن بناء الضمان ، صل الضمانواأل، ذنلعدم اإل  فيتجه الضمان حينئذ،عدمها يتبين الفساد

ما يف الدروس من  إىل حاجة وحينئذ فال،ث نفسهافهي ليست من أسبابه من حي وإالّ ،ذلكى فيها عل

   .ىانته ) اشتراط دخول احلملإرادةى قول بالضمان علالمحل 

 إىل  منصرف)اليدى عل(و، )اليدى عل(دليل الضمان هو  ألن ، عدم الضمانة القاعدىمقتض: أقول

 تلف إذا هفإن ،املقامرة جل غلبه يفومثله ما لو قامر فأعطاه املال أل، وليست هذه اليد منها، ةاليد العدواني

 مل يصبح ماهلا وإن جراأل  فإن،عطاها أجراً للبغاءأ إذا كذاو، تفريط منه مل يكن ضامناً واملال بدون تعد

  . مثلةذلك من األ غري إىل ،تلفه ال يوجب ضماا أن الّإ

بأن :  قال يف رد قول الروضة،ما ينبغيى قق الرشيت يف املسألة ليس علحملتفصيل ا أن وبذلك يظهر

 ، املعترب فيهاذن يف اإلظهرما هو األى مانات علاأل  معترب يفإذنهذا ليس بن إ :فيه( : البائعإذنسليمه بت

ماله بدون استحقاق ى تسليط الغري على  تارة يكون من جهة توطني املالك نفسه علذنالتسليم باإلألن 

 التسليم يف هذه  فإن،ماناتاألأشبهها من  كما يف الرهن والعارية والوديعة والوكالة وما، الغريذلك 

ماله بدون استحقاق شرعي لذلك الغري ى  وتسليط الغري عل، من قبل املالكئاملقامات تسليم ناش

  . للتسليط املزبور

 تسليم املبيع ليس تسليطاً من  فإن، يكون من جهة استحقاق الغري كما يف البيع الفاسدىخرأو

  ذلك الغري مال ى بل عل، مال نفسهى البائع للغري عل



٥٢

 منه اقتراحاً أو  باحلكم الشرعيما جهالًإ، باعتبار االستحقاق الذي اعتقده البائع يف املشتري

  . مثالًحبسب ما يقتضيه القصد العريف كالقمار 

ى بل عل، مال نفسهى  من املالك توطيناً لتسليط الغري علليم يف مثل هذا القسم ليس تسليماًوالتس

التسليم  وذناإل أن ماناتخيار يف باب األكلمات األ وخبارالذي ظهر من األ و،همال الغري حبسب اعتقاد

 إذنالنظر الدقيق يقتضي بأنه ليس فيه  ألن ، دون الثايناألولالرافعني حلكم الضمان ما كان من القسم 

ومن هنا ، اليد وجه للحكم بعدم الضمان مع ثبوت فال، مال نفسه على تسليط من الشخص ووتسليم

جارة تسليم العني املستأجرة ملا كان يف اإل ألن ،العني إىل جارة الفاسدة بالنسبةه القول بالضمان يف اإلاجت

كان بسببه الذي  وإن ،غصباً عليه والفاسدة باعتبار اعتقاد املوجر استحقاق املستأجر للمنفعة كان قهرياً

  . آخر كالمه إىل ،)من قبل نفسه وهو العقد صادراً باختياره

 املقام كعدم )اليدى عل( مل يشمل فإذا، )١()اليدى عل(منا الدليل إو، هذا التفصيلى نه ال دليل علإف

  .ة عن الضمانء القاعدة أصل الرباىكان مقتض، جارة وحنوهامشوله للقمار والبغاء واإل

 ،م بالكسرماله ال مال املسلِّ أنه  فسلّمه باعتبار،إليهم لّاملال للمس أن مزعم املسلّ إذا مثله ماو

  . انمصل عدم الض األ فإن،إليهتلف عند املسلّم  أو فعطب

  أصل املبيع مضمون فإن،املشتري كأصل املبيعى وعليه فاحلمل يف البيع الفاسد ليس مضموناً عل

  . فيضمن بفاسده، يضمن بصحيحه مماألنه 

                                                

. ٤ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٥٣

قق املذكور يف فقول احمل،  بفاسدهكن مضموناً بصحيحه مل يكن مضموناًفحيث مل ي أما احلمل

 ال من املالك لكون تسليمه تبعاً للمبيع الذي دفعه ذنضرورة عدم اقتران التسليم باإل( :وجه الضمان

  .ظاهر الوجه غري )من الشارع لفساد العقد وال، مال البائع أنه ىاً يف تصرفه علإذنليس 

  ولذا صرح غري،ملاحلامل دون احلى ومثله ضمان محل املقبوض بالسوم مع فرض كون السوم عل

لكن عن التذكرة ، واختاره اجلواهر، وضمان احلامل فقط،  صرفه يف يدهمانةألكونه واحد بعدم الضمان 

  . أيضاًالتصريح بضمانه 

  . فروض دخوله يف السوم مع احلاملاملى ميكن محله عل: وقال يف اجلواهر

ى مدرسة عل أو رباط أو مسجد على ثبت يده ألو أنه فيما عن الدروس من ومما تقدم ظهر الوجه

ضافة إ بل،  عليهما)اليدى عل( لشمول ،فالظاهر ضمان العني واملنفعة، وجه التغلب ومنع املستحق

مل يكن  وإن وجه التغلبى املذكورات على وضع يده عل إذ إذا ،الدروس منع املستحق مستدركة

  . )اليدى عل(مستحق يف البني كان ضامناً لدليل 

يشكل الضمان يف املسجد  قد(: الدروس بقولهى  اجلواهر علإشكالالنظر يف ومنه يظهر وجه 

 هو غري املنفعة فال مالية حينئذ إذ ،ملكوا االنتفاع به وإن ،تكن املنفعة فيه ملكاً واملشاعر مما مل وحنوه

   .ىانته )حتقق الغصب يف مثله وإن ،يتجه الضمانحىت 

  أقام من قعد يف  إذا اننساإل أن حياء املواتإبل ذكرنا يف كتاب 



٥٤

 ألن ،يستبعد ضمانه للمنفعة وجلس مكانه ال، أشبه ما رباط أو شارع أو موات أو أو مسجد

يقولون  م الأكان ظاهر املشهور  وإن ،حنوه يفيد ذلك و)٢(ىيتو ال إىل  باالضافة)١(من سبقدليل 

  .بالضمان

 ال،  ملكاً للمسلمني أمجع كالطرق وحنوهاكان مان إ( :غريه بقوله وففرق اجلواهر بني املسجد

قلنا بكونه ن إ أيضاًشعراً كذلك بل املسجد املوقوف ال املخلوق م، بأس بالقول بالضمان عيناً ومنفعةً

 لقوة احتمال كونه كالتحرير يف اخلروج عن ،خيلو من نظر كان هو ال وإن ،ملكاً للمسلمني عيناً ومنفعةً

   .غري ظاهر الوجه، )املالية

 ثل أوملاملرهون عدواناً كان ضامناً له باى عل استوىل إذا املالك أن نا قد ذكرنا يف كتاب الرهنإمث 

كان حق املرن  وإن ،الذي ذكره املسالك واجلواهر وغريمها وهذا هو،  رهناًأيضاًفيكون البدل ، القيمة

  . بل نزل مرتلته ماالًى يسم ال

يكون مال  أن فرق يف ذلك بني بل ال، كون مال الغريي أن يشترط يف الغصب فال، وكيف كان

جارات ففي مثل اإل، ما فرق املشهور بينهماى  عل،حق االنتفاع أو  سواء حق املنفعة،حق الغري أو الغري

  . بينما يف مثل اجللوس يف املسجد حق االنتفاع، حق املنفعة

حنو ى  كان ذلك عل فإن،املضيفخر الذي قدمه هلما طعام الضيف اآلى  الضيف علاستوىل إذا أما

  . خر وعليه بدله كان الضيف الغاصب غاصباً حلق الضيف اآل، للضيفاهلبة

                                                

. ٢ و١ حجد من أحكام املسا٥٦ الباب ٥٤٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(

. ٥ ح من كتاب الشهادات٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(
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ه يكون ضامناً للمضيف ال  فإن،مثالًه أكل الضيف عليه وواستوىل، باحةوجه اإلى كان عل إذا أما

  .للضيف

، الغاصبى املنفعة علأصل العني وى يصح للحاكم الشرعي جعل الغرامة الزائدة عل أنه والظاهر

مثل ذلك يف ورد وقد ،  ومن باب السياسات الشرعية،مر باملعروف والنهي عن املنكرمن باب األ

  أيب عبد اهللاعن، السكوين إىل بسنده،  عن الكليين، املارة من الثمارأكلحديث رواه الوسائل يف جواز 

مث  إ منه فالأكل فما :كمه  سرق الثمار يففيمن: )صلى اهللا عليه وآله(قال النيب :  قال)عليه السالم(

  . )١(وما محل فيعزر ويغرم قيمته مرتني، عليه

  .أيضاًوكذلك رواه الشيخ 

تكون الغرامة للمالك حسب جعل  أن تصح كما، تكون الغرامة لبيت املال أن وعليه فيصح

  .  وياً عن املنكر ذلك سياسةًىاحلاكم الشرعي الذي ير

  

                                                

. ١ ح من أبواب بيع الثمار٨ الباب ١٤ ص١٣ ج:الوسائل) ١(
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لزام إ ختري املالك يف ،املغصوبى يدي الغاصبة علولو تعاقبت األ(: يف الشرائعقال  ):٤مسألة (

  . ) واحداًبدالً لزام اجلميعإ أو ،أيهم شاء

  . بل يف جممع الربهان دعواه،  عليهمجاعبل ميكن حتصيل اإل، إشكال بال خالف وال: ويف اجلواهر

أخذ البعض املتساوي  أو ،لبدلسبيل اى يتمكن من أخذه من كلهم عل أنه  ذلكىومقتض: أقول

ن أسبيل النسبة كى وأخذه منهم عل، كانوا أربعة أخذ من كل واحد منهم ربعهمثالً إذا ، من مجيعهم

  . خر الربع وهكذايأخذ من أحدهم النصف ومن اآل

لزام إويف ، لزام أيهم شاء ببدل املغصوب عيناً وقيمةًإري املالك يف حيث يتخ: ولذا قال يف املسالك

  الشتراك اجلميع يف،وترك الباقي لزام أكثر من واحدإ و،االختالف أو التساويى  واحداً علجلميع بدالًا

  .هإذنمال الغري بغري ى ثبات يده علإوهو ، بالضمان ياملقتض

  : ياتغريه مجلة من اآل والدليل املذكور يف املسالك إىل ضافةويدل عليه باإل

   .)١(عليكمى اعتد تدوا عليه مبثل ما عليكم فاعىفمن اعتد: تعاىلكقوله 

   .)٢(وجزاء سيئة سيئة: وقوله سبحانه

   .)٣(واحلرمات قصاص: تعاىلوقوله 

  : ومجلة من الروايات

                                                

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ١(

. ٤٠اآلية : ىسورة الشور) ٢(

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ٣(
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   .)١(كل مغصوب مردود: )عليه السالم(كقوله 

   .)٢(اليد ما أخذتى عل: )عليه السالم(وقوله 

   .)٣(لم مسئحق امرى يتو ال: )عليه السالم(وقوله 

   .)٤(العوضى فوا املغتصب أعطوإن  :)عليه السالم(وقوله 

واحتمال أولوية العامل دون ، خرين دون اآلوالًؤيكون أحدهم مس ألن أولوية حيث ال،  غريهاىلإ

 دلةتام بعد كون األ غري، يده دون غريه  ومن تلف يف،والغار دون املغرور، دون الناسي كروالذا، اجلاهل

 ال إذ ،نيمثآ والناسي فرضاً غريكان اجلاهل واملغرور  وإن ،اجلميع واحداً من حيث الضمان إىل بالنسبة

 جل البيع الفاسد أوبني كون الضمان أل فرق يف صورة تعاقب أيديهم ال أنه كما، مرينمنافاة بني األ

  . غريه

للمعة يقتضي عدم الفرق يدي بكوا غاصبة يف النافع واظاهر عدم تقييد األ: ولذا قال يف اجلواهر

ريح احملكي عن صبل هو ،  والغرور وعدمه،مث وعدمهافترقا يف اإل وإن ،يف الضمان بني اجلاهل والعامل

  . ذكرة والتحرير وجامع املقاصد واملسالك والروضة والكفايةتاملبسوط وال

 أن غصوب منه يصح يف امل،خذالشيء يف عهدة اآل أن اليدى عل: يف قوله )ىعل(ظاهر حيث إن و

  كانت العني موجودة حق لهفإذا، مفقودة أو سواء كانت عينه موجودة، يأخذ املغصوب من أيهم شاء

  ، يأخذها ممن بيدهأن 

                                                

. ٣ ح من كتاب الغصب١ الباب ٣٠٩ ص٣ ج:الوسائل) ١(

. ٤ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ٥ ح من نوادر الشهادات٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

. ١ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ٤(
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حيث  العنين إ :فال يقال، شامل له )ىعل( إذ ،يأخذ بدهلا ممن مرت العني يف يده أن كما حق له

يف الداللة من داللة دليل رد نفس العني ما ى وأق )على(  فإن،كانت موجودة ال حق له يف أخذ بدهلا

مث غصبها  غصبها زيد إذا كما ،ال أو سواء كان الذي بيده العني ممكن أخذها منه، كانت موجودة

  . يتمكن املالك من استردادها من السلطان حيث ال، السلطان اجلائر من زيد

من أخذ  إىل  وجب عليه رد البدل،هامث متكن من العني واسترد، أخذ بدهلا والعني موجودة إذا نعم

  . املبدل وفال حق له يف اجلمع بني البدل، فالبدل بدل حيلولة، البدل منه

منا إو، خوذ منهاملأى يرد العني عل ال أن فهل حيق للذي العني يف يده، أخذ البدل من أحدهم إذا أما

،  عن العنيكان بدالً ن البدلم أخذ املالك من الغاصب ما ألن ،الظاهر العدم ،يرد عليه بدل العني

  . عطاء العني ملن أخذ املالك منهإفالالزم 

 ألن ،الظاهر ذلك ،وأخذ بدله ه للمالكؤعطاإفهل جيب عليه ، ذا استرد املأخوذ منه العنيإو

يكفي من استيفاء حقه   فاستيفاء حقه يف املالية ال، وحقاً يف العني،حقاً يف املالية والقيمة، للمالك حقني

  . من العني

ذلك الغري رد ى  وجب عل،والعني موجودة يف يد غريه، أخذ املالك البدل من أحدهم أنه إذا كما

 املالك رد املالك البدل إىل  رد العنيفإذا،  حق للمالكالعينيةحيث إن ، للدليل املذكور، املالك إىل العني

  . من أخذ منه البدلإىل 

 إذ ،حيق للمالك أخذ البدل  مل،عطاء البدلإخر واآل، العني عطاءإأراد أحدمها ن إ أنه وبذلك ظهر

  .خذ بدهلا ألمعىن مبذولة ال ودامت العني موجودة ما
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 حق ،ها بعد شهرءعطاإوالذي بيده العني ، عطاء البدل يف هذا اليومإأراد أحدهم  أنه إذا هراوالظ

 إىل  عن العنيحليلولة كما يقع بدالًبدل ا ألن ،حتصيل العني بعد شهر إىل له أخذ البدل يف هذا اليوم

  . زمنة عن العني يف بعض األيقع بدالً، خراآل

ه حيق له أخذ بدل احليلولة منه يف  فإن،وخيرج املتاع بعد شهر،  متاع غريه يف البحرىألق إذا كما

ذلك و، حتصيل العني إىل تدارك املنفعة يف هحرمانه عن العني واملنفعة يوجب حقحيث إن ، هذه املدة

والبدل يف زمان ، مكان عبارة عن العني يف زمان اإل)ما(  فإناليد ما أخذتى عل: مستفاد من قوله

  . مكان كما يستفيده العرف منهعدم اإل

مثالً إذا ، مجيع الغاصبنيى جرة وحنوها عليكون ملعطي البدل احلق يف توزيع األ أن يبعد لكن ال

مثانية من الغصاب  يأخذ أن حق له، ان الغصاب مخسةك و،جارة البدل يف مدة شهر عشرةإكانت 

  . ال وجه يف حتمله كل ضرر الغصب ذإ، ربعة الباقيةاأل

مل يتمكن   سواء متكن من ردها أو،الذي بيده العني ىعل أنه  فالظاهرجرة كالًأما قرار ضمان األ

  . أيضاًيأيت هنا الدليل الذي ذكروه يف قرار الضمان وسيأيت الكالم فيه  ألن ،يف ذلك الشهر

جرة بني مدة الغصب  األ فإن،ها يف البحرتخرية ألقالعني واليد األى يدي عللو تعاقبت األ نعم

يف  يديهم فرضاً الأت يف ات فاملنفعة إذ ،من كانت العني بيده يف تلك املدةى لقائها يف البحر علإووقت 

 حق ه ال فإن،ن الغصاب الستة شهرين كانت العني يف ظرف سنة عند كل غاصب ممثالً ،يد واحد منهم

  ألن 
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  . خري الذي تلفت العني يف يدهاألى جرة علجيعل كل األ

، يف موضعهسبيل البدل ملا كان شبيهاً بالواجب الكفائي املذكور ى تصور اشتغال الذمم علن إ مث

 ،حملقق الرشيت يف املوضعحتقيق حققه ا إىل حاجة  ال، االعتبارية خفيف املؤنةمورواأل، وكان أمراً اعتبارياً

  . مر العريف االعتباري املذكور من جهة كونه تشرحياً لأل،بأس به يف نفسه كان الوإن 

، من تلف املغصوب يف يده منهمى قرار الضمان علن إ( : فقد ذكر اجلواهر تبعاً لغريه،كيف كانو

 بضماا األول العني خيتص  مع فرض عدم زيادة يف،عليه غريه رجع هوى لو رجع املالك عل أنه مبعىن

جاز  وإن ،ذمته املشغولة للمالك بالبدل ألن ،غريهى رجوع له عل ه ال فإن،لو رجع عليه نفسه خبالف ما

للمالك يف ذمته  دائه ماأ بىفيملك حينئذ من أد، اشتغلت ذمته به لزام غريه باعتبار الغصب بأداء ماإله 

وبني غريه الذي خطابه ، لفرق بني من تلف املال يف يدهوبذلك اتضح ا، باملعاوضة الشرعية القهرية

فحينئذ يرجع عليه وال يرجع ، شغل الذمم املتعددة مبال واحدى دليل عل ال إذ ،ذمي داء شرعي الباأل

   .ىانته )هو

 مث غصبها عمرو من زيد غصبها زيد إذا بل، خيتص ذلك بتلف العني النه إ :والًأن كان فيه إو

كانت العني  وإن  لهدلةتقدم من عموم األ ملا، زيد إىل كان للمالك الرجوع، ةوكانت العني باقي

  . موجودة

جب الظاهر اشتغال ذمم متعددة باملال الواحد كاشتغاهلا بالواجب الواحد يف الوان إ :وثانياً

 ىير أن وجه للقول بعدم اشتغال ذمم متعددة بعد فال، ةن خفيفة املؤ االعتباريةمور األ فإن،الكفائي

  .  املتقدمةدلةويستفيده من ظاهر األ، العرف ذلك
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فتردد املقدس ، وحيث قد عرفت عدم الفرق يف الرجوع بني اجلاهل والعامل واملغرور والغار

صلى اهللا عليه (اجلاهل املغرور الذي مل يعلم اندارجه يف قوله ى عدم الرجوع عل إىل ميله أو ردبيلياأل

 الذي مل تثبت صحته وال تواتره بعد معلومية عدم كونه )١(اليدى عل : يف خرب مسرة بن جندب)وآله

  .  غري ظاهر الوجهاًمثلكان آ وإالّ ،غاصباً

  .  كما عرفت سابقاً)اليدى عل(الدليل غري منحصر يف : والًأذ إ

بواب العمل به يف خمتلف األى  قائم علمجاعبل اإل،  معمول به قدمياً وحديثاً)اليدى عل(: وثانياً

  . بل امع عليه به، يضر بعد عمل املشهور كان ضعيفاً ال إذا فالسند حىت، املتفرقة

  . مثمل يتحقق اإل وإن حياناًأفيتحقق الغصب ، مثتالزم بني الغصب واإل ال أنه عرفتقد : وثالثاً

 ال، همن غر إىل منا هو يرجعإو، إليهاملغرور مرجوع  أن ،)من غر إىل املغرور يرجع(ظاهر : ورابعاً

  . ) اهللاهرمح( كما هو ظاهر املقدس املذكور، إليهيرجع  الأنه 

 غري، هذا اليوم إىل  مروي يف كتبنا الفقهية من زمان شيخ الطائفة)اليدى عل(حديث : ساًموخا

 الفتوح أيب تفسري وايلمجلة من كتب الروايات ككتاب الغو يف أيضاًمروي  أنه كما، مسرة إىل مسند

  . مهاوغري

 وذلك ال يضر وال، توجد هذه الرواية يف مثل الكايف والتهذيب واالستبصار والفقيه وحنوها ال نعم

  . أحاديث العامة فقط إىل سنادهإيوجب 

                                                

. ١٢ حية من أبواب العار١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(
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شكل أ وإن ،كاف يف االستناد ،)١(الغصب كله مردود: )عليه السالم(مثل قوله ن إ :وسادساً

   .)٢(اليدى علحديث ى عل

  

                                                

. ٤ ح من األنفال١ الباب ٣٩٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(

. ٤ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(
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  . )ولو كان صغرياً، واحلر ال يضمن بالغصب(: ئعقال يف الشرا ):٥مسألة (

كونه كغصب املال  معىنى بال خالف حمقق أجده فيه عل، عيناً وال منفعةً ال(: ويف اجلواهر

يتحقق فيه  حىت  ضرورة عدم كونه ماالًإشكال بل وال ،نفهأمات حتف  وإن ،املوجب للضمان

   .ىانته )الضمان

  . ويف القواعد مثل الشرائع

 ألنه ،ع اليد والغصبضضمن بوي احلر ال أن نه ال خالف يف أالظاهر(: قال أنه مع الربهانوعن جم

فرق يف ذلك  وال، موالمنا يقال يف األإثبات اليد والتصرف إ  فإن،ليس مبال فال يدخل حتت يد املتصرف

بشيء  أو  تلف مبوت،الًعاق أو جمنوناً، غريه والدفع عن نفسهى مميزاً قادراً عل، بني كونه صغرياً وكبرياً

   .ىانته )ليس للقبض فيه مدخل

: ما يظهر من املفاتيح حيث قال إالّ هو كذلكو( :قدمةتوقال يف مفتاح الكرامة بعد نقله العبارة امل

  . آخره إىل )يضمن احلر الن إ قيل

وت بسببه كامل ولو كان ال: قال، بغري سبب و بني املوت بسببوىولعله يظهر من النافع حيث سا

  . فقوالن، احلية ولدغ

  . خالفهى  علصحابن األإ: ويف املهذب البارع واملختصر

  . واعتذر عنه يف التنقيح بأنه مساحمة

 ولعله لعدم تعرض ،عدم ضمان احلر بالغصب هو املشهور أن يف الكفاية من ما إىل تصغ وال

  .ضمن بالغصبي ين بأن احلر الا قد طفحت عبارات املتأخر أل،فال جند خمالفاً وإالّ ،القدماء له

  الغصب ( و)اليدى عل( يشمله دليل :يقال ال



٦٤

اً من بيته فلم إنسانمن ضمان من أخرج ] كتاب الديات[كما يؤيده ماورد يف،  وحنومها)مردود

 فال يشمل مثل ارجاع احلر، يف املال وحنوه أنه األولتؤدي يف ذيل احلديث  يقال ظاهر حىت ألنه ،يرجع

  . ه اليصدق عليه االداء فإن ديتهاعطاءأو 

ميكن جعل عمومه   وال،ختصيص املوصولى قرينة عل يتؤدحىت  قوله( :ولذا قال احملقق الرشيت

 ألن ،دفع دية احلرى داء عل وجه القرينة عدم صدق األ،األولاليد  التوسع واملساحمة يف معىنى قرينة عل

 ضرورة قيام العوض يف املاليات مقام املعوض يف ،املغصوبة عرفاًاملثل يف املاليات دفع بالعني  أو دفع القيمة

ا ليست عوضاً لنفس ال حقيقة  فإ خبالف الدية،لو مل يكن يف كلها جل الفوائد املقصودة عند العقالء

  . ذكره آخر ما إىل ،)منا هي حكم شرعي شبه اجلرميةإو، وال حكماً

ميكن التمسك به بعد قرينية صدره  ال، )١(ودالغصب كله مرد :)عليه السالم(قوله  أن كما

إالّ إذا ) عليه السالم(مام صوايف امللوك لإلن أ واحلديث كما تقدم يف باب الغنيمة ألن ، غري ذلكإرادةب

  .  فال ربط له باحلر،كان مغصوباً

 )السالمعليه (  أيب عبد اهللاعن،  بن ميمونعبد اهللامما رواه ، خوذ بليل املأنسانما حديث رد اإلأ

ذلك ليس  إذ ،فال ربط له باملقام، )٢(بيته إىل يرجع حىت له ضامن دعي الرجل أخاه بليل فهوإذا  :قال

  صل مها كان األحيث لوال، منا هو حكم شرعي تعبدي ثبت بالنص املؤيد بالشهرةإو، يف مسألة الغصب

                                                

. ٤ ح من األنفال١ الباب ٣٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٣٦ الباب ٢٨٦ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(



٦٥

  . لمقامليستدل به  أن ميكن فال، كما هو واضح عدم الضمان

وقال ، موت يف يد الغاصب من غري تسبيبه مل يضمنه أو حرق أو صاب الصغري غرقأو لنه إ مث

غ احلية والعقرب ووقوع فتلف بسبب، كلد كان صغرياً إذا يضمنه الغاصب(: الشيخ يف كتاب اجلراح

  .كذا يف الشرائع. )احلائط

ى ضمن علغ احلية ووقوع احلائط لف الصغري يف يد الغاصب بسبب كلدلو ت( :ويف القواعد

  . )رأي

 ،وفيه قوة كما يف املختلف ،كما يف اخلالف والدروس يقو(: وعلق عليه يف مفتاح الكرامة بقوله

  . رشاد وجممع الربهانبصرة وتعليق اإلتوهو خرية املبسوط يف باب اجلراح وال، وحسن كما يف املقتصر

  . فيهإليهنه مال كأ و،جامع املقاصد كما يف ، به مجعوقد أفىت

والشهيد يف ظاهر ، صرحيها أو الشرائع واحملقق يف ظاهر، خالف الشيخ يف غصب املبسوطوامل

   .ىأقونه إ حيضاويف اإل،  اللمعةإطالق

نه إ األولويف ،  يف املسالك والكفايةإليهنه مال أوك، وقد يظهر ذلك من موضع من التذكرة

التذكرة يف  ورشادلرموز والتحرير واإلكشف ا وترجيح يف النافع وال، املشهورنه إ ويف الثاين، شهراأل

  .ىانته )١()ى أقواألول و،وغاية املراد والتنقيح واملهذب البارع والروضة، موضع منها

  : أموردليل القول بالضمان : أقول

                                                

. ط احلديثة٧٧ ـ ٧٦ ص١٨ج: مفتاح الكرامة) ١(
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  . أشبه  وما)الغصب مردودن أ( و)اليد(صدق : األول

من : )عليه السالم(املؤمنني   أمريقال:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ما رواه وهب: الثاين

   .)١(هو ضامنفمن استعار حراً صغرياً فعيب  و،استعار عبداً مملو كاً لقوم فعيب فهو ضامن

 داره فعقره كلبه وما إىل نسانكدعوة اإل و،بغصبه صار سبباً شرعاً لتلفه كحفر البئرنه إ :الثالث

عروض  ألن ، فهو أقوي من حافر البئر،مع عدوانهسبب لتلفه نه إ :قال يف مفتاح الكرامة، أشبه ذلك

 وليس هو ،ولو كان يف مكانه ما لدغته احلية، بل قصد القتل مبثل ذلك ممكن متوقع، املهلكات له كثرية

  . من السببى وليس هناك مباشر أقو، دفع املهلكات عن نفسهى قادراً عل

  . طفالاالحتيال يف قتل األ إىل عدمه يقضين إ :الرابع

  . كما عن التذكرة، املضيعة أو املسبعة إىل الضمان يف نقل اململوك الصغري وانون: امساخل

 شرد له رجالًن إ ):عليهما السالم (عن أبيه، عن جعفر، املفهوم من رواية السكوين: السادس

لم  ف)عليه السالم(علي  إىل فرفع ذلك، مات وفاختنق أحدمها ل فقرما يف حبلرجفأخذمها  بعريان

  .)٢(صالحمنا أراد اإلإ: وقال، يضمنه

  . لكن كل ذلك فيه نظر

أما كونه سبباً ، عامل به له وال جابر اجلواهر ال  واحلديث كما يف،ما تقدم األولى ذ يرد علإ

   فهو خروج عن موضوع ،فالكالم فيما مل يكن كذلك، لتلفه

                                                

. ١١ ح من أبواب كتاب العارية١ الباب ٢٣٨ ص١٣ ج:وسائلال) ١(

. ١ حيات من أبواب كتاب الد٣٥ الباب ٢٠٦ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(
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  . طفال جمرد اعتبارقتل األ إىل ياوكونه منته، املسألة

 ،مل يكن سبباً إذا والكالم فيما، التذكرة ما كان سبباً ما يف ألن ، عن التذكرة غري ما حنن فيهوما

مل يكن  إذا فيما أنه ىبل تدل عل، كل غري مصلح يكون ضامناً أن ىداللة فيها عل خرية الالرواية األو

كلي يف املفهوم يشمل فال ، ذا كان اصالح مل يكن ضامناًإو، مثالً )اليد(صالح كان ضامناً لدليل إ

  . همؤمساأقرب عدم الضمان كما عرفت ممن تقدم فاأل، يقول به أحد وال، املقام

، مهال وحنوهجه عدم الضمان مع فرض عدم تقصري منه يف حفظه باإلفاملت(: ولذا قال يف اجلواهر

 ، حلفظ نفسه يكون سبباً يف تلفه لكونه غري قابلثحبي ما لو أمهلى ورمبا حيمل القول بالضمان عل

والظاهر عدم ، وحينئذ يكون الرتاع لفظياً، مهاله فيهمل يهمل فاتفق تلفه بأمر ال مدخل إل إذا خبالف ما

   .ىانته )كما صرح به مجاعة، الفرق يف احلكم املزبور بني الصغري وانون

منه يعلم وجه و،  لوحدة املالك يف اجلميع،مره كاملعتوه وحنوهأميلك  كذلك غريمها ممن ال و:أقول

 ،كرب أو بلغ رتبة الصغري ملرض أو ،لو كان بالكبري خبلأنه ( النظر فيما عن جامع املقاصد والروضة من

بل اخلصوصية ،  للصغريخصوصية حلاق حيث الوجه لعدم اإل ال أنه عرفت قد إذ ،)حلاقه وجهانإ يفف

  . فكل من كان كذلك كان يف حكمه، عدم قابليته للدفع عن نفسه

حنو  أو ن من التخلصمكان اليتمك إىل ذهب به أو ،لو حبس الكبري يف مكان أنه ه يظهرومن

  . أيضاً لعدم الفرق ، كان السبب ضامناً،عطب منه شيء أو فتلف، ذلك
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حبس  إذا وبني الكبري ،انون والصغري الفرق بني الظاهر عدم أن حكي عن جممع الربهان ولذا

الفرار من ى عدم قدرته عل وهلكه لظلمتهأمث حصل يف احلبس شيء  ،اخلالص منهى يقدر عل حبيث ال

  . نياألولفعلة الضمان فيه هي علة الضمان يف ، حينئذ كالطفل ألنه ،ذيتهأ

  .أيضاًولذا اختار الضمان اجلواهر 

ملا ذكر  منا يوجب الضمانإوالتسبيب ، كان تسبيب إذا بل فيما، الضمان ليس مطلقاً أن واحلاصل

 أو وحينئذ فيأيت يف املقام كون القتل عمداً، أشبه ما أو قاتل أنه يصدق عليه أنه  من،الدياتيف كتاب 

 ،الفرق بني كونه موجباً هلالكه يأيت يف املقام عدم أنه كما، املقامني  لوحدة الدليل يف،أًخط وأ شبه عمد

  .  لوحدة الدليل يف اجلميع،الدية أو موجباً ملا يوجب القصاصأو 

 وإن بل، كان سبباً إذا مل يكن عدوان وإن بل، يتبع العدوان الاحلكم بالضمان  أن ظهروبذلك ي

  .  كما ذكروه يف الطبيب،ه ضامن فإنماتهأحسان فعطاه دواًء بقصد اإلأ أنه كما لو، كان حمسناً بعمله

كان رمبا يقال بذلك لقوله  وإن ،ضامن ليس كل حمسن غري أنه وقد ذكرنا يف كتاب الديات

يراد به السبيل يف  أو،  الثانويةدلةعام خمصص باأل إالّ أنه ،)١(احملسنني من سبيلى ما عل: حانهسب

  .مثالعقاب واإل

 أحد ملكية صغري حتت ىادع لو أنه  ذكروا يفصحاباأل أن رمبا يتوهم صدق اليد باعتبارنه إ مث

  . اليدى لفيشمله ع،  يصدقأيضاً كان هناك يصدق اليد فهنا فإذا، يده كان كذا

                                                

. ٩١اآلية : سورة التوبة) ١(
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عبارة عن جمرد النصرف  األوىل و، صورية وواقعية،اليد قسمان أن ذكره احملقق الرشيت من  ما:وفيه

، وموضوع احلكم يف سبب الضمان هو الثاين، والثاين عبارة عنه مع السلطنة الواقعية التامة، احلسي

  ). اهللا رمحه (وهو كما ذكره ة،منافا فال، األول امللكية هوى وموضوع احلكم يف احلكم بداللته عل

صالة أفاملرجع ، مرينيكن ظهور عريف يف أحد األ  ملفإذا، ال هل كان سبباً أم أنه شك يف لونه إ مث

الضمان يف  إىل مما كان مستنداً،  لصدق القتل وحنوه عرفاً،كان ظهور عريف فهو املرجع إذا ماأ، العدم

  .السبب

 فالظاهر،  وأنكر الذاهب به،السبب الذي ذهب به هون إ :فقال الويل، ولو فقد الطفل ال بالقتل

فقد ذكرنا يف كتاب ، اً جرحهنفال أن الطفلى لو جرح الطفل فادع أنه كما ى،من باب الدعوأنه 

  . أيضاً القاعدة مساع دعواه ىبل مقتض، دليل عليه  ال، الطفلىيسمع دعو  ال:قول املشهور أن القضاء

 حيقق يف أن  احلاكمىفعل، ما أشبه أو قطع يده أو ، حراماًل به فعالًاً فعنفال أن ىادع إذا كما

كما ، ورمبا يؤيده احلديث يف الغلمان الذي غرق أحدهم يف الفرات ى،املوضوع حسب موازين الدعو

  . واهللا سبحانه العامل، ذكرناه يف باب الديات
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منفعته  ألن ،إشكال بل وال ،خالف أجده فيه بال، جرةلو استخدم احلر فعليه األ ):٦مسألة (

  . كذا يف اجلواهر، منفعته املزبورة تقابل باملال ألن ولو، فهو كمن أخذ مال غريه، متقومة حينئذ

 النافع والتذكرة كما يف:  قال،وقد نقله يف مفتاح الكرامة يف شرح مثل عبارة الشرائع من القواعد

  . اللمعة والروضة ونرشاد والتبصرة واملسالك وجممع الربهاوالتحرير واإل

  .لعله مما ليس فيه خالف: ويف جممع الربهان

  . ال خالف فيهنه إ :ويف الرياض

  . )مل ينتفع به جرته ماأولو حبس صانعاً مل يضمن (: قال يف الشرائع

  . خالف أجده فيه  عن غري الصانع بالفضالً: وقال يف اجلواهر

رشاد والتبصرة واملهذب البارع واملسالك اإل نقله عن النافع والتحرير وويف مفتاح الكرامة

  . والروضة

  . صحابمقطوع به يف كالم األنه إ وعن الكفاية

  . غريها فيما أجد ال تعرض للعالمة يف: وقال ى،قوهو األ: قالنه إ لكن عن التذكرة

  .  الضمان فيما كان احلابس سبباً مفوتاً ملنافع احملبوس:ستاذهأردبيلي ولكن عن املقدس األ

ذكره  ماى  علإمجاعثبت ن إ : يف بعض حواشيه قائالًوعن الرياض نقله عن خاله العالمة

حيث يكون احلابس سبباً مفوتاً ملنافع ،  يف الرياضإليهومال ، مر كما ذكره الشارحفاأل وإالّ ،صحاباأل

  . احملبوس
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تلفت  إذا شبهت ثيابهأف ،تدخل حتت اليد تبعاً له بأن منافع احلر ال، واستدل املشهور لعدم الضمان

  . ضمان ولذا فال، تتبعه منافعه وبأن املغصوب ليس ما ال، تلفت إذا طرافهأشبهت أو، عليه

ى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى فمن اعتدية  آل، كما ذكره غري املشهور،والظاهر الضمان

  . )٣(ثل ماعوقب بهفمن عاقب مب:  وقوله سبحانه،)٢(وجزاء سيئة سيئةآية  و،)١(عليكم

 ه ال فإن،)٤(فواو، الغصب مردودو،  مسلمئحق امرى يتو ال: وللروايات املتقدمة مثل

وقد ، ال ضررولدليل ، غصب هذا احلر وفّوت منافعه أنه  احلابسنسانهذا اإلى يصدق عل أنه شك

  . وبأنه سبب للفوت، تقدم وجه االستدالل به

 املفروضإذ ( ، استدالل احملقق الرشيت لعدم الضمان بعدم املوجب لهوبذلك يظهر وجه النظر يف

سباب أو، عيانتالف يف األيتصور فيه االستيفاء الذي هو مبرتلة اإل املنافع مل تتحصل يف اخلارج حىتأن 

املنفعة لو ى اليد عل أن مع،  لعدم تصور اليد املوجب للضمان عليها،تالفضمان املنافع منحصرة يف اإل

  : قوله إىل ) وعليها تبعاًصالةًأالعني ى كان اليد عل إذا ا نقول فإمننا بهقل

يف مقام  إالّ ،املالية عنها شرعاً وعرفاً يصح سلب ةاملستوفا املنافع غري أن وقد تلخص مما ذكر(

  فرض وجودها اخلارجي يف مقام النقل واالنتقال 

                                                

. ١٩٤اآلية : سوره البقرة) ١(

. ٤٠اآلية : ىسورة الشور) ٢(

. ٦٠اآلية : سورة احلج) ٣(

. ١ حب الغصب من كتا١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ٤(
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يدخل   الالًاتقدير تسليم كوا مى نه علأو، كمالحرار والعبيد واألفرق فيه بني منافع األ من غري

قاعدة  إىل ما ضماا فمستندأو، منا الداخل فيها نفس العنيإو، مالكيف منافع األ  حىتحتت اليد أصالً

  . آخر كالمهإىل  ،)١()اليد

م يقولون أمع ، مالكنه منقوض مبنافع األأو، الدليل ليس منحصراً يف قاعدة اليد أن ذ قد عرفتإ

م يقولون  فإ والشاهد لصدق الضرر عليه العرف،مريناأل فأي فرق بني، مع عدم استيفائها ضمااب

فيشمله دليل ، به أضرضرر الكما تقدم يف بعض ،  بالتقريب الذي ذكروه يف خياري العيب والغنب

  . املسائل السابقة

تعلق بتلف  إذا منا يقتضي الضمانإ بأن التسبيب الذي ذكر( : املتقدمةدلةأما قول اجلواهر يف رد األ

 ا نفي الضرر والضرار وغريها ممقاعدة أن كما، منفعة احلر معدومة فال يتصور التسبيب لتلفها و،موالاأل

 ضرورة اقتضائها ،ثبت فقهاً جديداًوجه تشمل الفرض ألى يات لو اقتضت الضمان علمن اآل هذكر

 عرفت عدم القول به من العامة الذين مبىن  مما،غري ذلكو االنتفاع مباله أو الضمان باملنع عن العمل

القواعد املقررة الثابتة عن القياس واالستحسان، فضالً عن اإلمامية الذين مبىن فقههم على ى فقههم عل

   .ىانته )٢()عليهم السالمأهل بيت العصمة 

 ،عرفت  كماةدلمنا عموم األإو،  ذلك االستحسان والقياسمل يكن مبىن إذ ،ففيه نظر واضح

 بعد أيضاًاملنع عن العمل واالنتفاع نقول بالضمان فيهما  إذ ،ظاهر الوجه  غري)ثبت فقهاً جديداًأ( :وقوله

مصداق  إالّ وهل املنع عن االنتفاع ،مصداق من مصاديق منع العمل إالّ وهل احلبس،  هلمادلةمشول األ

  من 

                                                

  .٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(

.٤١ ص٣٧ج: جواهر الكالم) ٢(
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، )١(ىال يتو: يات والروايات مثلصدق تلك اآليف مقام ال ت إالّ اللهم ،مصاديق تفويت االنتفاع

  . ما أشبهو ،)٢(الضررو

، )والسالمعليه الصالة (جعفر  أيب ب واجلد رواية عنالوالية لأل الوسائل يف باب ثبوت ىوقد رو

نه إ العرف يقولون أن ومعلوم ،)٣(وال تبطل حقوق املسلمني فيما بينهم: وفيها هذه القاعدة الكلية

مل  إذ ،يوجب الضمان  ذلك ال فإن،يريد العمل ه النلك كان صانعاً أو طالًاكان ع نعم لو، هبطل حقأ

  . ذلك غري إىل ،ومل يكن سبباً لتفويت املنفعة ومل يضره يبطل حقه

  . ذلك يف بعض املسائل السابقة إىل كما أملعنا

، الن خياطة ومحالةفلو كان له عم، كان يعمل إذا منا هو بقدر عملهإالضمان  أن ومنه يعلم

أراد الثاين ضمن نصف  وإن ،ضمن الدينار األوىلفأراد ،  نصف دينارةواحلمال، رجرا ديناأواخلياطة 

يضمن ثالثة أرباع الدينار  أنه فمن احملتمل يهماأكان يطلق سراحه يعمل  لو أنه مل يعلم ولو، دينار

   .)٤(ا لكل أمر مشكلألقاعدة  لقرعةوا، صلقل لألمن احملتمل ضمان األ أن كما، لقاعدة العدل

 أصيل ألنه ، حمكوم بقاعدة العدلأيضاًصل األن أ و،جتري القرعة يف املاليات ال أن لكنا قد ذكرنا

  .يضمن يف مثل املثال ثالثة أرباع الدينار وهكذا أنه  القاعدةىفمقتض، دليل حيث ال

  فعمله هدر ، كان احلبس مشروعاً إذا أما

                                                

. ٥ ح من أبواب الشهادات٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٥ و٣ ححياء املواتإ من أبواب ١٢ الباب ٣٤٢ و٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

. ٩ ح من أولياء العقد٦ الباب ٢٠٩ ص١٤ ج:الوسائل) ٣(

. ١١ ح٣الباب  ١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(



٧٤

ومنع من ،  احلبس عملهمل يناف إذا نعم، وقد شرعه الشارع فرضاً، م احلبس ذلكالز أن لوضوح

الشرطة  أو حبسه العادل وملا أراد يف احلبس الصنعة منعه أحد احملبوسني إذا كما، ذلك كان املانع ضامناً

  . ه يكون ضامناً فإن بدون أمر احلاكممثالً

منافعه يف ألن ( : املتقدم بعدم الضمان بقولهومما تقدم ظهر وجه النظر يف تعليل الشرائع حكمه

يوجب  كون منافعه يف قبضته ال إذ ،صالة عدم الضمانأى ياب باقية علثاملنافع كال أن ومراده، )قبضته

  . أشبه وما )١()فوا(و )ىيتو ال( و)التسبيب( و)بطالن احلق(و )الضرر(عدم صدق 

ولو استأجره لعمل فاعتقله ومل (: حيث قال يف قول الشرائع أيضاًومن ذلك يظهر وجه النظر 

  . )تستقر مبثل ما قلناه جرة الاأل أن قربواأل، يستعمله فيه تردد

 منافع احلر ال أن ه منؤومنش(: جرة املسالك بقولهبه عدم استقرار األلشرائع مث استقراوعلل تردد ا

صالة بقاء العمل وأل، حيصل التفويتومل ، ليس ماالً إذ ، لعدم دخول احلر حتت اليد،بالتفويت إالّ يضمن

اعتقاله فيستقر  واملنفعة اليت كان مالكها سبباً يف ضياعهاى جرة بنفس العقد علومن وجود األ، يف ذمته

جرة  يف استقرار األإشكال ه ال فإن، ذلك الزمانىانقض كما لو قدرها بزمان وحبسه حىت ،يف ذمته

بني املقدر  ووالفرق بني العمل املطلق، ار ملا تقدمواملصنف قرب عدم االستقر، فليكن هنا كذلك

، منا هو ثابت يف الذمةإو، ه فيهاؤمكن استيفاأ وإن خيتص ذه املدة اليت حبسه فيها املطلق ال أن ،بالزمان

  ، يستويف إالّ أن ه يف الذمةؤصل بقاواأل، مشخص بوقت مر كلي غريأوزمانه 

                                                

. ١ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٧٥

 لعدم دخول ،تسلمهانه إ يقال حىت مملكوكة له وال غاصبومنافع تلك املدة غري داخلة حتت يد ال

   .ىانته )ىوهذا أقو،  تفوت بفواته متسلماً لهه منفعت فإن، خبالف الزمان املعني،منفعة احلر حتت اليد

 ردبيليوهو الذي قواه األ، جارة التذكرة واملسالك الضمانإولذا كان احملكي عن ، وفيه ما تقدم

خر العوض فيلزم اآل قد بذل هذا عوضه أن بعد ي ذكره املسالك هنا غري فارقوالفرق الذ ،)قدس سره(

، مل يستنفع الرجل ا وإن أمكنت من نفسها إذ ا جتب هلا النفقة فإ،كما يف نفقة الزوجة واملهر، خراآل

  . تسلمت املهر إذا كما جيب عليها تسليم نفسها

 ئسه فربة لو استأجره لقلع ضرجريضمن األ أنه ،جارة من شرح العروةوقد ذكرنا يف كتاب اإل

مبثل  و،منا التأخري كان من جانب املستأجرإو، جري نفسه األمضت مدة ميكنه القلع فيها باذالً أن بعد

  . ملن راجع الشراحخيفى   الكما، ذلك قال يف مفتاح الكرامة وغريه

جرة مل يستعمله ففي استقرار األ لعمل فاعتقله ولو استأجره(: ويف القواعد تردد يف املسألة قائالً

  ).نظر

  . رشاد وغاية املراد وغريهم عن التذكرة واإلأيضاًوعدم الترجيح حمكي 

كالمها يسبب تفويتهما  و،يف حكم املوجودة أو ما موجودةإ املنفعةن إ :بل قال يف مفتاح الكرامة

  . وأطال يف الرد عليهم  التذكرةكما حكاه عنهم يف، ةممنا هو للعاإوالقول بأن املنافع معدومة ، الضمان

بأن املنافع ملكها  وجه شيخنا الشهيد االستقرار يف بعض حواشيهو( :وقال يف جامع املقاصد

   .انتهى )فعله إىل املستأجر وتلفها مستند
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 ،جرة كما قرراه يضمن األ فإن،واحلكم أوضح فيما لو استأجر دابة فحبسها بقدر االنتفاع

منفعتها  أن  لوضوح،بذلت له الدابة فلم يتسلمها أو ،لدابة فتسلمها ومل يستوفبذلت له ا إذا كذلكو

 كما ذكره اجلواهر، يفوت من املنفعة جرة املثل اليت هي بدل ماأ ال ،حينئذ مضمونة عليه مبثل ماقررا

  . غريهو

  .جارةقد اإلقيام تسليم العني اململوكة مقام تسلم املنفعة املستحقة بعى  بقسميه علمجاعبل فيه اإل

ولو مل تتمكن الداية ، جرة مالكها يستحق األ فإنة فأمرضها املستأجربلو استأجر الدا أنه ومنه يعلم

  . نفسهى املستأجر بنفسه فوت املنفعة عل ألن ،من العمل مبا استأجرها له

 صاحبها  فأخذ املستأجر،إليهصاحب الدابة يأيت ا  أن وكذا احلال لو استأجر الدابة وكان الالزم

هو الذي فوته  ألنه ،جرةضامن لألحيث إنه ، أشبه مبا مل يتمكن من تسليم الدابة ما أو قتله أو وحسبه

  .كما ذكر يف مثله، نفسهى عل

لو حبسها من دون  أنه صرح التحرير قضية كالمهم ما(: ذكره يف مفتاح الكرامة قائالً كذلك ماو

انقضت  له العني املوجرة فلم يأخذها حىتلو بذل نه إ :جارةم قالوا يف باب اإلأكما ، جارة ضمنإ

   .ىانته )جارة صحيحةكانت اإلن إ جر عليهاستقر األ، املدة

 ،وما أشبه والشرط يف ضمن عقد الزم والصلح واهلبة املعوضة جارةذكر بني اإل وال فرق يف ما

البستان والقطار  واحلمام ووالدكاناملالك يف الدابة والسيارة والدار  أن كما، املالك يف الكل واحدألن 

  . فاحلكم سار يف اجلميع، واحدأيضاًوالباخرة وغريها 

، جرة املثلأوكان هناك فرق بني ، مل تكن أو الدابة كانت مؤجرة فحبسها أن ولو مل يعلم هل

  كان ، احملتملةى جرة املسمأو



٧٧

جارة منفي ابع الحتمال اإلالتى جرة املسمأفاحتمال ، جارةصالة عدم اإلجرة املثل ألأصل األ

  . صلباأل

يدعي ذلك  فال يكون ما، خر عدمها اآلىوادع، جارةجرة لإلحدمها األأ ىلو ادع أنه ومنه يعلم

  . صل معهاأل ألن ،جارةعدم اإل يقدم قول من يدع ،ىمن املسم
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  . )غصبت من مسلم إذا يضمن اخلمر وال(: قال يف الشرائع ):٧مسألة (

 خالف وبال، كما يف التذكرة، اًإمجاعضمان عليه   ال)١(كانا مسلمنيإذا ( :كرامةوقال يف مفتاح ال

منا هو إ، املشهور أنه ويف املسالك من، شهراأل أنه وما يف املختلف من .بني املسلمني كما يف اخلالفأي 

مسكها أ أنه فهم منه وقد، طلقأ ويضمن اخلمر املغصوبة مبثلها خالًنه إ :قال ي، أيب علملكان خالف

اا تشمل إطالق وهي ب،ذلكى ام وشهرام علإمجاعوقد انعقدت ، يكون أراد ذلك أن  والبد،للتخليل

كان قد  إذا يضمن احملقق الثاين بأنه ال وبل صرح الشهيدان ،لغريه أو ذا كان قد اختذها للتخليل إما

   .ىانته )٢()يعزرنه إ :أيضاًقال  و،املشهورنه إ ويف املسالك. منا يأمثإختذها للتخليل وا

ى وعل، ويكون غصبها حراماً، خترج باخلمرية عن امللك اخلمر احملترمة ال أن  الصناعةىومقتض

ويف ، صل اخلروج عن امللكية بذلكأردبيلي التأمل يف ولذا كان احملكي عن املقدس األ، متلفها الضمان

  . هلا ضمان املتلفصرحيها  أو وعن ظاهر املفاتيح .باخلل أو عدم ضماا باملثل

 وإن امللك ألن ،ولو ختللت ردها خالً، جيب عليه ردها مع بقاء عينهانه إ( :وقال يف مفتاح الكرامة

  . )جيوز غصبه كما تقدم ذلك يف باب الرهن وهلذا ال، ويةاألولتوابعه باقية وهي  إالّ أن زال

راقتها غري إعدم ضمان  وصبهاخروجها عن امللك وحلية غ إىل ذهاب املشهور أن ومنه يعلم: أقول

   ىكظهور النصوص والفتاو( :فقول اجلواهر، ظاهر الوجه

                                                

 .أن يكونا مسلمني إخل: فاألقسام أربعة، األول:  ط احلديثة٨٦ ص١٨ج: يف مفتاح الكرامة) ١(

.٨٧ ص١٨ج: مفتاح الكرامة) ٢(



٧٩

 ه يف غصبمث اإلكان املتخذ للتخليل منها حمترماً مبعىن وإن ،يف عدم ملكية املسلم للخمر مطلقاً

   .ىانته )١() عند الغاصبانقلبت خالًن إ ووجوب رد عينها

  .ذكره ما إىل ذهب املشهور وإن ى،تاوفاختالف الحيث قد عرفت ، غري ظاهر

نه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، فعن عبيد بن زرارة، ذكرناه ماى  دليل علأيضاًوالروايات 

حتول عن إذا  :فقال ،فجعله صاحبه خالً صار مخراً حىت باع عصرياً فحبسه السلطان إذا يف الرجل: قال

   .)٢(اسم اخلمر فال بأس به

 ،الرجل الدراهم فيعطيين ا مخراًى  يكون عل:)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،وعن مجيل

   .)٣(واجعلها خالً :يعل قال، فسدهاأخذها مث : فقال

ل عن اخلمر تعاجل بامللح ئسنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللا عن،بصري أيب عن، وعن جامع البزنطي

مث كشفت عنها ،  عاجلتها وطينت رأسها فإين:قلت، تهابأس مبعاجل ال: قال ،وغريه لتحول خالً

يتحول  أن رادتكإمنا إ، بأس بذلك ال: قال ،مساكهاإأحيل يل ، ا قبل الوقت فوجدا مخراًإليهفنظرت 

  .)٤(رادتك الفسادإوليس ، اخلمر خالً

 اليت ليست واخلمر، الفرق بني اخلمر املعدة للفساد، خرية ظاهر هذه الروايات خصوصاً األفإن

  . كذلك

وهو ، أثر الضمان يظهر مع بقاء العني خاصةأن ( ومنه يظهر وجه النظر يف قول احملقق الرشيت من

،  الستحالة دفع العني وهو واضح،الغاصبى وأما مع التلف فال شيء عل، خوذ منهاملأ إىل وجوب ردها

  ودفع بدهلا القائم مقام 

                                                

.٤٤ ص٣٧ج: جواهر الكالم) ١(

. ٥ حرمة من أبواب األشربة احمل٣١ الباب ٢٩٧ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

. ٦ ح من أبواب األشربة احملرمة٣١ الباب ٢٩٧ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

. ١١ ح من أبواب األشربة احملرمة٣١ الباب ٢٩٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(
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مالك  عن غري األمالك املثلية فضالًلو كان املغصوب من األه  أنحىت، موالدفعها لعدم بدل لغري األ

 تلف مل جيب عليه فإذا، عينها فمن غصب حبة من احلنطة وجب عليه رد. أمكن منع الضمان بعد التلف

والبدلية مل تثبت شرعاً ، ن دفع املثل باعتبار كونه بدالًوأما املثل فأل، قيمة هلا ا الما القيمة فألأ، شيء

سواء كان يف مقابل ، يكون عوضاً يف العقود العوضية أن جيوز ولذا ال .رفاً يف املثلي غري املتمولع وال

  .آخر كالمه إىل ،)ملك آخر أو مال

يشمل اخلمر احملترمة كما   عدم مالية اخلمر الأدلة إطالقو،  عدم الضمان ينايف االحترامفإن

 إنساننه لو غصب أفكيف ميكن القول ب، هر الوجه غري ظاأيضاًفهو ، أما قوله يف حبة احلنطة، عرفت

يكونون  م الإ، إنسانغصب عشرة آالف شيئاً كبرياً من حنطة  حىت وهكذا وغصب آخر حبة حبة

  . ضامنني له بعد تلفهم هلا

كذلك  غصب الكافر من املسلم أو ،احملترمة  غصب املسلم من املسلم اخلمر غريفإذا، وكيف كان

 أو كان رمبا يطلق عليه الغصب باالعتبار العريف وإن ، الشرعييكن غصب باملعىنومل ، مل يكن ضمان

وعن اخلالف ، اخلمر غري احملترمة إىل وهذه املسألة بالنسبة  يف املسألة السابقةمجاعبل الظاهر اإل، اللغوي

  . يف املسألة الثانية نفي اخلالف

غصبت  إذا وتضمن(: ئع ممزوجاً مع اجلواهرفقد قال الشرا، ان يف غصب اخلمريخرأما املسألتان األ

 بل قيل، ها يف حمكي اخلالفأخبار الفرقة وإمجاع ب،ولو كان الذي غصبها منه املسلم، من الذمي متستراً

  . انتهى ) ظاهر املبسوط والسرائر والتذكرةأيضاً مجاعاإلن إ

  غصبت منه  إذا املتظاهر أن تقييد الشرائع وغريه بالتستر يعطين إ مث



٨١

  . كان الغاصب كافراً وإن ،الغاصبى ضمان عل ال

  .  واحداًكان الغاصب كافراً قوالً وإن أما املتظاهر فال ضمان: ويف اجلواهر

وبذلك يذهب ،  مل يتستر فقد خرق شرط الذمةفإذا، من شرائط الذمة التستر أن السبب: أقول

 كان متظاهراً بشرا واملعاملة عليها فإن( :حيث قال، من مفتاح الكرامةأخذه  أنه والظاهر، احترام ماله

ن إ وأما، خفاءقرارهم عليه يف الدار مع اإلإلزمنا أمنا إالشرع  ألن ،وكأنه مل خيتلف فيه اثنان، فال ضمان

 ظاهر املبسوط أيضاً مجاعواإل، هم كما يف اخلالفأخبار الفرقة وإمجاعكان متستراً فعليه ضمانه ب

   .ىانته )ات يف ذلك بني نصة وظاهرةوالسرائر والتذكرة والعبار

ذمياً كان  أن فلو، كان متظاهراً وبني عدم الضمان لو عدم التالزم بني لزوم التسترخيفى  لكن ال

كيف يقال بأن الغصب للغاصب ، فغصبها ذمي آخر منه، بالتعامل عليها أو متظاهراً بشرب اخلمر

  . الغصب مردود كما تقدم أن مع ورود، يستفيد به

 إالّ أن اللهم، هذه اخلمرة ليست حمترمة شرعاً ألن ، يف عدم الضمانإشكال راق اخلمر الأ إذا منع

  .املسألة  يفإمجاعيكون 

كانت له مخر يف الدار متستراً ا  مثالً، جازة الغصب لو كان يتعامل ا علناًإذلك  وأبعد من

 وىلأو، تشمل مثل ذلك  الدلةواأل ،تعاملفهل يذهب احترام مخره بسبب هذا ال، فباعها يف السوق علناً

، ومل يتعامل عليها بشخصها كان عنده مخر أو ،ومل يكن عنده مخر ذا باع مخراً كلياً إ ماشكالمنه باإل

  فهل يذهب احترام ، منا تعامل كلياًإو



٨٢

داره ذهب احترام مخره  مخر يفى الكلية فحصل على بعد املعاملة عل أنه هل أو ،الدار مخره يف

  . التأمل إىل فاملسألة بشقوقها حمتاج، تعامل عليها علناً أنه باعتبار

 إشكال ه ال فإن،للمسلم التعامل علناً من باب املرض الذي جيوز ذلك حىت أو كان الشرب إذا أما

  .وكالم الفقهاء يف غري هذا املورد، يغتصب منه نه الأو، يف احترام مخره

ليس من  أنه حكامهم حلل نزاعهم الظاهر أو يسالم اإلاحلاكم إىل والرجوع والتنازع حوهلا

 فال،  مل ينص عليه يتحقق اخلرق بشيءنه ال أكما، ةالتظاهر املوجب لسلب االحترام أوخرق الذم

  . يوجب ذلك الرتاع يف الزوجة وحنوها ال أن كما،  لذهاب احترام املالإطالق

، كان خرقاً للذمة وإالّ ،وجب االمتناعمن مثل ذلك  حىت كان من شرط الذمة االمتناع إذا نعم

  : كما ورد مثله يف بعض الروايات

 قبل )صلى اهللا عليه وآله(اهللا  رسولن إ : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، رواه زرارة مثل ما

 خألبنات ا وال خواتألا والينكحوا ،وا حلم اخلرتيرأكلوالي، وا الرباأكلالي أن ىاجلزية من أهل الذمة عل

وليست هلم اليوم :  قال،وذمة رسوله فمن فعل ذلك منهم برئت منهم ذمة اهللا، ختبنات األ وال

   .)١(ذمة

ى عل الّإمن مولود يولد  ما:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عوروعن فضل بن عثمان األ

الذمة ) صلى اهللا عليه وآله(هللا ا رسولى منا أعطإو، سانهرانه وميجدانه وينص فأبواه اللذان يهو،الفطرة

  دوا أوالدهم يهو ال أن ىس أولئك بأعيام علووقبل اجلزية عن رؤ

                                                

. ١ من جهاد العدوح ٤٥ الباب ٩٥ ص١١ ج:الوسائل) ١(



٨٣

  .)١(فال ذمة هلم وأما أوالد أهل الذمة اليوم، ينصروا وال

فليس الشرطان  الّإو، اشتراط شرط خاص يف الذمة نافذ أن ىغريمها من الروايات الدالة علإىل 

  . كما حقق ذلك يف كتاب اجلهاد، لروايتني شرط بقول مطلقيف هاتني ان ااملذكور

غصبه منه سواء صدر من حيث إن ، اخلمر احملترمة عنده إىل حال املخالف بالنسبة ومما تقدم يظهر

ى قرارهم علإ  فإن،)٢(لزاملقاعدة اإل،  يوجب الرد والضمان،من كافر أو من خمالف مثله أو مسلم موافق

  . خرج بالدليل وليس ذلك مما، خرج بالدليل ما الإ ومؤجبميع شقرارهم إمذهبهم معناه 

  . أيضاًربعة هنا  األمورجميء األ ومن ذلك يعلم

  . كالمها غري خمالف أو ،أحدمها خمالف أو ،ما خمالفان إالغاصب واملغصوب منه أن من

ا إ: خر اآلوقال ،مخر:  بأن قال أحدمها،ضوعاختلف الغاصب واملغصوب منه يف املون إنه إ مث

فاملرجع يف ، تقليداً أو  اجتهاداً،خر احلرمةاآلى ورأ، أحدهم احلليةى يف احلكم بأن رأ أو ،ليست خبمر

 عينه العرف غري مخر مل وإن ،هاأحكام عينه العرف مخراً ترتب عليها  فإن،اختالف املوضوع العرف

ى دليل عل وال، ضوع يؤخذ من العرفاملو ألن ،حكم سائر املغصوبات له منا كانإو له حكم اخلمر يكن

  . املأخوذ منه يف ذلك أو خذحجية قول اآل

  ، إليه فاملرجع احلاكم الذي يرجعان، كان االختالف يف احلكم إذا وأما

                                                

. ١ من جهاد العدوح ٤٨ الباب ٩٦ ص١١ ج:الوسائل) ١(

. ٦ ح٣٢١ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(



٨٤

 أن  جيبأيضاًالفقيهني  أن من ملا ذكروه يف كتاب القضاء، ن كان كالمها فقيهاً جامعاً للشرائطإو

  . الرتاعفقيه ثالث يف فصل  إىل يرجعا

فقد ، ضافية اإلموراأل املالية منن إ( :يف كالم احملقق الرشيت حيث قال مواقع النظر ومما تقدم يظهر

 ، فال كالم فيهاألول كان  فإن،وقد خيتلف احلال،  عند الغاصب واملغصوب منه معاًيكون املغصوب ماالً

ا قد خيتلف ذلك بسبب اختالف كم،  عند الغاصب دون املغصوب منه كان ماالً فإنكان الثاينوإن 

، ىخيف فالضمان الواقعي منوط مباليته يف نظر الشارع كما ال، االجتهاد والتقليد يف أسباب التملك

واعترافه  قرارهإاملغصوب منه ب يلزم إالّ أنه ،إليهتنازعا وترافعا  والضمان الظاهري منوط بنظر احلاكم لو

 عند املغصوب ن انعكس بأن كان ماالًإو. ه يف املوضوع واحلكم عن االشتبائقرار الناشقيل بنفوذ اإل لو

 يف أيضاً إشكالفال ،  مل يكن حمترماً عند الغاصب كاخلرتير املأخوذ من يد احلريب فإن،منه دون الغاصب

غري  ألنه ،يضاًأكان مع نظر املغصوب منه مل يضمن  وإن ،عدم الضمان لو كان احلق مع نظر الغاصب

   .ىانته )ماالًكان  وإن حمترم

التظاهر ا  أن حمايداً فالظاهر أو كان الكافر معاهداً إذا أما، منا هو حكم الذميإما تقدم ن إ مث

مدينه كافرة  أو قبيله كافرة مثالً، وال يف سائر املقامات يف املقام ال، احترامها يوجب عدم ال أيضاً

   هلم يف بالدهم وحمالم التظاهر باخلمر فإن ،ومل يكن من شرط التعاهد التستر، املسلمني تعاهدت مع



٨٥

  .القيمة كما سيأيت أو وأمر باملثل،  غصبها منهم مسلم مل حيق له ذلكفإذا، وغريه

 يتعدون عليهم وهم ال  واملسلمون ال،منا حياد فقطإو، عهد ذمة وال احملايد ممن ال كذلك يفو

ربعة من الكفار يف كتاب اجلهاد األقسام  األأحكامذكرنا بعض تفاصيل  وقد، املسلمنيى يتعدون عل

  . واهللا سبحانه العامل، وغريه

  



٨٦

 ولو كان املتلف ذمياً ،باملثل يضمن اخلمر بالقيمة عند املستحل ال(: قال يف الشرائع ):٨مسألة (

  . )ويف هذا تردد، ذميى عل

  . )شكالإى أتلف الكافر عل وإن ،بالقيمة عند مستحليه ال باملثل(: وقال يف القواعد

 الفرقة إمجاع ب،كان متلف مخر الكافر املتستر مسلماً لزمته القيمةن إ( :ويف مفتاح الكرامة

حبث فيه كما يف  وال، التذكرة وعندنا كما يف، هم كما يف املسالكإمجاعو، هم كما يف اخلالفأخبارو

   .ىانته )جامع املقاصد

ميلكها  اخلمر ال إذ أن ،كانت مثليةإن  وواستدلوا لذلك باستحالة ثبوت اخلمر يف ذمة املسلم

  .فكيف تثبت يف ذمته املسلم

مل تثبت يف ذمة  إذا اخلمرن إ :فيقال، القيمة إىل  وارد بالنسبةأيضاًهذا الدليل ن إ :لكن رمبا يقال

 ،خبالف ثبوت القيمة، مرثبوت املثل تعاط للخن إ :يقال إالّ أن اللهم ،فلماذا تثبت قيمتها املسلم

مكان اضطرار يف املقام إل  وال،صورة االضطرار الّإ حرمته بأية صورة كان دلةطي يستفاد من األوالتعا

  . القيمة

  . الصناعةىففتواهم مقتض وعليه

  . صالة عدم الزيادةأفاملرجع ، ولو اختلفا يف القيمة

  . القيمةىل  إه يتحول فإن،مث أسلم، حيث جيب عليه املثل، غصبها الكافر إذا ومنه يعلم احلال فيما

عطاء القيمة إكافراً  يالغاصب الباقى ه جيب عل فإن،سلم املغصوب منهأ بأن ،وكذا حال العكس

عطاء املثل له إميكن  أسلم املغصوب منه وال إذا أما، كانا كافرين إذا فيما عطاء مثله لهإصح  مناإ ألنه ،له

  . القيمة إىل حتول



٨٧

 إمجاعنا وأخباربدليل ، يضمن بالقيمة عند مستحليهانه إ ففعن اخلال، كان املتلف كافراًنه إذا إ مث

خرية املبسوط والسرائر والتحرير واملختلف والتبصرة  أنه مفتاح الكرامة ويف، وعن التذكرة عندنا، الفرقه

يلزم من احلكم باستحقاقها  ال: قال ألنه ،املثل ىل إ ومال هو،ح واللمعة والروضة والقاضييضاواإل

ألن ،ا واملعاملة عليهاالتظاهر بشر ظهار شرب إوتركه من شرط الذمة  وه من نواقض العهدالذي عد

ات مجاعاإلى فاملدار يف عدم احلكم عليهم باملثل عل، مطلق البحث عنها ال، سالمدار اإل اخلمر يف

  . رخيلو من نظ  السالم لشرع اإلةفاملنافا وإالّ ،اخلالف املعتضدة بالشهرة  املرسلة يفخبارواأل

ما ى  عل، يف الدروس وجممع الربهانح ومل يرج،ولعله لذلك تردد يف الشرائع والقواعد: أقول

نه ميتنع يف شرع أو، فيضمن مبثله ا مال مملوك هلم وهو مثليأوقد ذكر وجه التردد ، حكي عن بعضهم

 رضا احلكم باملثل للع فامتنع،مل يتظاهروا ا إذا نعترضهم كنا ال وإن ،باستحقاق اخلمر احلكم سالماإل

  .يتعذر املثل يف املثل إذا فهو مثل ما، القيمة إىل فيجب االنتقال

ى ومقتض، فاملثل الّإو، ليناإترافعوا  إذا وفصل يف املسالك وحمكي جامع املقاصد لضمانه بالقيمة

  . أن لنا بذلكش نا الأل، القيمة أو لينا تركناهم وشأم من أخذ املثلإمل يراجعوا  إذا مأالقاعدة 

احلكم حيث إن و، احتماالن ،بالقيمة أو نا حنكم باملثلأوهل ، فهو حمل الكالم، ليناإترافعوا  إذا أما

كان  وإن ،خيلو من وجه فالقول باملثل ال ،ي احملكمجاعواإل الشهرة احملققة إالّ وجه له معتداً به بالقيمة ال

  . االحتياط يقتضي موافقة املشهور



٨٨

 خصوصاً مع مالحظة اشتراط التستر يف ى،ولعل هذا أقو(: واهر قول املشهور بقولهاجلى وقد قو

 إذا خصوصاً، ظهارواحلكم باستحقاقها ظاهر يف اإل ... حكم هلم ا ظاهراً زال احترامهافمىت، احترامها

  .)١( )ييؤد داء فحبس حىتظهار عند االمتناع من األاإل إىل جنرا

رد  أو فهل جيب رد العني، غصب اخلمر وهي باقية بعدإذا  حال ما ومن ذلك يعرف: أقول

  . مالك املسألتني واحد ألن ،الصيف رداً يف الشتاء حاله حال رد اجلمد الذي غصبه يف ألن ،القيمة

الذمي  أو ،املسلم الغاصب إىل املثل بالنسبة ميكن االستدالل لوجوب رد ال أنه وبذلك ظهر

قاتلوا الذين : حيث قال سبحانه،  املباركةاآليةالتزموابه مبفهوم  ماى الغاصب بأن الشارع قررهم عل

ا يدينون دين احلق من الذين أوتو وال حرم اهللا ورسوله حيرمون ما وال خرباليوم اآل وال اليؤمنون باهللا

م حيث أب ،)٣(لزام مبا التزموابهوروايات اإل. )٢(يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون الكتاب حىت

 املسلم ال أن وذكر، الشارع ملا حرم التظاهر أن قد عرفت إذ ،هم املثلؤعطاإفالالزم  ينه مثلأون بيلتزم

  . القيمة إىل فهم من ذلك الرجوع، يتعلق بذمته مخر

 ،املسلم والكافر  يفقيمةً أو ضمانه ورده عيناً إىل الكالم يف غصب اخلمر بالنسبة ومما تقدم يعلم

  .ذلك مما تقدموغري ، املتستر واملتظاهر

  . والقيمة تعرف عند املستحل

                                                

.٤٥ ص٣٧ج: انظر جواهر الكالم) ١(

. ٢٩اآلية : سورة التوبه) ٢(

. ٢ ح من مرياث األخوة واألخوات٤ الباب ٤٨٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



٨٩

وشحمه للطلي ، وجلده لالستقاء، يف اخلرتير أهون من حيث جواز جعل شعره حبالً مرمث لعل األ

  . غريه و فيكتاب الرهنإليهكما أشرنا ، أشبه ذلك وما

عليه (علياً ن إ :يف حديث) عليهما السالم(عن أبيه ، عن جعفر، براهيمإويف رواية غياث بن 

  .)١(صاب خرتيراً لنصراينأ ن رجالً ضم)السالم

   . )٢()قيمته (: وزادرواه الصدوق مرسالًو

  

                                                

. ١ ح من موجبات الضمان٢١ الباب ٢٧١ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٢ ح من موجبات الضمان٢٦ الباب ١٩٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٩٠

  : خر جيب معها الضمانأوهنا أسباب (: قال يف الشرائع ):٩مسألة (

منفعة  أو ،ف عيناً كقتل احليوان اململوك وختريق الثوبسواء كان املتلَ، تالفمباشرة اإل: األول

  . )مل يكن هناك غصب وإن ،وركوب الدابةالدار  كسكىن

كسر  إذا كما، بالغصب مل يسم وإن املباشرة تسبب الضمان أن ىخالف عل  والإشكال ال: أقول

  . ما أشبه أو خرق أو قتل أو آنية الناس

  .يات والرويات والسبب صدق اآل،مل يكن ضرورياًن إ ، بقسميه عليهمجاعويف اجلواهر اإل

ومن عاقب مبثل ما ، )٢(وجزاء سيئة سيئة، )١(ليكم فاعتدوا عليهعى فمن اعتد: مثل

  .)٣(عوقب

، )من أتلف مال الغري(و، وروايات الضمانات، والديات، مثل روايات القصاص: والروايات

أراق  إذا كما، مل يكن غصب وإن يستبعد مشول اليد باملناط ه ال فإن، وما أشبه)٤()فوا(و، )اليدى عل(و

تالف إلكنه ، غصباًى يسم ه ال فإن،مثالً يف يد مالكه إناءمنا كان يف إو، يستويل عليه أن ه بدونماء غري

  . باملباشرة باليد وحنو ذلك

،  كحفر البئر يف غري امللك، وهو كل فعل حيصل التلف بسببه، التسبيب:الثاين(: قال يف الشرائع

  . )وكطرح املعائر يف املسالك

  .  عليهمجاعبل ميكن حتصيل اإل،  أجده يف أصل الضمان بهخالف بال: ويف اجلواهر

  : هنا أمران: أقول

   .هو التسبيب ما: األول

                                                

. ١٩٦اآلية : سورة البقرة) ١(

. ٤٠اآلية : ىسروة الشور) ٢(

. ٦٠اآلية : سورة احلج) ٣(

. ١ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



٩١

ويف قبال مباشرة  ،كون التسبيب سبباً للضمان يف قبال الغصبى هو الدليل عل ما: والثاين

   .تالفاإل

يستفاد ، واب خمتلفةفهو روايات متواترة واردة يف أب، التسبيب يوجب الضمان أن ىأما الدليل عل

  .  املتقدممجاعاإل إىل ضافةباإل، منها هذا الكلي

  : أما الروايات فهي

من أخرج : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا ، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، خرب السكوين

عطب فهو له حفر شيئاً يف طريق املسلمني فأصاب ف أو أوثق دابة أو أوتد وتداً أو كنيفاً أو ميزاباً

   .)١(ضامن

الطريق فتمر به الدابة بصاحبها ى سألته عن الشيء يوضع عل، )عليه السالم(عنه ، وصحيح احلليب

   .)٢(كل شيء يضر بطريق املسلمني فصاحبه ضامن ملا يصيبه: فقال ،فتعقره

 فهو له من أضر بشيء من طريق املسلمني: أيضاً )عليه السالم(عنه ، الصباح الكناين أيب خربو

   .)٣(ضامن

فمر عليها رجل فوقع ، ملكه رجل حفر بئراً يف غري:  قلت له،)عليه السالم(عنه ، صحيح زرارةو

   .)٤(ملكه كان عليه الضمان من حفر بئراً يف غري ألن ،عليه الضمان: )عليه السالم(فقال  ،فيها

   ،داره حيفر البئر يفعن الرجل  )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،وموثق مساعة

                                                

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان١١ الباب ١٨٢ ص١٩ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٩ الباب ١٨١ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ حاب موجبات الضمان من أبو٩ الباب ١٨١ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٨ الباب ١٧٩ ص١٩ ج:الوسائل) ٤(



٩٢

 غري أو الطريق يف وما حفر، ملكه فليس عليه الضمان أو ما كان حفر يف داره: فقال ،يف ملكهأو 

   .)١(ملكه فهو ضامن ملا يسقط فيها

وضع  أو من احتفر بئرا :ًما قاالأ، )عليهما السالم( أيب عبد اهللا وجعفر أيب عن، رواية الدعائمو

   .)٢(طرق املسلمني يف غري حقه فهو ضامن ملا عطب فيهشيئاً يف طريق من 

حقه فهو  سوق يف غري أو من أوتف دابة يف طريق: قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاوعن

   .)٣(ملا أصابت بأي شيء أصابت ضامن

وتداً  وتد  أوكنيفاً أو من أخرج ميزاباً: )صلى اهللا عليه وآله(اهللا  قال رسول:  قال،ورواية املقنع

   .)٤(له ضامن فهو فعطب  أصاب شيئاً فإن،حفر بئراً يف طريق املسلمني أو وثق دابة أو

ل عن خبيت اغتلم فخرج من الدار فقتل ئس:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

، للديةصاحب البخيت ضامن : )عليه السالم(فقال  ، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف،رجالً

   .)٥(ويقتص مثن خبتيه

إذا  : قال)عليه السالم(املؤمنني  أمرين إ: )عليه السالم( عبد اهللاأيب   عن،امللك ويف رواية عبد

   .)٦( ضمن صاحبه ثىنفإذا، صال الفحل أول مرة مل يضمن صاحبه

                                                

. ٣ ح من أبواب موجبات الضمان٨ الباب ١٨٠ ص١٩ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٨ الباب ٢٦٩ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ٢ ح من أبواب موجبات الضمان٩ الباب ٢٦٩ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان١٠ الباب ٢٦٩ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان١٤ الباب ١٨٧ ص١٩ ج:الوسائل) ٥(

. ٢ ح من أبواب موجبات الضمان١٤ الباب ١٨٧ ص١٩ ج:الوسائل) ٦(



٩٣

لرجل فيعقره ل عن الرجل ينفر بائسنه إ ،يف حديث )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

   .)١(هو ضامن ملا كان من شيء: فقال ،ويعقر دابته رجل آخر

ب عليه ثسألته عن رجل دخل دار رجل فو:  قال،)عليه السالم( عبد اهللاأيب  عن، حديث ويف

كان مل يدع فدخل فال  وإن ،رش اخلدشأهل الدار أى فعل يكان دعن إ :فقال ،كلب يف الدار فعقره

   .)٢(شيء عليهم

يف رجل ) عليه السالم(املؤمنني   أمريىقض: قال) عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ن السكوينوع

   .)٣(م ضمنواإذدخل ب وإن ،ضمان عليهم ال: قال،  فعقره كلبهمإذندخل دار قوم بغري 

صلى اهللا (بعث رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن رجل، اهللا احلليب وعن عبيد

فمر برجل فنفحه ، ومر يعدو فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن، اليمنإىل ) عليه السالم(  علياً)يه وآلهعل

فأقام صاحب الفرس ، )عليه السالم(علي  إىل فأخذوه فرفعوهالرجل  إىل فجاء أولياء املقتول، برجله فقتله

 دم )عليه السالم(علي  لط فأب،فنفح الرجل فلت من دارهأفرسه أن ) عليه السالم( ي علالبينة عند

ن إ اهللا يا رسول: فقالوا، )صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا إىل فجاء أولياء املقتول من اليمن، صاحبهم

عليه (علياً ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا ، وأبطل دم صاحبنا، ظلمنا) عليه السالم(علياً 

يرد  ال، والقول قوله، واحلكم حكمه، والية لعلي من بعديالن إ ،ومل خيلق للظلم، ليس بظالم) السالم

   .)٤(كافر إالّ حكمه وقوله وواليته

  وج امرأة من زيف رجل ت  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عبيدة أيب وعن

                                                

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان١٥ الباب ١٨٨ ص١٩ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان١٧الباب  ١٨٩ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح من أبواب موجبات الضمان١٧ الباب ١٩٠ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٢٠ الباب ١٩٢ ص١٩ ج:الوسائل) ٤(



٩٤

دلست العفالء والربصاء وانونة واملفضاة إذا  :فقال:  قال،ما دخل ا وليها فوجد ا عيباً بعد

أهلها من غري طالق وليأخذ الزوج املهر من وليها الذي كان ى ا ترد عل فإ،ان هلا زمانة ظاهرةومن ك

   .)١(دلسها

 أمريى قض: فقال: قال ،عن الربصاء )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت: قال ،ىوعن رفاعة بن موس

املهر ن أ و،هر مبا استحل من فرجهاهلا امل أن ،جها وليها وهي برصاء يف امرأة زو)عليه السالم(املؤمنني 

   .)٢(دلسها ألنه منا صار عليه املهرإو، الذي زوجهاى عل

منا يرد النكاح من الربص واجلذام إ: يف حديث قال، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن احلليبو

ستحل من  مبااملهر هلا : قال ،كيف يصنع مبهرها كان قد دخل ان إ أرأيت: قلت، واجلنون والعفل

   .)٣(اإليهساق ما فرجها وليغرم وليها الذي أنكحها مثل 

  . سبب ألنه ،يكون الويل ضامناً املهر ألن غريها من الروايات املشاة للروايات املتقدمة املوجبة ىلإ

يؤدي من : قال، يف شاهد الزور ما توبته، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن حممد بن مسلم

آخر  وكان شهد هذان ، إالثلث أو كان النصفن إ الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من مالهاملال 

   .)٤(معه

   .)٥(النصفى وآخر معه أد كان شهد هون إ :قال إالّ أنه ، مثلهىخرأويف رواية 

                                                

. ٢ ح من أبواب العيوب٢ الباب ٥٩٦ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

. ٥ ح من أبواب العيوب٢ الباب ٥٩٧ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(

. ١ ح من أبواب العيوب١١ الباب ٢٣٨ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(

. ١ ح من أبواب الشهادات١٢ الباب ٢٤٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(

. ١ ح من أبواب العيوب ذيل١١ الباب ٢٣٨ ص١٨ ج:الوسائل) ٥(



٩٥

كان الشيء قائماً بعينه رد ن إ :قال ،يف شاهد الزور )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن مجيل

   .)١(مل يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل وإن ،صاحبه ىعل

ى يف أربعة شهدوا عل) عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، هأصحابعن بعض ، حمبوب أيب وعن ابن

مهت ضرب احلد وأغرم  أوقال الرابعن إ :قال ،ما قتل الرجل مث رجع أحدهم بعد رجل حمصن بالزنا

   .)٢(لتعمدت قت قال وإن ،الدية

رجل ى عن أربعة شهدوا عل )عليه السالم(  اهللاأبا عبدسألت : قال، زديبراهيم بن معني األإوعن 

أهله ثالثة أرباع  إىل يقتل الراجع ويؤدي الثالثة: فقال: قال ،حدهم عن شهادتهأفلما قتل رجع ، بالزنا

   .)٣(الدية

مث ، رجل بالزنا فرجمى  أربعه شهدوا عليف، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن مسمع الكردين

 ،شهدت عليه متعمداً: ه قال فإن:قلت: قال، عليه الدية: قال ،شككت يف شهاديت: فقال رجع أحدهم

   .)٤(يقتل: قال

يف امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات ، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بصري أيب وعن

، ويضرب الشاهدان احلد، خريهلا املهر مبا استحل من فرجها األ: قال ،األولفتزوجت مث جاء زوجها 

   .)٥(األولزوجها  إىل مث تعتد وترجع، ا عن الرجلهلويضمنان املهر 

                                                

. ٢ ح من أبواب الشهادات١١ الباب ٢٣٨ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح الشهادات من أبواب١١ الباب ٢٤٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح من أبواب الشهادات١٢ الباب ٢٤٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(

. ٣ ح من أبواب الشهادات١٢ الباب ٢٤٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(

. ١ ح من أبواب الشهادات١٣ الباب ٢٤١ ص١٨ ج:الوسائل) ٥(



٩٦

 رجل غائب عن امرأتهى يف رجلني شهدا عل، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

مل يطلقها وأكذب نفسه أحد  أنه لغائب قدم فزعمالرجل ان إ مث، طلقها فاعتدت املرأة وتزوجتأنه 

خري األى خذ الصداق من الذي شهد ورجع فريد علؤوي، خري عليهاسبيل لأل ال: فقال ،الشاهدين

   .)١(تنقضي عدا  حىتاألوليقرا  خري والويفرق بينهما وتعتد من األ

يف ) عليه السالم(املؤمنني   أمريىقض: قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن قيس

: فقاال الشاهدان برجل آخر كان بعد ذلك جاء إذا حىت، رجل شهد عليه رجالن بأنه سرق فقطع يده

ومل ، غرمهما نصف الدية أن عليهماى فقض، منا شبهنا ذلك ذاإهذا السارق وليس الذي قطعت يده 

   .)٢(خراآلى جيز شهادما عل

 أنه رجلى يف رجلني شهدا عل): عليهم السالم( ي علعن، بيهأعن ، عن جعفر، وعن السكوين

ربعه أيف  وقال، غرم دية اليد من أمواهلما خاصة، شبه علينا: فقال حدمهاأسرق فقطعت يده مث رجع 

يغرم ربع : قال ،مث رجع واحد منهم، م رأوه مع امرأة جيامعها وهم ينظرون فرجمأرجل ى شهدوا عل

شبه  رجعوا كلهم وقالوا وإن ،ذا رجع اثنان وقاال شبه علينا غرما نصف الديةإو، ي علقال شبه إذا الدية

   .)٣( قالوا شهدنا بالزور قتلوا مجيعاً فإن،علينا غرموا الدية

علي  رجل عندى رجلني شهدا علن إ :)عليهما السالم(عن أبيه ، عن جعفر، ويف رواية السكوين

  أخطأنا : فقاال جاءا برجل آخرمث ، فقطع يده سرقأنه ) عليه السالم(

                                                

. ٣ ح من أبواب الشهادات١٨ الباب ٢٤٢ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب الشهادات١٤اب  الب٢٤٣ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح من أبواب الشهادات١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(



٩٧

   .)١(األولفلم يقبل شهادما وغرمهما دية ، هو هذا

السبب يقتل  أن ىواليت تدل عل، بوابغريها من الروايات اليت جيدها املتتبع يف خمتلف األ ىلإ

  .ويغرم

اح التسبيب مما نقلها مفت وعالم يف تعريف السبباملقام بنقل كلمات مجلة من األ بأس يف وال

  . الكرامة وتبعه صاحب اجلواهر

  :  وهو ثالثةباملوج: األول: أركانه ثالثةوالضمان (: قال العالمة يف القواعد

   .حراق واإلكلجياد علة التلف كالقتل واألإ ي وه،فويت باملباشرةتال: األول

قصد كان السبب مما ي إذا ىخرألكن بعلة ، جياد ما حيصل التلف عندهإ وهو ،التسبيب: الثاين

  . تالفاإلى ه علبتوقع تلك العلة كاحلافر وفاتح رأس الظرف واملكِر

مال الغري ى ثبات اليد علإ وهو االستقالل ب،فهو غصب كان بغري حقإذا و ثبات اليدإ: الثالث

   .ىانته )٢()عدواناً

  .أيضاًوهو يوافق كالمه يف الديات ، ومثله ما يف التحرير

  . جياد ملزوم العلةإرشاد والدروس بأنه وعرف يف اإل

  . جياد ملزوم العلة قاصداً بتوقع تلك العلةإما فسره الفقهاء ى التسبيب عل: وقال يف غاية املراد

  . كل فعل حيصل التلف بسببهنه إ :ويف الشرائع

  جياد ما إنه إ يقال يف تفسري التسبيب أن األوىلن إ :ويف جامع املقاصد

                                                

. ٣ ح من أبواب الشهادات١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  .٢٢٢ ـ ٢٢١ ص٢ج: د األحكامقواع) ٢(



٩٨

كان السبب مما يتوقع معه علة التلف بأن يكون وجودها   إذاىخرألكن بعلة ، حيصل التلف عنده

  . معه كثرياً

 ،الشرط من وجه لكنه يشبه، فسر السبب مبا له أثر ما يف التوليد كما للعلّة: ويف قصاص القواعد

 إذ الوقوع إىل كحفر البئر بالنسبة: قال ،مدخل له يف العلية وال وفسر الشرط مبا يتوقف عليه تأثري املؤثر

كراه سام السبب اإلقوجعل من أ ،فالشرط هناك هو السبب هنا، علته وهي التخطي إىل قوع مستندالو

  .وشهادة الزور

لواله ملا  إالّ أنه ،بأنه كل ما حيصل التلف عنده بعلة غريه :وفسر القواعد السبب يف باب الديات

  . حصل من العلة كاحلفر مع التردي

لوال  ألنه ،التلف ضمن حصل  السبب بأنه ما لواله ملاعرفنان إ :وقال يف املسالك ما حاصله

 ىخرأ التلف عنده لعلة جياد ما حيصلإفسرناه ب وإن ،فالسببية متحقّقة، م ملا مات الولد عادةغصب األ

تالف إ إىل قصد الغاصب للشاةى فيتوقف ثبوت سببيته عل ،كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلةإذا 

منا يصدق يف إالفقهاء بأنه  إىل تعريف غاية املراد الذي نسبهى  املقاصد علوقد اعترض جامع، الولد

حفر البئر  أن ريب وال، كلقاصد حينئذ بالتقدمي األ ألنه ، مبيحاً لهكلآ إىل قدم طعام الغري إذا الغاصب

  .ال خالفبسبب وطرح املعاثر سبب 

 :فيكون تقديره هكذا، ار الشأنمراد اجلماعة كون قصد توقع العلة باعتب أن الظاهر و:مث قال

  .يقصد معه توقع تلك العلة أن جياد ملزوم العلة الذي شأنهإالتسبيب 

  . تالفجياد سبب معد لإلإرديبلي التسبيب بأنه فسر املقدس األو

حبس املالك عن  أو ،يف وجه التردد يف ضمان الولد مبوته جوعاً لو حبس الشاة: حيضاوقال يف اإل

  غصب دابة  أو ،فق تلفهاحراسة ماشيته فات



٩٩

  : قال ،فتبعها ولدها

ن السبب هو فعل ما حيصل اهلالك أل و، عرفاًإليهسناده إلصحة  ،مات بسببه أنه  مناألولينشأ يف 

 ،وهذا التفسري أوىل، ولواله ملا أثرت العلة :وزاد آخرون، وهذا تفسري بعض الفقهاء، عنده لعلة سواه

مباشرة  يد له عليه وال وال ،فليس بسبب ميكن اعتياده بغريه وهو أعمنه وأل، هذا ليس هو السبب ىفعل

  .النظر يف الباقني وهذا منشأ ،ضمان وال

  . سبب عرفاًحيث إنه ومن ، يف املال ال تصرف يف املالك أنه  ينشأ يف الثاين منأيضاًو

، مه طبعاًأ  إىللوجود ميل الولد يسبب حلدوث ميل يشبه القسرحيث إنه فمن : وأما يف الثالث

  . صل الربائةواأل، ومن الشك يف كونه سبباً شرعياً يف الضمان، فهو سبب

وجه جيعل ى ولعل احملصل منها الضمان عل: وقال يف اجلواهر بعد نقل مجلة من هذه الكلمات

سواء ، لو بواسطة غريه معه وحيانيقصد حصول التلف به يف بعض األ أن جياد ما يصلحإضابطاً هو 

  . كراهيف وجودها كالغرور واإل أو ،مدخلية يف علية العلّة كاحلفركان له 

الكلمات بعد خلو نصوصهم عن   صدور هذهىلإ الداعي هلم مل تعرف(: اشكل عليهم بقولهنه إ مث

ومنه ، بعض الروايات املتقدمة أي ،نما املوجود يف النصوص ما عرفتإ و،اللفظ املزبور عنواناً للحكم

، ما مسعته من العموم يف بعضها إىل يستند أو ، بعد العلم بعدم اخلصوصية للمذكور فيهامثالهأ إىل ىيتعد

بل مع الشك فيه ، مثال املزبورةاأل يندرج يف وال، تالف حقيقة اإلإليه فيضا ة فيما الءصل الرباواأل

  ).أيضاًكذلك 

املراد  أن ال، زبورةيبعد كون املراد هلم ضبط ما استفاد الضمان به من النصوص امل ال(: مث قال

  كون املدار 



١٠٠

   .ىانته ) منقحاً عرفاًله معىن مل يكن أن خصوصاً بعد، صدق اسم السببى عل

رادوا بيان موجبات الضمان الثالثة أم حيث إ، خرياً هو الوجه لذكرهمأ ما ذكره: أقول

ذا كانوا  ما ،يات يف مجلةم جيمعون املستفاد من الرواأفلوال ، اليد واملباشرة والتسبيب  :املذكورة

كان مالك املوارد  إذا يوجب الضمان أنه يف املوارد اجلزئيةوالالزم ، ثبات اليدإ ويقولون يف قبال التفويت

وجزاء :  يف كلي مثلكان داخالً أو ،املوارد اجلزئية املشاة هلا الروايات موجوداً يف يفاجلزئية 

 ،فهو مرين كان أحد هذين األفإذا، أشبه  وما)٣(ليكمعى فمن اعتد ،)٢(ومن عاقب ،)١(سيئة

  . صل عدم الضمانالدخول يف هذه الكليات كان األ يف أو املشاة  شك يففإنوإالّ 

مع ، نقتطف منه موضعني ملا فيه من الفائده،  يف هذا الباباحملقّق الرشيت ذكر كالماً طويالًن إ مثّ

 ،ولو أحياناً معه التلف ب املوجب للضمان عبارة عن فعل يتوقعالسب(: فقال، يرد عليه أن ذكر ما ميكن

  .ولو مل يكن سبباً شأنياً، يترتب عليه ذلك أن يبعد الأي 

وهو الذي يلزم من  ،الغالبة وأفراده تالف حبسب نوعه سبب لإلفعالبعض األ أن وتوضيح ذلك

وبعضه سبب له باعتبار ، شرطال ة عدمرضامع أو ،مع عدم مزامحة املانع أو ،وجوده الوجود لذاته

ى خرأباعتبار خصوصية  أو ،كاللطم الذي صار سبباً للقتل باعتبار ضعف امللطوم عليه، خصوصية املورد

  حيان بل قد يترتب عليه يف بعض األ، أيضاًوبعضها ما ليس كذلك ، يف احملل

                                                

. ٤٠اآلية : ىسورة الشور) ١(

. ٦٠اآلية : سورة احلج) ٢(

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ٣(



١٠١

دون تربت ، اجلزءحنوه ك أو الشرطى فالترتب هنا ترتب الشيء عل، التلف بواسطة سببه ومؤثره

  . املقتضيى املقتضي عل

، تالفجيادمها داخل يف مباشرة اإلإ ألن ،داًحني األولواملراد بالسبب يف املقام ليس أحد القسمني 

، له اًجزء أو ،تالفاإل مر مؤثر يففيكون عبارة عن كل فعل يقع يف اخلارج شرطاً أل، خريبل القسم األ

كما صرح به ، ما مل يبلغ حد الندرة اليت يلحق بالعدم ،ال أو ،غالبياً أو غلبياًأوقوعه شرطاً  سواء كان

  . شرح القواعد ياحملقق الثاين يف حمك

فاملراد بالترتب املأخوذ يف تعريف ، حملالً ووأما ما يبلغ هذا احلد ففيه تفصيل بني الفعل حمرماً

عترب اومن هنا ، شرطاً أو زءاً لهسواء كان ج، غري متام السبب الذي هو املؤثرى السبب ترتب الشيء عل

 ،ما هو يتوقع معه حصول التلف بسببه: فقالوا ،واالحتمال واحلصول  يف تعريفه التوقعصحابأكثر األ

  .ومل يقولوا ما هو ما يؤثر يف التلف ،حيصل معه التلف وحنو ذلكأو 

 ، االختياريةالفعثر يف التلف مع ذلك الفعل من غري األأيكون ذلك السبب الذي  أن مث يشترط

ى لقوة املباشرة عل ،وىلأ إليهفلو كان اختيارياً كان استناد التلف ، حراق النار وشعاع الشمس وحنومهاإك

  ).التسبيب

 أن كما، احلكم إىل لتأثري هذا التسبيب يف الضمان شروطاً شرعية راجعةن إ مث(: قال أن إىل

  : شرط املوضوع إىل الشرط السابق راجع

تصرفات املالك يف  ألن ،فلو كان يف امللك مل يضمن مطلقاً، ون يف غري امللكيك أن :األول

وجه ى ة اليت يقترحها املتصرف علو كانت باعتبار الدواعي النفسانيول، مالكهم مما رخص فيها الشارعأ

   إىل زيادة التأثري بالنسبة



١٠٢

ليها الضمان بعد ثبوت يترتب ع فال، ة من الضمان وغريه الوضعيحكامباحة الشرعية يف األاإل

  تامةًعلةً أو بأن يكون سبباً ،الغريى مل يكن الفعل مما يستلزم ضرراً عل إذا لكن هذا، الرخصة الشرعية

وهو خارج عن حمل  ،)٢(ونفي الضرر )١( قاعديت السلطنةرضافهو من موارد تع وإالّ ،حلصول الضرر

  . الكالم

  . تيةبعض الوجوه اآلى عل إالّ  كذلك مل يضمنفلو كان، ال يكون مباحاً شرعياً أن :الثاين

بأن يندرج حتت اللغو  ،ولو كان نفسانياً يكون مقروناً بالغرض الصحيح العقالئي ال أن :الثالث

ة رضاصل السامل عن معلأل ،أيضاًة مل يضمن معرضاً لغرض صحيح خمرج عن اللغويفلو كان ، والعبث

  . حسان كما سيأيتوقاعدة اإل الدليل الوارد

   .وليس بلغو نصبه معلل بغرض صحيح ألن ،أيضاًرواية امليزاب وحنوها دليل الضمان  :ن قلتإف

 أن يبعد زمان صدور الرواية خصوصاً يف بالد العرب ال أي ،نصب امليزاب يف ذلك الزمان: قلت

وعدم ارتفاع  تالفات لضعف اجلدرانذيات واإلاأل لكثرة ما يترتب عليه من، كان عدواناً وتعدياً عرفياً

قصورها يف  إىل مضافاً، أيضاًالناس عرفاً مضمن ى املباح املعدود من التعدي عل أن وستعرف، الدور

ما يوجب للتعدي عن موردها ى قني وعدم اشتماهلا علصل مع خمالفة مجع من احملقاالنتهاض يف خمالفة األ

  . املخصوص حبيث يكون قاعدة كلية

                                                

. ٢٧٢ ص٢ ج:البحار) ١(

. ٣٤٢ و٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



١٠٣

يقاف إ مثل فعال بعض األ فإن،مل يكن حراماً شرعياً وإن ،عادة عدواناًيعد يف العرف وال أن :الرابع

 إذ ،لكن يعد يف العرف عدواناً وظلماً، كان مسوغاً شرعاً وإن الدابة يف وسط الطريق عند تزاحم الناس

يكن كذلك مل يضمن  فلو مل، وهو أشبه شيء ملنافيات املروة ،الطباع السليمة تشمئز منه وترتجر عنه

  .أيضاً

والواقع يف غريه املقرون بالغرض العقالئي مع ، الفعل الواقع يف امللك مطلقاً أن فصار احلاصل

  . عدامها يوجبه وما، يوجبان الضمان ال ،سالمته عن العدوان العريف

ا  فإ،حسانوقاعدة اإل صلمع مالحظة األ ،كلمات العلماء وخبارتلك الدعويني األى والدليل عل

   .ىانته )ذكرنا الضمان يف ماى ا تدل علأكما ،  مما ذكرناأزيدى تدل عل ال

 إىل مر من تقسيم الفقهاء األىربعة ليس بأجلقسام األاأل إىل تقسيمه السبب أن يرد عليه: أقول

كان له مدخلية يف  إذا  سبباً مباشراً يف العرف يكون من السبب كل ما ال يعد فإن،املباشر والسبب

  .مراأل

التسبيب ليس ى قوة املباشرة علن إ :فيه ،أوىل إليهفلو كان اختيارياً كان استناد التلف : قولهن إ مث

  . مطلقاً

يقتل  ،ويقتل الثالث ،خر بأن يكون ربيئاً اآلىوير، اًإنسانولذا يف الثالثة الذين يأخذ أحدهم 

من السبب الذي ى ر أقواملباش أن شك يف ال أنه مع ،)١(وتقلع عينا الرائي خذوخيلد يف السجن اآل القاتل

  . خذهو اآل

  فجعلها ، مث روايات الناخسة اليت مثل ا بعد ذلك ليست موافقة للقاعدة

                                                

. ٣ ح يف احلبس بتوجه األحكام١٥ الباب ٢٠ ص٣ج :كما يف الفقيه) ١(



١٠٤

  .ما ذكره بعيدى موافقة للقاعدة وتطبيقها عل

 يف جارية ركبت جارية )عليه السالم(املؤمنني   أمريىقض :قال ،صبغ بن نباتةعن األ :أحداها

بديتها نصفني بني الناخسة ى فقض ،كوبة فصرعت الراكبة فماتترفقمصت امل ى،خرأفنخستها جارية 

  .)١(واملنخوسة

املنخوسة عملت  ألن ،الناخسةى تكون الدية كلها عل أن  القاعدة لوال هذه الروايةىمقتضألن 

  .  غري اختياريعمالً

منا إستناد  اال فإن،نسان حتته فيموت ذلك اإلإنسانى اً من السطح علإنسان إنسانيلقي  أن فهو مثل

  .  الواقع بغري اختيارهنساناإل إىل ال،  الدافعنساناإل إىل يكون

 إليه رفع )عليه السالم(علياً ن إ :كما يف الوسائل، رشادومثله الرواية الثانية اليت رواها املفيد يف اإل

لة فقفزت فقرصت احلامى خرأفجاءت جارية ، عاتقها عبثاً ولعباً على باليمن خرب جارية محلت جارية

، القارصة بثلث الديةى  عل)عليه السالم(علي  ىفقض، دقت عنقها فهلكتنا ففوقعت الراكبة، لقرصها

صلى اهللا عليه (فبلغ النيب ،  القامصةوأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً، القامصة بثلثهاى وعل

   .)٢( فأمضاه)وآله

  .)٣(وعن املقنعة روايته مرسالً

 يسقط من ديتها شيئاً أن يسبب  الركوب عبثاً ال فإن،خالف القاعدةى  علأيضاً ة هذه الروايفإن

  . خالف القاعدة يف املرأة املركوبةى كما عرفت كوا عل، يةاألولالقاعدة  وفق ىمر علكان األإذا 

  علة التلف كانت مركبة من فعل الناخسة ألن ( :فقول احملقق املذكور

                                                

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٧ الباب ١٧٩ ص١٩ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح من أبواب موجبات الضمان٧ الباب ١٧٩ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ من أبواب موجبات الضمان ذيل احلديث ٧  الباب١٧٩ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(



١٠٥

واللعب وقع ثلث الدية  ركوب ملا كان بغري غرض عقالئي كاللهوال ألن ،واملنخوسة والراكبة

حمل  ى،انته )ياهإوالثلث الباقي ضمن الناخسة ،  أخذ ثلث الديةأيضاًومتكني املنخوسة للركوب ، زائهإب

  . نظر ظاهر

قد يكون  إذ ،بعد عدم اعتبار املالك :األولالشرط ى فريد عل، ما اليت ذكرها من شروط احلكمأ

وقد حيفر يف ، يوجب الضمان  كامللك الأيضاًوهذا ، يف شيء موقوف يسكنه  حيفر البئرنساناإل

كان  إذا امللك أن ،يوجب السقوط فيه الضمان  الأيضاًوهذا ، جل انتفاع املارة وليس مبلكهالصحراء أل

علمون بأا ي كانت له دار خربة فيمر منها الزوار الذين ال إذا كما ،أيضاًمعرضاً كان الالزم الضمان 

القاعدة ى  كان مقتضرضحفر بئراً يف مثل هذه األ إذا ه فإن،مثالًاحلرم  إىل منا تكون طريقاًإو، للغري

  . إليهالعطب يستند  ألن ،الضمان

 ،االستناد املعيار هو إذ ،فال شأن له يف موضوعنا، باحة وعدمهاوهو اإل: أما الشرط الثاين

، مرين عموم من وجهوبني األ ،عدم االستناد جيتمع معهما أن كما، اباحة وعدمهواالستناد جيتمع مع اإل

  . أشبه ما أو أصل أو قاعدة إىل قول فقيه مستند أو رواية أو هذا الشرط من آيةى دليل عل وال

مدخلية له يف االستناد وعدم   وجود الغرض العقالئي وعدمه ال فإن،وكذلك الشرط الثالث

  .ال الغرض وعدم الغرض ،وعدم الضمان يزان الضمانواالستناد وعدمه م، االستناد

ذكره ختصيص للرواية بغري  ما إذ ،غري ظاهر الوجه، ذلك الزمان يفنه إ :امليزاب إىل وقوله بالنسبة

صلى اهللا عليه ( عن رسول اهللا نقالً، )عليه اهللا صلوات(مام الصادق بل ورود الرواية عن اإل، خمصص

   أن  مع وضوح)وآله



١٠٦

بغداد  ألن ، كانت امليازيب كامليازيب يف زماننا هذا)عليه السالم(مام الصادق  اإليف زمان

 وذلك ال، زمنةوكانت الدور واحليطان وامليازيب أمثال هذه األ، والبصرة والكوفة كانت مدن عامرة

  .للتخصيص املذكور يدع جماالً

 :)صلى اهللا عليه وآله(ل اهللا قال رسو: قال ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  السكوينىرو فقد

ًحفر شيئاً يف طريق املسلمني فأصاب شيئاً  أو ،أوثق دابةأو  ،أوتد وتداً أو ،كنيفاً أو من أخرج ميزابا

   .)١(فعطب فهو له ضامن

   :يرد عليه ،مل يكن حراماً شرعياً وإن ، عدواناًةبأن يعد يف العرف والعاد :مث شرطه الرابع

 شيء يف العرف ظلماً ترتب  عدفإذا،  الظلم العريف والظلم الشرعي غري ظاهرتفكيكه بنين إ :أوال

يف موارد نادرة تصرف الشارع  إالّ ،من الشرع املوضوع يؤخذ من العرف ال ألن ،عليه احلكم الشرعي

  . يف املوضوع

ذه نعلم  يقاف الدابة يف وسط الطريق عند تزاحم الناس مل يرد يف نص حسب ماإن إ :وثانياً

 فال ،)٢(أوثق دابة: )صلى اهللا عليه وآله(ذكرناه من قوله  ورد يف النص هو ما منا ماإو، اخلصوصية

  .خصوصية الزدحام الطريق وعدم ازدحام الطريق

  . واهللا سبحانه العامل، ذلك من موارد املناقشة يف كالمه املنقول وغري املنقول غريإىل 

  ما املالك يف إ: ضمان أحد أمريناملناط يف ال أن وكيف كان فقد عرفت

                                                

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان١١ الباب ١٨٢ ص١٩ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٢٠ الباب ١٩٢ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(



١٠٧

  . فراداألى ما الكليات املنطبقة علإو، الروايات اخلاصة الواردة يف املقام

املستفاد من ى فالتحقيق حينئذ كون املدار عل(:  حيث قالاألولمر فحصر اجلواهر الضمان يف األ

بفهم  أو مجاعشاه يف ذلك باإلم إىل فيها بالضمان به والتعدية منه مما صرح، النصوص املزبورة وغريها

من النصوص  أن يريد الإ ،ظاهر الوجه غري ،)كان من سنخه  ملاكون املذكور مثاالً إىل عريف ينتقل منه

  . يف آخر كالمه املتقدم )مثاالً(لكنه خالف ظاهر قوله ، مثلة من الكليات واألاألعماملزبورة 

  .صل عدم الضمانل األميكن التعدي ب مرين الوعليه فلو شك يف أحد األ

مني من ذلك والظاهر عدم كون التعدي والتفريط املوجبني للضمان يف األ( :قوله بعد ذلك أن كما

فيكون داللة السارق وفتح الباب ومنع املالك حراسة ، منيله يف غري األثما ما إىل يصح التعدي منها حىت

التعدي والتفريط الصادق ى ذي مدار ضمانه علمني الجياد مثله يف األإباعتبار ، ماشيته موجباً للضمان

   .ىانته )مني دون غريهكان من األ إذا ثانيهما يف املفروض

يقال بأا موجبة  أن داللة السارق وفتح الباب ومنع املالك حراسة ماشيته جيبإذ  ،حمل نظر

 ،)٢( سيئةءوجزا لومث ،)١(ىفمن اعتدمثل :  العامةدلةيشمله األ إذ ، يف ما حنن فيهأيضاًللضمان 

  . وغريمها

وهربت  فطار الطائر ،شبهأ ما أو باب االصطبل أو فتح باب القفص لو أنه وقد ذكر الفقهاء

  .القاعدةى مقتض وهو، املاشية كان ضامناً

   ،يات وبعض الرواياتمث من الكليات املذكورة يف اآل

                                                

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ١(

. ٤٠اآلية : ىسورة الشور) ٢(



١٠٨

يعلم عدم اعتبار  ،مثلة غري تلك األمثلة املذكورة يف مجلة من الروايات مما مالكها آت يفومن األ

ه يوجب  فإنكان ذلك نادراً بل ولو، يتهأمنش وال، وال أكثرية ترتب التلف به، قصد توقع العلة فيه

 القصد احلسن كقصد الطبيب  فإن،حسانبل ولو كان قصده اإل ،مريناأل صدق أحد إذا الضمان

  . يوجب رفع الضمان شبه الأوالبيطار وما 

وجود  إىل مل يكن حني الدعوة متوجهاً وإن ،داره فعقره كلبه إىل اًإنسان ىن دعوكذا قصد م

ه حاكم  فإن،داللة )احملسنني من سبيلى عل ما( الضمان فوق  فإن،احتمال عقر الكلب له أو إىل ،الكلب

  . عليها ولذا يقدم عليها

قد يكون يف غري امللك و ، يف امللك موجباً للضمانحفر البئر قد يكون أن نك حيث قد عرفتإمث 

  : يظهر وجه النظر يف قول اجلواهر وقول املطلقني حيث قال، غري موجب للضمان

وهو أعم من احلفر يف طريق ، امللك سبباً للضمان طلق املصنف وغريه كون حفر البئر يف غريأقد ف(

  .ىانته )ذلكى  علمجاعبل عن ظاهر الغنية اإل ،يف ملك مشترك أو ،ملك الغري يفأو  ،مسلوك

  .  ظاهر االستناد كما هو واضحمجاعواإل ،ذلكبميكن االلتزام  ه الفإن

التحقت   وأعرض عنها حىترضمث ترك األ، هأرضذا حفر بئراً يف إ ومن ذلك يعرف حال ما

  .مل يأخذها أو باملباحات وأخذها غريه

  .شبهأ ما مث اشتراها أو، حفر بئراً يف ملك الغري إذا وحال ما

  . القنوات يف الصحاري املكشوفةفواهأوحال 

 أن يبعد سقطه غريه فالأذا إ ماأ، مث سقط احملجر ذا حفر بئراً وجعل حول فوهتها حمجراًإ وحال ما

   السبب يعد عرفاً ألنه ،املسقطى يكون الضمان عل



١٠٩

  .وفاعل السيئة وما أشبه يواملعتد

  . ان حال حفر البئرسالكاً كهربائية حول مكأ أو سالكاً شائكةأجعل  إذا وحال ما

أراد بذلك  إذا ،لناساى جيعل ذلك مما فيه خطر عل أن هل جيوز أنه يتكلم حول أن نعم ينبغي

  :احتماالن ،أشبه كالدور املعرضة يء السارق وما أو كالبنوك ،حفظ مال نفسه

 كما يف الروايات املذكورة يف،  والنفس ولو بقتل الطرفرضمن جواز الدفاع عن املال واأل

  . كتايب الدية والقصاص وحنومها

ولعل املوارد ، شبه غري معلوم اجلوازأ ما أو زهاق النفس احملترمة مبجرد احتمال سرقةإ أن ومن

كان  إذا أما، يقال بعدم اجلواز أن  مقدار دينار ميكنمثالًقيمته   كان السارق يأيت ويسرق مافإذا ،ختتلف

هم واملهم لة األأوذلك ملس، قتل نفساً كان ذلك جائزاً أو ك عرضاًهت  كبرياً أو سرق ماالًىأت إذا السارق

  . وغريها

 ،غري السارق كالذي يطير احلمام أي ، آخر يف احملذورإنساناحتمل وقوع  إذا ومنه يعلم حال ما

سواء كان عمله ذلك جائزاً كاملضطر ، أشبه ما أو ،مكان آخر إىل الذي يريد العبور من السطحأو 

  .  دخوله دار الغري ليس جبائز فإنحراماً كالذي يطري احلمام أو ، السلطةاهلارب من

فالظاهر الضمان للكل ال للنصف ، الشريك امللك املشترك بينه وبني غريه فسقط فيها ذا حفر يفإو

  . قيد هلا سببية احلفر للقتل وللعطب ال إذ ،نصفه له أن باعتبار

، جرحاً أو نقصاً أو حيوان موتاً أو إنسان فعطب بسببها أكثر بئراً أو الثة نعم لو حفر اثنان أو

  سواء كان احلفر ، حد سواءى فالظاهر ضمان اجلميع عل



١١٠

خر حفر أحدمها نصفها الفوقاين واآل أو ، فحفر البئرنسان إلعطيا ماالًأمن أجري املشتركني بأن 

  .  يف اجلميعلوحدة املالك ،حفر كل واحد منهما النصف عمودياً أو ،نصفها التحتاين

مطار واالستقاء األ الطريق ملصلحة املسلمني كاحلفر لبالوعة مياه احلفر يف يكون أن فرق بني وال

 دلة األطالقإل، أشبه ما أو ملصلحة نفسه أو ،عبثاً واعتباطاً أو يكن بل كان عدواناً مل أو ،وحنو ذلك

  . املتقدمة

وبني ، غريه أو يكون املالك أن بني ي املتردهم عدم الفرق يفإطالقى مقتض: ولذا قال يف اجلواهر

 غري واحد عدم الفرق بني إطالقطاة، بل مقتضى غوبني كون البئر مكشوفة أو م ،غريه أو هإذنالداخل ب

خري، لكن عن الشيخ والفاضل وثاين بل عن الفخر التصريح باأل .كون ذلك ملصلحة املسلمني وغريه

كان احلفر يف الطريق ملصلحة املسلمني، كاحلفر للبالوعة   إذاالشهيدين واألردبيلي عدم الضمان

ما مسعته من النصوص املشتملة على العموم اللغوي  إالّ أن واستحسنه املصنف،، واالستقاء وحنو ذلك

  . انتهى)وترك االستفصال يقتضي الضمان مطلقاً

  فإن،ه ودخل وسقطإذنلو مل يكن الداخل ب إذ فيه نظر، )ه أو غريهإذنوبني الداخل ب( :نعم قوله

  . كما يف الكلب، القاعدة عدم الضمانى مقتض

 )عليه السالم(املؤمنني  أمريى قض: قال ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وقد تقدم رواية السكوين

   .)١(م ضمنواإذدخل ب وإن ،ضمان عليهم ال: قال، م فعقره كلبهمإذيف رجل دخل دار قوم بغري 

                                                

.٢ حموجبات الضمان من أبواب ١٧ الباب ١٩٠ ص١٩ ج:الوسائل) ١(



١١١

 جرحت أو إذا سالك الشائكة والكهربائيةذكرناه من عدم الضمان يف األ يؤيد ماف ،وكيف كان

عليه (  أيب عبد اهللاعن، ناأصحابعن بعض ، نصر يف الصحيح أيب رواه أمحد بن حممد بن ما ،قتلت اللص

   .مرين واحد املالك يف األ فإن،)١(رمه وأنا شريكك يف دمهااللص فى قدرت علإذا  :قالأنه ) السالم

 أيب عن، بصري رواه أبو ما ،حفر بئراً إذا ذكرناه من ضمان الشريك لشريكه فيما كما يؤيد ما

فوقع ،  يف حائط اشترك يف هدمه ثالثة نفر)عليه السالم(املؤمنني  أمريى قض: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا

   .)٢(كل واحد منهما ضامن لصاحبه ألن ،فضمن الباقني ديته ،واحد منهم فماتى عل

 حدمها فماتأفسقط ، أشبه ما البناء أو أو للهدم ذا صنعا عريشاً للوقوف عليهإ ومنه يعلم حال ما

إذا  وحال ما، شبه فسقط العاملأما  أو املعمار أو صنع العريش صاحب البيت إذا وحال ما، عطبأو 

 وإن ،شبهأ ما أو جرحوا  فقتلوا أومثالًحائطه  أو ادم سقف املنجم أو ،ةادمت الدار فذهبوا ضحي

  . كانت بعض فروض املسألة مشكلة

بل بعض العمومات يشمل ، كما تقدم وشبهها )أضر بطريق املسلمني(روايات  أن خيفى وال

بل عن املبسوط ، لقاء القمامات كقشور البطيخ وحنوهاإ أو ،الضمان مبثل صنع الدكة يف الطريق

 ،غري ظاهر بهما مبن مل ير القمامةت والعالمة يف بعض كاحملقق وتقييد، خريالتصريح بالضمان يف األ

  . دلة األطالقإل

لقاء الثلج من السطوح يف إواليت منها  ،وقد ذكرنا يف كتاب الديات مجلة من فروع املسألة

  . أشبه زقه وماالشوارع واأل

  

                                                

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٦ الباب ١٧٨ ص١٩ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٣ الباب ١٧٥ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(



١١٢

ذي ى علان ضماجتمع السبب واملباشر قدم املباشر يف الإذا ( :الشرائع قال يف ):١٠مسألة (

  ).الدافعى جينيه الدفع عل فضمان ما، اًإنسانكمن حفر بئراً يف ملك غريه عدواناً فدفع غريه فيها ، السبب

  . ويف القصاص والديات مات يف املقامرسال املسلّإبل أرسلوه ، مل أجد خالفاً بينهم :ويف اجلواهر

  .  عليهمجاعبل عن كشف اللثام اإل

القريب دون البعيد الذي هو سبب  إىل سناد الفعلإ  ونقالًعلوم عقالًمن امل أن بل يف جممع الربهان

  . وكأنه جممع عليه ،وهو ظاهر، يف ذلك الشيء وله مدخلية ما، السبب

اجتمع  لو أنه طفحت عبارام يف باب القصاص والديات والغصب :ويف مفتاح الكرامة: أقول

بواب ين مل أجد يف األإواحلاصل ،  املباشرحرج أو تساويا يف القوة إذا املباشر والسبب ضمن املباشر

كراه وهذا يشمل الضعف باإل، ضعف املباشر إذا  من ذلك مايستثىننه إ وقد قالوا، الثالثة يف ذلك خمالفاً

 منه بأنه املنسوب وقد عللوا املستثىن ،صدق عليها اسم املباشرةن إ بل والشمس والنار والريح، والغرور

  . سبب الفعل دون الإليه

 الدافع ال إىل ينسب القتل والعطب ،اً يف بئر حفرها ثالثإنسان إنسانذا دفع إ ففي املثال وهو ما

 أو ،يف النار اً يف البحر أوإنسان إنسان ىألق إذا كما، سباب االضطراريةوكذلك يف األ، حافر البئر ىلإ

قال العرف ، أشبه ذلك ما أو ،سداألألقاه يف املسبعة فافترسه  أو ،ألقاه حتت وهج الشمس احملرقة ومات

   إىل ومل ينسب القتل ، امللقي والدافع وما أشبهنسانبأن القاتل هو هذا اإل



١١٣

  . حيوانياً كالسبع املفترس لهاالختيارية اختياراً أو ،ضطرارية كالشمس واملاء وحنومها االموراأل

فجزاء سيئة سيئة)١(، ومن عاقب)٢(، وفاعتدوا)نساناإلى منا ينطبق علإ، هوما أشب ،)٣ 

  . السببى عل ال املباشر

القوة  ألن ،مجاع القاعدة لوال اإلىا مقتضأذكر  و، يف احلكم املشهور أوالًشلكن يف الرياض ناق

وال ، مر من حديث نفي الضرر وهو ما، أيضاًضمانه  يتدفع الضمان عن السبب بعد وجود ما يقتض ال

 الظاهر مجاعفلوال اإل، أيهما شاء كالغصب إىل وختري املالك يف الرجوع، امتناع يف احلكم بضماما معاً

  . يدي يف الغصب يف غاية احلسنصل لكان القول بضماما كترتب األاملعتضد باأل

ظاهره  إالّ أن ،رشادشرح اإلى يف حاشيته عل) ظله دام (هذا نبه خايل العالمةى وعل(: مث قال

ولعله لتوقفه يف ، صحابقطع مبا ذكره األي أن بقائه يف شباك التردد من دون وأ، إليهاملصري  )مه اهللاسلّ(

  ظاهر فاملصريمجاعولكن اإل، وهو حسن، وتردده يف قبول حكايته من ناقله لعدم قطعه به، مجاعفهم اإل

  ).ذكروه متعني ماإىل 

 يف شكالمنا اإلإو، بهأش لقاء يف املاء واملسبعة وماحراق بالشمس واإل يف مثل اإلإشكالال : أقول

  . اً فيهاإنسانكما يف حافر البئر ودافع غريه ، خراآلى فاعلني خمتارين أحدمها مقدم عل

                                                

. ٢٧اآلية : سورة يونس) ١(

. ٦٠اآلية : سورة احلج) ٢(

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ٣(



١١٤

منا إو، احلافرى  مل جيعل شيئاً من الدية عل)عليه السالم(مام  اإل فإن،بيةويؤيد املشهور أحاديث الز

  . املباشرى جعل الدية عل

سد باليمن قوماً احتفروا زبية لألن إ: )عليه السالم( د اهللا أيب عبعن، امللك فعن مسمع بن عبد

 ،خر بآخرفتعلق اآل ،فتعلق بآخر ،سد فوقع رجلاأل إىل  عليها ينظرونزدحم الناساف، سدفوقع فيها األ

فتشاجروا ، خرج فماتأومنهم من ، سدفمنهم من مات من جراحة األ، سدفجرحهم األ ،خر بآخرواآل

ول لأل أن ىفقض، قض بينكمأهلموا : )عليه السالم(املؤمنني  فقال أمري، يوفأخذوا الس يف ذلك حىت

قبائل ى وجعل ذلك عل، الدية كاملة وللرابع، نصف الدية وللثالث، ثلث الدية وللثاين، الربع من الدية

خرب بقضاء أ و)صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل فرفع ذلك، سخط بعض وبعض القومى فرض، الذين ازدمحوا

   .)١( فأجازه)عليه السالم(املؤمنني  أمري

 يف )عليه السالم(املؤمنني  أمريى قض:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، ويف رواية حممد بن قيس

أحدهم فاستمسك بالثاين، سدبية األأربعة اطلعوا يف ز واستمسك ، واستمسك الثاين بالثالث ،فخر

وغرم ، سد فريسة األاألولبى فقض، سدفقتلهم األ، سداألى علأسقط بعضهم بعضاً  الثالث بالرابع حىت

هل الرابع الدية وغرم الثالث أل، هل الثالث ثلثي الديةوغرم الثاين أل، هل الثاينأهله ثلث الدية أل

  .)٢(كاملة

  عدم شيء ى  هذين احلديثني ومثلهما غريمها تدل علفإن

                                                

. ١ حجبات الضمان من أبواب مو٤ الباب ١٧٦ ص١٩ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح من أبواب موجبات الضمان٤ الباب ١٧٦ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(



١١٥

  . حتفر البئر كمابية حتفر الز أن مع وضوح، بيةحافر الزى عل

حفر أحدمها بئراً  إذا كما، كان كالمها عرفاً سبباً إذا ذكره الرياض فيما يبعد احلكم مبا نعم ال

ة وضع أحدمها سكينة حاد أو ،نسانهالك ذلك اإلإوقد فعال ذلك بقصد ، البئر اً يفإنسانى خر ألقواآل

  . مثلةذلك من األ غري  إىل،ينة فقتلتهتلك السكى اً علإنسانخر  اآلىوألق، يف مكان

عليه (جعفر  أيب عن، رواه زرارة مثل ما، رووه يف حكم من أمر غريه بالقتل ويؤيد اشتراكهما ما

مر بقتله يف احلبس وحيبس اآل ،يقتل به الذي قتله: قال،  بقتل رجل فقتلهيف رجل أمر رجالً ،)السالم

   .)١(ميوت حىت

 بن ىعلقتل امل ملابن علي داود ى  دخل عل)عليه السالم(  اهللاأبا عبدن إ :ومثله رواية املسمعي

: فقال، أخذت مبالك أنا قتلته وال ما: فقال داود ،داود قتلت موالي وأخذت مايل يا: فقال، خنيس

من قتل موالي وأخذ مايلى  اهللا علنّدعوواهللا أل ،٢(نا قتلتهأما : فقال(.   

 بن ىعلملا قتل امل، داود بن عليى دخل عل) يه السالمعل( أبا عبد اهللان إ :وعن املسمع يف حديث

: فقال، أنا قتلته وال أخذت مبالك ما: فقال داود، داود قتلت موالي وأخذت مايل يا: خنيس فقال

من قتل موالي وأخذ مايلى اهللا عل دعونواهللا أل ،ولكن قتله صاحب شرطيت، أنا قتلته ما  :فقال ،

مساعيل والسيف إفخرج ، مساعيل شأنك بهإ يا: فقال، إذينبغري : فقال ،كإذنبغري  أو كإذنب: فقال

   .)٣(قتله يف جملسه حىت معه

                                                

. ١ ح من أبواب قصاص النفس١٣ الباب ٣٢ ص١٩ ج:الوسائل) ١(

. ٣ ح من أبواب قصاص النفس١٣ الباب ٣٣ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح من أبواب قصاص النفس١٣ الباب ٣٢ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(



١١٦

وقد ذكرنا يف كتاب الديات صحة تسمية معاوية ، ه كان يعد قاتالًإذنكان ب أنه إذا ن الظاهرإف

عفر والرضا  بن جىحيث قتل احلسن واحلسني وموس، ويزيد وهارون واملأمون ومن أشبههم قاتالً

  . وامرهمبسبب عبيدهم وغلمام واملطيعني أل  )عليهم السالم(

عليه (  أيب عبد اهللاعن، ما رواه احلليب،  فقتله رجل آخريف من أمسك رجالً ،ومثل حديث زرارة

يقتل القاتل وحيبس : قال ،خر يف رجلني أمسك أحدمها وقتل اآل)عليه السالم(علي  ىقض:  قال)السالم

   .)١(مات غماً كما حبسه حىت، ميوت غماً خر حىتاآل

رجل ليقتله والرجل ى  يف رجل شد عل)عليه السالم(املؤمنني  أمريى قض: قال ،ويف رواية مساعة

ى على وقض، فقتل الرجل الذي قتله ،جاء الرجل فقتله فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حىت

   .)٢(املوتى أمسكه علألنه  ،ميوت فيه أبداً حىتيطرح يف السجن  أن خر الذي أمسكه عليهاآل

عليه (املؤمنني  أمري إىل ثالثة نفر رفعوان إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ويف رواية السكوين

، تسمل عيناه أن يف الربيئةى فقض، خر يراهمخر فقتله واآل وأقبل اآلواحد منهم أمسك رجالً ،)السالم

   .)٣(يقتل أن يف الذي قتلى وقض، ميوت كما أمسكه ىتيسجن ح أن ويف الذي أمسك

   وإن ،خر اليت تشرك السبب واملباشر يف العقاببعض الروايات األ ىلإ

                                                

. ١ ح من أبواب قصاص النفس١٧ الباب ٣٥ ص١٩ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح من أبواب قصاص النفس١٧ الباب ٣٥ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

. ٣ ح من أبواب قصاص النفس١٧ الباب ٣٥ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(



١١٧

  .  ذلك مما يؤيد قول الرياض فإن،اختلف العقاب

تالف بأن فعل لو قصدا االشتراك يف اإل نعم قد يشك يف صورة ما(: وكأنه لذا قال اجلواهر

خر عليها  ليدفعه اآلرضكما لو نصب سكيناً يف األ، تالف من املتلف مباشرة اإلادةربالسبب سببه إل

  ).مثالً

 وإن ،إليهاملباشر الذي يسند الفعل ى  كون الضمان علأيضاًالتحقيق فيها  أن مع( :بعد ذلك فقوله

ت القريبة  تأمل يف الفرق بني املعداكما هو واضح بأدىن ،كان ذلك معيناً له وصار فعله من املعدات

، أشبه ما معاً معتد وفاعل سيئة وماإ: ويقال، ما معاًإليهولذا يسند العرف الفعل ، حمل نظر )والبعيدة

  .  فعل ما فعل بقصد العدوانأيضاًمل يكن السبب  ما إىل بل لعل كالم املشهور منصرف

تعاقبا فالضمان وإن  ،لعدم الترجيح، اتفقا يف وقت واحد اشتركا يف الضمانن إ( :قال يف املسالك

وهو سبب السبب فيجب وجود املسبب  ، فكان أوىلاملتقدم يف التأثري الستقالله بالضمان أوالًى عل

  ).عنده

كما لو ، ترتبان إ املتقدم منهماى ولو تعدد السبب فالضمان عل(: يف التذكرة قال ولعله أراد ما

فالضمان ، البئر  باحلجر فوقع يفإنسانثر فع ،ووضع آخر حجراً فيه، حفر شخص بئراً يف حمل عدواناً

املسبب جيب مع  ألن ،بالضمان فكان أوىل، تالفسبب اإل إىل السبب املؤدي ألنه ، احلجرعواضى عل

كما لو حفر ، ضمان عليهمالفا، الترتيبى أما لو انتف ي،احلجر يوجب التردفوضع  ،حصول سببه فيه

  ).ووضع احلجر فالضمان عليهما

  حفر البئر  أن ن هاتني العبارتني وأمثاهلما املنصرف مفإن



١١٨

  . حنو ذلك جل عمل لنفس احلافر كاالستقاء أوبل أل ،ماتةجل اإليكن أل مل

ى مقتض إذ ،ذكره الرياض من التخيري يف التضمني يف السبب واملباشر غري ظاهر الوجه نعم ما

  . السببني يأيت يف القاعدة التشريك ال التخيري كما

إذ ( ،صاحب الرياض باملنع من كون السبب مضمناً مطلقاًى  احملقق الرشيت علإشكال  أنومنه يعلم

مل جند من هذه  إذ ،تالف عرفاً اإلإليهال يكون فيه من يستند  حيث، املستفاد من أدلته سببيته للضمان

 وميكن يكن معه فاعل خمتار مل إذا التسبيب أن نا حصلنا من جمموعهاأغري ، يقضي بالعموم  مادلةاأل

  . غري ظاهر الوجه ،ىانته )وأما معه فال، فاعل السبب أي تضمينه املسبب

ظاهر ى  مع عدم كونه مجوداً علهذا املعىن أن نصافلكن اإل(: ولعله لذا قال احملقق الرشيت أخرياً

أو  سواء كان بني السبب واملباشر، يف صورة التساوي مطلقاً يجيد ال ،ومستنبطاً من جمموعها، خباراأل

  ).االستناد العريف الذي قلنا بكونه مضمناً قائم ألن ،بني السببني

 ىفدعو(: يدي بقولهنعم تصديقه أخرياً لصاحب الرياض يف كونه كالغصب يف مسألة ترتب األ

بل ، وكذا يف صورة اجتماع السبب واملباشر املساوي، ما معاً جمازفة إالّ عدم قيام االستناد العريف

وقضية ذلك  ،التأثر الناقصى ها علءبنا ألن ،كل واحد مستقالً إىل نسبة العرفية بالنسبةالظاهر حتقق ال

االتفاق  إىل صحابيستند يف التشريك الذي هو ظاهر األ أن فالبد، التشريك احلكم بالتأخري دون

  . آخر كالمهإىل  )مجاعواإل

  .حمل نظر أنه قد عرفت

  ر السبب واملباش أن  القاعدةىمقتض أن :فتحصل



١١٩

ه  فإن،كني يف الضمان الشتراكهما يف التلف احلاصل خارجاًيما الفعل عرفاً كانا شرإليهذا استند إ

 مال اجلواهر إليهو ،لوال البئر مل يؤثر العثور باحلجر تلفاً أنه كما، يف البئر يلوال احلجر مل حيصل الترد

  . أخرياً

 ،ع ضعفه بالتغرير مالّإالسبب  جامع  لواملباشرى واحلوالة عل: القواعد فقد قال يف، وكيف كان

  . مراآلى فالضمان يستقر عل،  جاهلكلآ إىل كمن قدم طعام غريه

ذلك ى كما اقتصر عل، ذا ضعف املباشرإ من ذلك ما يستثىننه إ قالوا: وقال يف مفتاح الكرامة

  . ها اسم املباشرةصدق علين إ بل والشمس والنار والريح، كراه والغروروهذا يشمل الضعف باإل، مجاعة

، األولى واقتصر يف االرشاد عل ،الغرور أو كراهمع ضعفه باإل إالّ ويف الدروس واللمعة والروضة

وبه طفحت ، ذكره الدروس والروضة يف املقام أنه مر الغاريف اآل: مث قال، الثاينى ويف الكتاب هنا عل

  . يد الغاصبى يدي املترتبة علاألى الكالم عل عبارام عند

قال وإن ( :قال، بل جمرد تقدميه له ضيافة مل يكن منه أمر لو مر الغار مااآلى ويف اجلواهر أضاف عل

 ،فوجهان، طعام فالن غصبته بل أطلق طعامي وال ملكي والنه إ يقل ه ومللْيف التذكرة من قال كُ

كان قد  وإن  ألنه،أيضاًه  املغرور ضمنه لأموركان الطعام ملك امل بل لو، أيضاًغره  ألنه أقويهما الضمان

فليس ، تالفه بغري عوضإى نه مسلط علأو، ملك الغري أنه باعتقاده إالّ أنه عليه وصريه بني يديه سلطه

 أن وما اشتهر من، فلذلك ضعف مباشرته بالغرور، تسليمه له تسليماً تاماً يتصرف فيه تصرف املالك

  من تلف يف يده املال ى قرار الضمان عل



١٢٠

  ). غري الفرضمنا هو يفإ

 املغرور يرجع: )عليه السالم(لقوله  ،منا ختصص قاعدة الضمان مبن تلف يف يده بذلكإو: أقول

  . اجلمع بينهما عرفاًى ه مقتض فإنالشامل للمقام ،)١(من غرإىل 

كما  ،من املباشر ما ورد يف شهود الزورى كان أقو إذا السببى يؤيد كون الضمان علنه إ مث

 ،حنومها أو اجللد أو احلاكم بالقتلى عل شاهد الزور الى الضمان علحيث إن ، ن رواياته ممت مجلةتقد

 من ىالسبب أقو أن  ذلك بسبب فإن،أشبه ما أو ،الناس املباشرين للرجم أو ،اجلالد املباشر للقتلأو 

  . املباشر

عليه ( اهللا أيب عبد عنعمار، سحاق بن إ ىحيث رو، أمر عبده بالقتل ورد يف حكم من بل وما

   .)٢(يقتل السيد به: فقال: قال،  فقتلهيقتل رجالً أن يف رجل أمر عبده ،)السالم

 يف رجل أمر )عليه السالم(املؤمنني  قال أمري: قال ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن السكوين

 ،كسيفه أو كسوطه الّإالرجل  وهل عبد: )عليه السالم(املؤمنني  فقال أمري،  فقتلهيقتل رجالً أن عبده

   .)٣(يقتل السيد ويستودع العبد السجن

  : قال أنه عن الشيخ يف اخلالف ويف الوسائل نقل العالمة يف املختلف

فروي يف  ، من جيب القودىأمر عبده بقتل غريه فقتله فعل إذا السيد أن نا يفأصحابروايات  اخلتف

  عبد الى عل أن ويف بعضها، السيد القودى عل أن بعضها

                                                

. ٦ ح من أبواب عيوب النكاح١ الباب ٦٠٣ ص٢ ج:املستدرك) ١(

. ١ ح من أبواب قصاص النفس١٤ الباب ٣٣ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

. ١ ح من أبواب قصاص النفس١٤ الباب ٣٣ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(



١٢١

 ،أمره به معصية ما أن  يعلمكان العبد خمرياً عاقالًن إ أنه والوجه يف ذلك: قال، القود ومل يفصلوا

يأمره به سيده واجب عليه  مجيع ما أن واعتقد مييز كبرياً ال أو كان صغرياً وإن ،العبدى  القود علفإن

  . السيدى كان القود عل، فعله

  يعدأموركان املن إ أنه لعل اجلمع العريف بني الرواياتنه  أيف كتاب القصاص وقد ذكرنا: أقول

عليه (مام  اإلإليهكما أشار ، لةوالعبد غالباً كاآل ،أموراملى كان القتل عل الّإو، مراآلى آلة فالقتل عل

  . )السالم

من املباشر كان الضمان ى كان أقو السبب لو أن فمن هذه الروايات يستفاد، حال أي ىوعل

  .عليه

عليه (املؤمنني  عن أمري ،عن رزين، ما رواه الوسائلاألقوى  ضمان السبب أيضاًيؤيد أنه  كما

   .)١(تدفع فتكسر فتعزم أن ياكإ: يف حديث قال )السالم

ه غري ظاهر آر بعض ماى استدالل احملقق الرشيت برواية رزين يف املسألة السابقة عل أن وبذلك يظهر

  . الوجه

  

                                                

. ٣ ح من أبواب موجبات الضمان٥ الباب ١٧٧ ص١٩ ج:الوسائل) ١(



١٢٢

من ى والضمان عل، تالفباشر اإل وإن ه املاليضمن املكر وال(: لشرائعقال يف ا ):١١مسألة (

   .ىانته )ىكراه فكان ذو السبب هنا أقواملباشرة ضعفت مع اإل ألن أكرهه

وأما احلكم ، عادتهوجه إل كراه فقد ذكرناه يف بعض الكتب الفقهية فالموضوع اإلأما : أقول

ه واملغرور املقسور واملكر: أمورتكون يف مخسة  أن  ينبغيفاملسألة، املكره إىل بعدم الضمان بالنسبة

يكون  الن أ و،ذلك إىل  آخر يف البني يضطرهإنسانيكون  أن أعين، ضطرارواملضطر بكال شقي اال

  .  آخرإنسان

منا إو، الضمان عليه أن املقسور وهو الذي يصدر منه العمل الالاختياري فالظاهر إىل أما بالنسبة

 نسان هذا اإلفإن ،ثالث فقتلهى اً علإنسان إنساندفع  ذاإكما ، غريه وهو الذي قسرهى لقرار الضمان ع

عليه  أنه نريد بكون الضمان عليه وال، الدافعى لكن قرار الضمان عل، املدفوع مقسور والضمان عليه

  . حسب موازين الديةى عاقلته على عل أنه منا نريدإشخصاً و

رجل ى  عليف رجل دفع رجالً ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللانع، الصحيح  ابن سنان يفىفقد رو

ى ويرجع املدفوع بالدية عل: قال ،ولياء املقتولالرجل فقتله أل ىالذي وقع على الدية عل: فقال، فقتله

   .)١(أيضاًالدافع ى أصاب املدفوع شيء فهو علوإن  :قال، الذي دفعه

 قال: قال ،فعن حممد بن مسلم، نفس املقسورى ان علكان القسر بدون قاسر يكون الضم إذا نعم

  أميا ضئر قوم قتلت صبياً هلم وهي : )عليه السالم(جعفر أبو 

                                                

. ٢ ح من أبواب موجبات الضمان٥ الباب ١٧٧ ص١٩ ج:الوسائل) ١(



١٢٣

كانت  وإن ،منا ضائرت طلب العز والفخرإكانت ن إ  عليها الدية من ماهلا خاصة فإننائمة فقتلته

  .)١(عاقلتهاى  الدية عل فإنمنا ضائرت من الفقرإ

  . ب رفع الضمانيوج  القسر ال فإن، يكون ضامناًإنسان إناءكسر  إذا النائم أن اء الفقهولذا أفىت

ى  عن رجل وقع عل)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت: قال ،زرارة اهللا بن ينايف هذا رواية عبيد وال

  .)٢(ليس عليه شيء: قال ،رجل فقتله

  . القاعدةى كما هو مقتض، فعليه الشيءالعاقلة ى وأما عل ،ليس عليه بالذات أنه  الظاهر منهفإن

بال خالف أجده يف شيء من ذلك :)عند قول الشرائع املتقدم (ه ففي اجلواهروأما املكر.  

  : أموروقد استدل لعدم الضمان احملقق الرشيت ب

فال يقال ملن استكره عليه يف ذبح شاة ، ه املسبباملكِر إىل انتساب الفعل وهو التلف عرفاً: األول

ورمبا يكون أضعف من  ،مرمري اآلاأل أن مع ،مري الداركما يشهد به قولك بين األ، املتلفنه إمثالً ري الغ

  . االكراه

حسان إمل يكن  وإن ،مشوهلا لكل فعل مرخص فيه شرعاً وعرفاًى بناًء عل ،حسانقاعدة اإل: الثاين

  . املال حسن  أوتالف املقصود به دفع الضرر عن النفس اإلفإن ،الغري إىل بالنسبة

 وعدم ذنمل تكن مالزمة دائمة بني اإل وإن ، الشرعي للضمان هناذن حكمة اإلةمنافا: الثالث

، ماالً أو جل دفع الضرر عن املكره نفساًمنا هو ألإ كراهتالف مال الغري حال اإلإ يف ذناإلألن  ،الضمان

  املتلف  فينافيه ضمانه قيمة

                                                

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٢٩ الباب ١٩٩ ص١٩ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٥الباب  ١٧٧ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(



١٢٤

  . راه من التضرركيندفع به اإل ماى اليت قد تزيد عل

مل  وإن  العمل به يف مثل املقام يف اجلملة يقيين فإن،)١(دليل رفع القلم عما استكرهوا عليه: الرابع

  .يكن مطرداً

ما إليه الفعل مسند األول الدليل مثالًف،  املذكورةدلةمكان املناقشة يف بعض األإخيفى  لكن ال

قد  أنه كما ،ىخرأالبناء  ىلإ تارة وإليهد نالدار مس أو دينةمري املبناء األ أن كما، فتحلاملكره بالكسر وبا

احلقيقة الباين هو البناء وأما غريه   يف فإن،عمل البناءى املعمار واملهندس املشرف عل إىل أيضاًيسند 

منا إ ومثالً يف احلقيقة هو الشمر )عليه السالم(قاتل احلسني  أن كما، ضرب من اازى  علإليهسناد فاإل

كنا قد ذكرنا يف كتاب القصاص عدم  وإن ،ضرب من التسامحى ويزيد عل بن زياداو عمر إىل نديس

عليه (قاتل احلسني  )عليه اللعنة(يزيد  أن ولذا ورد يف الروايات، أيضاًتكون النسبة حقيقية  أن استبعاد

  .فاالستدالل ذا غري خال عن املناقشة، وهكذا )السالم

خيصص  حسان ال اإل فإن،بعض املسائل السابقة ضعفه  قد تقدم يفأيضاًاستدالله الثاين  أن كما

مث التعدي ، حمسن حمض أنه ة بالضمان معءمل يأخذ الربا إذا ولذا يؤخذ الطبيب والبيطار،  الضمانأدلة

كان الشيخ  وإن ،النفس فيه خفاء إىل حساناإل إىل الغري الذي هو منصرف النص إىل حسانمن اإل

 بأن يكون مثاإلى يف املكاسب استدل مبثل ذلك يف النهي عن املنكر والتعاون عل ) اهللاهرمح(ى املرتض

  . الربى  املسجد من التعاون علنسانوبناء اإل، مثاإلى  بنفسه اخلمر من التعاون علنسانشرب اإل

  ، ضعفاً  للضمان كما استدل به يف ثالث أدلته فأكثرذنأما منافاة حكمة اإل

                                                

.  باب التسعة٩ ح٤١٥ ص:اخلصال) ١(



١٢٥

 وال ذنفدفع الضرر يكفي يف حكمة اإل، أشبه فع الضرر عن النفس واملال وما لدذنذ حكمة اإلإ

 وإالّ اقطع يد زيد:  يقولمثالً، الضرران فهو حمل نظر أو املاالنى تساو إذا أما، عدم الضمان إىل حيتاج

  . أخذت ديناراً منك وإالّ أتلف دينار زيد أو ،قطعت يدك

ولذا ، وهو كالم طويل يف حدوده وخصوصياته، كراهاإلحبث  إىل والكالم يف هذا املبحث موكول

يقول  و،ولكن ال يوجب ذلك سقوط الضمان، خذ من أموال الناس الشرعي يف املخمصة باألذنكان اإل

لقاء مال الغري يف البحر يف السفينة املخطورة مث إيشبه ذلك ك كذا ما و،الفقهاء بالضمان مجعاً بني احلقني

  . يف باب الضمانات يف الديات وغريهاكما ذكروا ذلك  ،ضمانه

الشخص  إىل توجه إذا الضررن إ( :ومنه يعلم وجه النظر يف كالم احملقق الرشيت هنا حيث قال

ريد أ: حديقال أل أن مثل، جيز ضرار الغري ملإضرر مندفع ب فلو وقع يف، ضرار الغريإابتداًء مل جيز دفعه ب

الغري  إىل توجه وإن ،له اختيار الثاين دفعاً للضرر عن النفسفليس ، من السرقة أو منك درمهاً من مالك

حنن فيه من القسم  وما، األولدونه بعكس  أو استلزم عدم االرتكاب ضرراً مثله إذا  جاز ارتكابهأوالً

ى الغري حبيث يستلزم عدم ارتكابه ضرر آخر عل إىل متوجه ضرارإتالف اإلى كراه علاإل ألن خرياأل

  ).املكره

 لو هرب أنه  أسد يريد افتراسه وعلمإليهتوجه  إذا ه فإن،ذكره ية ملاكل النه إ :األولى  علذ يردإ

  . مثلةغري ذلك من األ إىل ،فراره يستلزم افترس غريه أن يعلم أنه جاز له الفرار مع، منه افترس غريه

 كان يعلمو ، من زيدأعطين ديناراً: فلو قال له ،جوازه مطلقاً على دليل النه إ :الثاين على كما يرد

   ال دليل، نصف دينار أو  منهيعطه أخذ ديناراًمل أنه إذا 



١٢٦

الضرر املتوجه  وهو حرام يف نفسه ووبأي مالك يعطيه ذلك، يعطيه ديناراً من زيد أن جوازى عل

 العرف ال أن بل الظاهر، مثل املقام فيه خفاء على كراه صدق دليل اإل فإن،مثله كما فرض أو  أقلإليه

قد كنت  وكراهإوأي  :يقال له، نه كان مكرهاًأاعتذر ب إذا ولذا ،كراه مثل ذلكاإل فهم من دليلي

  . ينار منه أوضحدبل يف أخذه نصف ال، نصفه أو أخذ منك الدينار وإن ال تعطيه أن تتمكن

 مور األثار الدليل الرفع رفع مجيع اآل  منالظاهر ألن ، يف موقعه)١(هو رفع القلم و:نعم دليله الرابع

لكنا ، يقولون بذلك كان املشهور ال وإن ،كما فصلنا ذلك يف بعض مباحث الفقه  فقط،التكليفية

مثال أعدم الفرق بني احلكم الوضعي والتكليفي يف لسان الشارع يف   الدليل بعدإطالقاستظهرناه من 

 دلةمل تكن تلك األ ماف،  خاصةأدلة دليل الرفع بإطالقمنا خيرج احلكم الوضعي عن إو ،هذه املوارد

رفع القلم عنوان  ألن الغصب كله مردودمثل ى حاكم عل وهو، طالقنقول باإل أن اخلاصة جيب

  . حمله ية كما قرر يفاألولالعناوين ى ثانوي وارد عل

يكون مرفوعاً ويكون الوضع  مان أ و،أيضاًيشمل الوضع  وسيأيت يف كالم اجلواهر اقتضاء الرفع ما

  .منا هو بدليل خارجإفيه موجوداً 

دليل عدم  ألن ،لو فعله كان ضامناًأنه  ،جيوز له ال أنه  إىلضافةفباإل، إنسانقتل ى ولو أكرهه عل

  . اجلمع بينهما عرفاًى هو مقتض كراه حسب ماالتقية يف الدم خيصص دليل اإل

عل التقية ليحقن منا جإ:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، فيما رواه الكايف ،فعن حممد بن مسلم

   .)٢( بلغ الدم فليس تقيةفإذا، ا الدم

                                                

  . ٣٠٣ ص٥ ج:بحار ال،١ ح من جهاد النفس٥٦ الباب ٢٩٥ ص١١ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب األمر والنهي٣١ الباب ٤٨٣ ص١١ ج:الوسائل) ٢(



١٢٧

عامل  وفيها منارض إالّ مل تبق األ: )عليه السالم(  اهللاأبو عبدقال : قال ،محزة الثمايل أيب ويف رواية

 )١(تقية  بلغت التقية الدم فالفإذا، منا جعلت التقية ليحقن ا الدمإ: وقال، يعرف احلق من الباطل

  . ديثاحل

تارك التقية كتارك ن إ قلت لو: قالنه إ) عليه السالم(عن الصادق ، وعن الصدوق يف اهلداية

   .)٢( بلغ الدم فال تقيةفإذايبلغ الدم  حىت والتقية يف كل شيء، الصالة لكنت صادقاً

  .وقد رواه هامش اجلواهر عن البحار، تقية يف الدماء نه الأ ومن هنا اشتهر: أقول

كراه  اإل فإناالحتراز عن النفس إىل املالى وكأن املصنف أشار باالقتصار عل(: جلواهرقال يف ا

عليه ( من حيث تناول قوله إشكالاجلرح  نعم يف، يوجب سقوط الضمان عن املكره تالفها الإى عل

   .ىانته ) له وعدمهالدماء تقية يف ال: )السالم

هم م ظاهر يف املقاصحابن األأاعترف ب أن ه بعد فإن،ومما تقدم ظهر وجه النظر يف قول اجلواهر

  : ه بشيء قالاملكرى رجوع املالك عل عدم

املباشر باعتبار  إىل خصوصاً مع عود النفع ،اً ال خيلو من نظرإمجاعمل يكن ن إ ولكن مع ذلك(

  . املكرهى رجع هو عل وإن ،تالفمباشرته اإل

أمث املكره  وإن املكره ملباشر الذي هواختصاص الضمان با تضيالقاعدة تقن إ :بل قد يقال

  ولكن ضمنا املكره للدليل ، تالفالستقالل املباشر باإل

                                                

. ٢ حمر والنهي من أبواب األ٣١ الباب ٤٨٣ ص١١ ج:الوسائل) ١(

. ٥ ح من أبواب األمر والنهي٢٣ الباب ٣٧٣ ص٢ ج:املستدرك) ٢(



١٢٨

سناد حقيقة للسبب دون املباشر الذي هو كان اإل إذا املباشر املخصوصة مباى لقوة السبب عل ال

  . كالريح والشمس

ى كان مكرهاً علإن  و، له)١(كل مغصوب مردود: )عليه السالم(بل قد يقال بشمول قوله 

ى فأكره عل، بل ينبغي اجلزم به فيما لو كان مغصوباً يف يده قبل االكراه، تناول املغصوب والتصرف فيه

املالك حينئذ عليه باعتبار  رجوعألن  ،تالفهإى كره علأبل هو كذلك يف كل مضمون يف يده مث  ،تالفهإ

كراهي ف اإلتالالرجوع من حيث اإل د منه عدم املراصحابينافيه كالم األ بل ال، حكم الضمان السابق

  : ه يرد عليه فإن،آخر كالمهإىل  )خاصة

منا فهموا احلكم إوامعون ، مجاعاإل إىل حاجة وفق القاعدة والى احلكم كما عرفت علن إ :أوال

 كما،  باملباشرةإليهكان النفع يعود  وإن رفع القلم عدم ضمانهى ه لو أكره كان مقتضفإن ،من النصوص

احلكم بالعقاب  أن كما،  احلكم مرفوع عنهفإن ،هأكلضرب عنقه ف وإالّ  طعام الغريأكلكرهه بأإذا 

  . سيأيت ماى كما يف املرأة اليت زنت اضطراراً عل ، مرفوع عنهأيضاً

تالفه حيث إى كراه فأكره علجعله ينبغي اجلزم به مما كان مغصوباً يف يده قبل اإل مان إ :وثانياً

ه كان فإن ،تبدل املوضوع تبدل احلكم أنه إذا القاعدةى مقتضن إ :فيه، حكم ضمانهى  علىيبق  أنهذكر

كعكسه بأن كان مكرهاً  ،كراهاإل إىل املوضوع تبدلألن  ،مل يكن ضامناً  أكرهفإذا، كراهضامناً قبل اإل

  فرفع 

                                                

. ٤ ح من أبواب األنفال١ الباب ٣٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(



١٢٩

  .  تبدل املوضوعجمال له بعد واالستصحاب ال، كراه قد سقطدليل اإل ألن ه يضمن فإنكراهاإل

   :ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره أخرياً يف مسألة ضمان املكره بقوله

املكره بالكسر مل يرجع  ى رجع عل فإن،يعلم الوجه حينئذ يف ختري املالك يف الرجوع عليهماومنه (

 يده يفمن تلف املال يف ى ما مسعته يف قرار الضمان عل حنوى عل ،خبالف العكس ،املكره بالفتح ىعل

   .ىانته) يادي املتعاقبةاأل

املكره بالفتح مطلقاً بعد رفع الشارع القلم عنه مما يشمل التكليف ى وجه للرجوع عل نه الإف

  .والوضع

  .كراه يف سياق واحداإل ما ذكرا معأ والنسيان مع أيرفع الوضع يف اخلط فلماذا ال :يقال ال

منا إ والناسي ئ بأن املخطمجاع وبعض الروايات واإلةاآليمنا يستفاد من حلن إذلك ن إ :يقالألنه 

 أو نسينان إ تؤاخذنا ربنا ال: قال سبحانه، خروية بالنكاليرفع عنهما املؤاخذة الدنيوية بالعقاب واأل

كراه الذي ظاهر احلديث وذلك خبالف اإل،  املباركةاآليةوسياق حديث الرفع فيهما سياق  ،)١(أخطأنا

  . رفع آثاره مطلقاً

يشمل الوضع منه   ماإرادةكراه عن املكره الذي ميكن رفع الشارع حكم اإل: ولذا قال اجلواهر

  . والنسيان للدليلأمل يكن كذلك يف اخلط وإن ،أيضاً

يكون  ال ألنه ،القاعدة الضمانى لو ظن كونه مكرهاً ومل يكن يف الواقع مكرهاً كان مقتضنه إ مث

  . منا هو توهم السببإ وسبب أصالً ال إذ ،البة بانتفاء املوضوعمن املباشر من جهة السى السبب أقو

                                                

. ٢٨٦اآلية : سورة البقرة) ١(



١٣٠

زيداً   هوأموربينما كان امل، املراد أنه فظن زيد بن خالد، مر زيداً اجلائر بكسر مال عمروأ إذا كما

 ،يريد تنفيذ الوعد والوعيد صديقه الذي ال أنه أمره بكسر مال زيد فظنه اجلائر فتبني إذا  أو،بن خويلد

اخلوف  أن ىدليل عل وال، أمر خيايل كراه أمر واقعي ال اإل فإن،ظن اجلائر جاداً بينما مل يكن جاداًأو 

  . كراهيكون حمكوماً حبكم اإل أن يوجب

 كما دل يف خوف الصوم والطهارة وما ،ترتل اخلوف مرتلة الواقعى فليس يف املقام دليل يدل عل

  .أشبه

، منا فعل الشيء عن عمدإيعلم بأنه مكره و اقع لكنه الما لو انعكس بأن كان مكرهاً يف الوأ

كراه الذي اإل، كراهاملنصرف من اإلألن  ،مل يعلم بذلك إذا فيما كراهضامن لعدم صدق اإل أنه فالظاهر

  .منا فعلت ذلك بقصد وسوء نيةإو، يقال له عرفاً أنت مل تكن مكرهاًوإالّ  ،علمه

  . اخلياليةموريف األ  حقيقة يف واقعها اللفاظاأل ألن ،بأن االكراه يشمله لغة :ولو قيل

  . كراهانصراف الدليل عن مثله كاف يف عدم كونه حمكوماً حبكم اإل :قلنا

كان  إذا ه فإن،عم من سبب السبب ومن السببأبالسبب  يراد ،قوهلم بالسبب واملباشرن إ مث

املكره املتوسط الذي هو   الاألولره املكى  الضمان عل فإن،كراه ثان لثالث هو مباشرإل املكره سبباً

  .ىخيف كما ال ىقو الذي هو السبب األاألولضعف من املكره أ أيضاًألنه  ،أيضاًمكره بالفتح 

  . ا هناإليهالتعرض  إىل داعي كراه مسائل كثرية الويف اإل

   أن  يفإشكال فال، فعمال ،اعمال كذا: جمنون قال السبب لطفل أون إ مث



١٣١

كان الطفل مميزاً وفعل  إذا ماأ، مل يكن مميزاً إذا وكذا يف الطفل، املباشر يف انونمن ى السبب أقو

الصيب إذ  ،من املباشرى قوأ ألنه مر مطلقاًاآلى مر هل الضمان علكان بأمر اآل وإن ،باندفاع من نفسه

 ،عاقلتهى  فعلقتالً  كان جرحاً أوفإذا، مندفع عن نفسه ألنه الطفلى الضمان عل أو ،مرفوع عنه القلم

املستفاد من املوارد اخلاصة يف الروايات  إىل قربلكن األ ،احتماالن ،)١(أعمد الصيب خطحلديث 

  . من غري فرق بني املميز وغري املميز ،مطلقاًى السبب أقو أن ومن مذاق الفقهاء باملالك

ا واللواط وشرب اخلمر كما يؤدب بالسرقة والزن ،كان الصيب مميزاً أدب أنه إذا  يفإشكالنعم ال 

دليل كون السبب حيث إن ، عاقلته هناى ضمان عل  فال،ماذكروه يف كتاب احلدودى عل ،وغري ذلك

  . كذلك يف انون أنه كما، دليل ضمان العاقلةى من املباشر حاكم على أقو

  . غري العاقلة قطعاًى الطفل فال شيء عل مر أثر يفمل يكن لآل إذا نعم

مع  الإ، خذ من الغاصب فقرار الضمان عليهومهما أتلف اآل(: القواعد د قال يفوأما الغرور فق

آجره  أو وكذا لو أودعه املالك، الغارى ولو كان الغرور للمالك فالضمان عل ،أضافه به الغرور كما لو

   .ىانته )ياهإ

 الغاصب بالى فالضمان عل( :)ضافه بهأكما لو  مع الغرور الإ(عند قوله  قال يف مفتاح الكرامة

 ،مايل وطعامينه إ ه ومل يقلأكل  ضيافة حىتإليهقدمه  أو ،ه فهذا ملكي وطعاميلْقال كُ إذا خالف فيما

  .مل يذكر شيئاًأو 

  .الذي يقتضيه مذهبنانه إ :ويف التذكرة

  اليد الدالة ى  ملكان االعتماد عل:قلت

                                                

. ٢ ح من أبواب موجبات الضمان١١ الباب ٣٠٧ ص١٩ ج:الوسائل) ١(



١٣٢

  . باجةاإلى مارة الدالة عل واأل،امللكى عل

   .ىقواأل نهإ :املبسوط ويف

  . الباب وغريهمطاوي وبه جزم يف الشرائع وغريها يف 

املالك يتخري يف  أن وظاهر مجاعة وصريح آخرين، الباب اجلزم بذلك للمصنف يف وقد تقدم

  .آخر كالمهإىل  )١()الغاصبى ويستقر الضمان عل،  والغاصبكلتضمني كل واحد من اآل

خرة الضمان باآل أن املتيقن منه لغرور فالقدر املعلومكان الضعف با إذا ماأ( :احملقق الرشيت وقال

 أو إىل ، كاملكرهصالًأاملغرور ى شيء عل  ابتداًء فالإليهالضمان هل يتوجه  أن وأما، الغار إىل يرجع

 املغرور إىل  ابتداًء وبني الرجوعإليهيتخري املالك بني الرجوع أو  ،الغار إىل مث يرجع هو املغرور ابتداًء

التغرير ى للضمان سوآخر سبب  أو املالى كان للغار يد عل إذا ما بني تفصيلأو  ،إليه فريجع هو

  . آخر كالمهإىل  ،)خرياألاألقوى يبعد كون  ال ،وجوه وأقوال ،كالثاين وإالّ ،كالثالث

 إىل يرجع أن مال املغصوب منه كان لهى وضع كل منهما يده عل أنه إذا القاعدةى مقتض: أقول

مل يضع الغار  إذا ماأ، ذا كان املغرور متلفاًإاملتلف  إىل تالف بالنسبةقاعدة اليد وقاعدة اإلل ،منهماأي 

 )تلفأمن (قلنا بصدق  إالّ إذا ،تشمالن الغار  القاعدتني ال فإنمنا دل املغرور عليه فأخذه وأتلفهإيده و

  . يةاألولهذا حسب القواعد  ،عليه

  دون  كون املرجع الغار وحدهي أن يضتنعم قاعدة املباشر والسبب تق

                                                

. ط احلديثة١٠١ ص١٨ج: مفتاح الكرامة) ١(



١٣٣

  .القاعدتني وحنومهاى من املباشر والسبب حاكمة علاألقوى قاعدة  ألن وذلك، املغرور

، كاحلاكم واجلالد وحنومها يال ار شاهد الزور هو املأخوذ أن ولذا تقدم يف الروايات املتعددة

قتل  إذا وارثه كما أو ،قطعت يده  إذاالويل سواء كان نفس الشخص كما أن ومل يرد يف تلك الروايات

 مع العلم، السبب إىل املباشر له احلق يف الرجوعن أ و،املباشر أو إىل أيهما إىل له احلق يف الرجوع ،مورثه

 احلاكم إىل يرجع أن حيق للشخص املقطوع يده فال، املباشر هو الذي باشر القتل والقطع يف السرقةأن 

  . الغار الذي هو الشاهد إىل مها يرجعان وبعد ذلك، ورانما مغرأجالده باعتبار أو إىل 

 ،فيه ماخيفى  فال، آخرهإىل  )اليدى ملكان االعتماد عل( :تقدم من دليل مفتاح الكرامة بقوله ما ماأ

وقاعدة ، الثاين إىل ضمانه وحده بعد قاعدة اليد بالنسبةى يدل عل ذكرناه ال اليد لوال ماى االعتماد علإذ 

  . أشبه وما كسر الزجاجنا فعليه حجراًى ألق إذا كما، أتلفه بدون يد إذا  فيمااًأيضالتلف 

أشبه من اجلروح  الروايات املذكورة وردت يف مثل القتل وقطع اليد ومان إ :يقال أن ميكن وال

  .يةاألولالقواعد  إىل القاعدة الرجوعى ما يف املال فمقتضأ، والنفس

  .من راجع العرفى على خيف وي يف املال كما الاألولناط بل امل، بوجود املناط :يقالألنه 

  .من غر إىل وهو يرجع الً أواملغرور إىل الرجوع ييقتض ،من غر إىل املغرور يرجع :يقال ال

من  إىل  رجع هوإليهلو رجع  أنه بل املستفاد منها ،الً أوإليهالرجوع  أن يستفاد منها ال: يقالألنه 

  . يةاألولالقواعد   إىلنرجع أن فالالزم، غره

  طال احملقق أ وإن ،خرل الثالثة األاقوومن ذلك يظهر وجه النظر يف األ



١٣٤

  .التفصيل االستدالل هلا خصوصاً ملا اختاره من الرشيت يف

ختلو من نوع  كانت كلمام ال وإن ،ذكرناه هو للمستند املذكور ما إىل ولعل ذهاب املشهور

  . واهر وغريهمن راجع اجلى على خيف غموض كما ال

 شكالينبغي اإل فال ، آخر يف البني بأن كان االضطرار بدون واسطةإنسان مل يكن فإذا ،أما املضطر

ما أ، أكثر من رفع العقاب واحلرمة وحنومهاى يدل عل ودليل رفع االضطرار ال، املضطرى يف الضمان عل

موال أاالضطرار ودليل حرمة ليل اجلمع بني دى وهو مقتض ،الضمان فقاعدة الضمان حمكمة إىل بالنسبة

  .الناس

  .كل لكنه ضامن للقيمةألا حيث جيوز له، املخمصة أكلذكروه يف  ويؤيده ما

اهلرب مما سبب  إىل ضطرااد قتله فرأ إذا كما، ذلك إىل كان شخص آخر يف البني اضطره إذا وأما

، اهلاربى املضطر ال على يكون الضمان عل أن يبعد فال، شبهأ ما أو مال أو إنسان أو عطب حيوان

كما تقدم تقريبه منا يف ،  بالتقريب الذي استدلوا به يف باب خيار الغنب والعيبضرر الوذلك لدليل 

  . هذا الكتاب ويف غريه

مات  اً ماًء حىتإنسان ملن منع )عليه السالم(املؤمنني  مام أمريتضمني اإلى دل عل ويؤيده ما

 كانت املسألة بعد وإن ،البابني واحد املالك يف ألن ، كتاب الدياتكما ذكرنا رواياته يف ،)١(عطشاً

  . واهللا سبحانه العامل، التأمل إىل حباجة

  أخذ من  إذا امنا يستقيم فيما ،)٢(من غر إىل املغرور يرجع :قوهلمن إ مث

                                                

. ٦ ح من نوادر موجبات الضمان٣٤باب  ال٢٧٢ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٦ ح من عيوب النكاح١ الباب ٦٠٣ ص٢ ج:املستدرك) ٢(



١٣٥

 وبالذات والًأبل املرجع ، من غر إىل يرجع هو يؤخذ من املغرور شيء حىت مفل وإالّ ،املغرور شيء

  . هو الغار

  : مجلة من الروايات ،القاعدة إىل ضافةويدل عليه باإل

وقد سألته عن : قال أن ىل، إ)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت: قال ،ىعن رفاعة بن موس مامثل 

ر مبا هلا امله أن مرأة زوجها وليها وهي برصاءايف ) عليه السالم(املؤمنني  أمريى قض: فقال: قال ،الربصاء

 تزوج رجالً أن ولو، دلسها ألنه منا صار عليه املهرإو، جهاالذي زوى املهر علن أو ،استحل من فرجها

   .)١(وكان املهر يأخذه منها، مل يكن عليه شيء، يعرف دخيلة أمرها ياها رجل الإامرأة وزوجه 

امرأة  إىل جل نظرعن ر )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال ،مساعيل بن جابرإويف رواية 

فولدت منه ، فزوجه غريها، زوجين ابنتك:  أباها فقالىفأت، هي ابنة فالن: فقيل ،فأعجبته فسأل عنها

ا غري ابنته وأ فعلم بعدا أقال ،مةأ :الذي زوجه قيمة ى وعل، ا والولد للرجلليهاموى ترد الوليدة عل

   .)٢(مثن الولد يعطيه كما غر الرجل وخدعه

كان  إذا منا هو فيماإ ،الغار إىل ورجوع الزوج، الزوج إىل الرجوعى دل عل ما أن ظهرومنه ي

 ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عبيدة أيب عن مثل ما ،يكون املرجع ابتداًء أنه ال، الزوج قد دفع املهر قبالً

دلست العفالء ذا إ :فقال: قال ،دخل ا ا عيباً بعد ما يف رجل تزوج امرأة من وليها فوجد قال

  ويأخذ ، أهلها من غري طالقى ترد عل ا فإضاة ومن كان هلا زمانة ظاهرةوالربصاء وانوتة واملف

                                                

. ٢ ح من أبواب العيوب والتدليس٢ الباب ٥٩٦ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب العيوب والتدليس٢ الباب ٦٠٢ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(



١٣٦

 )١(شيء عليه  مل يكن وليها علم بشيء من ذلك فال فإن،الزوج املهر من وليها الذي كان دلسها

  . احلديث

منا يرد النكاح من الربص إ:  حديث قال يف)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ومثله ما عن احلليب

املهر هلا مبا : قال ،كان قد دخل ا كيف يصنع مبهرهان إ أرأيت: قلت، واجلذام واجلنون والعفل

   .)٢(اإليهساق  ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ،استحل من فرجها

 أو  ا عمياءى املرأة فتؤتفالرجل يتزوج ، يف خرب داود بن سرحان)عليه السالم(ولذا قال الصادق 

   .)٣(وليهاى وليها ويكون هلا املهر على ترد عل: قال، عرجاء أو برصاء

علي  يف كتاب: قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، رواه حممد بن مسلم ومثل خرب احلليب ما

لصداق مبا استحل ه يكون هلا ا فإنسه ومل يبني ذلك لزوجهامن زوج امرأة فيها عيب دلّ :)عليه السالم(

   .)٤(الذي زوجها ومل يبنيى ا علإليهويكون الذي ساق الرجل ، من فرجها

 ا عمياء سألته عن رجل تزوج امرأة فأيت: قال ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، الصباح أيب وعن

 ،وليهاى علويكون هلا املهر ، زوجها الذي لهى من دلسها فريد على ترد عل: قال ،عرجاء برصاء أوأو 

   .)٥(جيزت شهادة النساء عليهاأيراها الرجال   كانت ا زمانة الفإن

                                                

. ١ حليس من أبواب العيوب والتد١ الباب ٥٩٦ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

. ٥ ح من أبواب العيوب والتدليس٢ الباب ٥٩٧ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(

. ٦ ح من أبواب العيوب والتدليس٢ الباب ٥٩٧ ص١٤ ج:الوسائل) ٣(

. ٧ ح من أبواب العيوب والتدليس٢ الباب ٥٩٨ ص١٤ ج:الوسائل) ٤(

. ١ ح من أبواب العيوب والتدليس٤ الباب ٥٩٩ ص١٤ ج:الوسائل) ٥(



١٣٧

يفرق  أنه بلغين يف امرأة برصاء: قال أن  إىل،سألته عن احملدودة: قال ،ىوعن رفاعة بن موس

   .)١(دلسها ألنه وليها على بينهما وجيعل املهر

التدليس من النكاح من الوسائل واملستدرك غريها من الروايات املوجودة يف باب العيوب و ىلإ

  . وغريمها

عمر  أبو رواه ما :الغار إىل يرجع املغرور وهو إىل الغار ابتداًء ال إىل الرجوعى بل ويدل عل

ى مل يأت عل إذا هو غارم: فقال ،يف الرجل توجد عنده السرقة ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، السراج

   .)٢(بايعها شهوداً

 إذا املراد أن الظاهر: أقول( :يف الباب التاسع من كتاب الغصب بعد هذا احلديث يف الوسائل قال

   .)٣()نكار البائعإيرجع مع  فهو غارم وال وإالّ ،البائع رجع املشتري عليه مبالهى أقام البينة عل

  : أمران يبق

فيكون  ى أيهما أقوىنه يرأو، ميزان القوة والضعف يف املباشر والسبب هو العرفن إ :األول

يستفاد ذلك من دليل  أن منا جيبإو، القوة والضعفى دليل يف الشرع عل ال ألنه وذلك، الضمان عليه

 ،وما أشبه مما تقدم يف بعض املسائل السابقة )جزاء سيئة(و )اليدى عل(ومن دليل ، ذكرناه ماى الغرور عل

 أن ذا مل يعرفإو ،يةاألول دلةا حسب األمنإو، ضعفية حسب هذين اللفظنيقوائية واألميزان لأل وال

  صل ضمان الذي أضعف كان األ أو مساو أو ىالسبب أقو

                                                

. ٢ ح من أبواب العيوب والتدليس٥ الباب ٦٠٠ ص١٤ ج:سائلالو) ١(

. ١ ح من أبواب الغصب٩ الباب ٣١٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

.١ من أبواب الغصب ذيل احلديث٩ الباب ٣١٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



١٣٨

  . لدليل من أتلف مال الغري وما أشبه ،أتلف

ميزان قوة املباشرة صدور  أن الظاهر(: قال، ذكره احملقق الرشيت حمل نظر ما أن وبذلك يظهر

 من غري ،مرين كانت املباشرة ضعيفة أحد األىفلو انتف، تيارتالفاً ومع االخإكونه  إىل تالف مع القصداإل

 ذنتالف باإلكان مناط الضعف اقتران اإل وإالّ ،فرق يف حال النوم وغريه فيضمن ولو مع السبب

، نسب لكالم القوموهذا هو األ، يكن كذلك كان السبب ضعيفاً فلو مل، الشرعي والرخصة الشرعية

استثناء املغرور واملكره  أن ىبناًء عل، ذنيف صورة اإل  مطلقاً حىتى أقونسب منه القول بكون املباشرأو

   .ىانته )نفس الضمان ىلإ استقرار الضمان عليهما ال نفي إىل من تقدمي املباشرة استثناء منقطع راجع

   .ىخيف ال غامض يف اجلملة كما أنه مع

ما كالسببني أالقاعدة ى كان مقتض، ماإليهالسبب واملباشر بأن نسب عرفاً ى تساونه إذا إ :الثاين

يكن الدليل يشمل كل  مل أن مر بعدأيهما بكامل األ إىل ال وجه للرجوع إذ ،يف تقسيم الضمان عليهما

لكل حيث إن ، معلول واحدى فهما كالعلتني املستقلتني اللتني وردتا عل، استقاللهى واحد منهما عل

  . رثمنهما نصف األ

يف صورة تساويهما يف القوة  أن ظهر قد( : قول احملقق الرشيت حيث قالومنه يظهر وجه النظر يف

 يقال بأن هذا الفرق مفقود بعد لكن قد، اهللا يف اجتماع السببني شاء نإوسيأيت ، التشريك أنه والضعف

 فضالً ،مقتضاه عدم وجود ضعف املباشر وهو مطلقاً ألن ،مما ذكرناه يف ميزان القوة والضعف ما عرفت

  ).ولعله لذا مل جند يف كلمات مشايخ الفقه التعرض حلكم التساوي، ساواته مع السببعن م



١٣٩

لعله يظهر صورة التساوي من كالم التذكرة واملسالك واجلواهر مما تقدم يف مسألة االشتراك : أقول

ن  أمع قوة ذي السبب إالّ املباشرى يكون املراد من قوهلم الضمان عل أن أما احتمال، تالفيف اإل

يكون مرادهم كلتا  أن ميكن النه إ :ففيه ى،كان ذو السبب أقو إالّ إذا ،املباشر مطلقاًى الضمان عل

منه صورة  املنصرف من املستثىن ألن ،املباشرى أي من قوهلم الضمان عل، األولالصورتني من القسم 

  . املقام ذكروه يف غري نة مايقربولو ، أقوائية املباشر

  : ثالثة أحناء قال إىل  قسم أسباب الضماناحملقق الرشيتن إ مث

، اخلارج قبل وجود بقية أجزاء علة التلف يف اخلارج يف حيكم به مبجرد وجود السبب ما :أحدها(

أموال الناس وأنفسهم ليس يف  ألن ، سابقاًإليهوهذا الضمان ليس كالضمان باليد قبل التلف كما أشرنا 

ه يف  فإن، العاديةاليدخبالف املال يف ، حصول التلف يف اخلارج بسببه عدواناً قبل مثالًعهدة حافر البئر 

  .  قبل تلفهضمان ذي اليد فعالً

التلف كالضمان احملكوم به يف حال العثرة  حيكم به بعد وجود العلة قبل حتقق املعلول أو ما: ثانيها

 ، لقربه من التنجيزاألوليغاير آخر من الضمان  حنوى ه عل فإن،املوجبة للوقوع يف البئر قبل حصول اهلالك

وجود العني  وهذا مثل ضمان اليد حني، هو منجز حقيقة عرفاً بل، الفتتنجز اشتغال الذمة ببدل الأي 

  .ردها إىل بالنسبة البدل لو تلفت ال إىل بالنسبة

السبب ليس  أن ذكرناه سابقاً من وما،  اخلارجيجعل التلفى  عليتوقفانوهذان الضمانان ال 

 ناظر صابة والتلف اخلارجي غريبشرط يف أصل سببية حصول اإل بل  للضمان مبجرده كما يف اليدسبباً

  . يتاآل املعىن ىلإ بل، هذينإىل 



١٤٠

آخر إىل  ،)حيكم به حتقق التلف يف اخلارج وهو اشتغال الذمة ببدل التالف منجزاً ما: ثالثها

  . كالمه

ى  وعل)١(من أتلفى الدليل دل عل ألن ،غيينب ماى قسام ليس علتثليث األ أن ىخيف لكن ال

اليدى عل)ى دليل عل وال، يصدق عليه أيهما فالقسم الثاين من الضمان وهو قبل حتقق املعلول ال )٢

  . منا الضمان يتحقق بالتلفإبني العثرة وبني التلف ال ضمان ونه إ يعين، الضمان مبجرد العثرة

 أن القاعدةى ب العثرة والوقوع يف البئر مقتضففي مثل وضع احلجر الذي يوج، وكيف كان

ذاك  كان هذا متقدماً أو، يف زمانني أو سواء فعل الوضع واحلفر يف زمان واحد ،كليهماى الضمان عل

 أو، ذاكى وجه لتقدمي هذا عل وال، أشبه يشملهما فمن أتلف وما، عنهما معاً ئاملسبب ناش ألن ،متقدماً

  .هذاى ذاك عل

كان هو املتأخر يف  وحفر البئر وفكل من وضع احلجر، املتأخر وجوداًى ال علفالقول بأنه حي

خيلو عن جودة  اله إن( :وقال احملقق الرشيت، صبهاينكما حكي عن الفاضل األ ،الوجود يضمن به

وجود السبب الالحق صار كأنه غري سبب حقيقة يف ى توقف تأثريه عل  ملااألولالسبب  ألن ،ووجاهة

 ، كحفر البئر يف جنب احلجر املوضوع يف الطريق،بيته قد حصلت من وجود السبب الثاينسب وإن ،نفسه

  فرض عدم سببيته  إذا  جمرد وضع احلجرفإن

                                                

. ٢ ح من كتاب الشهادات١١ الباب ٢٣٨ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

.٥٠٤ من كتاب العارية ح١ الباب٢ج: دركاملست) ٢(



١٤١

   .ىانته )يف نفسه هبعد حفر حقرية يف جنبه صح سلب السببية عن إالّ للتلف مطلقاً ولو أحياناً

دم قفكالمها سبب سواء ت ،فيعطبيسقط  ئر ملولوال الب، ه لوال احلجر مل يعثر فإن،ظاهر الوجه غري

  .هذاى ذاك عل ذاك يف الوجود أوى هذا عل

كان متأخراً يف  وإن ،سبق وجوداً يف اخلارجخرين بالتضمني باألالوجهني اآل أن ومن هنا ظهر

  . الوجه  غري ظاهرأيضاً ،ذلك يف عن ظهور بعض فقرات عبارة التذكرة يكما حك، التأثري

 قائل به كما فال، املضمن تالف الذي هوالسبب القريب من اإل ألنه ،املتأخر تأثرياًى لأما احلوالة ع

  . ذكره بعضهم

 إذا كما، وبني معية السببني، فرقاً بني املتأخر واملتقدم من السببنيى ير العرف الن إ :واحلاصل

فرق بني  حيث ال، هالكه إىل بأن جرحه كل واحد منهما جرحاً أديا،  معاًإنسانصار اثنان سبباً لقتل 

  . املتقدم واملتأخر واملتقارن

  



١٤٢

، أجج ناراً فيه فأحرقأو  ،أرسل يف ملكه ماًء فأغرق مال غريه لو(: قال يف الشرائع ):١٢مسألة (

 )ضراراإل إىل ذلك موجب للتعدي أن غلبة ظنه أو مل يتجاوز قدر حاجته اختياراً مع علمه مل يضمن ما

   .ىانته

فرق بني  من غري، من أتلفتالف يكون ضامناً بدليل مع صدق اإل أنه لقاعدةاى مقتض: أقول

 ،وبني عصف اهلواء وعدمه، وعدمه يالشك بالتعد الظن أو العلم أو وبني، التجاوز يف احلاجة وعدمه

العلم  إىل تالفالضمان يف باب اإل حاجة يف وال،  شامل لكل هذه املواردمن أتلف ألن ،ذلك غريإىل 

  .  الدليلطالقإل، أشبه ما أو يالتعد أو

 أو ءجل الدفأل أو ،جل طبخه حسب متعارفهشعل ناراً ألأ إذا كما، تالفيصدق اإل مل إذا أما

ى يصدق عل ه ال فإن،ذلك حنو أو دار الغري فاحترقت إىل ة فأطارت الريح النارأحنوه فعصفت اهلواء فج

  . أتلف مال غريه أنه نسانمثل هذا اإل

موال ألاموال فيها فعصفت اهلواء فغرقت السفينة وركب السفينة وأركب الناس واألإذا  أنه كما

 إىل منا التلف يستندإو، يكن عرفاً متلفاً مل ألنه ، صاحب السفينة ضامناًنسانيكن هذا اإل مل، والناس

 دار إىل ات الفأرة وأخذت الفتيلة املشتعلة وذهبت ءفجا أشعل يف داره مصباحه إذا وكذلك، اهلواء

  . إليهيسند  ال ألنه يكون ضامناً ه ال فإن،اجلار فاحترقت

شعل أبغرق السفينة ومع ذلك ذهب بالسفينة و مبجيء الفارة أو كان عاملاً بوب الريح أو إذا نعم

  . إليهه يسند عرفاً  فإن،اإليهغري حمتاج  أو النار حمتاجاً



١٤٣

كن ي ملن إ بالتوليد تالف حقيقة ولوصدق اإلى التحقيق كون املدار علو(: ولذا قال اجلواهر

، وعدمه يالظن بالتعد العلم أو وبني، احلاجة وعدمه فرق بني التجاوز يف من غري، خالفه ى علإمجاع

ظنه ولو بكونه من ى يغلب عل أو، علم التعدييمل  كان ذلك من التسبيب مل يكن عليه ضمان ما نعم لو

مث يعرض الريح يف ، ريح وبني تأجيجها بال، يج النار يف العاصفومبا ذكرنا يفرق بني تأج ،شأنه ذلك

   .ىانته )ثناءاأل

كان الظن  وإن ،بل االحتمال العقالئي كاف، غلبة الظن إىل حاجة النه إ :ن كان يرد عليه أوالًإو

 عقالئياً دار اجلار احتماالً إىل تصل أن جج النار وكان حمتمالًأ فإذا، يعد متلف عرفاً ألنه ،خالفهى عل

كان  ،كما ذكروا مثله يف اخلوف يف باب الوضوء والصالة والصوم واحلج وغريها ،كان مرجوحاًوإن 

  . من أتلفيصدق عليه  ألنه ،القاعدة الضمانى مقتض

 غري )ثناءاأل مث يعرض الريح يف ريح وبني تأجيجها بال(: ه بقولهن إطالقإ :يرد عليه ثانياً كما

كان  إذا أما. مثالً عقالئياً تأجيجها بعروض العاصفة يكن حمتمالً مل أنه  إىلبانصرافه: أن يقال الّإ، ظاهر

ى  كان مقتضمثالً واحداً يف العشرة كان احتماالً  العصف بأن كان الوقت وقت العصف ولوحمتمالً

  . صل الضماناأل

 ما سد أواأليفترسه  أن حمل حيتمل من العشرة واحداً إىل إنسانكذلك فيمن يذهب ب أنه كما

كان مرجوحاً واحداً يف العشرة  وإن  عقالئياًهو السبب بعد احتماله احتماالً أنه  العرف يرون فإن،أشبه

 كان يف كل عشرين سيارة تذهب فإذا، مثل هذا االحتمالى  العقالء ال يقدمون عل فإن،وأكثر بل، مثالً

  من 



١٤٤

، فيها بسبب قطاع الطرق يسرق ما أوتصطدم  اهلوة أو الطريق املخطور واحدة منها تسقط يف

كان سبباً ، وهو حمتمل هذا االحتمال وكان االحتمال عقالئياً  جبماعة من هذا الطريقإنسان ذهب فإذا

  . من أتلفعرفاً وألقي عليه الضمان وصدق عليه 

   :كقول املسالك ،وبذلك ظهر وجه النظر يف كثري من الكلمات

 يظن التعد  مل يتجاوز قدر حاجته وال علم وال فإن،اراً ملصلحتهأرسل يف ملكه ماًء وأجج نإذا (

الناس ن أ و،املباشر اتفاقاً لعدم التفريطى ضمان عل فال، اجلارى فساد علغريه فحصل التعدي واإلإىل 

،  له من قبل الشارع يف فعل ذلك يف ملكهذنتالف ضعيفة باإلوسببيته يف اإل ،)١(أمواهلمى مسلطون عل

شبهة يف الضمان لتحقق  فاتفق فال يظن التعد جتاوز قدر احلاجة وعلم أو وإن ، الضمانيتعقبه فال

  .له مع وجود السببية املوجبة للضمان يالتفريط املقتض

عدم التجاوز  أو ،يما التجاوز عن قدر احلاجة مع عدم ظن التعد، إمرين خاصةاأل اتفق أحدوإن 

  : نففي الضمان قوال، ظنه عنه مع علم التعدي أو

فعل  ألنه عدم الضمان :رشادواإل والعالمة يف القواعد، الذي جزم به املصنف هنا وهو: أحدمها

 وال، األوليف  ييظن التعد حيث مل، يعد مثل ذلك تفريطاً وال ،يتعقب الضمان فال، مأذون فيه شرعاً

  . ة من الضمانءصالة الرباأل، جياوز حاجته يف الثاين

وهو اختيار العالمة يف  ،ظن التعدي أو جتاوز احلاجة ،مرينضمان بأحد األاالكتفاء يف ال: والثاين

  لتحقق السببية املوجبة  ،التحرير والشهيد يف الدروس

                                                

. ٢٧٢ ص٢ ج:نواراأل حبار) ١(



١٤٥

  .)اهللا رمحه (آخر كالمهإىل  ،)له

 ال، والناس مسلطون، عدم التفريط مثالً، قول اليت ذكرها يف األدلةمجلة من األى ه يستشكل علفإن

ينايف   الشارع الإذن أن كما،  املقتضية للضماندلةأشبه من األ وما ىمن أعتدو فمن أتليقاومان 

، وقد ذكره الفقهاء يف موارد مجة، مثله يف بعض املسائل السابقة تقدم كما، الضمان للجمع بني احلقني

  . املخمصةأكلواليت منها 

  :يرد عليه، يرد من طرقنا  بأنه ملمن أتلفدليل ى  علشكالواإل

خصوصاً وقد ، احلديثية أو وأي فرق بني وروده يف الكتب الفقهية، وارد يف كتب الفقهاءنه إ :أوالً

  . آخره إىل عمل به املشهور من أول الفقه

: قال يف حاشية اجلواهر عند قولهنه إ حىت، ذلكى يف مجلة من الروايات شاهد علن إ :وثانياً

ورمبا كان يف ، لسنة الفقهاء يف كل مقامأ اليت هلجت ا نصاف ضرورة املفروغية من قاعدة من أتلفاإل(

  :نصه ما ،ىانته )شعار اإ نصوصبعض ال

 والباب اخلامس ،راجع الوسائل الباب العاشر واحلادي عشر والرابع عشر من كتاب الشهادات(

ن كتاب  والباب الثامن عشر م،جارة والباب التاسع والعشرين من كتاب اإل، الرهنوالسابع من كتاب

، احلديث الرابع والباب االثنني والعشرين من أبواب حد الزنا، العتق احلديث الواحد واخلامس والتاسع

   .ىانته )والباب الواحد من أبواب نكاح البهائم احلديث الرابع من كتاب احلدود

  . جعملن راى خيف ال كما ،بواب ويف غريها روايات تؤيد ذلك املستدرك يف هذه األىكذا رو وبل

   وجزاء سيئةو ،ىمن أعتد  فإن، فقطمن أتلفدليل  إىل حنتاج نا الإ :وثالثاً



١٤٦

  .وأشباه ذلك كلها تؤيد هذا املوضوع عوقب من عاقب مبثل ماو

شعلها يف أ إذا  حمكي املقنعة والنهاية واملبسوط والسرائر من عدم الضمانإطالق نزل  فإنوعليه

  . عرفت هم نظر كماإطالقكان يف  الإو، ذكرناه فهو ماى  علغريه إىل ملكه فحملتها الريح

 ،أشبههما ما من بالوعته أو أو ،دار اجلار إىل تسرب من حديقته املاء لو أنه ومنه يعلم احلال

  املاء بقدر احلاجة وملىكان قد أعط وإن ،كان ضامناً غريمها حائطه أو فسبب املاء عطب سردابه أو

 ،ينفع نه بقدر حاجته الأو كونه يف ملكه ووعدم علمه ،غريهو )١(ن أتلفملصدق  ،يعلم بالتسريب

  . وغريهمن أتلفبعد عموم دليل 

نه أو، نه يسبب احلرق والغرق كان ضامناًأعلم ب إذا رسال املاءإيف تأجيج النار و أنه والظاهر

التأجيج يف داره وهو يعلم  أو ،أجيج عمداً يف دار اجلارتفرق بني ال ال إذ ،ذلك يعاقب عليه إىل ضافةباإل

  . اجلار ولو بسبب العواصف وحنوها دار إىل بسراية النار

يف رجل أقبل بنار ى قضنه إ :)السالم معليه(علي  عن، عن أبيه، عن جعفر، ويف رواية السكوين

   .)٢(مث يقتل يغرم قيمة الدار وما فيها: قال، فأشعلها يف دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم

  .ويف املقنع مثله مرسالً، ا رواه الشيخ والصدوقكذ

منا إ: حيث يدخل يف قوله سبحانه، فهو مثل من شهر السالح، مفسد أنه ولعل القتل من باب

  . اآلية )٣(يقتلوا أن  فساداًرضجزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األ

                                                

. ٢ ح من أبواب الشهادات١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٤١ الباب ٢١٠ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

. ٣٣اآلية : سورة املائدة) ٣(



١٤٧

  . مثالًبب سقوط حائط اجلار ساس فسحفر األ أو وكذا احلال فيمن حفر بئراً يف داره

  . كانت متعددة وإن ،حنن فيه تشمل ما فال، البئر جبار أن أما روايات

البئر : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، فعن السكوين

بارج ،باروالعجماء ج ،بارواملعدن ج)١(.   

صلى اهللا عليه (كان من قضاء النيب : قال ،)عليه السالم( اهللا أيب عبد عن، وعن عقبة بن خالد

 واجلبار من اهلدر الذي ال، نعام يمة األوالعجماء، والعجماء جبار، والبئر جبار، باراملعدن جأن ) وآله

   .)٢(يغرم

: )لهصلى اهللا عليه وآ(اهللا  قال رسول: قال ،)عليهم السالم(عن آبائه ، عن أبيه، وعن زيد بن علي

واملعدن جبار، والبئر جبار، بارالعجماء ج)قال أن ىلإ ،احلديث )٣ :ُقود دية وال بار الذي الواجل.  

الروايات  وبدليل اجلمع بني هذه الروايات،  التلفإليه مل يسند إذا منا تكون جباراًإ مور هذه األفإن

  : فهي مثل ،اليت تقدم بعضها وخراأل

يغرم أهلها  نعام اليمة األ: قالنه إ) عليه السالم( يب عبد اهللا أعن، عن رجل، ما عن يونس

  .)٤(شيئاً

فدليل  وإالّ ،أشبه ما وبهيمةالصاحب البئر واملعدن و إىل سناد التلفإ املراد بأمثاهلا صورة عدم فإن

من أتلفبعض قد ذكرنا  و،مهاغريإىل  ،تعديا إذا الكلب ولذا يضمن صاحب الدابة الصائلة و، حمكم

  الكالم يف ذلك 

                                                

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٣٢ الباب ٢٠٢ ص١٩ ج:الوسائل) ١(

. ٤ ح من أبواب موجبات الضمان٣٢لباب  ا٢٠٤ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

. ٥ ح من أبواب موجبات الضمان٣٢ الباب ٢٠٤ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٤٠ الباب ٢٠٨ ص١٩ ج:الوسائل) ٤(



١٤٨

  . يف كتاب الديات و،حياء املواتإ يف كتاب

   :األولقال  ،وجه النظر يف كالمي املسالك والتذكرة مما تقدم يعلمو

يكون إالّ أن  ،اإليهسرت   جفاف شجر جاره بالنار بسبب ااورة فاحلكم كما لولو اتفقو(

 ألنه اجته الضمان وإالّ ،ممكن كان عطفها غري إذا ضمان  موقد النار فالأرضأغصان الشجرة يف هواء 

  .يف موضعه كما تقرر، الفها مطلقاًإتليس له 

مل يكن كذلك من غري ن إ وضماا، كانت يف هواء موقد النار عدم ضماا مىتالتذكرة أطلق  ويف

   .ىانته )فيه ما ىخيف وال، من نار كثرية إالّ يكون ذلك ال أن حمتجاً ،جتاوز احلاجة أو تقييد بعلم التعدي

بل ، حراقهاإال يرفع ضمان   موقد النارأرضكون أغصان الشجرة يف هواء ن إ :األولى ذ يرد علإ

 مل ميكن احلاكم كان له احلق  فإن،احلاكم إىل  مل يقبل رجعفإذا، عطفها أو اجلار لقطعها إىل يرجع أن له

  . زالة املانع عن سلطتهإبينما القطع ، تالفإحراق اإل إذ ،حراقيف اإل يف القطع ال

 العلة  فإن،من نار كثرية إالّ يكون خصوصاً احتجاجه بأن ذلك ال ،التذكرةى يرد عل ما ومنه يعلم

ى داللة فيها عل ال، أيضاًيكون ذلك من نار قليلة  أن ميكن إذ ،هاإطالق يف شكالمع قطع النظر عن اإل

  .  احلكم الذي ذكرهإطالق

وكل شريك  ،ا كل جار جاره ضرار املتعارفة اليت يضر عن األ منصرفضرر الدليل ن إ مث

  . فوق ذلك السلطنة املتعارفة ال إىل  منصرفة)١(قاعدة السلطنة أن كما، شريكه

  ه وأمام داره وأمام ندكا و يكنس دارهنساناإل أن املتعارف: األولففي 

                                                

. ٢٧٢ ص٢ ج:نواراأل حبار) ١(



١٤٩

ثارة الغبار موجبة لتضرر املارة إو، ءرش املا إذا حىت ثارة الغبارإويسبب شيئاً من ، أشبه دكانه وما

املارة  أو اجلار ألن حق له يف الكنس ال: يقال  مثل ذلك حىتضرر اليشمل  ه ال فإن،أشبه وما

  .يتضررون بذلك

 ،الناس ورواحهم أشبه تؤذي اجلريان مبجيء يف املأمت وما أو ة يف البيت يف االحتفالءوكذلك القرا

  . مور ال يشمل مثل هذه األال ضرر دليل  فإن،مثلةغري ذلك من األإىل 

صوات املزعجة للجريان من داره  األنسانخيرج اإل أن قاعدة السلطنة ال تشمل مثل: الثاين ويف

يشمل جعل داره دكان خباز  كما ال، أشبه ترفيع صوت الراديو والتلفزيون وما أو احيص أو بسبب دق

ينصب يف  أن  أو،البيوت من املتعارف يف اجلار أكثرى عل والدار الفوقانية أى يؤثر احلرارة عل حيث ما

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ،زعاج حيطان اجلريانإ يسبب ه معمالًأرض

 ومل يشمل دليل ضرر المشل دليل  أو، ضرر ال مشل دليل السلطنة ومل يشمل دليل فإذا

 كما،  يوجب ضرراً غري متعارف للجارا بأن كان السلطنة املتعارفةرضاتع إذا أما، إشكال السلطنة فال

وكان ذلك سلطنة متعارفة ، دار جاره مما يزعجهم إىل شعال محام داره يوجب ذهاب الدخانإكان إذا 

 أن له أن قاعدة اجلمع بني احلقنيى فمقتض، تعارفأكثر من امل وكان الضرر ضرراً، فوق التعارف ال

سلطنة  ، ال ضرران وسلطنتانرضا يف املقام يتعفإن ، الضرركيتدار أن لكن عليهه يستفيد من سلطنت

عدم تصرف املالك يف حيث إن ، شعال محامهإعدم  إىل بالنسبة ضرره وال، صاحب الدار املشعل حلمامه

وضع  ألن ،بدناً أو كه ماالًمل يكن مما يتضرر املالك بتر وإن ،أمالكهم يف نفسه ضرر عليهم وحرج

  ى عل امللك شرعاً وعرفاً



١٥٠

خر ن يف الطرف اآلأ كما، وحبس املالك عنه ضرر عليه، فاع به حبسب الدواعي النفسانيةاالنت

دليل سلطنته يف  أن كما، شعالهإمينع صاحب احلمام عن  أن نه حيق لهأ حيكم بضرر الوهو اجلار دليل 

 ىويبق، ساقطان الدليالن من اجلانبني يترضا تعفإذا، خرين مزامحة سلطنتهمينع اآل أن لهأن  عقده السليب

كما ذكروا ، عليه تدارك الضرر أن كما شعالله احلق يف اإل أن اجلمع بني احلقنيى مقتض أن بعد ذلك

  .  املخمصة وغريهأكلمثله يف 

  : وبذلك تظهر وجوه املناقشة يف كالم احملقق الرشيت حيث قال

قاعدة  ألن ، يف جوازهشكالإ بدناً فال أو ن كان تركه مما يتضرر به املالك ماالًإ التصرف املضر(

ة ملثلها يف رضا مع)١(ضرار وال الضرر: )عليه السالم(وقوله  ،ضرار املستفادة من النواهيحرمة اإل

  . رضاقاعدة السلطنة سليمة عن املع يفبق، اجلانبني

 رضامهية يف تعقاعدة األظهر أن لكن األ،  أكثر الضررين وأمههما كالم وتأملةنعم يف مراعا

له  وضرر اجلار أكثر جاز، كان ضرر املالك من ترك التصرف واحد فلو،  ملغاة يف املقاماحلقوق

عن النفس واملال حبكم  ودفع الضرر، كانت الضرورات تبيح احملظورات كائنة ما إذ ،أيضاًالتصرف 

  ).ها شيء من احملظوراتؤيكاف العقل والنقل من الضروريات اليت ال

ضرار إما يعلم بإكان ال يتضرر ف وإن ،بتركهتصرف مما يتضرر املالك كان ال إذا هذا(: قال أن ىلإ

أما صورة العلم مع ، مارة التعدي والسراية أم الأيكون هناك  أن ماإالتقادير ى وعل، ال يظن أو أو الغري

   ، القاعدتنيىحدإترجيح  على جهان مبنيان وعدمها وئذنففي جواز التصرف حي، مارةوجود األ

                                                

. ٣ ححياء املواتإ من كتاب ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



١٥١

قد يرجح و ، القاعدتنيرضااملقام من تع ألن ى،خراألى قاعدة نفي الضرر عل ونةقاعدة السلط

 ذكره العالمة يف حمكي ما على  بناًءاألولذكرنا يف القسم  قاعدة السلطنة مبثل ماأعين  األوىلالقاعدة 

 رفصعدم ت أن من، حتكيمها عليها وضرر البعض كتبه خالفاً لبعض العامة القائل بتقدمي قاعدة 

  . آخر كالمهإىل  ،)جرح واملالك يف أمالكهم يف نفسه ضرر عليهم

  . يف جانب قاعدتان ويف جانب قاعدة أن ال،  القاعدتنييف كال اجلانبني كلتا أن قد عرفت: ذ أوالًإ

  بال موضوعة للمعاين الواقعيةلفاظاألإذ  ،أشبه ال وجه له ما والظن ومدخلية العلمن إ :ثانياًو

ذلك كما يف باب اخلوف من ى ورد دليل ثانوي عل إذا نعم، والشك فيهاوالظن اجلهل مدخلية للعلم و

  . ليس يف املقام دليل ثانوي و،الدليل الثانويذ بذلك خالصوم والصالة أ

هم فقاعدة األ،  احلقوق يف املقامرضامهية يف تعلغاء قاعدة األإمل يعرف وجه لقوله بنه إ :ثالثاًو

ليس املقام فيه ذلك  و،خالفهاى دل الدليل اخلاص عل إالّ إذا ،ية يف كل املواردقاعدة عقلية وشرعية جار

 يف هضع النظر يف كلماتا من موغري ذلك إىل ،ذلكى  علمل يقم دليالً ) اهللاهرمح( أنه كما، الدليل اخلاص

  .  راجع كالمهملنى خيف كما ال، هذا الباب

  



١٥٢

حيواناً يضعف عن الفرار ضمن لو قتله  أو  يف مسبعةصبياًى لو ألق(: قال يف الشرائع ):١٣مسألة (

  ).السبع

  . يف ضمانهإشكال الألن العبد ، العبد ومراده الصيب احلر ال: أقول

  . )١()إشكالعة فافترسه سبع ففي الضمان ضيم إىل نقل صبياً حراًولو (: ولذا قال يف القواعد

حالة إ ،ضمان عليه تفق سبع فافترسه فالمضيعة فا حراً إىل لو نقل صبياً: قالنه إ وعن التذكرة

مسبعة  إىل أما لو نقله، إشكالوفيه  ،ومل يقصد الناقل بالنقل ذلك، اختيار احليوان ومباشرتهى للهالك عل

  .تالف وعدمهففرق بينهما بقصد اإل، بالنقل تالفقصد اإل ألنه فافترسه سبع وجب الضمان

 بل ولو ،مل يكن قصد وإن التسبيب موجب للضمان  إذ،فارق الفرق املذكور غري أن ىخيف لكن ال

،  وحنوهوجزاء سيئة ملثل إليهشارة  وتقدمت اإل،كما ذكروا يف كتاب الديات ،أيضاًمل يكن اختيار 

أما الفعل فهو ، القصد جيعل السوء واحلسن فاعلياًإذ  ،مل يقصد الفاعل السيئة وإن الفعل سيئةحيث إن 

  . مرين بني األربط وال، سيء وحسن يف نفسه

 بعد  ليس بشيءشكالوهذا اإل(:  املذكور يف كالم العالمة جامع املقاصد بقولهشكالوقد رد اإل

وكذا ضمانه لو تلف بسبب ، ألقاه يف مسبعة فافترسه السبع ضمنه إذا الصيب أن ما سبق يف كالمه من

، خريةقع علة اهلالك من هذه األتو إىل ه يف مضيعة أقربءلقاإ  فإن،الرأيى لدغ احلية ووقوع احلائط عل

   .ىانته )صح الضمان فيه ويف انون كما سبقواأل

  فرق يف ذلك بني الصيب  فال، املعيار وجود التسبيب أن وحيث قد عرفت

                                                

...).ولو نقل صبيا حراً إىل مسبعة: (وفيه. ٢٢٤ ص٢ج:  يف معرفة احلالل واحلرامقواعد األحكام) ١(



١٥٣

  .السبب صادق يف ذلك ألن ،الفرارى مل يكن قادراً عل إذا وانون وغريمها

احليوان إذ  ،فيه ماخيفى فال  )ختيار احليوان ومباشرتهاى حالة للهالك علإ( :أما قول التذكرة املتقدم

  .  ضمنإنسانكلبه بعقر ى أغر إذا فهو كما، نسان باالختيار كاإلليس فاعالً

كان  مرتله فعقره كلبه إىل دعاه لو أنه وذكروا هم، أيضاًوذكرنا يف الديات  بل قد تقدم هنا

فيما يراه  ،مقطوع به كل غرياأل ولو كان،  السبعهأكلكه يف مكان يتر أو أغراه إذا فكيف مبا، ضامناً

  .  السبب لهأدلةالعرف سبباً املوجب لشمول 

 ألن ،تالف السبع لهإ باتفاق يضمن الكبري الذي ميكنه التحرز عادةً نعم ال(: ولذا قال يف اجلواهر

   .ىانته )منا وقع باالتفاقإو، يعد سبباً يف حقه ذلك ال

مكان التحرز إمنا املعيار إو، يف الفصل بني الكبري والصغري مبا مهاوجه  ال أنه ومن ذلك يظهر

فالكبري والصغري يف كالمهم ، ميكنه التحرز ورمبا كان كبرياً ال، فرمبا كان صغرياً ميكنه التحرز، وعدمه

  . من باب املثال

  معلالًلقاه يف مسبعةأ إذا فما نقل عن الشيخ يف مبسوطه من عدم ضمان الصيب احلر ،وكيف كان

كما  إذ ،ولذا أشكلوا عليه بعدم احنصار الضمان باليد، الوجه ظاهر غري، يدخل حتت اليد له بأن احلر ال

وقد يكون ، تالفوقد يكون مبباشرة اإل، الضمان قد يكون باليد أن ذكرنا يف أول هذا الكتاب

  . وهنا من التسبيب، بالتسبيب

هذا اجلواب ن إ( :يت حيث دافع عن الشيخ بقولهوبذلك يظهر وجه النظر يف كالم احملقق الرش

  مساس له بكالم الشيخ  الذي أجابوا به عن الشيخ ال



١٥٤

   .ىانته) ولذا خص الكالم بالصيب، ما يدعيان عدم حتقق التسبيبأل، والعالمة

ال وقع جلواب الرشيت عن  ،كما ذكره اجلواهر وغريه يف كالم الشيخ، ذ فيه مع التصريح بالعلةإ

  . اباجلو

لقائه عند إ أو ،نسانفرق بني جعل سبع عند اإل فال، التسبيبى املعيار عل أن وحيث قد عرفت

 أو ،مكان العقارب واحليات إىل الذهاب به أو ،حية عليه أو لقاء عقربإ أو ،لقائه يف البحرإ أو ،السبع

فية املوجبة لدخول العمل يف سباب العرأشبه من األ ما أو ،لقاء به يف مكان أحاطت به النار مما حيترقاإل

  . التسبيب

 إذا وكذلك، أيضاًه هو السبب  فإن،مسبعة فخاف مما سبب موته إىل ذهب به إذا بل وكذا احلال

  .لع قلبه ومات خوفاًخنا فما أشبهأو  ،فحيح احلية أو ،سداستمع صوت األ

 دية خوف )ليه وآلهصلى اهللا ع( من قبل الرسول )عليه السالم(علي  عطاءإبل قد ورد يف حديث 

وال : تعاىليف ذيل قوله سبحانه و ،حيث قتل خالد بن الوليد بعض الرجال فخفن النساء ،)١(النساء

منا إو، كان ذلك ليس حمل شاهد كالمنا هنا وإن ،اآلية )٢(ليكم السلم لست مؤمناًإى تقولوا ملن ألق

ن مل أجد املشهور يقولون به من إو ،ة سبب للضمان حسب هذه الروايأيضاًالتخويف  أن ذكرناه لبيان

  . ذلك يف كتاب الديات إىل وقد أملعنا ،باب السالبة بانتفاء املوضوع

                                                

. ١٤٢ و١٤١ ص٢١ ج:كما يف البحار) ١(

. ٩٤اآلية : سورة النساء) ٢(



١٥٥

 ما نقله مفتاح الكرامة واجلواهر وغريمها ينايف ماى ذكرناه من كالم الشيخ يف املبسوط عل مان إ مث

صيب املغصوب بسبب يوجب موت الن إ مل نقل بقول الشيخ إذا هذا: حيث قال، نقله املسالك عنه

قول ، الشيخ له قوالن يف املسألة أن يظهر منه إذ ،ضمن هنا بطريق أوىل وإالّ ،ضمان الغاصب مطلقاً

  . رضاما بينهما من التعى وال خيف، وقول هنا بعدم الضمان، هناك بالضمان

مث ، أشبها م أو بعالسى  رصاص علإطالق أو كبرياً يف مسبعة ميكنه التحرز بصعود خنلةى ألق إذا أما

 مل حيترز عنه ضعفاً مما أو ،افترسه عن السبع غروراً حىت حيترز مل أنه فلم نعلم، رأيناه بعد مدة وقد قتل

صل عدم األ أن فقد سبق يف بعض املسائل ، امللقي هل هو سبب أم النسانشك بسببه يف كون هذا اإل

  .وكذا يف أمثاله، ضمان السببية فال

 ،أشبه ما أو سبب مرض له أو ،من نقص عضو منه أو ،سد وحنوه أعم من قتلهاألواملراد بافتراس 

  . املالك يف الكل واحد كما هو واضحألن 

  



١٥٦

وكذا لو ، ففي الضمان تردد، لو غصب شاة فمات ولدها جوعاً(: قال يف الشرائع ):١٤مسألة (

  ).ة فتبعها الولدوكذا التردد لو غصب داب، ق تلفهااتف فحبس مالك املاشية عن حراستها

حبس املالك عن حراسة ماشيته فاتفق  أو ،فمات ولدها جوعاًشاة ولو غصب : وقال يف القواعد

  .ففي الضمان نظر ،غصب دابة فتبعها الولد أو، تلفها

ترجيح يف  ال ألنه ،حيضارشاد والكفاية واإلالتحرير واإل(عن  ونقل النظر يف مفتاح الكرامة

  ).خرينومل يذكر اآل، استشكل يف الفرع الثاين ألنه وكذا التذكرة، حد االحتمالنيح أليضااإل

 :ويف الروضة،  يف الدروس فيه الضمانوقرب، خري من دون ترجيحاأل إالّ ومل يذكر اللمعة(: قال

 أنه ومن، يتحقق الغصب فال، يف هذه الثالثة ينشأ من عدم االستقالل النظر: يف غاية املرادو .ىأقونه إ

والضمان ليس منحصراً  أي ،خارجةى خرأكان لعلة  وإن ،لواله مل يتحقق التلف إذ ،الفهاتإسبب يف 

الشك يف كونه  يقال منشأ النظر أن األوىلو: مث قاال، يف جامع املقاصد واملسالك وحنوه ما، يف الغصب

  .ىانته )١()ف والغصبالتنتفاء املباشرة لإلالوعدمه  سبباً يف التلف

  .  السببأدلةفيشمله ، سبب عرفاً ألنه ،نالظاهر الضما: أقول

ما دلت عليه النصوص  نك قد عرفت كون السبب هوإ(: ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر

فاملتجه عدم الضمان ، ة الذمة من الضمان بهءصل براعداه فاأل وما،  وحنوهمجاعحلق به إلأ أو ،املزبورة

جيدي كوا  وال،  الذي ذكرناه السببية الشرعية باملعىنحينئذ يف املسائل املفروضة بعد فرض الشك يف

 مجاعوعدم اإل، مشاة ملا يف النصوص مما ذكر فيها الضمان به بعد حرمة القياس عندنا أو أسباب عرفية

  النصوص  وعدم داللة عرفية يف، حلاقاإلى عل

                                                

. ط احلديثة٦٩ ـ ٦٨ ص١٨ج: مفتاح الكرامة) ١(



١٥٧

   .ىانته )وجه يندرج فيهاى عل

  : حيث فصل يف املسألة قائالً، بأس بكالم احملقق الرشيت يف املقام وال

 م متعذراًاع الطفل مع غصب األرضإم بأن كان لو فرض احنصار سبب الرضاع يف مصاحبة األ(

 املفروض عدم استناده حينئذ إذ ،اداً مللزوم العلةجيإكان الغصب كحفر البئر يف كونه ، من اخلارج ولو

 مسناد عدم اجلوع املتقوم باالرتضاع من األصلح إلت فال، بقية أسباب الشبع كانت معدومة ألن ،إليهإالّ 

 م نسبتههذا اجلوع الشخصي املفروض يقوم عدمه خبصوص مصاحبة األن إ :فنقول، سبابتلك األإىل 

ا من حيث استحالة وجوديهما الشخصيني بدون الغصب إليهم كنسبة الوقوع يف البئر غصب األإىل 

اع الولد رضإبأن كان الغصب يف حال أمكن  ،هذا الفرض  يف غريصحابولعل كالم األ .والبئر فتدبر

 احلق الضمان يف ذلك الفرض مبا أن بل احلق عدم الضمان كما،  يف حملهشكالمن اخلارج وحينئذ فاإل

   .ىانته )قلنا

  . نظر) أمكن(و )متعذراً: (ن كان يف قولهإو

  



١٥٨

 ،عن العبد انون فأبق ضمنو  أ،لو فك القيد عن الدابة فشردت(: قال يف الشرائع ):١٥مسألة (

  ).بعد مكث وحنوه أو وكذا لو فتح قفصاً عن طائر فطار مبادراً، تالف يقصد به اإلفعل فعالًألنه 

كما صرح بذلك يف اخلالف واملبسوط والغنية والسرائر والتذكرة والنافع  :ويف مفتاح الكرامة

نه إ :خريويف األ ،مع الربهان والكفايةواملسالك وجمد والدروس وجامع املقاصد رشاوالتحرير واإل

الضمان يف فتح قفص الطائر سواء طار يف ى  علمجاعوظاهر التذكرة اإل، صحاباملعروف من مذهب األ

  . بعد مكث أو احلال

  . عن املبسوط نفي اخلالف يف الثالثة يف الرياضى وحك

  .  يف الثالثةمجاعوعن ظاهر التذكرة اإل

  . من العامة إالّ خالف الطائر فطار ضمن بال أو ، الدابة فشردتأهاج لونه إ :ويف املبسوط

 ولو ،ويف حكم خروج الطائر وثوب اهلرة،  واحداًلو أهاج الطائر ضمن قوالًنه إ :ويف التذكرة

   .ىانته )إليهفعل الطائر منسوب  ألن ،أفسد الطائر وغريه شيئاً خبروجه ضمنه

خالف أجده يف شيء  بال ويف اجلواهرى،  املدعاعمجاإل إىل ضافةكل ذلك باإلى يدل عل: أقول

يات بل واآل،  املتقدمةخبارصطيد من األامن مصاديق السبب الذي  موراأل كل تلك أن ،من ذلك

  . وحنوها ،)١(ىمن اعتد: السابقة مثل

                                                

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ١(



١٥٩

تالف الدابة بعد إصاً يف مثل من نظر خصو خيلو ال(: أشكل يف اجلواهر يف فعل الطائر قال نعم

   .ىانته )مكان منع السببية الشرعيةإضرورة  ،حوالك يف بعض األالف

 إىل ففي بعض املوارد ينسب فعل الدابة والطائر وحنومها، املوارد خمتلفةن إ :يقال أن لكن ميكن

 مثالً الغابة وبعد سنة إىل ذا أطلق الدابة عن وثاقها فهربتإ كما، إليهينسب  ويف بعض املوارد ال، السبب

فعل انون شيئاً  ذاإب الذي يولد انون ن األأ كما، السبب هذا هون إ :يقال ه ال فإن،اًأفسدت شيئ

  . ب سبباألن إ يقال ال مثالًبعد عشرين سنة من الوالدة 

 فهل هو، أيضاًمل يساعدها هربت  ولو كانت الدابة يف حال فك قيدها بنفسها فساعدها مبا لو

سواء ، الشيء الذي أفسدته الدابة كان يفسد ألن ليس بضامن أو ،هو الذي فعل ذلك أنه ضامن باعتبار

املوت ى اً كان مشرفاً علإنسانقتل  إذا مثل ما فهو، السبب ألنه ،الظاهر الضمان ،مل يفك أو فك القيد

  . مل يقتله أو  قتلهسواء كان ميوتنه إ يقال فال

مل يكن كسرها كسرته الثلوج  لويث إنه كسر آنية يف وقت نزول الثلج من السماء حب إذا وكذلك

مل حيرقه الحترق بعد  لويث إنه أحرق ثوباً قريباً من النار حب إذا وكذلك، السبب ه هو فإن،املتساقطة

  .منه حلظات لقرب النار

 فهو ،أو الطائر فأفسد شيئاً ،بال شروطفسدت شيئاً أتقدم احلال فيما لو أهاج الدابة ف ومثل ما

  . تقدم وما أشبه مما  )من أتلف(أتلفه لقاعدة  ضامن ملانه إ ثيح، غراء الكلبإمثل 

  ولو تلفت هذه الثالثة بغري اجلهة اليت هي فعل : قال يف مفتاح الكرامة



١٦٠

ضمان لعدم مدخلية السبب وعدم وضع اليد  الدابة فال أو العبد انون أو السبب كأن مات الطائر

  .املوجب للضمان

  .وتبعه اجلواهر يف ذلك

 والسفاد ىنثسفد الذكر األ إذا كما، جرة لصاحب الدابةأ ففعلت ما يوجب مثالًطلق الدابة ولو أ

مل  إذ ،من سفدت دابتهى شيء عل وال، جرةالفاك ضامن لأل أن فالظاهر، يوجب أجراً لصاحب الدابة

عم ن،  املكنوس دارهنساناإلى شيء عل حيث ال  آخرإنسان دار إنسان كنس إذا فهو كما، يأمر بذلك

  . ذكرنا يف بعض املسائل عدم بعد اشتراك الطرفني يف النتاج

يكون الغاصب  أن يبعد فال، املنفصلة أو املنافع املتصلة أشبه من ما أو أما لو سبب الفاك مسن الدابة

   .ىسع  مائولكل امر، حصل من سعيه ألنه ،الفاك شريكاً للمالك

  . )١(ىما سع إالّ نسانوأن ليس لإل: قال سبحانه

عليه (  أبا عبد اهللاسألت: قال ،عن هارون بن محزة، صولكتاب التجارة يف باب جواز بيع األ ويف

فيقدم ، فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته مل يقطع، عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع )السالم

كان يسقيه يكون صاحب النخل  إالّ أن ،شاء احلمل يصنع به ما له :فقال ،الرجل وقد محل النخل

   .)٢(ويقوم عليه

   .)٣( ساقاه وقام عليهرضيكون صاحب األإالّ أن  :ىخرأويف رواية 

                                                

. ٣٩اآلية : سورة النجم) ١(

. ١ ح من أبواب بيع الثمار٩ الباب ١٧ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح من أبواب بيع الثمار٩ الباب ١٨ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(



١٦١

 عن، سالم عن دعائم اإل،يتعلق بأبواب كتاب الغصب يف نوادر ما ،كما يؤيده ما رواه املستدرك

عمل  ما: قال ،صبهيف الغاصب يعمل العمل ويزيد الزيادة فيما اغت قالنه إ ،)عليه السالم( أيب عبد اهللا

   .)١(الغاصبى وما نقص فهو عل، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحب الشيء، فزاد فهو له

، ما أشبه أو عن العبد فشردت وأبق أو يكون فك القيد عن الدابة أن هذا كله من غري فرق بني

  . فاكالدابة والعبد والطائر لنفس ال أن ولو ظن ،عن عدم اطالع وعلم أو عن عدوان

والعبد انون كان ، مل تفك إذا كانت متوت إذا الدابة أن كما، كان ذلك من جهة شرعي إذا أما

 وال، يفعل كل ذلك أن  له احلق يف فإن،القفص الطائر ميوت يف أو ،مثالًه السبع أكلي أو تلدغه احلية

ينقل  أو ،مكان آخر مقيدةإىل  املكان كأن ينقل الدابة من هذا ،احلقني مل ميكن مجع بني إذا ضمان عليه

 حيث يتناول الطائر املاء واحلب وما، مكان فيه ماء وعشب وجيعل القفص يف ذلك املكان إىل الطائر

  . غري ذلك إىل ،أشبه

ى ما عل ـيستدل لذلك ب أنه ال، ضامن غري أنه بل الوجوب  الشرعيذناإل معىن ألن وذلك

  . الضمان يف كل مورد عدمى يدل عل  السننياحملى عل ما أن قد تقدم إذ ،)٢(احملسنني

  . شردت سواء ماتت أو، املالكى الدابة تفوت عل: يقال ال

  . متوت لقاء الدابة حىتإجيوز  ال: نه يقالأل

                                                

. ٣ ح من أبواب الغصب٥ الباب ١٤٧ ص٢ ج:املستدرك) ١(

. ٩١اآلية : سورة التوبة) ٢(



١٦٢

: يقال أن بل ميكن، كما يستفاد من روايات الرفق باحليوان، أشبه  والطائر ومانسانوكذا اإل

  . السبب عرفاً يف موتهنه  أل،مات مل يفكه حىت إذا بضمان دية العبد

  ما)عليه السالم(ى  عن عيس،مر باملعروف والنهي عن املنكررووه يف كتاب األ ويؤيده ما

   .)١(كاجلارح يحتارك اجلرن إ :مضمونه

 أهل أبيات ىيف الرجل استسقى قض:  قال)عليه السالم(علي  إىل سنادهإب ،ومارواه اجلعفريات

   .)٢()عليه السالم(علي  فضمنهم، مات شعر ماًء فلم يسقوه حىت

قوماً فلم يسقوه ى استسق يف رجلى قضنه إ :)عليه السالم(املؤمنني  عن أمري، سالموعن دعائم اإل

   .)٣(فضمنهم ديته، مات عطشاً بينهم وهم جيدون املاء وتركوه حىت

  . يتعلق بأبواب موجبات الضمان ما روامها املستدرك يف نوادر ماى عل

زال قيداً عن عبد  أو ،مال فسرقى  لو فتح باباً علاكذ وال(: قال الشرائع بعد حكمه املتقدمنه إ مث

  ).بالسبب التلف باملباشرة ال ألن ،عاقل فأبق

نا أ إالّ ،املشهور يف الكفاية إىل أشعر به نسبته وإن ، منهمااألولمل أجد خالفاً يف (: بل يف اجلواهر

  ). كذلكأيضاًبل لعل الثاين ، مل نتحققه

فقد صرح به يف النافع ، مال فسرقى يضمن فيما لو فتح باباً عل ال أنه ماأ(: قال يف مفتاح الكرامة

  ،)رشاد والتبصرة والدروس وجامع املقاصد واملسالك وجممع الربهان والكفايةاإل ووالتذكرة والتحرير

  مل  أنه ووجهه ( :مث قال

                                                

. ٥ ح من أبواب األمر والنهي٢ الباب ٤٠١ ص١١ ج:الوسائل) ١(

. ٤ حن أبواب موجبات الضمان م٣٤ الباب ٢٧٣ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ٦ ح من أبواب موجبات الضمان٣٤ الباب ٢٧٣ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



١٦٣

  ).به سبب ميكن تعليق الضمان تالف والإباشرة م مال والى ثبات اليد علإيوجد منه 

  . زالة قيد العبد العاقلإفتح الباب و أي ،القاعدة الضمان يف تلك املسألتنيى مقتض: أقول

ونقل عن كل ، عبد حمبوس فذهب يف احلال ضمنه عند الشيخى ولو فتح باباً عل(: فعن الدروس

   .ىانته )صبياً أو بالغاً، غري آبق أو اًآبق، نوناًجم أو فرق بني كونه عاقالً وال، العامة عدم الضمان

 كان آبقاً كان يف الضمان فإذا، مل يكن آبقاً إذا د العبد املذكور مباقي وعن العالمة يف التذكرة

  . إشكال

  .  الذي ذكره التذكرةشكال اإلومل يذكر، مل يكن آبقاً إذا وعن جامع املقاصد والكفاية التقييد مبا

 أو ،قال بالضماننه إ ) عنهماتعاىلاهللا  رضي (باقر الشيخ حممد ستاذعن خاله األ ،وعن الرياض

يقتضي ضمانه  السبب بعد وجود ما ترفع الضمان عن قوة املباشر ال ألن ، يف مسألة فتح البابإليهمال 

أيهما ى لفيتخري املالك يف الرجوع ع ، معاًميتنع احلكم بضماما فال، ضرارالضرر واإل وهو نفي ،أيضاً

  . الغصبى يدي املترتبة علكما هو الشأن يف األ، شاء

  . القول بالضمان يف غاية القوة صل لكان الظاهر املعتضد باألمجاعلوال اإل :الرياض مث قال

 مجاعولو فرض وجود اإل،  حمقق يف املسألةإمجاعمل يكن  أن والظاهر لزوم القول بالضمان بعد

كال ى العرف ير ألن وذلك، صل وحنواأل إىل  منهم من استنادهمكما ظهر، لكان حمتمل االستناد

  ، الشخصني سبباً



١٦٤

 إىل غريهى بل يأيت هنا مالك من دع، أشبه  وما)٢(سيئة جزاءو ،)١(ىمن اعتد: فيشمله

 كل واحد من  فإن،ومالك ضمان الطبيب والبيطار، يت كالمها سببالداعي واآل ألن ،داره فعقره كلبه

  . ارب والطبيب واملباشر للمريض املستعمل للدواء سبب عرفاًاملريض الش

فكان مباشراً ومباشرته ، إليهمن حيث استناد فعله (:  التذكرة بقولهإشكالويف اجلواهر بني وجه 

،  انون والدابةتالف عليه فكان كحلّإه إطالقعتمد ضبطه فااملالك قد حيث إن ومن ، عاقل ألنه معتربة

التحفظ مع عدمه ى كونه قادراً عل و،وليس هناك مباشر ميكن أخذ احلق منه، لسببيةشك يف صدق ا فال

نه وأل ،كما يأيت يف غصب احلر مع صدق التصرف يف أموال الغري، ملكان التسبيبى وهذا أقو، ينفع ال

  ).السببى مناف لقاعدة تقدمي املباشر علنه إ :وفيه(: مث قال ،)ذه العادة قد أشبه الدابة وحنوها

منا مستفاد إو، السبب ليس نصاًى تقدمي املباشر عل إذ ،ذكره من املنافاة غري ظاهر الوجه ما: أقول

 :ولذا قال اجلواهر أخرياً، مقتضاها ضمان كليهما كما ذكره الرياض وخاله أن وقد عرفت، دلةمن األ

، رواه حريز ما إىل بذلكأشار  أنه والظاهر ،) الغرميإطالقوقد يستأنس للضمان مبا ورد من الضمان ب(

 إىل فدفعه الوايل، الوايل إىل  عمداً فوقعسألته عن رجل قتل رجالً: قال ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن

 أن ىأر: )عليه السالم(قال  ،ياءاألولفوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي ، أولياء املقتول ليقتلوه

  حيبس الذي خلص القاتل من أيدي 

                                                

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ١(

. ٤٠اآلية : سورة الشوري) ٢(



١٦٥

مات القاتل فعليهم وإن  :قال ، مات القاتل وهم يف السجن فإن:قيل، يأتوا بالقاتل حىت، ياءاألول

   .)١(أولياء املقتول إىل يؤدوا مجيعاً، الدية

اً كان قد فعل إنسان طلب )عليه السالم(املؤمنني  مام أمرياإل أن من: ورد  ماأيضاًبل ورمبا يؤيده 

مام أراد عقوبة الذي اإلحيث إن  ، أطلقه شخص آخرنسانمام بذلك اإلوملا جاء بعض شرطة اإل، حراماً

  . درها حبسنة أنه أطلقه لوال

اجلناية ن أ و،)٢(يف طريقه ليغيث مستغيثاً فجىنى  مبا ورد يف حكم من مضأيضاًا يستأنس له مببل ر

  .  فتأمل،املستغيث كما ذكره الوسائل يف كتاب الدياتى عل

  .ضمان الأي  ) لو دل السارقوكذا(: قال يف الشرائع

  .ضمان ال أنه فظاهر املشهور، قد اختلفوا يف ذلك: أقول

  .خرية النافع والتذكرة والدروس وغاية املراد وجامع املقاصد واملسالك(نه إ :ويف مفتاح الكرامة

  .املشهورنه إ :ويف الكفاية

  . )٣()صحابظاهر األنه إ: ويف املسالك

  .إليهمال  أو، بالضمان قال أنه ردبيليوعن املقدس األ، يضمن أنه رشادلكن عن اإل

  .استشكل يف عدم الضمان ويف التحرير

بل ، ثالث هلما املصرح بالعدم قبله اثنان ال أن وقد عرفت، الشهيدى الكل قد عولوا عل(: مث قال

  يف هذه ستاذ بالضمان فكان قول األ...  سالماإل نعم قد يظهر ذلك من فخر. أحدمها يف أحد أقواله

                                                

. ١ ح من أبواب قصاص النفس١٦ الباب ٣٤ ص١٩ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب موجبات الضمان٢٨ الباب ١٩٨ و١٩٧ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

. ط احلديثة٥٨ ص١٨ج: مفتاح الكرامة) ٣(



١٦٦

ولو كان احلكم ، ختهأكما استظهره ابن ، مجاعرشاد غري خمالف لإلكما يف اإل  أيضاًالصورة

  .آخر كالمه إىل ،)١()ىقواألى ما قال عل وياً جلزم به يف الدروسإمجاعبالعدم 

ى ضي كون الضمان علت السبب املعلومة عندهم تققاعدة تقدمي املباشر علىن إ :ويف اجلواهر

  .السارق

يات والروايات اليت اصطيدت منها  اآلدلةمنا األإو، دليل ذا اللفظ ال أنه ما عرفت من: كن فيهل

من  و)٢(وجزاء سيئة: وال فرق يف قوله سبحانه، القاعدة املصطيدة فاملرجع هي ال، ةهذه القاعد

 إنسانى السبع علدل  منه لو وأوىل، وبني من دل السارق والروايات املتقدمة بني نفس السارق ىاعتد

 ،القاعدة الضمان يف الكلى  مقتض فإن،أشبه ذلك ما أو ذي مال فاغتصبهى دل السلطان عل أو، فافترسه

  . مثلةغري ذلك من األ إىل ،الدال أو والسلطان، الدال أو السارق إىل املالك خمري يف الرجوعن أو

صالة العدم بعد كون أل، دال املهرالى مل يكن عل، ا امرأة عفيفة فزىنى اً علإنساندل  نعم لو

  .الواطي النتهاكه البضعى املهر عل أن ى تدل علدلةاأل

 دلةاألحيث إن ، ما أشبه أو سبع أو إىل غاصب أو إىل سارق إىل بهى اً فأتإنسانخدع  لو ومثله ما

اً بأن البحر انإنسخدع  إذا وكذلك احلال، ا طريف املسألةتواملالك يف الروايات املتقدمة يشمل كلالعامة 

سد والسبع واللص خدعه بأن املكان خال عن األ أو ،يعرف السباحة فغرق غري عميق فدخل فيه وهو ال

   يف كل هذه  فإن،سرق ماله السارق أو قتله قاتل أو سدفدخله فافترسه األ

                                                

.٥٩ ص١٨ج: مفتاح الكرامة) ١(

. ٤اآلية : ىسورة الشور) ٢(



١٦٧

  . فتأمل، ما تقدمى  دليل الغرور علأيضاًبل يشمله ، القاعدة الضمانى الصور مقتض

ه  فإن،املالى  يف ضمانه لو كان مستأمناً علإشكال وال(: سالك بعد مسألة داللة السراق قالويف امل

  . وهو كما ذكره )املباشرى ختري املالك يف الرجوع عليه وعل وإن ،يضمن من حيث التفريط فيه

ا كذ و،الوكاء إالّ مل يكن حيبسه إذا ولو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ضمن(: قال يف الشرائع

أما لو فتح رأس  ،تالففعله سبب مستقل باإل ألن ،دفع ما فيه ضمننا ف حتتهرضالن األأسال منه ما  لو

 الريح ألن ،يضمن ال أنه شبهولعل األ، ذاب بالشمس ففي الضمان تردد أو فقلبته الريحالطرف 

   .ىانته )الشمس كاملباشر فيبطل حكم السببو

 مع إشكال ال وبل، السرائر وكما عن البسوط، خالف الب األوىليف املسألة : قال يف اجلواهر

  . حبكمه أو تالف ضرورة كونه مباشراً لإلرضاألى فرض كونه مطروحاً عل

حبكمه يف كلتا  أو تالفمباشر لإلنه إ إذ ،رضاألى فرض كونه مطروحاً عل إىل حاجة ال: أقول

زالة إ اليت تتبخر بشياء كما يف بعض األكاء الظرف فتبخر ما فيه وزال أوكذلك احلال فيما لو، الصورتني

  . حنوه والوكاء كالغاز

خالف أجده فيه بني من تعرض  بال( : حتتهرضالن األأفيما لو  وقال يف اجلواهر يف املسألة الثانية

وهو مما ،  من الفتحئ من االبتالل الناشئالسقوط بامليالن الناش ذإ، تالففعله سبب مستقل باإل ألن ،له

  لعله و، ه ذلكقد يقصد ب



١٦٨

  ).يندرج فيها أو  ملحق باملستفاد من النصوص السابقةصحاب األىمبعونة فتو

ى معونة فتو إىل حاجة فال، أيضاًمالكاا تشمل مثل ذلك  ودلةات األ أن إطالقعرفت قد: أقول

  .  كما ذكرهصحاباأل

لشمس ففي الضمان ذاب با أو، لبته الريح احلادثة وسقطقولو فتح رأس زق ف: قال يف القواعد

  . يقصد بفتح الزق حتصل اهلبوب ال أنه ومن، ينشأ من ضعف املباشر، إشكال

أقرب يف صورة نه إ ويف الكفاية، رشاد والتحرير يف اإلأيضاًقد استشكل (: وقال يف مفتاح الكرامة

ان حبدوث عدم الضمبفصل يف املبسوط فحكم  و،ذابة الشمسإترجيح فيها يف صورة  وال، انقالبه بالريح

آخر إىل ، )بالضمان يف اشراق الشمس عليه ون زهرة يف الغنية اخلالفبقلبه له نافياً عنه كا والريح

  . كالمه

ا مما يعلم طلوعها فيكون الفاتح له معرضاً أل(: وعن التذكرة يف الفرق بني اهلبوب والشمس قائالً

، فاهلالك حينئذ مل حيص بفعله، توقعم خبالف هبوب الريح الذي هو غري منتظر وال، ما فيه للشمس

مر احلادث مباشر فلم يتعلق واألئ، ففعله غري ملج، رضاوليس فعله مما يقصد به حتصيل ذلك الع

   .ىانته )دل سارقاً فسرق أو فكان كما لو فتح احلرز فسرق غريه، الضمان بفعله

من : السبب الذي يشملههذا هو  ألن ،القاعدة الضمان يف كال املكاننيى وأنت خبري بأن مقتض

  قد تقدم  إذ ،مل يقصد أو سواء قصد، )١(ىاعتد

                                                

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ١(



١٦٩

  كان قاصداً فعل حراماً فإن،إليهسناد الفعل إمنا بإو، االعتبار ليس بالقصد أن يف أول الغصب

سناد التلف الضمان حكم وضعي تابع إل إذ ،مل يكن قاصداً كان عليه الضمانوإن ، ذلك إىل ضافةباإل

  . إليه

وغاية املراد ، رشادولذا كان احملكي عن الفخر يف شرح اإل، سناد التلف عرفاًإ يف إشكالوال 

  . فعله سبب تلفه ألن ،رشاد واملسالك احلكم بالضمانوالدروس وجامع املقاصد وتعليق اإل

وجه يترتب ى للشك يف السببية املزبورة شرعاً عل(: انتصار اجلواهر للشرائع بقوله أن ومنه يعلم

 أن إىل،  )ةءصل الرباتالف بالفتح بتوقع اهلبوب واألخصوصاً بعد عدم تعارف قصد اإل، ا الضمانعليه

،  وحنوهإمجاعما يلحق به ب أو ،ن النصوص املزبورةالسبب الشرعي املستفاد مى املدار علألن ( :قال

،  )ملبسوطا يخصوصاً يف مثل حدوث الريح الذي جزم بعدم الضمان فيه يف حمك، واملقام ليس كذلك

  . لوال الفتح ملا ضاع ما فيه أنه  لوضوحإشكالآخر كالمه حمل إىل 

التوقع وعدم التوقع إذ ، وما ذكره التذكرة من الفرق غري ظاهر الوجه، إليهولذا يسند العرف ذلك 

ه متلف  فإن، عليهمن أتلفبعد كون الضمان بسبب صدق ، مدخلية هلا يف الضمان وعدمه أشبه ال وما

  . يف الزق وحنوهملا 

  . والوجه الضمان يف اجلميع: ولذا قال يف املسالك

 أزال أوراق الكرم وجرد عنها عنقودها للشمس حىت إذا ويأيت الوجهان فيما(: مث قال املسالك

 ال أنه أحدمها، فوجهان، ضاع وذاب ء آخر فقرب منه ناراً حىتيد جمماجلا فرض يف ولو، أفسدا

  . أحدمهاى ضمان عل



١٧٠

  . يقتضي الضمان ح الفتن جمرد الفأل: األولا أم

 ،الثاينى مها وجود الضمان علأظهرو، يف املظروف وال نه مل يتصرف يف الظرففأل: وأما الثاين

   .ىانته )تالفتقريب النار منه تصرف فيه بالتضييع واإلألن 

رة قرب حافة خر حجر عثفهو مثل مسألة من حفر بئراً ووضع اآل، القول بضماماالالزم لكن 

ولوال تقريب ، مل يضعالفتح ه لوال  فإن،وقد تقدم يف تلك املسألة ضماما، مثلةغري ذلك من األ إىل ،البئر

  . مرينمنا ضاع بسبب األإو، النار مل يضع

كان رأس الزق مفتوحاً فجاء  إذا جهان جاريان فيماوالو(: وجه قول املسالك بعد ذلك ومنه يظهر

ولو حل رباط سفينة فغرقت باحلل ضمن ، أيضاًصح هنا ضمان املقرب واأل، ار فقرب منه النإنسان

  ).فالوجهان غريه أو  غرقت بسبب حادث من هبوب الريح فإن،كمسألة الظرف

فتح أحدمها رباط السفينة وجاء آخر  لو ومثله ما، كما عرفت اجلميع الضمان الوجه يف :أقول

وكذا ضماما لو ، املسبب  كليهما ضامنان الشتراكهما يفن فإ،وسط البحر مما سبب الغرق إىل فدفعها

  . سقطهأفتح رأس الزق وجاء آخر ف أحدمها أن فرض

 أو مباشر ألنه ،سقطه فال شبهة يف كون الضمان عليهأ فإنسانولو فرض جميء (: ويف اجلواهر

 فيه يف اخلروج مث جاء فتح رأسه وأخذ ما خري فيما لوبل الظاهر ضمان األ، األولكاملباشر يف القوة من 

  ضرورة كون ،  أصحاألول إالّ أن ،النكساحتمل اشتراكهما يف ضمان اخلارج بعد  وإن ،آخر ونكسه



١٧١

   .ىانته) حبكمه أو الثاين املباشر

 أنه كما،  مل يرقاألولفتح  فلوال، كل واحد جزء سبب ألن ،القاعدة االشتراكى مقتضن إ :وفيه

  .أيضاًيرق  ه ملسقاط الثاين له وتنكيسإلوال 

ملا ، الغارى كان الضمان عل، ما يف الزق جامد ففتح رأسه فأريق ما فيهن إ :خر آلإنسانولو قال 

  . عرفت يف مسألة الغرور

كليهما  ألن ،أيضاًشبه ضمن أرحت رجله وما جنا فولو وضع أحدمها الشوك يف طريقه فدعاه آخر

  . ولويةأسبب هلذا املسبب وال 

لو ال الكلب مل  إذ ، كليهما سبب فإن،أحدمها بكلبه العقور ودعاه آخر جاءوكذلك احلال لو 

  . مثلةغري ذلك من األ إىل ،ولو ال الدعوة مل يعقر، يعقر

من ، و)١(جزاء سيئةوومشول من أتلف ، املعيار رؤية العرف السببيةن إ :واحلاصل

  .  السابقةدلةوما أشبه من األ )٢(ىاعتد

  . صل عدم الضمانيف الضمان كان األلو شك يف مورد  نعم

 مثالًكما لو وجد دابة ، مل يعلم أصل كون التلف به إذا فيما بعدم الضمان: (ولذا قال يف اجلواهر

أما لو علم ، بترديها به أو ا ماتت يف اخلارج مث رميت بهأومل يعلم ، ميتة يف البئر احملفورة عدواناً

فقد يتوهم احلكم ، وجه يرتفع الضمان معهاى عل رة غريه معهمدخليته يف التلف ولكن مل يعلم مباش

  صول من األ أنه عليكى خيف لكن ال، صالة عدم الغريبضمان ذي السبب حينئذ أل

                                                

. ٤اآلية : ىسورة الشور) ١(

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ٢(



١٧٢

   .ىانته )عرفت من ظهور النصوص يف اعتبار كون العطب به خاصة الضمان فالحظ املثبتة بعد ما

احتمال وجود ألن ، يكون عليه الضمان أن الالزمكان  كان سبباً كامالًنه إذا إ :لكن رمبا يقال

زيداً  أن علمنا إذا فهو كما، صل عدمهمعلوم السببية األى يسبب تنصيف السبب عل سبب آخر حىت

 املقتول بسهم ى                                                                                    رم

 كون  فإن،كان معه غريه أو ،الرامي وحده هل هو أنه مث شككنا يف، كان وحده إذا والسهم يقتله

  . القاعدة ضمان السبب املعلومى فمقتض، صل عدمه األأيضاًسبب آخر 

 أنه لكن مل نعلم هل، الدواء يف اجلملة إىل بأنه مستند وعلمنا، أعطاه الطبيب دواًء فمات إذا وكذا

غري  يكون هناك سبب آخر أن بأن احتملنا ،الدواء كلية إىل دمستن أنه  أو،الدواء يف اجلملة إىل مستند

  . الطبيبى يكون الضمان عل أن القاعدةى  مقتض فإن،نسانيف قتل هذا اإل الدواء اشترك مع الدواء

هل كان هناك أربعة  أنه يف مث شككنا، شهد شاهدان عند احلاكم بالسرقة فقطع يده إذا وكذلك

القاعدة تضمني الشاهدين ى مقتض  فإن،كان هنالك شاهدان فقط أو ،ميعتوزع الدية بني اجل شهود حىت

بل من التمسك ، صل املثبتوليس ذلك من األ، ماإليهصالة عدم شاهدين آخرين يستند احلكم أل، فقط

  .  دليل السببية اليت مل يعلم مشاركة غريها معها فتأملإطالقب

 أو ،هل مات ذا الدواء املهلك أنه كنا يف وشك مهلكاً مث مات،ًءأعطاه دوا إذا وكذلك احلال

  . الدواء يالقاعدة ضمان معطى  مقتض فإن،مثالًمات بسكتة قلبية 

مات بالسكتة القلبية مصادفة  أو ،مات ذا السهم أنه رماه بسهم فلم نعلم هل إذا وكذلك

  . مثلةغري ذلك من األ إىل ، السهمطالقإل



١٧٣

حنو ضمان ى سباب املوجبة للضمان علأي األ) سباباألومن (: قال يف الشرائع ):١٦مسألة (

   .ىانته )القبض بالعقد الفاسد (الغصب

  . القابض إىل العقود املوجبة النتقال الضمان وذلك كعقد البيع وحنوه من

  .  كما يف الكفايةصحابكما هو املعروف من مذهب األ: ويف مفتاح الكرامة

رشاد والدروس صرح يف املقام التذكرة والتحرير واإلوبالضمان ، موضع وفاقنه إ :ويف املسالك

  . وجامع املقاصد

  . خالف أجده فيه بال: ويف اجلواهر

كل  أن وهي، دليله القاعدة املشهورة ألن :قال، ردبيلي التأمل يف ذلكنعم عن املقدس األ: أقول

  . أخذت يد ماالى علوكذا ، ذلك غري واضحن إ :وقال، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس

حيث إن و، مدركها إىل نرجع أن ا قاعدة مصطيدة جيبحيث إ، يضمن أما قاعدة ما: أقول

نصاري كما ذكره اجلواهر واملكاسب للشيخ األ، ويف عكسها حمله كتاب البيع الكالم يف هذه القاعدة

  . هناك إىل فلندع الكالم فيها، وغريمها

 اليد ماى علمثل ، فهي كافية لقول املشهور، ذا احلكمخر اليت استدل ا هل األدلةوأما األ

واحترام ماله كاحترام  :ومثل الرواية املروية متواتراً ،)٢(من أتلف مال الغري فهو له ضامنو ،)١(أخذت

   .)٣(دمه

                                                

. ١٢ ح من كتاب العارية٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(

. ٢ حب العارية من كتا٢٣٨ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

. ٣ ح من كتاب القصاص يف النفس١٠ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(



١٧٤

دخال العوضني يف إى قدام املتعاقدين علإى بناء املعاوضة علن إ (:وقد قربه احملقق الرشيت بقوله

يرفع  فلم يتحقق ما، دخال املبيعإى من يف ضمانه واملشتري علثدخال الإى فالبائع مقدم عل، ماضما

االستدالل  إىل قدام يرجع حقيقةاإل إىل فاالستناد، قاعدة احترام مال املسلم مع فساد العقد يف الواقع

يندرج  مع العلم ال ولو القبض بالعقد الفاسد  فإن،عدمهاى بقاعدة االحترام مع رفع توهم تراضيهما عل

،  الشارع وعدمه معلوم يف املقامإذنبما حيصل إرفع الضمان  ألن ،يادي املرفوع عنها الضمانحتت األ

، ماله جماناًى يسلم له العوض تسليط عل قباض مع العلم بأنه الاإل أن وتوهم، ما من املالك فكذلكإو

 يالعوض شرعاً رض ريد بأن العلم بعدم سالمةأن إ أنه جوابه، مثل هذا ليست ضامنةى واليد املتفرعة عل

ى ينايف كون التسليم مبنياً عل ال ريد به ماأ وإن ،منع واضح: ففيه، منه خبروج املال عن كيسه جماناً

الغري بعوض ليس تسليطاً عليه  إىل  دفع املال فإن،يؤثر يف دفع الضمان فال، دخول املال يف ضمان املتسلم

واحترام مال ، يرفع حكم اليد فلم حيصل ما، ثابت يف الشرع مع علم الدافع عوض غريولو كان ال، جماناً

  . ملخصاًى انته )املسلم

عن وديعة  )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت: قال، يستدل لذلك مبفهوم صحيح زرارة أن بل ميكن

  . كان من وديعة ومل تكن مضمونة مل تلزم كل ما: فقال: قال ،الذهب والفضة

علم  أو، جهال سواء علما أو، واملقام مضمونة، كانت مضمونة فهي الزمة إذا اأن مفهومها إف

  . خرأحدمها دون اآل



١٧٥

  .  غري ظاهر الوجهمجاعبأنه ميكن اجلزم بأن القاعدة وجه اإل قول اجلواهر أن ومنه يعلم

غري صاحل للملكية كاخلمر كان ركنا العقد  إذا ال ما، كان العقد فاسداً مرادهم ما أن ىمث ال خيف

  .فال ضمان قطعاً، يتكلم حوله املسلم حىت إىل  للملك بالنسبةمثل ذلك ليس قابالً إذ ،أشبه واخلرتير وما

خر واآل أحدمها مسلماً أو ،كافرينأو ، لو كان الطرفان مسلمني وحيث قد ذكرنا مكرراً مسألة ما

  . هناتكرارها  إىل فال داعي، بوابكافراً يف متفرق األ

  .  القابض يضمن فإن،بالسوموالقبض : مث قال الشرائع

خالفاً للمحكي عن موضع من ، بل املشهور كما يف املسالك وغريها، كثرويف اجلواهر عن األ

صل بعد كون وهو متجه لأل، بل يف املسالك والكفاية، ح وجممع الربهانيضاالسرائر واملختلف واإل

  . أيضاًوقد ذكر ذلك يف مفتاح الكرامة ،  أمانة كالوديعة املالك فيكونإذنالقبض املزبور ب

  .إشكاليف الضمان بالسوم : القواعد وقال يف

 أن ومن، ةءصل الربامانة كالوديعة واألأفيكون ،  املالكإذنب أنه ينشأ من: وعلق عليه املفتاح بقوله

وقد ، )١(يتؤد أخذت حىت د مااليى عل: )صلى اهللا عليه وآله(مع عموم قوله ، مانةضي األتتق  الذناإل

  . قبض ملصلحة نفسه

ومفهوم الرواية  ،)٢(وقاعدة من أتلف مال الغري، لقاعدة اليد، قرب هو املشهورفاأل، وكيف كان

  . السابقة

                                                

. ١٢ ح من أبواب العارية١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(

. ٢ ح من كتاب الشهادات١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



١٧٦

 املالك إذنمل يكن ب أنه فريد عليه، مانة كالوديعةأفيكون   املالكإذنل غري املشهور بأنه بأما استدال

  . ه بضمانذنإبل ب، بدون ضمان

خصوصاً ، يف مثل الفرض منع اقتضاء ذلك عدم الضمان حىت: وفيه(: ولذا قال يف اجلواهر يف رده

املختلف  بل احملكي عن كثري حىت، ماترسال املسلّإبل رمبا أرسلوه ، الضمان فيهى بعد الشهرة عل

عبد كلي موصوف عبدين دفع البائع ل إذا ح واملسالك وجممع الربهان التصريح بالضمان فيمايضاواإل

   .ىانته )مل يكن منهن إ حلاقاً له باملقبوض بالسوم، إبق أحدمهاأف للمشتري ليتخري

  . وقد أخذ ذلك من مفتاح الكرامة

 عدم الضمان الإن ( :ث قالحي، وبذلك يظهر وجه النظر يف تقريب احملقق الرشيت عدم الضمان

: ليس معناه قول القائل إذ ، شاملة ملثل املقام وضعاً االئتمان الواقع للضمانأدلة ألن ،خيلو عن قوة

مل يكن يف  وإن ،واالعتماد عليه بل معناه أخذ الشخص أميناً مأموناً، أشبه ما أو وكيالً أو جعلناك أميناً

 ىيدع إالّ أن اللهم(: بنفسه بعد ذلك بقوله )  اهللاهرمح( ولذا رده، )يةذنضمن عنوان من العقود اإل

 بعد حصول ذنكونه يف حكم اإل إىل نظراً، املتصرف بغري االستيمان املتوقع معه املعاوضةاختصاصها يف 

   .ىانته )املعاوضة

فرط  أو فيه املشتريى كان املأخوذ بالسوم قد تعد إذا خالف يف الضمان فيما  والإشكال ال، نعم

 إذ يكون فيه ضمان ن الأقبضه يف السوم ب إذا فيما  يف عدم الضمانإشكال ال أنه كما، كل حالى عل

احترام ماله : يشمله قوله فال، ضمان النتهاك املالك احترام ماله لقبوله قول الشارط ه ال فإن،مثالًأتلف 

  كاحترام 



١٧٧

  .  العامةدلةغري ذلك من األ وال، من أتلف وال، اليدى عل وال، دمه

ملشاة تأمل املشتري ونظره وتفكره ، ئمةاالستشبيهاً له بالسوم يف الغنم ، الشراء: مث املراد بالسوم

 يف حتصيل الرزق ءوجه التأين والبطى يف وجوه خسران الشراء ومنافعه حبركة الدابة شيئاً فشيئاً عل

  . النظر السوم إىل يطلقولذا ، والعلوفة

  : قال الشاعر

   ولقد زت مع الغواة بدلوهم

  مست سرح اللحظ حيث أسامواأو

   بشبابه ئبلغ امر وبلغت ما

   عصارة كلّ ذاك آثام فإذا

 للشراء ترتيالً، وبالصلح وحنوه املقبوض بالبيع: كقولك، للسببية أو الالم للغاية والباء فيه مبعىن

  . املتوقع مبرتلة احملقق

عدم اختصاص احلكم  ومنه يعلم( :فقد قال يف اجلواهر تبعاً لغريه وتبعه غريه، وكيف كان

وهو كل مقبوض ليكون مضموناً عليه ،  من ذلكاألعمبل املراد منه ، عنه بالسومباملقبوض للشراء املعبر 

الحتاد املدرك ، وحنو ذلك والرجل ليكون عوض خلع، فيندرج فيه قبض املرأة املال ليكون مهراً، حينئذ

   .ىانته )يف اجلميع

  .  السابقة كلها آت يف أمثال ذلك كلهدلةاأل ألن ،وهو كما ذكره

  . جارة الفاسدة سبب لضمان املثلوكذا استيفاء املنفعة باإل: ئعقال يف الشرا

بل يشمله قاعدة ، ذلك وغري، واحترام ماله، ومن أتلف، اليدى كعل،  املتقدمةدلةوذلك لأل: أقول

 فيها يف املسألة السابقة من جهة عدم شكالكان قد عرفت اإل وإن ،يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ما

   إالّ ، مستقالًكوا دليالً



١٧٨

  .  املذكورةدلةاأل إىل ومل يعلم استنادهم فيها، كما ادعوه ذلكى  علمجاع اإلىأن يدع

رشاد والتذكرة عن اإل، جارة الفاسدةوقد نقل مفتاح الكرامة الضمان يف استيفاء املنفعة باإل

، األول الستة بأجرة مثلها كما يف(: مث قال، جممع الربهان والدروس واملسالك ووالتحرير وجامع املقاصد

  ).ىمرين من هذا ومن املسميكون أرادا أقل األ أن وحيتمل، خريينولعله املراد من األ

   .ىانته )خالف أجده فيه بال، ىجرة املثل ومن املسمأقل من األأو ( :ولذا قال يف اجلواهر

جارة اإلن حيث إ، مساوياً أو أكثر  كانت أقل أوسواء، مطلقاًى جرة املسمألكن من احملتمل لزوم 

وغريها الشيء املقابل ، صالة احترام مال املسلمأو من أتلفو اليدى علملا فسدت كان الالزم بدليل 

  . تكرارها إىل جارة فال داعيوحيث قد ذكرنا املسألة يف كتاب اإل، له واقعاً

غريها يف بل حال ، جارة الفاسدةخيتص باإل استيفاء املنفعة املوجب للضمان ال أن وقد ظهر بذلك

ومنفعة الشيء ،  اخللع الفاسدومنفعة عوض، استوفت منفعة املهر يف النكاح الفاسد إذا كما، ذلك حاهلا

  . لوحدة املالك يف اجلميع، غري ذلك إىل يف الصلح الفاسد

بل ،  خصوص القبض بالسومدلةليس يف عنوان شيء من األ(: ذلك أشار احملقق الرشيت بقوله ىلإو

   .ىانته )شبهها وهي كل قبض مرجو معه املعاوضة أو،  للقاعدةمهم مثاالًهو مذكور يف كال

  سواء ، سكن وقفاً ليس له سكناه إذا فيما مر كذلكيكون األ أن بل ينبغي



١٧٩

وقفاً خاصاً  وقفاً ذرياً أو أو ،الدكان وما أشبه وسكنه بعنوان الدار إذا كان حتريراً كاملسجد

  . هاإجياريعطي قدر  أن  الالزم فإن،أشبه اكاحلسينية واملدرسة واملكتبة وم

يضع  أن أمر املشتري البائع إذا كما، مر كالقبضبل األ، يكون للقبض مدخلية ال أن يبعد مث ال

له بيد حيوان أو آلة رسلطفل أو يطيه عأمره بأن ي إذا وكذلك، املتاع يف مكان خاص فوضعه حسب أمره

 أيضاً يشمله من أتلفبل ، ه ضامن لقاعدة احترام املالإن ف،أشبه فتلف ما أو بيد خادمهأو يعطيه 

  . باعتبار السببية

تقدم بعض الكالم يف  كما،  يدأيضاً وقلنا بأن االستيالء كان استيالًء إذا ال إيشمله اليد ال نعم

  . ذلك

  



١٨٠

  . دام باقياً جيب رد املغصوب ما: قال يف الشرائع ):١٧مسألة (

، املذهب يكن ضرورة من ملن ، إ بقسميه عليهمجاعبل اإل،  فيه بينناخالف ال: وقال يف اجلواهر

  . كل مغصوب مردود:  يف النصوص السابقة)عليه السالم(قوله  إىل مضافاً

ى  قائمة علسالمضرورة اإل إذ ،األخص املذهب باملعىن ال، ن مراده باملذهب الدين أالظاهر: أقول

  :ربعة األدلةعليه األ أن والظاهر، وجوب رد املغصوب

فيشمله ، كل عدم الرد معناه األفإن، )١(وا أموالكم بينكم بالباطلأكلوال ت: مثل قوله سبحانه

غريها  إىل ،املقام منا منع املالك عن ماله ولو بقرينةإو،  خصوص التصرفكليراد باأل الإذ ، تعاىلقوله 

  . ياتمن اآل

  .ول الكتابأوقد تقدمت مجلة من الروايات يف 

  . ذلكى  يدل علأيضاًالعقل  أن كما

يشمل مثل الصغري  التكليفي ال و،وضعي وتكليفي: ففي وجوب رد املغصوب أمران، كيف كانو

  . وليه باعتبار كونه ولياً له إىل منا يكون التكليف متوجهاًإ و،تكليف عليه ال إذ ،وانون ومن أشبههما

اليد ما ى علحيث إن ، يشملهما ا أشبه الودليل رفع القلم وم، احلكم الوضعي شامل هلما نعم

  . ذلك غري التكليف و،بدهلا أو خذ بنفسهااآلى العني عل أن  ظاهره)٢(أخذت

   :قال احملقق الرشيت يف تقريب ذلك

  ستتبع أمر وضعي يى تدل على كلمة علن إ(

                                                

. ٢٩اآلية : سورة النساء) ١(

. ١٢ ح من كتاب العارية١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ٢(



١٨١

 أن يق ذلكحتق و،حسب اختالف موارده يف القابلية من التعليق والتنجيزى  تكليفية علاًأحكام

ى  دل عل، القابلة للتكليففعالفعل من األ إىل ىونسبت كلمة عل،  عليه فعل كذا:قال يف عبده إذا املوىل

وكون الفعل يف العهدة الذي هو  التعهد بالفعل ألن ،جياده ممن استجمع شرائط التكليفإوطلب  وجوبه

   .ىخيف  التكليف كما الىله سو معىن مدلول هذه الكلمة ال

  عم املكلف الفعلي،كوا يف عهدته ومما يفيد التعهد بالعني  وحنوه،عليه عني كذا: قالذا إو

منا يلحق اجلامع الشرائط إريد من هذا القول أهو التكليف مما  وأثره التنجيزي إالّ أن ،غريمها والشأينو

ورة املال يف صري ألن ،فال اختصاص له بأحد وأما أثره التعليقي املشروط حبصول شرائطه، الّإليس 

سب قابلية احملل آثاراً خمتلفة الكيفية حببل يقتضي ، العهدة ليس أمراً خمتصاً مبحل قابل للتكليف الفعلي

   .ىانته )تنجيزاً وتعليقاً وحنومها من وجوه االختالف

 ولذا ذكرنا يف ،أيضاًمنا جيب مجع االعتبارات والشواهد إو، ميكن القول بذلك مطلقاً لكن ال

:  املباركة تقولاآليةكانت  وإن ،حسب الصناعةى مخس يف مال الطفل عل ال أنه خلمسكتاب ا

 هللا مخسهنأ فمنا غنمتم من شيءأوأعلموا )ودليل رفع القلم اجلمع بني هذا الدليلى ذ العرف يرإ ،)١ 

  . األولى الثاين حمكم علأن 

كان  غصبا شيئاً إذا أيضاًنون يكون الطفل وا أن نعم يف مثل الغصب املناسبات العرفية تقتضي

   أو ،عليهما بعد التكليف والعقل أو الالزم يف ماهلما

                                                

. ٤١اآلية : ورة األنفالس) ١(



١٨٢

 ،ما أشبه ذلك أو ،اًإنسانجرحا  أو قتال أو ،أتلفا شيئاً أو كسرا إذا كما، داءوليهما األى عل

  . يف كتاب الديات وغريه ويؤيده ما ورد

كذلك يف التحكيم  أنه كما، مال انونأو  كون الدية يف مالهى  حمكم علالصيب خطأ عمدنعم 

  .نفسهى عل ال العاقلةى  علأيضاًخطأ البالغ العاقل  أن ىدل عل ما

املالك يتصرف  أن  مبعىن، يف صحة الردإشكالفال ، غصوبانون عني امل أو رد الصيبن إنه إ مث

حق  ال إذ ،للمالك يف التصرف فيه فال حق، القيمة أو املثل أرادا رد إذا أما .يف عينه اليت ردها أحدمها

  . يكون الويل هو الذي يرد أن منا الالزمإ و،هلما يف تعيني ما يف الذمة يف شيء خارجي

خذ من باب  مل ميكن احلاكم الشرعي جاز األفإذا، مل يرد الويل راجع احلاكم الشرعي إذا ،نعم

  . التقاص

عدم  أو ،)الغصب مردود( أن لقاعدة، ففي وجوب الرد مطلقاً، غصب مث أسلم إذا أما الكافر

وبني عدم ، التفصيل بني بقاء العني فيجب الرد أو ،) عما قبلهسالمجب اإل( اعدةلق، وجوب الرد مطلقاً

فلقاعدة  وأما مع تلف العني، ن العني مال الناس فالواجب ردهاما مع بقاء العني فأل، إجيب بقاء العني فال

مع ، موال املنهوبة واملغصوبة مل يأمر املشركني برد األ)صلى اهللا عليه وآله( املؤيدة بأن النيب ،)١(اجلب

  املال ليس أهم  أن  إىلمضافاً، موال ويغتصبوا يف زمان اجلاهلية بكثرة كبريةم كانوا ينتهبون األأالعلم 

                                                

. ١٩٢ ص١ ج: صحيح مسلم١٦٦ ص١ ج: كرتالعرفان٢٣٠ ص٤ ج:حباراألنوار) ١(



١٨٣

 وال، ة بالقسرعراض املنتهكعطاء املهر لألإ ب)صلى اهللا عليه وآله(ومل يأمر النيب ، من العرض والدم

  . باعطاء الدية للدماء املراقة بغري حق

واليت غصبها بعض مث ،  داره املوجودةأيضاًمل يسترجع ) صلى اهللا عليه وآله(النيب : يقال ال

مكة ومل يسكن يف داره وقالوا  إىل ملا ذهبـ  )صلى اهللا عليه وآله(ذلك قوله ى كما يدل عل، أسلموا

  . فالن لنا داراًى وهل أبق :  ـتسكن يف دارك له ملاذا ال

حق له يف استرجاع  نه الأو حكماً شرعياً هذا العمل كان استعطافاً ال أن الظاهرن إ :نه يقالأل

  .داره

مل يكن يف دينه الغصب  إذا وما، رجاع إكان يف دينه الغصب صحيحاً فال إذا التفصيل بني ماأو 

  . رجاعإصحيحاً ف

   .)١(مردودالغصب فلقاعدة : أما الثاين

االلتزام ى  باقية علسالمبعد اإل  امللتزمات حىت فإن،)٢(لزموهم مبا التزموا بهأفلقاعدة : األولوأما 

ن أ و،يوجب عليه دية قتله للمسلم يف احلرب الن أ و، أوالد حاللمثالًأوالده  أن بدليل، السابق

 ن هذا الباب كان عدم استرجاع رسولولعلّ م، مثلةغري ذلك من األ إىل ،ماكانتى على معامالته تبق

  . داره)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  .خر احملتملةبعض التفاصيل األأو 

، لزام لهدليل اإل وما علم مشول دليل اجلب إالّ ،رجاع مطلقاًالصناعة اإلى يكون مقتض أن يبعد وال

 شك يف فإذا، د والتخصيصيييعرف قدر التق أن فالالزم، قاعدة الغصب كله مردودى ما واردان علأل

  . العام واملطلق إىل القاعدة الرجوعى الزيادة والنقيصة فيهما كان مقتض

                                                

. ٤ ح من األنفال١ الباب ٣٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(

. ٥ و٢ حخوة واألخوات من أبواب مرياث األ٤ الباب ٤٨٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



١٨٤

القاعدة ى  مقتض فإن،حيث كان غاصباً مث استبصر، يف مسألة استبصار املخالف ومنه يعرف احلال

  .لزام وحنوهمشله دليل اإل ما إالّ لزوم رده كل مغصوب

كل فرق املسلمني حمكومون بالفروع نصاً  والكفار أن  واملخالفالكافر ويؤيد لزوم الرجوع يف

 ،هإسالمحال  أو سواء يف حال كفره، احلكم الشرعي شيئاً لزم عليه العملى  كان مقتضفإذا، اًإمجاعو

، ما أشبههما أو مجاعباإل أو نصلمنا الالزم مالحظة القدر املخرج باإو، حال استبصاره أو وحال خالفه

وليس ذلك من باب ، منه يشك يف دخوله يف االستثناء حمكوم عليه حبكم املستثىنففي كل مورد 

بل من باب التمسك بالعام يف غري القدر املخرج ، التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية كما هو واضح

  . أشبه ما أو ظاهر أو بنص

تغري احلكم  أن اداتبل قد احتملنا يف كتاب الشه،  فيهما موضع آخراملسألةفلتنقيح ، وكيف كان

  وذلك ملا رواه الشيخ بأسناده،قبله  جيب ماسالماإل أن كما، قبله  مااحلق يوجب جب إىل من الباطل

ى قر الناس عل احلكم ألإليهى لو أفض أنه  ذكر،)عليه السالم(احلسن الرضا  عن أيب، العباس بن هاللإىل 

 مل ينظر )صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن وذكر، سلطانهمبا حدث يف  إالّ ومل ينظر يف شيء، ما يف أيديهم

   .)١(ما يف يدهى من أسلم أقره علن أ و،يف حدث أحدثوه وهم مشركون

   سالماإل التعقل يفى كان مقتض وإن ،لكين مل أر من تعرض له من الفقهاء

                                                

. ١ ح من كيفية احلكم٢٥ الباب ٢١٤ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



١٨٥

يوجب   اليراعي ذلك مهما أمكن مبا أن  املسلمنيدبالى ي املسلط علسالمأن يكون للحاكم اإل

  . املسلمني أو سالماإلى ضرراً عل

حيث ، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بل رمبا يؤيده يف اجلملة الرواية املروية عن حفص بن رياض

 مما يفهم منه املالك واملناط ،)١(لو مل جيز هذا مل يقم للمسلمني سوق: )عليه السالم(  أبو عبد اهللاقال

  . يف اجلملة

 ال، املغصوب أنه الرد بعنوان إىل منصرفاًى يكون الرد املوجود يف النص والفتون  أيبعد  المث

  . ولو من جهة االنصراف، رداً عرفاًى يسم ذلك ال إذ ،ملك جديد أنه بعنوان

ياه إمث أطعمه  رزاًأ إنسانغصب من  أو ،عطاه له بعنوان اهلديةأ ديناراً مث إنسانفلو غصب من 

رد ما هو  أو رد مغصوب أنه يرده عليه بعنوان أن بل الالزم، اً للذمة ذلك مربء، مل يكنبعنوان الضيافة

 إىل ،يطلبه منه أنه  فيعطيه باعتبار،سرقه منهنه إ يقول له أن يريد مث ال،  شيئاًإنسانسرق من  مثالً، ملكه

  . مثلةذلك من األ غري

قد ذكرنا يف كتاب الديات  و،عطائه له بكل صورةإ إىل ولو مل يستعد املغصوب من أخذه توصل

املقتول يف  يذو ا يف دار يجيعل الدية صرراً ويلقأن  : للزهري)عليه السالم(مام السجاد قول اإل

   .)٢(أوقات الصالة

ما  إىل بل، املالك إىل املراد بالرد ليس الرد(: فقد قال احملقق الرشيت يف أصل املسألة، وكيف كان

  .  الغصبواحلاالت الواقعة عليها يعمه

                                                

. ٢ ح من أبواب كيفية احلكم٢٥ الباب ٢١٥ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

. ٧ ح من أبواب الصدقة١٤ الباب ٢٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



١٨٦

 املالية وامللكية وحنومها مما يتعلق به توحال الرد من مجيع اجلها وحاصله احتاد كيفية حال الغصب

 دلةأعين رفع الظلم املدلول عليه باأل، وجوب أصل الردى ذلك هو الدليل على والدليل عل، املالك غرض

  .  العهدةذلك عدم كفاية الضيافة واهلبة يف اخلروج عنى ويتفرع عل، ربعةاأل

والضيف غري مسلط عليه سلطنة تامة ، مال الضيافة أشبه شيء بالعارية ألن ،فواضح: األولأما 

  . ة الذمةءفقبضه له كعدم القبض فال حيصل به برا، ماله املعلومى حنو سلطنته عل

فساد جهله ب إالّ أن ،العني املوهوبة سلطنة كاملةى كان مسلطاً عل وإن ن املتهبفأل: وأما الثاين

رمبا يوجب نقصاً يف ، أموالهى واعتقادكونه ملكاً جديداً زائداً عل، العني ملكه وماله املغصوبن أ واهلبة

وهذه كيفية مغايرة لكيفية حال الغصب ، حمافظته ومراعاته ومماكسته اليت يراعيها يف سائر أمواله العتيقة

   .ىانته )اليت كانت مقرونة بكمال احلفظ والرعاية

لكن احلكم باخلروج عن العهدة باهلبة ، وفيه نظر(: ه بعد ذلك فيما ذكر بقولهإشكال أن لمومنه يع

مع مالحظة  خصوصاً، اخلروجاألقوى كان  وإن ،إشكالخيلو عن   الأيضاًوحنوها من التمليكات اانية 

وما ورد ، عالنإلجيب فيها ا القول والروايات بأن الزكاة واخلمس والفطرة وحنوها من احلقوق املالية ال

مكان إلو مل نقل ب،  ذمتهئبه وبردفع عليه بعنوان العطية والسوقات احتسب  إذا املديون بأنه  يفأيضاً

حمل  ى،انته ) كما يظهر للمتأملداءديناً لزم األ أو كان عيناً وإن ،الفرق بني أداء املغصوب وأداء غريه

  . نظر

واخلمس والزكاة متبادالن كما يستفاد من بعض ،  ذلكي أجازاحلقيق الزكاة املوىل إىل النسبةذ بإ

   والفطرة ، من الزكاةاخلمس جعل بدالً أن الروايات



١٨٧

جازة من  إحنن فيه مما ال يقاس ما فال،  الزكاةأحكاموهلذا حكموا عليه ب، زكاة أنه  املشهورأيضاً

  . جازة فيه من املالك احلقيقيإاملالك مبا 

يأخذ  أن نا يستحييأصحابالرجل من : )عليه السالم( يب جعفر ألقلت:  قال،بصري  أبوىرو فقد

تذل  تسم وال أعطه وال: )عليه السالم(فقال  ،ا من الزكاةأله  ييسم من الزكاة فيعطيه من الزكاة وال

   .)١(املؤمن

خالف ى  بل ذلك على،بعنوان السوقات والعطية كفى أعط إذا املديون أن ىيدل عل ومل أجد ما

بقدر يأخذ من مال الدائن  أن فكما ال يصح للمديون، الطرفنيى برض إالّ يتعني ال ي الكل فإن،دةالقاع

دينه إال برضاه وإجازته وحنو ذلك، كذلك ال يصح للمديون أن يعطي مال الدائن له بدون أن يأخذه 

املصداق اخلارجي  ميكن جعل  املتعددة المورواأل ،)٢(ال بالنياتاألعم  فإن،دينه أنه بعنوانالدائن 

   .ياملعطى خذ وبرضاآلى برض إالّ أحدها

صلى اهللا عليه (اهللا  كما ورد يف حديث هند اليت قالت لرسول، نعم يف باب التقاص جيوز ذلك

صلى اهللا ( هلا رسول اهللا ذنأف، يعطيين بقدر نفقيت ونفقة أوالدي سفيان رجل شحيح وال أبان إ :)وآله

  .)٣(اله بقدر النفقةخذ من ميف األ )عليه وآله

جازة من املالك احلقيقي الذي هو اهللا سبحانه  إ)صلى اهللا عليه وآله( وكان ذلك من الرسول

مام كما يصح ذلك من احلاكم الشرعي الذي هو نائب لإل، نائبه) صلى اهللا عليه وآله(والرسول  ،وتعاىل

  . )صلى اهللا عليه وآله( النائب للرسول) عليه السالم(

                                                

. ١ ح من أبواب املستحقني للزكاة٥٨ الباب ٢١٩ ص٦ ج:الوسائل) ١(

. ٣ ح من مقدمات الصالة١ الباب ٧١١ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

 .٣٠٢ ص٣١ ج:كما يف اجلواهر) ٣(



١٨٨

ه جيب عليه  فإن،هاأكلأعطاه شاته بعنوان اهلدية فذجبها و إذا مثل ما، دم تبني فروع املسألةومما تق

  . املشهور من قوهلم بأا قيميةى عطاء قيمتها علإ أو ،قلنا بأن احليوان مثلي إذا لهى خرأ شاة ءعطاإ

 أو، املذبوح واحليالتفاوت بني ى فهل يعط، كلهايأ ذبح الشاة ومل يتصرف فيها بعد بأن مل إذا أما

االحتمال  ،تلك الشاة املذبوحة إىل ضافة باإليعطيه شاة حيةً أو ،قيمةً  أومثالًيأخذ املذبوح ويعطيه احلي 

 إذ ،ظاهر  غريأيضاًعطاء التفاوت إواحتمال ،  من اجلمع بني العوض واملعوضهنأل، الثالث غري وارد

 فهو كما، شاة مذبوحة إىل يف سلطنته بتبديل شاتهوجه للتصرف   مذبوحة اليريد شاة  الذي النساناإل

  . عطاء املغصوب منه البدلإ أخذ الغاصب الشاة املذبوحة وىفيبق، عطاها ملالكهاأذبح الشاة بنفسه مث إذا 

  .وكذا يف غري الغصب من سائر الضمانات كالعارية والوديعة وما أشبه

 جعل املهر عني املال وجب فإذا، يكون مهراً الحيث إنه وان املهر ذا أعطاها ماهلا بعن إومثل ما

 ،مديوناً للمهرى منا يبقإو يقع مصداقاً عطاها ماهلا بعنوان املصداق ملأذا جعل املهر كلياً وإو، عليه بدله

  . مثلةذلك من األ غري إىل ،عطائها له ماله عوض اخللعإمر كيف عكس األكذلك و

  



١٨٩

تعسر  ولو،  باقياًدام املغصوب ما تقدم بوجوب ردقال يف الشرائع بعد قوله امل ):١٨مسألة (

وكذا لو مزجه مزجاً يشق ( :يلزم املالك أخذ القيمة وال، كاخلشبة يستدخل يف البناء واللوح يف السفينة

   .ىانته )عادتهإالدخن بالذرة كلف متييزه و متييزه كمزج احلنطة بالشعري أو

 ولو، شق وإن بل يلزم بالفصل وااللتقاط، تالفإومزج احلنطة بالشعري ليس ب(: وقال يف القواعد

  . )اهلدم إىل ىأد وإن لزم بالعنيأاستدخل اخلشبة املغصوبة يف بنائه 

وهو :  قال، عن التحرير والتذكرة واللمعة واملسالك والروضةاألولونقل مفتاح الكرامة الفرع 

وط والسرائر والشرائع والتذكرة نقل الفرع الثاين عن اخلالف واملبس كما، قضية كالم الدروس وغريه

ميلكها نه إ :ما قاال فإمن الكويف وتلميذه الشيباين إالّ خالف فيه بل ال، والتحرير والدروس واملسالك

  . جيب عليه رد الساجة ويلزمه قيمتها وال

، ويف اجلواهر مثل ذلك،  باستثناء املذكورينأيضاً عن مجهور العامة صحابعليه األ مث نقل ما

 حني الرد إىل جرا من حني الغصبأبل الواجب عليه مع استخراج اخلشبة رد ( :نه أخذه منه وزادوكأ

   .ىانته )نقصتن إ رشواأل

تكن للمغصوب  مل إذا عطاء مثل املغصوب ملثل تلك املدةإالغاصب ى يكون عل أن يبعد وال: أقول

بريقه له إعطاء إه جيب عليه  فإن،له ةجر أبريق ساعة ال اإل وغصب،بريقه ساعةإ غصبمثالً إذا ، جرةأ

  وجزاء سيئة : تعاىلداخل يف قوله  ألنه ،خذاأل ذا مل يعط كان للمغصوب منه احلق يفإو، أيضاًساعة 



١٩٠

وغريمها ، )٢(عليكمى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى فمن اعتد: وقوله سبحانه، )١(سيئة

  . ةجرخصوصية لأل ال إذ ،يات والرواياتاآل من

، يتمكن املغصوب منه من االسترداد ذه الكيفية ملثل العني حق له االسترداد لشيء آخر ذا ملإو

 له  فإن،بريق وساعة املكنسة عرفاً تعادل ساعة اإل،بريق ولكن كان له مكنسةإيكن للغاصب  ملمثالً إذا 

املالك يف  ألن ، فيما ذكروافحال هذا كحال بدل احليولة، بدله عرفاً ألنه احلق يف أخذ املكنسة ساعة

  . كليهما واحد

، بريقوساعة كل واحد منها تعادل ساعة اإل، بريق وكانت له مكنسة وفرشإيكن له  مل إذا ،نعم

 وإن ،اخلصوصيةى الغاصب مسلط عل ألن ،عطاء أيها له بقدر ساعةإللغاصب احلق يف  أن فالظاهر

كان  ذاإولذا قالوا فيما ، ل ساعته ساعة الغصباجلامع يعادحيث إن ، اجلامعى فقدت السلطة له عل

 سلطة إذ ،ريد بدلهأو ريد هذا الدينار أين الإ: يقول أن حيق للدائن مل، عطاء دينار شخصيإاملديون أراد 

  . ترتفع بارتفاع سلطته عن اجلامع اخلصوصية الى املديون عل

، ة الغري ظلماً وعدواناًبخش ى علمثالً داره نه بىنأذكروه ب  ماصحابفقد علل األ، وكيف كان

 وإن ،حني الرد إىل الغصب جرا من حنيأ استخرجها وردها وجب عليه رد فإذا، فيجب ردها فوراً

  . يف اجلملة ى وفتوطبق القاعدة روايةًى ذكروه عل وكال ما، رش النقصأنقصت لزمه 

                                                

. ٤٠اآلية : ىرة الشورسو) ١(

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ٢(



١٩١

كانت له خشبة قيمتها  مثالً ،ترتل إذا ذلك رد الفرق فيما إىل ضافةالالزم عليه باإل أن والظاهر

، سبب ضرره ألنه ورد ثالثة أرباع الدينار، ه يلزم عليه رد اخلشبة فإن،أما يف غد فربع دينار، اليوم دينار

التقريب الذي ذكروه يف بايب خيار العيب وخيار ى  عل،عطاء ضررهإوجوب ى  يدل علضرر الفدليل 

  . الغنب

 كان الفقهاء مل يتعرضوا لذلك هنا حسب ما وإن ،ئل السابقةوقد ذكرناه مثل ذلك يف بعض املسا

كانت املغصوب منه  مثالً، مل يغصبه منا لو سبب عدم منو ما إذا احلكم كذلك فيما أن كما، نعلم

عطاء النمو إ الواجب مع رد الشجرة  فإن،سبب عدم منوها وعدم مثرها فوضع جذعه عليها مما، شجرة

غصبهما منه يف  إذا الفقهاء ذكروا مثل ذلك يف اجلمد واملاء أن د تقدموق، سبب ضرره ألنه ،والثمر

قيمة  النهر مما الى رد املاء عل أو ،قيمة له مث أراد رد اجلمد يف الشتاء مما ال، الصيف يف مكان ال ماء فيه

   .اهللا تعاىل شاء نإولعله يأيت هلذه املسألة مزيد توضيح ، له

 إالّ اللوحى ومل حيصل عل،  اختلطت السفينة بسفن كثرية للغاصبلونه إ :نعم ذكر يف اجلواهر

لزام الغاصب هنا إى على  ملا عرفت من تطابق النص والفتو، للمقدمةأيضاًفالظاهر ذلك ، بالفصل للكل

احلجر املغصوب : بقوله )عليه السالم( إليه أكما أوم، نفي الضرر واحلرجى وجه يقدم على  عل،شقباأل

هو  استلزم خراب الدار أمجع كما وإن مالكهى  ضرورة اقتضائه رده عل،)١(خرااى  عليف الدار رهن

  .واضح

  اللجة وخيف من الرتع غرق حيوان  كانت يفوإن ( :وقال

                                                

. ٥ ح من كتاب الغصب١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



١٩٢

ففي القواعد والتذكرة وجامع ، غري الغاصب اجلاهل بالغصبلمال كذلك  أو ،غريه أو يدمآحمترم 

  . ها عدم وجوب الرتعاملقاصد واملسالك والروضة وظاهر غري

سواء كان للغاصب ،  مجعاً بني احلقني والحترام روح احليوان،بل يف جممع الربهان ال خالف فيه

يصال مال الغري الواجب عليه لزام الغاصب ومن حبكمه ذبح احليوان مقدمة إلإمكان إوفيه ، غريه أو

  ). ممنوعةكل حرمة ذحبه لغري األىودعو، فوراً

لزم تاس وإن ،للمالك أخذ ماله من الغاصب املمتنع من دفعه يف كل حالن إ :قالبل قد ي(: مث قال

وخصوصاً مع حاجة املالك له ، يف احلال املزبور إالّ ذلك تلف نفس الغاصب مع فرض عدم التمكن منه

  . معلوم  احترام نفس الغاصب يف الفرض غري فإن،مثالًيف تلك احلال حلفظ نفسه 

 ضرورة ظهوره يف سقوط ، يشعر بذلك)١( اضطر غري باغ وال عادفمن: تعاىلولعل قوله 

بل قد يشعر به يف اجلملة سقوط احترامه يف الدفاع ، املفروض كان يف غري وإن ،احترامه بالبغي والعدوان

  . آخر كالمه إىل )عن املال ولو يسرياً

، ية احلجر املغصوب لذلك رواذكره هو وغريه دليالً  جمموع ما فإن،حمل منع أنه لكن الظاهر

 شيئاً ىاشتر إذا كما، عدم احترام مال نفسهى الغاصب قد أقدم علأن و، الغصب مردودورواية 

  . خيار له حيث ال، بالضرر عاملاً عامداً

  ، ظاهر الرواية حسب االنصراف العريف شيء آخرن إ :األولى ويرد عل

                                                

.١٧٣اآلية : سورة البقرة) ١(



١٩٣

جل ذلك احلجر اء واخلراب ألن معرض الفا يفأو، بقاء مين فيها وال مثل هذه الدار ال أن وهو

، عطاًء شرعياً وعقلياًإعطاء احلجر إ اليمن والربكة يف داره يلزم عليه نسان أراد اإلفإذا، فيها الذي بين

عطاء الدين إأراد فك رهنه يلزم عليه  إذا نساناإل أن كما. تفك الدار عن الرهانة  حىتقيمةً أو عيناً

  . عني أضعاف أضعاف الدينكانت ال وإن ،ليأخذ العني

 فذلك مما ال، عطاء احلجر املغصوب ولو خبراب كل الدارإجيب  أنه احلديث يكون معىن أن أما

  .اًإطالقيفهم منه 

، وامر للحكام وحنوهميفهمه العرف من األ ما إالّ يفهم منه ه ال فإن،اًأما كون الغصب مردود

  . ذكره وذلك منصرف عن مثل ما

الفلس  املغصوب واجب مطلقاً حىت رد أن الظاهر( :نظر يف قول احملقق الرشيتومنه يعرف وجه ال

 بتداء الغصب الابقاء املغصوب كإ ألن ، عن غريهصرف آالف الكرور فضالًى توقف رده عل فيما لو

  ).يرخص فيه بسبب التضرر املايل

: مثل  إالّعرف هذا الذي يفهم من مثل املغصوب مردود حنو هذا الشيء وهل هوأي إذ 

 هللا مخسه نأ فمنا غنمتم من شيءأوأعلموا)١(، ومثل قوله سبحانه :منا الصدقات للفقراءإ)٢(، 

 إىل يصاهلماإه جيب عليه  فإنفلس من الزكاة أو كان عليه فلس من اخلمس أنه إذا فهل يفهم منهما

  . مستحقهما ولو صرف آالف الكرور

                                                

  .٤١اآلية : سورة االنفال) ١(

  .٦٠اآلية : سورة التوبة) ٢(



١٩٤

في الضرر كنفي نألن ( ،قدام فاسدكون الدليل هو اإل  أنما ذكره احملقق املذكور: الثالثى وعل

ولو كان  جيب ولذا ال، جاء من قبل املكلف من تقصريه وتفريطه وغريه إذا ا بني مااحلرج ال يفرق فيه

السبب هو تقصري املشتري بترك  يلزم البيع مع الغنب ولو كان وكذا ال، منشأ الضرر هو املكلف نفسه

  . الفحص عن القيمة وحنوه

 فهذا ما، عاملاً بالعيب والغنب فالى عنوان الضرر نفسه كأن باع واشترى أقدم الشخص عل لو نعم

  . قدام عليه يرفع احترامهاإل أن يقال من

قدام عليه منا اإلإو، الضررى قدام علإيلزمه ليس ب أو فعل يتفق معه الضررى قدام علاإلن إ :واحلاصل

سقاط بعض احلقوق املشروع جبربان الضرر إوك،  املثل عاملاًهو ارتكاب نفس الضرر كالبيع بدون مثن

 ال نفس الضرر كماى قداماً علإليس الغصب ى قدام علاإل ألن ،األولوما حنن فيه من قبيل ، وأمثال ذلك

   .ىانته ،)١()النفع بزعم الغاصبى  علقدامإبل  ى،خيف

قدام ليس فاإل وإالّ ،لشارع مل مينع عنهيكون ا أن الضرر يلزمى قدم علأ إذا ما حىت أنه نعم يرد عليه

  .ه موجباً للضررإطالقى عل

، نقاذ اللوحإجل يهدم السفينة أل أو ،جل انقاذ احلجرمث كيف ميكن القول بأنه يهدم الدار كلها أل

  . سراف احملرم مصاديق اإلأظهروهذا من ، سراف حراماإل أن مع العلم

 فهل جيوز ذبح احليوان ، غري ظاهر الوجه) ممنوعةلكحرمة ذحبه لغري األى دعو(: وقول اجلواهر

  .يف البحر أو ه يف الشارعؤلقاإو

  وإن ( :وأبعد منه قوله

                                                

.٥٣ص: كتاب الغصب، للرشيت) ١(



١٩٥

  . )غريه كانت يف اللجة وخيف من الرتع غرق حيوان حمترم آدمي أو

 وجه شق علىلزام الغاصب هنا باألإى على ملا عرفت من تطابق النص والفتو(: قول اجلواهر ماأ

 أنه )اهللا رمحه (وقد تقدم منه، ذلكى على وأي فتو نصأي نه إ :ففيه، )الضرر واحلرج فينى يقدم عل

 بل نقل عن جممع، املقاصد واملسالك والروضة عدم وجوب الرتعنقل عن القواعد والتذكرة وجامع 

  . خالف فيه ال أنه الربهان

 تبعاً ملفتاح الكرامة عدم وظاهر السرائر نقل عن املبسوط والتذكرة أن بعد أنه ومثله يف البعد

الشط فتؤخذ القيمة  إىل انتهائها إىل  فيسهل الصرب،تدوم يف البحر السفينة ال ألن ،وجوب الرتع

وهو كما (: قال،  مجعاً بني احلقني،نقصن إ رش النقصأيتيسر الفصل ورد اللوح مع  أن  إىلللحيلولة

ونفي احلرج واضحة  مة لقاعدة الضررسقوط املقدى ودعو، حمصل إىل يرجع  جمرد اعتبار الىتر

   .ىانته )دخاهلما عليهإكان هو السبب يف  أن السقوط بعد

قدام الضرر غري اإلى قدام علواإل، الغصبى منا أقدم علإو، الضررى مل يقدم عل أنه ذ قد عرفتإ

  .الغصبى عل

وهل ، ا عرفتالقواعد كمى ذكروه هو مقتض  بل ما،ظاهر غري )كالمهم جمرد اعتبارن إ( :وقوله

 يف حبرية وجب عليه إنسانبريق إألقي  أنه إذا ،رأيهمى يقول صاحب اجلواهر وغريه ممن وافقهم هو عل

بريق عطاء اإلإجل ولو صرف ماليني من الدنانري أل، فراغ ماء البحرية ولو دام ذلك عشربن سنةإ

   .لصاحبه

ى مث مألها من بضائعه اليت تسو، صوب بأن لوحاً يف السفينة مغإنسانعلم  إذا نهأب هو هل يفيت أو

  يف  ما يفرغ كل أن  حيق لصاحب اللوح،ماليني الدنانري



١٩٦

  .البحر ليأخذ لوحه السفينة يف

وكان ذلك بسبب غصب صاحب الثور ، نسانفلساً إل بلع ثور إذا  بأنه:غريه هو أو يقول أو

 كلآال  ألنه ،كان اللحم يذهب هدراً  وإن،يذحبه ليأخذ فلسه أن حيق له أنه ،لقائه أمامهإلذلك الفلس و

  . دلةيف غاية البعد عن ظاهر األنه إ :ففيه، مور كانوا يلتزمون مبثل هذه األ فإن،له

 استلزم ذلك تلف نفس الغاصب مع فرض عدم التمكن منه وإن بأنه يأخذ ماله(: خريأما قوله األ

  .  فهو بعيد جداً عن ظاهر الروايات)يف احلال املزبورإالّ 

 يقتله ليأخذ ماله أن ن له أعشرين فلساًى  آنية تسوإنسان من إنسانغصب  إذا فهل يفيت أحد بأنه

  .امتنع الغاصب من ردهوإن 

اشتري البستان من مسرة باستثناء  ماإنصاري األ ألن ،ذكرناه ماى بل لعل يف قضية مسرة داللة عل

مثل ذلك  كان ميزان الضرر إذا ضرر نفسه ىعلففي كال احلالني أقدم ، باع النخلة لسمرة أو ،النخلة

 الضرر أدلة وعليه ف،)١(ضرار ضرر وال ال: )صلى اهللا عليه وآله(فلماذا قال الرسول ، الذي ذكره

  . حمكمة

ذا إو، سرافإ ألنه الدار جيز هدم مل جعل اللوحة يف الدار مما استلزم هدم الدار إذا ه فإن،هذاى وعل

به مئات الفراسخ مما يستلزم رده صرف مئات ى ب ديناراً من زيد وأتغص إذا كما سرافمل يكن اإل

ال السفهائية األعمو، عمل سفهائي إالّ أنه سرافإمل يكن  وإن  ألنه،أيضاًجيوز ذلك  ه ال فإنالدنانري

  . ممنوعة شرعاً كما هي ممنوعة عقالً

                                                

. ٥ و٣ ح األمواتحياءإ من ١٢ الباب ٣٤٢ و٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



١٩٧

  . )١(وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياماً: قال سبحانه

ى مث يبق، جل رد ذلك الدينار ألمثالًنة سنته وعائلته ؤنه يصرف مئات الدنانري مأفهل ميكن القول ب

   .هو يتكفف الناس

منا املفهوم من النص هي إو، مورليس أمثال هذه األى فاملفهوم من النص والفتو، حال أي ىوعل

  . حسب املوازين العقالئية

ادام الدار وغرق  إىل ىأد ولو، ستدالل لوجوب رد املغصوبميكن اال ال أنه ومما تقدم يظهر

 وإن ،بالتوصيف ضافة أوسواء قرأ باإل ،)٢(ليس لعرق ظامل حق: )عليه السالم( بقوله ،السفينة وحنوها

فهذا الكالم تعبري ، خصوصية للعرق أعين الشجرة لعدم االحترام الإذ ( :استدل به احملقق الرشيت بقوله

 ،مطلقاً وكناية عن هذا املعىن، لب االحترام من مال الظامل يف املربوط به مال الغري ظلماًمجايل عن سإ

  ).تلف أمواله إىل جنرافيجوز حل ذلك االرتباط ولو 

مبقدار  إالّ عدم مشول احلديث إىل ضافةباإل، سراف وغريمها مما تقدم وحرمة اإلضرر ال دليل فإن

حيكم بالضرر مالياً كان   الشارع ال فإن،ذكره الستدالل باحلديث ملا يوجب عدم صحة ا،املتفاهم العريف

  . أشبه يف موارد االستثناء كاخلمس والزكاة واجلهاد وما إالّ ،عرضياً نفسياً أو أو

  : بعد تقريب عدم البأس بالضرر املايل فرق احملقق الرشيت بني الضررين بقوله أن ومنه يعلم

   ألن ،أمكن منع الوجوب، مايل  غرياستلزم ضرراً أو لو توقف نعم(

                                                

. ٥اآلية : سورة النساء) ١(

. ٣ حجارة من كتاب اإل٢٣ الباب ٢٨٣ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



١٩٨

  .  حمل نظر،آخر كالمه إىل )ولو كان من حقوق الناس، غريهى حفظ النفس والعرض يرجع عل

 مل  فإن،غصب اخلشبة وجعلها يف بنائه أو ، غصب اللوح وجعله يف السفينةفإذا، وكيف كان

 دلة أل،خراج والرداملتعارف وجب اإلضراراً أكثر من أسرافاً وإصاحبهما  إىل رجاعخراج واإليستلزم اإل

الغصب  أن مما يفهم من، ضراراً أكثرمن املتعارفأ أو سرافاًإاستلزم  إذا  أمااً،كون الغصب مردود

فيها  ألن ،جارة ممكنةكانت اإل إذا جارةنعم حيتمل تقدم اإل، قيمةً  أومثالًالبدل  إىل مرانتقل األ، مردود

  .مثل البدلليس يف  ن اجلمع بني احلقني مام

  . كان الغاصب عاملاً عامداً إذا هذا كله

صار  أو ،كراه واضطرار وحنومهاإمل يكن عامداً ب أو ،املوضوع أو مل يكن عاملاً باحلكم إذا أما

 األولمالك اخلشبة واللوح من ى رض إذا كما،  غصباًاألول غصباً بسبب طريان شيء بأن مل يكن من

فيها   غصب الدار وبىنمثالًكان اجلائر  أو ،أوالً ياه عما رضمث صار بينهما نزاع سبب سحب رض

 فال، أشبه ذلك ما أو ،يكن الغصب منه مما مل مث متكن املالك من استرجاع الدار، أيضاًلوحة مغصوبة 

وهو ، حمذور فيه  الضرر الدليل  إذ ،سرافاًإمل يكن  وإن حق يف اهلدم املوجب للضرر ال أنه  يفإشكال

  .  وحنو ذلكالغصب مردودية مثل األول دلةاألى حاكم عل

:  قوله سبحانه،بل ويف املسألة السابقة فيما كان الغصب عن علم وعمد، ورمبا يؤيد العدم هنا

وجزاء سيئة سيئة مبثلها)١( .  

                                                

. ٤٠اآلية : ىسورة الشور) ١(



١٩٩

  . )١(عوقب به ومن عاقب مبثل ما: وقوله

 مما جعل السيئة بقدر السيئة )٢(عليكمى اعتد عليكم فاعتدوا عليه مبثل ماى فمن اعتد: وقوله

غريها مما جيدها املتتبع يف خالل  إىل ،)٣(واحلرمات قصاص: كذلك قوله سبحانه و،أكثر املقابلة ال

  . أشبه كثر وماحق للسيئة األ فال، الروايات

 كان  فإن،الدخن بالذرة أو ،يشق متييزه كمزج احلنطة بالشعري مزج مزجاً فإذا، ذكرناه ماى وعل

منا يشتركان إو، عادتهإتوجب ضرراً بصرف املال مل يكلف متييزه و أو ،احلرج والعسر إىل شقة تصلم

وجمرد ، فرق بني املسألتني عرفاً ال إذ ،أشبه ما أو القاعدة كما يف مزج احلليب بالسكرى حسب مقتض

 إالّ سر واحلرج والضررمل يوجب التمييز الع وإن ،حنن فيه يوجب فرقاً من جهة ما التميز وعدم التميز ال

  . وجب، يشمله دليل رد املغصوب وحنوه  مما هو يف نظر العرف،بقدر غري مرفوع

، خراجتقدير اإلى فسدت عل إذا مث يف املورد الذي ذكرنا بوجوب رد اخلشبة املستدخلة يف الدار

منا إو، البدل إىل قلت العنيتنا فقد تعذر تسليم مالية العني ألنه ،القيمة أو عطاء املثلإ يف لزوم إشكالفال 

  :قوالن ،جيب ال أو أمكن إذا أيضاًهل جيب تسليم العني  أنه الكالم يف

  للشيء عيناً فإن،وجوب رد املغصوبى  واستدل له مبا يدل عل،كثر الوجوبنقل عن ظاهر األ

   ،ومالية

                                                

. ٦٠اآلية : سورة احلج) ١(

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ٢(

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ٣(



٢٠٠

، كهجها عن ملووجه خلر للمالك وال أما العني فقد كانت، املالية تدوركت بالبدلو

  . أيضاًفاالستصحاب يقتضي وجوب رده 

عليه (ولقوله ، اًإمجاعمالكه  إىل جيب رد املغصوب(: قال، لكن عن الدروس عدم الوجوب

 وإن ،واللوح يف السفينة تعسرت الساجة يف البناء وإن ،)١(تؤدي أخذت حىت اليد ماى عل :)السالم

ولو علم ، جرماأرش نقصاما وأويضمن ، ة لهحرم املغصوب الى البناء عل ألن ،خراب ملكه إىل ىأد

  . )خراجهما ضمنهما الغاصب بقيمتهماإينتفع ب نه الأو تعيبهما

 ،خراجها حينئذ نظرإى وهل جيرب عل(: ظاهرهم عدم وجوب الرد قال إىل لكن يف املسالك نسب

 ولو قيل ،رتلة املعدومةا مرتل مأوظاهرهم عدم الوجوب و، من فوات املالية وبقاء حق املالك يف العني

   .ىانته )مجع بني القيمة والعني وإن ،طلبها كان حسناً إذا عطائها املالكإبوجوب 

ى لو فسدت اخلشبة املستدخلة يف الدار عل( : قال،م وجوب الردإليهلكن احملقق الرشيت نسب 

ليم العني حينئذ مع دفع ويف وجوب تس(: قال أن  إىل،)القيمة كما يف احليلولة إىل خراج انتقلتقدير اإل

انصراف  املغصوب لو مل يدع وجوب ردى يدل عل ويدل عليه ما، األولكثر ظاهر األ، إشكالالقيمة 

موال وشبهها مما يتعلّق به غرض صحيح األ إىل اليدى عل :)عليه السالم(مثل قوله ، أدلتها اللفظية

  . آخر كالمه إىل )االستصحاب إىل مضافاً، عقالئي

                                                

. ١٢ ح من كتاب العارية١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(



٢٠١

،  عن صريح املبسوط وغريهأيضاًونقل ، ظاهر هو عدم الوجوب كما تقدم عن الدورسلكن ال

 إناءومثله لو كسر ، له حق العوض أن دلةوظاهر األ، مجع بني العوض واملعوض أنه وذلك ملا تقدم من

 الكاسر أرادناء إذا حق لزيد يف مجع املكسور من أجزاء اإل وال، قيمته أو يرد عليه مثله أن  عليه فإن،زيد

  . تلك

، ضرار ضرر وال الالقيمة مناف لقاعدة  إىل ضافةحقه يف اخلشبة باإلن إ( :ولذا قال يف اجلواهر

 :ه بعد ذلك بقولهؤواستثنا،  مللك القيمة اليت هي عوض شرعي يقتضي ملك معوضه للدافعأيضاًومناف 

   .ىانته )ىمملوكاً لكنه كما تر يبق وإن ا عوض ماليةإ: يقال إالّ أن اللهم

 وحينئذ فال، يقابل به املالية دون امللكية عوض قيمةً أو مثالًلكون البدل  معىنأي  إذ ىكما تر

  .جمال لالستصحاب

منعه  و،االستصحاب إىل مضافاً(: حيث قال، وجواب احملقّق الرشيت عن مانع االستصحاب

 موضوعاً أيضاًكانت املالية  وإن مللكبأن املوضوع ابتداًء هو ا، تغير املوضوع وهو املال ممنوعى بدعو

 )أرباا إىل  جيب ردهاأيضاًمثل حبة احلنطة  مالك الصرفةموال كاألغري األ أن شبهة يف ال إذ ،آخر

   .ىانته

يقال  فلم يبق ملك خارجاً عن املال حىت، البدل إىل اخلشبة بكلها انتقلت إذ ،غري ظاهر

  . واهللا سبحانه العامل، باستصحاب امللك

  



٢٠٢

 أمكن نزعها ألزم ذلك  فإن،ولو خاط ثوبه خبيوط مغصوبة(: قال يف الشرائع ):١٩مسألة (

  . )تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة يولو خش، حيدث من نقص وضمن ما

، اخلشبةى البناء عل فاحلكم كما يف، خيط به ثوب وحنوهن إ اخليط املغصوب(: وقال يف املسالك

مل يتفق له قيمة ضمن  وإن ،أتفقن إ ويضمن الغاصب النقص، التلف إىل ىفضأ وإن فللمالك طلب نزعه

   .ىانته ) فيجمع بني العني والقيمة،خيرج بذلك عن ملك املالك كما سبق وال، مجيع القيمة

أمكن ولو يوجب فساداً أكثر من املتعارف كما تقدم يف مسألة ن إ أما وجوب نزعه: أقول

  . دودالغصب مر أن فدليله، اخلشبة

 أو املثل إىل منا ينتقلإو، جيب ال أنه فقد عرفت يف املسألة السابقة، أوجب فساد الثوب إذا وأما

  .الغصب مردوددليل ى سراف وما أشبه علودليل حرمة اإل ضرر ال حلكومة دليل ،القيمة

 خيرج بذلك عن ملك املالك فيجمع بني وال(:  يف قول املسالكشكالنك قد عرفت اإلأكما 

  . وبذلك يسقط ملك املالك عن العني،  شرعياًالبدل كان البدل بدالً إىل مرملا انتقل األ إذ ،)العني والقيمة

يقتضي ملك املالك القيمة خروج املغصوب عن ملكه لكوا عوضاً شرعياً (: ولذا قال يف اجلواهر

 بل قد تقدم، كد ذلك يف اجلملة يؤوقد تقدم سابقاً يف ذبح حيوان الغري املوجب لدفع القيمة عنه ما، عنه

من استقر التلف يف ى ماكان يف يده املغصوب لو رجع املالك عليه وغرمه كان له الرجوع عل أن أيضاً

  وجه ميلك ماكان يف ذمته ى عل، يده



٢٠٣

   .ىانته )أداه للمالك عوض ما

الغاصب ى ب علوج، سرافإضرار وإ إىل كان العني يف حكم التالف وطلبه املالك ومل يؤدن إ مث

 ،أخذ العني أن وحينئذ ال حق للمغصوب منه يف كل القيمة بعد، مل يكن بعد ذلك له قيمة وإن ،رده

  . جيمع بني البدل واملبدل منه الألنه 

  .أيضاً يطلب العوض كامالً أن  مل حيق له،وأراد زيد القطع املكسرة  زيدإناءكسر  إذا وكذلك

  .ه مطالبة القيمة كامالًفوت عليه القيمة فلنه إ :يقال ال

 أنه فكما،  الغاصب خييره بني أحدمها فإن،قد تنازل عن بعض قيمتهبطلبه املكسور نه  إ:يقالألنه 

  . اختار العني ال حق له يف متام القيمة إذا كذلك، اختار القيمة ال حق له يف العنيإذا 

 ال أنه ميكن(: قالنه إ تلف اخليطعنه يف صورة  ياحملك ومما تقدم تبني وجه قول جممع الربهان يف

وحينئذ ميكن جواز الصالة يف ذلك ، مبرتلة التلف تلزمه القيمة فقط ألنه ،عني القيمةتالرتع وت أي جيوز

 كما قيل جبواز املسح بالرطوبة من املاء املغصوب الذي ،غصب فيه جيب رده ال إذ ،الثوب املخاط

   .ىتهان )حصل العلم حباله بعد الغسل وقبل املسح

 سبب االنتقال وبعد متام الوضوء وتلف املال عرفاً مما،  عاملاً عامداًأتوض إذا فيما ومنه يعرف احلال

، رجليه ومث غسل يديه ومسح رأسه، وجهه التالف عرفاًى القيمة غسل وجهه ببقايا املاء املوجود علإىل 

  . الغسل إىل وكذلك بالنسبة

  بل ستسمع ملك الغاصب (: قالذكره اجلواهر حيث  يؤيد ما تقدم ماو



٢٠٤

بل كان ذلك مفروغاً منه عند التأمل يف ، كان متزلزالً وإن ،قيمته للحيلولةى أد إذا املغصوب

وجه ى عل، عنه  عن املضمون عوض شرعياملؤدى أن يف، صرحية أو كلمام يف مقامات متعددة ظاهرة

كانت كذلك لو  إذا وبينها، قيمة له ا الفرق بني املوجود من العني مم من غري، يقتضي امللك للطرفني

  . )انتزعت كما يف الفرض الذي يتعذر فيه الرد لنفس العني املغصوبة

 شيناً ومن عليه تلفاًمع األ إالّ له حرمة مل ينتزع حيوان خاط ا جرح كذا لوو( :مث قال الشرائع

  . )ضمنهاو

، غريه أو ما آدميإاحملترم  و،غريه أو ما حمترمإخيط به جرح حيوان فهو وإن ( :وقال يف املسالك

 من املرض والشني مل القيمة إىل غريه من احملذور اوز للعدول أو خيف من نزعه هالكه دمي مىتفاآل

  . آخر كالمه إىل ،)ينتزع وعلى الغاصب قيمته

 وأما ما حمترمإ فهو نسانأما اإل، وقد يكون يف احليوان، نسانالكالم قد يكون يف اإل: أقول

 أو سواء كانت اخلياطة جلرح نفسه، اً باخلياطةمث كان حمترماً فوجبت اخلياطة مل يكن آ فإن،غريحمترم

  . جلرح غريه

كانت  وإن ،القيمة مجعاً بني احلقني أو كانت اخلياطة جلرح نفسه كان ضامناً يف املثل إذا نعم

اروح ى ويكون الضمان عل، خلياطةوقد أمره الشارع با، حمسن ألنه اخلياطة جلرح غريه مل يكن ضامناً

  . الذي خيط جرحه باخليط

الذي خاط ضمن بوضع  ألن ،اروحى منا قرار الضمان علإو، ضامن أيضاًبل اخلائط : يقال ال

  . مال غريهى اليد عل



٢٠٥

من ( و)اليدى عل(ودليل ، جل غريه مل يكن وجه لضمانهملا أمره الشارع بذلك وكان أل :نه يقالأل

  . نصرف عن مثلهم )أتلف

 جائعاً ىرأ أو ،وجه لضمانه ه ال فإن،قذه بسبب حبل غريهنأ ف غريقاًىوكذلك احلال فيمن رأ

  . مثلةغري ذلك من األ إىل ،طعام طعام غريه لهإقذه بنأ فاملوتى مشرفاً عل

 مل يكن موجباً هلتك إذا خراج خيطهإه جيوز لصاحب اخليط  فإن، اروحنسانمات ذلك اإل إذا مث

  . حرمته ميتاً كحرمته حياً ألن مل جيز الإ و،حرمته

 ،اليد والرجل املكسورتني يف أو ،مثل جعل شيء طيب يف القلب، شباه ذلكأيف  ومنه يعرف احلال

  . نما أشبه مما يتعارف يف العمليات اجلراحية اآلأو 

 رجاعهإ كان  فإن،آخراً إنسان ورقع به إنسانعضواً من  أو عظماً أو أخذ جلداً إذا ما ومنه يعلم

منا إالقيمة  و،كان ضامناً للقيمة و،حنو التلف مل جيز أو  الثايننسان موجباً لتلف اإلاألول نساناإلإىل 

  . تعرف باحلكومة كما ذكرناه يف كتاب الديات

 ،كان عدمه شيناً له إذا نفسه إىل رجاعهإ األول نسانحق لإل، حنوه أو ن مل يكن موجباً لتلفإو

جزاء وبني شني ألمر يدور بني شني املالك هلذه ااأل إذ ، اروحنساناإل إىل ب شيناً بالنسبةأوجوإن 

  . واملالك أحق بعدم الشني، غريه

 ذنومل يرض صاحب األ، هذنأ ثان قد صلمت إنسان ذنأ وألصقها يف مكان إنسان ذنأصلم  مثالً

ميكن  إذ ، املرقعنسانيالم ذلك اإلإجيوز  النه إ :وال يقال، هذنأ له احلق يف استرجاع  فإن،ذا الترقيع

  . مل بالبنج وحنوهرفع األ



٢٠٦

كانت اخلياطة  إذا نه أفالظاهر،  بأعضائهالترقيع أو حمترم يف اخلياطة  غرينساناإل كان إذا أما

  . ينايف احترامه جاز ذلك أراد سحب اخليط واجلزء منه ال إذا فيما وحنوها

 أو مثالًمنا الواجب إو ،جترحيه أو جيوز التمثيل بغري احملترم ال إذ ،مل جيزكان ينايف احترامه  إذا أما

هم وجرحهم بغري ؤيذاإجيوز  والالئط وما أشبه ال فالكافر احلريب واملرتد الذي جيوز قتله، اجلائز قتله

  . وجه بعضهم غري احملترم يف قبال احملترم غري ظاهر الإطالقف، الكيفية الواردة من الشرع يف قتلهم

خيف من نزعه ن إ دمياآل(: س مبا ذكره املسالك بقولهأب ال أنه فقد علم مما تقدم، وكيف كان

الغاصب ى من املرض والشني مل يرتع وعل )١(التيمم إىل غريه من احملذور اوز للعدول أو ،تلفه

  . )٢()قيمته

ذراً يف عدم وجوب الرد  ع)٣(مكان منع جعل مسوغ التيممإب(: أما ما أشكل عليه اجلواهر بقوله

فمع ، استلزم الضرر عليه واملشقة وإن حوال يف الرداأل عرفته من تكليف الغاصب بأشق ما و،هنا مطلقاً

ى خيش أو ، هلا)٤(جاز التيمم وإن ،منه التلفى وكان يف نزعه مشقة ال خيش قد خاط به جرحه أنه فرض

هو الذي أدخل الضرر عليه باختياره  ألنه ،حوالأللزاماً له بأشق اإ يتجه تكليفه بذلك ،الشني من نزعه

نعم قد يتجه ذلك مع ، دليل عليه واحتمال الفرق بني الضرر املايل وغريه ال، الغصب الذي مقتضاه ذلك

   .ىانته )٥()النفس الذي يسقط معه خطاب الردى اخلوف عل

 أن املسألة السابقة  يفوقد تقدم، حوالدليل بأن الغاصب يؤخذ بأشق األ ال إذ ،ظاهر الوجه غري

  هو ألنه ( :فقوله، يف املقام  حمكم حىتضرر الدليل 

                                                

.إىل القيمة: يف األصل) ١(

.١٧٨ ص١٢ج: مسالك األفهام) ٢(

.مسوغ القيمة: رمبا الصحيح) ٣(

.جاز القيمة: رمبا الصحيح) ٤(

.٨١ ص٣٧ج: جواهر الكالم) ٥(



٢٠٧

يكون املاء عليه  أنه  يعلمإنسان ذهب فإذا،  حمل منع)الذي أدخل الضرر عليه باختياره الغصب

ر بنفسه اختا ألنه  ويغتسلأبأنه يتوض فهل يقال، مثالًوكان الذهاب حراماً  ضرراً يف مكان باختيار نفسه

  .سلوك هذا املسلك

 إذا لكنه، نفسه عامداً عاملاً عاصياًى  مقدمة الضرر علنسانمثلة اليت فعل اإلغري ذلك من األإىل 

 خارج عما عاد غري باغ والومسألة ، وجه للقول جبوازه ه ال فإن،أراد أداء التكليف الشرعي تضرر

  . حنن فيه

 ،واجباًوخاف من تلف نفسه فعل احملرم ، عادياً أو كان باغياً إذا بأنه: فقد قال الفقهاء ومع ذلك

  . يعاقب يف غري الباغي والعادي بينما ال، وكان معاقباً بسوء اختياره

ه إذنخاط جرح غريه ب وإن ،فالضمان مستقر عليه خاط جرح نفسهن إنه إ( :نعم قول املسالك

   .ىانته )املباشر ىجود قراره عل واأل،كان قرار الضمان عليه: قيل، وهو عامل بالغصب

 نسانوكان ذلك اإل، اً طعام غريهإنسانلو كان غاصب أطعم  إذ ،غري ظاهر الوجه يف فرعه الثاين

كان ملالك اخليط  وإن ه فإنوهنا كذلك، الذي أطعمى عل ال أكلالذي ى عاملاً كان قرار الضمان عل

، هو الذي صرف مال الغري ألنه ،حاروى قرار الضمان عل إالّ أن الرجوع إل كليهما على سبيل البدل

قدام املباشر إو، عمروى عل زيد الى لعمرو عاملاً كان قرار الضمان عل  زيددارى أعط إذا نهأب: وهل يقال

  . يوجب قراراً عليه ال

  . يشمل املباشر )١(من أتلف: يقال ال

                                                

. ٢ ح من أبواب الشهادات١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



٢٠٨

  .  هذا باملباشرة وهذا باالستهالك،كالمها أتلفا: نه يقالأل

  : ضربنيى دمي فعلوأما غري اآل(: الكمث قال املس

  .ينتفع به مع ذحبه ه ال فإن،دمي واحلكم فيه كاآل، غري املأكول:أحدمها

نه إ ،كان للغاصب فوجهان وإن ، كان لغري الغاصب مل يرتع حلرمة روحه فإن،املأكول: والثاين

 إطالقالذي يقتضيه مها وهو أظهرو، مكان اجلمع بني احلقني وهو جائز الذبحيذبح ويرد اخليط إل

تالفه إنفاق عليه ومينع من وهلذا يأمر باإل، للحيوان حرمة يف نفسه ألن ،غري املأكول املصنف املنع كما يف

   .ىانته )١(هكلأل إالّ عن ذبح احليوانى  )صلى اهللا عليه وآله(أنه  يفقد رو، كللألبغري الذبح 

  وقد،شعره ووبره وما أشبه وفاالنتفاع جبلده، ذحبه ينتفع به مع أيضاًغري املأكول ن إ :وفيه أوالً

والذباحة تبعاً لغري واحد من الفقهاء جواز ذبح احليوان غري املأكول واالنتفاع مبا  ذكرناه يف كتاب الصيد

  . ينتفع به منه يف غري احملرم شرعاً

 مثالً، الذبح جيوز حىت الف وإالّ ،سرافاًإفيما مل يكن ضرراً و أنه ما ذكرناه سابقاً من نعم يأيت هنا

كان يف مورد  إذا وكذلك، ه ضرر فإنمبقدار عشرة إالّ ذبح ال ينتفع بأجزائه إذا ة مائىسد الذي يسواأل

  . سرافاًإ

، ريق رد الغصبط ألنه سراف وضرر وكان للغاصب ألزم بالذبحإمل يكن  إذا يف املأكول: وثانياً

ذا كان لغري الغاصب كان إو، سراف والضرر غري جائزاإلأن  قد تقدم إذ ،كان أحد الثالثة فال إذا أما

كان  الّإو، يكن عاملاً بفعل الغاصب وعامداً بقبول ذلك مل إذا فيما يذبح حيوانه ال أنه سلطنتهى مقتض

  كالغاصب وحينئذ 

                                                

. ٣ س٢٥٩ ص٢ ج:املسالك) ١(



٢٠٩

  . من كان له احليوان ىل إال، البدل الغاصب يف إىل يرجع املغصوب منه

 ما جيوز ذحبه إلزامه بشراءمكان إ ب:وثانياً( :املسالكى ول اجلواهر علوبذلك يظهر وجه النظر يف ق

ضرر  إىل  ذلكىأد وإن ،غريه مقدمة لذحبه ونزع اخليوط منه أو ،كان للغري مأكوالً إذا من احليوان

 ) واضحة املنعكلحرمته لغري األى ودعو، له جيوز ذحبه من احليوان الذي لزامه بذبح ماإ عن فضالً، عليه

   .ىتهان

  .مواضع للتأمل واملنع ن فيهإف

  فإن،كان حمترماًوإن ( :وقد تبني مما تقدم مواضع النظر يف كالم احملقق الرشيت والذي منه قوله

   .ىانته )مل جيب بل مل جيز الّإو،  وحنوه وجبكلض األركان ذحبه شرعاً مأذوناً فيه لغ

بل قد ،  باملالك وذلك مرفوع كما تقدمضراريكون مع اإل  يف الذبح شرعاً قدذناإلن إ :ذ فيهإ

  . اعترف هو بذلك يف بعض املسائل السابقة

تالفه بغري التذكية كاخلرتير والكلب إحمترم من احليوان وهو ما يصح  وأما غري(: اجلواهر قال يف

لزاين وا بل، عن فطرة بل واملرتد، ويلحق ما الكافر احلريب، يبايل الكه ونزع اخليط منه العقور فال

  . احملصن وحنوهم ممن هو غري حمترم النفس

واحتمال عدم اجلواز باعتبار كون احلد ، اخلياطة بردة وحنوها بعد وكذا لو عرض عدم احترامها

ضرورة عدم  ،ىكما تر، قوالبعض األى حوال عل وعدم جواز قتل احملارب يف بعض األ،ماموظيفة اإل

   .ىانته )يف احملارب ي وحنوه جير،النفس زم ملوت غري حمترمأخذ ماله املستل بل هو، كون ذلك من احلد

  . وفيه مواضع للنظر

   إالّ إذا ،جيوز قتله ميلك لكنه ال كان ال وإن اخلرتيرن إ :ذ يرد عليه أوالًإ



٢١٠

جواز قتل احليوان ى فأي دليل عل الّإو، ضراره من باب قتل املؤذيإفساده وإى كان وحشياً خيش

  . أيضاً املنع عن قتل احليوان شاملة للخرتير أدلةبل ، غريمها خرتيراً أوو  أقرداً كان، مطلقاً

بل هو أخذ ماله املستلزم ملوت غري (: فقوله، ا بأي حنو كانمجيوز قنله الزاين واملرتد الن إ :وثانياً

  . غري ظاهر الوجه كما تقدم )النفس حمترم

  . مطلقاً  ونائبه المما اإلإذنب الّإجيوز قتله  الكافر احلريب ال: وثالثاً

 دمي غري احملترماآلأما (:  حيث قال،الكرامة عن مجع ومنه ظهر وجه النظر فيما حكاه مفتاح

وبه جزم  .خيف منه التلف وإن خراجهإجيب  أنه حيضاقرب كما يف التذكرة واإلاألف، كاملرتد عن فطرة

ى ت الردة علأوكذلك احلال لو طر ...فوتوقف فيه يف جامع املقاصد كاملصن، يف التحرير وهو يف حمله

  . آخر كالمه إىل )١() نص عليه يف التذكرة،وحكم احلريب حكم املرتد، اخلياطة

  

                                                

.حلديثة ط ا٢٨٩ ص١٨ج: مفتاح الكرامة) ١(



٢١١

ختريق الثوب  أو ،ولو حدث يف املغصوب عيب مثل تسويس التمر(: قال يف الشرائع ):٢٠مسألة (

  . )رشرده مع األ

يرد القطع مع  ميلكه بل ثوب قطعاً ملولو قطع ال: (الكرامة يف شرح القواعد وقال يف مفتاح

كان نقرة فضرا  أن مثل، عن صفته اليت هو عليها غريه غصب شيئاً مث أنه إذا يريد( :لفظه ما) رشاأل

اً كما يف التذكرة يف موضع إمجاع مل ميلكه ،ثوباً فقطعه  أو،دقيقاً فعجنه أو، حنطة فطحنها أو ،دراهم

وظاهر السرائر يف مسألة غصب ، علمائنا إىل  موضع آخر حيث نسبهواملسالك وظاهر التذكرة يف، منها

رشاد والسرائر والتحرير واإل اخلالف واملبسوط والغنية وباحلكم صرح يف .احلب والبيض يف موضع منها

 ،)نقص عند علمائنا كما يف التذكرةن إ رشبل يرده مع األ، والدروس وجامع املقاصد وجممع الربهان

  . آخر كالمهإىل 

وجوب رد ى مقتض بل هو،  بقسميه عليهمجاعبل اإل، بال خالف أجده فيه بيننا(: ويف اجلواهر

  ).مجاعاملستفاد من العقل والكتاب والسنة واإل فات منه املغصوب وضمان ما

  . رش وبني أخذ البدلللمغصوب منه اخليار بني االسترجاع واألن إ :يقال أن يبعد هذا ولكن ال

وذلك ملا ذكروه يف باب خيار العيب والغنب من ، واعد يف جعل السمسم شريجاً القإليهوقد أشار 

فال ، ضرار بهإرشه فتحميله عليه أأخذ  وإن يريد الشيء املعيوب  أحياناً النسان اإل فإن،ضرر الدليل 

، طيكون ضرراً مالياً فق أن يستلزم  الضرر ال فإن،فيه ضرره يكون الشارع محله ما ال أن ضرر يقتضي

  ، ينفعه ه ال فإنجيعله لنفسه ثوباً فقطعه الغاصب قباًء أن  كان له قماش يريدفإذا



٢١٢

يوجد من يشتريه منه ليشتري قماشاً جديداً ليقطعه  وال، يريد القباء ال ألنه التفاوتى ن أعطإو

  . فتحميله عليه ضرر عليه، ثوباً

مع  ميكنه بيعه وتبديله ولو سوس والينفعه التمر امل ه رمبا ال فإن،وكذلك يف مثل تسويس التمر

 أن له أنه هذا القولى بل مقتض، ضرار بهإفتحميله عليه ، التمر الصحيح لينتفع به إىل عطاء التفاوتإ

مشتري  ال أنه اً معإطالقفال ينفعه هذا القماش ، مل يكن تفاوت إذا يأخذ القماش املقطع بدون تفاوت

  . القماش غري املقطع وبني تفاوت بني القماش املقطع قباًء  يكنمل إذا كما، يبدله بقماش ينتفع به حىت

ذلك ى  علضرر الوقد عرفت ورود ، ذكروه من الدليل ما إىل  مستندمجاعاإل أن ومن الواضح

  . الدليل

الكتاب والسنة قد  ألن ، فغري ظاهر)يستفاد من العقل والكتاب والسنةنه إ( :أما قول اجلواهر

  .ريف مورد الضر فيهما حىتوال داللة ، تقدما

 ،رشأمل يكن  إذا رشأخذ بال له اخليار بني األ أن قربفاأل، مبا ذكروه والعقل قاض مبا ذكرناه ال

  . قيمةً أو مثالًالغاصب وأخذ بدله  إىل وبني رده، رشأكان  إذا رشمع األأو 

ظر يف كالم احملقق الرشيت الن املسائل السابقة يظهر وجه تقدم يف بعض ما إىل ضافةومما ذكرناه باإل

رش بقدر سواء كان األ، ميلكه أن رش النقصان ورد الباقي من غريأالغاصب ى وجب عل(: حيث قال

  .وجه له املعوض وال ومن اجلمع بني العوض أنه قد عرفت هناك إذ ،)ال القيمة أم

  وجد لو دخل لص دكان رجل ف أنه ،حنيفة أيب عن ابن جريرى وحك(: ويف مفتاح الكرامة



٢١٣

 انتبه صاحب الدكان كان للص  فإن،فصمد البغل وطحن الطعام ملك الدقيق ى، وطعاماً ورحبغالً

  . )١()اللصى ضمان عل الدفع عليه فالى  أت فإن،قتاله عن دقيقه

منا تعلق بذمة إو، ملا طحن الطعام خرج عن كونه ملكاً ملالكه أنه  إىلحنيفة نظر أبا كأن: أقول

القاعدة ختري صاحب الطعام ى مقتض أن حيث قد عرفت، يالئم الصناعة ذا الكالم اللكن ه، اللص البدل

  . فلم ميلك اللص الطعام مبجرد ذلك، البدل إىل وبني االنتقال، رشأكان هنالك  إذا رشخذ مع األبني األ

 ،يضمن قيمة املغصوب: الشيخ قال، ولو كان العيب غري مستقر كعفن احلنطة(: الشرائع قالن إ مث

  .)رش الزيادة كان حسناًأمث كلما ازداد دفع ، رش العيب احلاصلأولو قيل برد العني مع 

فهو كأنه  التلف ولو ترك حباله لفسدى  بأنه مشرف عل،عنه ملذهبه يواستدل الشيخ كما حك

  . تالف

ح يضارشاد واإلعن التذكرة واملختلف واإل يوحك  كما ذكره الشرائع،أما القول املقابل للشيخ

لما جتدد نقص يف كمث ، رشه وقت الدفعأن املالك يأخذه ويأخذ  أ فهو،جممع الربهان وجامع املقاصدو

  . يستقر النقص رشه حىتأاملستقل رجع ب

ورد قول ،  متكن بسهولة ففيه تردد فإن،مل يتمكن املالك من العالج إذا قيده مبا أنه خريوعن األ

 إىل وحيتمل دفعه: بعد ذلك احتمله قالنه إ  مث،التلف  إىلكان قد يؤول وإن الشيخ بأنه ليس بتالف

  . مبرتلة التالف ألنه الغاصب وأخذ البدل

وهو كتسوس التمر وخترق ، ذكرناه يف املسألة السابقة هذه املسألة هو ما القاعدة يفى مقتض: أقول

  . الدليل يف كليهما واحد ألن ،الثوب

                                                

. ط احلديثة٢٠٢ ـ ٢٠١ ص١٨ج: مفتاح الكرامة) ١(



٢١٤

ن إ :لكن قد يقال(: ذكره اجلواهر قال  فريد عليه ما،دةرش الزياأبأنه كلما ازداد دفع : أما قوهلم

تقومي احلنطة صحيحة بكذا ومعيبة بالعيب  معىنى رش عيب سار علأمنا هو إ رش الذي دفعه الغاصباأل

هو حينئذ كرجوع املشتري  إذ ،جتدد بعده  فال وجه لضمان ما،فهو كمال حق املالك، املزبور بكذا

، البائعى وجه يكون ضمانه عل ى يف الثالثة علهحدوث فرض سبقه أو بور لوالبائع مبثل العيب املزى عل

  . وجه له فال وهو كما ذكره .ىانته )املنعواضحة  أيضاًالتزام ذلك فيه ى ودعو

رش الذي ذكره ذلك الوقت ال األ إىل رشأخذ األ إذا فيما أنه يكون مرادهم أن يبعد لكن ال

  . بينهما ينزاع معنو فال، ذكروه ما ذكره اجلواهر ال ام رش هواألى كان مقتض وإن ،اجلواهر

  احلنطة حىتكما لو بلّ، ولو كان العيب غري مستقر(: يف قول القواعد حيث قال وبذلك ظهر ما

رد ى قواألف، يريده  مصري اهلالك ملن ال فإن،أومن التمر والسمن حلواًء، اختذ منها هريسة أو تعفنت

رش أالعني و ة بدفعءمن حصول الربا  ينشأإشكالى عل ،شيئاً ضمنهوكلما نقص ، رشالعني مع األ

السبب املوجود  إىل ومن استناد النقص، يتلف أن  إىليعانده املالك بعدم التصرف فيه أن فيجوز، النقص

   .ىانته )يف يد الغاصب

  :احملقق الرشيت نقل يف املسألة ثالثة أقوالن إ مث

  . للشيخ: األولالقول 

  : قال أن  إىل،تأخر عنه حقق وأكثر منللم: والثاين

   نظراً، ودفع القيمة مع العني، اهلالك إىل تقومي العني املشرفة: وثالثها(



٢١٥

وهذا الوجه ذكره يف ، وجه لتضمني الغاصب فال، حدوث العيوب املتجددة يف يد املالكإىل 

بب الضمان املوجب يقتضي كونه متام احلق مع وجوب س فه بأن وجوب رد احلاصل الاملسالك وضع

  . آخر كالمه إىل ،)للسراية

ويف املسألة وجه (:  قال، عبارته املوجودة هي هذه فإن،املسالك مل يذكر ذلك أن لكن الظاهر

جيب غريه حينئذ  وال، متام احلق ألنه ،حني دفعه إىل رش النقص املوجودأدفع ى  وهو االقتصار عل،آخر

يقتضي كونه متام احلق مع وجود سبب  وجوب احلاصل الويضعف بأن ، فال جيب شيء آخر بعد ذلك

   .ىانته )الضمان املوجب للسراية

 أنه  ال) مضمونأيضاً كلما ينقص شيئاً فهو(: منا هو يف قبال قوهلمإنك خبري بأن كالم املسالك إف

  . كما ذكره احملقق الرشيت، دفع القيمة مع العني قال

يفصل بأن يقال سراية العيب الذي حصل  أن وميكن(:  الثالثةقوالاأل احملقق املذكور قال بعدن إ مث

وأما العيب السماوي فسرايته غري ، باعتبار التسبيب ال باعتبار اليد، من فعل الغاصب مضمونة عليه

 إىل فعله بل إىل مستند العيب املتجدد ليس حدوثه حال كون العني يف يد الغاصب وال ألن ،مضمونة

خبالف سراية العيب احلاصل من ، سراية العيوب السماوية مضمونة عليه أن ىلوال دليل ع، عيب مساوي

  . آخر كالمه إىل )املسببى  التسبيب يقتضي ضماا علأدلة  فإن،فعله

املسألة كما  ما يف إىل منا هو ضم شيء خارج عن املسألةإو،  يف املسألةهذا ليس تفصيالًن إ :وفيه

   .ىخيف ال

ن إ( : قال،بأس به  تبعاً للمحقق الرشيت والشهيد الثانيني وهو ما النعم بعد ذلك ذكر كالماً

  العيب  إىل يرتل أن  يف هذا املقام البدصحاب كلمات األإطالق



٢١٦

صالحه إسراية العيب الذي يتمكن من  أن لوضوح، يتمكن املالك من عالجه غري املستقر الذي ال

باستناد العيب  صالح أوىلكه اإلاملالك بتر ألن ،بالذي أحدث يف يد الغاص األولالعيب  إىل غري مستند

ختلل الفعل االختياري بني السبب وبني التلف يوجب سلب  أن باب التخلل من قلناه يف وهذا ما، إليه

 ذلك أيضاًمراد الفقهاء  أن والظاهر ،ىخيف وهو جيد كما ال، اخر كالمه إىل )املسبب إىل االستناد العريف

  . مطلقاً ال

بل ،  ميكن منع عدم الضمان يف اجلرح:قلت(: م وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قالومنه يعل

 ةالسراية مع ترك املداوا نأل: قال، مات جرحه فترك املداواة حىت  اخلالف بعضهم عن الضمان لوىنف

ترك  أو ،نعم لو فصده الفصاد مداواة ملرضه بأمر الطبيب فترك شده. اجلارحى ضمون علاجلرح امل من

ى ضمان عل ال أنه رشاد والتلخيصوالتحرير واإل فخرية الكتاب، الدم فمات نزف كل منهما شده حىت

فهو كغريه من ، سراية اجلرح إىل واستشكل فيه الفاضل يف القصاص من استناد املوت .الفصاد

   .ىانته )األولكل حال فما حنن فيه من ى وعل، اجلراحات اليت حيمل اروح مداواا

  . ما عرفتى وجه لذلك عل الإذ 

  . )يضمن تفاوت القيمة السوقية  وال،ولو كان املغصوب حباله رده(: قال يف الشرائع

ه  فإن،درهم إىل وقد عادت قيمته، لو غصب ما قيمته عشرة ورده حباله كما(: وقال يف املسالك

  الفائت رغبات  ألن ،غري مضمون عند أكثر أهل العلم



٢١٧

  . )به ىأت وقد، فالواجب ردها، ه عينه موجودة فإنبشيء من املغصو الناس ال

مخسة مثّ اخنفض السوق فعادت  إىل بالءولو عادت قيمته باإل(: وحنوه يف ذلك كالم القواعد قال

  .)الباقي نقص بالسوق من يغرم ما وال، بالءلزمه مع الرد اخلمسة الناقصة باإل، درهم إىل قيمته

  . أيضاًجامع املقاصد الكرامة عن التذكرة و ونقله مفتاح

كانت  ما إىل فات القيمة مثّ عادت إذا خصوصاً، خالف أجده فيه بيننا بال(: وقال يف اجلواهر

   .ىانته )نعم لو كان التفاوت بسبب نقصان يف العني ضمن ذلك، وقت الغصب

يعه  غصبه وهو يسوي عشرة ويريد املالك بفإذا، القاعدة ضمان التفاوتى تضقم أن لكن يرد عليه

ه يلزم عليه رد العني مع تسعة  فإن، وتسوي قيمته درهمإليهضرار املالك عرفاً حيث رده إمما سبب 

غتصبه احيث  وأي فرق بني هذا وبني رده اجلمد يف الشتاء، هو الذي أضر املالك ذا القدر ألنه ،دراهم

وقد ذكرنا ، للماء قيمة مرتفعة أو رده املاء على النهر حيث اغتصبه يف مكان شديد احلرارة ،يف الصيف

  . لة املاء واجلمدأكما ستأيت مس، ينفع املقام يف مسألة غصب احلر ما

يتجه نه إ :بل قد نقول( ):يكفي رفع يد املالك وال( :عند قول العالمة، قال يف مفتاح الكرامة

ضرار املنفي دق اإلفنقصت قيمته مع بقاء العني وصفاا لص، منعه من بيع متاعه يف السوق إذا الضمان

  . )والشهيد يف بعض فتاواه حكم بالضمان يف ذلك (:قال أن ىلإ) شرعاً

  . كان مثلياًن إ  تلف املغصوب ضمنه الغاصب مبثله فإن:قال يف الشرائع

  وغري احليوان جيب ضمانه باملثل (: المةعويف مفتاح الكرامة عند قول ال



٢١٨

بسوط والوسيلة والغنية والسرائر والشرائع والنافع وسائر كما يف اخلالف وامل( :قال ،)ن كان مثلياًإ

 يأخذونه يف اجلميع ،بل وغريها، وبه طفحت عبارام يف أبواب املعامالت، الرياض إىل تأخر عنها ما

 .ظاهر كشف الرموز وصريح الرياض نفي اخلالف فيه ويف،  عليهمجاعويف جامع املقاصد اإل، مسلماً

ن إ :ه قال فإن،من ابن اجلنيد ما يظهر إالّ ،ضمان املثلي مبثلهى  علصحابطبق األأ: وقال يف غاية املراد

   .ىانته )ولعله يريد القيمي :قال، رضي صاحبهن إ مثله تلف املضمون ضمن قيمته أو

بل ، كما اعترف به بعضهم، خالف معتد به أجده فيه بال(: ويف اجلواهر عند قول املصنف املتقدم

  . )ماً يف سائر أبوابه أخذه مسلّإليه يه كما يومهو من قطعيات الفق

 عدا دلةلكن مل نعثر يف شيء مما وصلنا من األ(: قال أن  إىل،) عليهمجاعاإل(: ويف جامع املقاصد

  . )العرف بعد انتفاء الشرع إىل املثلي والقيمي عنواناً فريجع فيهما كغريمهاى  على والفتاومجاعمعقد اإل

 أخذت حىت اليد ماى علهناك مثل  أن كما،  بلفظ املثل والقيمةهناك نصوص وردت: أقول

 املثل ألفاظفمن ، )٢(الغصب كلّه مردودمثل  و،)١(له ضامن من أتلف مال الغري فهوومثل ، تؤديه

  . )٣(عليكمى اعتد عليكم فاعتدوا عليه مبثل ماى فمن اعتد: تعاىلقوله 

                                                

. ٢ ح من أبواب الشهادات١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

. ٤ ح من األنفال١ الباب ٣٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ٣(



٢١٩

  . )١(اوجزاء سيئة سيئة مثله: وقوله سبحانه

  . )٢(وا مبثل ماعوقبتم بهإن عاقبتم فعاقبو: تعاىلله ووق

السوق فيولدها مث  الرجل يشتري اجلارية من: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال،وعن زرارة

،  جاريته ويعوضه مبا انتفعإليهيرد : فقال ،ا جاريته مل يبع ومل يهبأ ىجييء الرجل فيقيم البينة عل

  . )٣(معناه قيمة الولدن أك: قال

جارية ى يف رجل اشتر ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ناأصحابعن بعض ، وعن مجيل بن دراج

  . )٤(ويأخذ الرجل ولده بقيمته، يأخذ اجلارية صاحبها: قال ،فأولدها فوجدت اجلارية مسروقة

ق املسلمني وة من س جاريىرجل اشتر: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،وعن زرارة

يقبض : قال ،ذلك البينةى وأقام عل، ا لهأأباها يزعم ن إ مث، ه فولدت منه أوالداًأرض إىل فخرج ا

  . )٥(أصاب من لبنها وخدمتها ويعوضه يف قيمته ما،  اجلاريةإليهولده ويدفع 

ية من السوق يف الرجل يشتري اجلار، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن مجيل بن دراج

ويرجع ،  املبتاع قيمة الولدإليهويدفع ، يأخذ اجلارية املستحق: قال ،مث جييء مستحق اجلارية، فيولدها

  . )٦(من باعه بثمن اجلارية وقيمة الولد اليت أخذت منهى عل

                                                

. ٦٠اآلية : سورة احلج) ١(

. ٢ حيد واإلماء من أبواب نكاح العب٨٨ الباب ٥٩١ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(

. ٣ ح من أبواب نكاح العبيد واإلماء٨٨ الباب ٥٩٢ ص١٤ ج:الوسائل) ٣(

. ١ ح من أبواب نكاح العبيد واإلماء٨٨ الباب ٥٩٢ ص١٤ ج:الوسائل) ٤(

. ٤ ح من أبواب نكاح العبيد واإلماء٨٨ الباب ٥٩٢ ص١٤ ج:الوسائل) ٥(

. ٥ حالعبيد واإلماء من أبواب نكاح ٨٨ الباب ٥٩٢ ص١٤ ج:الوسائل) ٦(



٢٢٠

وخرجت ، كذا وقصر ابن هبرية ذاهباً وجائياً بكذا إىل ريت بغالًتأك:  قال،والد أيب ويف صحيحة

فتوجهت حنو ، النيل إىل صاحيب توجه أن فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خربت،  طلب غرمي يليف

: قال أن  إىل،الكوفة إىل فاتبعته فظفرت به ورجعت، بغداد إىل توجه أنه فلما أتيت النيل خربت، النيل

، النيل إىل الكوفةله عليك مثل كراء البغل ذاهباً من ى أر: فقال ،)عليه السالم(  أبا عبد اهللافأخربت

قد : قلت: قال، ياهإالكوفة وتوفيه  إىل ومثل كراء البغل من بغداد، بغداد إىل ومثل كراء البغل من النيل

نفق أليس كان  أو أرأيت لو عطب البغل: فقلت، نك غاصبال أل: قال ،علفته بدراهم فلي عليه علفه

عليك : فقال ،عقر أو دبر أو  أصاب البغل كسر فإن:قلت، قيمة بغل يوم خالفته، نعم: قال ،يلزمين

حيلف هو  أن ماإ، أنت وهو :قال ،فمن يعرف ذلك: قلت، بني الصحة والعيب يوم ترده عليه قيمة ما

يأيت صاحب البغل  أو، القيمة لزمك ذلكى  رد اليمني عليك فحلفت عل فإن،القيمة فتلزمكى عل

  . احلديث )١(كذا فيلزمك وذاكى قيمة البغل حني أكتر أن بشهود يشهدون

 أيب عن، سالمعن دعائم اإل،  من مستدرك الوسائل،يتعلق بأبواب كتاب الغصب ويف نوادر ما

 كان قد  فإن،اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتهاإذا  :قالنه إ) عليه السالم(جعفر 

فالغاصب ضامن ، ن النفاس فماتت مىمث استحقها صاحبها فأخذها وهي حبل ها فعلقت منهأوط

  . )٢(لقيمتها

   أو ،قطع شجراً أو، فيمن قتل دابة عبثاًى قضنه إ) عليه السالم(املؤمنني  وعن أمري

                                                

. ١ ح من كتاب الغصب٧ الباب ٣١٣ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح من نوادر كتاب الغصب٩ الباب ١٤٧ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



٢٢١

وضرب جلدات ، يغرم قيمة ما استهلك وأفسد أن راً عور بئراً أو أو ،هدم بيتاً أو، أفسد زرعاً

نقص  وما أصاب من يمة فعليه ما،  وال أدب ومل يتعمد ذلك فعليه الغرم وال حبسأ أخط فإن،نكاالً

  . )١(من مثنه

  :يشبه هذين اللفظني مجلة من الروايات ما وكذا ورد يف

مال  أو فيمن نال من رجل شيئاً من عرض :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن الدعائم مثل ما

 مل يعرف  فإن،العوض منها ىفوا املغتصب أعطوإن  :قال أن  إىل،وجب عليه االستحالل من ذلك

  .)٢(فعل  مماعز وجلاهللا  إىل تاب و،املساكني والفقراءى أهلها تصدق ا عنهم عل

  : خر تقدم بعضهاأروايات إىل 

من أخذ عصا ، يأخذن متاع أخيه جاداً وال العباً ال:  قال)صلى اهللا عليه وآله(مثل ما عن النيب 

  . )٣(أخيه فلريدها

دخل عليه رجالن  إذ  يوماً)عليه السالم(  أيب عبد اهللاكنت عند: قال ،خللفاينعن ا،  الشيخىروو

، نعم مها من مواليك: قلت ،أعرفتهما: )عليه السالم ( أبو عبد اهللافقال، ناأصحابمن أهل الكوفة من 

كان  نهإ جعلت فداك: فقال له أحد الرجلني ،العراق من موايلّهللا الذي جعل أجلة  نعم احلمد: فقال

فأخذ املال ومل ، وله بذلك ذكر وحق وشهود، بين عمار الصوارف بالكوفة إىل مال لرجل ينسب يعل

  وذلك ، ةءأخذت منه برا وال، وال كتبت عليه كتاباً،  باحلقراسترجع منه الذك

                                                

. ٦ ح من نوادر كتاب الغصب٩ الباب ١٤٧ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٢ ح من نوادر كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ٦ ح من نوادر كتاب الغصب١الباب  ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



٢٢٢

وأعقب ، فمات واون بذلك ومل ميزقها، ق الذكر باحلق الذي عندكمز: وقلت له، ين وثقت بهأل

وأقاموا العدول فشهدوا عند ، وأخرجوا بذلك الذكر باحلق، طالبين باملال وراثه وحاكموينن  أهذا

بشراء  يخواننا ابتلإوهذا رجل من ، وقبض القوم املال، قاضي الكوفة معيشة يل يفباع عل، احلاكم

 ييرد عل  أنوقد سألوه، ورثة امليت أقروا بأن املال كان أبوهم قد قبضهن إ مث، معيشيت من القاضي

 ، عن هذا)عليه السالم(  أيب عبد اهللاتسأل عن أن حبأين إ: فقال، جنم معلومةأمعيشيت ويعطونه يف 

   ،جعلت فداك كيف أصنع: فقال الرجل

: قال، وخترج يدك عنها، صاحبهاى وترد املعيشة عل، الورثةى ترجع مبالك عل أن عليك :قال

أخذت من الغلة من مثر  يأخذ منك ما أن  له،نعم: قال ،كيطالبين بغري ذل أن  أنا فعلت ذلك لهفإذا

كان من زرع زرعته  ما الّإ، ترد كل ذلك أن كان مرسوماً يف املعيشة يوم اشتراها جيب وكل ما، الثمار

يفعل كان ذلك   مل فإن،وقت حصاد الزرع إىل يصرب عليك أن ماإو ما قيمة الزرعإ للمزارع  فإن،أنت

وكان الزرع له،  عليك القيمةله ورد .  

يكون ذلك  أو، له قيمة ذلك: قال ، كان هذا قد أحدث فيها بناًء وغرساً فإن جعلت فداك:قلت

بناء فقلع الغرس وهدم  كان فيها غرس أون إ جعلت فداك أرأيت: فقلت، احملدث بعينه يقلعه ويأخذه

 أخذ من غالا  رد مجيع مافإذا ،رضيغرم القيمة لصاحب األ أو، كان ما إىل يرد ذلك: فقال ،البناء

رض صاحب األى كذلك جيب عل، رد القيمة أو كان ما إىل  البناء والغرس وكل حمدثصاحبها وردإىل 

  صالح املعيشة من قيمة إخرج عنه يف  يرد عليه كل ماأن 



٢٢٣

   .)١(إليهكل ذلك فهو مردود ، ورفع الفوائد عنها، نفقة يف مصلحة املعيشة أو بناء أو غرس

: )عليه السالم(قلت للرضا :  قال،عن حممد بن الفضيل،  بيع الدين بالدينزويف باب عدم جوا

ما لفالن عليك فقد اشتريته   إيلّادفع: صاحب الدين فقال له إىل مث ذهب، رجلى ديناً على رجل اشتر

  . )٢(بقي عليه ما الذي عليه املال من مجيع ئوبر، صاحب الدين إىل دفع  قيمة ماإليهيدفع : قال ،منه

اهللا  صلوات(عن النيب ، عن آبائه، فعن جعفر بن حممد،  احلقبعض الروايات التعبري بأداءويف 

، أداء حقهى ذي حق حقه وهو يقدر على ومن مطل عل: قالنه إ ،يف حديث املناهي )عليهم أمجعني

  .)٣(فعليه كل يوم خطئية عشار

  .بوابلف األغريها من الروايات املوجودة يف خمت ىلإ

اليد ى عل: فقوله، أخذته اليد هو ما ألنه ،أمكنن إ يف الغصب جيب رد العني أنه وبذلك يعرف

تحول بسبب ي مل إذ نه ملك لصاحبهوأل، معناه أداء نفس ذلك املأخوذ ،)٤(تؤديه أخذت حىت ما

  . الغصب كله مردودإليه ألن ه ؤفيلزم أدا، الغصب عن ملكية صاحبه

 مل فإذا، مثله من القيمة إىل املثل أقرب إذ ،فالالزم رد املثل يف املثليات ميكن رد العني مل إذا أما

   إىل أقرب ألنه ،القيمة إىل رد املثل حتول ميكن

                                                

. ١ ح من نوادر كتاب الغصب٢ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٣ ح من كتاب الدين والقرض١٥ الباب ١٠٠ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح من كتاب الدين والقرض٨ الباب ٨٩ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

. ١٢ ح من كتاب العارية١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ٤(



٢٢٤

  .دامت العني موجودة القيمة ما أو فال حق له يف رد املثل وعليه، الشيء املغصوب

، حق له يف رد شيء آخر كما ال، ملثل موجوداًدام ا ذا تلفت العني ال حق له يف رد القيمة ماإو

  . عطائه الشايإه ال حق له يف  فإنغصب منه السكر إذا كما

 محاراً ولو بتلك مثالًالبغل  أن يرد بدل ال، كان الالزم رد القيمة، يكن املثل موجوداً مل إذا أما

 إىل مرميكن املثل انتقل األ ملأنه إذا   العرف يرون فإن،البغل من القيمة إىل احلمار ليس أقرب ألن ،القيمة

  . وقد تكرر يف الروايات السابقة لفظ القيمة، شيء آخر يساويه يف القيمة إىل ال، القيمة

  . ثالثة أقسامى الغاصب عل الصفات املوجودة يف التالف بيدن إ مث

البيضاء والسوداء وما و، يرانية كاحلنطة العراقية واإل،غراضما يؤثر يف املالية ويتفاوت األ :األوىل

  . شك يف اعتبار هذه الصفات يف املماثلة وال، أشبه

أصلها مال  مثالً  ككون العني املغصوبة،غراضالف األيؤثر يف املالية وال يف اخت ما ال: الثانية

 ال اعتبار ا يف املماثلة مور هذه األ فإن،أشبه ما أو زرعت يف بستان زيد ال يف بستان عمرو أو ،فالن

  .  يف عدم اعتبار مثل هذه الصفات يف باب املماثلةإشكالوال ، غراض ا األختتلفوال ، عرفاً

 وال، يكن فيها تفاوت عند عامة العقالء مل وإن ،غراض دون بعضض األعيتفاوت ا ب ما: الثالثة

وهل تعترب مثل  ،ال أميكون له قرن  أن وال يراد منها، الشاة يراد منها اللحم وحنوه مثالً، تؤثر يف املالية

  ال  أنه الظاهر ،هذه الصفات
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صالة عدم أولعل ، ال عند بعض خاص، العربة عند عامة العقالء يف املماثلةحيث إن ، اعتبار ا

 تلك اخلصوصية ملى  أصر املالك املغصوب منه علفإذا، العقالئية بالذمة هي احملكم تعلق اخلصوصية غري

  . تقدم يف القسم الثاين كما، العقالئية طلب اخلصوصية غري إذا  استجابتهيلزم كما ال، يلزم استجابته

 ،ويبذل يف مقابلها املال يؤثر يف املالية  منها ما،أقسامى اخلصوصيات عل(: قال احملقق الرشيت

الغرض لكنه مما يتعلق به ،  ما ال يؤثر فيها شيئاًا ومنه،مثالً كاحلبشية يف العبد والبياض يف احلنطة وحنومها

 أو ال عند عامتهم،  عند آحاد العقالء وبعض أشخاصهمإليهواملراد به ما يكون مرغوباً ، العقالئي

 مثالًليس كذلك ككون العني املغصوبة  ومنها ما،  مثل ذلك يؤثر يف جهة املالية قطعاً فإن،أكثرهم

، س هلا حمل يف الشرع أصالً أمثاهلا أغراض سفهية لي فإن،حنو ذلك أو رثاً من زيدإ أو أصلها مال فالن

  . يؤثر شيئاً اشتراطها يف املبيع لغو جداً وال أن حىت

 العرفية ةاملساوا ألن ،خريشك يف عدم اعتبار القسم األ كما ال، األولوال شبهة يف اعتبار القسم 

 ،د العقالءملا ا من عدم الواقع عن، وصاف عرفاًوت مثل هذه األفاملطلوبة بني البدل واملبدل ال تفوت ب

  .أيضاًفصار غري معنت عند الشارع 

يف  فيقال،  يف التدارك هو جعل كل واحد من تلك اخلصوصيات عنواناً كلياًاألولعتبار اواملراد ب

  . وهكذا سائر اخلصوصيات، املستقر يف ذمة الغاصب العبد احلبشين إ :مثالً التالف احلبشي

وصاف واأل  اخلصوصياتتعماملقررة عدة املزبورة القا أن من، إشكالويف مراعاة القسم الثاين 

   خرج منه ،املوجودة يف التالف بأسرها كما ذكرنا
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يعوض ا شرعاً  موال الغري األ أن ومن، دلةوصاف املتعلقة ا غرض املالك سفهاً ختصيصاً لألاأل

عموم ى واجلمود عل،  يف الشرعأيضاًهلا بدل  ليس أنه فيكشف من، جيري فيها العقود املعاوضية وال

 )يظهر يف وجدان الفقيه من مهارته املخرج إالّ أن ،األول يقتضي دلةالقاعدة املزبورة املستفادة من األ

   .ىانته

وجه لعدم عموم  ال إذ ،فيه نظر )يؤثر شيئاً وال اشتراطها يف البيع لغو جداً أن حىت(: لكن قوله

 ليس داخالً ألنه ،مل يلزم مثل ذلك الوصف إذا :يقال ىتمرين حتالزم بني األ وال، دليل الشرط ملثل ذلك

  . شرط ذلك إذا يلزم حىت يف املثلية والعقالئية يف باب الغصب وحنوه ال

كانت العني موجودة يف مورد بدل احليلولة  وإن ،القيمة  سابقاً وجوب رد املثل أوإنا قد ذكرنامث 

  . واملسوس واملبتل وما أشبه

 أن ه بعد فإن،القاعدةى عنه هو مقتض يردبيلي فيما حكذكره املقدس األ ام أن ومما تقدم يظهر

   :حمصله أشكل فيما ذكروه من تعاريف املثل قال ما

 أحكاملفظ عليه  أنه والذي تقتضيه القواعد،  كثريةأحكام وهو مبىن، حتقيقه مشكل جداًن إ(

 إىل حيال أن رد اصطالح فيمكنذكر جم وما، وليس له تفسري يف الشرع،  والكتاب والسنةمجاعلإل

بل ينبغي ،  فالقيمةيكن أصالً مل  تعذر أو فإن، يؤخذ به، عرفاًمثالًهلذا ن إ يقال وهو كل ما، العرف

بل ، فرق بينها وبني الثوب بل ال، مطلق احلنطة عن الصنف اخلاص املتلف يجيز املتلف فال مالحظة مثل

   .ىانته )كان هلما أمثال عرفية إذا والفرس وغريمها

  خمالف ى تر لكن ذلك كله كما(: ذكره اجلواهر حيث قال يرد عليه ما وال
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مبالحظة ذلك  يقال أن فيمكن، صةا واخل وملا هو كضروري الفقه بني العامةبل،  بقسميهمجاعلإل

، مهاالسفرة امللتقطة يف الطريق وكان فيها بيض وحلم وغري ومر بالقيمة يف احليوانات واملنافعومالحظة األ

 ، فوق ذلك يراد املثل العريف بل هو شيءال أنه ،مر بالقيمة وله أمثال عرفيةوغري ذلك مما ورد فيه األ

وال مطلق املثل ، ال املماثلة من كل وجه املتعذرة،  له مدخلية يف مالية الشيءوهو املماثلة يف غالب ما

 املتساوية املتقاربة يف شياءيف األ إالّ يكون وهذا ال، العريف الذي يطلق مع وجود جهة الشبه يف اجلملة

وجد له مثل  وإن  أنهعتباراومن هنا كان احليوان قيمياً ب. واملعلوم ظاهرها وباطنها، الصفات واملنافع

،  اليت فيها قطع متجاوراترضبل واأل وكذا الثوب، ولكن مل يعلم باطنه املختلف أشد اختالف، عرفاً

املصطلح يف  املعىنى وفرض وجوب املثل املنطبق عل، عتبار االستيفاءا بواملنافع املختلفة كل االختالف

   .ىانته )النوع بل الصنفى  فلذا كان املدار عل،يوافق قواعد الشرع فراد البعض األ

كما ، يكون املراد املثل العريف أن أطلق املثل ومل يعني من قبل الشرع يلزم ملانه إ :ذ يرد عليه أوالًإ

الذي أطلق الشارع فيها  أو ، كسائر املواضع اليت أطلق الشارع فيها املثل،ردبيليذكره املقدس األ

  . وضوع العرف املرجع يف فهم ذلك امل فإن،موضوعاً ومل حيدده

 كثرياً من الفقهاء أطلقوا لفظ  فإن،ردبيليذكره املقدس األ  بقسميه خمالف ملاإمجاع النه إ :وثانياً

 قيمة ىيتساو تفسريهم باملثلي مبا أن وحىت، يفهم منهما عرفاً م أرادوا غري ماأومل يعلم ، املثلي والقيمي

  م أى يدل عل أجزائه ال
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  . يكون كما ذكره اجلواهر هو شيء فوق ذلك حىت، يريدون شيئاً خيالف العرف

 ال، أشبه والد وما كصحيحة أيب، مر بالقيمة يف احليوانيف بعض الروايات من األ مان إ :وثالثاً

  فإن،املراد بالقيمة القيمة يف مقابل املثل أن يستفاد منه أن ميكن ال بل، يستفاد منه قاعدة كلية أن ميكن

وقد ، التقابل بينهماى يكن هنالك قرينة عل مل إذا فيما، خراآلى املثل والقيمة كل واحد منهما يطلق عل

وليس  يذكر فيه مثل ما ألن ،)١( املثلدةإرا القيمة وإطالق )عليه السالم(مام الرضا تقدم يف حديث اإل

  . االصطالحى عل يبقيم

  . خالف وإشكال حمل أيضاً من القيميات رضكون الثوب واألن إ :ورابعاً

  . ما نقله عنه مفتاح الكرامةى  عل،الثوب مثلين إ :ولذا قال يف جامع املقاصد

 نقله مفتاح الكرامة القيمي ما وليس مراد الفقهاء غري العرف يف املثلي أن فمما يؤيد، وكيف كان

الذي يكون متساوي  أي ،لعل املراد التساوي املتعارف املعتد به عند أهل العرف(: ستاذ بقولهعن األ

  . )مثلي املتساوي كذلك غري وغري، جزاء عرفاً يكون مثلياًاأل

 فالظاهر ،وكيف كان(:  السيد العاملي حيث قال يف أواخر كالمههوما ذكرناه هو الذي استظهر

اللغوي غري  املعىن أن والظاهر، ليس للمثل تفسري يف الشرع إذ ،العرفى املدار يف هذه التعاريف علأن 

   املثل لغة هو  فإن،مراد

                                                

. ٣ ح من أبواب الدين والقرض١٥ الباب ١٠٠ ص١٣ ج:الوسائل) ١(
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املراد املساواة حبسب ن إ :وقالوا ،ييستو املشابه واملماثل يف اجلملة كما صرح به يف مسألة ال

 ،والثاين موجب لالحتاد،  موجود يف الكلاألول  فإن،وجوهمن مجيع ال من بعض الوجوه وال ال، العرف

  . آخر كالمه إىل ،)الظاهرى على سامح قضتساهل ومل يتمل ي إذا والعرف

 ليس معلوماً ظاهرها أيضاًاحلنطة  مثلن إ :ففيه، )املعلوم ظاهرها وباطنها(: أما قول اجلواهر

ريد العلم يف أ وإن ،يف املثلي الذي ذكروه حىتيتوفر  ريد العلم جبميع اخلصوصيات فالأ  فإن،وباطنها

  . يف احليوان اجلملة مما يعرفه أهل اخلربة فذلك موجود حىت

ى فالظاهر عدم صدقه عل، ريد التساوي بالكلياتأن إنه إ( :بعد ذلك يردبيلقول احملقق األ نعم

مجيع ما  والشعري وثل احلنطةم، ه خمتلفة يف القيمة يف اجلملةؤوأجزا إالّ من شيء ما إذ ، من املعرفشيء

 وإن ،وباجلملة التفاوت معلوم، يساوي عشرين وآخر،  قفيزاً من احلنطة يساوي عشرة فإن،مثلينه إ قيل

ريد مقداراً أ وإن ، وحنومهارض موجود مثل الثوب واألأيضاًريد التساوي يف اجلملة فهو يف القيمي أ

   .ىانته )اهولى خاصاً فهو حوالة عل

، والعرف حيكم بعدم اخلصوصية يف مثل، ثالثة أقسامى املثل عل أن ذكرناه سابقاً من  ما:فيه

 يف آخر كالمه) قدس سره (وقد أشار هو، وعدم املماثلة املطلوبة يف املقام يف مثل، واخلصوصية يف مثل

حنطة يؤخذ كل  وال،  كاحلنطةكل شيء يكون له مثل يف العرف يؤخذ بدالً(: حاصله ذلك فقال ماإىل 

وال تؤخذ الرديئة بدل اجليدة ، فتؤخذ اجليدة بدل اجليدة، أتلفها عرفاً وقيمةً بل احلنطة اليت هي مثل ما

  كان ثوب مثل ثوب آخر يف لونه  إذا بل، وبالعكس
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وكذلك الشأن يف املالعق ،  لهمثالًيفرق أهل العرف بينهما كان  حبيث ال، وصورته وقيمته

   .ىانته )ار وحنو ذلكوبشعار واألواملغارف واأل

 أيضاًاجلودة  ألن ، مطلقاًأيضاًيراد   ال)تؤخذ اجليدة بدل اجليدة(: قوله أن مع لزوم مالحظة

  .  خمتلفةأيضاًة ءالردا أن كما، خمتلفة

احملكم يف املوضوعات اليت مل  العرف هو  فإن،العرف كما تقدم إىل مرحالة األإلزوم : واحلاصل

  .  ونقصاًةًيتصرف الشارع فيها زياد

،  وحنو ذلك يف الروايات)أخذت ما(كلمة  وبل، )القيمة(كلمة  و)املثل(وقد عرفت وجود كلمة 

  فإن،أيضاًذلك  إىل قلنا بعدم داللتها لزم الرجوع أو ،لو مل تكن تلك الكلماتنه إ :يقال أن بل ميكن

ارع فيما يراه العرف كان وحيث مل يتصرف الش، التفصيل املتقدمى العرف يرون املثل مث القيمة عل

  . كما ذكروا مثله يف باب املعامالت وغريها، مضاًء لهإ

  . )قيمة أجزائهى يتساو وهو ما( :ف املثليي فقد قال يف الشرائع يف بيان تعر،وكيف كان

   ):قيمة أجزائهى تتساو وهو ما(: وقال يف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

التحرير  والرموز والتذكرة ة والسرائر واملسالك والنافع وكشفاخلالف واملبسوط والغني كما يف(

وكذا املصنف  زاد الشيخ وابن زهرة وقد. املشهور أنه ويف الكفاية، قيحنواملهذب البارع واملقتصر والت

 وما، دهان كاحلنطة والشعري وغريمها من احلبوب واأل:التعريف املذكور التمثيل بقوهلما يف التذكرة بعد

  . كأشبه ذل
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  .ه وتقاربت صفاتهؤما متاثلت أجزانه إ :وعن التحرير

  .  املتقارب الصفاتجزاء واملنفعةاملتساوي األنه إ :وعن الدروس والروضة

  .تعريف الدروس أقرب التعريفات إىل السالمةن إ :وعن املسالك والكفاية

  . ه يف احلقيقة النوعيةؤ أجزاىتتساو مانه إ :وعن غاية املراد

وزاد بعضهم ، وزن أو عن بعض فقهاء العامة تعريفه بأنه كل مقدر بكيل(نقل نه إ :رةوعن التذك

 بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه زادو، السلم يثبت بالوصف يف الذمة ألن ،اشتراط جواز بيعه سلماً

  .)١()صلنيببعض لتشابه األ

زاء النوع منه كاحلبوب واملراد بتساوي قيمة أجزائه تساوي قيمة أج(: مث قال يف مفتاح الكرامة

وقد نقضوه ، ونصفه يساوي نصف قيمته،  املقدار من النوع الواحد يساوي مثله يف القيمة فإن،دهانواأل

 رضاأل أو  ذراعاً من الثوب فإن، وفيه منع،وليسا مثليني  قيمة أجزائهما متساوية فإن،رضبالثوب واأل

  عرفاً قلنا مها مثليان والة حصلت املساوا فإن،شيئاًى يسو ال أو خر نصف درهمواآل، درمهاًى قد يسو

  .)٢()مانع

، خريف بعض عبائرهم ختالف مايف البعض األ ما أن ال، شيء واحد إىل اجلميع أشاروا أن والظاهر

  . وانما هي اختالف التعبريات

مل نقل  أو ،الشرع كما هو الظاهر سواء قلنا بأن لفظ املثل ورد يف، املثلي عريفن إ :وقد قلنا سابقاً

الفقهاء من حيث إن و،  وحنوه يستفاد منه املثلتؤديه أخذت حىت اليد ماى علن أب: منا قلناإو، بذلك

متخذين من العرف معياراً فيما ذكروه ، ذلك الشيء الواحد الذي يف أذهام إىل العرف فكلهم أشاروا

  . من التعريفات

                                                

.، الغصب يف األعيان املالية٣٨١ ص٢ج:  ط احلديثة، عن تذكرة الفقهاء١٤١ ص١٨ج: كرامةمفتاح ال) ١(

. ط احلديثة١٣٩ ـ ١٣٨ ص١٨ج: لكرامةمفتاح ا) ٢(
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فقد ، كل حالى وعل(: وأوردنا عليه قائالً، ناه عنهولذا رجع اجلواهر بعد قوله السابق الذي حكي

فيما ، ميكن لعقالء العرف احلكم مبثل له مساو هو الذي املثلي املصطلح أن ذكرنا ظهر لك من مجيع ما

ومل  املغصوب مثلي معيب ألن  ولو،ليس كذلك فهو قيمي وما، له مدخلية يف ماليته يف غالب صنفه

 مبعىن، املراد باملثلي يف كالمهم هو الذي له مثل أن فيكون احلاصل، يكن يف غالب صنفه معيب كذلك

وجه ى ال العرضية كاملكان والزمان عل، الذاتية له مدخلية يف ماليته من صفاته مساو له يف مجيع ماأنه 

  .)١()عداه قيمي وما، يكون غالباً يف صنفه

،  صنف الصنفأيضاًبل يشمل ، ليس االعتبار باجلنس والنوع والوصف فقط أنه ومما تقدم ظهر

  .وصنف صنف الصنف

منا كانت يف إ أنه الظاهر، نية وحنومها بكوا قيمية وليست مثليةم يف الثوب واآلإشكاهلن إ مث

 فال، أما يف مثل أزمنتنا حيث تعمل باملكائن،  باليدمورحيث كانت تعمل هذه األ، الزمان السابق

  .  يف كوا مثليةإشكال

النقود الورقية  أو ،سواء كان من الذهب والفضة،  مثليأيضاًلنقدين يف زماننا ا أن وبذلك ظهر

كما ظهر مما ، حيث اختالف السكة وحنوها الزمان السابق إىل استشكلوا فيهما بالنسبة وإن ،أشبه وما

قق  فحسب كما ذكره احملخبار واألمجاعباإل القيمية خارجة عن ذلك الن أ و،صل هو املثليةاأل أن تقدم

  . تعسرها أو منا يفيد القيمي بعد تعذر املثليةإ،  وحنوهالغصب كله مردودمثل  ألن بل، الرشيت

كيد  لزوم احلرج الشديد والضيق األهفي ولعل السر(:  قال، أعم من ذلكخباريريد باأل إالّ أن اللهم

  . )لزام فيها لتعذر حتصيل مثل القيمي يف الغالبمن اإل

                                                

.٩٥ ـ ٩٤ ص٣٧ج: جواهر الكالم) ١(
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ولو مل يكن ، ا يتحقق التداركإليه بعد وجدان البدل بصفات املبدل املشار مث( :بعد ذلك أما قوله

، خمتلف الرغبات غري املضمونة قطعاً إىل نقصان املالية يف هذا الفرض مستند ألن ،مساوياً له يف املالية

  . آخر كالمه إىل ،)كما صرح به غري واحد

  .الرد عتربة للمثل أو املدلةنه خالف ظاهر األأو، فقد عرفت وجه النظر فيه

كان موجوداً حني تلف  أن  تعذر املثل ابور بعدفإن( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

نه إ بل قيل، خالف أجده فيه بال، املثل أي ضمن قيمته،  كما يف التذكرة واملسالك وغريمها،املغصوب

فتعينت القيمة املزبورة مجعاً بني ، خري احلقضرار بتأ لنفي الضرر وقبح التكليف مبا ال يطاق واإل،يإمجاع

   .ىانته )احلقني

  . )عوازقباض ال اإل تعذر فالقيمة يوم اإلفإن( :وقال يف القواعد

 هو بل، القيمة عند التعذر فهو مما طفحت به عبارام إىل ينتقل أنه أما(: ويف مفتاح الكرامة

مما صرح به يف اخلالف واملبسوط والغنية والسرائر ف، عوازاإل قباض الا تلزم يوم اإلأوأما  ،يإمجاع

ى وهو قضية كالم من اقتصر عل، املسالك وجممع الربهان وجامع املقاصد ووالتحرير والتذكرة والدروس

  . آخر كالمه إىل )منا يف ذلك ين مل أجد خمالفاًإ واحلاصل، رشاد وغريهقباض كاإللزوم القيمة يوم اإل

 إىل القيمة أقربحيث إن ، القيمة إىل  مل يتمكن من الرد للمثل انتقلإذاف، مكلف بالرد ألنه :قلت

  . حنوه واملثل عرفاً يف املغصوب

   وهو يف احليوان حيوان مثله ،املثل إىل قرباأل القاعدة ردى مقتض: يقال ال



٢٣٤

أن  ال، ذا تعذر الديك رد الدجاجة وبالعكسإو،  تعذرت الشاة رد الصخلة وبالعكسفإذا، مثالً

حيث قالوا ، تعذر املصرف بعينه إذا  كما ذكروا مثل ذلك يف الوقف والوصية والنذر،يعطي القيمة

  . قرباأل إىل باالنتقال

وليس املقام من ذلك ، من باب االرتكاز ألنه ،به ينظر بواب الثالثة الذكروه يف األ ما: نه يقالأل

 فإذا،  اجلسم والروح:شيئني عند التحليلالغاصب غصب من املغصوب منه  أن بل املقام من جهة، الباب

 ولذا لو ،يف ضمن ذلك الروح فال وجه لهجيعل جسماً آخر  أن أما، الروح وهو القيمة يتعذر اجلسم بق

  . املغصوب منه القبولى مل جيب علأراد الرد يف جسم آخر 

خرج  ما إالّ ،إطالق الروايات الواردة بدفع القيمة مما هلا إىل ضافةباإل، وبذلك جرت سرية العقالء

عليكم ى فمن اعتد: فيشمله مثل، تعذر املثل إذا القيمة املثلى بل يصدق عرفاً عل، يف مثل املثلي

 وال، ومثل أبعد مثل أقرب ،نمثال فهما،  املثلأدلةوغريه من ، )١(عليكمى اعتد فاعتدوا عليه مبثل ما

  . بعد فاملرجع األقربتعذر األ إذا أما، قربدام األ بعد مااأل إىل يرجع

ذمه الغاصب ضرراً  ومل يكن بقائه يف، كان املثل ممكناً يف وقت آخرنه إذا إ :يقال أن نعم ميكن

يتحصل املثل  حىت، الغاصب الصربى كان الالزم عل، ومل يرض املغصوب منه بالقيمة، عليه منفياً بالضرر

  . فريده عليه

يقتضي وجوب   بأن ذلك ال،اًإمجاعمل يكن ن إ هميناقش يف كالم لكن قد(: ولذا قال يف اجلواهر

يكون ذلك أن إالّ  اللهم، حال التمكن من املثل إىل  له التأخري فإن،املالك لو دفع الغاصبى القبول عل

   ،من عليه احلقى ضرراً عل

                                                

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ١(



٢٣٥

  . وفيه تأمل، أيضاًمثله ضرر منفي  أن ىبناًء عل، لو باعتبار بقاء ذمته مشغولةو

  ما يشمل رد املثلإرادةى بناًء عل، )١(املغصوب مردود: )عليه السالم(قوله ى قتضمنه إ :أو يقال

 )من له احلق مع دفع احلقى فيجب القبول عل، فيكون ذلك تكليفاً للغاصب، القيمة من الرد فيهأو 

   .ىانته

كان ، متكن الغاصب من رد العني ولو بعد مدة إذا ه فإن،يف مورد بدل احليلولة: ومثل ذلك يقال

اليد ما ى عل معىن ألن ،العني مكان ردإوقت  إىل قيمةً أو مثالًللمغصوب منه االمتناع من أخذ بدله 

  . القيمة أو ميكن رد العني رد املثل  ملفإذا،  وبالذات رد العنيالالزم أوالً أن )٢(تؤديه أخذت حىت

الشيء ملا  ألن وذلك، عوازاإليوم  ال، قباضاالعتبار عند املشهور بيوم اإل أن نك قد عرفتإمث 

  . بقبض الطرف املغصوب منه الّإالقيمة  إىل يتحول املثل وال، تلف وكان مثلياً تعلق مثله بالذمة

عند  و،الواجب يف الذمة هو املثل أن ،صحابوجه ما عليه األن إ( :ولذا قال يف مفتاح الكرامة

متكن من املثل  إذا عواز لكانجبت القيمة وقت اإللو و و،القيمة لو تعذر املثل إىل تقلن التسليم يإرادة

ايل توال، هاؤصل بقاواأل،  الستقرار القيمة يف الذمة،جيزي تسليم املثل ومل يسلم العوض ال، عوازبعد اإل

   .ىانته )باطل

 اليد ما أخذتى علظاهر  ذإ، يوم التلف قباض الاإل  يومأيضاً يالقيم املعيار يفن إ :بل قد يقال

  مثل   الإنسان كسر جوهر فإذا، الشيء يتعلق بالذمة نفسأن 

                                                

. ٤ ح من األنفال١ الباب ٣٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(

. ١٢ ح من العارية١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ٢(
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ولكنه يوم ،  كان ذلك اجلوهر يوم التلف مبائةفإذا، ه يتعلق بذمته جوهر فإن،ألقاه يف البحر أو ،له

كان يوم  ون كان يوم التلف بألفأانعكس ب لوو، لفيعطيه األ أن كان الواجب عليه، قباض بألفاإل

بني  يفال فرق يف املثل وعليه، خيلو من قرب هذا الوجه ال و،عطاء املائةإوجب عليه ، قباض مبائةاإل

  . وبني التعذر الطارئي، التعذر وقت الغصب

كان موجوداً حني تلف املغصوب كما يف  أن بعد(: قييد اجلواهر عند شرح الشرائع قولهتف، وعليه

، ظاهر القواعد  عنهما هوناقالًيد قوما ذكره اجلواهر من ال،  حمل نظر)التذكرة واملسالك وغريمها

 األول بضمان القيمة يف ئحيث فرق بني التعذر االبتدائي والطار، عن جامع املقاصد يوصريح احملك

 وإن ،قباضويف الثاين قيمة يوم اإل، التلف  مراعاة قيمة يوماألولفيكون الواجب يف ، واملثل يف الثاين

 وجهى عل فيوجب استقراره يف الذمة، برهة من الزمان ين يفمكان تسليم املثل يف الثاإكان فرق بينهما ب

يف زمان  أي ، تعذر املثل يف االبتداء فإناألول خبالف ،ولو لالستصحاب ئيرتفع بعد التعذر الطار ال

  . القيمة ابتداءاً إىل فينتقل من حني التلف، فيمتنع استقراره يف الذمة، التلف مينع عن تعلق التكليف برده

بأن ،  بعد يوم الغصبئوال فرق يف ذلك بني تعذر االبتداء والتعذر الطار(:  احملقق الرشيتولذا قال

سباب املوجبة األ يكون من مجلة تلف املثلي حينئذ ألن ،كان املثل موجوداً يف برهة من الزمن مث انعدم

كقرض املثلي ، لتداركيف كيفية ا إالّ مدخلية للتعرض للتعذر والتيسر من غري، الذمة الستقرار املتلف يف

  ).عهدته بدفع القيمة كان اخلروج عن وإن ،ه يوجب استقرار املثل يف الذمة فإن،املثل يف حال تعذر

  كان ن إ تعذر التسليم ألن ،وما ذكروه من الفرق فاسد(: قال أن إىل
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ن حني م ال، أيضاً ئعواز الطارالقيمة من حني اإل إىل مينع عن ثبوته يف الذمة فوجب االنتقال

اخلروج عن عهدته  كان وإن ،أيضاًمانع من ثبوت املثل يف الذمة يف التعذر االبتدائي  فال وإالّ ،قباضاإل

   .ىانته )بدفع القيمة

وقد ذكر الشافعي وجوهاً عشرة يف املسألة نقلها ، فوجه رده هلم نقضي الّإو، ذكرناه والعمدة ما

قيمته من ى وال أقص، يوم التلف إىل قيم من يوم الغصبالى أقص ال(: وذكرها اجلواهر بقوله، التذكرة

أقصاها من  وال، عوازوقت اإل إىل الغصب القيم من وقتى صقأ وال، عوازاإل إىل وقت التلف املغصوب

وال أقصاها ، وقت املطالبة إىل عوازهإصاها من وقت انقطاعه وقأ وال، وقت دفع القيمة إىل وقت الغصب

كان ن إ أنه وال، قيمته يوم املطالبة وال، التلف وال قيمته يوم، وقت املطالبة إىل من وقت تلف املغصوب

فاالعتبار بقيمته يوم احلكم  كان يف تلك البقعة وإن ،عوازعتبار بقيمته يوم اإلفاال منقطعاً يف مجيع البالد

   .ىانته )خالف أجده يف شيء من ذلك بيننا بال، بالقيمة

  . القاعدة ما ذكرناه من يوم الدفعى منا مقتضإو، ر هلاوجه ظاه ن كل تلك الوجوه الإف

قباض دفعه يوم اإل يكن ما ومل، لو تضرر املغصوب منه بسبب غصبه أنه قد ذكرنا سابقاً، نعم

وقيمته ، أتلفه يوم اخلميس وطلبه يوم اجلمعة مثالً، يكون ضامناً للتفاوت أن مل يستبعد، بقدر تضرره

، خريكون ضامناً للنصف اآل أن تبعدسي ه ال فإن،حيث قيمته النصف السبت إالّ الضعف فلم يعطه

  . العيب والغنب يوذكروه يف خيار، التقريب الذي ذكرناه فيما سبقى  علضرر اللقاعدة 

   كما ذكرنا مثله يف مسألة غصب ،كذا احلال فيما فاته رحبه املضاريب وبل
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  . الصناعة حسب القواعد االقتصاديةى ضلكنه مقت، يقولون بذلك كان الفقهاء ال وإن ،احلر

ولعلّه ملا ، ه كان التأخري سبباً لضرره باعتبار الترتّل الذي حصللكن، ومنه يعلم حال رد املثل

 ،وقت دفع القيمة إىل القيم من وقت الغصبى صح ضمانه أقصاأل أن حيضاعن اإل يذكرناه كان احملك

  . عرفه لغريهنمل : قال يف اجلواهروإن 

،  كما يف التذكرةليهايوجد يف ذلك البلد وما حو ال أن املراد بتعذر املثل و: مفتاح الكرامةقال يف

  . العرف إىل املرجع فيه أن وقد استظهر يف جامع املقاصد

 كما ذكروه يف انقطاع املسلم ، عادةإليهوحنوه ما يف املسالك والكفاية من وصفه بكونه مما ينقل 

ينقل منها  من البالد النائية اليت ال ولو، صل والغصب لزوم حتصيل املثلألاى مقتضن إ :وقد يقال، فيه

  . فتأمل، مل يستلزم التكليف باحملال عادة ما

   .ىانته )فالوجه وجوب الشراء، من مثن املثل وجد املثل بأكثر لو(: ويف التحرير

 أو مل يكن ضرراً ذاإثل املعيار رد امل أن القاعدةى ومقتض، وكأنه أخذه منه، وحنوه ما يف اجلواهر

من غري فرق بني املغصوب وغري ،  والروايةاآليةفالضرر واحلرج يرفعان التكليف حسب  الّإو، حرجاً

  . املغصوب

نفي ى دل عل مناف ملانه إ :وفيه(: التحرير املتقدم بقولهكالم ى تعليق اجلواهر عل أن ومنه يظهر

  اخلروج عنه يف خصوص  والضرر واحلرج يف الدين



٢٣٩

   .ىانته )ذلكى فاملتجه جعل املدار عل، يقتضي اخلروج عنه يف مثلها رد العني املغصوبة ال

دليل  وال، هماطالقحرج إل ضرر وال  مقيد بالأيضاًرد العني املغصوبة  أن قد تقدم إذ ،حمل تأمل

  . الغصب يوجب اخلروج عنهما أن ىعل

 مل يلزم ما، نقصت أو اكم بالقيمة فزادتولو أعوز فحكم احل(: ومما تقدم ظهر وجه قول الشرائع

   .ىانته )املثل الّإالثابت يف الذمة ليس  ألن ،وحكم بالقيمة وقت تسليمها ،حكم به احلاكم

، منا هو لبيان قدر االستحقاق يف ذلك الوقتإو، يغري الواقع حكم احلاكم ال أن وذلك لوضوح

   .ىانته فلو دفع

كنا قد  وإن ،ذكروه ماى ذلك على نقص وجب عل أو فلو زاد، مةمل يدفع فاملثل باق يف الذ أما لو

  . كثرحيث قلنا باحتمال وجوب األ، نقص بدون زيادة أو ،زاد مث نقص تأملنا فيه فيما لو

يف  حىتنه إ  حيث قلنا سابقاً،فالالزم املثل كان قيمياً مث صار مثلياً لو أنه ظهر مما تقدم أنه كما

  . القيمة يف وقت الدفع إىل منا تنتقلإ و،ق نفس العني بالذمةالقاعدة تعلى القيمي مقتض

والدروس وجامع املقاصد ، يأيت التحرير والتذكرة والكتاب فيما ويف: قال يف مفتاح الكرامة

 منا رجعت لتعذر املثلإا أل، ال جيب رد القيمة املثل بعد دفع القيمةى لو قدر علنه إ( :واملسالك وغريها

منا إو،  عن العني حقيقةالقيمة ليست بدالً ألن ،العني بعد أداء القيمةى  ما لو قدر عل خبالف،وهو باق

  يلزم من متكينه من  وال، العني عني حقه واملثل بدلن إ مث، هي مأخوذة للحيلولة



٢٤٠

   .ىانته )بدله إىل حقه متكينه من الرجوع عني إىل الرجوع

ى ذا أعط إال، بدل احليلولةى أعط إذا ذكره صح مامنا يإيف بدل احليلولة  إالّ أن ،وهو كما ذكره

 إىل رجوع لصاحب املبدل منه فال، عوضاً صار املبدل منه ملكاً للباذل للبدلى أعط إذا ه فإن،عوضاً

  . العني بعد حصوله

 أو  اللفظيةدلةوغريه من األ )١(عليكمى عتد اعتدوا عليه مبثل مااف: تعاىلقوله ى مقتضن إ مث

موضوع الغصب والرد من املواضيع العرفية اليت حكم عليها حيث إن  ـ  مل يغريها الشارعالعرفية اليت

مالحظة الزمان  ـ القاعدة الرجوع يف العرف فيهماى  مل يغري املوضوع فيهما كان مقتضفإذا، الشارع

  .واملكان واخلصوصية

البته بقدر ذلك املاء يف  للمالك مط حقال،  فلساًىالنهر حيث يسوى غصب منه املاء علمثالً إذا 

يصح  ال، درمهاًى غصب منه املاء يف املدينة حيث يسو إذا وكذلك العكس، درمهاًى حيث يسو، املدينة

  . فلساًى النهر حيث يسوى ه املاء علؤعطاإله 

، ةاملالبس الصيفي إىل  غصب منه يف الشتاء حيث الرخص بالنسبةفإذا، الزمان إىل سبةوهكذا بالن

  . وكذلك بالعكس، الك املطالبة منه يف الصيف حيث الغالء هلاحيق للم ال

ويف نفس الزمان واملكان يريد ، جائر  غصب منه حيث المثالً، اخلصوصيات إىل وهكذا بالنسبة

 ،مثالًاحليوان املفترس افترس شاته  أو السارق أو  أعطاه الغاصب ماله غصبه اجلائرفإذا، رده حيث اجلائر

أعطاه الغاصب عرف  إذا  للمالك يف املطالبة منه فيما حقوكذلك العكس ال، عطائهإ له يف ه ال حقفإن

   السارق صرته ىرأ أو ،أخذ املال منه إىل  فأجلأهللغاصب ماالً أن اجلائر

                                                

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ١(



٢٤١

  .  احلق من الطرفني فإن،أشبه ذلك ما أو ،فسرقها

 غصب منه مثالً، املثلية عرفاًى ا املعيار علإمنو، قليةاأل أو كثريةاأل أو التساويى فليس املعيار عل

ة كانت قوته الشرائي وإن  الدينار هنا وهناك فإن،ه يف مكةءعطاإشرف وأراد ديناراً يف النجف األ

 أن  ليس للغاصبه فإن،يفيده هناك وال، بلده إىل رجاع الدينارإميكنه  املغصوب منه ال إالّ أن ،متساوية

الدينار  ي علفرد، منا غصبت مين الدينار يف النجفإ: ويقول، منهيأخذ  ال أن منا للمالكإو، جبارإيعطيه ب

  . هناك

 ألن ،قيمة له  يف مكان الإليهوأراد رده ، لو غصب منه الدينار يف مكان له قيمة أنه وأوضح منه

رجاعه إحيق للغاصب  ه ال فإن،قيمة للدينار يف ذلك البلد وال، خراج الدينار من البلدإاحلكومة متنع من 

 أو القيمة أو يكون رداً للمثل ه ال فإن،ولو كان نفس الدينار الذي غصبه، رد للمغصوب أنه  بعنوانليهإ

  .  بهأمورالعني امل

ترتل  ويف بلد ال يف بلد ترتل أو ،تضخم فيه ذا كان يف بلد تضخم ويف بلد ال إحال ما ومنه يعلم

غصب منه ألف تومان يف مثالً إذا ،  الشرائية مع مالحظة التساوي يف القوةهليإ الالزم الدفع  فإن،فيه

منا له إيران إ يف إليهيرجعه  أن أراد إذا ه فإن،يرانإلف يف لف يف الكويت نصف قوة األوقوة األ، الكويت

ألف تومان الكويت يساوي مخسمائة تومان  ألن ،مخسمائة تومان أي ،لفيرجع نصف األ أن احلق يف

  . به بطانيةى يران يعطإواخلمسمائة يف ،  به بطانيةى يف الكويت يعطلفاأل أن لنفرض مثالً ،يرانإيف 

   أن أراد إذا ه فإن،يرانإوكذا لو انعكس بأن غصب منه مخسمائة يف 



٢٤٢

ى يران علإألف الكويت يساوي اخلمسمائة يف  ألن ،يعطيه ألف أن يعطيه يف الكويت جيب

  . ماتقدم

كما ، م والترتل والتساوي غري الفرق التجاري بالتضخالشرائية اليت يعبر عنهاالقوة  أن ىخيف وال

دخاله إ أو خراج اجلنسإومسألة ما لوكان ، ما غري مسألة الكمارك اليت تأخذها احلكومات الظلمةأ

كما ذكرنا تفصيله يف بعض كتبنا ، لكل مسألة حكمها  هذه مسائل أربع فإن،البلدى يوجب ضرراً عل

  . خرقهية األوبعض املباحث الف، االقتصادية

ولو أتلف الغاصب : ذكره اجلواهر قال مثل ما، وبذلك يظهر وجه النظر يف كثري من الكلمات

كان  وإن ،لزامه به يف ذلك املكانإله ن إ :دريسإفعن ابن ، تالفوظفر به املالك يف غري مكان اإل، مثلياً

، سالمالذي يقتضيه عدل اإل  ألنه:قال، نةؤم إىل وكان محله حيتاج، قيمة من مكان الغصبى هو أعل

  . صول املذهبأ ودلةواأل

 مصلحة من ىوال تراع، وجوب رد املظلمة فوري ألن ،ووافقه الفاضل وولده والشهيد والكركي

  . حواليؤخذ بأشق األ أن حقه

 يصرب حىت أو، فللمالك قيمته يف بلد الغصب، اختلفت القيمةنه إذا إ :حاصله لكن عن املبسوط ما

رد املظلمة ضرر  وداءوبأن تأخري األ، ونوقش مبنافاته لفورية احلق، ذلك للضرر املنفي ليستويفليه إيصل 

 إذ ، الضرران فالترجيح لنفي ضرر املالكرضاتع إذا :بل قيل، يزال بالضرر والضرر ال، املالكى عل

يؤخذ بأشق   أنه إىلمضافاً، نفسهى  والغاصب هنا أدخله عل،منا هو من شرع احلكمإالضرر املنفي 

  ،حوالاأل

  بل قد ينقدح من : قال أن إىل



٢٤٣

  . املكان عن التقومي أو خرج بالزمان وإن ،الغاصب ضمان املثلى عل أن ذلك

داً يف الصيف مث اجتمع يف تلف عليه مجأ أو ،رى مث اجتمع عل كما لو أتلف عليه ماًء يف مفازه

الصيف من دون  أو عليه قيمة املثل يف تلك املفازة أن ثانيهما: ذكر فيه القواعد احتمالني وإن ،الشتاء

  . ترجيح

بل يف ، بل هو خرية الفاضل يف التذكرة، بل لعله خرية الفخر، بل يف الدروس قوة االحتمال الثاين

من تعرض له ى نعثر عل كنا مل وإن ،نه ال حميص عنهأو، غريه وصحاباختيار األ إىل جامع املقاصد نسبته

  . فتباخلصوص غري من عر

 واملكان مجاع ومعقد اإلى الفتاوإطالقى كما هو مقتض، الثابت يف ذمته املثل أن لكن قد عرفت

حوال  بأشق األهوأخذ، وقاعدة الضرار مشتركة بينه وبني املالك، والزمان ال مدخلية له يف حقيقة املثلية

  . ال املثل، منا هو يف رد العني املغصوبةإ

له قيمة يف  ي بعدم ضمانه غري املثل لو بقأيضاًبل لعله ظاهر غريه (: ولذا صرح يف جامع املقاصد

ذلك ضمانه املثل ى بناًء عل املتجه أن ى عل،يكون له قيمة منا ذاك حيث الإو، اجلملة يف غري املكان املزبور

   .آخر كالمه إىل ،)قيمته يف ذلك املكان والزمان ال، النهر والشتاء إىل زمنةماكن واألرب األقيف أ

ذكره من املنقوالت عن  وقد نقل أغلب ما، حيث قد عرفت مواقع النظر فيه ويف كالم غريه

  . مفتاح الكرامة فراجعهما

  . )يكن مثلياً ضمن قيمته ملوإن ( :الشرائع قالن إ مث



٢٤٤

نعم تقدم للمصنف يف كتاب القرض ضمان ، خالف معتد به يف ذلك هنا بال(: وقال يف اجلواهر

   .ىانته )قد مسعت الكالم فيه هناكو، القيمي مبثله

ميزان املثلي والقيمي هو  أن القاعدةى مقتضن إ :وقلنا قد تقدم املناقشة يف أمثاهلم بالقيميات: أقول

 ،نادراً إالّ ال من القيميات أشبه عرفاً من املثليات  وماناءفاحليوان واإل، قيمياً أو يراه العرف مثلياً ما

يشك العرف يف  ا تصنع باملكائن مما الحيث إ، حذية يف عصرنا احلاضرواألقمشة األ وواينخصوصاً األ

  . ا مثليةأ

رسول  إىل عاماً فبعثت اطصفية  أو صنعت حفصة:  قالت،عن عائشة،  العامةأخباريف  ويؤيده ما

، نعتيا رسول اهللا ما كفارة ما ص: فقلت، ناءفكل فكسرت اإلفأخذين األ، )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  . )١(وطعام مثل الطعام، ناء مثل اإلإناء: فقال

 إىل  قصعة الكاسرة)صلى اهللا عليه وآله(فدفع النيب  ى،خرأامرأة كسرت قصعة ن إ :وعن أنس

  .)٢(صاحبة املكسورة وجبس املكسورة يف بيته

  .ىلرضحبصول ا) صلى اهللا عليه وآله(علم النيب ى خري منهما علمحل اجلواهر األ إىل داعي فال

عتدوا عليه مبثل افوبني مثل ، والد ونصوص عتق الشريك أيب اجلمع بني صحيحى مقتض أن كما

احليوان ن أ والقيمة من باب اخلصوصية أن ال، القيمة من باب املثال أن ،أشبه وما )٣(عليكمى عتد اما

  . والعبد قيمي ال حمالة

                                                

. ٢٦٧ ص٢ ج:انظر سنن أيب داود) ١(

. ٩٦ ص٦ ج:أنظر سنن البيهقي) ٢(

. ٩٦اآلية : سورة البقرة) ٣(



٢٤٥

قصر بين هبرية ذاهباً  إىل ريت بغالًتأك: ل قا،والد أيب صحيحاً عن،  الشيخ يف التهذيبىفقد رو

 صاحيب توجه أن فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خربت، وخرجت يف طلب غرمي يل، كذا ووجائياً بكذا

فأتبعته وظفرت به ، بغداد إىل توجه أنه فلما أتيت النبل خربت، حنو النيل إىل فتوجهت، حنو النيلإىل 

فأخربت صاحب ، وكان ذهايب وجميئي مخسة عشر يوماً، وفةالك إىل وفرغت مما بيين وبينه ورجعت

: ويف نسخةـ  فبذلت له أحد عشر درمهاً، يهأرضأحتلل منه فيما صنعت و أن البغل بعذري وأردت

 ما: فقال، خربه الرجلأ وأخربته بالقضية و،فتراضينا بأيب حنيفة، يقبل أن فأىب  ـمخسة عشر درمهاً

 ،تريد من الرجل فما: قال، نعم بعد مخسة عشر يوماً: قال،  سليماًإليهقد دفعته : قلت ،صنعت بالبغلة

 ألنه ،لك حقاًى أر ين ماإ: حنيفة  فقال أبو،مخسة عشر يوماً ي علريد كراء بغلي فقد حبسهأ: قال

فلما رد ، بغداد فيضمن فيه البغل وسقط الكراء ىلإالنيل و إىل  فركبه،قصر بين هبرية فخالف إىل كتراها

  . يلزمه الكراية بغل سليماً وقبضته ملال

وأعطيته شيئاً ، حنيفة أبو به  فرمحته مما أفىت،وأخذ صاحب البغل يسترجع، فخرجنا من عنده: قال

عليه (فقال  ،حنيفة به أبو  مبا أفىت)عليه السالم(  أبا عبد اهللافأخربت، وحتللت منه وحججت تلك السنة

 عبد اهللايب فقلت أل،  بركاارضها ومتنع األءحتبس السماء مايف مثل هذا القضاء وشبهه : )السالم

 إىل البغل ذاهباً من الكوفة يله عليك مثل كرى أر: قال ،أنت جعلت فداكى تر فما: )عليه السالم(

  . ياهإالكوفة وتوفيه  إىل البغل من بغداد ي ومثل كر،بغداد إىل ذاهباً من النيل و،النيل



٢٤٦

: قلت، نك غاصبأل، ال: قال ،فلي عليه علفه، قد علفته بدراهمجعلت فداك : قلت: قال

 أصاب  فإن:قلت، نعم قيمة بغل يوم خالفته: قال ،نفق أليس كان يلزمين أو أرأيت لو عطب البغل

فمن يعرف : قلت، بني الصحة والعيب يوم ترده عليه عليك قيمة ما: قال ،دبر كسر أو أو البغل عقر

 أو، القيمة لزمك ذلكى رد عليك اليمني فحلفت عل وإن ،حيلف فيلزمك أن ماإ ،وأنت وه: قال ،ذلك

  . )١(اخلرب كذا وكذا فيلزمكى قيمة البغل حني أكتر أن يأيت صاحب البغل بشهود يشهدون

العرف يف هذه حيث إن نه من باب املثال أو،  القيمة خبصوصها يف مقابل املثلإرادةويؤيد عدم 

، البغل يله عليك مثل كرى أر : قبل ذلك)عليه السالم( قوله ،رة القيمة وتارة املثلاملوارد يطلقون تا

  . جرة البغلأجرة البغل ال مثل أاملراد  أن مع وضوح، بلفظ املثلى أتحيث إنه 

،  لفظ القيمةأيضاًمة فقد ورد يف روايات عتق الشريك حصته من العبد واأل، وكيف كان

سألته عن اململوك بني شركاء فيعتق أحدهم :  قال،)عليه السالم( اهللا أيب عبد عن ،كصحيح احلليب

م قيمة فيجعل يقو: فقال، مؤاجرته يستطيعون بيعه وال ه فالأصحابى ذلك فساد علن إ :فقال ،نصيبه

  . )٢(منا جعل ذلك عليه عقوبة ملا أفسدهإ و،الذي أعتقه عقوبةى عل

  قليل،أمة من كان شريكاً يف عبد أو:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ويف رواية حممد بن قيس

  ، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، عتق حصته ومل يبعهأكثري فأو 

                                                

. ١ ح من أبواب الغصب٧ الباب ٣١٣ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب العتق١٥ الباب ٢١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٤٧

 حىت يبق  العبد يف حساب ماىمث يستسع، يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ن ملإو

  . )١(يعتق

كان بني رجلني   يف عبد)عليه السالم(املؤمنني  أمريى قض:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب وعن

يقوم قيمة يوم حرر : قال، نصفه كرب الذي حرر خر حىت وأمسك اآل،فحرر أحدمها نصفه وهو صغري

  . احلديث )٢(األول

ى هذا فساد عل: فقال ،سألته عن اململوك بني شركاء فيعتق أحدهم نصيبه:  قال،وعن مساعة

  . )٣(هأصحابى أفسده عل ألنه ، يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه،هأصحاب

سأل عن رجل أعتق غالماً بينه وبني نه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عمن أخربه، وعن حريز

   .احلديث نصف املالى  كان له مال أعط فإن،صاحبهى قد أفسد عل: قال ،صاحبه

  . )٤(حاديث يف هذا البابغري ذلك من األإىل 

قلت : قال ،ي عن اهلامش،صل يف الناس احلريةاأل أن رواه الوسائل يف بابذكرناه ما  ورمبا يؤيد ما

 أو ،قال تأخذه مبا :)عليه السالم(  أبو عبد اهللافقال ،عبد أنه رجل حر أقر :)عليه السالم( عبد اهللايب أل

  .املال والعبد متساويان أن ىه يدل علفإن. )٥(يؤدي املال

  .  فتأمل،القيمة إىل عرفاً وصلت النوبةمل يكن للشيء املغصوب مثل  إذا نعم

                                                

. ٣ حالعتقجواز  من أبواب ١٨ الباب ٢١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٤ ح من أبواب جواز العتق١٨ الباب ٢١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٥ ح من أبواب جواز العتق١٨ الباب ٢١ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

. ١١ ح جواز العتق من أبواب١٨ الباب ٢٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

. ٥ ح من أبواب جواز العتق٢٩ الباب ٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٢٤٨

 إىل يكون لعقالء العرف طريق  ففي القيمي الذي هو مقابل املثلي الذي عرف مبا ال،وكيف كان

 إىل ،تلف إذا الغاصبى اختلفوا يف القيمة الواجبة عل، حراز مساواة أفرادها يف الصفات واخلصوصياتإ

  : أقوال

  . وهو ضمان قيمة يوم التلف، صحاباألأكثر  إىل ما نسبه الدروس: أحدها

  . كثراأل إىل وقد نسبه احملقق يف الشرائع، ضمان قيمة يوم الغصب: وثانيها

وهو قول مجاعة كثرية من ، حني التلف إىل القيم من حني الغصبى ضمان أعل: وثالثها

  . صحاباأل

وأرفع  ،يرأى الغصب علوغري املثلي يضمن بالقيمة يوم (: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

فهو خرية املقنعة واملراسم : األولأما القول (: قال ،)يرأى حني التلف عل إىل القيم من حني الغصب

ويف الشرائع ، رشاد يف اإلإليهوكأنه مال ، والنافع وكشف الرموز، واملبسوط والنهاية يف موضع منهما

  . )كثرمذهب األ أنه والتحرير

والوسيلة والغنية ، قيم فهو خرية اخلالف واملبسوط والنهاية يف موضع منهماوأما قول أرفع ال(: قال

  . إشكالى ح واللمعة واملقتصر والتبصرة عليضاوالسرائر واإل

واستحسنه ، أشهر أنه ويف غصبه، علمائنا إىل ويف بيع املختلف نسبته، رشاد للفخروكذا شرح اإل

  . )فاية يف الكإليهمال  أو وكأنه قال به، يف الشرائع
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به قال وكأنه ، )القيم بني الوقتنيى وجوب أعلى يدل عل والد ما أيب يف خربن إ( :ويف املسالك

  . أيضاًوقواه يف الروضة 

والتذكرة ، خرية الكتاب يف آخر باب البيع أنه ففي مفتاح الكرامة، أما القول بأنه حني التلف

، عن القاضي ويف الدروس يوجممع الربهان واحملكواملختلف والتحرير والدروس والتنقيح وجامع املقاصد 

  . منا هو جمرد وجهإو، حد ألليس قوالً أنه وقد يظهر من النافع، كثراأل إىل وكذا الروضة نسبته

 : بضمان يوم التلفصحابأكثر األ إىل الذي تقدم عن الدروس نسبته ،األولاستدل للقول نه إ مث

قيمة يوم ى والبدل الفعلي ليس سو، دل املتصف بالبدلية بالفعلمنا أوجب اشتغال الذمة بالبإبأن التلف 

بعضها لعدم حتقق شرط ،  املتقدمة واملتأخرة كلها أبدال فرضيةزمنهاألروضة يف فالقيم امل ألن ،التلف

مع كون مبدله  منافاة اتصاف الشيء بالبدلية إىل نظراً، الضمان الذي هو شرط صريورة القيمة بدالً

يوم التلف قبله حيث إن ، أيضاًها لعدم حصول زمانه الذي يعترب يف وجوده الفعلي وبعض، موجوداً

 فال وجه، البدل بالتلف إىل وبعده قد انتقل العني، البدل إىل فلم ينتقل الغاصب رد العنيى الواجب عل

  . يكون ذلك البدل بعد يوم التلف بدالًألن 

يصح  فال، البدل إىل وجه النتقاله فال، من اخلارجالذمة  إىل بالتلف انتقل املغصوبن إ :ويرد عليه

  . البدل وهو القيمة إىل انتقلنه إ :قوهلم

لضمان ليس او، بأن يوم الغصب أول وقت دخول العني يف ضمان الغاصب: واستدل للقول الثاين

مان بالضمان من حني دخول العني يف ض يهو بالقيمة فيقض مناإو، ال مثل له أنه املفروض إذ ،باملثل

  . ذكره املسالك وغريه كما، الغاصب



٢٥٠

 إىل كان مستنداً إذا  ضمان احليلولة فإن،وقد وجهه احملقق الرشيت مبقايسة املسألة بضمان احليلولة

فهذا املستند بعينه موجود ،  عنها ال عن العنييكون البدل بدالً أن ىعل، مالهى فوات سلطنة املالك عل

، فوات السلطنة بعجز املالك عن التصرف ال عجز الغاصب عن التسليمالعربة يف  إذ ،مع عدم احليلولة

واجلامع ، كذلك الغصب سبب الشتغال ذمة الغاصب، احليلولة سبب الشتغال ذمة احلائل أن فكما

  . تفويت السلطنة دون تلف العني

يس أل، نفق أو أرأيت لو عطب البغل: والد من قوله أيب تقدم يف صحيحة ما إىل ضافةهذا باإل

  .)١(قيمة بغل يوم خالفته، نعم: )عليه السالم(فقال الصادق  ،كان يلزمين

،  ببعض الروايات املتقدمة فيمن أعتق مملوكاً له فيه شريكأيضاًيستدل هلذا القول  أن بل ميكن

  . )٢(يقوم قيمة يوم حرر: )عليه السالم(وقوله ، نظر قيمة يوم أعتق: )عليه السالم(كقوله 

تلف يكون  أنه إذا ليس معناه دخول العني يف ضمان الغاصبن إ :أول الوجهنيى ويرد عل

ى حيث يكون تلفه عل، يضمنه ذا كان مل إضمنه يف قبال ما أنه بل معناه، الضمان بقيمة يوم الغصب

وم بدل ي أنه يسلم يف بدل احليلولة النه إ مث، وجه له  والتشبيه ببدل احليلولة ال،الغاصبى املالك ال عل

  . القيمى نقول بأعل أن  جيبأيضاًمنا هناك إو، احليلولة

 وهذا اليوم الذي يريد التسليم ،لقاء عشرة يف البحر وكانت قيمته يوم اإلإنسانبريق إى  ألقفإذا

  لقائه إب إذ أنه ،وجب عليه تسليم عشرين، عشرين

                                                

. ١ ح من كتاب الغصب٧ الباب ٣١٣ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. ٤ ح من أبواب جواز العتق١٨ الباب ٢١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(
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كثر ال تسليم قيمة يوم أل أراد التسليم وجب تسليم افإذا، بريقإبريق يف البحر تعلق بذمته اإل

  . القيم كما خنتارهى وهو أعل،  يف املذهب الثالثإليه ملاعكماسيأيت اإل، الدفع

احتمال تعلق  أن هنا نذكر و،أما الصحيحة ففي اجلواب عن داللتها تفصيل ذكرناه يف املكاسب

زمك يوم املخالفة قيمة  يل:فيكون املراد، يسقطها عن الداللة، نعم :الظرف بالفعل املدلول عليه بقوله

ى دل عل ينايف ما فال، مبني فيه وحينئذ فحد القيمة غري، تتعلق بذلك اليوم اأ  مبعىن،عطب البغل لو

  . القيمى أعل القيمة يوم التلف أو

عدم التفاوت يف القيمة يف ى دليل عل، )١(ىحني أكتر: )عليه السالم( قوله أن  إىلضافةهذا باإل

وذا يظهر ، ار القيمة حني االكتراءفلم يقل أحد باعتب وإالّ ،االستصحابى لة وعلهذه املدة القلي

ختتلف غالباً يف املدة  القيم الحيث إن ، املنصرف عند العرف بل هذا هو، اجلواب عن روايات العتق

  . ن اآل واملفاجئات املوجودة يف زماننائحيث مل تكن هذه الطوار، زمنة السابقةخصوصاً يف األ، القليلة

فهو املوافق للقاعدة يف ، حني التلف إىل القيم من حني الغصبى وهو ضمان أعل: أما القول الثالث

حني رد  إىل من حني الغصبى عليضمن األ أنه من، ذكره احملقق يف أحد قوليه ضافة ماإ مع ،اجلملة

  . بني يوم التلف ويوم رد القيمةى علأضاف األنه إ  أي،القيمة

  عيناً  ألنه وذلك، القاعدةى هو مقتض ،قوال يعد رابع األوهذا الذي قد

                                                

. ١ ح من كتاب الغصب٧ الباب ٣١٣ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٢٥٢

ى بعد تلف العني مضمون يف مجيع حاالته اليت من مجلتها حالة أعل مثالًو، دامت العني موجودة ما

  .  لهتؤديه اليد ما أخذت حىتى عللشمول دليل ، القيم

ى  علمجاعواإل، م عليه التفاوتارتفعت القيمة مث اخنفضت مث رده عليه يلز إذا هذاى عل: يقال ال

  . عدم لزوم رد التفاوت

كان املالك يريد بيعه يف وقت ارتفاع  ذاإفالالزم القول بذلك ،  حمتمل االستنادمجاعاإل: نه يقالأل

  . ارتفاع السوق رادته بيعه عندإه قد أضره حبفظه عنده يف وقت  فإن،له ضرر الالقيمة لشمول دليل 

، الضعفى يام البغل قيمته علحيث يف تلك األ، يبيعه يف أيام ذهاب احلجاج  ألن البغلأهي مثالً

مالكه حني صارت ى وبعد ذهام رده عل، فغصبه الغاصب وكان البغل عنده يف أيام ذهاب احلجاج

هو الذي أضر هذا املالك  أنه مع، تفاوتلليكون هذا الغاصب ضامناً  فلماذا ال، النصفى القيمة عل

   . كما ذكرنا مثله سابقاً يف مسألة ضمان احلربقدر التفاوت

الضمان يف مجيع ن إ( :هذا الوجه بقولهى  عل، احملقق الرشيتإشكالومبا ذكرناه ظهر اجلواب عن 

العني مل جيب شيء  لذا لو رد و،فهو واضح املنع عدم انتظار التلف ريد به التنجيزي مبعىنأ إذا زمنةاأل

 لكن ،مالتلف يف ذلك الزمان فمسلّى ريد به التعليق علأ  فإن به التعليقيريدأ وإن ،ولعله غري مراد، آخر

مل  ذإ ى،فهو عني الدعو، يف الزمان املتأخر ولو التلف مطلقاًى ريد به التعليق علأ وإن ،املفروض عدمه

   .ىانته )يقم عليه دليل

 )عني مل جيب شيء آخررد ال ولذا لو(: وقوله،  يف كالمهاألولالوجه  املختار هو أن ذ قد عرفتإ

   يف شكالظهر بذلك وجه اإل أنه كما ،ىعني الدعو
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 أن ىعل قيل مبين هو كما إذ ،أضعف من القول الثالث هو(: قول اجلواهر يف رد هذا القول قال

حني دفع  إىل القيمى فيجب أعل، لتعذر املثل القيمة عند دفعها إىل منا ينتقلإو، القيمي يضمن مبثله كاملثل

هلذا لو دفع العني  و،الدفع من حني التلف مضمون حتت يدهى سابق علن آ الزائد يف كل ألن ،ةالقيم

   .ىانته )يده ضمنها  تلفت يففإذا، حال الزيادة كانت للمالك

 املبىن وجه لفساد فال، القيمي يضمن مبثله كاملثلي أن ذكرنا سابقاً فقد،  صحيحاملبىنن إ :ذ فيهإ

  . يفسد البناء حىت

عدم متكينه  ألن وذلك، وجه القول قاعدة الضررن إ ولعله لذا قيل(:  قال اجلواهر بعد ذلكولذا

كرب من هنا كان هو خرية العالمة األ و،وتفويت لتلك املنفعة العليا، عليه منها حني ارتفاع القيمة ضرر

اعدة املزبورة ضمان عرفت فيما تقدم اقتضاء الق نك قدأ إالّ ،عنه يباقر البهبهاين فيما حك غا حممداآل

   .ىانته ) بقسميهمجاعرد العني نفسها وهو خمالف لإل وإن مع فواتهى علاأل

،  ظاهراًيكون مستنداً بعد احتمال استناده احتماالً  حىتمجاعوجه ظاهر لإل ال أنه ذ قد عرفتإ

   .ىلو فرض عدم استناده يناقش فيه صغر أنه  إىلضافةباإل

يف هذا احلال يعد حيث إنه ، كان يريد املالك بيعه إذا فيما أنه رقد تقدم يف مسألة غصب احل نعم

  . مطلقاً ضرراً ال

فال يسلم ، أراد املالك البيع يف وقت علو القيمة إذا  فيمااليدى علم عدم مشول دليل لو سلّنه إ مث

  .)١(افوو، ضرر العدم مشول دليل 

ه  فإن،فرض وجودهى ثل بذمة الغاصب مث ارتفع علحيث تعلق امل، تلفت العني إذا ومثله يأيت فيما

  .  تسليمه القيمةإرادةترتل بعد ذلك يف وقت  وإن ،أراد البيع وقت االرتفاع إذا ضامن هلذا االرتفاع

                                                

. ١ حمن كتاب الغصب ١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(
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بالقول الثالث الذي تقدم عن ى ال حميص عن الفتو أنه فالظاهر، مل يفت بالقول الرابعن إنه إ مث

  . علمائنا إىل املختلف نسبته

 ئحق امرى ال يتوو، ضرر البضميمة دليل  اليدى علدليل  أن فقد تبني بذلك، وكيف كان

القيم من حني ى  وحنوها وما أشبه يفيد ضمان الغاصب أعل،عتدوااف و،)٢(فوا و،)١(مسلم

راً فال مل يعد ضر إذا أما، رد العني إذا وحىت  بل، ضرراًعد إذا فيما، قباض البدلإحني  إىل الغصب

  . يكون ضمان

 أن ذكره املسالك من ماى داللة فيها عل كما ال، ذلكى  عل)٣(والد أيب ال داللة يف صحيحة، نعم

  . أيضاًالروضة  يوقواه يف حمك، القيم بني الوقتنيى وجوب أعلى يدل عل والد فيه ما أيب خرب

، ظرف بالفعل املستفاد من قول نعمتعلق الى  علبناًء أنه  من،وان كان رمبا استدل له مبا يف اجلواهر

جعل ن إ بل:  قال،حينئذ منهى عليوم التلف فيضمن األ إىل ابتداء الضمان من ذلك اليوم أن فيكون املراد

 أنه  فيكون احلاصل،مع وجود العني  لعدم معقولية ضمان القيمةأيضاًمنه ذلك  متعلقاً بالقيمة يكون املراد

  . املخالفةتلزمه القيمة مع العطب من يوم 

جتشم وخبط بني الضمان التقديري املتحقق ى ذلك كله كما تر إالّ أن :مث رده اجلواهر بقوله

  . والضمان التحقيقي احلاصل يوم التلف كما هو واضح، باملخالفة

  ى أعلى التحرير عل يمنه ظهر صحة استدالل العالمة يف حمك أن كما

                                                

. ٣ ح٥ الباب ٤٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ١(

. ١ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ١ ح من أبواب الغصب٧ الباب ٣١٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(
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ى اله عنه من املالية علزأ فيضمن ما،  املالك عن مالية مالهزالة يدإالقيم زمان ى بأن زمان أعل، القيم

  . تقدير التلف

 مضمونة زمنةقيمة العني يف مجيع األ أن يهيرد علنه إ : احملقق الرشيت بقولهإشكالوال يرد عليه 

  . فاملضمون قيمة يوم التلف خاصة وإالّ ،فيما بعد زمنة البشرط تلفها يف تلك األ

ملخص هذا الكالم ن إ :ففيه، عن احليلولةى خرأك عن العني اليت هي عبارة املال زالة يدإوأما 

نزل سبب لضمان القدر   عن بيع متاعه بدون وضع اليد عليه حىتمثالًبأن منع املالك : القول إىل يرجع

  . قتضي ذلكتفقاعدة اليد ال  وإالّ ،النازل

حتقق مصداق الضرر كما  إذا يرده  أنفعليه، القيم قد وضع الغاصب يده عليهى أعلن إ :ذ فيهإ

حيث ، القيمةى  يف وقت أعلمثالًمل يتحقق مصداق الضرر بأن مل يكن يريد بيعه  إذا خبالف ما، ذكرناه

  . إليه مثالًجعه رأ إذا كما، القيمةى أضره بأعل أنه يصدق عليه ال

تبعاً خلاله ، لرياضا ي يف حمكضرر الة د استدل بقاع،عتبار صدق الضرراولذا الذي ذكرناه من 

  .العالمة

منا يرفع إبل ، اً لو مل حيصل الضررأحكاميشرع  بأن نفي الضرر ال( وتضعيف احملقق الرشيت له

   .ىانته ) الضررية املدلول عليها بعموم أدلتهاحكامشرعية األ

ألة  كما ذكره احملقق الرشيت وغريه يف مسحكام يثبت األأيضاً ضرر ال أن فقد تقدم، ظاهر غري

 أن  فال ضرر يقتضي،رهضر أنه  والعرف يرون،لعرفله تابع  فإن،خيار العيب وخيار الغنب وغريمها

  . ال يعطي فقد سبب الشارع الضرر أن ى قرره الشارع علفإذا وإالّ ،يتحقق التضرر ال يعطيه حىت
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لشارع عن شيء وكلما مل مينع ا،  املعامالت تقريريات أن أحكامذكرناه من ما إىل ضافةهذا باإل

وعليه تدارك ، القيمى ره بأعلضر أنه والعرف يرون يف مثل املقام، مقرر له أنه القاعدةى فمقتض، عريف

  . ضمان قيمة يوم التلف أو وعليه فال وجه ظاهر لضمان قيمة يوم الغصب، الضرر

 صحابوف بني األلذا كان املعر لعله(: القيم بني الوقتنيى علبل قال يف اجلواهر بعد كالم مؤيد أل

ى بل مل نتحققه ممن تقدم عل، بل وال وجهاً، بل مل يذكر بعضهم قيمة يوم التلف قوالً ى،علضمان األ

   .ىانته )كثراأل إىل بل مسعت نسبته يف الدروس، عن القاضي يحك وإن الفاضل

فهو  م يسلّدام مل ما أنه ملا تقدم من، وقت التسليم إىل القيمى ذلك أعل إىل يضاف أن لكن الالزم

 حىت أعطين أيها الغاصب فرسي: يقول يف وقت ارتفاع القيمة بعد التلف أن مغصوب منهلفل، يف ذمته

، مثالًيعطيه اخلمسني  أن ال، يعطيه املائة أن  فرسه يلزم عليهإعطاءوحيث ال يتمكن من ،  مبائةمثالًأبيعه 

  . شبه ذلك أما أو وهو قيمة يوم التلف

ذا كان نقصان  إحمل اخلالف ما أن ،به يف املسالك والروضة وتبعهما اجلواهر وغريهاملصرح ن إ مث

بل يف ، مضمونى عل األ فإنالعني مث تلفت حدوث نقص يف إىل استند إذا أما، السوق إىل القيمة مستنداً

  . ذلكى  علمجاعادعاء اإل: اجلواهر

 إذا كما، نتاجهإبب الغاصب عدم فس، نتاجكان مستعداً لإل ذاإوهكذا ينبغي القول بالضمان 

فلما غصبها الغاصب مل يفعل ،  له زيادة مائةمثالًكانت شياهه مستعدة للحمل يف فصل الربيع مبا يسبب 

  .  الدار وحنوهإجياركما تقدم مثله يف مثل ، الغاصبى  علأيضاًا مضمونة  فإ،تنتج الشياه ما
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ى عل مل يكن هذا اللفظ وارداً يف نص وإن )لحواالغاصب يؤخذ بأشق األ(: ولعل اشتهار قوهلم

  .  املذكورةدلة مما ذكرناه من اجلمع بني األناشئ ،ذكروا حسب ما

م مالحظة ؤه يف مكان آخر لزعطاأريد أ فإذا، االعتبار مبكان الغصب أن  إىلأملعنا سابقاً نا قدإمث 

  . الترتل والتضخم بني البلدين

املذكور يف تعيني زمان القيمة  أن األقوى(: حملقق الرشيت قائالًوبذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره ا

 احتد قيمة  فإن،مكان الغصب ومكان التلف قد خيتلفانن إ :توضيح املسألة، أيضاًجار يف تعيني مكاا 

 القيم من مكان الغصبى أعل أو ،مكان التلف أو ،فهل العربة مبكان الغصب وإالّ ،حبث العني فيهما فال

، عربة ا قطعاً مل مير باملغصوب عليها فالاليت مكنة اخلارجة عما بني املكانني وأما األ .ن التلفمكاإىل 

، الغصب لكونه أول زمان دخول العني يف العهدة فمن اعترب يوم، الظاهر اجلريان الحتاد مناط املسألتني

 إىل صحيحة املزبورة هنا حيتاجنعم التمسك بال. يعترب مكانه لكونه أول أمكنة دخوهلا يف الضمان أن لزم

سائر  إىل وهكذا، استنباط املناط املشترك بني يوم املخالفة ومكااى  بدعو،ظاهرهاى عدم اجلمود عل

   .ىانته )دلةقوال واألاأل

ايران وأتلفه يف  إىل مث جاء به،  مائةى غصب فرسه يف العراق وهو يسوفإذا، ذكرناه ماى وعل

ذا أراد منه  إأما، يف ايران لكن يف العراق ال، يطلب منه املائة أن ن للمالك كا، مخسنيىحيث يسو يرانإ

  ه يعطيه اخلمسني  فإنيرانإيف 
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  . يران يعادل مائة العراق حسب الفرضإن مخسني أل

يعطيه  أن يرانإه يف ءعطاأأراد  إذا  لزم عليه،يران مائتنيإيف ى انعكس بأن كان يسو لو أنه كما

  . يران يعادل مائة العراقإ مائيت ألن ،مائتني

القيم من ى أعل(:  فقوله، فال ربط هلا باملسألة،مل مير عليها أو ،خر اليت مر عليهاأما املكانات األ

، مكنة اخلارجة عما بني املكانني اليت مل مير باملغصوب عليهاكون األ ماأ، مكان التلف إىل الغصب مكان

  .  فتأمل،كان قسمة الثاين صحيحاًوإن  ،األولحمل نظر يف قسمه ، )عربة ا فال

الختالف  أو ،يكون اختالف املكانني الختالف التضخم والترتل أن فرق بني ال أنه ومنه يعلم

 فكان يف ،حيث حترك بالطائرة، يران بارداً ولو يف نفس اليومإويف ، كان يف العراق حاراً مثالً، الطقس

  . مثالًكان العكس و  أ،يرانإضعف ى العراق املالبس الصيفية تسو

جلهة  كان اختالف الطقس سبباً الختالف القيمة الن إ وهو، حال القسم الثالث ومنه يعلم

املغصوب يف أحد الطقسني يدوم أكثر من نفس هذا املغصوب يف الطقس  أن منا جلهةإو، احلرارة والربودة

  . نقيصتها أو مما سبب زيادة القيمة، خراآل

 ،ومسألة خمارج التجارة والنقل، م والترتل بني البلدين غري مسألة الكمركفرق التضخ أن ىخيف وال

مريرتبطان باأل ما الفإ .  

 مثالًلكن أخذ منه الكمرك ، يران وهو مائةإ إىل  بهوجاء،  غصب فرسه يف العراق وهو مائةفإذا

ربط له  ه ال فإن،شرينيران عإ إىل تيان بهصرف لإل أنه  أو،ربط هلذا الكمرك باملغصوب منه ال، عشرين

  :العلف إىل والد بالنسبة أيب كما تقدم يف صحيحة، بالضمان وقدره

  جعلت فداك قد علفته : قلت: قال
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  . )١(نك غاصب أل،ال: قال ،بدراهم فلي عليه علفه

 أحسن إليهكان الطقس باملكان املنقول  إذا كما، سبب اختالف املكان زيادة يف العني إذا نعم

عن الوسائل يف ونقلنا بعض الروايات يف ذلك ،  السمن للغاصب كما تقدم فإن،مثالًوان فسمن احلي

 دلة وغريها من األ، ليقطعه للجذوعخنالًى وحكم من اشتر، صولكتاب التجارة باب جواز بيع األ

  . فراجع

  . )والذهب والفضة يضمنان مبثلهما(: الشرائع قالن إ مث

 كان نقد البلد خمالفاً  فإن، مثل له ولو تعذر املثل أتلف ماالًكما لو، بنقد البلد(: وقال الشيخ

كان  وإن ،كان من جنسه واتفق املضمون والنقد وزناً صح وإن ،للمضمون يف اجلنس ضمنه بالنقد

بل هو ثابت يف كل ، الربا خيتص بالبيع أن وال يظن، م بغري جنسه ليسلم من الرباأحدمها أكثر قو

   .ىانته )فقي اجلنسربويني متى معاوضة عل

كون (: األولقال ، ادعاه يف املسالك واجلواهر وغريمها كما، ذكره الشرائع هو املشهور ما: أقول

ما مطلقاً إ، خيتلف فيه القيمة ال ه مماءأجزا أن ى بناًء علصحاببني األ املشهور الذهب والفضة مثليني هو

وجيوز بيع ، ويصح السلف فيه موزون ألنه ،تباقي التعريفاى وميكن جريانه عل، مع تقارب صفاته أو

  . )بعضه ببعض يف اجلملة

فال ، اختالف املضروب منه يف الصفات املوجبة الختالف القيمة إىل ولعل نظر الشيخ: مث قال

كاالستدالل له ، وال ريب يف ضعف القول املزبور، تساوت قيمة أجزائه نه ماأجيري عليه تعريف املثلي ب

  ر مبا ذكره اجلواه

                                                

. ١ ح من أبواب الغصب٧ الباب ٣١٣ ص١٧ ج:الوسائل) ١(
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ريب  ال أنه ،خصوص الدراهم والدنانري منهما  الشيخ قيمة الذهب والفضة الإطالقبأن فيه مع 

   .ىانته )يف حصول التساوي يف أجزاء أصنافهما

الشيخ من قوله  إىل نسب وقد مينع ما(: قال، يكون الشيخ قال بذلك أن ىلكن احملقق الرشيت نف

والضمان بنقد ، د ومل حيكم بكوما قيمينيبل بضماما بنقد المنا حكمإ ألنه ،بعدم مثلية الذهب والفضة

 ظاهر التشبيه  فإن،مثلة كما نقله يف الشرائعخصوصاً مع مالحظة تشبيهه باأل، ينايف مثليتهما البلد ال

   .ىانته ) وفيه تأمل،املغايرة

يالحظ  أن يلزم أنه كما، وغري نقده بغري نقده، ما مثليان نقده بنقدهأفالظاهر ، وكيف كان

، ست وعشرين إىل وتنتهي عشر من اثين ئ عياراته خمتلفة تبتد فإن،موازين العيارات يف الذهب والفضة

  . يران بني الصياغ وغريهمإكما هو متعارف يف العراق و

وكذلك يف الفضة من  ،ى اختالف القيمة بني الذهب املغصوب والذهب املعطيأيت هنا مسألةنه إ مث

وكذلك اختالف ، جرة احلمل والنقل وحنوهاأيف  أو، يف الكمرك أو ،لبلدين يف التضخمجهة اختالف ا

  . الزمانني بسبب التضخم والترتل وحنومها

كانت القوة الشرائية ملثقال الذهب قبل سنة ضعف القوة  مثالً، يستلزم الربا النه إ :يقال أن وميكن

 من الذهب يف السنة املاضية وجب عليه رده االً غصب منه مثقفإذا، الشرائية للمثقال يف هذه السنة

وكذلك ، ن بقدر النصفذا كانت القوة الشرائية يف السنة املاضية بقدر النصف رده عليه اآلإو، ضعفاً

  .  فتأمل،البلدين إىل نسبةلبا

   ،مثالًضعف غري املسكوك قيمته غصب منه مسكوكاً  ما إىل وهكذا بالنسبة
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 كما ،كان فساد املال ما الربا هو ألن ، خارجيةرضا لعومثالًملسكوك  نصف قيمة غري اقيمتهأو 

  . وهذا خالفه فساد املال ،)١()عليه السالم(مام الرضا يف النص املتقدم عن اإل

ويؤخذ قيمته ليسلم  يقوم بغري جنسه ذا كان أحدمها أكثر إدريس يف رد كون ماإعن ابن  يواحملك

  . يضر اختالفهما يف الوزن فال، خمتص بالبيع ألنه ربا هنامينع ثبوت ال: قال أنه ،من الربا

الربا خيتص  أن يظن وال: تقدم من الشرائع قوله وإن ،رش النقص من جنسهأوكذا لو عاد فرده مع 

  . آخر كالمه إىل ،بالبيع

بل مما ذكر يعلم ، نك قد عرفت قوة احتمال منع الربا يف الغراماتإ(: ولذا قال يف اجلواهر هنا

وكان نقد البلد الذي هو قيمة له موافقاً له يف ، كان من النقدين إذا حلال يف املغصوب ذي الصنعةا

بل البد من تقوميه بغري اجلنس ، يدفع احتمال الربا عنه  كونه قيمياً ال فإن،وخمتلفاً معه يف الوزن، احلس

   .ىنتها )ذكرناه من عدم جريان الربا يف الغرامات ماى بناًء عل إالّ ،حينئذ

  . الصناعةى ذكرناه هنا مقتض كان ما وإن ،الصرف وتفصيل املسألة يف بيع

ولو كان يف املغصوب صنعة حمللة هلا قيمة (: ذكره الشرائع بعد ذلك بقوله ذكرناه ما ويؤيد ما

 ألن ،غري ربوي أو  ربوياً كان،صلزاد عن األ وإن ،صل وقيمة الصنعةالغاصب مثل األى غالباً كان عل

  . )ولو من غري غصب نعة قيمة تظهر لو أزيلت عدواناًللص

  يكون من الربا الذي هو الزيادة يف أحد  فال(: وقال يف اجلواهر تعليقاً له

                                                

. ٣ حين والقرض من أبواب الد١٥ الباب ١٠٠ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٢٦٢

رشاد وموضع من املبسوط والسرائر والتحرير واإل يكما صرح بذلك كلّه يف حمك، العوضني

   .ىانته، التذكرة

  حراماًأيضاًاالعتبار لو كان بالوزن لكان هنا حيث إن ، قةفرق بني املقام وبني املسألة الساب أي ذإ

 االعتبار بالقيمة من غري مالحظة أيضاًيكون هناك  أن كان الالزم كان االعتبار بالقيمة وإن ،ربويألنه 

  . الربا

 هذا ليس يربوا يف أموال إنف، )١(من ربا لريبوا يف أموال الناس: بل يؤيد ذلك قوله سبحانه

اصطالحاً  كان حيتمل تسميته ربا وإن ،ولغةً رباً عرفاًى يسم بل ال، منا مال الناس مقابل التالفإو، الناس

  . جيوز ذلك فقهياً عند من ال

 يأخذ منه نصف مثالًأقرضه ديناراً وبعد سنة  إذا كما، أيضاًولذا احتملنا الصحة يف باب القرض 

ى بل االقتصار عل،  وفساداً للمالرباًى يسم ن ذلك ال شيئاً م فإن،التضخم أو دينارين للترتل أو ،دينار

  . نفس القدر ربا وفساد للمال

املغصوب للصنعة احملللة غري  أو ،خرية الدروس بعموم الربا يف املسألة األإشكال أن وبذلك يظهر

، دوصف زائى ا اشتمل علإمنو مل خيرج بالصنعة عن أصلهأنه ( :زاد عليه يف املسالك وإن ،ظاهر الوجه

وهذا ، فرق بني املصنوع وغريه يف املنع من املعاوضة عليه بالزيادة وقد صرحوا يف باب الربا بأنه ال

 إذ ،ه ليست متفقة القيمةءأجزا ألن ،نا مننع من بقائه مثلياً بعد الصنعةأمع ، أظهرفضماا بالقيمة  ى،أقو

   .ىانته )لو انفصلت نقصت قيمتها عنها

  حصائه للموارد إق الرشيت من فيما ذكره احملقوجه النظر  ومنه يعلم

                                                

. ٣٩اآلية : سورة الروم) ١(
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  : الربا هنا بقوله مؤيداً يء، اليت ذكرها الفقهاء

بدال بل يف غريها من األ، أيضاًيرضون بصريورة البدل زائداً يف الغرامات  الفقهاء الى ولذا تر(

وجب  لعوضني عيبلو ظهر يف أحد ا أنه الصرف من  بيع ذكروه يفومن ذلك ما، االضطرارية وغريها

جزء من  إالّ أنه ،رش من الغراماتاأل  فإن،رشمساكه مع أخذ األإجيوز  وال، رده وأخذ بدله مكانه

  . الثمن

ات كاحلنطة مل جيز يف ء من الربويلو مزج جيداً بردي أنه  من،ذكروه يف القسمة ما: ومنها

 معاوضة وال القسمة ال أن مع، توفري صاحب اجليد يف الوزن أو ،ءيالتقسيم تقليل قسمة صاحب الرد

  . غرامة

بأن باع ثالثة أمنان من احلنطة اليت تسوي  يهايا املوص لو أنه  من،ذكروه يف الوصية ما: ومنها

 القول بكون املنجزات من الثلث أخذ نصف املبيع بتمام الثمن وهو منى له على مل جيز للموص، ثلثه

 مع،  لوقوع منني ونصف يف مقابل ثالثة أمنان،الربا إىل يؤدي بأن ذلك  معلالً،وأخذ ثلث املبيع، ونصفه

  . غرامة يعد معاوضة وال ال يونفوذ وصية املوص، مل يكن ربا يأصل املعاوضة اليت صدرت من املوصأن 

 ىجيوز الصلح عن قيمة الثوب التالف الذي يسو ال أنه من، ماذكروه يف كتاب الصلح: ومنها

ى مبين عل أنه ووجهوا قول احملقق جبوازه، القيميات مضمون بالقيمةحيث إن ، بادرمهاً بدرمهني للزوم الر

  . كالمه رفع مقامهى انته )أيضاًالقرض من ضمان القيمي باملثل  خمتاره يف

يوجب قياس املقام ا بعد عدم مشول الدليل  مجاعة من الفقهاء الى ن تكرار ذكر موارد فتوإف

  فيما  إالّ ، حمل مناقشةأيضاًمثلة بل تلك األ، للمقام
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  . واهللا سبحانه العامل، مثلة يف أبوااكما ذكرنا بعض املناقشات يف تلك األ، ورد دليل خاص فيه

الصنعة شيء  ألن ،الصنعة  يف ضمانشكالينبغي اإل ه ال فإن،لو أتلف الغاصب الصنعة فقطنه إ مث

 نسياناً أو أتلفها جهالً إذا كما، لغاصبشبه ا تالفها يوجب رد الغاصب أوإف، للمغصوب منه ذو قيمة

  . وغري ذلك الغصب مردود وإن ىيتو الو ضرر اللدليل ، أشبه ما أو يف حالة نومأو 

يف كون ضماا من جنس  وال حجر، ه يضمنها فإنلو تلفت الصنعة فقط(: ولذا قال يف اجلواهر

وظاهرهم (: مث قال، )حقيقية وال حكمية ال، ال معاوضة بني جنسني إذ ، النتفاء الرباناءجوهر اإل

ليس عليه قبول ذلك لو بذله  أنه كما، لزام بعودهاكوا حينئذ قيمية فليس للمالك اإلى االتفاق عل

 إىل  الذي هو من قبيل رد املغصوبرضلزام بتسوية احلفر يف األوفرق واضح بني املقام وبني اإل، اجلاين

   .ىانته )حمله

 وال ،لزام بتسوية احلفرفلماذا حيق له يف املسألة الثانية اإل، جه للفرق بني املسألتنيو النه إ :لكن فيه

ى لزام بصنع الصنعة كما كانت مقدم علاإل أن بل الظاهر ،لزام بصنع الصنعةحق له فيما حنن فيه باإل

 إىل لنوبةتصل ا وما دام ميكن رد نفس املغصوب عرفاً فال، رد نفس املغصوب ألنه ،لزام بالقيمةاإل

يف كليهما  أن مع،  قطعي غري حمتمل االستنادإمجاع أو ،كان هنالك دليل خاص إالّ إذا اللهم، القيمة

  . تأمالً

، مل يضمنها، كما يف آنية الذهب والفضة والصنم والصليب وغريها، كانت الصنعة حمرمة إذا نعم

  كما ذكره الشرائع ، مع موضعها أو ،سواء أتلفها خاصة



٢٦٥

  . صحابقطع األ إىل بل عن الكفاية نسبته، وغريه

 وال، قيمة له شرعاً ذا قيمة ر ما اليصي الغصب ال أن لوضوح، خالف أجده فيه ال: ويف اجلواهر

 ولذا ،من غري فرق بني الغاصب وغريه قيمياً حمترماً، مجيع املكلفنيى تالفه علإجيعل ما هو حمرم جيب 

 ال شبهأما  أو اجلهل أو غصب كما يف النوم ولو كسره بال، جيوز كسر ذلك من باب النهي عن املنكر

  . يكون ضامناً

  :  بعض الرواياتأيضاًذلك ى ويدل عل

نه إ ،)عليهم السالم(املؤمنني  عن أمري، عن آبائه، عن أبيه،  أيب عبد اهللاعن،  الدعائمىفقد رو

 رجل كسر بربطاً إليهورفع  ، عليه فيه شيءتلفه فالأحيل كسبه ف شيِء مما الى على من تعد: قال

  . )١(فأبطله

 أو ،بعض املالهي أو لعبة من اللعب أو من كسر بربطاً: قالنه إ ،)عليه السالم(جعفر  أيب وعن

  . )٢(مخر فقد أحسن وال غرم عليه أو خرق زق مسكر

 أحرقت ضمن قيمة  فإن،ضمان ذا كسرت آلة املالهي فالإو: ولذا قال العالمة يف القواعد

  .  صرح بذلكأيضاًبل غريه ، وكذا الصليب، رضاضال

  .صحابقطع األ إىل وعن الكفاية نسبة ذلك كله

كما ذكرناه ، كان من باب النهي عن املنكر إذا يضمن  الأيضاًلو أحرقت نه إ :كان رمبا يقالوإن 

 وت مخاردخل حان إذا كذلك أنه كما،  فيما توقف النهي عن املنكر عليه،عن املنكر يكتاب النهيف 

  . صرح مبثله يف رواية خرق زق املسكر وهو ما، كسر القنينات اليت فيها اخلمرو

                                                

. ٢ ح من أبواب موجبات الضمان٢١ الباب ٢٧١ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٣ ح من أبواب موجبات الضمان٢١ الباب ٢٧١ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



٢٦٦

  . خرق زق مسكر معاوية يف قصة مذكورة يف التواريخ أنه ،الدرداء أيب وقد روي عن

 ،إشكالففي ضمان الزائد بالصنعة ، أتلف آنية الذهب لو: ومنه يعلم وجه النظر يف قول القواعد

 كسر أصنام )صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن بل ورمبا يؤيده،  الغاصب غريه وعدمهاةاينشأ من مساو

  . لكن ظاهرهم االختالف يف ذلك، )١(املشركني ودفنها

حرقت ضمن قيمة الرضاض كما هو أ  فإن:فقد قال يف مفتاح الكرامة عند قول العالمة املتقدم

 من :ويف التذكرة،  وجممع الربهان والكفايةوصريح التذكرة وجامع املقاصد، قضية كالم املبسوط

  . أحرقها فعليه قيمتها يف احلد املشروع

  .بعد الكسر حمترمى وهو الذي يبق، واحتج عليه يف جامع املقاصد بأن الرضاض

وقد تقدم  ...مملوكأنه ( كالم صاحب جامع املقاصد معىنن إ :لكن مفتاح الكرامة بعد ذلك قال

وقد استدللنا هلم ، مملوكة يف ظاهر كالم مجاعة ا غريأو، تعد ماالً ت اللهو الآال أن يف باب املكاسب

صنام واضح مر يف الصلبان واألواأل، وقوهلم بعدم ضمان املتلف هلا قيمتها وغري ذلك، باخلرب والقاعدة

   .ىانته )٢()الظاهرى قائل بالفرق عل وال

 ،تبعه ولده وإن ،مان الزائد بالصنعة نظر العالمة يف تلف آنية الذهب من ضإشكالف، وكيف كان

   مضمون بكونه عادياً هذا االستيالءن إ :وقيل يف وجهه

                                                

. ١٥ ح١١٧ ص٢١ ج:انظر البحار) ١(

. ط احلديثة١٥٥ ص١٨ج: لكرامةمفتاح ا) ٢(



٢٦٧

هذا  إذ ،كانت حمرمة يف نظر الشارع وإن حد ذاا قيمة وللصنعة يف، ومجيع ما ينقص فيه مضمون

  . زالة احملرم ورفع املنكرإيتصور العدوان ب نه الأالتعليل مردود ب

زال أ إذا منا قلنا حبرمة الصنعة يكون احلال فيماإو، واز اختاذ أواين الذهب والفضةقلنا جب لو نعم

  . الصنعة حال ما لو أتلف حلياً

 حينئذ إشكال ه ال فإن،تلف حلياًأقلنا جبواز اختاذها كان كما لو ن إ( :ولذا قال يف مفتاح الكرامة

  . )يف ضمان الزائد بالصنعة فيه

من الزائد  أي ىأشبه عل لنهي عن املنكر بكسر الصليب والصنم وماتوقف ا أنه إذا مث الظاهر

 إالّ إذا ،مال الناس بغري حق فالزيادة تصرف يف، يتحقق النهي عن املنكر بذلك ألنه ،والناقص اقتصر

خر كان أحدمها أزيد من اآل وإن ،فيتخري بينهما، مرين مصداق النهي عن املنكركان كل واحد من األ

ى مقتضحيث إنه احلال يف باب قتل الكافر احملارب  كما هو، كثرقل واألالتخيري بني األكما ذكروا يف 

 :واحلاصل، التخيري يقل فردكثر واألكان األ إالّ إذا ،كثر من ذلكما يتحقق ال األى  االقتصار علالقاعدة

  . دقي عقلي مر عريف الاألن إ

  :  قال،طالقاإلى وهلما علاهر ألوتأييد اجلو، وجه النظر يف كال رأي العامة ومنه يعلم

  : وجهنيى بطاهلا علنعم للعامة خالف يف احلد املشروع إل(

 وال غريها، وعن األوىلمة منها ال رال ميكن اختاذ آلة حمحد  إىل تنتهي ا تكسر حىتإ: أحدمها

 ومن ، الغري يف التصرف يف مالذنتعد عن اإلنه إ :وفيه، أزجر ملن هي له ألنه ،ببعيدليس  أنه الكركي

   عند ظهرهنا كان األ



٢٦٨

  : ولكن يف حد التفصيل عندهم وجهان، لكنها تفصل، تكسر الكسر الفاحش ا الأالعامة 

شكل ى  رفع وجه الربيط وترك علفإذا ،ا تفصل مقداراً ال تصلح الستعمال احلرامإ: أحدمها

   .ىقصعة كف

  .الصانع التعب إىل لوصل صلهاحد لو فرض اختاذ آلة حمرمة من مف إىل تفصل: والثاين

بل ، ذنمقدار اإليف حرمة التصرف يف مال الغري على  اقتصاراً األول منهما ظهراأل أن ريب يف وال

احلد  إىل فيضمن حينئذ التفاوت بني قيمتها مكسورة، املزبور من جتاوز احلدى يبعد الضمان عل ال

   .ىانته )احلد الذي أيت به إىل وبني قيمتها منتهية، املشروع

 إليهعن العرفية ومل يكن يف ذلك زجر وردع زائد حيتاج ى تعدن إ نعم، دقي ن االمر عريف الأل

  .كان ذلك موجباً للضمان

عابت من  أو، غريه عليها الغاصب أو فجىن، لو كان املغصوب دابةنه إ( :ذكر يف الشرائعنه إ مث

   .ىانته )رشالقاضي وغريه يف األيمة ى وتتساو، رش النقصانأقبل اهللا سبحانه ردها مع 

  . والد السابق أيب وخصوص صحيح، دلة األإطالق األولاحلكم ى يدل عل: أقول

  . بقسميه عليهمجاعاإل بل، خالف أجده فيه بال: ويف اجلواهر

النظر يف  ألن ،القاعدةى مقتض أنه ، السابقةدلة األإطالق إىل ضافةاحلكم الثاين باإلى ويدل عل

  . غرض املالك إىل ال، نفس املال إىل الضمان

عليه (قضى أمري املؤمنني : قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ويؤيده ما رواه حممد بن قيس

  طلق البعري يعبث نا ففعقله أحدهم ،ربعة أنفس شركاء يف بعريأيف  )السالم



٢٦٩

يغرموا له  أن بينهم ىفقض: قال، غرم لنا بعريناأ: ه للذي عقلهأصحابفقال ، كسرنا فىبعقاله فترد

  .)١(فذهب حظهم حبظه، أوثق حظه أنه حظه من أجل

  . بقدر مالك البعري الغرامة بقدر البعري ال أن  ظاهرهفإن

، ر يف بعري بني أربعة نف)عليه السالم(أمري املؤمنني ى وقض:  قال،يف النهاية يوحنوه رواية الطوس

يغرموا له الربع من  أن الشركاِء الثالثةى عل أن ،قدنا فبئر فوقع فيها إىل ىفعقل أحدهم يده فتخط

  .)٢(ياهإحفظه وضيعه عليه الباقون بترك عقاهلم  ألنه ،قيمته

كتاب يف ى خرأى جنت عل إذا الدابة  الروايات اليت ذكروها يف باب حكمأيضاًكما يؤيده 

  . الديات

ب بالشبهة مهر املثل كما يف األ الولد جارية ولذا كان يف وطي(:  بقولهأيضاًوأيد احلكم اجلواهر 

   .ىانته )ب كما هو واضحاألى  علاألولحرمت ب وإن ،جنيبي األوط

عن التذكرة حيث  ييبعد احملك نعم ال، الزوجى حمرم زوجة عل ي كل وطأيضاًفيؤيده ، هذاى وعل

، ملك  بدين أوإنسان  كما لو غصب حجة،أربابه إىل لو غصب شيئاً تتفاوت قيمته بالنسبة(: قال

بل رمبا ، غصبه من غريه مل يضمن بالزيادة وإن ،غصبه منهن إ ربه إىل قرب ضمان التفاوت بالنسبةفاأل

صبع وغريه كرب األ إىل مث جعل الشأن يف اخلامت والنعل بالنسبة، )٣()ذلك الغري إىل يساوي قيمته بالنسبة

  .كذلك

                                                

. ١ حأبواب الضمان من ٣٩ الباب ٢٠٧ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب الضمان٢٨ الباب ٢٧٢ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ط القدمية٣٩١ص: انظر تذكرة الفقهاء) ٣(



٢٧٠

جل ال يصنع له يف فلو كان كبري الِر، أشبه  وما)٢(ضرر ال  و)١(ىيتو الوجهه حديث : أقول

مل تكن له قيمة نه إ مث، صنع له هذا احلذاء ف قيمة احلذاء حىتع ضمثالً يمنا أعطإو، املتعارف حذاء كبري

مثل هذا  إىل  املتعارف لقلة االبتالء واالحتياجبل كانت قيمة أقل من احلذاء، بقدر ذلك يف السوق

هو  ألنه ،ضمان قيمته السوقية أنفق فيه ال الالزم عليه ضمان قدر ماكان  إنسانأتلفه  إذا ه فإن،احلذاء

  . حقهى الذي سبب ضرره وتو

اً إطالققيمة له يف السوق  لكن هذا الدواء ال، مثالًصنع دواًء ملرضه بقدر مائة درهم  إذا وكذلك

  . مثلة ذلك من األغري إىل ،سبب ضرره ذا القدر ألنه ،ضامن للمائة أنه القاعدةى  مقتض فإن،فأتلفه

وجه له واضح ضرورة عدم  ال أنه كما، مل أجده لغريه( :قول اجلواهر يف رد التذكرة أن ومنه يعلم

  . غري ظاهر الوجه ،ىانته ) خالفهصحاببل ظاهر كالم األ، ثبوت مالية للشيء يف نفسه عرفاً بذلك

 نسانب ضياع حق ذلك اإلأشبه مما سب ما أو رهن أو  أتلف املتلف وثيقة دينفإذا هذاى وعل

ى وتو أضره ألنه ،قدر قيمة الوثيقة اليت هي عبارة عن ورق  قدر حقه العطاءإلزم عليه ، صاحب الوثيقة

  . بقدر الورق حقه بقدر املال ال

 فالضمان بقدر القيمة ،لفهأت فمنا كانت له قيمة يف السوقإو، مل يكن لرد املال قيمة عنده إذا أما

 أن الرد كذلك جيب إىل يزداد بالنسبة أنه يقال كما تالزم بني املسألتني حىت فال، دلته أطالقالسوقية إل

   ضرر ال لوجود إليهينقص بالنسبة 

                                                

. ٥ ح من نوادر الشهادات٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٣ ححياء املواتإ من ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٢٧١

منا يف مورد النقيصة يلزم إو، وعدم وجود مثلهما يف مورد النقيصة، يف مورد الزيادة ىيتو ال و

  . يةاألولالقواعد  إىل الرجوع

يف قطع ذنب يمة القاضي  أن من، فهو خلالف مالك وأمحد، يمة القاضيى أما مسألة نصهم عل

عن الدروس اتباع احملقق حيث  يولذا كان احملك، عرفت وفيه ما، تصلح له بعد ذلك ا ال أل،متام القيمة

  .أبتر صريه وإن مركوب القاضي كغريهن إ :قال

يف  ألنه ،تعاىلقبل اهللا سبحانه ومن  أو ،يكون العيب من الغاصب أن فرق يف كل ذلك بني وال

  . والد وغريه أيب تقدم من صحيح ويدل عليه ما، ضمانه

 وعليه فال، كان عند املالك وحتت سلطته إذا حىت كان يعيب من قبل اهللا تعاىلنه إ :يقال فال

 ةالقاعدى نعم مقتض، عيبه غري الغاصب إذا وكذلك احلال، الغاصبى هذا العيب عل إىل ضمان بالنسبة

  .الذي عيبهى يكون قرار الضمان علأن 

  . بقدر اجلناية رش يكون بقدر الضرر الالضمان يف األ أن مث من الواضح

قطع ذنبه فلم يسبب  إذا رش أكثر مماهذا يكون عليه األ، فسبب شلله مثالً قطع ذنب حيوان فإذا

  .  وحنومها)٢(ضرر ال و،)١(ىيتو الوذلك لدليل ، شلله

 فال ،فرق يف قيمته صحيحاً ومعيباً مبا ال،  احليوانذنأشق  إذا كما، رشأكن للعيب مل ي إذا أما

  .شيء عليه

، تقدم من بعض الروايات  ملا،الغاصب ميلك بقدر الزيادة أن فالظاهر، ولو زادت قيمته بالعيب

  : ولظاهر قوله سبحانه

                                                

. ٥ حالشهادات من نوادر ٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٣ ح من إحياء املوات١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٢٧٢

ىسع ما إالّ نسانن ليس لإلأ)وكونه غاصباً ال،  لنفسهإنسانسعي كل  أن ىمما يدل عل، )١ 

  . يوجب ارتفاع احلكم الوضعي

وروي ، رش السوقياأل إىل بل يرجع، تقدير يف قيمة شيء من أعضاء الدابة وال(: قال يف اجلواهر

 يف عني الدابة نصف صحاباخلالف عن األوالشيخ يف املبسوط ى وحك، يف عني الدابة ربع قيمتها

 )رش السوقي أشبهأ إىل  والرجوع،يف البدن منه اثنان وكذا كل ما ،ويف العينني كمال قيمتها، قيمتها

   .ىانته

 أمن فق :قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، العباس أبو رواه والروايات الواردة يف عني الدابة ما

  . )٢(عني دابة فعليه ربع مثنها

ه عن رواية احلسن البصري  أسأل)عليه السالم(  إىل أيب عبد اهللاكتبت: ذينةأويف صحيح عمر بن 

: )عليه السالم( فقال ،فقئت ربع مثنها إذا ربع قوائم يف عني ذات األ)عليه السالم(علي  يرويها عن

عليه السالم( قال علي، صدق احلسن(ذلك )٣( .  

 )عليه السالم( عليى قض:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، عن حممد بن قيس، ويف الصحيح

  . )٤(ئت ربع مثنهايف عني فرس فق

يف عني ى قض) عليه السالم(علياً ن إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، امللك وعن مسمع بن عبد

  . )٥(دابة ربع الثمن

  فقئت ربع  إذا ويف عني الدابة: وعن الشيخ الطوسي يف كتاب النهاية

                                                

. ٣٩اآلية : سورة النجم) ١(

. ١ ح من أبواب ديات األعضاء٤٧ الباب ٢٧١ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح من أبواب ديات األعضاء٤٧ الباب ٢٧١ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(

. ٣ حعضاء من أبواب ديات األ٤٧ الباب ٢٧١ ص١٩ ج:الوسائل) ٤(

. ٤ ح من أبواب ديات األعضاء٤٧ الباب ٢٧١ ص١٩ ج:الوسائل) ٥(



٢٧٣

  . )١(ثارجاءت به اآل ماى قيمتها عل

يف عني الدابة ى قض:  قال)عليه السالم( عليإىل ) علهيم السالم( ئمةبسند األ، ويف اجلعفريات

  . )٢(ربع قيمتها

نا أصحاب ىرو: املبسوط يفقد قال الشيخ يف حمك، حكاه احملقق عن الشيخ من نصف القيمة أما ما

نه طراف مما يف البدن موكذلك قالوا يف سائر األ، ويف العينني كمال قيمتها، يف عني الدابة نصف قيمتها

  . اثنان ففيه كمال القيمة

وكذا ، ويف العينني مجيع قيمتها، قلع عني دابة كان عليه نصف قيمتها إذا :اخلالف يوقال يف حمك

 الفرقة إمجاعدليلنا ، ويف الواحد نصف قيمتها، ففي االثنني مجيع القيمة، كان يف البدن منه اثنان كل ما

  . م مل يظفروا بروايات النصفألكن ذكر غري واحد من الفقهاء ، هاأخبارو

  . هور عنهاشعراض امل إل،ميكن العمل ا الروايات املتقدمة يف ربع القيمة ال أن ىخيف وال

  هذه الروايات ال فإن،أوجب التقدير  لضعف ما،رش مطلقاًصح وجوب األواأل(: قال يف املسالك

   .ىانته )روايةى ادعاه مل نقف فيه عل وما، يقول الشيخ مبضموا

  قال)عليه السالم(ولعل علياً ، رشوافق املشهور يف األ أنه وقبل ذلك نقل عن الشيخ يف املبسوط

  رش وكان األ، عني فرس خاص أي ،ذلك يف مورد خاص

                                                

. ١ ح من أبواب ديات األعضاء٤٣ الباب ٢٨٣ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٢ ح من أبواب ديات األعضاء٤٣ الباب ٢٨٣ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



٢٧٤

ذينة أالتقية كما يف صحيح ابن ى مر حممول علاأل أن  أو،قاله مطلقاً أنه ال، مطابقاً لربع القيمة

ملن ى خيف كما ال، )عليه السالم( حلسن البصري من املنحرفني عن عليوا،  عن احلسن البصريتهرواي

  . راجع الرجال

يف فقاء عني البهيمة ربع  أنه عن النهاية والوسيلة من ماى  سومل جند ا عامالً(: ويف اجلواهر

لكان ولوال ندرة القائل بذلك ، أعضائها حبسب قيمتهاى اجلناية عل أن أيضاً بعد احلكم فيهما ،قيمتها

   .ىانته )١()العمل ا يف خصوص العني متجهاً

فليس قوا كقوة  ى،أخذ مضمون الروايات وجعلها فتو أنه يعين، بل النهاية كتاب الروايات

  . الكتب الفتوائية

   . مأكول اللحم كالشاة أم ال،رشاأل ففي عيبها، موالفالظاهر كون الدابة كسائر األ، وكيف كان

تها مبا مسعت منع رضالكن هجر الرواية مع فرضه ومع(:  ممزوجاً مع الشرائعولذا قال يف اجلواهر

حد حيث مل نعرف ذلك أل، خبار واألمجاع الشيخ من اإلاهمنع من العمل مبا حك أنه كما، من العمل ا

ر عليه املشهو ما أن لك وبذلك كله ظهر. ايته خبالفهوبل فتواه نفسه ور، روايةً وال ىفتو ممن تقدمه ال

وال ، موالمال كغريه من األ ألنه ،صول املذهب وقواعدهأرش السوقي مطلقاً أشبه باأل إىل من الرجوع

آخر  إىل ،)دية احلر مع التجاوز إىل العبد يف الرجوعى يقاس عل كما ال،  يف ذلكنساناإلى يقاس عل

  . كالمه

                                                

. ١١٤ ص٣٧ ج:اجلواهر) ١(



٢٧٥

، مكانه بعمل جراحي إىل  أرجعه عينه مثأفق أو ،رجله يده أو أو  احليوانإذنلو قطع  أنه مث الظاهر

مل يبق فقد رد إذا  وإالّ ،فيما كان باقياً أنه رش األأدلةظاهر  إذ ،مل تتفاوت القيمة إذا مل يكن عليه شيء

  .  وحنوهالغصب كله مردودالغصب ومشله 

 ،الطيب من اهللا سبحانه وتعاىل ألن ،أعماه وطاب هو بنفسه فهو ضامن أو جرحه إذا أما

  .وجه الرتفاعه بالطيب فتأمل  ثبت فالوالضمان

 أو ،مثالًمنا أعماها إو، كان مل يفقأ العني ينبغي التكلم حول ما فال رشوحيث كان الالزم األ

كان احليوان  أو ،سنانمن االثنني مثل األ يف احليوان أكثر قلع وأتلف ما أنه  أو،مثالًنصف العني ى أعم

  . ذا ثالثة عيون فرضاً

 قلع سناً مثالً، كان النقص سبباً لعيب آخر أو، رشأيكون النقص بسبب يف ذاته ن  أوال فرق بني

 ألن ،يكن عليه شيء  ملكلكان متمكناً من األ أنه إذا بينما، كلمن أسنان احليوان فلم يتمكن من األ

يؤخذ ه  فإن،مثالًسبب جنون احليوان  إذا وكذا احلال، يكن تفاوت بني الصحيح واملعيب يف قلع سنه مل

  .  ذكرنا مجلة منها يف كتاب الديات،ومسائل الضمان يف احليوان كثرية، رشمنه األ

صاحب ى مل جيب عل، الضرر التأمنيى أشبه فسبب ضرراً فأعط ما أو السيارة أو ولو أمن احليوان

رة التأمني العطاء حسب العقد بني صاحب السياى بل الواجب عل، السيارة التدارك بعد ذلك أو احليوان

  . وبني التأمني

 إىل  رجعفإذا، ي عطبهذيراجع نفس ال أن منا لهإو، يراجع التأمني أن املتضررى يلزم عل ال نعم

يرجع التأمني حسب  أن راجع العاطب حق للعاطب إذا وأما، العاطب إىل التأمني مل يرجع التأمني

  ، القاعدة
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  .  وغريمها،دياتحياء املوات والإ هذه املسألة يف كتايب إىل وقد أملعنا

يراجع  أن  أخذه املعطوب منه حق لهفإذا، كان التأمني حسب عقده يعطي أقل من العطب إذا أما

  . العاطب يف التفاوت

يصح للمعطوب منه أخذ التفاوت  ه ال فإن،الدية املقررة شرعاً رش أوأكثر من األى ذا أعطإو

 أن فهو مثل، كثريصح التصاحل باأل أنه تاب الدياتحيث ذكرنا يف ك، بالتصاحل إالّ ال حق له ألنه ،الزائد

  . كثريصاحل عن الدين الذي هو أقل باأل

  . يكون حسب شروط سائر العقود أن نعم يشترط يف عقد التأمني

وحيث عدم االبتالء يف احلال ، مةاأل أو هنا ذكروا مسألة غصب العبد ) اهللاهمرمح( الفقهاءن إ مث

  . كتبهم إىل عيرج أن الطالبى فعل، احلاضر

  



٢٧٧

 وميلكه املغصوب ،ذا تعذر تسليم املغصوب دفع الغاصب البدلإو(: قال يف الشرائع ):٢١مسألة (

  . )ولو عادت كان لكل منهما الرجوع، ميلك الغاصب العني املغصوبة منه وال

دريس إ كالشيخ وابن صحابواحد من أساطني األ صرح بذلك كله غري كما(: وقال يف اجلواهر

 يبل يف حمك، مشعراً باالتفاق عليه مإليهبل يف املسالك نسبته ، ضل والشهيد والكركي وغريهموالفا

قيل بني  ماى بل ظاهرمها عل، الغنية نفي اخلالف عن ملك املغصوب منه البدل املزبور واخلالف

  . )املسلمني

، مجاعواإلتعذر تسليم املغصوب وجب دفع الغاصب البدل فذلك لنصوص الضمان  إذا أما: أقول

الضمان   معىن فإن،مجاعاإل إىل ضافةباإل، فألنه ظاهر النصوص ميلكه أنه وأما، مر يف األإشكال فال

   .خر هو ذلك واملفهوم من بعض الروايات اآل،الروايات املنطوق به يف

 رجل وديعة وأمره إىل رجل دفع :)عليه السالم( حممد إىل أيب كتبت:  قال،فعن حممد بن احلسني

خالف أمره وأخرجها من  إذا  هل جيب عليه،مل يأمره يف مرتل جاره فضاعت أو، ضعها يف مرتلهيأن 

  . )١(شاء اهللا نإهو ضامن هلا : )عليه السالم( فوقع ،ملكه

 نسانسألته عن العارية يستعريها اإل:  قال،)عليه السالم(وعن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر 

  . )٢(يناً فال غرم عليهكان أمن إ :فقال ،تسرق فتهلك أو

  يسرق  وسألته عن الذي يستبضع املال فيهلك أو: زيادةى خرأويف رواية 

                                                

. ١ حوديعة من أبواب أحكام ال٥ الباب ٢٢٩ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

. ٧ ح من أبواب أحكام الوديعة١ الباب ٢٣٧ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(
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   .)١(يكون الرجل أميناً أن ليس عليه غرم بعد: فقال ،صاحبه ضمانى أعل

 ال: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم (عن جعفر بن حممد، عن مسعدة بن زياد، ويف رواية ثالثة

   .)٢(كان املستعري مأموناً إذا ضاعت أو سرقت أو هلكت إذا عري عاريةمستى غرم عل

   .يكن كذلك مل إذا  املفهوم من الشرط الضمانفإن

أحرز الرجل إذا  : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وكذا يف الداللة مفهوماً رواية الدعائم

 أو نسيها أو ضلت أو حيرزها أن قبلسقطت منه  مث تلفت أو، حترز الودائع أن  حيث جيبالوديعة

   .)٣(هلكت من غري خيانة منه عليها وال استهالك هلا فال ضمان عليه

ومن :  ومثل،)٤(وجزاء سيئة سيئة: ومثل ،اليدى عل :عمومات مثل إىل ضافةهذا باإل

وضالل  رقةبل ولصدق التلف يف مثل الس، تقدم مجلة منها غري ذلك مما إىل ،)٥(عوقب به عاقب مبا

   .)٦(من أتلف مال الغري فهو له ضامن فيشمله ،ووقوع الشيء يف البحر الدابة

حق ى ال يتوو، ال ضررلدليل ، الغاصب وحنوه بعد دفعه البدل ميلك املبدل منه أن والظاهر

  ولعرفية عدم  ،)٨(تبطل حقوق املسلمني الو ،)٧( مسلمئامر

                                                

. ٨ ح من أبواب أحكام الوديعة١ الباب ٢٣٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ج:الدعائم) ٢(

. ٤٠اآلية : سورة الشورى) ٣(

. ٦٠اآلية : سورة احلج) ٤(

. ٢ ح من أبواب الشهادات١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٥(

. ٥ ح من أبواب الشهادات٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك )٦(

. ٩ ح من عقد النكاح٦ الباب ٢١٠ ص١٤ ج:الوسائل) ٧(

. ٣ ح١٨ الباب ٢٤٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٨(
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، أقر العرف أنه ىيدل عل يأت بشيء خيالف ذلك مما رع ملوالشا، اجلمع بني العوض واملعوض

هذا اللفظ ى ليس عل أنه مع، بواب عدم اجلمع بني العوض واملعوضوهلذا اشتهر يف ألسنتهم يف خمتلف األ

  . دليل خاص

مبا  إالّ ومل يستدلوا لذلك ،ملك املالكى على العني تبق أن  إىلم ذهبواإليهنسب  نعم املشهور كما

امللك ال مالك  منا هو المتناع كونإملك املالك ى بقاء العني علن إ :ح الكرامة وغريه مما حاصلهيف مفتا

ولذا تأمل مجلة من ، ملك مالكهى  علاالستصحاب بقاء الشيءى  فمقتض،الغاصب إىل  وال ناقل،له

وكذلك ،  ذلكحيث تأمال يف )رمحهما اهللا( أفتوا بعدمه كالعالمة وولده أو ،الفقهاء يف كالم املشهور

  . احملقق والشهيد الثانيان

 ،ملكهى العني على خذ ويبقلكها باألميه كيف جتب القيمة و فإن،إشكاالًهنا ن إ :األولفقد قال 

  . يكاد يتضح معناه وجعلها يف مقابلة احليلولة ال

 ملك املالك منى املعوض عل و من حيث اجتماع العوض،إشكالخيلو قوهلم من  ال: وقال الثاين

ى  وتوقف متلك املغصوب منه للبدل علقيل حبصول امللك لكل منهما متزلزالً ولو، دون دليل واضح

وقد حكاه عنه صاحب الكفاية مستحسناً ،  كان وجهاً يف املسألة،جاز له التصرف وإن اليأس عن العني

  . له

: ل املسألة اليت ذكرها حوموريف األ وبذلك ظهر وجه النظر يف قول احملقق الرشيت حيث قال

وهذا دخل يف ، منا غرم عن السلطنةإو، مل يغرم عنها ألنه ، عدم ملك الغاصب للعني املغصوبة:الثاين(

   ،خروجه من كيسه معىنى ه بدفع البدل فيها ميلك التالف عل فإن،ه يدفع البدل فيها فإن،صورة التلف
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الية عن ملك املالك بعد أخذ فال جمال لتوهم خروج املال الزائل عنه امل، ملكه يف كون تلفهو

   .ىانته )ملك الغاصب يف الغرامة ودخوله

املبدل ى يبق أن فكيف ميكن، له ضمنه الغاصب وأعطاه ميلك ما أنه ظاهر الضمان أن ذ قد عرفتإ

  .يسبب اجلمع بني العوض واملعوض  حىتأيضاًملك املغصوب منه  يف منه

  . ملك املغصوب منه وحنوهى  علؤه بقاينايف  اليت تقدمت ممادلةذلك من األ غريإىل 

تستلزم  ملكية املغصوب منه للبدل الن إ( :ومن هنا يظهر وجه النظر يف قول اجلواهر حيث ذكر

، ظاهر يف خالفه )١(يتؤد حىت: )صلى اهللا عليه وآله(بل لعل قوله ، األولخروج املبدل عنه عن ملك 

 إشكاالًبل وال  ولذا مل يذكروا خالفاً، فته من االتفاق عليهما عر ىلإو، ملكهى صالة بقائه علأ إىل مضافاً

من اجلمع بني العوض واملعوض عنه املمنوع منه شرعاً واضحة  أنه ىودعو، يف ملك منائه املنفصل له

  . )بل هي جمرد مصادرة، الفساد

، حليلولةبضمان اى املسم وهو، تقديراً الغاصب ضمان قيمة العني حتقيقاً الى فعل(: قال أن ىلإ

 ،الغاصب فيملكها من هو لهى ومعه ميلك املغصوب منه القيمة املضمونة عليه باعتبار كوا كالدين عل

   .ىانته )عرفت وغريه مما صل لألأيضاًبقيت العني مملوكة له وإن 

وكونه ، ملك املغصوب منه البدل ملك الغاصب العني أنه إذا القاعدةى مقتض أن ذ قد عرفتإ

مل  كما، فلم يظهر وجه وضوح فساده، القاعدةى جيمع بني العوض واملعوض هو مقتض أن اًممنوعاً شرع

  أية  و،يظهر وجه كونه مصادرة

                                                

. ١٢ ح من أبواب العارية١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(
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  . مصادرة يف ذلك

 فأعطاه شاة بدل شاته وذهب ذلك ،إنسان من عنده شاة مثالًط  سرق بسبب التفريفإذا وعليه

وببدل لبنها ونتاجها من ، بالشاة املسروقة انه وتعاىلاهللا سبح إىل مث بعد مدة جاء السارق تائباً، نساناإل

الشاة املعطاة ولبنها وصوفها ونتاجها للذي  أن كما، كان كل ذلك للمفرط، أشبه الصوف والولد وما

ط يف مالهفر .  

فيكون الغاصب ميلك ،  ملك املغصوب منه للبدلدلةظاهر األى مقتض أن ذكرناه من ماى وعل

حصلت العني بعد  إذا ،وغريمها ىيتو ال وضرر ال بدليل ، العوض واملعوضاجلمع بني العني لعدم

 ى،صل عدم كونه ملكاً حمدوداً وال ملكاً مراعاأل إذ ،خر بالترادلزام اآلإحدمها يف حق أل مدة مديدة ال

نظر يف قول وجه ال ومنه يعلم، صل عدمهمافاأل، الدليل إىل  احملدودية يف امللك واملراعاة كالمها حباجةفإن

  . اجلواهر

 ،االتفاق ظاهراً إىل مضافاً ،)١(هتؤدي حىت: )صلى اهللا عليه وآله( قولهى مقتضن إ :نعم قد يقال

داء الذي هو فينفسخ امللك حينئذ قهراً باأل، بعود املالى كونه مراع ملك املغصوب منه متزلزل مبعىنأن 

 باحليلولة ىاملدفوعة ميلكها املغصوب منه ملكاً مراعومن هنا جزم يف التذكرة بأن القيمة ، غاية الضمان

  . فيزول بزواهلا

  . يترادان:  فقالبل هو الذي جزم به يف القواعد أوالً، هو واضح: ويف جامع املقاصد

  املصنف جزم فيما سبق  أن والعجب: ومن هنا تعجب الكركي منه فقال

                                                

. ١٢ ح من كتاب العارية١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(
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ى جبار املالك علإومن هنا تردد يف ،  البدليأخذ أن  إىلللغاصب حبس العني أن وتردد يف، بالتراد

القهر طريق ى هذا امللك ثبت عل ألن ،وينبغي عدم التردد يف وجوب الرد حينئذ، الدفع لو طلبه الغاصب

  . إليهجل عدم وصول ملك املالك أل

المتناع زوال ، إليه استحقق املالك ملكه وجب عود مال الغاصب فإذا، جهة البدليةى ن كان علإف

جهة احليلولة فقد زالت فال وجه لعدم ى كان عل وإن ،مالكه إىل دلية وعدم رجوع كل من البدلنيالب

ذكرناه من احتمال متامية  كان يرفع عجبه ما وإن آخره إىل ،مريناحلال دائر بني األ ألن ،الرد أصالً

عوضاً عن ماله قبضه   له الرضا مبا فإن،فسخهى وجه ال تسلط للغاصب على ملك املالك ملا أخذه عل

  . كالم اجلواهرى انته )عرفت كما

 وغريها يف امللكية هلذا اجلانب دلةبعد ظهور الضمان يف األ ىوجه جلعله مراع ال أنه عرفت نه قدإف

فهل ميكن القول بأنه ، خر بالتراداآل لزامإ منهما يف أي صالة عدم حقأاملستلزم مللكية الغاصب بضميمة 

لذلك  أو حصلت العني حق هلذا اجلانب إذا البدلى رث علكاإل ت وحنوهابعد وقوع عشرات املعامال

  . وتنهدم كل تلك املعامالت وحنوها، يترادا أن اجلانب

 دفع البدل ألن ،لكل منهما الرجوع بزوال التعذرن إ( :ومنه يعلم وجه النظر يف قول احملقق الرشيت

ملك املالك للبدل ى يبق فال، يلولة بعود التدارككان تداركاً بغري رقبة العني كالسلطنة فيزول احلإذا 

 أن ملكه بعد إىل بزوال احليلولة عاد ألنه ،لزامه برد البدلإفللغاصب ، حينئذ للزوم اجلمع بني العوضني

  .  مطالبة عني مالهأيضاًللمالك  أن كما، خرج عنه
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 ةكون ملكية البدل مغيا ىلإ ال، قالةكون زوال التعذر مبرتلة الفسخ واإل إىل مرجع الترادن إ مث

 وأما التحديد يف بعض صور الوقف فمرجعه إىل ،احملدودة ال يكاد يتعقلامللكية  ألن ،بعدم زوال العني

   .ىانته )بانتفاء املوضوع عن املالك حنو خروج امللكية عن قابلية التمليك كاخلمرزوال امللكية 

 ، غري ظاهر)يكاد يتعقل ال(: قوله أن  يرد عليه،ورد عليه يف جواب اجلواهر ما إىل ضافةنه باإلإف

يكون مراده  إالّ أن اللهم،  االعتبارية واليت اعتبارها بيد املعتربموره ليس للعقل مدخلية يف مثل هذه األفإن

ذلك يف أخري  إىل ولعله أشار، عدم التعقل مبعناه اللغوي  الدلةعقل عدم التعقل املستفاد من األتبعدم ال

  . كالمه

 طرف آخر لزم إىل كان بدل احليلولة يوجب انتقال كل واحد من البدل واملبدل منه إذا :يقال ال

بريق مث خرج اإل،  آخراًبريقإبدله  أو ، يف نفس الوقتمثالًوأعطاه مثنه  بريق غريه يف البحرإى ألقأنه إذا 

وهذا ، ن مال املغصوب منهوالثم، بريق مال الغاصبيكون هذا اإل أن يلزم، املغرق يف نفس الوقت فرضاً

بدل احليلولة عريف مل يردع  أن ذكرمت سابقاً من ماى وليس هو بعريف عل، دلةيدل عليه األ بعيد جداً ال

   .عنه الشارع

 والكالم فيما، يف احلقيقة بدل احليلولة أنه ال، بدل احليلولة أنه يف مثل هذا املورد توهم: نه يقالأل

 وجدت العني مثالًسرقه وذهب به وبعد عشر سنوات  إذا كما، بمل حيصل الشيء يف القريإذا 

 أو ،يكون الشيء الذي أعطاه املفرط ال، أخذ منه أو سرقه وذهب به وبعد غد جاء به إذا أما، املسروقة

  ولذا ، منا توهم كونه بدالًإو،  بدالًمثالًيف البحر ى امللق
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  .  للغاصب واملفرطأيضاًمناء البدل  أن كما، الكه ملأيضاًه ءيف مثل هذا املورد يلزم القول بأن منا

عطاء تلك إ يامللقى  لزم عل،وكانت له أجرة يف يوم وليلة،  يف البحرمثالًبريقه إى ألق إذا نعم

  . كما تقدم يف حبث تفويت املنافع، مالكهاى ا منفعة فوا علجرة ألاأل

 كما ذكرنا يف، قيمياً أو  كان مثلياًواءس، الذي حال بني املال ومالكه ضمن مثلهنه حيث إن إ مث

 ه يعترب يف القيمة يف املقام دفع القيمة فإن،القيمة املتلف والغاصب املثل ال  يتعلق بذمةأيضاًيف القيمي أن 

ويوم الدفع ، سرق قيمته عشرون تفريطه حىت أو ،بريقه يف البحرإفلو كان يف وقت القاء ، يوم الدفعإىل 

  . آخر ما ذكرناه هناك إىل ،القيمة إىل وقت حتول املثل ألنه ثالثنيجيب دفع ال، ثالثون

العربة ببدل العني يف حال ن إ( : قال،كان تعليله غري تام وإن ،احملقق الرشيت وآخرون وبذلك أفىت

يكون مثل بدل التالف يف  حىت، لعدم سببيتها الشتغال ذمة الغاصب بالبدل، يف حال احليلولة ال، الدفع

 قامة بدل العني مقامهاإى مر برد السلطنة املتوقفة علمنا صار سبباً لتوجه األإبل ، زمان التلفى علقامته إ

هذا التكليف ى فلو عص، ن مقامهقامة بدهلا يف ذلك اآلإ إالّ ليسن آ فالواجب عليه يف كل، الغاصبإىل 

  .آخر كالمه إىل ،)نيستقر يف ذمته بدل ذلك اآل أن مثاً من غريإفقد استحق 

الضمان يف الروايات وغريه ظاهر يف نفس ما يظهر من  أن منا قلنا بعدم صحة تعليله ملا سبق منإو

  . الضمان يف باب التلف
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 ضرورة ،يوم التلفى فرض كوا أعل إذا يتجه مطالبة املالك بالزائدنه إ( :ولذا قال يف اجلواهر

أقواه ، استرجاع الزائد نظرى غاصب علففي تسلط ال فرض العكس إذا أما. ضمان الغاصبى بقائها عل

   .ىانته )ذلك غري ون دفعه مستحقاً عليهوأل، صلالعدم لأل

أما ، زمان التلف فقط إىل ال، وقت الدفع إىل ىعلعطاء األإجيب القول ب أنه لكنك قد عرفت

 أنه هيصدق علي مما،  كان املالك بصدد بيعه وحنو ذلك يف ذلك الوقت فإنالذي نزل بعد ذلكى علاأل

 لعدم صدق الضرر ،مل يكن للمالك التفاوت وإالّ ى،علكان له أخذ األ، ضرر بسبب حيلولته عن املالك

  . قيمته يف وقت الدفع أو مثالًوقد دفع بدل املثل ، كان املثل متعلقاً بذمته أن بعد

 ذاإكما  ،أما بعد الدفع فال ضمان، احلائلى أما النماء املتصل واملنفصل فقبل الدفع مضمون عل

 إىل  البدلومل يدفع املفرط بعد، منفصالً أو ا منت مناًء متصالًإمث ، سبب بتفريطه سرقة شاة املالك

دفع  إذا أما،  ملك املالك وقد حال هذا املفرط بينه وبني مناء ملكهأيضاًالنماء  إذ ،ه ضامن له فإن،املالك

صار  واملبدل منه، البدل صار بدالً ألن ، دفع شيءجيب عليه ه ال فإن،السارق الشاة منت عند أن بدله مث

  . املفرط أو ملكاً للغاصب

يتلف من العني  يتجه ضمان ما(: حيث قال، وبذلك يظهر وجوه النظر فيما ذكره اجلواهر

  كما جزم به يف جامع ، املغصوبة من النماء املتصل واملنفصل
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مل يدخل حتت يده اليت هي سبب إنه حيث استشكل فيه الفاضل يف القواعد من  وإن ،املقاصد

  . أ من النماء بأن يربفأوىل، ته من العنيءالفرض جتدده بعد دفع القيمة وبرا ألن ،الضمان

  . املالكى سبب تلفه علنه إ :وفيه أوالً

ولذا قلنا بوجوب القيمة عليه يوم ، صل عن منائها لألفضالً ته من الضمان للعنيءمنع برا: وثانياً

نعم لو فرض . ة من الضمانءيقتضي الربا الدفع هلا ال إذ ،من يوم احليلولةى ض كوا أعلالتلف مع فر

جيب للعني الواحدة  ال إذ ، كانت قيمته يوم احليلولة جمزئة،تلفها ومل يكن هلا مناء وال زادت قيمتها

 )١()افع يف أحد القولني عنها كاملنذلك كله داخل يف القيمة املدفوعة بدالًن إ :يقال إالّ أن اللهم، قيمتان

  .ىانته

بعد  صل هناوال جمال لأل ،فكيف يضمن النماء بعد ذلك، ة ذمة احلائل عن العنيءذ قد عرفت براإ

ى يبق أنه ال، ئدفع بر أنه إذا ى الضمان يف الروايات وغريها مما يدل علألفاظتقدم من  وهو ما، الدليل

  . بذمته شيء

دفع بدل  تلف العني بعد ما لو(:  لتردد احملقق الرشيت حيث قالوجه ال أنه تقدم ظهر مما أنه كما

   .ىانته )ففي ضمانه للزائد وعدمه وجهان، دفع للحيلولة وكان قيمته أكثر مما، احليلولة

  . ذ الالزم القول بعدم ضمانه للزائد بأنه بعد دفع بدله فرغت ذمتهإ

:  قال،منفصل أو ل للعني مناء متصللو حص  عدم وجه لترديده يف مسألة ماأيضاً ظهر أنه كما

  . ) وجهانأيضاًففي ضمان الغاصب له (

 ،التحقيق فيه عدم الضمان(:  قائالًاألولنعم بعد ذلك أضرب احملقق الرشيت عن تردده يف الفرع 

  ى دفع البدل يف حكم عود سلطنة املالك علألن 

                                                

.١٣٧ ـ ١٣٦ ص٣٧ج: مجواهر الكال) ١(
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وجه  ا حكماً يف الشرع والعرف فاليد صاحبه  فتلفها واقع يف،يده إىل فكأمنا عادت، عينه حقيقة

منافاة بني  ال إذ ،نعم لو تصرف فيه أجنيب غري الغاصب دخل حتت ضمانه. لضمان الغاصب بعد الدفع

وبني بقاء ضمان الباقني كما يف ، مثالًخروج أحد الغاصبني عن الضمان بدفع بدل العني للحيلولة 

لكن لو أخذ البدل ، أيضاًبدهلا لو تغذر يف صفة الرد و  أجنيب بالعنيفللمالك مطالبة األ، ياديتعاقب األ

 )ياديقياس تعاقب األى يكون له عوضان عل املال الواحد ال ألن ،خذ من الثاين مل يكن له األاألولمن 

  . آخر كالمهإىل 

 إىل وجه للضمان بالنسبة لكن ال، األولاحلائل  إىل عدم الضمان بالنسبة إىل صح بالنسبة وإن نهإف

ربط  فال، األولاملبدل منه ملكاً للحائل  ملكاً للمالك صار  البدل ملا صار فإن،اصب الثاين ملا عرفتالغ

  . األولاملالك  إىل ه بالنسبةؤمنا له وال منافعه وال

ويكفي ، طلبه املالك إذا الغاصب دفع البدل فوراًى جيب عل أنه وليعلم(: مفتاح الكرامة قالن إ مث

كان  إذا  فيماشكالمنا اإلإو،  يف شيء من ذلكإشكال وال، الفورى  العني عللوجوب دفعه تعذر دفع

 كالمهم ن إطالقإ :فيما يأيت قال يف جامع املقاصد،  فهل جيب دفع البدلمثالًيتمكن من الدفع بعد يوم 

: قلت، ثباتإتصريح بنفي وى ومل أقف عل: قال، شقالغاصب مؤاخذ باأل أن ويناسبه، يقتضي الوجوب

 فال، ثالثة غري متعذر عليه الرد عادة يومني أو املتمكن بعد يوم أو أن مسعته هر من كالمهم كماالظا

   .ىانته )جيب عليه دفع البدل فتأمل

  ه جامع املقاصد ال ماذكر، ه مفتاح الكرامة ذكرالظاهر ماى مقتض: أقول
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، متكناًى  وهذا يسم،كنظاهر يف رد عينه مع التمى وفتذ لزوم رد الغصب املستفاد من النص والإ

  . قيمته أو مثله إىل يرجع يتمكن حىت ال أنه ال

املالك ى فوت املنافع علحيث إنه ، جرة وحنوهاأشبه يلزم عليه األ نعم يف مثل اليومني والثالثة وما

  . دلةوغريمها من األ ىيتو ال و ضرر الفيشمله 

مث أمكن أخذه من ، ميكن استرجاعه تالف ال أنه ظنبالبدل ى أعط لو أنه وقد عرفت سابقاً

منا يلزم عليه رد إو، عتباطاًاه البدل كان ءعطاإ أن أشبه تبني ما خراجه من البحر أوإ أو الغاصب الثاين

  . حدمهاأحدمها مل يصبح ملكاً أل ألن العني مبنافعها واسترجاع البدل مبنافعه

مل تدم  وإن ،احليلولة ملك ملكاً مطلقاًدامت ن إ ألنه ،اًإطالق فال ملك متزلزالً، كل حالى وعل

  . احليلولة كان زعماً للملك ال حقيقة امللك

ملك املالك وحيلولة أخريهم بني امللك وبني ى يادي املتعاقبة من الغصاب علومنه يظهر حال األ

  . ال ملك مطلقاً أو ما ملك مطلقإ أيضاً هنا  فإن، يف البحر وحنوهلقاءاملالك باإل

أخذ املالك قيمة  لو أنه وهو، شيءى بق(: جه النظر يف كالم اجلواهر حيث قالومنه يظهر و

من حصلت ى فاستحق هو الرجوع مبا أداه للمالك عل، مثالً األوىل من مثالًاملتعاقبة  ييداحليلولة يف األ

رجع به  وحسب ملك املالك له لى  علأمكن القول مبلكه له متزلزالً، يدي املتأخرةاحليلولة يف يده من األ

عتبار حصول املغصوب ا عما دفعه للمالك بيأخذه بدالً ألنه ،إليهدفعه هو  حسب ملك ماى وعل، ابتداًء

  . حسب ملك املالك ملا أخذه منهى فيملكه عل، يف يده
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 وعاد من كانت احليلولة يف يده مبا، دفعه للمالك املالك عاد هو مبا إىل  عادت العني ورجعتفإذا

واحتمال القول هنا بعدم جواز ،  للمالك ومناء الثاين للغاصباألولمناء  إالّ أن ، منهولاألأخذه الغاصب 

 واضح ،بل خيتص احلكم يف خصوص التلف، من حصلت احليلولة يف يدهى عل األوىلرجوع ذي اليد 

   .ىانته )١()الفساد ضرورة احتاد املدرك يف اجلميع

قلنا بامللك املتزلزل يف اليد احلائلة حيث إنه إذا ، لزلالقول بامللك املتزى ن كالمه هذا مبين علإف

  . ادم البناء ادم املبىن إذا ماأ، يادي املتعاقبة يف األأيضاًنقول به 

 ماى فاحتمال القول الذي ذكره واضح الفساد عل، نعم هو كما ذكره من احتاد احلكم يف املسألتني

  .ذكره

 أنه ىدليل عل وال،  قرره الشارع ينقطع امللك بانقطاع العرفيةكان امللك اعتباراً عرفياً ملانه إ مث

، )٢(يبطله شيء  احلق القدمي الفإن :)عليه السالم(وقوله ، امللك الشرعي بعد انقطاع امللك العريفى يبق

 ماى يرد عل مل يره العرف حقاً فال إذا  ال،املوضوع يؤخذ منه ألن ،رآه العرف حقاً إذا ظاهر فيما

  . ذكرناه

ا ملن أ حيث ورد ،يف البحر من السفينة املكسرةى  اليت تلقشياءورد يف األ قلناه ما ويؤيد ما

وقد ذكرنا  ،)٣(ملن أخذه أنه  حيث ورد،ورد يف مسألة الطري الذي يطري وحنو ذلك وكذلك ما، أخذها

   كما ،وات والصيدحياء املإاجلو والرب والبحر يف كتايب  إىل مسألة الطري والوحش والسمك حيث رب

                                                

.١٣٧ ص٣٧ج: جواهر الكالم) ١(

. ٣ ح١٧ الباب ٣٤٥ ص١٧ ج:الوسائل: انظر) ٢(

. ١ و٣ ح من أبواب الصيد والذبح٣٧ و٣٦ الباب ٢٤٥ ص١٤ ج:الوسائل) ٣(



٢٩٠

  . ذا صح التعبريإ ،عراض واالنعراض مسألة اإلأيضاًذكرنا هناك 

باحة اإل إىل يوجب رجوعها  اليت تؤخذ يف الشارع وحنوه ممارضوكذلك ذكرنا مسألة األ

  . أشبه وقفاً حلسينية وما أو نسانداراً إل أو ولو كانت قبل ذلك مسجداً، صليةاأل

 البدل يصبح ملكاً للمغصوب منه  فإن،سبب احليلولة سقوط امللك عرفاً  إذاففي املقام هذاى وعل

دليل  وال، ملك مالكه السابق لسقوط االعتبار العريف إىل يرجع  ال،ذا حصل بعد مدة مديدةإو، وحنوه

  . الرجوعى عل

  : حيث قال، ذكره احملقق الرشيت ومن ذلك يعرف وجه النظر فيما

  . صورة التلف كما يف ويكون تداركاً عنها،  يقوم مقام العنيبدل احليلولة يف بعض أقسامها(

ففي جواز رجوع ، فلو اتفق عود العني، وجه يلحق عرفاً بالتالفى حصل اليأس منها عل إذا أما

 ،ا وعلمهإليهفيه علة الرجوع املشار ى فيجر، ماله كغريه من أقسام احليلولة إىل كل من املالك والغاصب

  .  وجهان،رجوع فال، ي يوجب دخول التالف يف ملك الغاصبيكون كالتلف الذأي 

لو فرض خلقة ، يف التلف احلقيقي يقال بالرجوع مطلقاً حىت أن والذي يقتضيه النظر الصائب

مع كونه تالفاً باق يف ملك املالك ولو حبكم جعلي  ألنه ال، خالف العادة بقدرة اهللا سبحانهى التالف عل

عود السلطنة يف صورة  أن فكما، ة البدلية سقوط البدل مع وجود املبدلقضي ألن بل، عريف أو شرعي

 كما يف صورة بقائها، ماالً  كذلك عود التالف عيناً كان أو،قررنا كما احليلولة موجب جواز الرد

  . )وزوال صفة املالية يوجب زوال ذلك



٢٩١

بأن العائد  :عود املالية لعني أوا أعين عود ،يقال يف هذين القسمني إالّ أن اللّهم(: ولذا قال أخرياً

 منا يعودإ ألنه ،ملكه إىل جل الغرامةبذله أل فال يعود ما، مال جديد للغارم باعتبار غرامته للتالف ملك أو

يقال يف  أن نعم ميكن، بدل السلطنة كما يف فيكون ملكاً للمالك، جلهغترم ألاكان العائد هو الذي إذا 

   .ىانته )لكوا من توابع عينه املوجودة،  متعلقة باملالكأيضاًبأن املالية اجلديدة : خرياأل

عراف وحسب فهو شيء خيتلف حسب األ، ال أو امللكيةى باق عل أنه ىالعرف ير أن أما ميزان

لكن املالك قد غاب  مل ينقطع امللك إذا أما، صل البقاءنعم لو شك يف انقطاع امللكية كان األ، شياءاأل

فأخذ املالك بدل ، سرقه السارق  فرط يف مال املالك حىتمثالً ،ولة مبا مل يعلم مكانهبعد أخذه بدل احليل

يأخذه من  أن  لباذل البدل فإن،مث أمكن حتصيل املال من السارق، يعرف مكانه احليلولة وغاب غيبة ال

  . باب التقاص

 مناإزيادة جمهول املالك لكن كون ال،  يكون الزائد من جمهول املالك زاد عما أعطاه بدالًفإذا وعليه

 وإن ،يف قبال ذاك  زاد كالمها يكون هذامثالًحصل تضخم  فإذا وإالّ ،أيضاًمل يزد البدل  إذا هو فيما

أقل من قيمة  إالّ بأن مل يكن قيمة البدل، املفرط البدل للمالك مل يكن تضخم عطاءإكان يف وقت 

  . بالقيمة يف وقت التفريط وحنوه الن االعتبار بالقيمة اآل إذ ،صل يف احلال احلاضراأل

ى يف مسبعة خيش أو ،مثالًلقاء يف البحر سواء كان باإل، فرق بني أقسام احليلولة ال أنه مث الظاهر

قرار وبني مثل اإل، أخذها الغاصب أو ،سرقها السارق بالتفريط يف العني حىت أو ،ا من السبعإليهالذهاب 

  الذي حال بني املالك 



٢٩٢

اشتباهاً من الشاهدين بأن  أو ،بالشهادة زوراً أو ،قرار من له يد عليه لغري املالكإبب وبني ماله بس

  . عرفت املناط يف الكل واحد وهو ما إذ ،املال لزيد بينما املال لعمرو يف الواقع

ملك ى العني فيها على احليلولة اليت تبقن إ مث(: وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قال ومنه يعلم

. منع مانع من تسليمها إالّ أنه ،ملك مالكهاى منا هي مع معلومية بقاء العني علإ ،ملك القيمةوإن  املالك

، قرار بالغصب بعد البيعكاإل، كانت احليلولة تقتضي زوال ملك املالك عنها يف ظاهر الشرع إذا أما

،  لغري من أقر له املقرالعني أن مما حيكم به يف ظاهر الشرع، ا مال الغري وحنو ذلكأى وكالشهادة عل

ترتل هذه  أو ، من احليلولةاألولملك مالكها كالقسم ى على  تبقأيضاً دفع القيمة للمالك فهل العني فإذا

مل أجده  ،قرارللمالك العني اليت حال بينها وبني مالكها باإل يأد إذا  فيملك احلائل،احليلولة مرتلة التلف

ورمبا يشهد له بعض الكالم يف باب ، ولكن الثاين حمتمل، ولاألبل ظاهرهم فيما يأيت ، حمرراً هنا

   .ىانتهـ )قراراإل

قسام مل تكن احليلولة من األ وإن ،مسبب احليلولة بني املالك وملكه يلزم عليه التدارك أن والظاهر

و ل، رثاًإفلما مات بكر خلف ، زيداً ولد عمرو بينما هو ولد بكر أن شهد شاهدانمثالً إذا ، السابقة

ما حيث إ، رث الشاهدين جيب عليهما تدارك اإل فإن،كان زيد بظاهر الشرع ولده لكان ورثه

  . الوارثى بكذما قد فوتا املال عل

  والناس يعرفون ،  بأن كان حتت يده ولد زيد،قراروكذلك يف مورد اإل



٢٩٣

فوت حق  إذا وكذلك فيما، والدهى به لعمرو مما سبب تفويت الولد عل أقرنه إ مث، نه ولدهأ

  . قرار والشهادةبشهادته فيما يسمع اإل أو قرارهإاملستأجر يف أجريه ب

ى مما سبب تفويت البضع عل، شهد بأن امرأة زيد هي امرأة عمرو أو أقر إذا وهكذا احلال فيما

ن كا وإن ،مثلةغري ذلك من األ إىل ،عطاء الزوج املهر الذي خسره عليهاإجيب عليه  أنه فالظاهر، الزوج

  . يف بعضها تأمل

 خر أقر ا آلمث،  بعنينسان إلإنسانأقر  أنه إذا ىدليل عل ال أنه قرارنا قد ذكرنا يف كتاب اإلإمث 

 يتمكن قرار الواإل، حدمها مينع عن ذلكمجايل بأا ألالعلم اإل ألن ،وللثاين القيمة ول العنينه خيسر لألأ

، ذكروه ماى  حمكم علضرر الوكذلك دليل ، ماراتواألقسام الطرق أمجايل كسائر يقاوم العلم اإلأن 

ى قرار العقالء علإفدليل ، لعمرو أنه ىشاهدان عل و،الشيء لزيد أن ىقام شاهدان عل إذا وهو كما

  . األولقراري إين اشتبهت يف إ: قال املقر إذا يشمل مثل ذلك خصوصاً ال )١(أنفسهم جائز

من أقر (: فقول احملقق الرشيت، لغري بدل احليلولة وال، لة يف املقام لبدل احليلومبىن ال أنه ومنه يعرف

خيلو   وصدقها عليه حقيقة ال،ومسوه بقيمة احليلولة، به  ضمن للثاين قيمة املقر،خرمث آل حدمبا يف يده أل

الذي هو قراره إب منا استحق عليه ماالًإو،  حبيلولة املقرإليهله مال يتعذر وصوله  ليس للمقر إذ ،عن خفاء

قرار اإلن إ وفيه،  حال بني الثاين وما يف يده باعترافه مباله لغريهاألولقرار باإلنه إ :وقد يقال، سبب شرعاً

  تالف ملال الثاين باعتراف إ األول

                                                

. ٢ ح من كتاب اإلقرار٣ الباب ٥٦٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٩٤

   .ىانته )ملا كان سبباً خلروج ماله باعترافه كان يف احليلولة نعم، فال يكون حيلولة، املقر

 كما، ميكن التقسيم ال إذا أما، غريها أو بقيمة احليلولة أنه يتكلم حول ين حىتءوجه لعطا نه الإف

 كالقرعة دلةسائر األ إىل مره يرجع األ فإن،مث اعترف ا زوجة لعمرو،  لزيداعترف ببنته زوجةًإذا 

ومثل حال ، لغريه الً أوفوا عليه باعترافهحيث إنه ، مثالً جمال للقول بأنه يضمن للثاين املهر وال، وغريها

 كما، وال ميكن اجلمع بني القتلني، اً آخرإنسان اعترف بأنه قتل مث، قتله  بأنهنساناعترف إل لو املال ما

 بأنه قتل زيداً يف الكوفة يف نفس يوم أيضاًواعترف ، اعترف بأنه قتل زيداً يف مكة يف يوم السبتإذا 

  . مثلةغري ذلك من األ  إىل،يعقل اجلمع بينهما حيث ال، ويف نفس الدقيقة، السبت

 عرفاً مل يبعد سقوط يتسامححد ى لو قصر الزمان عل(: فقد قال احملقق الرشيت، وكيف كان

ه ليس للمالك أخذ ما يف يده  فإن،كان العني املغصوبة يف جيب الغاصب إذا ما مثل، مطالبة البدل فيه

ليس  إذ ،ان رفع ما يف اليد بدالًخراجها من اجليب أطول من زمإعتبار كون زمان اب، عن العني بدالً

 )فمطالبة البدل حينئذ مطالبة لغري احلق، بدفع العني إالّ رضفالهذا اخلروج عن عهدة املأحوذ يف مثل 

  . وهو كما ذكره ،ىانته

ولذا جيب عليه ، املالكى ه قد فوت املنافع عل فإن،جرةأله ـ  قليالً ولو كانـ نعم لو كان الزمان 

  .  الالحقةة يف املسألتداركها كما يأيت

  



٢٩٥

جرة يف العادة من حني أله  كان ممان إ جرةالغاصب األى وعل(: قال يف الشرائع ):٢٢مسألة (

  . )حني دفع البدل إىل الغصب

 ملا عرفته فيما تقدم من ضمان ، بقسميه عليهمجاعبل اإل، إشكال خالف وال بال: ويف اجلواهر

  . عياناملنافع أموال فتضمن كاأل إذ ،ويةكل ما فات يف يد الغاصب ولو بآفة مسا

  . التكرار إىل فال حاجة، ذلكى  وغريه مما يدل عل)١(والد أيب وقد تقدم خرب: أقول

  . وبالتفويت واملنافع املباحة مضمونة بالفوات حتت اليد: وقال يف القواعد

واحترز باملباحة عن ، هاؤفاوبالتفويت استي، املراد بالفوات ذهاا بغري استيفاء(: ويف مفتاح الكرامة

، رضا ولعل ما حرم بالع،املباحةى  مرتل علصحاب األإطالقو، احملرمة كالغناء واللعب بآالت اللهو

   .ىانته )شرط عليه ذلك كذلك أو ،مثالًيستعمله يف حياته  ال أن نذر املالك إذا كما

لك كافراً جيوز الغناء واللعب بآالت كان املامثالً إذا ، املراد باحملرمة احملرمة فعالً أن ىخيف وال

 وحنوه اليدى عل دليل طالقإل، ه جيب القول بالضمان فإن،ما نراه حراماً حالالًى خمالفاً ير أو ،اللهو

  .لزموهم مبا التزموابهأبضميمة 

  . يف اختالف التقليد ومنه يعلم احلال

  .  وغريمهااحلكم من السرائر والتذكرةى  علمجاعوقد نقل اإل

موال من العبيد والثياب والعقار وغريها مضمونة بالتفويت والفوات حتت منافع األ: قال يف الثاين

   أو عقاراً أو جارية أو فلو غصب عبداً، اليد العادية

                                                

. ١ ح من أبواب الغصب٧ الباب ٣١٣ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٢٩٦

ت يف يده مدة فاتت حتت يده بأن بقي أو ،سواء أتلفها بأن استعملها، حيواناً مملوكاً ضمن منافعه

  . نا أمجعئ عند علما،يستعملها وال

  .حنيفة خاصة إىل أيب نسب اخلالفنه إ مث

وقيد املنفعة بكوا مما تستأجر ليخرج غصب الغنم (: وتبعه اجلواهر قال مفتاح الكرامةن إ مث

لكن كالم السرائر والتذكرة ،  كما نص عليه يف املبسوط،منفعة هلا تستأجر ز والشجر حيث الواملع

استأجر  إذا  فليلحق كالمهم فيما،جارة قد خيالف ذلك باب اإلوالكتاب وجامع املقاصد واملسالك يف

   .ىانته )هم والدنانريالدار أو تفاحة للشم

  وغريهاليدى عل لشمول دليل ، تعد منفعة تكون مضمونةكل شيء أن القاعدةى مقتض: أقول

 لشجر يستأجر ملنفعة الظلا أو ،كذلك الدارهم والدنانري و،مثالً كان الغنم واملعز يستأجر للزينة فإذا، له

  . القاعدة الضمانى كان مقتض ،مثالً

 وهو الذي ،فالظاهر عدم ضماا  املغصوبعادةإحني  إىل عطاء البدلإأما املنافع املتجددة بعد 

املبسوط والتذكرة  يخالفاً حملك، ) أشبهاألولو عادة املغصوبإحني  إىل :وقيل(: اختاره احملقق بقوله

فكأنه عاد ، ن القيمة املأخوذة مرتلة مرتلة املغصوبوأل، ةءصالة الرباوذلك أل، بالضمانوغريمها ممن قال 

 املالك استحق االنتفاع بالقيمة اليت هي عوض وبدل يف املعىن أن  إىلضافةباإل، ئ وقد دفع القيمة فربإليه

  .  للغاصب يف الدفعةمل تكن فائد وإالّ ،الغاصب حق يف ذلك املالى فلم يبق عل

منافع املغصوب  استوىف أن القاعدة عدم الفرق بنيى ومقتض، د تقدم الكالم حول ذلكوق

  . ذهبت هدراً أو ،غريه أو الغاصب

 املنافع غري استوىف نعم لو(: وبذلك ظهر وجه النظر يف قول احملقق الرشيت بعد اختياره كالم احملقق

   ةاملنافع املستوفا ألن ،حلاقه بالنماءإالغاصب أمكن 



٢٩٧

  ).فافهم ةاملستوفا  مبالية مغايرة ملالية العني خبالف غريمال

املبدل صار للغاصب يف قبال كون  أن قد صدق إذ ،وجه النظر يف كالمه إىل بذلك ولعله أشار

ه مجع  فإن، املنتفع باملنافع لكان ذلك الغاصب ال املغصوب منهإنسان طلب فإذا، البدل للمغصوب منه

  . بني العوض واملعوض

ى  يظهر وجه النظر يف انتصار اجلواهر للمبسوط والتذكرة وغريمها لبقاء العني املغصوبة علوبذلك

ن أ و،ضماا وضمان منائهاى وعل، املغصوب منه مع التمكنى وجوب ردها على وعل، ملك املالك

   .ىتهان ،األول للحال تغيرياً وال ةءقتضي برا توهي ال، دلةالقيمة للحيلولة غرامة شرعية ثبتت باأل

كان تعذر  إذا فالتحقيق الوجوب خصوصاً(: وأبعد من ذلك قوله أخرياً، ن ذلك أشبه باملصادرةإف

مع استمرار االشتباه وعدم معرفة كون  جرة حىتبل قد يقال بوجوب األ، الرد ناشئاً عن اختيار الغاصب

  . ) فتأمل،صلفه لألخالى  علإمجاعيكن  ملن إ جرةأتكون له  وجه الى تلف عل أو ،املغصوب باقياً

 روايات الضمان اليت تقدمت وغريها يف املسروق ظاهرها  فإن،ضعف ذلك إىل ولعله أشار بالتأمل

  . أن يكون شيء آخر عليه ال، القيمة فحسب أو الضمان باملثل

، انفرد عن صاحبه كاخلفني إذا ولو غصب شيئني ينقص قيمة كل واحد منهما: قال يف الشرائع

  . نقص من قيمته باالنفراد وما  ورد الباقي،من التالف بقيمته جمتمعاًفتلف أحدمها ض

يف الفرض : ه قال يف اللمعة فإن،من الشهيد إالّ ،بال خالف أجده يف شيء من ذلك(: ويف اجلواهر

   يلزمهيضمن قيمة التالف جمتمعاً وهو يقضي بأنه ال



٢٩٨

 ولعله، وقيمة كل واحد منفرداً ثالثة، رة عشمثالًكان قيمتهما جمتمعني  إذا يف مثل ما،  مخسةالّإ

  . ن نقص الباقي نقص سوق فال يضمنوأل، مل يتلف غريهألنه 

 ونقص السوق الذي مل، والفرض ضماا، تلف مع صفة االجتماع املشتركة بينهمانه إ :وفيه

 ) تركيب بابولو وصفاً للمفروض الذي هو كفك، يكون بسبب شيء يف املغصوب يضمن هوالذي ال

  .ىانته

ه قد أتلف مال الغري  فإن،سبق شاملة ملثل ذلك  الضمان واليت منها العرفية كماأدلة ألن وذلك

  . بقدر سبعة عرفاً

 ألن ،كل منهما مخسةى كان الالزم عل، غصب اثنان كل واحد فرد حذاء يف حال واحد إذا نعم

خر خفاً آل مث غصب احدمها خفاًغصب أ إذا وكذا، حدمهااهليئة االجتماعية صارت مغصوبة هلما ال أل

 صار بالغصب عليه سبعة األول ألن ،إشكالى الثاين ثالثة على وعل،  سبعةاألولى  الواجب عل فإن،ثانياً

الغاصب أكثر من القيمة ى يف هذا احلال يكون عل ألنه ،مخسة يكون عليه سبعة وال أن ميكن فالثاين ال

  . يدل عليه الدليل ال وهو ما

ى كان عل وانقلب ما، الثاين بسبب غصبه سبعةى مر بأن يقال صار علالنعكاس األوجه  كما ال

كان من احملتمل  وإن ، مخسة بنقص اثننياألولى قلب علنا فصار عليه مخسة أو، مثالًثالثة  إىل األول

 فال فرق يف اخلمسة بني، اهليئة االجتماعية صارت مغصوبة هلما ألن ،اخلمسة إىل االنقالب من السبعة

  . غصبهما متعاقباً غصبهما معاً أو

  ه يف اهليئة إشكالوبذلك ظهر وجه النظر يف قول احملقق الرشيت يف 



٢٩٩

كان االجتماع حبيث جيري يف العرف يف معامالم وسائر ن إ( :االجتماعية االعتبارية قال

ق االجتماع وأما مطل، كان مقدوراً يف الواقع وإن ،فهو حمل البحث الشيء الواحدى غراضهم جمرأ

 وإن ،احلمام فالدار الواقعة يف جوار املسجد أو، حاد جمتمعاً فليس مبحل الكالماملوجب لزيادة قيمة اآل

اختالف الرغبات  إىل مرجع ذلك إالّ أن ،كانت قيمتها مع اعتبار ااورة أكثر من قيمتها حال االنفراد

فلو غصب داراً ومحاماً ، ئة االجتماعيةنقص يف الدار بسبب زوال وصف اهلي إىل ال، غري املضمونة

   .ىانته )يضمن النقص احلاصل يف الدار متجاورين مث خربت احلمام مل

اختالف الرغبات غري  إىل مرجع ذلكإالّ أن ( :ودليله بقوله، مرينفرق عرفاً بني األ النه إ :ذ فيهإ

يوجب نقصاً يف  أحد اخلفني ال غصب  فإن، يف زوجي احلذاءأيضاً آت )نقص يف الدار إىل ال املضمونة

هدم  إذا أما،  بألفىجنبها احلمام كانت تشتر إىل فالدار حيث كان، مضمون أنه خر معاخلف اآل

  . الغاصب إالّ فمن ذا الذي سبب ضرر هذه الدار، احلمام صارت قيمة الدار بتسعمائة

 نسانامل فقتل هذا اإلكانت الدار جماورة لدار ع إذا كما، يكون ضمان مثلة النعم يف بعض األ

يوجب ذلك ضماناً  الى خرأحملة  إىل العاملى استدع أنه إذا كما، ه ال يضمن نزول قيمة الدار فإن،العامل

  .بترتل قيمة الدار يف هذه احمللة اليت كانت جماورة لبيت ذلك العامل

  .ة وعدم ضمان الزائدءصل الربافاأل ولو شك يف مكان

  خر عن القيمة  يسبب سقوط اآلكان تلف أحد اخلفني إذا أما



٣٠٠

  . يعطي للمغصوب منه القيمة كامالً أن فالالزم عليه

جيمع بني العوض واملعوض الذي هو  ال ألن ،من املغصوب يبق بذلك ميلك ما أنه وقد تقدم

  . خالف ظاهر الدليل

وكذا لو شق ثوباً نصفني فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق مث تلف (: مث قال الشرائع

  ).أحدمها

هو  إذ ،رش نقصانه احلاصل باالنفرادأويرد الباقي مع ، يغرم قيمة النصف الذاهب جمتمعاً أنه أي

حصل النقص بالشق  لو أنه لكن خيتلف هنا عن مثل اخلفني، حينئذ كمسألة اخلفني كذا يف اجلواهر

  .  وغريه لهفأتلمن لو ردمها لشمول دليل  حىت، أيضاًضمنه 

الغاصب يصبح شريكاً كما يف اخلياط  أن أيضاًوسيأيت ، تقدم ة بالشق فقدمقيزادت ال أما لو

  . حيث تزداد القيمة بذلك، قميصاً أو يفصل الثوب قباًء

 ، عن مسمع،ا وديعة مث أقر رواه الوسائل يف باب من أنكر الغاصب له سعيه ما أن ورمبا يؤيد

مث ،  فجحدنيه وحلف يل عليه ماالًستودعت رجالًين كنت اإ: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال

 وهذه أربعة آالف درهم ،هذا مالك فخذه: فقال، ياهإجاء بعد ذلك بسنني باملال الذي كنت استودعته 

وأوقفت ، حآخذ الرب أن بيتأفأخذت املال منه و، رحبتها يف مالك فهي لك مع مالك واجعلين يف حل

 حخذ الرب: )عليه السالم( فقال: قال ،ىاستطلع رأيك فما تر املال الذي كنت استودعته وأتيت حىت

  .)١(هذا رجل تائب واهللا حيب التوابنين إ ،وأعطه النصف وأحله

  ربح ى اجتمع عل إذا  املال والعمل كالمها فإن،من باب املضاربة أنه عطاء النصف ظاهرإ فإن

                                                

. ١ ح من أبواب كتاب الوديعة١٠ الباب ٢٣٥ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٣٠١

  . فالربح بينهما كما ذكرنا تفصيله يف كتاب املضاربة

 أو سواء كان هيئة االجتماع، املالكى فوته الغاصب عل تقدم من اقتضاء القاعدة ضمان ما ومما

أخذ فرداً من خفني يساوي  أما لو(:  يظهر وجه النظر يف تردد الشرائع يف املسألة حيث قال،العني

كان  الف لورد قيمة الت، خر يف يد املالك ناقصاً عن قيمته بسبب االنفراداآل يفتلف يف يده وبق، عشرة

  . )خر ترددنقص من قيمة اآل ويف ضمان ما، صاحبه إىل منضماً

نقص كصورة  يضمن قيمة ما أنه ح وجامع املقاصد واملسالكيضاعن اإل يولذا كان احملك

يدخل حتت يده  مل أنه مام ذلكأيقف  وال، فيشمله دليل الضمان، سبب ذهاب القيمة ألنه ،بهماصغ

يتضح لنا اندراج مثل ذلك يف  مل: وأيده بقوله، قال به اجلواهر وإن ،ولاألكي يكون مضموناً عليه ك

  . ةءصل الرباواأل، املستفاد من نصوص الضمان به

 لشمول مثل ،ينحصر سبب الضمان يف الغصب فقط وال،  ضامنأيضاًالسبب  أن ذ قد عرفتإ

 أنه كما، أيضاًاالجتماع ه بغصبه أحدمها غصب  فإن، له)١(الغصب كله مردود: )عليه السالم( قوله

  . تقدم سابقاً تفصيل الكالم فيها  وغريها مما)٤(فوا  و،)٣(ىيتو ال و،)٢(ضرر اليشمله دليل 

غصب  أما لو(:  قال،احتملهما يف القواعد وإن ،مخسة وجه لضمان ثالثة أو ال أنه وبذلك يظهر

  ه يضمن قيمة  فإن،أتلف أحدمها مث تلف أو، أحدمها وحده

                                                

. ٤ ح من األنفال١ الباب ٣٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(

. ٣ ححياء املواتإ من ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

. ٥ ح من نوادر الشهادات٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

. ١ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



٣٠٢

ى أتلف أحدمها وأدخل النقص عل ألنه ،وحيتمل ضمان سبعة، التالف جمتمعاً خاصة وهي مخسة

   .ىانته )قيمة املتلف ألنه وحيتمل ثالثة، الباقي بتعديه

الثاين بتسبيبه ى دخل النقصان علأنه أتلف أحدمها وأب( :ولذا علله يف مفتاح الكرامة تبعاً لغريه

ومل يذهب هنا ، ه يضمن النقصان فإنفنقصت قيمته السرير أو  البابلو حلل أجزاء فأشبه ما، وتعديه

 قد هواجلزء الصوري يف زوجي اخلف وشبه، اجلزء الصوري مضمون أن فعرفنا، اجلزء الصوريى سو

الضمان  أن وقد تقدم، فيكون ضامناً له كما يضمن الذي أتلفه منهما، تالف أحدمهاإأتلفه املتلف ب

   .ىانته )يكن هناك غصب مل وإن حيصل بالتسبيب

  فإنخراآل تلف رجل أحدمها وآخرأعلل بأنه كما لو  وإن ،وجه لضمان اخلمسة ال أنه ومنه يظهر

وجه  ال أنه بضميمة، كل مالهى يف هذا املقام حيصل املغصوب منه عل إذ ،كل واحد منهما يضمن مخسة

  . أحد الغاصبني فقطى للزيادة عل

حيصل  ه ال فإنمخسة  ثالثة أوإليهرجع أمث ، الزوجني وأتلفه أحد إنسانغصب  إذا أما فيما

  .فقده كل ماى املغصوب منه عل

يرد مثل الفردة اليت  أن الغاصبى فالالزم عل،  والباب وحنومها مثلياً كان احلذاءلو أنه ىخيف وال

  .  يف املثالمثالًكانت قيمة الفردة اليت يشتريها ثالثة دراهم  إذا يكون عليه شيء آخر حىت فال، أتلفها

 فإذا،  ثالثة فقطىسرق اخلف الذي يسو لوحيث إنه ، وجه لتشبيه املقام بالسرقة ال أنه ىخيف وال

من  الكالم يف الضمان هنا من باب التسبيب ال ألن وذلك، كانت الثالثة أقل من ربع دينار مل يقطع

  . باب السرقة

  صورة السرقة ى ا علأخذ أحدمه لو(: التذكرة يولذا قال العالمة يف حمك



٣٠٣

، منا ضمنه يف ذمته بتفريقه بني اخلفنيإالزائد  ألن ،اًإمجاعوقيمته مع نقصان الثاين نصاب مل يقطع 

 )فكذا هنا، يقطع ه ال فإنخرجها وقيمتها أقلألو ذبح شاة تساوي ربع دينار يف احلرز مث  فكان كما

   .ىانته

نقصان يف الثاين املفروض تتمة النصاب به لعدم كونه  يف عدم القطع بالإشكالال (: قال يف اجلواهر

كان مضموناً  وإن نقصانه ألن ،أيضاًمنا الكالم يف نقصان املسروق نفسه والظاهر عدمه إ، من السرقة

   .ىانته )عليه لكنه غري داخل يف املسروق نفسه

 السرقة يساوي أما بعد،  كان أحد الزوجني يساوي ربع دينار قبل السرقةفإذا ما ذكرناهى وعل

مث ، ربع دينارى ذا سرق اجلمد من مكان يسو إفهو مثل ما، يقطع أنه القاعدةى  فمقتض،أقل من ذلك

نه يف  أكما،  ربع دينار فعليه القطعىيسو ه قد سرق ما فإن، أقل من ذلكىمكان يسو إىل ذهب به

 ،مكان يسوي ربع دينار  إىلمث ذهب به،  ربع دينارىيسو سرقه يف مكان ال إذا ه فإن،قطع عكسه ال

  . يقطع ه مل يسرق ربع دينار حىتفإن

خرى من التسبيب واألحدامها من مسألة إ ألن ،وجه للخلط بني املسألتني فال، حال أي ىوعل

  . خرىمها باألاحد وال ربط إل،مسألة السرقة

سواء كان ذلك  ،واملنفعةخراجها عن االسم إال ميلك العني املغصوبة بتغيريها و(: مث قال الشرائع

   .ىانته ) والكتان يغزل وينسج، كاحلنطة تطحن،فعل غريه أو بفعل الغاصب

منا هو إو، امللك ليس متعلقاً بالعنوان وحنوه إذ ،اخلروج عن امللك بذلكى دليل عل ال ألنه وذلك

  . كان للرماد قيمة معتد ا إذا ماداًرجعل احلطب  وإن وذات الشيء باق، متعلق بذات الشيء



٣٠٤

كما استدل بذلك غريه كمفتاح الكرامة ،  بقسميهمجاعصل واإلذلك باألى ويف اجلواهر استدل عل

  . وحنوه

 المتناع اجلمع بني العوض ،كان املبدل منه للغاصب، البدل إىل مرانتقل األ أنه إذا نعم قد تقدم

  . دلةكما يستفاد من األ، واملعوض شرعاً

 ذنللغاصب عن عمله الذي هو غري حمترم بسبب عدم اإل  شيءوال(: أما قول اجلواهر بعد ذلك

: حيث قال سبحانه، خالف ظاهر النص الوارد يف القرآن احلكيم أنه فقد سبق، )زادت به القيمة وإن فيه

ىسع ما إالّ نسانن ليس لإلإو)وكون عمله حراماً تكليفاً ،  لهإنسانسعي كل  أن ى مما يدل عل،)١

 عند تعرض أيضاًوستأيت ، ذلكى تقدمت روايات تدل عل أنه كما، يوجب سلب ماليته وضعاً ال

  . الشرائع له

، الغاصب ذلكى وأراد املالك رده وجب عل ،األوىلاحلالة  إىل ميكن رده كان ممان إ بل(: مث قال

له رده حلرمة التصرف يف  احلالة مل يكنى املالك ببقائه على لو يرض نعم. كانن إ رش النقصأويضمن 

رش أمل ميكن رده كطحن احلنطة  إذا للمالك أنه كما، أيضاًبل هو كذلك مع اجلهل حباله ، غريمال ال

   .ىانته )وذلك كله واضح، الغاصبى فرض علن إ ،نقصه

ما يستفيده العرف ى  عل)اليد(دليل ى فهو مقتض، أمكن إذا كان ما إىل ب ردهوأما وج: أقول

مل  إذا لكن ذلك، العرف حيث مل يغريهى مضأالشارع  أن وقد تقدم، عريف أنه  إىلضافةباإل، منه

  يستوجب ذهاب ماليته اليت أحدثها يف 

                                                

. ٣٩اآلية : سورة النجم) ١(



٣٠٥

كما سبق مثل ذلك يف أوائل ، اليدى علدليل ى  حمكم علضرر الفدليل  وإالّ ،املغصوب

  . الكتاب

ة من حرمة للعلة املذكور، احلالة مل يكن له رده تامى  علهاملالك ببقائ يلو رض أنه ذكره من ما نعم

 عن الضمانات مبنئى ألن ،خيتلف احلال بني العلم واجلهل ال أنه كما، هإذنالتصرف يف مال الغري بدون 

  . مريناأل

  



٣٠٦

 فاستدعاه وذحبها مع شاةً أو ، فأطعمه املالكولو غصب مأكوالً(: قال يف الشرائع ):٢٣مسألة (

  . )جهل املالك ضمن الغاصب

ليس  إالّ أنه ،م املالتالف ولتسلّكان املالك املباشر لإل وإن ،شكالإخالف وال  بال(: ويف اجلواهر

وقد تقدم فيما سبق  .ىانته )مال له أنه ىمالكهم علأتسليماً تاماً يتصرف به املالك تصرف املالك يف 

  . وجه ذلك

  . )هياإجره آ أو وكذا لو أودعه املالك، الغارى فالضمان عل ولو كان الغرور للمالك(: ويف القواعد

، جارة كما يف جامع املقاصديرجع عليه بعوض العني واملنافع وعوض اإلأي ( :ويف مفتاح الكرامة

 إليهعد يمل  ألنه ، بقيمتهإليهلو تلف يف يده رجع  أنه وقضيته،  من الضمانؤيرب النه إ ويف التذكرة

، فلم يكن التسليم تاماًاستيقاء املنفعة  أو، طريق النيابة عن الغاصب يف احلفظى هو عل إذ ،سلطانه

   .ىانته )أعاره له عارية غري مضمونة أو ياهإرهنه  إذا وكذلك احلال فيما

 ،ه ليس أداًء فإنتؤديه أخذت حىت اليد ماى عل إىل شارةإ )فلم يكن التسليم تاماً(: وقوله

   .قيمته أو املنفعة دفع مثله أو فيلزم عليه بعد تلف العني، داء عن مثلهف األاالنصر

وجهل ، غري داره كحمامه وحنوه أو، لو استأجر املالك الغاصب لبناء دار املالك أنه ومنه يعلم

ذكرناه يف كتاب  مرين ماأقل األ أو جرة املثلأويف كوا ، جرة له األإعطاء عليه  فإن،ماله أنه املالك

  . جارةاإل

من غري ،  مسكنه ليسكنه فسكنههعطاأ أو ،ياه بأنه لباس الغاصبإلباسه له مشعراً ى وكذا لو أعط

  . لوحدة الدليل يف اجلميع، فرق يف ذلك كله بني جهل الغاصب وعلمه



٣٠٧

 أنه زاعماً، فألقاه املالك، ألقه يف البحر: حيث كانت مثقلة فقال أعطاه متاعه يف السفينة إذا وكذا

  . بينما كان املال مال نفسه، مال الغاصب

 أنه فالظاهر، لو مل يلق يف البحر لغرقت وهلكوايث إنه لغرق حباى كانت السفينة مشرفة عل إذا نعم

  .هم واملهملقاعدة األ، احترام له حينئذ مثل هذا املال ال ألن ،ال يضمن املعطي

املوت من ى كان املالك مشرفاً عل ذاإيكون احلال كذلك يف عدم ضمان الغاصب  أن وال يبعد

أعطاه لباسه فيما كان املالك مشرفاً  إذا وكذاي، نه مال املعطأياه بإفأعطاه ماله مشعراً ، كلجهة عدم األ

احملسنني من ى عل وماحيث كان حمسناً  ه يف كل ذلك فإن،حنو ذلك أو املوت من جهة الربدى عل

  . اً من الشارع بذلك كان دليل الضمان منصرفاً عنهأموروم، )١(سبيل

باعه  أو ،إليهأهداه  أو ذا وهبه للمالك إوأما( :النظر يف قول مفتاح الكرامة وجه ومما تقدم يعلم

،  قد تسلمه تسلماً تاماً فسقط حقههنيرجع عليه أل ه فيها كلها ال فإن،أقرضه له أو ،إليهمنه وسلمه 

داء عن مثل عرفت من انصراف دليل األ  ملا،تبعه اجلواهر يف ذلك وإن ،)وزالت يد الغاصب عنه بالكلية

  . يتصرفون مثله يف أمواهلم اهلبة والقرض تصرفاً الوالناس يتصرفون يف ، ذلك

:  قال،عدم وجه للترديد يف القواعد فيما لو وهبه الغاصب من آخر فرجع املالك عليه ومنه يعلم

   .ىانته )تستعقب الضمان اهلبة ال ألن  وعدمه،الغاصب لغرورهى احتمل رجوعه عل(

  ه قد غره بكون  فإن،رذكره من الغرو ملا، الرجوع القاعدة هوى ن مقتضإف

                                                

. ٩١اآلية : سورة التوبة) ١(



٣٠٨

 إذا يلزم عوضه أتلف يف يده ال أنه إذ اهلبةى ومقتض، ياه بغري عوضإنه قد وهبه أو، ذلك ملكه

 وهو خرية جامع املقاصد كما يف ،من غرهى واملغرور يرجع عل، وقد تبني كونه مغصوباً، كان للواهب

  . مفتاح الكرامة

لكنه مل يأخذها ، تلفها منه أن ىكان أخذها عل وإن هولذا رد القواعد مفتاح الكرامة بعد ذلك بأن

  . حيضا ومل يذكره يف اإل،ترجيح يف التذكرة وال:  قال،فيعمل مبقتضاه، فكان الغرور باقياً، عليه أنه ىعل

ى  عوض حقه الثابت عليه علإليهدفع  ومن هنا لو(: النظر يف كالم اجلواهر قال ومنهما يظهر وجه

كما عن  ،األقوىى الدافع عن حقه كان وفاًء على هذا الوجه ونوى فأخذه املالك عل، سبيل اهلبة الالزمة

 بالدس يف صحاباألى ولذا اكتف(: قال أن  إىل،)داءبل صرح غري واحد باالكتفاء يف ذلك لأل، التذكرة

   .ىنتها )داء يف املقامصدق األى وباجلملة فاملدار عل، من أمواله أنه ىوجه يكون يف يده على املال عل

 يعامل معه إليه املدسوس  فإن،الدس يف املال أداء إذ ، ومتثيله بالدس غري ظاهر،ذ فيه ما عرفتإ

  .  بدون عوضإليهه يتعامل معهما معاملة مال جديد وصل  فإن،خبالف اهلدية واهلبة، معاملة ماله

 يف بيت ويل الدم صرراً لقاء الديةإ الزهري ب)عليه السالم( العابدين مام زينفكيف أمر اإل: يقال ال

  .)١(وجعل ذلك مربءاً لذمته، يف أوقات الصلوات

 فيما نسانتصرف اإل أن ،من الزهري دية أنه الويل كان يعلم أن احتمال إىل ضافةباإل: نه يقالإف

  ، ليس ملكه تصرف بضمان أنه وزعم وجده يف داره

                                                

. ٧ ح من أبواب الصدقة١٤ الباب ٢٨٠ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٠٩

عليه ( مامكان ذلك لوالية اإل أو ،ية يف اهلدإليهى  واملهد،فليس مثل تصرف املوهوب له يف اهلبة

  . غري ذلك  أو،كان المتناع املالك أو ،)السالم

 إالّ قرب زوال الضمانفاأل عمم االنتفاع أو ،بالعكس أو ، فباعكلولو أمره باأل(: قال يف القواعد

  ).لاشكإى خري عليف األ

لوكاً للغاصب لضمنه له ني بأنه لو كان مماألولوقد علل مفتاح الكرامة وجه زوال الضمان يف 

 ألنه ،للفاعل أي كان له إذا تقدير ملكه له يزول ضمان الغري له بفعلهى وكلما يضمنه لغريه عل، ملخالفته

، تقدير امللك فالضمان ثابتى وعل، الغاصب أي منا هو بكونه ملكهإتغريره  إذ ،يتصور فيه الغرور ال

  . وهو خرية جامع املقاصد: قال

، ومل يتحقق تسليم الغاصب ملكه له تسليماً تاماً، خذ مغروراآل ألن ،أيضاًضمان ورمبا احتمل ال

   .)١(تؤديه أخذت حىت اليد ماى عل: يشمله قوله فال

 إالّ ،أداء أنه تسليمهى يصدق عل كان ال وإن بأنه( ملا ذكره اجلواهر ،األولقرب هو الوجه لكن األ

ولو لظهور ، من عليه الضمانى ومثله يسقط الضمان عل، غريهصار يف عهدة املالك لو كان مملوكاً لأنه 

   .ىانته )غري ذلك أو  الضمان يف غري الفرضأدلة

ه  فإن،مال الغاصب أنه ومثله يف ارتفاع الضمان ما لو أخذ املالك ماله من يد الغاصب زاعماً

  . االستيالء غصب أن كان زاعماً وإن ، ماله يرتفع ضمان الغاصبباستيالئه على

 ألنه وهو تعميمه االنتفاع، القاعدة الضمان يف املثال الثالث للقواعدى مقتض أن ومما تقدم علم

  أنواع التصرفات جموزة ن أ و،مغرور بكون امللك للغاصب

                                                

. ١٢ ح من كتاب العارية١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(



٣١٠

 يرجع أن فله باحةإنه جمرد أو، هإذنى تصرفه مقصور علن أ و،يده متفرعة عن يدهن أ و،له من قبله

فكان سلطان الغاصب غري مرتفع عنها حبيث ، إليهب عليه بالطلب تسليمها نه جيأو، العني فيأخذهاإىل 

  .  كما يف مفتاح الكرامة،يصري املالك آمناً من رجوعه عليه

 اليدى علـ ف،  منصرف عن مثل ذلكتؤديه حىت :)عليه السالم(قوله  أن  إىليرجع وحاصله

يكون  فال، تالفه عليه لو أتلفهإ منه فئفرب، تاماًفاحتمال زوال الضمان بأنه سلمه له تسليماً ، شامل له

  . هإشكالكان وجهاً الحتمال القواعد يف  وإن ،ري تامغ، الغاصبى مضموناً عل

ذكر   ما على،مل يكن التسليم تاماً مل جير إذا أما، الزكاة  يف حولىكان التسليم تاماً جرنه إذا إ مث

  . من التفصيل لذلك يف كتاب الزكاة

، لو مل يكن التسليم فيها تاماً مل جتر يف حول الزكاة من حني القبض:  يف مفتاح الكرامةولذا قال

  . اًإمجاعا جتري فيه من حينه أمع 

بدل  أنه بعنوان أو ،رحبه يف الربا أو ،ذا أعطاه ماله بعنوان رحبه يف املقامرة إحال ما ومما تقدم يعلم

  .  عن مثلهتؤديه حىتالنصراف دليل ، ضمانيرفع ال ه ال فإن،أشبه ما أو خرتير أو مخر

يكفي يف  ذلك الحيث إن ، املظامل أو الزكاة أو ذا أعطاه بعنوان اخلمس إومما تقدم ظهر حال ما

  . ة ذمتهءبرا

ى أغرم الغاصب مل يرجع علن إ لكن، أطعمه غري املالك قيل يغرم أيهما شاءوإن ( :قال يف الشرائع

 وال بل يضمن الغاصب من رأس: وقيل، الغاصب لغرورهى  علكل اآل رجعكلأغرم اآل وإن ،كلاآل

   ألن ،كلاآلى ضمان عل



٣١١

   .ىانته )ىفكان السبب أقو، فعل املباشر ضعيف عن التضمني مبظانة االغترار

  . املشهور إىل  الذي نسباألولالقاعدة هو القول ى لكن مقتض

نعم هو قول الشافعي يف القدمي وبعض كتبه ، نا مل نتحقق قائل القول الثاين مناإ(: بل يف اجلواهر

   .ىانته )اجلديد

 إىل كلمنا يرجع اآلإو، من أتلف مال غريه فهو له ضامنلقاعدة ، بتغرمي أيهما شاء منا نقولإو

  . لقاعدة الغرور اليت تقدمت، الغار

  .)١(من غرهى املغرور يرجع عل: )عليه السالم( لقوله: قال يف اجلواهر

عن  يحك وإن ،)عليهم السالم( هذا النص من أحد املعصومنيى مل نعثر عل: اجلواهرويف هامش 

  . )صلى اهللا عليه وآله(كرم النيب األ إىل نسب ذلك أنه رشاديف حاشية اإل) قدس سره(احملقق الثاين 

، استفادة منفعية أو ،تالفيةإكانت استفادة  سواء، حناء االستفادةأطعام سائر فمثل اإل، وكيف كان

 ألن ،ما أشبه ذلك أو أعطاه لغري املالك فبخره أو ،املالك أسكنها غري أو ،ألبسه غري املالك إذا كما

  .الدليل يف الكل واحد

 أنه يكن مغروراً بأن علم مل إذا أما، كان مغروراً إذا منا هوإرجوع املتلف  أن لكن من الواضح

  . املعطي  إىلحيق له الرجوع ه ال فإن،عطاه غصباًأمال غريه و

  

                                                

. ٦ ح من أبواب العيوب يف النكاح١ الباب ٦٠٣ ص٢ ج:املستدرك) ١(



٣١٢

 ى،نثكان الولد لصاحب األى نثاألى زاه علنأ فولو غصب فحالً(: قال يف الشرائع ):٢٤مسألة (

  . )كانت للغاصبوإن 

صرح يف املبسوط والسرائر والتذكرة (: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة مثل عبارة الشرائع

، جامع املقاصد ويف املسالك كما يف الظاهرى اً علإمجاع و،رشاد والدروس باحلكم املذكوروالتحرير واإل

 سواء كانت للغاصب أو ى،نث تابعاً لألنساناإل ال خالف يف كون الولد يف احليوان غري أنه وكذا الكفاية

  . )لغريه

 أن يرد عليهنه إ( : حيث قال أوهلما،مث نقل عن جامع املقاصد وجممع الربهان التأمل يف هذا احلكم

 بأن الفرق :ورده،  الغريأرضبت يف ن إذا يكاد يوجد الفرق بينه وبني احلب الف، الفحل الولد مين

 والنشو ،مالك الفحل إىل واجبة الرد وال، قيمة هلا وليست مملوكة بعد انفصاهلا  النطفة ال فإن،واضح

   .ىانته )ه مملوك له قيمة وجيب رده فإن،وال كذلك احلب ى،نثوالنماء من األ

بل ميكن حتصيل القطع به من السرية املستمرة يف سائر (: وأضاف قوله،  ذلكوتبعه اجلواهر يف كل

   .ىانته )فرق بني الغاصب وغريه من غري ى،نث لألنسانتبعية الولد يف غري اإلى مصار علعصار واألاأل

، حجية فيه بل ظاهره فال حمتمل االستناد أنه  إىلضافة باإل، غري حمققمجاع اإل فإنى،خيف ال وفيه ما

يعمل حسب القواعد  أن فالالزم،  والسرية غري ظاهرة،قيمة هلا خالف الوجدان ة الفوالقول بأن النط

ب دخيل يف م واأل من األكالً ألن ،أيضاًالولد بينهما كما ذكرنا مثل ذلك يف احلب  أن وهو، يةاألول

  .  دخيل يف الزرعرضكل واحد من مالك احلب ومالك األ أن  كما،هذا الولد

  ولو كان  الزرع للزارع(قاعدة  أن حياء املواتإذكرنا يف كتاب ولذا 



٣١٣

وأي ، قدر منه هلذا أي هذا النتاج أن العرف يف إىل فالالزم الرجوع، ظاهرة الوجه  غري)غاصباً

  . قدر منه لذاك

وكذا احلال يف غصب البيضة ، تجنأ فالغاصب مين حيوان غريه يف ظرف ذا رىب إما ومنه يعلم

  .  املالك يف الكل واحد فإن،واستفراخها

  . )جرة الضرابأ الفحل بالضراب ضمن الغاصب نقصه وعليه صولو نق(: قال يف الشرائع

  . ا عندنا ليست حمرمة أشبه ألاألولو، جرةيضمن األ ال: وقال الشيخ يف املبسوط

  . رشاألجرة ووال تتداخل األ، نقص بالضراب رش لوواأل، رأيى جرة علوعليه األ :ويف القواعد

ح والدروس يضارشاد واملختلف واإلخرية الشرائع والتذكرة والتحرير واإلنه إ :ويف مفتاح الكرامة

وليست يف حملها ، كثراأل إىل خريين نسبتهاأل ويف، وجامع املقاصد وجممع الربهان واملسالك والكفاية

  . كان يف الشيخ يف املبسوط وهو نادرن إ الحنصار اخلالف

  . استيجار الفحل للضراب ليس حمرماً عند علمائنان إ :حكاماية األويف التذكرة و

ذكره   وما،جرة الفحل عندناأوعليه (: قال) عليهم السالم(مذهب أهل البيت نه إ :ويف السرائر

عن ى  )صلى اهللا عليه وآله(النيب  ألن الغاصبى جتب عل جرة الفحل الأ أن شيخنا يف مبسوطه من

   ، حكاية مذهب املخالفنيفهو ،)١(كسب الفحل

                                                

. ١٤ حب ما يكتسب به من أبوا٦ الباب ٦٥ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



٣١٤

   .ىانته )اعتقاده أنه يتوهم متوهم فال

الرواية موجودة يف كتب حيث إن و، هذه الرواية إىل كان ذلك مذهب الشيخ فهو ناظرن إ :أقول

 الفقهاء مستند يف الروايات  كتب قدماء فإن،عمله معلق اجلواهر من طرحه هلا ما إىل داعي فال فقهائنا

  . تب احلديثك إىل كاالستناد

 عن عسيب )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى :  قال،الوسائل كما يف  الصدوقىفقد رو

   .)١(وهو أجر الضراب، الفحل

عليهم (عن آبائه ، ن أبيهع،  أيب عبد اهللاعن، سالمعن دعائم اإل، رواه مستدرك الوسائل ومثله ما

وعن عسب : قال أن  إىل،حرارعن بيع األى  )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)السالم

   .)٢(الفحل

 أن وال بأس، من السحت عسب الفحل: قالنه إ ،)عليه السالم(علي  عن، وعن اجلعفريات

  .)٣(له العلف ييهد

عن ى  )صلى اهللا عليه وآله( أنه ،ىما حكى رواه ابن أثري يف ايته عل  ملا،ولعل احلكم تقية

  .)٤(وكذلك روي عن سنن البيهقي. ه وضرابهؤعسبه ما :مث قال، عسب الفحل

ى م محلوا النهي يف اخلرب علأكما عن املسالك والكفاية وغريمها ، الكراهةى حممول عل أنه أو

  .الكراهية

فبيعه ، وحمرم يف بعض احليوانات احملللة، جنس يف بعض احليوانات أنه بيع مائه باعتبارى علأو 

  . ذكرناه يف املكاسب كما،  حمرم البيع نظرأيضاًلكن يف كونه ، ضراب حاللجرة الأكانت  وإن ،حرام

                                                

. ٣ ح من أبواب ما يكتسب به١٢ الباب ٧٧ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح من أبواب ما يكتسب به١٠ الباب ٤٢٨ ص٢ ج:املستدرك) ٢(

. ١ ح من أبواب ما يكتسب به١٠ الباب ٤٢٨ ص٢ ج:املستدرك) ٣(

. ٣٣٩ ص٥ ج:نظر سنن البيهقيا) ٤(



٣١٥

عليه (  أيب عبد اهللاىدخلنا عل:  قال، كما يف الكايف، حنان بن سديرىفقد رو، وكيف كان

قول يف تفما ، يل تيساً أكريهن إ ،جعلين اهللا فداك :فقال له: قال أن  إىل، ومعنا فرقد احلجام)السالم

ي شيء يكرهونه وهو أل. قلت:  قال حنان،كرهونهيوالناس ، ه لك حالل فإن،كل كسبه: قال ،كسبه

   .)١(لتعيري الناس بعضهم بعضاً: قال ،حالل

: قلت له: يف حديث قال، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن معاوية بن عمار ى،خرأويف رواية 

   .)٢(أسب  وال،به كانت العرب لتعايرن إ :قال ،جر التيوسأ

   .)٣(عن الفضل بن شاذان، سنادهإوعن الشيخ روايته ب

فاتت حتت يد  إذا جرةالالزم القول بضمان األ أن ،ذكرناه يف بعض املسائل السابقة علم ممانه إ مث

  . فحال ذلك حال منفعة الدار وحنوها، مل يستوفها وإن الغاصب وحنوه

 إذا بل ينبغي اجلزم به، مل يستوفها وإن اا حتت يدهيقال بضماا بفو بل قد(: ولذا قال يف اجلواهر

جارة أعم من الضمان صحة اإل إذ ،إشكالأما مع عدمه فال خيلو من ، يعتاد استيجاره لذلك كان مما

ى بناًء عل، جرا للزينةأدنانري  أو دراهم أو ،جرا للشمأاحة فمن غصب تى لوجب عل وإالّ ،بالغصب

   .ىانته )تزامه يف غاية البعد لعدم صدق فوات املال وال،صحة االستيجار لذلك

   ،جرة شيء آخرواأل، النقص شيءحيث إن و

                                                

. ١ حبواب ما يكتسب به من أ١٢ الباب ٧٧ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح من أبواب ما يكتسب به١٢ الباب ٧٧ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح من أبواب ما يكتسب به١٢ الباب ٧٧ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(



٣١٦

  .ىخيف دة كما الاعالقى وهو مقتض، يتداخال  مل:تقدم من القواعد فيما قال العالمة

صاحب الفحل شيء كان  إىل ىمنا يهدإو، جرةأيكن للضراب  مل أنه إذا القاعدةى بل مقتض

وال فرق يف ذلك كله بني ، فوا أو ا منفعة استوفاها الغاصبأل، اهلدية مضمونة أن القاعدةى مقتض

  . يتقيد بالعلم الضمان ال ألن ،وعدم علمه، علم الغاصب بأنه غصب

ى جرة علفاأل، جرةأكان للضراب  أنه إذا ،القاعدة اليت ذكرناها يف املسألة السابقةى مقتضن إ مث

ذا كان التخيري إو، يكون الولد مشتركاً فالولد مشترك أن ى العرفية علذا كانت القاعدةإو، الغاصب

كان الالزم القول  تعارف البيع وقلنا بصحته شرعاًن إ أنه كما، أيهما يللمالك فاملالك خمري يف تقاض

  . بالثمن

  



٣١٧

كالثوب خيلق ، نقص يف يده حىت يجرة وبقأله  ولو غصب ما(: قال يف الشرائع ):٢٥مسألة (

  . )يكن أم مل سواء كان النقصان بسبب االستعمال، ومل يتداخال، رشجرة واأل لزمه األ،ابة زلوالد

كان النقص  وإن ،مرانفلو هزلت الدابة لزمه األ، رشجرة واألتتداخل األ وال(: وقال يف القواعد

  . )بغري االستعمال

 عن الشيخ واحملقق ،لكان النقص باالستعما ذاإوذكر يف مفتاح الكرامة عدم التداخل فيما 

  . ردبيليوولده والشهيدين واحملقق الثاين واملقدس األ، واملصنف يف مجلة من كتبه

 إذا فيما وقال، مل يكن استعمل إذا  أي،)خري يف األإشكال بال خالف وال(: وقال يف اجلواهر

 الغاصب سبب جزاء يف يدفوات األ إذ ،سبابصالة عدم تداخل األ أل،أجد فيه خالفاً ال( :استعمل

  . )األولاخالن ك يتدفال، جرةواالنتفاع سبب آخر لضمان األ، لضماا

فاتت املنفعة حتت  ألنه ،مل يستعمل سواء استعمل أو، جرةذكروه من األ القاعدة ماى مقتض: ولقأ

صارت بسبب  وإن ،جرة الكاملة والظاهر لزوم األ،رش ملكان النقصواأل، يده يف صورة عدم االستعمال

ادمت غرفة يف الدار مبا صارت  أو لكنه هدم، جرا يف السنة مائة دينارأغصب داراً  مثالً، نقص أقلال

 كانت قيمة فإذا، حاهلاى أما قيمة الغرفة فهي عل، جرةأعطاء مائة دينار إ الالزم عليه  فإن،جرة مخسنياأل

وكذلك احلال ، رشاً للغرفةأومخسني جرة للدار أ مائة ،عطاء مائة ومخسنيإفالالزم عليه ، الغرفة مخسني

  . يف الدابة والثوب وغريمها

  ادمت حتت  أو ،صنع غرفة مثل الغرفة اليت هدمها لو أنه والظاهر



٣١٨

حق للمالك يف عدم قبول تلك الغرفة وأمره  فال، تؤديه حىترش لصدق استيالئه ارتفع األ

حالتها  إىل هزلت الدابة عنده مث ردها أو ، خاطهفتق الثوب مث إذا وكذلك،  وأخذ البدل منهمثالًدمها 

  . مثلةغري ذلك من األ إىل ،ية من السمناألول

الزيادة  أن فالظاهر، املائة ومخسني بسبب هدمه هذه الغرفة إىل جرة الدار من املائةأأما لو ارتفعت 

  . يقولون به فقهاِء الكان ال وإن ،سيأيت الكالم يف ذلك يف املسألة الالحقة كما، سعيه ألنه للغاصب

  . )الزيت فنقص ضمن النقصانى ولو أغل( :قال يف الشرائع

زادت  وإن لب، العامة وخالف أجده بني اخلاصة مل تنقص القيمة بالوإن ( :وقال يف اجلواهر

، يقوم مقام ذلك به الواقع تربعاً ال وعمله الذي قد زاد، مثلي يضمن مبثله ألنه ،قبل الغليان ماى  علقيمته

، سبب واحد إىل فيه من الزيادة والنقصان يستندان ما ألن ،غرامة املسالك من احتمال الرد وال فما يف

   .ىانته )فينجرب النقصان بالزيادة واضح الضعف ملا عرفت

  : صور املسألة أربع: أقول

إالّ إذا  ،عطاء نقصان القيمةإالغاصب ى والالزم عل، ينقص الوزن والقيمة بنسبة واحدة أن :األوىل

  . فهو واجب عليه قبل القيمة، عطاء املثلإأمكن 

  .  وال شيء عليه،مهاؤبقا: الثانية

يصدق  عطائها الإبدون  ألنه ،عطاء القيمة الناقصةإوالظاهر لزوم ، نقصان القيمة ال الوزن: الثالثة

تؤديه حىت ،أن تقدم من ا مل، تلك القيمة الناقصةىمن الزيت يسو عطاء مقدارإوال حق للغاصب ب 

  ، يقوم مقام الروح السائد احلجم ال



٣١٩

  . لوحدة املالك يف املسألتني، يعطيه فحماً بدل سكره املغصوب أن فهو مثل

  . القيمةى  بعد تساوتؤديه لصدق ،شيء عليه ال أنه والظاهر، نقص الوزن دون القيمة: الرابعة

فاحتمال املسالك ، لوزن وتلك القيمةيكون للمالك طلب بدله مبا يكون بذلك ا أن يبعد نعم ال

 كما ، يشملهضرر الالغاصب وى لو طلب منه قدر النقص عيناً كان ضرراً عل إذ ،القاعدةى هو مقتض

وقد عرفت يف الفرع السابق ، )١(ظلمونت ظلمون والت الوهو خالف ، ذكرنا ذلك يف أوائل الكتاب

  . لو زادت القيمة بسبب عمل الغاصب مسألة ما

زادت القيمة بأنه مثلي يضمن  وإن حيث علل وجوب الرد، وجه النظر يف كالم اجلواهر ومنه يعلم

 إنسانالغاصب ولكل  يالزيادة من سع إذ .يقوم مقام ذلك له الذي قد زاد به الواقع تربعاً الموع، مبثله

  . كما يأيت تفصيل الكالم فيه يف املسألة الالحقة، سعيه

 ضمن مثل غالءالزيت باإل ولو ذهب نصف(:  حيث قال،يف كالم القواعدومنه يعلم وجه النظر 

وبه صرح يف ، خالف فيه من أحد بالنه إ( :قال يف مفتاح الكرامة وإن ،)مل تنقص القيمة وإن الذاهب

 واحداً يصري رطالً فيغليهما حىت، يغصب رطلني قيمتهما درهم أن ومثاله(: مث قال، )املبسوط وغريه

  . )ه يرده ويغرم مثل الرطل الذاهب فإن،درمهانو  أقيمته درهم

 يف هذه  فإن،أشبه ذلك ما أو ،اللحم فقلّطبخ  أو ،ذا غسل الثوب فقصر إومما تقدم يعلم حكم ما

   ،ها املذكورةأحكام تأيت الصور املتقدمة بأيضاًاملوارد 

                                                

. ٢٧٩اآلية : سورة البقرة) ١(



٣٢٠

  . لوحدة الدليل يف اجلميع

ا نقيصة يلزمه ضمان النقيصة أل ال: قال الشيخ، هعصرياً فنقص وزنى ولو أغل(: قال يف الشرائع

   .ىانته )ويف الفرق تردد ،األوىلقيمة هلا خبالف  الرطوبة اليت ال

 كثر املتأخرينموافقاً أل(): رأيى غالء العصري علإوكذا يف  (ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

وكذا اخلالف فيما ، يضمن ال: وط قالواملخالف الشيخ يف املبس،  حلصول النقص يف العني،بل كلهم

، أجزاء العصري النار تعقد ألن ،قيمة هلا الذاهب أجزاء مائية ال إالّ أن ،عنه ومل أجد له مستنداً يحك

   .ىانته )وهلذا تزيد حالوته خبالف الزيت

 فيجب بدله مع منع، الواقع نقص خمصوص يف العني أن ذكره هو وتبعه اجلواهر وغريه من  ما:وفيه

 أن  إىلضافةباإل، تفاوت بالقلة والكثرة وإن ،معلومية كون الذاهب أجزاء مائية خاصة خبالف الزيت

  . وجه للقول بعدم ضمان النقيصة مطلقاً فال،  هلا قيمتهاأيضاًة  املائيجزاءنقص األ

وغري ، زبداًو  أمسناً أو واللنب جبناً، والعنب زبيباً، صار الرطب متراً إذا احلال فيما ومما تقدم يعلم

  .  الصور املتقدمةأحكامتقدم من   مامور املعيار يف مجيع هذه األ فإن،ذلك

  



٣٢١

 أو زادت قيمة املغصوب بفعل الغاصبإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٢٦مسألة (

عة وخياطة كتعليم الصن، عيناً  كانت تلك الصنعة أثراً حمضاً ال فإن،غريه يف صنعة اقتضت تلك الزيادة

خالف وال  بال، شيء له وال، الثوب خبيوط املالك ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة النقرة رده

   .ىانته )بل كانت تلك الصفات من توابع مال املالك،  من املالكإذنلعدم احترام العمل بغري ، إشكال

ومجلة ، أعيان ىلإحمضة وآثار  إىل الزيادة يف املغصوب تنقسم(: قال ي،واستدل له املسالك بالتعد

مث مثل له بتعليم الصنعة ، )يستحق بتلك الزيادة شيئاً لتعديه الغاصب ال أن األولالقول يف القسم 

خاطه  إذا منا يكون اخلياطة من هذا القسمإو(: وخياطة الثوب وقصارته وطحن احلنطة وحنو ذلك قائالً

   .ىانته )خبيوط املالك

 احترام وحيث ال،  املغصوب منهإذنم عمله الذي صدر من غري  بسلب احترا:واستدل له آخرون

  .  لهفال شيء

عدم ملكية الظامل حاصل عمله ى يدل عل أنه  بتقريب،حق لعرق ظامل ال: واستدل له ثالث بقوله

  .وجه العدوانى الصادر عل

  . مجاع باإل:رمبا يستدل له أنه كما

يقتضي  الشارع عن العمل يف ملك الغري ال ين إ :األولى يرد عل إذ ى،خيف ال ويف الكل ما

  . ثر وضعيالنهي تكليفي واأل ألن ،وما يترتب عليه من احلاصل سلب ماليته

  املالك مل يأمر  ألن ،املالكى جرة علله األن إ :يقال أن ميكن ال نعم



٣٢٢

الزيادة  أن أما، مالكية يستحق أجرة شرعية وال فالعمل ال، الشارع مل يأمر بذلك أن كما، بالعمل

  . وجه له فال تكون للمالك احلاصلة ال

مل يكن  ذاإأما ، جرةشرعي له االحترام باأل أو  مالكيإذنكان ب إذا العملن إ :ن شئت قلتإو

 وال، تكون زيادة القيمة للعامل أن فالالزم، وقد أثر أثراً موجباً الرتفاع القيمة، شرعي  مالكي والإذنب

  . لكتالزم بني النهي وبني عدم امل

جل أل منا هوإبأن احترام العمل ( :ذكرناه ماى  احملقق الرشيت علإشكالوبذلك ظهر وجه النظر يف 

ال  فالعمل من حيث كونه حركة مع قطع النظر عن مقابلته باملال الّإو، ثر املقصوديترتب عليه من األ ما

 فرض سلب فإذا، يقع هدراً ئالفاحترام العمل عبارة عن جعل الشيء من املال مكانه ل، يتصور له احترام

   .ىانته )ثر املايل شيءيترتب عليه من األ زاء ماإيكون ب فال، االحترام كان وجوده كعدمه

مالكي  أو  شرعيإذنكان ب إذا  فبذهلا،نسانا لإلأل، نفس احلركة حمترمةن إ :ذ يرد عليه أوالًإ

  . جرة يف قبال نفس احلركةتكون األ

ى كما هو مقتض،  لنفسهنسانوسعي اإل، نساناحلركة هو سعي اإلى ترتب علثر املاألن إ :وثانياً

  .العقل والشرع

 الذي استدل لعدم االستحقاق ، ظهر اجلواب عن دليل املسالكاألولومن اجلواب عن الدليل 

  . تنايف امللكية وضعاً احلرمة التكليفية ال أن حيث قد عرفت، بالتعدي

 ،العزيز بن حممد عن عبد، عن الشيخ،  الوسائلىفقد رو، حنن فيهفهو غري مرتبط مبا  وأما احلديث

ه وتسلم ؤيرفع بنا: قال ،فيها وبىن اً بغري حقهاأرضعمن أخذ  )عليه السالم(  اهللاأبا عبدسألت : قال

اً أرضمن أخذ : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : مث قال،  ليس لعرق ظامل حق،صاحبها إىل التربة

   أن ق كلفبغري ح



٣٢٣

   .)١(احملشر إىل حيمل تراا

  . حيث الكالم زيادة قيمة املغصوب بسبب عمل الغاصب، يرتبط مبا حنن فيه  هذا احلديث الفإن

 لعرق  حقال: )عليه السالم(حيث استدل بقوله ، وبذلك يظهر وجه النظر يف قول احملقق الرشيت

ن إ :وجه الداللة ،وجه العدوانى اصل عمله الصادر علعدم ملكية الظامل حلى ه يدل علفإن( :قال ،ظامل

 ، مغصوبةأرضال عن الشجر املغروس يف ؤخصوصاً مبالحظة مورد احلديث الذي هو الس، املراد بعرق

لعمومية احلكم مبثل ، خصوصية للعرق جداً ال إذ ،كناية عن كل شيء موضوع عدواناً يف ملك الغري

  .  وحنوه قطعاًالبناء

وبني أثره  سلب احلقيقة عن العمل العدواين معناه عدم العالقة بني ذلك العملأن  ومن الواضح

ل صاحب ميشارك العا أن  أفراد العالقةأظهرو، لكان له يف ذلك العمل حق وإالّ ،الواقع يف ملك الغري

، تلك العنيثر الواقع يف كما هو الزم كونه مالكاً لأل، يف قيمتها حبساب قيمة احلاصل أو العني يف رقبتها

، جعل عرقه من حيث تعلقه مبحل املظلوم كالعدم ،)٢(حق لعرق ظامل ال: )عليه السالم( فقضية قوله

ثر لعني املالك من جانب اهللا بدون مدخلية عمل وفرض حدوث ذلك األ، جنيبوترتيل الظامل مبرتلة األ

   .ىانته )العامل

كون مورد احلديث الشجر املغروس يف  وال، ذكره عدم كون لفظ احلديث ما إىل ضافةنه باإلإف

  حق  العرق ال أن ىاحلديث يدل عل أن ، مغصوبةأرض

                                                

. ٢ ح من كتاب الغصب٣ الباب ٣١١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. ٢ حرةجا من كتاب اإل١٣ الباب ٢٨٣ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٣٢٤

  . ربط بني املقامني فال، ثر الذي زاد بسببه ملك املغصوب منه ليس للمالكأن األ ال، لبقائه

اهر الظ مجاعفال جمال حلجية اإل، اإليهاملشهور استندوا ن أ و، الثالثةدلةوحيث قد عرفت ضعف األ

  .  يف مثل املسألة لوحدة املالكإمجاع ال أنه يظهر من كلمام يف غري املقام أنه  إىلضافةباإل، االستناد

، فرخ فهو للمالك أو زرع إذا والبذر والبيض(: بعد نقله قول العالمة، فقد قال يف مفتاح الكرامة

وعليه ، ما للغاصبأسوط والوسيلة ويف اخلالف واملب، ترجيح يف الكفاية وال(: قال، )نه هو املشهورأو

كضعفه ى  املذكور صغرمجاعه بعد عدم الفرق بني املقامني يعطي ضعف اإل فإن،)١()قيمة احلب والبيض

  . فتأمل ،ىكرب

رفع من قيمة الشيء  للغاصب مبقدار ما أن ة والعقلظاهر الكتاب والسنى فمقتض، وكيف كان

  . كان عمله حراماً تكليفاً وإن ،املغصوب

ه يقتضي عدم تأثري حرمة فعله يف عدم إطالق و،)٢(ىسع ما إالّ نسانوأن ليس لإل: قال سبحانه

وجنر بآلة  البناء والنجار وحنومها بىن أو ،صاد بآلة غصبية إذا الصياد أن كما، كون نتيجة عمله له

  . مل يسبب ذلك عدم كون مثر عمله له، غصبية

  ليقطعه للجذوع فتركه حىتخنالًى وحكم من اشتر: صولويف الوسائل يف باب جواز بيع األ

  ، )عليه السالم(  اهللاأبا عبدسألت :  قال،عن هارون بن محزة، محل

                                                

. ط احلديثة٢٥٧ ص١٨ج: لكرامةمفتاح ا) ١(

. ٣٩اآلية : سورة النجم) ٢(



٣٢٥

فيقدم ، فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته مل يقطع، عن الرجل يشتري النخلة يقطعه للجذوع

يكون صاحب النخل  إالّ أن ،شاء له احلمل يصنع به ما: )عليه السالم(فقال  ،وقد محل النخل الرجل

   .)١(كان يسقيه ويقوم عليه

، شتري النخل ليقطعه للجذوعيالرجل : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال ،ىخرأويف رواية 

   .)٢( ساقاه وقام عليهرضيكون صاحب األ إالّ أن هو له: )عليه السالم(قال  ،فيدعه فيحمل النخل

فغبت وتركت ،  لتقطعه للجذوعاشتريت خنالًوإن  : قال،رواياتوعن املقنع الذي هو متون ال

يكون صاحب النخل يسقيه  إالّ أن  فاحلمل لك،مث قدمت وقد محل النخل، النخل كهيئته مل تقطعه

   .)٣(ويقوم عليه

 الصباح موىل أيب عنى رو، صادقته امرأة إذا الرجل أن  باب،ويف الوسائل يف كتاب التجارة

 شاء فمكث يف يده ما، عطته ماالًأمرأة فاعن رجل صادقته  )عليه السالم(  أبا عبد اهللالتسأ:  قال،بسام

   .)٤(كان له فضل فله وإن ،أخذ منها يرد عليها ما: قال ،بعد خرج منه أنه مث، اهللا

ين كنت إ :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال، عن مسمع،ويف الوسائل يف كتاب الوديعة

مث جاء بعد ذلك بسنني باملال الذي كنت استودعته ،  فجحدنيه وحلف يل عليه ماالًجالًاستودعت ر

  وهذه أربعة ، هذا مالك فخذه: فقال، ياهإ

                                                

. ١ ح من أبواب بيع الثمار٩ الباب ١٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح من أبواب بيع الثمار٩ الباب ١٨ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

. ١ ح من أبواب بيع الثمار٦ الباب ٤٨٣ ص٢ ج:املستدرك) ٣(

. ١ ح من أبواب ما يكتسب به٦٥ الباب ١٧٥ ص١٢ ج:الوسائل) ٤(



٣٢٦

 أن بيتأفأخذت املال منه و، واجعلين يف حل، الف درهم رحبتها يف مالك فهي لك مع مالكآ

خذ : فقال: قال ،ىطلع رأيك فما تراست وأتيت حىت، وأوقفت املال الذي كنت استودعته، خذ الربحآ

   .)١(واهللا جيب التوابني، هذا الرجل تائبن إ ،الربح وأعطه النصف وأحله

يعمل العمل  قال يف الغاصبنه إ ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن،  يف نوادر الغصب،ويف املستدرك

،  من عمله فهو لصاحب الشيءوما زاد مما ليس، عمل فزاد فهو له ما: قال، ويزيد الزيادة فيما اغتصبه

   .)٢(الغاصبى عل نقص فهو وما

من  :قال أنه ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، سالمعن دعائم اإل، أيضاًفيه  ما أن وبذلك يظهر

اغتصب  إذا وكذلك، اغتصب ماشية فتناسلت يف يديه وكثرت فهي وما تناسلت منها للمغصوب منه

  . ذا مل يكن للغاصب صنع يف التوالد والتناسل إماى علحيمل  أن البد ،)٣(أمة فولدت

 وال تدخل يف ملك املالك ،مالك وال تكون بال، الزيادة ليست من املالك أن فلوضوح، وأما العقل

 للحرام كان فاعالً وإن ،يكون للعامل أن فالالزم، دخاهلا يف ملكهإيكون من املالك عمل يف  أن بدون

  . بغصبه

  . )رشولو نقصت قيمته بشيء من ذلك ضمن األ( :ل بعد عبارته املتقدمةالشرائع قان إ مث

   يرد الشيء أن الغاصبى عل ألن ،القاعدةى ذكره هو مقتض ما: أقول

                                                

. ١ ح من أبواب الوديعة١ الباب ٢٣٥ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

. ٣ ح من أبواب الغصب٩ الباب ١٤٧ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ١ ح من أبواب الغصب٦ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



٣٢٧

وغريه مما  ،)١(تؤديه ما أخذت حىت اليدى عل: )عليه السالم(يدل عليه قوله  ماى  عل،كما كان

  . يد الغاصب يد ضمان أن يفيد

نه  أال،  كانت الزيادة للغاصب والنقص عليه، زاد يف جهة ونقص من جهةفإذا ذكرناه ماى وعل

ضمان النخل املقطوع عليه حيث إن  ، وقطع خنالًذا غرس الغاصب خنالً إحاله حال ما إذ ،يتهاتران

  . وزيادة النخل املزروع له

 ثوباً فقصرهو  ألو غصب حنطة فطحنها(: مكان النظر يف قول القواعد حيث قال ومما تقدم يعرف

  . )نقصت القيمة بذلكن إ رش النقصأبل يردها مع الزيادة و، مل ميلك العني، خاطهأو 

فلو ، ميلك الغاصب العني املغصوبة بتغيري صفاا ال(: عنه يحك ه قال فيما فإن،ومثله كالم التذكرة

ثوباً فقطعه  أو ،آلةً أو آنيةً أو ،حديداً فصنعه سكيناً أو ،شاة فذحبها وشواها أو ،غصب حنطة فطحنها

ميلك الغاصب  وال، عيانينقطع عن هذه األ  حق املالك ال فإن،طيناً فصريه لبناً أو ،قصره وخاطه أو

   .ىانته )نقصت القيمة عند علمائنا أمجعن إ رش النقصأبل يردها مع ، بشيء من هذه التصرفات

 لو إذ ، للمالك يف مسألة خياطة الثوبكانت إذا لزوم تقييد اخليوط مبا إىل ضافةباإل  ـن فيهإف

أراد الرد مع ن إنه إ: ـ الكرامة ولذا قيده بذلك يف مفتاح، ما يأيتى كانت للغاصب كانت كالصبغ عل

 الالزم الرد أن نعم ظاهره كظاهر غريه، القاعدةى كان مقتض وإالّ ،تقدم ففيه ما رش النقص مع الزيادةأ

  . مع الزيادة

                                                

. ١٢ ح من أبواب العارية١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(



٣٢٨

كانت من  وإن فلو كسر ضمن الصنعة، صاغ النقرة حلياً ردها كذلك لوو(: مث قال القواعد

وعللوه بأن الصنعة ، الدروس وجامع املقاصد ووقد نقل مثل ذلك مفتاح الكرامة عن التحرير، )جهته

فتكون ، الك بسبب الغاصبملمنا هي صفة حدثت يف ملك اإو، ا مال للغاصبأليست عيناً ليتخيل 

  . للمالك تبعاً

 كما، وليس هو عني العلف ،السمن من اهللا سبحانه وتعاىل ألن ،علف الدابة فسمنت لو له ماومث

  . علله بذلك يف جامع املقاصد

 ،يكون للغاصب سعيه أن القاعدةى ومقتض، العلة عليلةحيث إن ، وقد عرفت وجه النظر يف ذلك

ال يقاوم الدليل الذي ، عني العلفوليس هو  تعاىلوكون السمن من اهللا سبحانه و، كان آمثاً بفعلهوإن 

  .  والرواية وحكم العقلاآليةذكرناه من 

ولو صبغه مبا يساوي قيمته (: ذكره العالمة بعد ذلك بقوله وبني ما، ذكر فرق بني ما أي مث

   ).تشاركا

 فقد ثبت يف علم الكالم ،اللون يزالت العني وبق فيما تعاىل من اهللا سبحانه وأيضاً غن الصبإف

  . وسيأيت تفصيلهم الكالم يف الصبغ، منا يأيت باملعد فقطإ نساناإل أن هوغري

كانت من  وإن فلو كسر ضمن الصنعة(: حيث قال، وبذلك ظهر وجه النظر يف قول القواعد

علله يف مفتاح  وإن ،قال مثله يف التحرير والدروس وجامع املقاصد كما حكي عنهم وإن ،)جهته

   .ا ملك للمالكأالكرامة ب

كان  كما مالكه إىل لو رد املال أنه القاعدةى فمقتض، ميلك سعي غريه املالك ال أن قد عرفتإذ 

   .ىالنص والفتوى هو مقتض كما، سبب الكسر النقص ضمنن إ نعم، يكن عليه ضمان مل



٣٢٩

 ،جامع املقاصد واملسالك وكما ذكره القواعد والتحرير، ردها نقرةى جباره علإمث هل للمالك 

الغاصب يشمله دليل  أن وقد تقدم يف بعض املسائل السابقة، بصضرار بالغاإ ألنه ،جبارر عدم اإلالظاه

ضرر الودليل، ضرارهإحق للمالك يف   وال، كغريه :الناس مسلطون)دليل ى ليس حاكماً عل )١ ال

 إىل  بالنسبةررض الفال جمال لدليل ، الغاصب ردهى وعل، مالهى املالك مسلط علن إ :يقال  حىتضرر

  . الغاصب

  . كان املالك ضامناً للصنعة  ففعل من دون رضاه،ردها نقرةًى  أجربه املالك علفإذا، وعليه

 كما يف القواعد والتحرير ،رش الصنعةأيضمن الغاصب  حينئذ ال أنه  يفشكالينبغي اإل ال نعم

، ممكن بقاء الصنعة مع الرد نقرة غريعلله يف مفتاح الكرامة بأن  ملا، وجامع املقاصد واملسالك وغريها

  . ذهاب الصنعةإاً يف إذنمر بردها كذلك فيكون األ

منا إو، تالفهاإل يضمر له بالرد املقتيضمن تلك الزيادة بتلك الصنعة بعد األ النه إ :ويف اجلواهر

  . نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر يضمن ما

ردها ى أجربه املالك عل إذا رش الصنعةأنه يضمن أة بوجه لتعليل مفتاح الكرام ال أنه وبذلك يظهر

 الغاصبى ينقص من العني مضموناً عل كون ماى لعله اعتمد يف ذلك علنه إ( :فردها كذلك بقوله، نقرة

 فتكون مضمونة عليه،  والصنعة جزء من العني ومقوماا وملك للمغصوب منه،امتحصول التسليم الإىل 

  ى تكن عل التمسك يف العدم بأن العني مل يجيد فال، أمره بردها نقرةوإن 

                                                

. ٢٧٢ ص٢ ج:وارحبار األن) ١(



٣٣٠

   .ىانته )تلك الصنعة وقت الغصب ومل تستقر للمالك يف ذمة الغاصب

 الذي أمر دمها فيكون حاله كحال ما هو أنه كون الصنعة أصبحت ملكاً للمالكفرض ى ذ علإ

   .املالك باهلدمفهل حيتمل ضمان العامل مع أمر ،  العامل دم الدار الدارذا أمر مالكإ

املالك هو الذي أمر دم الصنعة  أن رش النقص معأكيف تقولون بضمان الغاصب : يقال ال

قلتم   والنقص حىت،قلتم بعدم ضماا بسبب أمر املالك وأي فرق بني الصنعة حىت، املستلزم للنقص

   .بضمانه

 ،كان دم الصنعة استرداد ماله كماأمره  ومعىن، املالك له احلق يف استرداد ماله كامالً: نه يقالأل

عرفت ليست  الصنعة كما أن بينما، يزيل حقه فأمره ال، كما تقدم )١(الغصب كله مردودألن 

  . زالتها من الغاصب ال توجب شيئاً للمالكإوهلذا ، للمالك

وقد حاول جامع ، مرينبداء الفرق بني األإالصنعة تكون للمالك عليهم  أن الذين ذكروا نعم

  الصنعة اليت ملخبالفوهذا (: كالمه يغريمها فقال يف حمك وملقاصد بيان الفرق بني الصنعة والنقصا

علفه الغاصب بعد  هذا لوى فعل ،ومل تستقر للمالك يف ذمة الغاصب، تكن العني عليها يف وقت الغصب

 ال  ملواالة السريوجه يستلزم هزالهى الفور على مث أمره املالك برده عل، موضع بعيد فسمن ىلإ نقله

   يعنف فيه فبق وجه الى كان مسيناً عند املالك فغصبه ونقله عل ويشكل بأنه لو، يضمن السمن الناقص

                                                

. ٣ ح من كتاب الغصب١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٣٣١

 مرينايف تضمني النقصان باأل  وهو،فزال مسنه مل يضمنه الفورى رده على مث أجربه املالك عل، مسنه

  . )١()ويف الفرق نظر، املصنوع يبكسر احلل

طلب املالك رد احللي نقرة يقتضي عدم  أن وهو، ج باخلاطر فرق بتأمل بعض ذلكوخيتل(: مث قال

 ه ال فإن،وخبالف نقصان العني بالكسر، اهلزال إىل استلزم رده إذا خبالف رد السمني، قبول الصنعة

 لالعتماد ،علم زاله وإن الفورى  بني ملكية السمن والرضا ا وطلب الرد علةمنافا وال، يقتضي ذلك

  . )٢( )كون ما ينقص من العني مضموناً عليهى عل

عدم قبول الصنعة ى نقرة يدل عل ياحلل مر بردن األ أوهو، يفرق بوجه آخر أن وميكن(: قال

 ،يقتضي قبول الناقص من الفضة مر بالكسر الاأل ألن ،خبالف ما ينقص بالكسر، تالفهاإوالترخيص يف 

أمره املالك برد  ه لو فإن،الغاصبى نة الواجبة علؤب من مجلة املفهو حمسو، حمالة كان الزماً عنه الوإن 

 السمن والترخيص يف إرادةعدم ى  عليكون داالً ال، وكان ذلك مستلزماً للهزال، بلد الغصب إىل ةبالدا

   .ىانته )٤()األولوينبغي التأمل يف الفرق بينه وبني ، )٣()فيكون من باب املقدمة كالعلف والسقي، تالفهإ

 فالصنعة ال، زيادة وال نقيصة  بال، حق املالك يف ماله كامالًالقاعدةى مقتض أن يث قد عرفتوح

تنازل عن حقه الكامل  أنه رجاع ليس معناهوأمره باإل، النقص له احلق فيه أن كما، اًإطالقحق له فيها 

  . ن الغاصب ضامناً أمر بردها وسبب ذلك اهلزال كافإذا، الشاة إىل كذلك بالنسبة أنه كما، يف العني

 ه ال فإن،ية بذهاب السمن الذي حصل بسبب الغاصباألولحالتها  إىل سبب رجوع الشاة إذا أما

  . منا كان للغاصبإو، السمن الزائد مل يكن له ألن ،حق له يف شيء

                                                

.٢٩٥ ص٦ج: جامع املقاصد) ١(

.٢٩٦ ـ ٢٩٥ ص٦ج: جامع املقاصد) ٢(

.٢٩٦ ص٦ج: جامع املقاصد) ٣(

.٢٦٣ ص١٨ج: ظر مفتاح الكرامةان) ٤(



٣٣٢

   .يتضرر فكيف قلتم بأن الغاصب ال: يقال ال

الغصب كله : داخل يف قولهحيث إنه  ،فرق بني الضرر الذي يلزمه عرفاً رد العني: نه يقالإف

  . زالتهاإى جيرب عل ه ال فإنيلزمه عرفاً كالصنعة وبني ما ال ،)١(مردود

  .عطاء الغاصب قيمة الصنعة برضاهإ أو ،ما القبول باالشتراك مع الغاصبإ املالكى بل عل

، )ه السالمعلي(  أيب عبد اهللاعن، ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث الشيخ الطوسي عن اخللفاين

صاحبها وخترج يدك ى وترد املعيشة عل، الورثةى ترجع مبالك عل أن عليك: )عليه السالم(حيث قال 

 يأخذ منك ما أن نعم له: )عليه السالم(قال  ،يطالبين بغري ذلك أن  أنا فعلت ذلك لهفإذا: قال، عنها

ما  الّإترد كل ذلك  أن شتريتها جيبكان مرسوماً يف املعيشة يوم ا وكل ما، أخذت من الغلة من الثمار

 ،وقت حصاد الزرع إىل يصرب عليك أن ماإو، ما قيمة الزرعإ للمزارع  فإن،كان من زرع زرعته أنت

 كان هذا قد  فإن،جعلت فداك: قلت،  عليك القيمة وكان الزرع له ورد، مل يفعل كان ذلك لهفإن

: فقلت، يكون ذلك احملدث بعينه يقلعه ويأخذه أو ،له قيمة ذلك: قال ،أحدث فيها بناًء وغرساً

، كان ما إىل يرد ذلك: فقال، بناء فقلع الغرس وهدم البناء أو كان فيها غرسن إ جعلت فداك أرأيت

وكل ، صاحبها ورد البناء والغرس إىل أخذ من غالا  رد مجيع مافإذا، رضيغرم القيمة لصاحب األ أو

خرج عنه يف  يرد عليه كل مارض أن صاحب األى كذلك جيب علرد القيمة  أو ،ما كان إىل حمدث

  نفقة يف مصلحة املعيشة ورفع  أو بناء أو صالح املعيشة من قيمة غرسإ

                                                

. ٣ ح من كتاب الغصب١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٣٣٣

   .)١(إليهكل ذلك فهو مردود ، النوائب عنها

وبني احلفر اليت ، فرق بني الزرع والبناء وكل حمدث فجعله للغاصب )عليه السالم(مام ن اإلإف

 ما إىل يرد ذلك: )عليه السالم( فقال ،الغاصبى  بسبب قلع البناء والزرع فجعلها علرضألحتدث يف ا

  . رضيغرم القيمة لصاحب األ أو ،كان

ى عن رجل أت )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،رواه عقبة بن خالد  ماأيضاًيؤيده  أنه كما

 فزرعك إذينزرعت بغري : فقال رضصاحب األبلغ الزرع جاء  إذا حىت، هإذن رجل فزرعها بغري أرض

 ي كررضولصاحب األ، للزارع زرعه: )عليه السالم(فقال  ،أله ذلك أم ال، أنفقت ما ييل وعل

   .)٢(هأرض

، داراً وفيها بستانى يف رجل اكتر، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن حممد بن مسلم، ويف حديث

: قال ،ومل يستأمر صاحب الدار يف ذلك، وفواكه وغري ذلكشجاراً أ وفزرع يف البستان وغرس خنالً

كان استأمره يف ذلكن إ ويعطيه الغارس، عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل، 

   .)٣(وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء، استأمره يف ذلك فعليه الكراءمل يكن وإن 

 أو الزرعن إ :وحاصل الكالم، واجلواب شامل للصورتني، أمرهمل يست السؤال خاص مبا: أقول

  . لعقه يإذنوبغري ، يقلع  الرض صاحب األإذنالغرس ب

، هإذن رجل فزرعها بغري أرضرجل ى أتوإن  :متون الروايات  الذي هو،وقال الصدوق يف املقنع

  زرعت :  فقالرض صاحب األفلما بلغ الزرع جاء

                                                

. ١ ح من أبواب الغصب٢الباب  ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ١ ح من أبواب الغصب٢ الباب ٣١٠ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح من أبواب الغصب٢ الباب ٣١٠ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



٣٣٤

   .)١(هأرض ي كررضفللزارع زرعه ولصاحب األ، أنفقت ما ي فزرعك يل وعلإذينبغري 

 ألن ،رضالزرع مشترك بني الزارع ومالك األ أن ذكرمت من هذه الروايات تنايف ما: ال يقال

  . تعاب الزارعأكما يأخذ ، رضالزرع يأخذ من األ

 : يف روايةتبني مبا تقدم أن ولذا جيب، الروايات ليست بصدد التفصيل من هذه اجلهة: نه يقالأل

ا من أنكر وديعة مث أقر ،يف الغاصب يعمل العمل  ،)عليه السالم( ورواية الدعائم املتقدمة من قوله

، ليس من عمله فهو لصاحب الشيء زاد مما وما، عمل فزاد فهو له ما: قال ،ويزيد الزيادة فيما اغتصبه

   .)٢(الغاصبى وما نقص فهو عل

  .  فتأمل، وغري ذلك،ودليل العقل ،)٣(آية السعي إىل ضافةباإل

، نقص الثوبن إ رش الصبغ بشرط ضمان األزالةإولو صبغ الثوب كان له (: قال يف الشرائع

ى  ولو أراد أحدمها ما لصاحبه بقيمته مل جيب عل،يف ملكه بغري حق ألنه ،أيضاًزالته إولصاحب الثوب 

  . آخر كالمه إىل ،)املوهوب له القبولى  علجيب وكذا لو وهب أحدمها صاحبه مل، خرجابة اآلإأحدمها 

منا الصبغ إو، كان من الغاصب العمل فقط بأن، لو صبغ الغاصب ثوب املغصوب منه بصبغه: أقول

عشرة ى كان الثوب يسو مثالً، الصبغ والثوبى زادت القيمة علن إ ه فإن،والثوب كالمها للمالك

  عشرة فلما ى والصبغ يسو

                                                

. ٢ ح من أبواب الغصب٢ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٢ ح من أبواب الغصب٩ الباب ١٤٧ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ٣٩اآلية : سورة النجم) ٣(



٣٣٥

 وال، عمله ألنه العشرة الزائدة للغاصب أن القاعدةى فمقتض،  ثالثنيصبغ الثوب صارت القيمة

منا كان الثوب بعد الصبغ بعشرين مل يكن إو مل يزد وإن ،يكون للمغصوب منه كما تقدم مثله ألن وجه

هو الذي سببه فيشمله  ألنه ،الغاصب النقصى نقص كان عل وإن ،كما ليس عليه شيء، للغاصب شيء

ضرر ال ،وىتوال ي، والغصب كله مردود ،وحنو ذلك .  

  . وقد اليكون،زالة لإلفقد يكون قابالً، غ املالكببص ولو صبغ الغاصب بصبغ نفسه ال

ى فقد يكون يرض، زالةوهي قابلة لإل لو ألصق الغاصب خشبته بسفينة املالك وأوضح منه ما

  .إشكال فال، زالة ثالث هلاإب أو زالة أحدمهاإكالمها ب

زالة اخلشبة إفصاحب السفينة يريد ، زالة الثالثإب خر والزالة اآلإأحدمها بى يرض  الوقد يكون

حدمها الصالحية احلاكم يعطي أل أن القاعدةى وهنا مقتض، زالتها بنفسهإوصاحب اخلشبة يريد ، بنفسه

ة أحدمها خالف زالإو، زالة الثالث خالف سلطنتهما معاًإ ألن ،ال للثالث، بالقرعة أو زالة اعتباطاًيف اإل

  . زالة سلطنة أحدمها فقطإزالة سلطنتهما فيما ميكن إجيوز  فال، والضرورة تقدر بقدرها، سلطنة أحدمها

  فإن،زالة تلف أحدمهاذا سبب اإل إأما، مكال مها فالزالة أحداإل مل يتلف ب فإن،حال أي ىوعل

  .  احترام مال نفسه بنفسهذهبأوى هو الذي تعد ألنه ،يكن بذلك بأس سبب تلف مال الغاصب مل

هو الذي ضرر  ألنه ،رشالغاصب يضمن األ أن القاعدةى ضتفمق، أصاب التلف مال املالك إذا أما

  . دلةأشبه من األ وماى وتو

   كان ضرر فإذا، ذاك أو كان هنالك ضرر يف قلع اخلشبة هلذانه إذا إ مث



٣٣٦

ولو ، اخلشبة تضرر مالك السفينة بعشرةلو قلع  مثالً، خرضرر اآلى ضرره عل أحدمها أكثر يقدم ال

خشبته ملتصقة ى حيث تبق، يسبب تضرر الغاصب بدينار مل يقلعها كانت قيمة اخلشبة دينار مبا

  . تقلع اخلشبة  املالك فالضرر اله يقدم  فإن،بالسفينة

لقلع رجح ا، وضرر مالك السفينة بسبب القلع دينار، انعكس بأن كانت قيمة اخلشبة عشرة إذا أما

  . الدينار أي رشوضمن الغاصب األ

ذا قلعت تضرر صاحب السفينة إو،  بأن كانت قيمة اخلشبة دينار،كان الضرر متساوياً إذا أما

 حيرج أنه  فالظاهر،وعدم القلع بتضرر صاحب اخلشبة، مر يدور بالقلع بتضرر املالكاألحيث إن ، اًدينار

 رجح فإذا، ذكرناه يف كتاب القضاء وغريه كما، شكالتوضع حلل امل ألنه ،خراآلى احلاكم أحدمها عل

، مالك السفينةى الذي سبب الضرر عل هو ألنه ،رش األعطاءإصاحب اخلشبة ى احلاكم القلع وجب عل

  . أحدى مل يسبب ضرراً عل ألنه ،صاحب السفينةى شيء عل ال أنه فالظاهر، رجح بقاء اخلشبة إذا أما

   . يف اخلشبةكيف يتصرف صاحبهانه إ :يقال ال

  . صاحب اخلشبة هو الذي أذهب احترام مال نفسهن إ :نه يقالأل

 أو ، للمغصوب منهرضغرس الغاصب االشجار يف األ إذا كما، وبذلك ظهر حال اشباه ذلك

  . غري ذلك من االمثلة إىل ،غرفة يف داره أوبىن، نصب خشبة أوعموداً يف بنائه

صبغ الثوب  إذا  يف مثل ما،العالمة بأن الفاضل بينهماتقدم وجه كالم  فقد ظهر مما، وكيف كان

  كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة  إذا كما، فزادت القيمة



٣٣٧

ولوال ، ال الصبغ مل تزد قيمة الثوب فلو، الزيادة هلما ألن ،بعد الصبغ ثالثنيى وساو، الصبغ عشرة

   .الثوب مل تزد قيمة الصبغ

وباعهما ى خرأمث صنع الغاصب فردة ، نه فردة حذاءذا كان للمغصوب م إفحال املقام حال ما

وال حق ،  الالزم تقسيم العشرة الزائدة بني الغاصب واملغصوب منه فإن،بينما كل فردة بعشرة، بثالثني

 يأعط أن فالالزم، لوال صبغي كانت قيمة الفردة والثوب عشرة أو لوال فرديت: يقول أن للغاصب

  . للمغصوب منه عشرة فقط

   .من عمل الغاصب زادت القيمة وله سعيه: يقال ال

ومن مال  ومن مال املغصوب منه منا من العملإو، ليست الزيادة من عمل الغاصب فقط: نه يقالأل

  . تأمل إىل  حباجةكانت املسألة بعد وإن ،الغاصب

   .الشرايع والكفاية وغريهم وعن املبسوط والتذكرة واملسالك يذكره العالمة هو احملك نعم ما

، زادت قيمتهما لزيادة قيمة الثوب ولو(:  قال،وبذلك ظهر وجه النظر يف كالم مفتاح الكرامة

زادت بسبب العمل  ولو، زادت لزيادة قيمة الصبغ فالزيادة للغاصب ا لوأكما ، فالزيادة ملالكه خاصة

 إذا بفعل الغاصبوالزيادة احلاصلة ،  من الثوب والصبغ قد زاد بالصنعةكالً ألن ،خاصة فهي بينهما

   .ىانته ) تسلم للمغصوب منهضثر احملاأل إىل استندت

ملاذا  أنه كما ،السعي له مدخلية يف تلك الزيادة أن مع، ذ ملاذا تكون زيادة قيمة الثوب للمالكإ

  زادت قيمة  إذا فيما، تكون الزيادة للغاصب فقط



٣٣٨

   . مدخلية يف هذه الزيادةأيضاًللثوب  أن بينما ،الصبغ

 إذا وأما، رأوا الزيادة منقسمة بينهما انقسمت تقسيماً متساوياً إذ العرف أن القاعدةى م مقتضنع

  . كان التقسيم حسب رأي العرف ورؤيته، يف ذلك اجلانب أو ،رأوا زيادة يف هذا اجلانب

ى وقد ير، أكثرية الزيادة للمالك أن ىوقد ير، أكثرية الزيادة للغاصب أن العرفى فقد ير

وقد تزداد قيمة البناء ،  بسبب البناءرضفقد تزداد قيمة األ،  املالكأرضداراً يف   بىنفإذا، يالتساو

الزيادة  أن حوال الثالثة يكون احملكم العرف يفففي كل األ، وقد تزداد قيمتهما معاً، رضبسبب األ

  . وكم منها هلذا، احلاصلة كم منها هلذا

لو  كما، فهو بينهما بالنسبة، دت قيمة الثوبزا ولو نقصت قيمة الصبغ أنه وعن املبسوط

 وهو ،عشر اثين إىل كان يساوي عشرة وارتفعت قيمة الثوب أن مثانية بعد إىل اخنفضت قيمة الصبغ

  .وأيده مفتاح الكرامة، أيضاًعن غريه  ياحملك

يف نقص ماله بسبب استعماله أهو الذي  ألنه ،الغاصبى النقص يف الصبغ عل أن القاعدةى ومقتض

  . بالتفاوت حسب رأي العرف ما بالتساوي أوإأما الزيادة فهو بينهما  .ملك املغصوب

رش ألو نقص اموع عن قيمة الثوب رده مصبوغاً مع  أنه تقدم ظهر مما فقد، حال أي ىوعل

 قيمةن إ صارت قيمتهما معاً مثانية يف مثالمثالً إذا ، ذكره القواعد فيما تقدم من كالمه كما، النقص

 إذا كان بينما، وذهب صبغه وعمله ضياعاً، الثوب مصبوغاً ويرد معه درمهني ه يرد فإن،كل واحد عشرة

  .استأجره املالك لذلك كان للصابغ عشرة قيمة عمله فرضاً

 ،عشرة ريد الثوب املصبوغ فخذ الثوب وأعطين بدله أو أال: يقول أن ال حق للمالك أنه والظاهر

  هو إذ 



٣٣٩

 إشكالى عل ،الغاصب تداركهى منا ورد عليه نقص جيب علإو، خيرج عن ملكه ملكه وبالصبغ مل

  . يف اجلملة

 تأمل يفى  عل،رشه يرد عليه مع األ فإن،أشبه ما أو  عني شاتهأفق أو كسر رجل فرسه إذا وكذلك

  . بدل ماله يال حق له يف تقاضأنه 

 إذ ،جابتهإاملالك ى  ال جيب عل،نالثم أو أعطين الثوب وأرد عليك بدله: قال إذا الغاصب أن كما

  .هو ثوبه فال تنتزع سلطته عنه بدون دليل

 إىل هجلائإال حق للمالك يف  أنه فالظاهر، زيل الصبغأ أعطين الثوب حىت: ولو قال الغاصب

وواجب عليه ، زالة الصبغإعمله وهو ى وعل، رشماله وهو األى الغاصب له السلطة عل ألن ،رشاأل

الغصب  أن ىلكن مقتض، كذا قيل، فهو بيده ال بيد املغصوب منه ذاك  هذا أوأما تعيني، أحدمها

  . زالة الصبغإمه بالزإللمالك احلق يف  أن مردود

 يوهو احملك، جانة صباغإ إىل طارت الريح الثوبأتثبت الشركة لو  أنه تقدم عن العالمة من أما ما

 حدمهاوال حق أل، بتحقق اختالف املالني(لكرامة وعلله يف مفتاح ا. أيضاًعن التذكرة وجامع املقاصد 

   .ىانته )عدوان من أحدمها ال إذ ،حصل نقص يف أحدمهان إ  وال التغرمي،خر الفصليكلف اآلأن 

حصل  وإن ،حصل النقص يف كل واحد منهما كان النقص عليهمان إ :يقال أن القاعدةى فمقتض

 وإن ،له حصلت الزيادة يف أحدمها فالزيادةإن  و،املنقوص منهى النقص يف أحدمها كان النقص عل

غاصب يف البني  ال إذ ،فليست املسألة هنا كمسألة الغاصب، حصلت الزيادة يف كليهما فالزيادة هلما

  يكون  حىت



٣٤٠

  . سعيه وعملهى  مبقتضويكون له الزيادة، عليه النقص

نقص أحدمها  وإن ، نقصا ضمن النقص فيهما فإن،ولو غصب الصبغ والثوب ثالث فصبغه بذلك

الزيادة حيث إن و، له سعيه أن  ملا عرفت من،حدمها صار شريكاًزاد أ أو زادا وإن ،ضمن النقص فيه

باالختالف  أو ما بالسويةإ متقومة باجلانبني السعي من هذا والعني من ذاك كان الالزم تقسيمها بينهما

  . ذا زاد االثنان قسمت بني الثالثةإو، حسب نظر العرف

كان الصبغ مما ميكن فصله ن إ الغاصب الذي مجع الثوب والصبغ من اثنني وصبغ الثوبن إ مث

به يف  كما أفىت، يف أحدمها غرمه الغاصب أو  حصل بالفصل نقص فيهما فإن،فلهما تكليفه بالفصل

 ،ظاهر يف رده كما كان) رده ( فإنى،رد الغصب يف النص والفتوى مقتض ألنه وذلك، مفتاح الكرامة

   . حيث صبغ الثوبحصل بفعله أوالً مناإوالنقص ، تقدم يف بعض املسائل السابقة ماى عل

  .رش عليه أالنقص حصل بسبب أمرمها بالتفكيك فالن إ :يقال فال

 قبل الزوال إذا أما، فصلهى جلرب املالك الغاصب عل يكن معىن مل يقبل الزوال مل ذاإالصبغ ن إ مث

ويف التحرير للمالك  رشاد وجامع املقاصدواإل ى،قوبسوط بلفظ األكما عن امل، فصلهى فهل جيرب عل

  .جيب املالك لوجوب رد العني كما أخذها كما نقل عنهمأح يضاويف اإل، قلعه

، كان له غرض كان له ذلكن إ أنه قرباأل ،فصلهى  الغاصب علبارإجوهل ميلك (: ويف التذكرة

كان للصبغ قيمة  إذا يفصل يف املسألة بأنه أو ، التذكرةكالمى انته )فال وإالّ كان للصبغ قيمةن إ وكذا

  . فال وإالّ ،جبارمل يكن للصبغ قيمة كان له حق اإل إذا  أو،تزول بزواله ال



٣٤١

الغصب كله  كما يستفاد من ،العني املغصوبة ردى نه مقتضفأل، جبار يف الصورتنيأما حق اإل

  .مردود

الغاصب  أن وقد تقدم، ضرار بالغاصبإنه كانت له قيمة فأل إذا جبار فيماحق له يف اإل ال أنه وأما

تزول  كانت للصبغ قيمة وال إذا نعم. منا يكون الغاصب شريكاً مع املغصوب منهإو، ضرار بهجيوز اإل ال

  .ضرارإليس ب ألنه ،أيضاًجبار  كان للمالك اإل،بزوال الصبغ

  . قرب الثالثكان األ وإن ،احتماالت

 يف حليب ءهصب الغاصب ما إذا وكذلك احلال فيما،  يف الكلمات املتقدمةوجه النظر ومنه يعلم

ى ويرجع احلليب عل، تتصاعد الذرات املائية للغاصب يفوره حىت أن حيق ملالك احلليب حيث ال، غريه

  . جبار الغاصب بذلكإحيق له  كما ال، تالفإ ألنه ،مقداره السابق

 مل يكن للجمد قيمة فوق قيمة املاء كان له  فإن،مجد الغاصب ماء املالك إذا ،وهكذا احلال

قيمة املاء  مثالً، كان للتجميد قيمة مل حيق له ذلك إذا أما، ذابة بنفسهكما كان له اإل، ذابةجبار باإلاإل

 الفدليل ، ضرره بدرهم أنه ذابة كان معناهاإلى ه علربأج أو أذابه إذا ه فإن،وقيمة اجلمد درمهان، درهم

  .  فتأمل، املقام حمكم يفضرر

 يسواء بق، اإليهجابة املالك اإلى جيب عل فال، زالة الصبغإطلب الغاصب من املالك ن إنه إ مثّ

   .زالة أم الللصبغ قيمة بعد اإل

ى صل عدم الوجوب علجابته بعد كون األوجه إل نه الفأل، زالةمل تبق قيمة له بعد اإل إذا أما

صل  أل،الغاصب بأن يزيله الغاصب إىل ملغصوب منه تسليم املالاى جيب عل ال أنه كما، املغصوب منه

  . الغري إىل عدم وجوب تسليم ماله



٣٤٢

املالك وعدم ى زالة علصل عدم وجوب اإلن األفأل، زالةكانت للصبغ قيمة بعد اإل إذا وأما

خر يف خلط مال أحدمها بل يشتركان كاشتراك أحدمها مع اآل، زيله الغاصبي ألن وجوب التسليم

  . خرباآل

ونقله ، اإليهجيب أزالة ولو طلب الغاصب اإل(:  حيث قال،وجه النظر يف كالم القواعد ومنه يعلم

اللمعة  ورشاد والتحريراملبسوط والغنية والسرائر والشرائع والنافع واإل ويف مفتاح الكرامة عن اخلالف

كما يف   ذكره الشيخ وأتباعه،هور وهو املش،وجامع املقاصد واملسالك والروضة وجممع الربهان والكفاية

   .ىانته )شهراأل أنه ويف الكفاية واملسالك، املشهور خصوصاً بني املتأخرين أنه  ويف الرياض،التنقيح

  . لكن عن التذكرة والدروس التردد

نه لو ال بأ(عنهما  يوبذلك يظهر وجه النظر يف استدالل احملقق والشهيد الثانيني للمشهور يف احملك

متلكه  إىل سبيل نه الأو،  وهو التصرف يف مال الغري بغري حق،قلع الصبغ لزم عدوان آخر إىل جابتهإ

 وبيع الصبغ وحده مع احلكم املذكور ال ،لزام املالك ببيع الثوبإ إىل وال، بغري عوض قهراً بعوض وال

ف فيه موجب لزيادة وبقاء الثوب يف يد املالك ممنوعاً من التصر، فرمبا مل يرغب فيه راغب، فائدة فيه

من  إذ ،مستحقه فيه إىل  هذا باحنصار وصول احلقح فحينئذ يترج،القلع إىل جابةاإل إالّ فلم يبق، الضرر

  . آخر كالمهما إىل )مظلَي أن حيل م اللَظَ

موال املشتركة ويكون حال الثوب املصبوغ كحال األ، القاعدة االشتراكى مقتض أن ذ قد عرفتإ

  . خر أحدمها عن مال اآليف كيفية فصل مال



٣٤٣

 يف ةاملهايا أو ،بيعهما لثالث أو ،بالعكس أو رادما من بيع هذا هلذاإ أرادا شيئاً نفذ فإذا وعليه

خر وأراد اآل أراد أحدمها االشتراك أو ،اختلفا فأراد كل اشتراء مال صاحبه وإن ،أشبه ما أو االنتفاع

  . محنو ذلك فصل بينهما احلاك أو البيع من الغري

أحدمها ى أحدمها ما لصاحبه بقيمته مل جيب عل ولو أراد(: ومنه يعلم وجه كالم الشرائع حيث قال

  . )املوهوب له القبولى وكذا لو وهب أحدمها صاحبه مل جيب عل، خرجابة اآلإ

 وإن ،كان الطالب الغاصب إذا خالف أجده فيه بال، ملا فيه من املنة(: وعلله يف اجلواهر بقوله

  . كالم اجلواهرى انته )من العامة مع وضوح ضعفه مل جنده لغريه حىت إالّ أنه ، يف الكفايةاحتمله

عن مجاعة  يكما حك، وجه النظر فيما يف القواعد والتذكرة والروضة وغريها منه يعلم أن كما

   .ىانته ،لصاحب الثوب االمتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس أن منهم من

  . املالك أو يكون الغاصب اجلابر أن خرجبار أحدمها اآلإمكان إفرق بني عدم  النه  أذ قد عرفتإ

، نقص بسبب الصبغ إذا منا هو فيماإ، للغاصب ضامن لنقص قيمة الثوب أن ما ذكرناه منن إ مث

، ليس من فعله ألنه ،الغاصب ليس بضامن أن  يفإشكالفال ، نقصت القيمة بسبب ترتل السوق إذا أما

حصل  إذا  وكذا،فعل الغاصب ىل إال، تغري السوق إىل  اجلواهر بعدم الضمان مع استناد النقصانولذا يف

  . رضاالثوب خلق بسبب ع أن النقصان بسبب



٣٤٤

ولو كان الصبغ مغصوباً من مالك (: مما تقدم يظهر وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قال أن كما

زادت  وإن الغاصب وال شيء لهى غرم عل  وال،مالكمل حيدث بفعله نقصان فيهما فهو لل  فإن،الثوب

   .ىانته )حدث بفعله نقصان غرم وإن ،منه أثر حمض املوجود ألن ،القيمة

بأن املوجود منه أثر (: ومل يعلم وجه لقوله، الزيادة تكون للغاصب بقدر سعيه أن ذ قد عرفتإ

  . شرعية  هذه علة استيناسية ال فإن)حمض

املالك ى كان عل، ملالكني أو ما ملالك واحدأ واحلال ، الصبغ والثوبأمكن الفصل بني إذا مث

الغصب  أن وذلك لدليل، حصل كما يف اجلواهرن إ وتضمينه النقص، الفصلى جبار الغاصب علإ

  .  مقتضاه رده كما كان فإن،مردود

 ألنه ،أيضاًاهر  كما يف اجلو،يكن للغاصب الفصل مل، املالك بعدم الفصل أو املالكان يرض إذا نعم

  . هإذنتصرف يف ملك الغري بغري 

وجه  ال إذ فاملرجع احلاكم، خر واه املالك اآل،أحد املالكني بالفصل وأمره بذلك يرض إذا أما

، جنيب بفصل ماله عن ماله شريكهقال أحد الشريكني أل إذا فهو كما، خراآلى لتقدمي سلطة أحدمها عل

  . لك املسألة آت هناوجه ت إذ ،خر بالفصلومل يرض اآل

قيمة الثوب  إالّ أن ،املصبوغ عشرةى ولو كانت قيمة كل منهما مخسة وساو(: قال يف القواعد

 عشر اثينى ولو ساو، فللمالك سبعة، ثالثة إىل واحنطت قيمة الصبغ، سبعة إىل ارتفعت بالسوق

  . ) غري مضمونالنقص السوقي إذ وبالعكس، وللغاصب مخسها وعشرها، فللمالك نصفها ومخسها

  بعد الصبغ ى الثوب ساو ألن ،فهو واضح األولأما الفرع : أقول



٣٤٥

ه  فإن،كانت قيمة كل واحد منهما مخسة وبيعا أن بعد، والصبغ ثالثة، للقيمة السوقية سبعة

 أن لوضوح، وللغاصب ثالثة هي مخس العشرة وعشرها، للمالك سبعة هي نصف العشرة ومخسها

اليت كانت للغاصب  أو ،وال أثر للخمسة اليت كانت للمالك، إليهالقيمة السوقية صارت  احلكم يتعلق مبا

  . بعد تغري السوق

وبعد ، ولصاحب اللنب مخسة قيمة ماهلما،  كان لصاحب السكر مخسةفإذا، وكذا يف كل شركة

ه  فإن، وارتفع السوق بأن صارت قيمة اللنب سبعة،االختالط ترتل السوق بأن صارت قيمة السكر ثالثة

  . بل القيمة احلالية النازلة والصاعدة، يالحظ القيمة السابقة ال

ه كما  فإن،فللمالك نصفها ومخسها عشر اثينى ولو ساو: ومنه يعلم وجه فرعه الثاين الذي قال

عشر   للمالك نصف العشرة ومخسها كان يف الفرع الثاين للمالك نصف اثيناألولكان يف الفرع 

نه قد كان له من أل وكذلك يكون للغاصب مخسها وعشرها،  ومخسان من اثنني ومها مثانية،ومخسها

  . العشرة مخس وعشر

لو كان اموع عشرة لكان : بأن يقال، ربعة املتناسبةوميكن استخراج هذه املسألة وأشباهها باأل

 كان عشرة لو: بالعكس بأن يقال أو ،سبعة وسبعني فكم للمالك مثالًفلو كان اموع ، للمالك سبعة

  . فكم للغاصبمثالًن حيث اموع مخسون واآل، لكان للغاصب ثالثة

  . ميكن استخراج املسألة حبساب اخلطئني وغريه أنه كما، غري ذلك مما هو واضحإىل 

  



٣٤٦

، السمن فخلطه مبثله فهما شريكان أو غصب دهناً كالزيتإذا ( :قال يف الشرائع ):٢٧مسألة (

، وقيل يكون شريكاً يف فضل اجلودة، قيل يضمن املثل لتعذر تسليم العنيأجود  أو ولو خلطه بأدون

   .ىانته )املالك بأخذ العنيى يرض إالّ أن ،ةءويضمن املثل يف فضل الردا

رشاد والدروس وغاية املراد خرية املبسوط والتذكرة واملختلف واإلنه إ( :وقال يف مفتاح الكرامة

 ولكن يف السرائر(: ، مث قال)ظاهرنه إ كثر، ويف جممع الربهانإىل األوجامع املقاصد، ويف املسالك نسبته 

هو الذي نه إ عطاه من غري مثل زيته،أشاء ن وإ ة املخلوط،تعطاه من زيأشاء الغاصب ن إ كاملستهلكأنه 

لو طالبه برده بعينه ملا قدر على  ألنه ،عني الزيت املغصوب قد استهلك ألن صول املذهب،أتقتضيه 

  .تهى ان)ذلك

 ال أن مر دائر بني األ فإن،والشارع مل يردع عنه مر عريفاأل ألن ،ذكروه القاعدة ماى مقتض: أقول

وكل ذلك ، بالعكس أو ،ميلك الغاصب دون املالك أن  أو،ميلك كل منهما كله أن  أو،ميلك أيهما شيئاً

استدلوا له بأن عني ولذا ، القاعدة بقاء ملكهماى فمقتض،  وخالف استصحاب امللكية،خالف العرف

ثبات إن يف وأل، وذلك ال خيرجها عن ملكه، ا ممتزجة بغريهاأ غايته ،مال املالك موجودة يف اجلملة

من  فكان أوىل، الغاصبى بدل بعضه من غري زيادة فوتت عل ىلإو بعض حقه إىل يصال املالكإالشركة 

  . بدل الكل إىل يصالهإ

 ،صول املذهب يقتضي اخلروج بذلك عن امللكأشيء يف  النه إ( :ولذا رد اجلواهر السرائر بقوله

  ى برض  بغري اختيار أوأيضاًخلرج باالختالط وإالّ 



٣٤٧

 غصب رطالً لو ييقتضي االنتقال عن امللك مبحض التعد ليس يف شيء منها ما أنه كما، منهما

ول املذهب بقاء كل صأمنا تقتضي إ و،ما يكونان بذلك هالكني فإ، من هذا وخلطهمامن هذا ورطالً

مثله سبب  أن يثبت أو، تالف والبيع وحنومهاوجيري عليهما حكم املشترك باإل، ملك مالكهى منهما عل

، حدمهاكانت يف الواقع هي أل وإن ،وجه يكون احلبة الواحدة مشتركة بينهماى شرعي للشركة عل

  . آخر كالمه إىل ) بهفرق بني املزج االختياري واالتفاقي والغصيب يف حصوهلا فحينئذ فال

ممضاة  أنه القاعدةى  فمقتض،والشارع مل يردع عنه مر عريفاأل أن ملا ذكرناه من، وهو كما ذكره

  . من قبله

الغاصب ن إ( :عنهم يفعن املبسوط وتبعه السرائر والتحرير كما حك، جودخلطه باأل إذا أما

 والصحيح، قدر الزيتنيى  قسم الثمن بينهما عل باعه فإن،مثله من غريه أو ،يعطيه من عينه أن باخليار بني

عني ملكه  إىل يصل أن قد تعذر ألنه ،فيسقط حقه من العني ويصري يف ذمة الغاصب ،هذا كاملستهلكأن 

قد تطوع  ألنه ،يعطيه من عينه فيلزمه قبوله أن الذمة يكون الغاصب باخليار بني إىل  انتقلفإذا، بعينها

  . يف املبسوط ماى انته )يعطيه مثله من غريه أن وبني، اه عني مالهأعط ألنه ال، خبري من زيته

وحكاه ، رشاد واملختلف والدروس وجامع املقاصدلكن عن مشهور املتأخرين كالتذكرة واإل

  .تشاركهما: ناأصحاباحملقق عن بعض 

  . كان مال الغاصب أجود وإن يقسم بينهما أنه :وعن الدروس واملختلف وجامع املقاصد

    دينارينىجود يسو كان األفإذا، الظاهر تشاركهما كل بقدر حقه: أقول



٣٤٨

هو  ألنه وذلك، وللمالك بقدر دينار، كان للغاصب من العني بقدر دينارين،  ديناراًى يسوأردواأل

  . من ثالث أو ،اختيارية من الغاصب أو  قهرية كانت،العريف يف مثل هذه املشاركات

ولذا احتج املتأخرون ، حيث سكت عليها، فية أمضاها الشارع عرمورمثل هذه األ أن وقد عرفت

يسقط حق املالك من  فال، عنده عدواناً أو لرأيهم بأن الزيادة احلاصلة زيادة صفة حصلت بفعل الغاصب

  .  فتأمل،م العبد صنعةوعلّ، كما لو صاغ النقرة وعلف الدابة فسمنت، العني بسببها

 كما، يكون كاملستهلك مال املالك ال أن ول الشيخ ومن تبعهقى فريد عل، خرانوأما القوالن اآل

 أو خر املثلاآلى يكون له عل وجه جلعل مال أحدمها كاملستهلك حىت ولذا فال، ن مال الغاصب كذلكأ

، خروجه له بعد كون مال أحدمها أكثر من مال اآل ال أنه القول بالتشريكى يرد عل أنه كما، الثمن

 فإذا، االعتبار العريف والشرعي والعقلي يف املاليات الروح واجلسم أن مع ،خراآلىل  إكثرفبماذا انتقل األ

  . كما تقدم مثل هذه املسألة يف بعض املباحث السابقة، الروح إىل مل ميكن اجلسم رجع

منا إ أنه رشاد تشاركا،وقد يكون املراد من قوله يف التذكرة واإل(: ولذا قال يف مفتاح الكرامة

اال صاع رجل  إذا فيكون الشأن يف ذلك كما هو الشأن فيما، يف الزيادة ال  أصل املاليشاركه يف

 ،ثالثاًأويقسم الثمن بينهما ، تعاسرا إذا ما يتشاركان ويباعان فإ،آخر قيمته درمهانى قيمته درهم عل

القسمة ليست بيعاً  ألن ،قرب عندنا اجلوازففي التذكرة األ، نسبة القيمةى أراد قسمة عني الزيت علوإن 

  . آخر كالمه إىل )عندنا



٣٤٩

، جل كونه فساداً للمالحرم أل أنه حتقق يف حبث الربا من  بعد ماهوجه ل واحتمال كونه رباً ال

  . منا خالفه من باب فساد املالإو، وليس هذا من باب فساد املال

يف  وميكن محل ما(: حيث قال، من احتمال كونه ربا وجه النظر يف كالم اجلواهر وبذلك يظهر

 وال ضرر ال لقاعدة، الوجه الذي ذكرناهى  الشركة علإطالقرشاد والتذكرة وغريها من القواعد واإل

مالك ى والضرر عل، أن املراد الشركة حقيقة لعدم الدليل ال، وغريها من االستصحاب وحنوه، ضرار

الشركة يف العني حبسب ى دليل عل وال، تقدير التساوي يف احلكمى  املساواة علإرادةاجليد مع فرض 

بل هو ،  خالفهدلةبل لعل ظاهر األ، وجه يكون ملالك اجليد يف العني أزيد قدراً مما كان لهى القيمة عل

   .ىانته )عمومه ملثل ذلكى بناًء عل، الربا

 ،ةمن منع االستهالك امللحق بالتلف املوجب لالنتقال يف الذم( :قوله يف رد املبسوط ومن تبعه نعم

 كون مال املالك مستهلكاً ليس بأوىلى بل دعو، يقول به الشيخ ال أن  مع،كان املساوي كذلكوإالّ 

ى فالتحقيق بقاء مال املالك عل،  وهو واضح الفساد،فال شيء له من القول بأن مال الغاصب مستهلك

   .ىانته )ملكه

  .ءالشيخ غري واحد من الفقهاى هذا الرد عل إىل وقد أشار، الوجه هو

 أو ما بالتقسيمإ تعاسرا حكم احلاكم وإن ،فهو بالتقسيم كل حبسب ماليته ي رض فإنهذاى وعل

قدم من أتقسيم العني حسب ماليتها ى جبار علاإل أن والظاهر، عطاء كل بقدر ماليته من الثمنإبالبيع و

  يف البيع  ألن ،البيعى جبار علاإل



٣٥٠

فيكون يف كل ، اجلسم معاًى الروح وعلى لطة علالس أن  مع،يكون الروح املايل فقط بدون جسم

  . طرف كالتقاص القهري

 ،ومل يستهلك عني ماله ألنه ، للمالك العني بالزيادة فإن،أردما لو خلطه الغاصب باأل ومنه يعلم

  . البدل إىل تسبب الرجوع ته الءوردا

منا له إو، لك عن ملك مالكهخيرج امل ال، حنو ذلك أو  عينهأفق أو ،مثالًبتر ذنب دابته  أنه إذا كما

  . رشاملال مع األ

كما لو مزج مسنه العادي بسمن متعفن ، ة زائدة حبيث يصدق االستهالكءكانت الردا إذا نعم

 ملا تقدم يف ،القيمةى ويقدم املثل عل، قيمةً أو مثالًكان له حق البدل ، مالهنه إ :يقال ال  جداً حىتءردي

  . القيمي واملثلي

  :خرين يف املسألةالقولني اآل  أنومنه يعلم

وهو الذي اختاره ، رش يتخري املالك يف املثل والعني مع األأردوباأل:  ما يف القواعد قال:أحدمها

  .رشاد والروضةالتذكرة وجامع املقاصد وتعليق اإل

 وجممع الربهان رشاد والدروس واللمعةالسرائر واإلوهو خرية املبسوط و، يضمن املثلنه إ :خرواآل

  .ما نقله عنهم مفتاح الكرامةى لع

  . غري ظاهر الوجه

،  يف القول الثاين مبا تقدماألولوعلل الشق ، البدل إىل ولذا ينتقل،  بأنه كاملستهلكاألولن علل إو

والنقص يف ، البعض إىل مكان التوصلإمع ، والشق الثاين بأن حقه مل يسقط بالكلي بفعل الغاصب

   .غري ظاهر الوجه، رش مع العنيه األؤعطاإزم فالال، رشاخلليط جيب جربه باأل

 أن مع، األولرش يف القول كيف يرد العني مع األ أنه  إىلضافة باإل،عرفت القولني ماى ذ يرد علإ

وقد ، ماله عرفاً إىل ه أقرب فإن،جودملا تقدم يف اخللط باأل، رشزيد ال رد العني مع األالالزم رد العني األ

   ورود إشكالتقدم رد 



٣٥١

  . كانا ربويني إذا الربا فيما

كما ،  بالنسبةتهكان يف قيمملك مالكه ويشترى التحقيق بقاء املال عل(: قال يف اجلواهرذا ل وكأنه

 )لمبني املزج فتأ والفرق بني املزج الغصيب إىل الذي دعاهم أدري ما وما، لو اختلط املاالن بغري اختيار

  . انتهى

 ،جود يف االشتراك يف املال بقدر القيمةاأل دون أواأل أو املساويفال فرق بني املزج ب ،هذاى وعل

  .جودذكرنا تفصيله يف املزج باأل ماى عل

يأخذ  أن  للمالك التخيري بني،جود واألأرد املزج باأل،يقال يف كلتا الصورتني أن  ولكن ميكن،هذا

ال تنفعه رمبا  إذ ،عرف يرون ختيريهوال، عريف مراأل ألن وذلك، يأخذ مثل ماله أن وبني، من العني بالنسبة

جود طعامهم من املعتاد بقدر ضعف األإوله عائلة يريد ، جودله مقدار نصف ماله من األ مثالً، العني

 يأخذ مبثل ماله من املعتاد بقدر ما أن فله، يتمكن من تبديله جود والينفعه ذلك األ ال إذ ، لهىالذي يعط

  . واملعتاد الذي امتزج منه نقصجود األاحلال يف األخيتلف لديه  وقد يكون ال، كان له

 له مرض ال أو ،مإليهجود ميكن تقدمي غري األ فقد يكون له ضيوف ال، أردوكذلك يف جانب األ

فيأخذ ، يهمه ذلك قد الو، وهنا يريد مثل ماله ،كثر املعتادفماذا ينفعه األ، جوديتقوت بغري األ أن ميكن

وكذا ،  بظاهرهالغصب مردود ىضتفمق وإالّ ، قبل بالعني املمزوج فهوذافإ،  من مالهأردكثر األاأل

تؤديه حىت هذا هو الذي اختاره احملقق الرشيت يف غري  و،أخذ منه كماً وكيفاً داء بقدر ماالالزم األ أن

  . اانس

  خذ من احلق يف غري اانس هو التخيري بني أخذ املثل واألن إ( :قال
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قوال كما هو احلق يف األ، املتجانسنيثبوت الشركة يف غري ى  عل بناًء،ريكاًفيكون ش، العني

سبب الضمان وهو  ألن ذلك و،اختيارياً أو كان املزج حقيقياً اتفاقاً إذا املصرح ا يف باب الشركة

ويلزم من اجتماعهما ختيري من ، ذكر ماى بناًء عل،  كذلكأيضاًسبب الشركة  و،استهالك العني موجود

 رضاض صور تعععدم التخيري يف ب أن وقد ذكرنا،  من التخيري هنامانع شرعاً وعقالً ال إذ ،ه احلقل

كما ، فالقاعدة تقتضي ثبوت التخيري من أجل التزاحم بعد فقد الترجيح وإالّ ،املانع إىل سباب مستنداأل

  . انتهى )يف املقام

  . اجلنس حمل تأمل كال القولني يف باب اخللط واملزج بغري أن وبذلك يظهر

، خلط الزيت بالشريج إذا كما، أما لو خلط بغري جنسه(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

كما صرح به الفاضل والشهيدان ،  وضمن املثلحلنطة بدقيق الشعري، لكان مستهلكاًوخلط دقيق ا

تالف لبطالن  ألنه ،خالفاًأجد فيه  بل ال، شهراألنه إ بل يف الكفاية، عنهم وغريهم يوالشيخ فيما حك

نعم احتمل يف التذكرة قوياً ثبوت ،  اجليد مع الرديء املتفقني يف اجلنسفخبال، فائدته وخاصيته

  . انتهى )١()امتزجا بأنفسهما أو كما لو مزجاه بالرضا، الشركة

يهما غري ومال أ، مال أيهما جيد أن لكن مل يعلم،  بالعنيمثالًرضيا يف اجليد والرديء نه إذا إ مث

 ،الضعفى يكون مال زيد اجليد مبا قيمته عل أن  احتملفإذا، القاعدة جريان قاعدة العدلى فمقتض، جيد

  . قاعدة العدلى مقتض ألنه ،ف نص،مال عمرو كذلكأو 

   علم باختالف الكم إذا  كيفاًنيكذلك احلال يف املتجانسني املتساويو

                                                

.١٦٦ ص٣٧ج: جواهر الكالم) ١(
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 ،بالعكس أو لزيد طنني من احلنطة ولعمرو طناً أن مل يعلم أن مثل، زيديهما الكم األأل أن مل يعلمو

  .طنان بينهما لكل نصفهاه يقسم الثالثة األفإن

 أو، باختيار خمتار غريمها أو ،يكون املزج واخللط باختيارمها أن من غري فرق يف كل ذلك بني

  . ربعةت األلوحدة املالك يف كل املقاما، باختيار الغاصب منهما أو ،اًإطالقبدون اختيار 

  



٣٥٤

فوائد املغصوب مضمونة  أن خالف يف ال(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٢٨مسألة (

 أعياناً كانت ،كان قد جتددت يف يد الغاصب وإن ،ا مناءأل، وهي مملوكة للمغصوب منه، بالغصب

بل  ، بقسميه عليهاعمجبل اإل، الدار وركوب الدابة منافع كسكىن أو  والثمر،عر والولدشكاللنب وال

منفعة كل ما له األجرة يف  وكذا الكالم يف،  يف املنافع بني الفوات والتفويتأيضاًالفرق وعلى عدم 

  .، انتهى) بقبض العنيوقبضها،  شرعاًاملنافع حمسوبة أمواالً ألن ،العادة

  .واملنافع املباحة مضمونة بالفوات حتت اليد وبالتفويت: ويف القواعد

وباحلكمني املذكورين طفحت عبارام بعضها يف الكتاب وبعض يف : (فتاح الكرامةوقال يف م

  ).مطاوي كلمام يف ضمن مسائل أخرى من دون خالف أصالً

وذلك ملا ذكره يف املسالك وغريه كما تقدم من كون فوائد املغصوب ملالكه، ألا مناء : أقول

  .لملكه ومنافعه، فتكون مضمونة يف يد الغاصب كاألص

  ).وال فرق يف ثبوت أجرة املنفعة بني أن يستعمل العني وعدمه: (قال

، )١(املغتصب أعطى  العوض فوا، والغصب مردودوذلك لصدق األدلة املتقدمة، مثل : أقول

، ال تبطل حقوق املسلمني فإن املنفعة أيضاً مغصوبة أو فوا، ومثل ،على اليد ما أخذت حىت تؤديهو

  .لك من اآليات والروايات اليت تقدمت يف املسائل السابقةإىل غري ذ

  نعم رمبا يشكل ذلك يف املنافع واألجرة اليت مل يفوا الغاصب، 

  

                                                

. الطبعة احلديثة٥ ح٧٨ ب١٠٥ ص١٢ج: مستدرك الوسائل) ١(
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لمالك لكان  إذا بيد نفس املالك كما أو، بيد الغاصب سواء كان، املالكى منا كانت تفوت علإو

  استوىلفإذا، خشاب منهعواد واألع األيقط وال يستنفع بثمرها حيث ال، بستان متروك لشأنه سنوات

مثار وتفسد  تتساقط األ،املالك إىل وكالالحق بعد رده بل كانت كالسابق، عليها الغاصب ومل ينتفع ا

، فوا أنه يضمنها لعدم صدق الغاصب ال أن فالظاهر، تتلف غصان حىتعواد واألخشاب واألاألى وتبق

يذهب املالك ويقتطفها ويقطعها لالنتفاع  أن لغاصب منع يفمل يكن ل إذا خصوصاً، فاتت حتت يده أو

  . ا

 مل يكن أيضاًكانت بيده  إذا اأ حىت، مثالًجرة الدار املتروكة للمالك منذ سنوات أوكذلك حال 

وقد نزح املالك عن تلك ، كانت داره يف غابة منقطعة إذا كما، وحنومها بالسكىن جرة والينتفع باأل

 دلة األ فإن،حنومها  أوإجيار أو والغاصب مل يستنفع ا بسكىن، مير عليها وال يؤجرها نة والاملدي إىل الدار

  . تصدق يف املنفعة يف هذه الصور املتقدمة ال

،  املتقدمة لتصريح مجلة من الفقهاء ادلةاأل إىل منا يستندانإ، خالف  والمجاعاإل أن ومن الواضح

  . يكون مستنداً للكلي الذي ذكروه أن ميكن  فال،ظاهره أو فهي حمتملة االستناد

مل يكن جيز  إذا  املالك فإن، مل يتجدد الصوفمل جيزحيث إنه إذا ، وكذا حال الصوف للحيوان

  . أشبه مل يكن وجه للقول بضمانه جزتني وثالث وأربع وما صوف شاته وغصبها الغاصب ومل جيزه

 ه ال فإن،وكذلك الغاصب، ميتحه وكان املالك ال، دمل ميتح مل يتجد إذا وهكذا حال ماء البئر مما

  . مثلةغري ذلك من األ إىل ،يضمن الشيء املقدر بأنه لو كان متح لكان نبع منها كذا من املاء



٣٥٦

 الشرعية حكام مل يصدق عرفاً مل يكن األفإذا، الغصب عريف أن وقد تقدم يف بعض املسائل السابقة

  . مترتبة عليه

 ، والغاصب مل ينتفع ا،املالك كانت بيد إذا حىت مل تكن تستأجر إذا  الدابةجرةأوكذا احلال يف 

  . وقد تقدم مثل هذه املسألة يف عمل احلر، مل يفوا ألنه ،جرةوجه لضمانه األ ه الفإن

ولو تعددت املنافع كالعبد اخلياط احلائك (: حيث قال، وجه النظر يف كالم القواعد وبذلك يظهر

  . )جرة الكلأجتب  وال، هاجرة أعالألزمه 

جرة اليت بل املعيار األ ى،علجرة األوجه أل ال إذ ،ومثله يف التذكرة وجامع املقاصد كما حكي

وجه  ه ال فإن، للحر وحنوهمثالًلكن مل تكن اخلياطة يف هذا الزمان  ى، كانت اخلياطة أعلفإذا، فاتت

املالك مل  كان بيد إذا يريدها حىت ياطة والكان ترك اخل إذا بل وكذا، جرة اخلياطةلضمان الغاصب أل

  . غري ظاهر الوجه )ىعلجرة األباألله (: فقوله، جريت الدابة وغريهاأ إىل وهكذا احلال بالنسبة، خيط

مما ، جرةها بتلك األإجياركان املالك يريد  إذا فيما ىعلجرة األ يف ضمان األشكالينبغي اإل ال نعم

  .  وحنوه)١(فوا لصدق ،يسوراً خارجاًوم، أيضاًكان ممكناً عرفاً 

 ،ضمنهاى علاستعمله يف األن إ( :كقول املسالك، وجه النظر يف كلمات مجلة منهم وبذلك يظهر

  . وتبعه صاحب املفاتيح، )وجهانى علففي ضمان األ الدنيا أو ىاستعمله يف الوسطوإن 

  ة وجب فعل أكثر من واحد أو أمكن فعلها مجلةن إ( :وقال يف الروضة

                                                

. ١ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٣٥٧

منفردة من منافع متعددة ميكن مجعها ى ولو كانت الواحدة أعل، جرةأفأعالها  وإالّ ،أمكن جرة ماأ

   .)ىعلوجب األ

  . وهو ظاهر جامع املقاصد، شبهوهذا هو األ: وقال يف مفتاح الكرامة بعد قول الروضة

هو ، ثل املطلقة لزمه الزائدجرة املأجرة زائدة عن أله  لو استعمله مبا: ذكره الدروس بقوله نعم ما

  . جرة املثل فقطأوجه لضمانه  فال، الغاصب انتفع بالعني بقدر ذلك ألن ،القاعدةى مقتض

ى كان الالزم عل، أقل أو  أكثراألولفكانت يف اليوم ، جرة يف مدة الغصباختلفت األن إنه إ مث

  . جرة املثل يف كل زمان من أزمنة الغصبأجرة بقدر عطاء األإالغاصب 

 األول كانت يف  فإن،يضمن يف كل وقت من أوقات املدة بأجرة مثلها يف أول املدة أن أما احتمال

يكريه ا  أن مكنلو كان املال يف يده أل ألنه ،كثركانت فيه أكثر ضمنها باأل وإن ،قلأقل ضمنها باأل

  . فغري ظاهر الوجه، يف أول املدة جلميع املدة

  .وتبعه مفتاح الكرامة مبا ذكرناه، عنه يولذا صرح التذكرة يف احملك

تنظري غري  ألن ،يكون املالك كان يؤجر الشيء يف أول الوقت أم ال أن فرق فيما ذكرناه بني وال

  . وجه له التأجري به مع التفاوت بينهما يف الدليل مما ال

سارة املغتصب هو الذي سبب خ ألن ،)١(العوضى فوا املغتصب أعطحيتمل ذلك لصدق  نعم

  . كان بيد املالك كم كان ينتفع به أنه إذا فاالعتبار، املالك ذا املقدار

                                                

. ١ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٣٥٨

يلحظ يف الدابة  أنه كما، النادر يلحظ الوسط من كل منفعة املوافق للمعتاد ال(: اجلواهر قالن إ مث

 )أيضاً الليل يكون له منفعة معتادة يف إالّ أن ،جرا يف الوقت املعتاد فعله كالنهار دون الليلأوغريها 

   .ىانته

وكان  صدد ذلكبكان املالك  إذا النادر والوقت غري املعتاد إىل بالنسبة: يقال أن لكن ميكن

 املالك املنفعة النادرةى هو الذي فوت عل ألنه ،هاؤعطاإالغاصب ى  كان علفوا مما يصدق ،ميسوراً

  . املنفعة غري املعتادةو

فالظاهر عدم ،  مبنفعة أكثر من املنفعة املعتادةمثالًفاع ا مبا ميرضها كان املالك يريد االستن إذا أما

  . امنفعة فوى تسم ا الأل، ضمان الغاصب لتلك املنفعة

مرين فالظاهر وجوب األ، مثالًولو انعكس بأن استفاد الغاصب منها املنفعة الزائدة املوجبة ملرضها 

  . يف كل واحد منهما لوجود الدليل ،رش بدل املنفعة واأل:عليه

 أو ،يد الغاصب ولو مسنت الدابة يف(: فقد ظهر مما تقدم وجه النظر يف قول الشرائع، وكيف كان

 ما أو الصنعة ينس أو فلو هزلت، علماً فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة أو تعلم اململوك صنعةً

   .ىانته )صل والزيادةضمن قيمة األولو تلفت ي، رد العني وإن رشعلمه فنقصت القيمة لذلك ضمن األ

 معىن وال، فيه وزادهى سع وال وجه لضمانه ما، كانت الزيادة من الغاصب فهي لهإذا  ألنه وذلك

تابع لعني  بأا أثر: ملا علله يف اجلواهر وغريه بضمان الزيادة ولو املتجدد منها مما يكون من فعل الغاصب

  .إطالقص وال هذا التعليل مل يظهر من ن إذ ،املالك

   كانت هلا  فإن،الغاصب املنفعة ذا استوىفإو



٣٥٩

 الّإيكن هلا بدل يف نظر العرف مل يكن عمله  ذا ملإو، بدل يف نظر العرف وجب عليه البدل

  . حراماً

 مما ال، جرة يف العادة كالغنم والشجر وحنومهاأمل يكن باملنفعة إذا ( :وذا يظهر وجه قول اجلواهر

صل واأل،  عرفاًا ليست أمواالًأ إالّ ،جارا ببعض االنتفاعاتإبصحة  قلنا وإن ،لكتستأجر عادة لذ

نعم ، ربط دابته بأصله أو ،مثالًالشجر ى بأن نشر ثيابه عل، لو استوفاها بل قد يقال بذلك حىت، ةءالربا

   .ىانته )جارةجرة للمغصوب منه بعد اإللو كان قد آجره لذلك كانت األ

ويكون عليه  آجرها فقد صارت ماالً إذا أما، جرة عرفاً مل يكن وجه لألمل تكن ماالًا  إذن املنفعةإف

  . الضمان

كما يف ، فقد يعد ذلك منفعة هلا بدهلا، غصب حائطاً مث جلس يف ظله إذا ومنه يعلم حكم ما

  . ما أشبه لالنتفاع بظلهما ولو خارج اخليمة أو تنصب اخليمة أو  احلائطالطرق حيث يبىن

  .يعد ذلك منفعة هلا مقابل فال شيء مل إذا اأم

وقد ذكرنا طرفاً من الكالم ، احلائط واالستنارة بنور مصباح الغري وحنو ذلكى كذلك االتكاء علو

  . املوات حياءإيف هذا املبحث يف كتاب 

  



٣٦٠

لو زادت القيمة لزيادة صفة كانت يف يد (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر :)٢٩مسألة (

 ي كاتباً فنس كانكما لو، مث عادت الصفة بعينها، جتددت عند الغاصب مث زالت تلك الصفة أو ،ملالكا

ا اجنربت بالثانية أل، مل يضمن قيمة الزيادة الثابتة،  عادت القيمة بعودها،صنعة كذلك ذا أو ،مث تذكر

وغري ، ظلمي الظامل ال نأ و، نفي الضرروقاعدة، داء كما أخذوصدق األ صل لأل،)١()تزل فكأا مل

  .ذلك

  . ضمن التفاوت األوىللو نقصت الثانية عن قيمة  نعم

جيرب املتجدد من  وال(:  ملا ذكره مفتاح الكرامة عند قول العالمة،يةإمجاعاملسألة  أن الظاهر: أقول

التذكرة يف املبسوط والشرائع و حنوه ما( :قال .ىانته )تساويا قيمة وإن خالفه من التالف الصفات ما

رش وظاهرهم القطع باالجنبار وعدم وجوب األ ...رشاد والدروس وجامع املقاصد وغريهاوالتحرير واإل

  .)مل يفت شيء إذا مث تذكر يخياطاً فنس أو عاملاً أو كان كاتباً كما لو، فيما لو اتفقا جنساً

  .شبهة فيه النه إ :ويف املسالك

وذلك ، ياهإبل تعليماً من الغاصب  ،ين تذكراً ملا نسيك مل وإن ،مر كذلكاأل أن القاعدةى ومقتض

حاجة مبا ذكروه من كونه كاتباً  فال، عطاهأاملغتصب ى فوا عل مان أ و،الغصب مردود أن لصدق

  .تعلم أو سواء تذكر، كان رداً للمغصوب فلو رده كاتباً، مث تذكر يفنس

، من الكتابة السابقة مما له قيمة زائدة رده كاتباً أحسن كتابةً لو أنه القاعدةى مقتض أن كما

  . كان الغاصب هو الذي سبب ذلك إذا فالزيادة للغاصب

  فاحلكم كما  ،األوىلأما الفرع الثاين يف الشرائع من نقص الثاين عن قيمة 

                                                

.٣٧٠ ص٣٧ج: كالمجواهر ال) ١(



٣٦١

كان  إذا فيما ن حال السمن كذلك أوالظاهر، الغاصبى النقص الفائت مضمون عل ألن ،ذكره

 بل وظاهر الشرائع، رشاد وجممع الربهانعن صريح املبسوط واإل يوهلذا كان احملك، مسيناً فهزل مث مسن

  . دليل عليه  وال،صل عدم الضماناأل ألن وذلك، األولجيرب الثاين أنه 

بل والعرفية اليت ، )١(العوضى عطأفوا املغتصب ومفهوم ،  وغريهالغصب مردود أن بل ظاهر

  . عدم الضمان  هو،بعض املسائل السابقةيف السابق يف ا إليهاستندنا 

جيرب الثاين  ال أنه ظاهر الدروس وومنه يعلم وجه النظر فيما عن صريح التذكرة وجامع املقاصد

بعد اهلزال حيث إنه صل وباأل،  مال ذاهباألول و،استدلوا له بأن الثاين مال متجدد للمالك وإن ،األول

  .صل الضماناأل صار

املال املتجدد الذي سببه الغاصب  أن د عرفت سابقاًقو،  متجدداً للمالكالًلكونه ما ال معىنإذ 

ى مل يكن عل حمضاً سببه الغاصب بل كان من اهللا سبحانه وتعاىل ذا مل يكن مماإو، يكون للغاصب

  . صلجمال لأل ال أنه  ومنه يعلم،كان رده كما أنه  لصدق، شيءأيضاًالغاصب 

كما لو ، يكن العائد نفس الفائت ملوإن ( : املسالك حيث قالمنه يعلم وجه النظر يف قول كما

  : ففيه قوالن، هزلت اجلارية مث مسنت وعادت القيمة كما كانت

عني فابيضت مث زال ى عل جىن أو، بق العبد فعادأ كما لو ، ويسقط الغرمأيضاًينجرب نه إ :أحدمها

: كان ظاهر قوله وإن ،ن بصفة غريهاحيث خص الضما،  املصنفإطالقالذي يقتضيه  وهذا هو، البياض

   ي قد يقتض،مث عادت الصفة

                                                

. ١ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(
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  .الصفة وهي نفس السمن واحدة إالّ أن ، غري الثايناألولالسمن  ألن ،خالف ذلك

 والثاين جتدد هبة من اهللا تعاىل،  وقع مضموناًاألولو، األولالسمن الثاين غري  ألن ،العدم :والثاين

   .ىانته )أظهروهذا ، صل للغاصب بسببه شيءحي  فال، لو كان متجدداًاألولك

كانت متجانسة مع الصفة ن إ الصفة الثانيةن إ( :قق الرشيتحملمنه يعلم وجه النظر يف قول ا أن كما

جيتمعان فيحصل السمن   الفائت منه والعائد منه قد فإن،جرب كالسمن مكان اجتماعهما الإمع  األوىل

 األولجرب للسمن نه إ يقال عرفاً وال، هبة جديدة دة الغاصب والعائدالفائت يف عه ألن ،املفرط ما معاً

  . آخر كالمه إىل )لعدم استحالة اجتماعهما

جرب للسمن  أنه يقال عرفاً النه إ فكيف يقال، األولجرب للسمن  أنه ىصدق شاهد علأن العرف إف

ألن  :ب ما يستفيد من قولهأثر له يف نظر العرف حس ال ال جيتمعان جيتمعان أو وكوما قد، األول

  . )٢(فوا وحسب مفهوم ،)١(الغصب كله مردود

 ميكن تقديرها ة ذاهبكل صفة(:  حيث قال،وكأن احملقق املذكور أخذ التفصيل املزبور من اجلواهر

 أو ،ميكن تقديرها مع املتجددة وكل صفة ال، تنجرب باملتجددة وتزداد القيمة بذلك هي ال مع املتجددة

وحينئذ فكال ، تضمن وتنجرب بالثانية تنقص ال أو ،تزيد ا القيمة عن اددة بل هي هي ن ولكن الأمك

  . )٣()خيلو من نظر ملا عرفت من التفصيل املزبور ال تباعهماأالقولني املتقدمني عن املبسوط والتذكرة و

                                                

. ٣ ح من كتاب الغصب١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. الطبعة احلديثة٥ ح٧٨ ب١٠٥ ص١٢ج: مستدرك الوسائل) ٢(

.١٧١ ص٣٧ج: انظر جواهر الكالم) ٣(
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املالك  إىل فرده، أشبهه د ومانقصت القيمة مبثل نسيان العبد الكتابة والكلب الصي أنه إذا مث الظاهر

رش كان األ ألن ،رش الذي دفعهأخذ الغاصب األ، مث تذكر العبد واحليوان الصفة املنسية، رشمع األ

يف  ارتفعت احليلولة إذا الغاصب إىل البدل يعاد أن وقد تقدم يف بعض املسائل السابقة ،كبدل احليلولة

  . اجلملة

بعدم العود ى  مراع متزلزالًإليهيقال بكون التفاوت لو دفعه أن  يبعد بل ال( :ولذا قال يف اجلواهر

 إىل  رد،املالك مث تذكرها وهو يف يد، رشالصنعة ودفع معه األ يفلو رد العبد الذي نس، كاحليلولة

   .ىانته )عرفت قاعدة نفي الضرر والضرار اليت مقتضاها ماى  املدار يف ذلك عل فإن،أخذ منه الغاصب ما

  .  كما عرفت يف بعض املسائل السابقةأيضاًعدة نفي الضرر والضرار بل وغري قا

 وما، التالف مال ذاهب قد ذهب يف يد الغاصب وهو مضمون عليهن إ يقال أن ولذا فاحتمال

رد العبد  وإن رش منهبل يأخذ األ، األولوجه جلربه  فال، شأنه جتدد مناء مال املالك هبة من اهللا تعاىل

  . ظلمي  الظامل ال فإن،الغاصب منفي بالقاعدة املزبورة اليت ال ينافيها غصبهى رر علض أنه يدفعه، إليه

ال فرق يف رد الشيئني يف وقت  إذ ، بعد مدةكان الرد وإن ،املغصوب منهى  علقد ردنه إ :بل يقال

لعني يرد عليه ا أن  أو،خرمث نصف ملكه اآل يرد عليه نصف ملكه أن وأي فرق بني، يف وقتني أو واحد

  . مث الصفة

 إذا كما، يرد عليه الصفة أن استعد الغاصب يف إذا رشال حق للمالك يف طلب األ أنه ومنه يعلم

  هزلت الدابة  أو ،إليهالعبد فعلمه بعد الرد  ينس



٣٦٤

  . إليه فسمنها بعد الرد

ول بعدم ومن هنا يتجه الق(: كما يعلم وجه النظر فيما ذكره التذكرة وتبعه احملقق الرشيت قائالً

الفائت  يكن حقيقة هو العائد ملا ملن أ و،رش كما عن التذكرةاملالك بعد أخذ األ عاد يف يد إذا اجلربان

، والظاهر عدم كون العود يف يد املالك مورد الترتيل، ترتيل من العرف إىل احتاج يف احلكم بكونه جابراً

   .ىنتها )بل مورداً جلعله موهوباً جديداً وملكاً طريفاً للمالك

  . ما كان إىل منا هو عودإو، ليس هبة جديدة أنه يشك العرف يف نه الإف

 مسنت الدابة أو ،الكلب الذي نسيه أو ،علم املالك العبد إذا  كما،قد يكون هبة جديدة نعم

  . ا ليست هي القدمية فإ،بسبب علف املالك هلا

.  رده من غري شيءئمث بر غاصبمرض عند ال أنه إذا ذكره يف التذكرة من ومنه يعلم صحة ما

  . مناف لكالمه السابق يف مسألة االجنبار يف السمننه إ :ن قال يف اجلواهرإو

مل يصدق الرد كان  وإن ،الغاصب شيءى يكن عل حصل صدق الرد ولو تدرجياً ملن إ :واحلاصل

، حب الضماناستص وإالّ ،صل عدم الضمان استصحب كان األ فإنذا شك يف الضمانإو، عليه التفاوت

  . إليهالغاصب بني رده ورجوع علمه ى كان النقص علم الكلب كان ذلك عل إذا لكن

 ا لوأكما ،  ردها بدون شيء، لكن كانت قيمتها هزيلة ومسينة واحدة،ولو غصب دابة فهزلت

  الكلب  كما يف لكن نقصت قيمتها بسبب السمن مسنت
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، أشبه كان الالزم عليه رده مع التفاوت ما أو، مسن  إذاالفرس املعد للسباق أو، مسن إذا السلوقي

  . منا املعيار يف نقص القيمة وعدمهإو، فليس املعيار السمن واهلزال

 أن فالظاهر، سبب زيادة قيمته يف مثل الكلب والفرس املذكورين فلو هزل احليوان مما وعليه

  . )١(ىسع ما إالّ نسانيس لإلل أن  يفيعد داخالً مما كان اهلزال بسببه إذا الزيادة للغاصب

بتر العضو الزائد يف  أو ،شذب الشجر أو، سبب زيادة قيمته أزال صبغ الثوب مما إذا وكذلك

  .  الزائدة والرجل الزائدة وحنوهاعصبالعبد كاليد الزائدة واإل أو احليوان

  . فزادت بذلك قيمته، صار صاحلاً للشرب أخذ ملوحة املاء مما إذا وكذلك احلال

يكن  مل، الغاصب يمن غري سع أشبه من قبل اهللا تعاىل ما اهلزال أو صار السمن أو إذا نعم

محلت  إذا كما، ومثله احلال يف الزيادة املنفصلة، للمالك هبة من اهللا سبحانه وتعاىل ألنه ،للغاصب شيء

فقد عرفت ، بكانا من سعي الغاص إذا أما، ما للمالك فإ،الشجرة من غري سعي الغاصب أو الدابة

  . اشتراكهما يف تلك الزيادة يف بعض املسائل السابقة

مث هزلت فنقصت ، مسنت فزادت قيمتها أن جتددت صفة غريها مثل أما لو(: الشرائع قالن إ مث

   .)األوىلنقص بفوات   ردها وما،مث تعلمت صنعة فزادت قيمتها، قيمتها

                                                

. ٣٩اآلية : سورة النجم) ١(
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الضابط الذي ى ضتبل هو مق، قسميه عليه بمجاعبل اإل، خالف أجده فيه بال(: ويف اجلواهر

فيضمنه الغاصب الذي قد فات ،  ضرورة زيادة القيمة بتقدير السمن الفائت مع الصفة املتجددة،ذكرناه

   .ىانته )حتت يده

وجه لكون الزيادة  فال، النقيصة عليه والزيادة للغاصب أن القاعدةى مقتض أن لكن قد عرفت

  . ا ليست سعياً لهأللمالك مع 

كان  فلو(:  بقولهأيضاًومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره املسالك وتبعه مفتاح الكرامة واجلواهر 

مث تعلم صنعة ، مخسني إىل صنعة كانت قيمته معها مائة فصارت ينس أن مثل، الكمال من وجه آخر

 مرة مغايراً تكرر النقصان وكان يف كل ولو، رده ورد معه مخسني، مائة إىل فعادت األوىلغري ى خرأ

فسمنت وبلغت قيمتها ، لو غصب جارية قيمتها مائة كما، ضمن الكلى خربالنوع للناقص يف املرة األ

 )لفاً وتسعمائةأردها وغرم ، مائة إىل مث هزلت فنسيت الصنعة فعادت، لفنيأوتعلمت صنعة فبلغت ، لفاًأ

   .ىانته

مل يضمن نقصه  ن اهللا سبحانه وتعاىلكان م السمن يف اجلارية لو أن القاعدةى مقتضن إ :وفيه

  . نسيها ياها لوإكان من الغاصب مل يكن وجه لضمانه  إذا تعلم الصنعة أن كما، هزلت إذا الغاصب

غصب شجرة فتحات ورقها مث  لو(: ومما تقدم يظهر وجه النظر يف قول املسالك حيث قال

 سقط سن لو  خبالف ما،غريه ألنه اينجيرب بالث  والاألول  يغرم،صوفها مث نبت شاة فجز أو، أورقت

الورق والصوف  أن والفرق، ه حيصل االجنبار فإنمث نبت متعط شعرها اجلارية املغصوبة مث نبت شعرها أو

 )رش النقص احلاصل بفقداماأمنا يغرم إو، وسن اجلارية وشعرها غري متقومني، متقومان فيغرمهما

   .ىانته



٣٦٧

 ،نبات الصوف بفعل الغاصب مل يكن وجه يف ضمانهإالشجرة ويراق إكان  لونه إ :ذ يرد عليهإ

 ، متقومأيضاًالشعر كالسن  أن كما، رش وحنوهفلم يكن وجه لأل، بذلك رد املغصوب كما كانألنه 

  . كان املعيار التقوم فهما فيه سواءفإن

كما ،  ضمانيكن  مما نقصت قيمتها ملمثالًالغاصب اجلارية صنعة حمرمة كالغناء ى نسأنه إذا إ مث

 جيعل له  الشارع مل فإن،نية واخلشب وحنومهازالة الصنعة املغصوبة احملرمة من اآلإتقدم شبه ذلك يف 

  . مالية

 أو فصح، للصحة أو  استعداداً للمرضمثالًاحليوان  أو العبد املغصوب أوجب يف إذا الغاصبن إ مث

 نقيصة كانت له أو  كانت زيادةفإذا، هضرارإالغاصب ومن  ي عد من سعإليهرده  املالك بعد مرض عند

  .فرق ال إذ ،عليهأو 

ففي جربان ،  فزال أثر املرضئمث بر لو مرض العبد(: وجه النظر يف قول املسالك ومما تقدم يعلم

 والثاين العدم ،وبه قطعت التذكرة ،األوىلالصحة الثانية هي  ألن الضمان ،الصحة للفائت منها وجهان

 ئرده مريضاً مث بر وكذا احلكم فيما لو، بل يكفي الشك فيستصحب حكم الضمان ،األوىلملنع كوا 

  .ىانته )ثروزال األ

رد الشيء املغصوب فهو من تبدل  أنه استصحاب بعد رؤية العرف ال أن :األولى ذ يرد علإ

  .املوضوع

، ملغصوبرد ا أنه العرفى قد يكون ير ألنه قسمنيى عل فهو ثر وزال األئأما رده مريضاً مث بر

  . ولكل حكمه ففي التمسك باالستصحاب نظر، عدم رد املغصوبى ير أنه وقد يكون

  فال ، رشالالزم يف رد مثل املريض واملعيوب األ أن وحيث قد عرفت



٣٦٨

مرضه ورده أ أخذ احليوان ومثالً، الغاصبى جرة الطبيب والدواء علأعطاء إوجه الحتمال لزوم 

 ه ال فإن،مخسة أو لكن املغصوب منه صرف لصحته عشرين ،وكان التفاوت عشرة، الغاصبى عل

  . رش فقطالغاصب األى الواجب علحيث إن ، يتفاوت احلال يف ذلك

أرده مث أبرئه لك وال أعطيك  أو ،طيب لك احليوان مث أردهأنا أ :يقول أن وهل حيق للغاصب

   .رشاأل

  فإن،كان املغصوب منه يريده إذا ربئهي بقاء احليوان عند نفسه حىتإحيق له  ال إذ ،فال: األولأما 

  . كما يفهم من دليله،  يف كل حلظةالغصب كما هو حرام ابتداًء حرام استدامةً

 إعطاءوالكمال يكون ب، الغاصب رد الغصب كامالًى الواجب عل إذ ،ففيه احتمال: وأما الثاين

  . العرفيةى مقتضه  إالّ أنمل أجد من ذكره وإن ه فإنى،خرأوتكميل املغصوب ، رش تارةاأل

 ،)١(الغصب كله مردوديستدل له بأن  أن بل ميكن، العرف إىل مركل األ أوالشارع أن وقد تقدم

  . مرين العوض شامل لكال األ فإن،العوضى عطأفوا املغتصب ـ وب

يضمن  قيل مل، لو زادت قيمة اجلارية بتعليم صنعة حمرمة كالغناء مث نسيته(: مث قال املسالك

الغاصب ى الواجب عل ألن ورمبا احتمل هنا الغرم، حمرم واملضمون الزيادات احملترمة ألنه ،قصانالن

   .ىانته )وهلذا لو غصب عبداً مغنياً يغرم متام قيمته، قيمتها كذلك

                                                

. ٤ ح من األنفال١ الباب ٣٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٦٩

 فرض ما إذا ال، كانت الصنعة حمرمة كما هو املفروض إذا وجه له فيما احتماله ال أن لكن الظاهر

منا نقول بعدم وجه إو، جبواز ذلك حيث مل تكن الصنعة حمرمة وقلنا، عراسكانت لأل مناإالغناء أن 

 لو كانت اجلارية مغنية مثالً ،فكيف جيوز زيادة القيمة بسببه، زالتهإاحملرم جيب  ألن ،لالحتمال املذكور

  . رمةزالة الصنعة احملإكما جيب ، هاؤنساإها الغناء وجب ؤنساإمكان وكان باإل، حمرماً وتغين

  عن صاحب الزمان،فعن حممد بن عثمان العمري ،)١(مثن اجلارية املغنية سحت أن ولذا ورد

وأما ما وصلتنا : قال أن ىلإ رشدك اهللا وثبتك من أمر املنكرين يلأما ما سألت عنه أ :)عليه السالم(

   .)٢(ومثن املغنية حرام، ملا طاب وطهر إالّ به فال قبول عندنا

 رجالًن إ ،جعلت فداك: )عليه السالم( األوليب احلسن قلت أل:  قال،البالد أيب م بنبراهيإوعن 

حاجة يل  ال: فقال ،من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها

   .)٣(مثن الكلب واملغنية سحتن إ ،فيها

 إىل تبيعهن وحتمل مثنهن أن له مغنياتسحاق بن عمرو جبوار إى أوص: عنه قال ى،خرأويف رواية 

 : فقلت له،إليهمثائة ألف درهم ومحلت الثمن فبعت اجلواري بثال: براهيمإقال ، )عليه السالم( احلسنأيب 

  وقد ، ليكإعند وفاته ببيع جوار له مغنيات ومحل الثمن ى أوص، سحاق بن عمروإلك يقال له  موىلن إ

                                                

. ٧ و٥ و٢ ح من أبواب ما يكتسب به١ الباب ٦٢ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

. ٣ ح من أبواب ما يكتسب به١٦ الباب ٨٧ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٤ ح من أبواب ما يكتسب به١٦ الباب ٨٧ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٧٠

هذا سحت وتعليمهن ن إ ،فيه حاجة يل ال: فقال يل، درهممثائة ألف وهذا الثمن ثال، بعتهن

   .)١(ومثنهن سحت، واالستماع منهن نفاق، كفر

: قال ، املغنيةعن شراء )عليه السالم( احلسن الرضا أبو لئس:  قال،الوشابن علي ويف رواية احلسن 

والسحت يف النار، ومثن الكلب سحت، مثن كلب إالّ مثنها وما، قد تكون للرجل اجلارية تلهيه)٢(.   

سأله رجل عن بيع اجلواري :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن أبيه، وعن الطاطري

   .)٣(واستماعهن نفاق، وتعليمهن كفر، هن وبيعهن حرامؤشرا: فقال ،املغنيات

: ر قائالًحيث أيد اجلواهر احتماله املزبو، املسالكى وجه النظر يف كالم اجلواهر عل وبذلك يظهر

مسعته من عبارة القواعد من تقييد املنافع  وال ينايف ذلك ما، ينبغي اجلزم باالحتمال املزبور: قلت(

مما هو  خراج املنافع احملرمة كالغناء واللعب بآالت اللهو وحنو ذلكإ إرادةالظاهر  ألن ،املضمونة باملباحة

 ،مما يزيد يف القيمة معرفته وغريمهاى السحر واملوسيقغري زيادة القيمة بتعلم العلوم اليت استعماهلا حمرم ك

 ،وضوح فيما ذكره ال إذ ،)٤()واضح هو حرمة فيه كما وجه الى قد حيتاج عل ألنه مل يستعمله ولووإن 

النهي ووجوب ى مقتض أن كما، نه خروج عن املوضوعأو  فيهشكال االحتياج أحياناً قد عرفت اإلفإن

  .  قيمته بذلكتزداد ال أنه زالة احملرمإ

  مل ، ماتت عنده أو ،مثالًماا أمث   مغنية اغتصب جاريةفإذا وعليه

                                                

. ٥ ح من أبواب ما يكتسب به١٦ الباب ٨٧ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

. ٦ ح من أبواب ما يكتسب به١٦ الباب ٨٩ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٧ ح من أبواب ما يكتسب به١٦باب  ال٨٩ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(

.١٧٤ ص٣٧ج: جواهر الكالم) ٤(



٣٧١

  . القيمة بدون معرفتها الغناء إالّ يضمن

 ،)غصب عبداً مغنياً يغرم متام قيمته وهلذا لو(: وجه النظر فيما تقدم عن املسالك بقوله ومنه يعلم

  . الحتمال املزبورجبعل سنداً ل ين ذلك حىتأفمن ، دليل عليه الإذ 

 كان الالزم عليه القيمة ،نعم لو غصب كلباً معلماً، أو حيواناً معلماً قيمته ارتفعت بسبب التعلم

 هي أيضاًقلنا بأن قيمة الكلب  إذا يكون كذلك يف الكلب أن املرتفعة يف احليوان غري الكلب، بل ال يبعد

  . فراجع،العرفية، كما مل نستبعده يف كتاب الديات

ذكرناه  ماى فعل، مه الغاصب شيئاً مبا زادت قيمتهمث علّ، مثالًفلو غصب حيواناً كالقرد ليه وع

  .نا عليهإشكالخالفاً للمشهور كما تقدم كالمهم و ،ىسابقاً يكون شريكاً مع املالك فيما سع

ى الواجب عل أن فالظاهر،  شيئاًمثالًيعلم ولده  أن ى الذي غصبه علنسانولو أجرب الغاصب اإل

جرة احلر أ ألن ،حراً أو  املغصوب عبداًنسانسواء كان ذلك اإل، جرةرد األ إىل ضافةباإل الغاصب رده

  . استفادها الغاصب كما تقدم إذا  مردودةأيضاً

  



٣٧٢

مل تزد به  يضمن من الزيادة املتصلة ما ال(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٣٠مسألة (

خالف  زائدة بال أو حاهلا ىوالقيمة عل زال إذا يراد فيه ذلك يوان الذي ال كالسمن املفرط يف احل،القيمة

 من غري فرق بني املوجود حال ،له أثر يف القيمة دون غريه املعترب من هذه الصفات ما إذ ،إشكال وال

 )قاعدة اليد إىل مضافاً، ضرار ضرر وال القاعدة ى املدار عل أن بل قد عرفت، الغصب واملتجدد

   .ىهانت

  وهو حمتاج حلمه مائة منمثالً ،يريد القيمة كان صاحب احليوان يريد اللحم والنه إذا إ :لكن فيه

 ه ال فإن،به احليوان من السوق كان اللحم مخسني مناًى أعطاه القيمة واشتر إذا أما،  لضيوفهمائة منإىل 

  . غصب منه يعطيه ماأن  بل الالزم، ه القيمةؤعطاإنه يصح له أو، وجه للقول بعدم الضمان

مل يرد عليه  أنه العرف يرون إذ ،احليوان مثلي أن مل نقل إذا بل وحىت، احليوان مثلي أن وقد تقدم

يف   يف مىنمثالً، إليهلكن املالك حمتاج  قيمة له اغتصبه منه وال إذا  وكذلك،اغتصب منه يف مثل املقام ما

 فغصبها منه ،حلمه لضيافة وحنوها إىل ذبح الذبيحة واحتاجا  إذ،اًإطالققيمة للذبائح  حيث ال أيامنا هذا

  . غاصب

 )١(فوا والغصب مردوده خالف  فإن،قيمة هلا الذبيحة ال ألن ،جيب عليه شيء النه إ :يقال ال

  .  والعرفية وغريمهاالغصب كله مردودتقف دون  والد وحنوها ال أيب ومثل صحيحة، أشبه وما

، بل مكان آخر مريض منهأمرض مكان منه و أو ، من احليوان ونقص يف مكانمث لو زاد يف مكان

  ،له مثر عمله بالل بفعل الغاصب مماوكانت الزيادة واإل

                                                

. ١ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٣٧٣

الغصب  فيشمله ،كانا متساويني إذا القيمة مل تنقص أن لفرض،  فالظاهر تدارك الزائد للناقص

، يفوت املغتصب شيئاً بنظر العرف حيث مل، )٢(العوضى فوا املغتصب أعطوملفهوم  ،)١(كله مردود

  . رش الذي هو أمر خارجيمن األ بل هذا أوىل

بعض أفراد القطيع هزلت ن إ مث، ألفاًى اغتصب قطيعاً يسو إذا فيما يكون كذلك أن يبعد بل ال

 ،صب بفعل الغاأيضاًوكان السمن ،  فرد القطيعأيضاًألفاً ى القطيع يسوحيث إن ، وبعض أفرادها مسنت

كان للغاصب فله  إذا أما، شأن للغاصب فيه ال أنه فقد تقدم ،كان بفعل اهللا سبحانه وتعاىلإذا ألنه 

  . سعيه

  

                                                

. ٣ ح من كتاب الغصب١ الباب ٢٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



٣٧٤

يتجدد من  وما، يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه ميلك املشتري ما ال(: قال يف الشرائع ):٣١مسألة (

 إىل القيم من حني قبضهى  العني بأعلنم تلف يف يده ض فإن،يزداد من قيمته للزيادة صفة فيه وما منافعه

   .ىانته )مل يكن مثلياًن إ حني تلفه

 إىل نقل امللك من مالك ألن ، يف عدم ملك املشتري بشراء فاسدإشكال ال(: وقال يف املسالك

وتسميته ، أصلهى مل حيصل فامللك باق عل فما، أسباب نصبها الشارع وحدود حدهاى آخر موقوف عل

  . الصحيحى عل إالّ يطلق فالبيع حقيقة ال وإالّ ،لشراء مشترياً جماز حبسب الصورةتقدير فساد اى عل

ما أخذت  اليدى علولعموم ، نه قبضه ليكون مضموناً عليه كذلكفأل، وأما كونه مضموناً عليه

صح انتقل  والبيع لو، كان مضموناً بصحيحه يضمن بفاسده ما أن وللقاعدة املشهورة، تؤديه حىت

  . آخر كالمه إىل ،)كون تلفه من ماله فيكون يف فاسده كذلك  مبعىن،املشتري إىل بيعضمان ال

 ا فإ،يسبب االنتقال كسائر العقود الفاسد ال إذ ،ذكره أما عدم ملك املشتري فواضح ملا: أقول

يف ى ولذا ادع، يقاعات كالطالق والعتق الفاسدينوكذلك يف اإل، تؤثر أثرها كانت فاسدة الإذا 

  .  فيهإشكال خالف وال ال أنه واهراجل

  . يكون مغروراً اانية حىتى ومل يدخل عل، مال غريه ألنه وجه الضمان ومنه يعلم

 ذإ، كل ذلك حمل نظر، القيمى وزيادة الصفة فيه وضمانه بأعل يتجدد من منافعه ضمانه ما نعم

 من يشتري شاة بدينار  فإن،هو مغرورف، الضمانى عل اانية الى كل ذلك دخل عل إىل املشتري بالنسبة

 إىل ارتفعت القيمة أو صفةً مسناً أو  زادفإذا، قبال الدينار فقط تكون الشاة يف أن ىدخل عل أنه معناه

  دينارين 



٣٧٥

  . كثريكون ضامناً بقدر دينار ال األ أن كان الالزم، أيضاًمل تنخفض  أو بل، خنفضتمث ا

يوجب ضمان   بالفساد ال جاهالًأيضاًوكون البائع  ،)٢(غرورخمصص بدليل ال )١(اليدى علودليل 

املال  أن  زعم الغارفإذا، كما ذكرناه يف بعض املسائل السابقة، أيضاً الغار قد يكون جاهالً إذ ،املشتري

 املالك من املغرور ما أخذ إذا ار فيماغال إىل ه يرجع فإن،املغرور هدية وأتلفه املغرور إىل فقدمه، مال نفسه

  .  دليل الغرور الشامل لصوريت علمي الغار وجهلهطالقإل، أتلفه

صالة أل(: يتجدد من منافعه بقوله حيث علل ضمان ما، وجه النظر يف كالم اجلواهر ومنه يعلم

 :يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه بقوله وعلل ضمان ما، ) وغريهااليدى علالضمان املستفاد من عموم 

بأنه مثل املغصوب الذي (القيم ى وعلل الضمان بأعل، )حكام املغصوبة يف هذه األهو حينئذ كالعنيإذ (

، تقدير صحة البيعى عل الّإ يف قبضه ذنأاملالك مل ي أن  كذلك عند املصنف وغريه باعتبار،عرفت حكمه

   .ىانته )فبدونه يكون موضوعاً بيده بغري حق

يقال يف  أن  بل ميكن،ه هو احملكم يف املسألة فإن،تالئم دليل الغرور ن كل هذه التعليالت الإف

 يضمن بصحيحه ال  كلها مشمولة ملا ال:القيمى وزيادة القيمة لزيادة الصفة وأعل املتجدد من املنفعة

كانت املعاملة  إذا منا يضمن بأصل العني فيماإو، مور املشتري ال يضمن ذه األ فإن،يضمن بفاسده

  . يكن ضامناً هلا مل أيضاً كانت فاسدة فإذا ،صحيحة

                                                

. ١٢ ح من أبواب الوديعة١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(

. ٦ ح من كتاب العيوب يف النكاح١ الباب ٦٠٣ ص٢ ج:ركداملست) ٢(
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جارة كاإل، وحال الطرفني يف سائر املعامالت، البائع من الثمن إىل انتقل حال ما ومنه يعلم

  . املالك يف الكل واحد ألن ،والصلح واملضاربة واملزارعة واملساقاة وحنوها

نه أب بتفسري الغصى هذا يتم عل(: القيمى وقال يف املسالك عند قول الشرائع بالضمان بأعل

بتقدير علمه بالفساد  إالّ ،يتم كونه غاصباً اعتربنا العدوان مل أما لو، مال الغري بغري حقى االستيالء عل

يضمن القيمة  أنه والوجه حينئذ، فليست يده يد عدوان يجهل املشتر أو مع جهلهما إذ ،وجهل البائع

   .ىانته )ه كذلك مطلقاً بطريق أوىلكان احلكم في وإالّ ،نقل يف الغاصب مطلقاً كذلك ملن إ يوم التلف

 أن ملا عرفت من، أيضاًتقدير العلم ليس بغاصب ى علنه إ :فيه(: وأشكل عليه اجلواهر بقوله

  . )الظاهر غريه

تقدير علمه بالفساد وجهل البائع ى عل ذإ، ذكره املسالك القاعدة ماى بل مقتض، وفيه نظر: أقول

 إذا فهو كما، مال الغري بغري حقى هو االستيالء عل مناإ الغصب فإن ،قاهر غريه ألنه ،أيضاًيكون غاصباً 

  . ه غاصب ملاله فإن،إليه مشتبه يف تقدمي ماله اًزيدن أ و،مال زيد أنه وعمرو يعلم، قدم زيد ماله لعمرو

يضمن املشتري زيادة الصفة وزيادة  ال أن فأوىل وأما يف صورة علم البائع بالفساد وجهل املشتري

املشتري مطلقاً ى القيم على فلم يعلم وجه جعل الشرائع أعل، من غره إىل مغرور فهو يرجع ألنه ،القيمة

  .أيضاًالشاملة هلذه الصورة 

صدق  إذا بل، يكون عاملاً أن يلزم الغار ال أن سبق قد إذ ،وكذلك احلال يف صورة جهلهما بل

   .ويكون الغار ضامناً، الغرور يف طرف صدق الغار يف طرف آخر
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   .)١(من غرهى املغرور يرجع عل: )صلى اهللا عليه وآله( وقد تقدم رواية احملقق الثاين عن النيب

ى السوم عل أو قبض بالبيع الفاسدأو ( :فقد نقل مفتاح الكرامة عند قول القواعد، وكيف كان

 كل ما أن وهي، رةدليله القاعدة املشهوألن ( :ردبيلي التأمل يف الضمان قائالً عن املقدس األ)إشكال

مث  ،)أخذت اليد ماى علوكذا ، واضح ذلك غرين إ :وقال، يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس

بل يأخذوا بطرفيها يف أبواب العقود الالزمة بل اجلائزة ، القاعدة ال أجد فيها خمالفاً(ردبيلي بأن رد األ

  .ىانته )٢()مسلمة

بل ، اليدى علالضمان ليس خاصاً بالقاعدة وى الدليل علن  أ إىلمضافاً، وهو كما ذكره املفتاح

  . ذلكى  اليت تدل علدلةتقدم مجلة من األ قد

 بل قاعدة ما، غري ظاهر الوجه يضمن وقاعدة اليد جعله التقابل بني قاعدة ما أن  إىلضافةهذا باإل

لفاسدة املقرونة بالقبض ثبات الضمان يف العقود اإالقاعدة  معىن إذ ،قاعدة اليد إىل يضمن مستندة

ى ضمان العوضني على قدام من املتعاقدين علإ أنه العقد الفاسد باعتبار إىل نسبة الضمانن أ و،قباضواإل

  . ذلك احملقق الرشيت وغريه إىل  كما أشار،يعد معه التسليم والتسلم من موانع تأثري اليد وجه ال

  . خمرج فتؤثر أثرها وال، شاملة للمقام )٣(قاعدة اليدن إ :ن شئت قلتإو

  

                                                

. ٦ ح من أبواب العيوب يف النكاح١ الباب ٦٠٣ ص١٢ ج:املستدرك) ١(

.٥٠ ص١٨ج: ةمفتاح الکرام) ٢(

. ١٢ ح من أبواب الوديعة١ الباب ٥٠٤ س ١٢ ج:املستدرك) ٣(
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ى بناًء عل، من غاصب ومل جيزى ولو اشتر(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٣٢مسألة (

غرم  إذا الغاصب بشيءى يرجع عل  وال،عرفت حسب ماى واملنافع عل جريان الفضويل فيه ضمن العني

ى ولكن للمالك الرجوع عل، غرور منه ال إذ ، ضرورة كونه كالغاصب حكماً،كان عاملاًن إ منهما

 منها كالً ألن ،املتجددة يف يد املشتري منها أيهما شاء يف املطالبة بالعني ببدهلا ومنافعها وصفاا حىت

  . اً بقسميهإمجاع و كتاباً وسنةًدلةذلك من األ وغري املغصوب مردودو أخذت اليد ماى علمصداق 

املشتري الذي استقر الضمان عليه بالتلف يف ى رجع الغاصب عل الغاصب بالبدلى ن رجع علإف

 الستقرار ،الغاصب بشيءى يرجع عل املشتري مل أي رجع املالك عليهن إ ولذلك، يده لعدم الغرور

   .ىانته )يديأوضحناه يف مسألة تعاقب األ كما، التلف يف يده املوجب للرجوع عليه

 هو غاصب حقيقة ال إذ ،غاصب حكماًبعد وضوح النظر يف قول اجلواهر ضرورة كونه كال: أقول

 إىل املشتري العامل له الرجوعن أ و، الفضولية املقررة يف حملهاأدلةأجاز املالك صح البيع بن إ نهأو، حكماً

ذا  إفهو مثل ما،  للمال بالباطلأكله له أكلف، ه مطلقاًأكليبح له  ه مل فإن،الغاصب بالثمن الذي أعطاه

وكذلك يف .  للمال بالباطلأكالًولذا كان ،  املالأكل املالك مل يبح له  فإن،قامره فقمره فأعطاه ماالً

 ،بواب واحداملالك يف كل هذه األحيث إن ،  بعنوان احلرامىموال اليت تعطباب الربا وغري ذلك من األ

   :حيث قال، يعرف وجه النظر يف كالم املسالك

  ، ت يدهاملشتري مبا استقر تلفه حتى  طلب البائع رجع علفإن(
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لو كان قبل بيعه قد  نعم. كانت تالفة باستقرار التلف يف يدهن إ وبدهلا، كانت باقيةن إ وبالعني

نقصت يف يده نقصاناً مضموناً  أو ،زمان ميكن استيفاء شيء منها فيهى مض أو ،شيئاً من املنافع استوىف

املشتري بشيء من ى رجع علن  وإ،عوداً أو املشتري ابتداًءى يرجع به عل أن اختص بضمانه من غري

كان ن إ البائع بالثمنى وال يرجع عل، ما يف حكمه يف يده أو ،البائع باستقرار التلفى مل يرجع عل ذلك

مع علمه بأنه مل  ألنه ،له يسلم كان يف مقابله عوض مل وإن ،تالفهإ  له يفذنأقد سلطه عليه و ألنه ،تالفاً

ففي رجوعه ، كان الثمن باقياً وإن ،ذلكى  علمجاعولإل، اناًيسلم له العوض يف حكم املسلط عليه جم

  : عليه به قوالن

ياه عاملاً إعطائه إنه ب وأل، عدم الرجوع:مجاععليه يف التذكرة اإلى بل ادع، شهروهو األ: أحدمها

 ،عطاء العني من غري عوضإ إالّ هلا ال معىن ذإ ،ياهإهبته  بعدم عوض حقيقي يف مقابلته يكون يف معىن

  .وهو متحقق هنا

ى يدل عل وهو قوي لعدم وقوع ما، وللمصنف يف بعض رسائله قول جبواز رجوعه به حينئذ

 أما ،مينع الرجوع بعوضه أنه التصرف فيه غايتهى وتسليطه عل، ملك مالكهى  علهصالة بقائأو، التمليك

ن إ وبدله، كان باقياًن إ من كانت العني باقية يف يده ردها وأخذ الث فإنن كان جاهالًإو .مع بقائه فال

   .ىانته )كان تالفاً لظهور فساد العقد املوجب لتراد العوضني

البائع ى بل له الرجوع عل، باقياً سواء كان الثمن تالفاً أو، البائع إىل وجه لعدم الرجوع ذ الإ

خذ عليه يط اآليكون موجباً لتسل ال  باطالًى املال الذي يعط فإن،بالثمن قبل رجوع املغصوب منه عليه

  قصد اانية  إالّ إذا ،مطلقاً
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  . قصد كذلك ال أنه ومن الواضح، واهلبة

  . لتنيأفال حجية فيه يف كلتا املس، ظاهر االستناد أنه  ففيهمجاعأما اإل

: ذكره هنا من املسالك قال أخذ ما أنه والظاهر، مجاعاجلواهر اإلى ومنه يعلم وجه النظر يف دعو

   .ىانته )اً عقوبة لهإمجاعبالثمن مع تلفه  الغاصب مع علمه حىتى شتري علرجوع للم بل ال(

بل قبل ، القاعدة الرجوع قبل التلف وبعدهى هذه العقوبة بعد كون مقتضى دليل عل أي نهإف

علم بعد  أو ،شيئاً مغصوباً مع علمه بأنه غصبى  اشترفإذا، عرفت  كماأيضاًرجوع الغاصب عليه 

وال حق للبائع يف استرجاع ، البائع يف الثمن إىل  يف يده كان له احلق يف رجوعهوالعني، غصب أنه ذلك

  . مالكها إىل رجاعهاإالعني املغصوبة صار مكلفاً بى املشتري بوضع يده عل إذ ،العني املغصوبة

البائع ى  بالغصب رجع علكان املشتري جاهالًوإن ( :وجه النظر يف تقييد الشرائع بقوله كما يعلم

   .ىانته )لظهور فساد العقد املوجب لتراد العوضني(: وتعليل اجلواهر له بقوله، )دفع من الثمن مبا

أعطاه  احلق يف استرجاع ما له أن يف، ال فرق بني جهل املشتري وعلمه أنه عرفت من ما ذ فيهإ

ياه إ البائع أكلو، ناًومل يسلط البائع عليه جما، الثمن مثنه ألن ،ال سواء رجع عليه املغصوب منه أو، للبائع

  . كان باقياً إذا وعينه، كان تالفاً إذا  فعليه بدله، بالباطلكلمن األ

كان عوض العني بقدر الثمن ن إ بأنه( :وتبعه اجلواهر، جمال لقول املسالكى يبق ال أنه ومنه يعلم

  الغاصب ى ففي رجوعه عل كان أزيد وإن ،فذاك
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يكون العني من  أن ىوقد شرع فيه عل، راء عقد ضمانالش أن من، بالزيادة عن الثمن وجهان

وهو يقتضي ، يكون اموع يف مقابلة الثمن أن ىومن دخوله عل، كان الشراء صحيحاً وإن ضمانه

 )يوهذا قو،  أخذ منه عوضه رجع بهفإذا، ياه بغري عوضإه ؤعطاإف، التربع به كون الزائد عليه يف معىن

   .ىانته

  . ملك املشتريى والثمن عل، ملك املغصوب منهى بل بقيت العني عل، ذ البيع مل يؤثر شيئاًإ

فرق يف حق املغصوب منه يف  فال، يف صورة جهل املشتري تدخل قاعدة الغرور يف املسألة نعم

 أو وبني حصول الزيادة املتصلة، بني ارتفاع القيمة واخنفاضها، بدله واملشتري يف مثنه أو، بدهلا عينه أو

  . دمهاملنفصلة وع

 كانت الزيادة ،زاد الثمن بسبب عمل البائع أو ،زادت العني بسبب عمل املشتري إذا نعم

  كانت العني املغصوبة شاة ومسنت بفعل املشتريفإذا،  سعيه ونتيجة مالهإنسانلكل  ألن ،مشتركة

صاحب  أي ،ما متشاركان يف هذه الزيادةأالعرف ى ذا رأإو، ولدت إذا وكذلك، كانت الزيادة له

قرر يف   كماأيضاً املال  فإن،حسب مال هذا وسعي هذاى قسمت الزيادة بينهما عل، الشاة واملشتري

وقد تقدمت هذه ، ومن املشتري بعمله وسعيه، فكان العمل من صاحب الشاة بشاته، حمله عمل متراكم

  .املسألة يف بعض املباحث السابقة

، مغرور ألنه ،أخذ منه املغصوب منه البائع مبا  إىلولو أتلف املشتري الزيادة كان له الرجوع

  . من غر إىل املغرور يرجعو

  ، والبائع جاهالً ذا كان املشتري عاملاً إوهو ما، ومنه يعرف العكس
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ى ه ال حق للمشتري يف الرجوع عل فإن،وأتلفها البائع ،منفصلة أو وقد زاد الثمن زيادة متصلة

 أن حيث تقدم، بل وكذلك صورة جهلهما معاً،  مغرور وقد غره املشتريالبائع ألن ،البائع بتلك الزيادة

الزيادة اليت  إىل  تشمل البائع اجلاهل بالنسبةهمن غرى املغرور يرجع علفقاعدة ، ملخيتص بالعا الغار ال

  .  جاهالًأيضاًكان املشتري  وإن ،أتلفها

  . ليهإرجع  الثالث فيما إىل ولو كان الغار ثالثاً رجع املغرور

الغاصب الستقرار ى املشتري مل يرجع على رجع علوإن ( :اجلواهر قال عند قول الشرائعن إ مث

زمان ميكن استيفاء ى مض أو ،نافعشيئاً من امل كان قبل بيعه قد استوىف لو نعم: (ىانته )التلف يف يده

املشتري ى ع به عليرج أن من غري، نقصت يف يده نقصاناً مضموناً اختص بضمانه أو، شيء منها فيه

   .ىانته )ابتداًء أوعوداً

زمان ميكن استيفاء شيء منها ى مضأو ( : قولهإطالقيف  الّإ، القاعدةى ذكره هو مقتض ما: أقول

 )٢(الغصب مردود و)١(اليدى علفقد تقدم لزوم صدق ، مطلقاً ليس ذلك مما يكون ضامناً إذ ،)فيه

مكانه إوكان ب، مثالًجرة بسبب الكساد أمل تكن للدار إذا  كما،  مل يصدق مل يضمنفإذا، أشبه وما

صورة  إىل ولعل اجلواهر نظر، كان ضامناً استوىف إذا نعم، وجه لضمانه ه ال فإناالستيفاء ومل يستوف

  .املنافع املهدورةى أشبه عل صدق احلق واملال والغصب وما

  وللمالك (: الشرائع قالن إ مث

                                                

. ١٢ح  من أبواب الصلح١ الباب ٥٠٤ ص١٢ ج:املستدرك) ١(

. ٣ ح من األنفال١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(
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 ولو ،مضموناً قبض ذلك ألنه الغاصبى يرجع بذلك عل وال، قيمةًأو  مثالًما إمطالبته بالدرك 

  ).طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على املشتري

 أو مثالًضمان للشيء  ويده يد ،الذي هو غري مغرور بالنسبة إىل ذلك( :وعلق عليه اجلواهر بقوله

كون ى قدامه علإ وهذا معىن، به يف عدم رجوعه إشكالكما ال ، فسد البيع بفساد صيغة وحنوها  لوقيمةً

   .ىانته )ذكره ما العني مضمونة عليه ال

بقدر ما أقدم من  الّإفال شيء عليه ،  صدق عليه الغروراملشتري لو كان جاهالً أن ويرد عليه

كان  وإن  بل،كون غاره عاملاً أن املغرور ال يلزم أن ملا سبق من، جاهالً أو سواء كان البائع عاملاً، الثمن

بكر ى رجع عمرو عل إذا ه فإن،الطعام لنفسه أن بكر وهو يزعم إىل م زيد طعام عمروقد إذا كما ،اهالًج

  . غره زيد بسبب ما إىل بقيمة الطعام كان له احلق يف الرجوع

ى فوات العني الذي قد قدم على ضمانه للمثل والقيمة أمر زائد علن إ :الروضة يولذا قال يف حمك

وقد حصل يف ، فالزائد مبرتلة ما رجع عليه به، من البائع بكون اموع له بالثمن وهو مغرور ،ضمانه

جتدد بعده  أما لو، الثمن موجودة حال البيعى كانت الزيادة عل إذا هذامن  بل أوىل، مقابلته نفع

له ودخو، لغرورهى وقاألى حصل له نفع يف مقابله عل  كغريها مماأيضاًا  فريجع، فحكمها حكم الثمرة

  . يكون ذلك له بغري عوض أن ىعل

مل  إذ ،)قبض ذلك مضموناًألنه ( :ومنه يعلم وجه النظر يف قول الشرائع حيث تقدم عنه قول

  . والكالم يف الزائد،منا قبض بقدر الثمن مضموناًإو، يقبض املشتري الزائد مضموناً

   أيضاًقول اجلواهر املتقدم الذي هو غري مغرور  أن كما



٣٨٤

ولذا كان قول اجلواهر يف رد الروضة بضرورة كون ، مغرور كما عرفتحيث إنه  ،غري ظاهر

، كون البيع عقد ضمان كما عرفت هو معىن ذإ، مطلقاً تقدير صحة البيع الى منا هو علإقدام املزبور اإل

  .  دليل الغرورإطالقغري ظاهر بعد 

املشتري رجع ى  رجع عل فإن،رياملشتى يكن قرار الضمان عل مهما حتقق الغرور ملنه إ :واحلاصل

  .املشتريى الغاصب مل يكن له الرجوع على رجع عل وإن ،الغاصبى هو عل

وما مل يغرمه املشتري من ما مل حيصل له يف مقابلته نفع كالنفقة (: ولذا قال بعد ذلك الشرائع

  . )البائعى والعمارة فله الرجوع به عل

منا جاء الضرر من تغرير إو، كون ذلك له بغري غرمي أن ىدخل علألنه ( :وعلله اجلواهر بقوله

 معللني له بالغرور الذي هو السبب ،رش نقصانه وظاهرهم عدم اخلالف فيهأولذا القول يف ، الغاصب

   .ىانته )غريه مما هو أضعف منهى للضمان مقدماً عل ياملقتض

الضمان بقدر الثمن  منا هوإن  والضما، هلماملالغرور شا إذ ،نه مل يظهر وجه الفرق بني املسألتنيإف

:  حيث أشكل يف املسألة الثانية بقوله، ولذا الذي ذكرناه جعل اجلواهر املسألتني من باب واحد،أزيد ال

حاطة مبا ذكرناه من منع عليك وجهه بعد اإلى خيف كان للنظر فيه جمال ال وإالّ ،اً فذاكإمجاعن مت  إوهو(

كون البيع عقد  اقتضاء معىن إىل مضافاً، مباشرة املشتريى دم علوجه يقى مثله سبباً يقتضي الضمان عل

   .ىانته )أيضاًالوجه الذي ذكرناه ذلك ى ضمان عل

 بني ما لو كان الغاصب مع علمه بالغصب معتقداً دخول حكامفرق فيما ذكرناه من األ النه إ مث

دولة اليت تأخذ الضرائب  كال، بأن يكون الغصب عنده من اململكات،املغصوب يف ملكه بسبب الغصب

  مل يكن كذلك بأن كان معتقداً عدم دخول  وبني ما، موال تصبح ملكهااأل أن ا تزعمحيث إالظاملة 
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  . مثنه نوع سرقة واغتصاب من أموال الناس باإلأمنا علم بإو، املغصوب يف ملكه بسبب الغصب

 أن  أو، بيع املغصوب غالباًفرق بني كون بيع الغاصب لنفسه كما هو املتعارف يف ال أنه كما

  . شامل لكل الصورصحاب كالم األ فإن،جازةيكون البيع للمالك لتوقع اإل

نه  أ ما لو باع لنفسه وباعتبارصحابولعل املراد يف كالم األ: خالفاً للمحقق الرشيت حيث قال

 قييد التوجه هلذا ال ال إذ ،كالبيع نيابة عن املال أو ،نه مال الغريأصورة البيع معترفاً ب  ال،كسائر أمواله

  .همإطالق بعد صحابمالكاً وال استفادة من كالم األ

وعلم البائع دون ،  من علمهما وجهلهما،ربع للمسألةومن كل ما تقدم ظهرت حال الصور األ

  . فيما أخرجه الغرور إالّ القاعدة الضمانى مقتض أن ظهر أن كما،  والعكس،املشتري

صل كان األ، وأنكر املشتري، كان عاملاً بالغصب فالضمان عليه أنه ملشترياى البائع على ولو ادع

  .ىمنا عليه احللف فقط يف صورة الدعوإو، صالة عدم العلمعدم ضمانه أل

  . عدم علمهم بعلم مورثهم بذلكى مات املشتري كان لورثته احللف عل إذا وكذلك

 الدار ومثرة الشجر والصوف  كسكىن،فعأما ما حصل للمشتري يف مقابلته ن(: الشرائع قالن إ مث

فيكون   ومباشرة املشتري مع الغرور ضعيفة،تالفسبب اإل ألنه ،غري فقد قيل يضمنه الغاصب ال، واللنب

أما الغاصب فلمكان ، إلزام أيهما شاءوقيل له ، كما لو غصب طعاماً وأطعمه املالك ،ىالسبب أقو

املشتري الستقرار التلف ى الغاصب رجع على  رجع عل فإن،تالفوأما املشتري فلمباشرة اإل، احليلولة

  املشتري مل يرجع ى رجع عل وإن ،يف يده
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   .ىانته ) أشبهاألولو، الغاصبى عل

 إذا لكن،  اليد وغريهأدلة إطالق باعتبار أيهما شاءى للمالك الرجوع عل أن القاعدةى لكن مقتض

 ،الغاصب الغارى املشتري رجع على رجع عل إذا اأم، املشتري املغرورى الغاصب مل يرجع على رجع عل

  . يالزم العلم الغرور ال أن  ملا ذكرناه سابقاً من،أيضاً كان الغاصب جاهالًوإن 

املشتري باعتبار حصول التلف يف ى قلنا جبواز رجوع املالك عل لو(ولذا أشكل عليه اجلواهر بأنه 

تكون هذه املنافع له جماناً من غري دفع  أن ى عله أقدم فإن،الغاصب للغرورى يده كان له الرجوع عل

عدم  إىل يلكن لعل خالفهم هنا يؤم، ه فرجع املالك عليهأكل طعام الغري وإليهقدم  فهو كما لو، عوض

 أكلعظم من أب ليس هو إذ ،مدخلية حلصول النفع يف مقابلته فال وإالّ ،حتقق قاعدة الغرور يف املقام

   .ىانته )الغارى قراره عل أو ومع ذلك جزم بكون الضمان، ليهإاملغرور الطعام الذي قدم 

رجع املالك عليه من  الغار لو إىل كلما حصل الغرور كان للمغرور الرجوع إذ ،ه كما ذكرهفإن

  . غري فرق بني الصور

ذكرناه من منع حتقق الغرور  منا املتجه ماإ(: ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره اجلواهر أخرياً بقوله

باجة فعله من حيث اانية ابتداًء كاإلى يترتب فعل الغري عل املسلم منه ما ذإ، الذي يترتب عليه الضمان

زعم كونه مالكاً احلاصل من وقوع عقد ى عل خبالف ترتب فعل املشتري هنا، واهلبة والعارية وحنوها

  .ىانته )فتأمل، البيع مع البائع خصوصاً مع جهل البائع باحلال كاملشتري

جارة إحناء املعامالت من صلح وأوال فرق يف ذلك بني كل ، دليل للفرق بعد حصول الغرور الإذ 

  . ورهن بشرط التصرف وغريهاومشاركة وبيع ومزارعة ومساقاة 
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الزرع والفرخ : قيل، بيضاً فاستفرخه أو، غصب حباً فزرعهإذا ( :قال يف الشرائع ):٣٣مسألة (

  . )وهو أشبهللمغصوب منه : وقيل، للغاصب

،  وابن محزة يف الوسيلة،من غصب اخلالف واملبسوط يللشيخ يف احملك األولالقول : أقول

نه إ بل عن اخلالف، مثلها قيمتها أوى يلزم الغاصب سو له بأن عني املغصوب قد تلف فال واستدلوا

  . فهبل املعلوم خال، الزرع هو عني احلب مكابر وإن الفرخ عني البيضن إ من يقول: قال

فرخ فهو  أو زرع إذا والبيض والبذر: (فقد قال مفتاح الكرامة عند قول العالمة ،وأما القول الثاين

وهو املذهب كما ، أيضاًخالف كما يف الثاين  وبال، اً فيهما كما يف الناصرية والسرائرإمجاع( ):للمالك

ى وعليه الفتو،  كما يف الدروسمن سبق الشيخى وفتو، وهو املعتمد عندنا كما يف التذكرة، يف الغنية

واملبسوط يف  ى،وهو خرية اخلالف يف باب الدعو، كثر كما يف جامع القاصدوعليه األ، كما يف التنقيح

س واللمعة وع والنافع وكشف الرموز والتذكرة والتحرير والدرئوغصب السرائر والشرا ،باب العارية

  . انتهى )ترجيح يف الكفاية وال: قال ،يعلأيب عن  ي وهو احملك،وجامع املقاصد واملسالك والروضة

تغريت الصورة اليت  وإن باستصحاب امللك هلما( ،كما تبعه غريه، واستدل له يف اجلواهر تبعاً لغريه

ذلك من دون  إىل امللك لو فرض استحالتهماى  يف بقائهما علإشكال ولذا ال، ليست عنوان امللكية

بل من ، ذلك كتغيري صفات الشيء من السمن وحنوه إىل  ضرورة كون االستحالة بالنسبة،غصب

الشيخ ن إ قيل حىت،  عن امللك بقطع الغاصب له قطعاً متعددةمثالًالقطعيات عندهم عدم خروج الثوب 

   .ىانته )بصدق اسم التلف عليه أوىل أنه نفسه من املصرحني بذلك مع
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 إذا اشتراك الغاصب مع املالك فيمااعدة قالى مقتض أن عرفت يف بعض املسائل السابقة لكن قد

وقد تقدمت هناك ، أحدمها به وجه الستبداد فال، هذا وأصل ذاك يالشيء من سع ألن ،زادت القيمة

  . تكرارها إىل داعي ذلك فالى بعض الروايات الدالة عل

 غسل الثوب الغاصب إذا فهو كما، الكل للمالك أن القاعدةى مل ترتفع القيمة كان مقتض لو نعم

أو جمففة غصبها الغاصب  إذا  يف مثل النطفةأيضاًوقد ذكرنا مثل ذلك ، مبا مل يسبب ارتفاع قيمة الثوب

صنعه  إذا وكذلك يف الطني، حبله الغاصبأكان احليوان للمالك و أو ،طرية وجعلها يف رحم حيوانه

  . مثلةغري ذلك من األىل  إ، الغاصبأرض أو هأرضبآالت املغصوب منه داراً يف  بىن أو، آجراً أو فخاراً

وعدم الزيادة وعدم النقيصة ،  والنقيصة عليه،سعيه ألنه ،زاد إذا ن يف الكل الزيادة للغاصبإف

  . املالكى يستوجب الرد عل

أنه و ،تقدم ماى كان املشهور بينهم ذلك عل وإن ،وجه لقول مفتاح الكرامة ال أنه وبذلك يظهر

 ألن فرسه للمالك وشاتهى نزاه علأغصبه و إذا  نطفة الفحلمناءبأن  يصح االستشهاد لكالم الشيخ ال

القاعدة االشتراك كل بقدر حقه ى مقتضن أ و،النطفة هلا قيمة عرفية أن قد عرفت إذ ،قيمة هلا النطفة ال

  . خالف ذلكى أن يكون دليل عل الّإ، عرفاً

،  ذلك مل يكن له شيءاستفرخ بدون مدخلية الغاصب يف أو بيضاً فزرع أو غصب حباً إذا نعم

  . استفرخه كان الكل له أو زرعه إذا املالك أن كما

ولو نقصت قيمة اخلل ،  كان للمالكخالً مث صار ولو غصب عصرياً فصار مخراً(: مث قال الشرائع

  .وبذلك صرح غري واحد، )رشعن قيمة العصري ضمن األ
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  .ومن تأخر عنهمادريس إ به كالشيخ وابن صحاب صرح األ:بل يف مفتاح الكرامة

 مخراً مث يرجع ريالعصري الذي يص أن ذكرناه يف بعض املسائل السابقة من القاعدة ملاى وهو مقتض

  الدلةاأل إذ ،اخلمر إىل خترج عن ملك املالك بسبب االنقالب هذه اخلمر ال، كذلك غري العصري وخالً

  . كان املشهور يقولون به وإن ،تشمل مثل ذلك

نه  إيقال حىت، أنه خيرج عن ملكه مث يدخل يف ملكه  ال،خرباأل إىل األولالك من وعليه فامللك للم

  . ملكه إىل عودهى خرج عن ملكه فال دليل علإذا 

كان دفع  إذا وعدم دفع بدله، املالك يف حال مخريته إىل يدفع الغاصب بدله أن وعليه فال فرق بني

  . وجه احليلولةى البدل عل

 :ملك املالكى املشهور الذين أفتوا ببقائه على  علإشكاالً قول اجلواهر ومنه يعلم وجه النظر يف

بصريورته مخراً خرج عن ملك  أنه  ضرورة،إشكالخيلو من  فال وإالّ ، يف ذلك كلهمجاعمت اإلن إ :قلت(

ملك  إىل عودهى دليل عل  ال صار خالًفإذا، مبرتلته تلف أو ألنه ،املالك وصار يف ذمة الغاصب املثل

كل حال ى وعل، به وىلأيكون هو يف يده  أو ،إليهيكون من املباح ميلكه من يسبق  أن بل ميكن، ملالكا

   .ىانته )ملك املالك إىل عودهى فال دليل عل

 ويف وجوب الدفع ،مخراً ضمن املثل ولو غصب عصرياً فصار(: ويف كالم القواعد حيث قال

 يف يد خالً  صار فإن،إشكالفي وجوب رد املثل ف  يف يد املالكخالً  أوجبناه فصار فإن،إشكال

ولو غصب مخراً فتخللت يف يده حكم ا ، قصرت قيمة اخللن إ رش النقصانأالغاصب رده مع 

   .ىانته )وحيتمل للمالك، للغاصب
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وجوب دفع اخلمر ن إ يف الدروس( :إشكالويف وجوب الدفع : قال يف مفتاح الكرامة عند قوله

،  التخليلإرادةمكان وية إلاألول فيه قوة لبقاءن إ ويف جامع املقاصد ى،أقونه إ سالكويف امل،  أقربأيضاً

 لزوال حقه ،يتخذها للشرب أنه مل يعلم من حالهن إ وذلك، ا قبل دفع البدلإليهومن مث عاد ملكه 

 وجب ومن مث،  املسلم ال ميلك اخلمر فإن،خرج عن امللك أنه ووجه العدم، مثاإلى حينئذ ومعاونته عل

 يأخذها املالك ليمسكها حىت أن ويف التذكرة جيوز، حيضاوال ترجيح يف اإل ،ىو وهو أق،البدل تاماً

   .ىانته )تتخلل

  

 إرادةأما ، هذه مخر حمترمةحيث إن ، ذكره الشهيدان واحملقق الثاين القاعدة هو ماى ن مقتضإف

 كما يف ،ولة بينه وبني العمل احملرمحيث جيب احليل ى،خرأاملالك أخذها للشرب حراماً فذلك مسألة 

يسترجع غالمه ليفعل به  أو، اًإنسانيسترجع سكينه ليقتل به  أن  أرادفإذا ،كل عمل من هذا القبيل

منا من باب احليلولة دون وقوع إو، ليس ملكاً له أنه من باب ه له الؤعطاإجيز  أشبه مل ما حراماً أو

  . املنكر

فال ، إليه هذه مخر حمترمة وجب عليه رده  فإن،ه مخراً قابلة للخلغصب من إذا وكذلك احلال فيما

  . يغصب منه مخراً قابلة للخل أو،  مث يتخمريغصب منه خالً أن فرق بني

غصبه مخراً  إذا حنن فيه خيالف ما  مافإن( :ومنه يعلم وجه النظر يف قول مفتاح الكرامة حيث قال

 أطر مناإو، العصري كان مملوكاً ملن هو يف يده ألن ،عليه رد اخللجيب  ه ال فإن،حمترمة فتخللت يف يده غري

، مضمون بوجه وانتزاعه من يده غريله تكن مملوكة  ا مل فإ خبالف اخلمر،عليه مانع امللك فيزول بزواله

  يده   وختللها أحدث ملكاً جديداً ملن هي يف،غصباًى يسم بل وال



٣٩١

   .ىانته )بقائها يف يده التخليلإبى ن نوإ

  . وجه للقول بزوال احترام اخلمر القابلة للتخليل الإذ 

ولو غصب مخراً فتخللت يف يده حكم ا (: كما يعلم وجه احتمال القواعد يف قوله املتقدم

وية للمالك األولح حيث وجه احتمال املالك بقوله بثبوت يضاولعله مراد اإل، )للغاصب وحيتمل املالك

  .باليد بالتخليل

مذاقهم حيث ليس ى نعم عل. ويةاألوليقال ببقاء  حىت وجه للخروج عن امللك ال أنه تقد عرفإذ 

  .ويةاألولى مبلك تبق

جتعل غري  النية ال إذ ،ها يف يده للتخليل والعدمءبقاإنية املالك  أي ،مدخلية للنية ال أنه والظاهر

  . امللك غري ملك أو امللك ملكاً

 بالعالمة وبولده األوىل(: فقد قال يف مفتاح الكرامة، النيةى علمر ومنه يعلم النظر يف تعليقهم األ

، لكوا مستحقة ملن كانت يف يده ذه النية، خيتارا وجوب الرد للمالك ملكان سلطانه الثابت عليهاأن 

مراده نفيه بني  ألن بلغأ أو ،مجاعفيها اخلالف عن وجوب الرد للمالك يف اخلالف وهو كاإلى وقد نف

 إىل ،) وهو خرية املبسوط والسرائر وجامع املقاصد واملسالك،مذهبنانه إ :وقال يف التذكرة، املسلمني

  . آخر كالمه

،  آخرإنسان آخر وسقاه إنسان أرضغصب بذراً فزرعه يف  لو أنه تقدم فقد ظهر مما، وكيف كان

 ، الكل يف ذلك ملدخليةرضاملالك والغاصب والساقي وصاحب األ: ربعةكان احلاصل مشتركاً بني األ

  فإن، آخرإنسانعملها فرخاً يف ماكنة  أو ، آخرإنسانغصب بيضاً فاستفرخه حتت دجاجة  إذا كذلكو

  . الفرخ يكون مشتركاً بني الثالثة كل بقدر حقه

  



٣٩٢

   .ىانته )ه للزارعؤفالزرع ومنا، غرسها أو اً فزرعهاأرضلو غصب (: قال يف الشرائع ):٣٤مسألة (

ه له تبعاً ؤفنما، غرس فيها غراساً أو  املغصوبةرضزرع الغاصب األإذا ( :وقال يف املسالك

  . )أصح القولنيى صول وال ميلكه املالك عللأل

الغاصب نفقته عن العني اليت حيدثها  إىل يدفع أن يتخري املغصوب منه بني(: وقال ابن اجلنيد

  .يتركها له أن وبني، ويأخذها

م إذ قوم بغري أرضمن زرع يف : )صلى اهللا عليه وآله(  النيبرواية رواها عن إىل واستند يف ذلك

  .)١(وليس له من الزرع شيء، فله نفقته

، صلدليل ناقل عن حكم األى ه يتوقف علإذنومتلك مال الغري بغري ، والرواية مل تثبت صحتها

   .)٢(عن طيب نفس منه الّإ مسلم ئحيل مال امر الوعموم 

يقلعه  أو  بأن يكلفه القلع،ومل ينتفع بهنه ا أومل يبلغ وإن الغرس والزرعزالة إ رضملالك األ نعم

  . آخر كالمهإىل  ،))٣(ليس لعرق ظامل حق: )صلى اهللا عليه وآله(  لقوله،بنفسه مع امتناعه

عليه ن إ  بل يف التنقيح،بال خالف أجده فيه( :القاعدة مع الغض عن قول اجلواهرى مقتض: أقول

  . خلإ )مل جند خمالفاً يف ذلك منا إذ ،واليوم بل وقبل اليومني: قلت، يوم المجاععقد اإل

   وصاحب البذر رضالغرس يشترك فيها االثنان صاحب األحيث إن نه أ

                                                

. ١ ح من أبواب الغصب٢ الباب ٣١٠ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. ٣ ح من أبواب القصاص٣ الباب ٣ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح من أبواب الغصب٣ الباب ٣١١ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



٣٩٣

كان ثالث  إذا هناك أن كما ،كل بقدر حقه العريف، حدمهاال أل الغاصب الزارع يكون ملكاً هلما

ومن ، رضخر األومن اآل، بأن كان من أحدهم البذر، بعكان را إذا وكذلك، أيضاًكان شريكاً ى سق

  .  كما ذكروا يف كتاب املزارعة واملساقاة،ومن رابع العمل، ثالث السقي

  :  خمري بني أحد أمرينرضوعليه فمالك األ

  . الشجر والغرس لك وأعطين كرائي: يقول أن :األول

العريف يف  ألنه القاعدةى  مقتضوهو مع كونه، وأعطيك قدر حقك الشجر يل: يقول أن :والثاين

  . ذلك ي اجلمع بينهما يقتض،ورد عليه روايتان، مثال املقامأ

 رجل فزرعها بغري أرضى  عن رجل أت)عليه السالم(  أبا عبد اهللا سألت،ففي خرب عقبة بن خالد

أله  ،نفقت أما ي فزرعك يل وعلإذينزرعت بغري :  فقالرضبلغ الزرع جاء صاحب األ إذا حىت، هإذن

   .)١(هأرض كراء رضللزارع زرعه ولصاحب األ :)عليه السالم( فقال ،ذلك أم ال

  . )بل وموثق آخر، وحنوه موثق مساعة(: قال يف اجلواهر

 فزرع يف البستان وغرس خنالً، داراً وفيها بستانى كترا هي املوثق يف رجل :والرواية الثانية

عليه الكراء  :)عليه السالم( فقال ،ب الدار يف ذلكومل يستأمر صاح، وأشجاراً وفواكه وغري ذلك

كان استأمره فعليه الكراء وله  وإن ،ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل ويعطيها الغارس

   .)٢(ويذهب به حيث شاء، الغرس والزرع يقلعه

                                                

. ١ ح من كتاب الغصب٢ الباب ٣١٠ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح من أبواب الغصب٢ الباب ٣١٠ ص١٧ ج:وسائلال) ٢(



٣٩٤

يصلح  فال، صحاباأل خرب متحد قد أعرض عنهنه إ( :رد اجلواهر هلذا اخلرب بقوله أن ومنه يعلم

كان فهو ن إمجاع  خصوصاً واإل،غري ظاهر الوجه، ) السابقةدلة عن األاخلروج به عن العمومات فضالً

  . ذكروه ما إىل كما يظهر من كلمام يف االستناد، حمتمله ظاهر االستناد ال

صول املذهب أوفق ى هو عل( :بعد خرب عقبة بل وقد صرح اجلواهر ذا االستناد حيث قال

منا هي من املعدات كاملاء واهلواِء إ رضواأل،  ضرورة كون الزرع والغرس ملك الغاصب،اعدهوقو

 رضنتيجة األحيث إنه الغرس  أن العرف يرون أن مع، مل يعلم وجه هذه الضرورة إذ ،ىانته )وحنومها

  . والبذر ملك هلما

ه عرفاً فرق بني اهلواء فإن ، غري ظاهر الوجه)منا هي من املعدات كاملاء واهلواءإ رضاأل(: وقوله

يأيت  الشجر والغرس ال إذ ، فهما يصبحان جزءاً من الشجر والغرسرضأما املاء واأل، فاهلواء معد، واملاء

  .  والبذررضمنا من املاء واألإو، اعتباطاً

 يف إمجاع ال أنه هو أصح القولني مما يظهر منه مناإ للغاصب النماء أن وقد تقدم يف كالم املسالك

يف قبال العرف ويف قبال الرواية املقتضية للجمع الذي  ىوصغر ى كربمجاعفالتمسك باإل، ملسألةا

  .ذكرناه غري ظاهر الوجه

 أنه ومل يعلم، )صلى اهللا عليه وآله(  الرواية اليت رواها ابن اجلنيد عن النيب:ذكرناه يؤيد ما أنه كما

 نا نعلمأ  بضميمة،السند غري ظاهرحيث إن ، ت صحتهامل تثب أنه ولذا تقدم يف املسالك، من طرق العامة

  . تيةيف بعض املباحث اآل هناك رواية تأيت أن  كما،ليناإهناك كانت روايات بأيدي أولئك مل تصل أن 

   سألت:  قال،سابقاً عن هارون بن محزة مها ذكرناه روايتان ذكرناويؤيد ما



٣٩٥

فيغيب الرجل فيدع النخل ، خل يقطعه للجذوع عن الرجل يشتري الن)عليه السالم( أبا عبد اهللا

 إالّ أن شاء له احلمل يصنع به ما :)عليه السالم( فقال ،فيقدم الرجل وقد محل النخل، ئته مل يقطعيكه

   .)١(يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه

يدعه ف  الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع،)عليه السالم( عن الصادق، لهى خرأويف رواية 

  .)٢( ساقاه وقام عليهرضيكون صاحب األ إالّ أن هو له: قال ،فيحمل النخل

بل الكامن يف ذات ، املالك  وماءرضمل يسق مل يكن منو من األإذا  ألنه منا هوإوشرط السقي 

   .ولذا فهما شريكان،  وماء املالكرضه يكون النمو من األ فإنىسق إذا أما، الشجر ظهر

خسره الزارع  يرد مارض أن لصاحب األ أن من ي أيب علسقاط قولإميكن  ال أنه وبذلك يظهر

   :بل يف مفتاح الكرامة، منا يلزم تقييده مبا ذكرناه من التخيريإو، هإطالقى وميلك الزرع عل

ستاذ وابن والفاضل املقداد واأل كاملصنف يف املختلف ي أيب علمجاعة يف مسألة الصبغ قولى قو(

ينتقل  نه عني ماله فالأب خالفهى  واستدل عل،علي ولكن هنا يف املختلف خالف أبا. وحنن أيدناه، ختهأ

ميكن  حيث ال، بذلك إالّ ميكن التخلص منه ال أن ماإالصبغ  أن ولعل فرقه بني املقامني ...برضاه إالّ عنه

س  والزرع والشجر لي...حيصل التخلص بدون ذلك أن ماإو، حيصل منه شيء ال أو فصل الصبغ

  .ىانته ،)٣()صحاب األأدلة رضايع فكأن ذلك كله ال. فتأمل، كذلك

مع قوله يف ، تعجب الفاضل يف املختلف من خمالفة الشيخ البن اجلنيد يف الصبغ( :بل يف اجلواهر

  جابة عليه لو بذل صاحب املستعري للغرس بوجوب اإل

                                                

. ١ ح من بيع الثمار٩ الباب ١٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح من بيع الثمار٩ الباب ١٧ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

. ط احلديثة٣٦٨ ص١٨ج: مفتاح الكرامة) ٣(



٣٩٦

   .ىانته ) قيمة الغرسرضاأل

، خالفهى  علمجاع مما مل يظهر اإلدلةت من اجلمع بني األعرف القاعدة ماى فمقتض، وكيف كان

  . فتأمل،  حمل نظرصحابكانت خمالفة األ وإن الصناعةى هذا مقتض، اخلالفى دليل معتد به عل وال

ن إرض رش األأوطم احلفر و، زالة زرعه وغرسهإو، رضجرة األأوعليه (: مث قال الشرائع

  . )نقصت

  . )رش وطم احلفر واألضرجرة األأوعليه (: ويف القواعد

الوسيلة والغنية والسرائر  وخري يف املبسوط واألاألول بأنه صرح ب:وعلق عليه يف مفتاح الكرامة

  . رشاد والتبصرة والدروس وغريهاوالنافع والتحرير واإل

  . يف ذلك كلهإشكال خالف وال النه إ :ويف اجلواهر

من أخذ :  يقول)عليه السالم(  اهللاأبا عبدعت مس:  قال،العزيز بن حممد رواه عبد واستدل له مبا

: مث قال، ليس لعرق ظامل حق، صاحبها إىل ه ويسلم التربةءيرفع بنا:  قال،فيها بىن اً بغري حقها أوأرض

   .)١(احملشر إىل حيمل تراا أن اً بغري حقها كلفأرضمن أخذ  :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

 إذا لكن ذلك، أشبه استوفاها بالبناء والزرع والغرس وما ألنه ، فواضحضرجرة األأما أ: أقول

الدليل  إذ ،جرة عليه أجرة له عرفاً فال أ مما المثالً إنسانغرس شجرة يف بستان  إذا ماأ، جرةأكان له 

   ،)٢(ىيتو ال:  العامة مثلدلةهي األ

                                                

. ٣ حجارة من كتاب اإل٣٣ الباب ٢٨٣ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

.  من أبواب الشهادات٦ب  البا٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



٣٩٧

  .اتقدم مجلة منه أشبه مما  وما)١(يبطل حقوق املسلمني الو

  . الغصب كله مردود أن وقد عرفت،  غصببقاءن اإلزالة فألما اإلأو

  . أخذ الرد كماى ذلك مقتض ألن ،نقصتن إرض رش األأومنه يعلم وجه طم احلفر و

خاص  أو، يتضرر مل أو  فهل هي مطلقاً سواء تضرر الغاصب،زالةالكالم يف وجوب اإلى يبق نعم

 ال دليل  فإنيبعد التقييد لكن ال، طالقظاهرهم اإل ،هالًبصورة عدم تضرره فيما كان الغاصب جا

  . العزيز السابق فتأمل  مقيداً خلرب عبدضرر الذا قلنا بالتقييد كان إو، يةاألول دلةاألى  حمكم علضرر

الغاصب ى  قيمة الغرس مل جيب علرضبذل صاحب األ ولو(: فقد قال الشرائع، وكيف كان

   .ىانته ) قبوله ولو هبةرضصاحب األى جيب عل ب ملبذل الغاص وكذا لو، جابتهإ

  . )جيب القبول بالعكس مل أو رضولو بذل صاحب الغرس قيمة األ(: ومثله يف القواعد حيث قال

  . ) كاهلبةهغري بعوض أو(: وعلق عليه مفتاح الكرامة بقوله

يأخذ مال  أن ننسافال حق إل، أمواهلم وأنفسهمى الناس مسلطون على مقتض ألنه وذلك: أقول

ى عبارة عن تسلطه عل ألنه ، شيئاً باهلبةإنسانيدخل يف ملك  أن نسانحق إل ال  كما، آخر بعوضإنسان

خر ببيع حدمها يف جرب اآلحق أل فال، نفسهمأأمواهلم وى تسلط الناس على غريه وهو خالف مقتض

  . رضبيع األ أو الشجر

                                                

.  من أبواب عقد النكاح٦ الباب ٢١٠ ص١٤ ج:الوسائل) ١(



٣٩٨

 أو ، الشجر لك وأعطين كرائي:يقول املالك  أنالقاعدة التخيري بنيى مقتض أن قد عرفت نعم

 إىل كانت املسألة مشكلة وحباجة وإن ،اجلمع بني الدليلنيى مقض ألنه ،الشجر يل وأعطيك استحقاقك

  . التأمل والتتبع

 وهل له طمها مع كراهية ، بئراً كان عليه طمهارضولو حفر الغاصب يف األ(: مث قال الشرائع

ى والضمان يسقط عنه برض، ولو قيل للمالك منعه كان حسناً، ن درك التردينعم حتفظاً م: قيل ،املالك

  . )املالك باستبقائها

ينهاه املالك فيزول ضمان إالّ أن ( ):ولو حفر بئراً فله طمها(: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

  .السرائر والتحرير واملختلف والدروس وجامع املقاصد وغريها كما يف :قال، التردي

  . املالك أم مل يرض يرض، ينهه اه املالك أم مل، له طمها: ويف املبسوط والغنية

، فيلزمه الضمان يمة  أوإنسانيقع فيها  أن يأمن حفر يف ملك غريه فال ألنه :وقال يف املبسوط

  . أيرب أن والصحيح، ه فقوالنأ بر فإن،يربئه املالك من ذلك مل إذا هذا

ببقائها بعد  ياملالك رضن إ مث، حفر بئراً عدواناً يف ملك غريه لونه إ :وقال يف ديات املبسوط

 وهو يوافق ما، رشادوبه صرح يف ديات الكتاب والشرائع والتحرير واإل، احلفر العدواين سقط الضمان

  . آخر كالم مفتاح الكرامة إىل )هنا

  . غصبه رجاع املغصوب كماإى نه مقتضأما أصل الطم فأل: أقول

 أن  ميكنضرر الفدليل ، تضرر الغاصب اجلاهل بذلك لو أنه تقدم من  ماأيضاً هنا نعم يأيت

كما تقدم مثله يف صياغة ، ويكون الغاصب شريكاً مع املغصوب منه، يةاألول دلةاألى يكون حمكماً عل

  واين وصنع الباب من خشب األ



٣٩٩

 واملالك يف اجلميع ، باب واحدالكل من ألن ،مثلةوغري ذلك من األ، وصبغ الثوب وخياطته، الغري

  .  سعيهنسانلإلن أ و،هو دليل رد الغصب وعدم الضرر

 ،ليس له ذلك أن القاعدةى مقتض أن فالظاهر ،طمها مع كراهية املالك هل له أنه  إىلأما بالنسبة

  إىلضافةباإل، حتفظ من درك التردي أنه من) نعم (وما ذكر يف وجه، هإذنتصرف يف ملك الغري بغري ألنه 

اً إنسانيطلب املالك  أن أي فرق بني ذإ، وجه له ال أنه ،ىفيكون الدليل أخص من املدع، ليس مطلقاًأنه 

 يف األولضمان يف  ال فكما، املالك بذلكى حيفر عدواناً مث يرض أن وبني، هأرض أو حلفر بئر يف داره

   .ضمان يف الثاين صورة التردي ال

حفر البئر يف ملك الغري  له حىت مل جيز ،ي عقالئياً بالترد احتماالًاحتمل لو أنه القاعدةى نعم مقتض

، ي بئراًأرض احفر يف :طلبه املالك وقال إذا كما، يكون سبباً عرفاً ألنه ،مع طلب ذلك الغري احلفر

لو حفر بئراً هناك كان معرضاً لسقوط  أنه يعلم مما،  كانت غري مسورة وكانت معرباً للناسرضواأل

 طلبه ليحفر بئراً يف داره مع احتماله إذا أما، يعد سبباًحيث إنه ، تهءيوجب برا  طلب املالك الفإن ،املارة

  . يعد سبباً يف مثل ذلك ال ألنه ،مل يكن عليه شيء، بعض ضيوفه أو مثالًيسقط فيها ولده أن 

ار الشرائع حسن من اختياأل(: ويف قول اجلواهر حيث قال، خرومنه يعلم وجه النظر يف القول اآل

عتبار املا عرفت خصوصاً بعد ما مسعت سابقاً من النظر يف ، الضمان عليه يبق وإن هو القول بأن له منعه

ى  خصوصاً مع ابتداء احلفر عل، الضمانهينافي  الذي الدلة األطالقإل، العدوان يف الضمان بذلك

  ، ملتأخر مع التصريحاى يدفع السببية الشرعية الرض كما يف املقام الذي ال، العدوانية
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وجه للقول  ومن هنا ال. الضمان مع ذلكى  البقاء علإرادةتنايف  فضال عن جمرد الكراهة للطم ال

ميكن تغيريه عن الصفة اليت وقع  املاضي ال ألن ،يزيله براء البأن حصول الضمان لتعديه باحلفر واإل

  .ىانته )يصح جيب فال براء مما الإنه وأل ،براء منهيصح اإل ن الضمان ليس هنا للمالك فالوأل، عليها

 فال، املالكى  كما يف احلفر االبتدائي برض،يكون احلافر ضامناً املالك ال إىل مربعد تسليم األإذ 

  . جمال لالستصحاب

وكون الضمان ليس للمالك مدفوع بأنه سبب بعد ، املالكى املاضي يتغري برض أن وبذلك يظهر

  . مينع جيب حىت ال براء ماإوليس املقام من ، باًيكون احلافر سب فال، رضاه

 بل وال، املالك ياختاره املصنف من عدم جواز طمها مع  مااألقوى و(: ولذا قال يف املسالك

املالك له عن طمها لسقوط  ييزول بنه يودرك الترد، تصرف يف مال الغري عدواناً ألنه هإذنجيوز بدون 

 )اه زال املانع وإن ، له فعل وزال الدركإذن  فإن،ملالك يف الطم اذنأوحينئذ فيست، العدوان بذلك

   .ىانته

، ويل الغائب ألنه احلاكم الشرعي إىل فالالزم الرجوع، تعذر استيذان املالك لغيبة وحنوهان إنه إ مث

  .  بالطم بنفسه فذلك غري جائزرضيتصرف يف األ أن أما

ان املالك لغيبة وحنوها جاز له طمها حترزاً من الدرك ولو تعذر استيذ( :قول املسالك أن ومنه يعلم

ه جيوز له ذلك من  فإن،احلاكم ووكيله وعدول املؤمنني إىل مل ميكن الوصول إالّ إذا ،حمل نظر )املذكور

  ، باب احلسبة وحنوها
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 ألن ،جرةأجرة الطم لو كان له أعطائه إجبار الغاصب بإى ليس للمالك سلطنة عل أنه مث الظاهر

  .  كما ذكر ذلك احملقق الرشيت،جرة الرد أال، عادة املغصوب وردهإالغاصب ى واجب علال

عمراً وهو  ن يكون الذي يطم زيداً الأب، جبار الغاصبإليس للمغصوب منه  أنه الظاهر أن كما

  .فال حق له يف االختيار، كليهماى الرد الصادق عل الواجب هو إذ ،غريه بنفسه ال

احلاكم  إىل بأجري بعد الرجوع أو يطم بنفسه أن  كان للمالك،الطمى صب علولو مل يستعد الغا

  . احلاكم ويل املمتنع ال املغصوب منه ألن ،جرة من الغاصبيف أخذ األ

  . جرة من باب التقاص وحنوهيطم وله األ أن كان له، مل ميكن احلاكم وحنوه إذا نعم
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 كان حصوهلا  فإن،دم إالّ خترج  دار الحصلت دابة يفإذا ( :قال يف الشرائع ):٣٥مسألة (

كان من صاحب  وإن ،صاحب الدابةى ضمان عل وال، خراجبسبب من صاحب الدار ألزم باهلدم واإل

   .ىانته )ملصلحته ألنه ،مل يكن من أحدمها تفريط ضمن صاحب الدابة اهلدمن إ وكذا، الدابة ضمن اهلدم

 أو أدخلها بنفسه سواء،  بسبب صاحب الداريكون أن ماإ ألنه ،صور املسألة مخس: أقول

 أن ماإو، يكون بدون تفريط وسببية من أحدمها أن ماإو، يكون بسبب صاحب الدابة أن ماإو، بتفريطه

  . آخرإنسانيكون بسبب  أن ماإو، يكون بسببهما

  : ائلمل يرضيا فنذكره يف مس إذا أما، مكال فال، رضيا ببقاء الدابة يف الدار إذا ويف كل الصور

 أو تضرر دم احلائط وإن خراجعليه اإل أن والظاهر، يكون املدخل صاحب البيت أن :األوىل

  . نقض الباب

  .  وجهه ظاهر كما يف جممع الربهان:ويف مفتاح الكرامة

  .  فيهإشكال النه إ :ويف املسالك

  .رشاد وجامع املقاصدنص عليه يف املبسوط والتذكرة والتحرير واإل وقد

 لكن ينبغي، مساوياً أو أكثر أو اببيكون قيمة احليوان أقل من قيمة نقض ال أن فرق بنيمن غري 

حيث إن ، إليهدليل رد ملك الغري ى كان الضرر غري متعارف حمكم عل إذا ضرر الدليل ن إ :يقالأن 

 أن ميكن ال، كانت قيمة النقض مائة وقيمة الدابة عشرةمثالً إذا ، أمواهلمى سلطنة الناس على الرد مقتض

  ما قبول صاحب الدابة من بيعها إبل الالزم حينئذ ، يقال بوجوب النقض برد الدابة
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  . عطاء صاحب الدار التفاوت لهإمن ذحبها و أو ،ملالك الدار

  . ما ذكرناه إىل بانصرافه يقال إالّ أن ، كالمهمإطالقومنه يعلم وجه النظر يف 

،  لعدم العدوان منه:قول الشرائع املتقدمى علق علحيث ، طالقنعم صاحب اجلواهر صرح باإل

 ،مالكه إىل  ملا عرفت من وجوب رد املغصوب،مثالًكان غصباً من صاحب الدار للدابة  إذا وخصوصاً

  . ضعاف املغصوبأترتب عليه ضرر وإن 

ويف هذه الصورة يلزم مالحظة اجلمع بني احلقني وأقل ، يكون املدخل صاحب الدابة أن :الثانية

قد يوجب  إذ ،خراج واهلدمعطاء صاحب الدابة مثن اهلدم كافياً يف حقه يف اإلإوليس جمرد ، الضررين

مثل هدم  ،أمورمر دائر هنا بني فاأل، يتحملها أن فليس عليه، صاحب الدارى اهلدم والبناء صعوبة عل

بذحبه لتفاوت قيمته ومثل ذبح احليوان مع تضرر مالك احليوان ،  صاحب الدابة العوضإعطاءاحلائط مع 

  . اجلمع بني احلقوق إىل وأقرا  ضرراًموريقدم أقل األ أن فالالزم،  البيع للمالكوبني، مثالً

كان من صاحب الدابة ضمن وإن ( : الشرائع املتقدم حيث قالإطالق يف شكالوبذلك ظهر اإل

ويف املسالك وغريها عدم . )اخالف أجده فيه بني من تعرض له من بالنه إ( :بل يف اجلواهر قال. )اهلدم

  .شكالاإل

ومل ، يؤكل كان ممان إ لكن قد يقال حينئذ بوجوب ذبح احليوان(: مث علق اجلواهر عليه بقوله

 إىل ضافةه باإل فإن،آخر كالمه إىل ،)رش اهلدمأكانت قيمته أقل من  إذا وخصوصاً، يرض املالك باهلدم

  ذبح احليوان بدون حياناً يصح أ إذ ،يؤكل عدم وجه لتقييده مبا
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مرين مما ذكره الشرائع مر ليس دائراً بني األاأل أن قد عرفت أنه ،أن يؤكل لفائدة جلده وحنوه

  . أموربل بني ، واجلواهر

أمكن القول حينئذ ، يذبح يكن احليوان مما مل نعم لو( :ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر أخرياً

   .))١(ضرار ضرر وال البذلك لقاعدة 

ويكون احلال هنا كاملال ، بأن يكون السبب كليهما: لتني يعرف الكالم يف الثالثةأومن املس

ا موزعة أالقاعدة ى فمقتض ب االنفكاك خسارة سب فإن،حيث أرادا االنفكاك، املشترك برضامها

يف  م الهذا يف أصل اخلسارة كالذبح واهلدى ذاك عل أو، ذاكى يقدم خسارة هذا عل أن ماإ، عليهما

  .ا لكل أمر مشكلأل، القاعدة القرعةى يكون بينهما فمقتض أن القدر جيبحيث إن ، قدرها

وافتقار  دخال دابة رأسها يف قدر غريهإوتأيت بقية الكالم يف هذه الصورة يف عنوان الشرائع 

  . كسر القدر إىل خراجاإل

ه من جهة اخلسارة جيب حتملها  فإن،لثاًكان املدخل ثان إ وهو: ومنه يعلم الكالم يف الصورة الرابعة

عادة إالثالث ى الالزم علحيث إن ، أشبه وما ىال يتو وتبطل احلقوق ال أن ىمقتض ألنه ،عليه

تقدمي  أو ،هدم احلائطى ما من جهة تقدمي الذبح علأو، إليهسلطنة كل من صاحب الدار وصاحب الدابة 

 ،فالقرعة خراج وأراد مالك الدار الذبح أراد مالك الدابة اإلا بأنرضا تساويا وتع فإن،الذبحى اهلدم عل

رش أ مثالًمل يتساويا بأن كان  وإن ،وال حق للثالث بأن يقدم خالف رأيهما، تساويا وتوافقا فهووإن 

  أما، هدم الدار مائة

                                                

 حياء املواتإ من أبواب ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل. ١ ح من نوادر كتاب الصلح٩ الباب ٤٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ١(

.٣ح
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، توافقا  املالكان أورضاسواء تع، كثرميتنع عن األ أن للثالث أن فالظاهر، رش ذبح احليوان عشرةأ 

  . كثر عليهصالة عدم الضرر األأل

فالظاهر ، وال من ثالث كليهما أو تسبيب من أحدمها مل تكن بتفريط وال لو وهي ما: أما اخلامسة

  .اجلمع بني احلقنيى مقتض ألنه ،مرينأحد األى لزوم تقدمي أقل الضررين يف صورة عدم توافقهما عل

وضرر ،  كان ضرر ذبح احليوان عشرةفإذا، أحدمهاى قل يقع عليهما معاً ال علالضرر األن إ مث

يقدم  أن فالالزم، وأراد صاحب احليوان هدم الدار، وأراد صاحب الدار ذبح احليوان، هدم احلائط مائة

وال ، خر فيتساويان لعدم وجه لتحمل أحدمها كل الضرر دون اآل،العشرة تقسم عليهمان إ مث، الذبح

يف أمرين أحدمها يشمله  ال، مرين املتساوينيالقرعة يف األ ألن ،دم والذبحجمال للقرعة يف املقام بني اهل

ما أ، ضرر اليشمله دليل   الضرر بقدر العشرة مقطوع به وال فإن،خريشمل ذلك الدليل اآل دليل ال

  . ضرر الفمشمول لدليل  الضرر بقدر التسعني الباقي

مل يكن من أحدمها تفريط ن إ وكذا(: حيث قالومنه يعلم وجه النظر يف كالم الشرائع املتقدم 

خالف فيه  بل قيل ال، املشهور إىل بل يف املسالك نسبته، )ملصلحته ألنه ،ضمن صاحب الدابة اهلدم

  . بيننا

 بل هو، تكون مشتركة بينهما ويشكل بأن التخليص واملصلحة قد(: لكن قال يف املسالك

خراجها لصغرها إ إىل يكون لصاحب الدابة حاجة وقد تكون خمتصة لصاحب الدار بأن ال، غلباأل

، والفرض انتفاء التفريط، ا يف موضع الدابة عاجالًإليهوصاحب الدار حيتاج ، وعدم صالحيتها لالنتفاع

  ، خراج اجته وجوبه حلرمة الروحلو خيف هالك الدابة بدون اإل نعم



٤٠٦

   .ىانته )ومع ذلك ففي اقتضاء ضمان صاحب الدابة نظر

بأن صاحب الدابة مكلف بأخذها ،  يف الفرضصحابيصح توجيه كالم األ ال أنه هروبذلك ظ

ذلك وجب جربه  إىل صاحب الدار بالنسبةى فكل ضرر حصل عل، من دار الغري وختليص ملكه منها

  . ضرار ال ضرر واللقاعدة ، صاحب الدابةى عل

، كني املختلطني واملمتزجنيفهما كاملل، صاحب الدابة دون صاحب الدار إىل دليل موجه ذ الإ

بل رمبا كانت ، قلصاحب األ إىل يوجه التكليف أن يوجب خر الكون أحدمها أقل من اآلحيث إن 

  . مائة إالّ ىبينما الدار طينية ال تسو، ألفاًى  يسوكانت فيالً إذا كما، أكثر من الدارى الدابة تسو

 البعد مالحظة ، ي يف هذه وحنوهاالذي ينبغ( :حيث أشكل عليهم بقوله ولقد أجاد اجلواهر

يكن عن  مل إذا ،خراآلى عظم ضرراً منهما عل ترجيح األ،وقاعدة اجلمع بني احلقني ضرار ضرر وال

، اختيار احلاكم أو إىل ،القرعة إىل ومع فرض التساوي من كل وجه يرجع، هو املفروض تفريط كما

   .ىانته ) جهة التفريط وعدمهولو من، حدمها ألحمرج وهكذا يف كل حقني تزامحا وال

رمبا يكون  إذ ، مالحظة الصعوبة واحلرج دون الضرر فقطأيضاًيلزم  أنه  إىلشارةوقد تقدمت اإل

صاحب الدار ى احلرج على لكن يبق،  الضررعطاءواملالك للدابة مستعد إل، هدم الدار حرجاً وضرراً

  .  لهيسبب صعوبة مما، عاداإدم داره و

ثبتها أ فمثالًلو جاء السيل بنخلة زيد  أنه من، ذكره مجاعة منهم  وجه النظر فيماومن ذلك يظهر

  ،  عليه ختليص ملك الغري منها فإن، الغريأرضيف 
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ن إ :وقالوا، جاء اهلواء حببه فزرعه يف ملك الغري إذا وكذلك، وجرب كل ضرر يكون من ذلك عليه

  . كل ضرر يكون من ذلك عليه ب عليه جربوجوب التخليص جي إىل ضافةمالك احلب والنخل باإل

جاء  إذا منا هو كماإو، وجه لكال احلكمني بعد عدم تقصري صاحب احلب والنخل ال أنه :ذ فيهإ

دون  أراد أحدمها إذا أما، مكال  أراد كالمها التخليص فالفإذا، خراهلواء فخلط مال أحدمها مبال اآل

احلاكم الشرعي كما يف  إىل فالالزم الرجوع، كسبالع أو  دون صاحب النخلرضخر كصاحب األاآل

  . رضتضررت األ سواء تضرر النخل أو،  يكون عليهماأيضاًالضرر  أن والظاهر، املالني املشترك فيهما

كان  إذا ،يف املال املشترك الذي اشترك بسبب اهلواء أنه كما، أحدمها فقط إىل وجه لتوجيهه ذ الإ

ى  علفإن( :وقوهلم، أحدمها إىل ال، ما معاًإليهيكون الضرر موجهاً ن  أالتخليص مستلزماً للضرر يلزم

  .  مصادرة)صاحب النخل ختليص ملك الغري منها

جيعل  حيث ال، حيوان أو إنسانورد يف باب الدابة الصائلة اليت سببت تلف  ذكرناه ما ويؤيد ما

  . ياتكما ذكروه يف باب الد، يكن مقصراً مل إذا صاحب الدابةى الضمان عل

  :  قال، وتبعه صاحب اجلواهر وغريه،حال فرع آخر ذكره التذكرة ومنه يعلم

 ألنه ،صالح ذلك عليهإ نقلها كان فإذا، بنقض الباب إالّ خترج باع داراً فيها حباب ال إذا وهكذا(

جعة أراد أحدمها كان الالزم مرا وإن ،أراد كالمها فال كالمن إ أنه القاعدةى مقتض إذ ،)لتخليص ملكه

  ذا نقض الباب كان إو، احلاكم
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  . أحدمهاى كليهما ال على الضرر عل

قدم ، بالعكس كسر احلب بقيمة أقل أو أو ىني نقض الباب بقيمة أعل بمردار األ أنه إذا كما

كانت الدار  إذا وكذا احلال، أحدمهاى وال يكون الضرر عل، قل ويوزع الضرر عليهماالضرر األ

حدمها واحلباب الدار أل أن مالكهماى أوص أو، خر واحلباب آلنسانالدار إلفباع ، نسانواحلباب إل

  . مثلةغري ذلك من األ إىل ،خرلآل

أشتري منك  ما اشتر مين مايل أوإ: رضقال صاحب احلب والنخل لصاحب الدار واأل إذا أما

حلاكم املرجع هو ا أن فالظاهر،  والدار لصاحب النخل واحلب ذلكرضقال صاحب األ أو ،مالك

 بني رضاوذلك للتع، خر يف البيعجبار أحدمها باستجابة اآلإ أو ،الشرعي يف الكسر للحب والقلع للشجر

البيع ى جبار علفاإل، ىخراألى مها علاحدإتقدمي ى دليل عل وال،  وقاعدة السلطنةضرر القاعدة 

، ضرر الخالف قاعدة  مثالًكسر احلب  أو القلع وكسر البابى جبار علواإل، خالف قاعدة السلطنة

  . صري وتفريط من أحدمهاقمل يكن ت إذا فيماى خراألى القاعدتني على دحإتقدمي ى دليل عل وال

  



٤٠٩

  فإن،كسر القدر إىل خراجهاإولو أدخلت دابة رأسها يف قدر وافتقر (: قال الشرائع ):٣٦مسألة (

ده عليها وكان صاحب القدر مل يكن ي وإن ،فرط يف حفظها ضمن أو كانت يد مالك الدابة عليها

  .)ضمان يف الكسر وال، جيعل قدره يف الطريق كسرت القدر عنها أن مثل، مفرطاً

 كانت يد مالك الدابة  فإن،الكسر إىل ولو أدخلت دابة رأسها يف قدر واحتيج(: وقال يف القواعد

جعلها يف الطريق  فرط صاحب القدر بأن  فإنمل تكن يده عليها وإن ،فرط يف حفظها ضمن أو عليها

، ذلك ملصلحته ألن التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابةى ولو انتف، شيء له  كسرت والمثالً

  . )فال ضمان مع بقاء القيمة ولو نقصت قيمته لعيب مث زال العيب يف يد الغاصب

وقد نقل مفتاح الكرامة صورة تفريط أحدمها واحلكم بضمان صاحب الدابة وعدم ضمانه عن 

وهو الذي أوجز :  قال،سالك وجممع الربهانبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير وجامع املقاصد واملامل

كالم املبسوط مع اختصاره وقع يف ى  ولعله ملا أراد يف الشرائع احملافظة عل،رشاد والدروسيف كالم اإل

ا تكسر ويضمن صاحب أو نقل مسألة انتفاء التفريط عنهما أنه كما، ختل باحلكم كالمه مساحمة ال

  . ذلك ملصلحته عن املبسوط ومجيع من ذكر بعده عدا املسالك ألن ،الدابة

خالف أجده يف شيء من ذلك بني من تعرض  بال: ويف اجلواهر بعد نقل كالم الشرائع املتقدم قال

  . له من الشيخ والفاضل والشهيدين والكركي

  ومل يكن املالك ، مل يكن من أحدمها تفريطوإن ( :الشرائع مث قال
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  . )ذلك ملصلحته ألن ،كسرت وضمن صاحب الدابة، وكانت القدر يف ملك صاحبها، معها

  . املشهور أنه يف املسالك أن كما، ونقله اجلواهر عن مجاعة

تالفه يف مقابل إحبيث كان ، كثر قيمةأ ناء واإلكان أحد من الدابةإذا  أنه القاعدةى مقتض: أقول

، كثر قيمة سبباًكان صاحب األ وإن ،قل قيمةتالف األإكان الالزم ،  وغري عقالئيسرافاًإخر تالف اآلإ

 ،سرافال حق له يف اإل ألنه ،كثر قيمةصاحب األ يرض وإن بل، بالعكس أو كدابة مبائة وقدر بعشرة

 ،ن سبباًأيهما كاى تالف علكان اإل، سرافاً عرفاًإيعد  مما المل يكن كذلك بل كانا متساويني تقريباً وإن 

كما ، نظفر به اً الإنسان أو أشبه  وماسبب أمراً خارجاً كالسيل واهلواءكان ال أو كانا كالمها سبباًوإن 

ومث يتحمل الضرر كالمها ، سبق من القرعة القاعدة ماى  مقتض فإن، ذلك مث غاب وهربإنسانلو فعل 

  . ال أحدمها فقط

  .عد وغريمها الشرائع والقواإطالقوبذلك ظهر وجه النظر يف 

  . دلةليس من األ ألنه ، غري ظاهر الوجه)ذلك ملصلحتهألن ( :وقول الشرائع

 فإن( :عن التذكرة يف صورة تفريط صاحب الدابة حيث قال يومنه يعلم وجه النظر يف احملك

فهل  كانت مأكولة اللحم وإن ،ووجب كسر القدر مع ضمانه، كانت غري مأكولة اللحم مل جيز ذحبها

كان ن إ والنقص، صاحبهاى ينتفع بلحمها فيقل الضرر عل ألنه ،قرب ذحبهااأل ،يكسر القدر  أوتذبح

   .ىانته )حيث وقع التفريط منه، فمن صاحبها وقع

  .  من املأكول اللحم وغري مأكول اللحم ميكن االنتفاع بهن كالًإف



٤١١

ه رمبا تكون التفاوت  فإن،هالقإطى  ليس علأيضاً )بأنه ينتفع بلحمها يف املأكولة اللحم(: قولهن إ مث

وحيها ،  عشرةمثالًى الفرس والبقرة اليت حلمها يسو كما يف ،بني قيمتها مذبوحة وقيمتها حية كبرياً

خراجه كسر إديناراً يف حمربته وعسر أو ( :تقدم من قول القواعد  ماشكالومثله يف اإل،  مائةىيسو

  . )عليه

،  يف املبسوط والتذكرة وجامع املقاصدأيضاًينار مذكورة مسألة الدن إ( :وقد نقل مفتاح الكرامة

الغاصب جيب عليه  ألن ،ووجه القيد واضح، يكن صاحب احملربة غاصباً للدينار مل إذا خري مباوقيد يف األ

   .ىانته )مالكه ومجيع املؤن عليه إىل يصال امللكإ

دخل ديناراً يف حمربته وكانت ألو ه أن(  من،حكاه اجلواهر  الوجه فيماأيضاًتقدم  يظهر مما أنه كما

 ولو، وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه، ومل ميكن كسرها مل تكسر احملربة،  أكثر منهتهقيم

ويضمن صاحب ، ومع انتفائه يتلف أقلهما قيمة،  الغري فعظمت اعترب تفريطاًإناءدخلت زهرة اليقطني يف 

   .ىانته ) متانعا فالقرعة فإن،جيربمهااحلاكم  أن قربتساويا فاأل وإن ،خراآل

 الّإو، كان أحدمها أقل إذا قل قيمةتالف األإذكرناه من كون الالزم  امليزان ما أن ذ قد عرفتإ

السبب خارج  أو، يكن أحدمها سبباً بأن كان كالمها سبباً ذا ملإو، أيهما كان سبباًى تالف علكان اإل

  . جبار احلاكموجه إل وال، فالقرعة  هرب وغابإنسان أو قاهر

ومل يستبعد يف (: وكذا يعلم وجه النظر مما ذكرناه فيما نقله مفتاح الكرامة عن احملقق الثاين قال

صالح بسرعة يقبل الصالح واإل ألنه ،نقصت أو سواء زادت قيمته، جامع املقاصد كسر الدينار

  جتديد السكة خبالف  الّإليس  إذ ،وسهولة
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   .ىانته )رشقيمة نقصان احملربة اجته كسرها وضمان األى زاد نقصه عل نعم لو: قال، احملربة

، صالح دون ذاكفرمبا يقبل هذا اإل، يف احملربة  كذلك يف الدينار أوطالقن املفروض عدم اإلإف

  .  كليةحكاماأل ذكر األوىلو، ورمبا كان العكس

 ألنه ،ضمن صاحب الدابةلو فرطا معاً كسرت القدر و أنه عن التذكرة من يف ما ماى خيف وال

نه مع تفريطهما أو، دلة يف الشرائع بأن املصلحة ليست من األشكالحيث قد تقدم وجه اإل، ملصلحته

  . فالالزم القرعة ال التخيري للحاكم وإالّ ،كان أحدمها أكثر قيمة إالّ إذا ،أولوية هلذا عن ذاك معاً ال

 إىل منه الرجوع يري يف القطع للحاكم وأوىلذكرناه من كون التخ والتحقيق ما(: فقول اجلواهر

فال جمال جلعل  وإالّ ، فال بأس)١(لك فأوىل وىلأ: وية الالزمة كقوله سبحانهاألولأراد ن إ ،)القرعة

  . القرعةى التخيري مقدماً عل

الفصيل  أو ،الدينار من احملربة أو ،خراج رأس الدابة من القدرإذا سبب  إحال ما ومما تقدم ظهر

ورمبا ، ذاكى ورمبا يكون عل، هذاى النقص رمبا يكون علن أ و، الدار نقصاً يف قيمة أحد اجلانبنيمن

  . كان التفريط من اجلانبني إذا ورمبا يكون بني الصاحبني، الثالث السببى يكون عل

يف و  أتالفاً يف العنيإاستلزم وإن ( :وقد تبني مبا تقدم وجوه النظر يف قول احملقق الرشيت حيث قال

  : مر يدور حينئذ بني احتماالتفاأل، صفتها

تقدير ى وضرر املطلوب منه عل، تقدير عدم التخليصى الب علطيالحظ ضرر ال أن :أحدها

  مر ملا أشرنا يف األ، التخليص بتقدمي أقل الضررين

                                                

. ٣٤اآلية : سورة القيامة) ١(
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  . ومع التساوي فالقرعة، ل الضررينقالثاين قبل هذا االلتقاط من تقدمي أ

تعطيل ماله من جانب املطلوب منه الستلزام التخليص  إىل ىفضأ وإن ،طنة رأساًعدم السل: والثاين

  . التصرف يف مال الغري املنهي عنه املنايف لقاعدة السلطنة

  .رشاأل أو التخليص مع دفع القيمةى سلطنته عل: والثالث

صل يف واأل، نيفيه مجعاً بني احلق ألن ،خرييقتضيه النظر هو األ ماى القاعدة على قرب مبقتضواأل

 فالثاين أوىل، وبني فوات خصوصيته العينية مع حمافظة ماليتها صل املالأبني فوات  مردار األ مىت أنه ذلك

، عني ماله إىل فيتحمل الطالب للتخلص خسارة التلف املترتب عليه توصالً، قل الضررينارتكاباً أل

  . رشاًأأو  ويتحمل جتاوز املطلوب منه عن عني ماله بأخذ بدله قيمةً

، كان كل منهما مريداً خلالص ماله فمع التشاح تتعني القرعة وإن ،كان الطالب أحدمها إذا هذا

فالقرعة لتعني من يسلم عني ، رشاأل أو مع دفع القيمة، خرفيخلص من خرجت بامسه ماله ولو بكسر اآل

  . رشيعين من يكسر ماله ويأخذ األ، العكس أو رشخر مع األماله بكسر اآل

خر أحدمها بالكلية مع سالمة اآل إىل رجاع اخلسارةإ  فإن،جمال له ملا عرفت وأما الكسر ااين فال

بأن جيوز أحدمها من عني ماله مع ، ما يف اجلملةإليهرجاع اخلسارة إبل البد من ، ينايف نفي الضرر

  .  مالهعني إىل رش توصالًخر لألوخيسر اآل، القيمة أو رشماليته بأخذ األ إىل التوصل

 وإن ،املطلوب منه مبا يريد من الغرامة ييرض أن طالب اخلالصى بأنه جيب عل: بل قد يقال

منا هو إ الواجب  فإن،البذل يف املخمصة أو البيعى جبار عل نظري اإل،رش السوقياأل أو جتاوزت القيمة

  البيع بثمن ال، البيع
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ى بأن الواجب عل، وهكذا يقال يف املقام، لةدانفاق بالقيمة العاإل نفاق الالبذل واإل أو ، املثل

بل له  ي،رش السوقتالف باألجابة يف اإلاإل ال، تالف ماله خلالص ماله الطالبإجابة يف املطلوب منه اإل

  . فافهم، لكنه ضعيف مل يقل به أحد، يتلف من ماله للتخليص االقتراح يف تعيني غرامة ما

تعيني يف  بل هو كالبيع الذي ال، تقرر من الشرع فيه أمره مل ي فإن،وكذا احلال يف البذل الواجب

 كان صاحب التخليص هو غري املفرط وجب  فإنوأما معه، هذا كله يف صورة عدم التفريط، مثنه شرعاً

كان التفريط عن  إذا  برد املغصوبأمورم ألنه ،الكسر أو وليس له أجر اهلدم، جابةاملفرط اإلى عل

ضياع ماله بالكلية  إىل جنراولو ،  هي يف املقام حتمل خسارة اهلدم والكسرفعليه مؤنة الرد اليت، غصب

  .كما يف وجوب رد املغصوب

نفسه ى  لوقوع اخلسارة علأيضاًفهو السبب ، عريفن ابل عن عدو، ولو كان التفريط بغري غصب

، ياع والتلفيدخل يف مال الغري تعريض له يف معرض الض التفريط يف حفظ املال حىت ألن ،خردون اآل

 )ىخيف رش عليه واضح كما الفثبوت األ كان الطالب هو املفرط وإن ،نفسهى عل إالّ يكون له شيء فال

  . ملخصاًى انته

   .ذا خيسر أحدمها فقط ملانه إ :ذ فيه أوالًإ

  . وجه للقرعة مع كون كسر أحدمها أقل ضرراً النه إ :وثانياً

 نسان كان اإلفإذا، جحافجيوز عليه اإل ال إذ ،سب اشتهائهليس تعيني الثمن بيد البائع وح: وثالثاً

ى فليس عل،  بدرهمىبينما اخلبز يسو، اخلبز بألف: فقال، يف املخمصة وأراد من صاحب اخلبز اخلبز

  جحاف وقد ذكرنا يف باب اإل، دلةا القيمة العإعطاءبل ، لف وأخذ اخلبزعطاء األإاحملتاج 
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  . كما دلت عليه مجلة من الروايات، كن مجاعة من العلماء قالوا بذلأ

ملا عرفت من الوجه يف ، جابة طرفه أقل ضرراًإكانت  إذا جابةاملفرط اإلى جيب عل النه إ :ورابعاً

واهللا ، من راجعه بتمامهى على خيف كما ال، أيضاًويف سائر كلماته يف هذا املقام مواضع للنظر ، ذلك

  . سبحانه العامل
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 يخش إذا :يف املبسوط ) اهللاهرمح( قال الشيخ(: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهرقال يف  ):٣٧مسألة (

ويف ، خالف  بال:قال أي ،مجاعياً لإلع مالك اجلذع مدإذن بغري مثالًيسند جبذع  أن حائط جازى عل

  . عاصره أو  املزبور نظر ضرورة عدم حكاية موافق له ممن تقدمهمجاعاإلى دعو

 ،مثاإلى انتف وإن جرتهأقرب ضمان عينه ووحينئذ األ: ذلك عنه قال ىحك أن نعم يف الدروس بعد

ولعله لذا نزله يف جامع ، املزبورةى مدخلية له يف ثبوت الدعو غري صريح يف وفاقه ال أنه وهو مع

نفس ى خيف بترك ذلك ضرر علن إ أنه واحلق:  قال،خصوص خوف تلف النفس احملترمةى املقاصد عل

ويلوح من تعليل ، ويضمن العوض، تالف مال الغري حلفظ النفسإجلواز ، سنادهإحمترمة وحنو ذلك جاز 

 وهذا حيث ال، رضامن اجلزئية مع التع ة أوىليمراعاة املصاحل الكلن إ :حيث قال  هذا املعىنإرادةالشيخ 

   .ىانته )خياف املعاجلة قبله أو ميكن نقضه

 أن ماإ، ماالً أو يتصرف يف الغري نفساً ماا فيأل، ية للمسألة مخس وعشروناألولالصور : أقول

وهذه الصور اخلمس تضرب ، نقاذ مالإ أو ،نقاذ حيوانأو إ، قوةً أو عضواً أو  نفساًإنساننقاذ يكون إل

 أهم ومهم أو حرج أو كان اضطرار أنه إذا القاعدةى ومقتض، فهي مخس وعشرون صورة، يف أمثاهلا

  .جاز التصرف

  . اًإمجاعستثنائهما نصاً وأما يف الضرر واحلرج فال

بعد  )حكم به العقل حكم به الشرع ما(ا قاعدة عقالئية مشمولة لقاعدة فأل هم واملهموأما يف األ

  مثل ،  يف موارد خمتلفة من الفقهدلةوللمالك املستفاد من مجلة من األ، مر يف سلسلة العللكون األ
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قذت نأ فمتوت عطشاً أن  املرأة اليت خافتزنا ورد من وما، الدم ورد من دليل التقية يف غري ما

ورد من  وما، ةبدون املرآ أو ةيف املرآى اخلنث إىل ورد من النظر وما، نفسها بالزنا لصاحب املاء لئال متوت

ورد من جواز الكذب يف  وما، عدم الوضوء والغسل والصوم والصالة االختيارية واحلج للمرض وحنوه

  . ةغريها من املوارد املتعدد إىل ،ارةصالح والغيبة يف االستشاإل

 مبائة مثالً ىوقوع حائط يسوحيث إن ، هم واملهمقاعدة األ أو االضطرار إىل ولعل الشيخ نظر

درمهاً  إالّ يكون رش مما الاأل أو جرةعطاء األإ يلتزم صاحبه بإنسانجذع  إىل سنادهإو، اضطرار وضرر

بل يستفاد من ، حاديث وغريها املستفادة من مالك تلك األ،همهم واملأشبه داخل يف قاعدة األ ما أو مثالً

  .  كآية خرق السفينةأيضاًيات بعض اآل

ما ذكره الشيخ يتم ن إ( :وبذلك يظهر وجه النظر يف كالم املسالك تبعاً جلامع املقاصد حيث قال

ل الغري حلفظ تالف ماإ جلواز ،يندفع بدونه حبيث ال نفس حمترمةى تقدير اخلوف من وقوعه على عل

 ه عقالًإذنأما بدون ذلك فاملنع واضح للمنع من التصرف يف مال الغري بغري  ،تالف منفعته أوىلإف، النفس

  . آخر كالمه إىل )شرعاًو

  فإن،كانت قنطرة كذلك أو ،مثالًلو كان حائط يف طريق املسلمني (: ولعله لذا قال اجلواهر

ه جهة  فإن،جرة وحنو ذلك أوىلرش واألواجلرب باأل، فيهمر سناده جبذع الغري مع فرض احنصار األإ

   .ىانته )أيضاًمرجحة 

 ،لزم االستيذان الّإ و،مل ميكن االستيذان إذا وحنوه بغري استيذان سنادمنا جيوز اإلإه  فإن،وكيف كان

  من احلاكم  أو ،مكان املالكإسواء من املالك مع 



٤١٨

مكان إاحلاكم ويل املمتنع مع عدم  أن دليل و،لدليل السلطنة مهما أمكن، مكانهإمع عدم 

  . االستيذان

  مستندإمجاع أو ،خوند يف الكفايةذكره اآل  تشريف كماإمجاعفلعله ، مجاعوأما ادعاء الشيخ اإل

  .  واهللا سبحانه العامل،كما ذكره الشيخ يف الرسائل، صلالقاعدة واألإىل 

  



٤١٩

  . )عادتهإالغصب لزمه  غري بلدإىل  نقل املغصوبإذا ( :قال يف الشرائع ):٣٨مسألة (

 )٣(جزاء سيئة سيئةوو )٢(الغصب كله مردودو ،)١(تؤديه حىتى مقتض ألنه وذلك: أقول

  . شبهأوما 

كان مالكه فيه بغري ن إ :لكنه قيده بقوله، ذلكى داء والرد عللتوقف األ: ولذا قال يف اجلواهر

يقبضه حيث  أن ففي املسالك ختري املالك بني، إليهغاصب كان مالكه يف غريه وجاء به ال أما لو، إشكال

 بنقله فكان الرد عليه حيث يطلبه عاٍد ألنه ،املكان الذي غصبه فيه إىل يأمره بالرد أن بني و،إليهيدفعه 

  . كالم املسالكى انته ،بل هو أوىل، بعض املسافة إىل يأمره برده أن وله، املالك

 ،حيث يكونان فيها، غصب منه يف النجف وأعطاه يف مكة الًمث، القاعدةى ذكره هو مقتض وما

ى مقتض ألنه ،يتنازل عن حقه وال يأخذ ال أن  وله،يتنازل من حقه يف دفعه يف النجف ويأخذ أن  لهفإن

  . والذي أمر به الشارع، رد الغصب وأدائه عرفاً

 بعدم ،اًإمجاعمل يكن  نإ قد يناقش فيه(:  اجلواهر عليه بقولهإشكالعدم الوجه يف  ومنه يعلم

 إىل كان املراد الرد إذا أيضاً ذلك مردود وتؤديهبل ظاهر ، صول خالفهاألى بل مقتض، الدليل عليه

خصوصاً بعد ، احملل الذي أخذه منه إىل رجاع الشيءإالظاهر من الرد ن إ :يقال إالّ أن  اللهم،املالك

  االعتضاد 

                                                

. ١٢ حالعارية من أبواب كتاب ١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(

. ٤ ح من األنفال١ الباب ٣٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٤٠اآلية : ىسورة الشور) ٣(



٤٢٠

   .ىتهان )صحابمن وقفنا عليه من األى بفتو

من  يستفادنه إ :يقال أن بل ينبغي، وجه للمناقشة القاعدة والى مقتض  هو)اللهم(: ن قولهإف

تؤديه ومردود ًى  يف البلد هرج ومرج وفوضمثالً، كان للزمان مدخل عرفاً إذا ، مالحظة الزمانأيضا

، مثالًنائب احلاكم من فيها يء ويف ثالثة أشهر من السنة يستتب األ، يف تسعة أشهر من السنة

 ، يف التسعة الباقية يسرق منه ويغتصبإليهذا دفعه إو، شهرمنا غصب منه يف هذه الثالثة األإوالغاصب 

شهر  يف التسعة األإليهدفعه  إذا أما، شهريرده عليه يف مثل تلك الثالثة األ أن الغاصبى  الواجب علفإن

  . رفع نظر ال والغصب غري مردود يف،الباقية كان غري مؤد عرفاً

  مث انقلب املكان،منغصبه منه يف املكان يف حال األ إذا كما، املكان إىل احلال بالنسبة ومنه يعلم

 حيث ال، يرده يف ذلك املكان املعرض للتلف عرفاً أن فال حيق له، وهرج ومرج واضطرابى فوضإىل 

  . داءيصدق الرد واأل

 ألنه ، ليس للغاصب الزيادة عليهاألولون املكان املالك ببقائه دى وحيث يرض(: مث قال املسالك

لتعديه يف النقل ، عادتهإلزامه بإجتاوز به املأذون فللمالك  فلو،  املالكإذنتصرف يف املغصوب بغري 

  . )كأصله

لكن الظاهر ، أمث بذلك وإن بلد الغصب إىل عادة مع فرض ايء بهوناقش فيه اجلواهر بوجوب اإل

 إذا فهو كما، األولاملالك ببقائه دون املكان ى يكون غصباً جديداً بعد رضنه  أل،ذكره املسالك ما

  . مث وضمانإمنا إمث ومر جمرد اإلفليس األ، غصب منه يف ذلك املكان اجلديد

  كان حمذور للغاصب يف التسليم يف املكان الذي  أنه إذا الظاهر نعم



٤٢١

طلب من نه إ غصبه منه يف بغداد مثنه إ مثالً،  يف مكان آخرإليهيرجعه  أن له جاز، اغتصب منه

يتمكن  ن يف كربالء والوهو اآل، تواجد يف بغداد أخذته الدولة وقتلتهحيث إنه إذا ، قبل الدولة يف بغداد

  . وكيله يف كربالِء أو إىل إليهمستعد للتسليم  أنه ه خيرب املالك فإن، يف بغدادإليهيصاله إمن 

الظاهر  ،ال فهل له ذلك أو، يف كربالء سلمين يف النجف ال: ذكورذا قال املالك يف املثال املإو

، طاعة املالكإفالواجب  أقل أو بغداد إىل النجف بقدر مؤنة النقل إىل لو كان مؤنة النقل التفصيل بني ما

  . كانت املؤنة أكثر فال إذا أما

فهو من ، بدل أنه ى يرالعرفحيث إن ،  وحنومهاتؤدي واملردودنه املفهوم من فأل: األولأما 

  . املثل بعد تعذر العني إىل قبيل االنتقال

  .كان فاحشاً إذا خصوصاً، الغاصبى صالة عدم شيء زائد علفأل: وأما الثاين

 مثالً املوضع من البلد يف البالد الكبار ىلإو، البلد كما ذكروه إىل مث الالزم تعميم مكان الغصب

 ال، مثالًيف بلد مسافته عشرة فراسخ يف الطرف اجلنويب من البلد  غصب منه فإذا، لوحدة الدليل فيهما

  .  وحنومهاتؤدي والغصب مردودخالف  ألنه ، يف الطرف الشمايل منهإليهيسلمه  أن حيق له

وهو ، )احلق هو النقل ألن يلزم الغاصب عادته ملإجرة عن ولو طلب املالك األ(: مث قال يف الشرائع

النقل مل يلزم ى جرة عله األؤعطاإلو أراد الغاصب  أنه كما، ه الشارحان وغريمهاوقرره علي، كما ذكره

  . احلق هو النقل إذ ،املالك قبوهلاى عل

كان يف بلد تضخم ويف  إذا نهأ ،ويف بعض الكتب االقتصادية، قد تقدم يف بعض املباحث هنانه إ مث

  عطاء القاعدة لزوم اإلى فمقتض، تساو بلد ترتل أو



٤٢٢

غصب منه ألف تومان يف الكويت وذلك يساوي  مثالً، بالقدر الذي اغتصب منه لتعديل البقدر ا

يران إ يف إليهيرده  أن الغاصبى  الواجب عل فإن،مثالًالضعف ى عل النصف أوى يران علإاقتصادياً يف 

قتصادية جتعل املوازين اال أن ذكرناه من  ملا،مخسمائة تومان أو منا ألفي تومانإ و،ألف تومان ال، معدالً

  . منا النقود واسطة فقطإو، عواضعواض بدل األاأل

االبن بغري البلد حق له  ي رضفإذا، االبن الوارث له إىل يرد أن وأراد، بغصب من األنه إذا إ مث

  . فهو تابع لنظرهم، الورثة إىل احلق انتقل إذ ،ب بغري البلداألى مل يكن يرض وإن ذلك

يلزم  أنه فالظاهر، يف البلد الّإوملا مات مل يرض االبن ،  يف غري البلدباأل يأما لو انعكس بأن رض

 له حينئذ حىت حق ه ال فإن،عطاء يف البلدب قد أسقط حقه من اإلكان األ إالّ إذا ،االبنى اتباع رض

 براءغري اإلى  الرض فإن،سقاط حقهإعطاء يف غري البلد وبني ب باإلاألى ففرق بني رض، وارثه إىل ينتقل

  . سقاطواإل

تك أبرأقد : قال إذا أما، سقاطاًإمل يكن ، تعطي ديين ال أن ىأرضين إ: ولذا لو قال الدائن

بينما له احلق يف الرجوع عن ، برائهإفال حق له يف الرجوع عن ، سقاطإبراء وإه  فإن،سقطت عنك ديينأو

  . رضاه

فلو ، تؤدي وودمرديستفاد من   حسب ما،القاعدة هو الردى مقتض أن مث حيث عرفت

ليك إين أرجع إ :يقول أن مل حيق للغاصب، البلد إىل مث رجع، مثالً حني سفرمها ةاغتصب منه يف بري

خالف املتفاهم من  ألنه ،يلزم الغاصب بذلك أن حيق للمالك نه ال أ كما،املال يف تلك الربية القفراء

املردودو تؤديوحنومها  .  



٤٢٣

مل يكن للغاصب  املالك به هناكى ولو رض(: حيث قال،  الشرائعالقإطومنه يعلم وجه النظر يف 

  . )عادةاإلى قهره عل

 نيعادة والرد صادقكانت اإل إذا يكون للغاصب القهر منا الإ إذ ،)قطعاً(: وعلق عليه اجلواهر بقوله

كالمها  وغصب منه يف املدينة مثالً، عادةاإلى فللغاصب القهر عل مل يصدقا إذا أما، يف هناك عرفاً

 ،بل أرده عليك يف املدينة :ويقول الغاصب، أعطين الغصب هنا: فيقول املالك، ن يف صحراءيوجدان اآل

  . مع املالك  احلق مع الغاصب الفإن

 له القهر نه قد يكونأ و،الرد يف غري بلد الغصبى ومن ذلك يظهر حال قهر املالك الغاصب عل

  . وحنومها يتؤد ومردودعرفية يف الفهم من  حسب املوازين ال،يكون له القهر وقد ال

  فإن،موضع آخر بالقهر إىل كبرياً من موضع أو لو نقل حراً صغرياًنه إ :عن التذكرة ياحملكن إ مث

ى مؤنة فهي عل إىل كان فاحتاج وإن ،شيء عليه فال األولاملوضع  إىل مل يكن له غرض يف الرجوع

  . إشكالى الناقل عل

  ويف معناه ما لو،ناطقاً  صامتاً أوفرق يف هذا احلكم بني كون املغصوب ماالً الو(: ويف املسالك

، الناقل للتعديى عل مؤنة فهو إىل واحتاج عوده، موضع إىل من موضع كبرياً بالقهر أو نقل حراً صغرياً

  . )شيء عليه فال األولاملوضع  إىل مل يكن للمنقول غرض يف الرجوع ولو

ذكرناه من عدم الضمان  ذلك بعد ماى ضرورة عدم دليل عل(: ر بقولهذلك اجلواهى وعلق عل

   .ىانته ) وحنومهاضرار ضرر وال البقاعدة 

يكون احلكم  نفسه حىتى والية له عل بأن الصغري ال، الكبريى يف قياس الصغري عل ماى خيف وال

  سواء ، منا الوالية للكبري الذي هو وليهإو، رادتهتابعاً إل



٤٢٤

  . القيم والوصي واحلاكم وأمينه أو ، واجلدبكان كاأل

كربالء وأرادت الزوجة البقاء ومل  إىل فلو نقل الزوجة من النجف، وكذلك احلال يف مثل الزوجة

  . وهكذا احلال يف انون واملعتوه وحنومها، األولمكاا  إىل الغاصب ردهاى فالواجب عل، يرض زوجها

ى الناس مسلطون على مقتض إذ ،مر كما ذكروهفاأل،  بيدهأما يف الكبري العاقل الذي اختياره

فالالزم اجلرب حسب ، مر خمطوراًكان األ إالّ إذا ،شيءى حق لغريهم يف جربهم عل نه ال أ)١(أنفسهم

ى فالالزم عل، يتصور اخلطر والكبري املغصوب ال، برية خمطورة إىل نقل كبرياً إذا كما، النهي عن املنكر

والنهي  مر باملعروفموازين األى مل يرض به الكبري عل وإن ،منحمل األ إىل يرده أن اقل الننسانهذا اإل

  . واهللا سبحانه العامل، وحفظ النفس احملترمة وغري ذلك، عن املنكر

 حيق له  يف قفص ال عقاباًمثالً غصب منه فإذا،  وحنوهالغصب مردودعرفت من عرفية  ملانه إ مث

  . فلو أعطاه بدون قفص وطار كان ضامناً، يتمكن من حفظه يث يطري والح، قفص يرده عليه بالأن 

  

                                                

. ٢٧٢ ص٢ ج:األنوار حبار) ١(



٤٢٥

  

   مسائل

  

   :)األوىل(

  . حرقت ضمن قيمة الرضاضأ  فإن،ضمان ذا كسرت آالت املالهي فالإو: قال يف القواعد

هو قضية كالم املبسوط وصريح التذكرة وجامع املقاصد وجممع الربهان : وقال يف مفتاح الكرامة

من أحرقها : قوله يف التذكرة وما يف الكتاب هو معىن، صحابقطع األ إىل خري نسبتهويف األ، ةوالكفاي

  . فعليه قيمتها يف حد املشروع

 الضمان بعدى دليل عل ال ذإ، ه نظرإطالق يوأما الضمان فف، تقدم  فقداألولاحلكم  أما: أقول

لكسر وحنوها كلها من أقسام النهي تالف واحراق واإلاإلحيث إن ،  عدم الضمانخباركون ظاهر األ

شك يف  رضاضها ال أن  أصنام الكفار مع)صلى اهللا عليه وآله( ولذا أتلف رسول اهللا، عن املنكر

   .)١(قيمتها

  امع املقاصد يف وجه ذلكعن ج ينظر يف احملكلوجه ا وبذلك يظهر

                                                

. ١٩٨ ص:ىعالم الورإ نقالً عن ٨٤ ص٣٨ ج:كما يف البحار) ١(



٤٢٦

أتلفه متلف كان  إذا لوكواملم، مملوك أنه ومعناه، بعد الكسر حمترمى  وهو الذي يبقض بأن الرضا

  . ذلك بعد ظهور الروايات يف العدمى دليل عل ال إذ ،ضامناً

، وبعض الروايات املتقدمة هنا ،)١( مسجد ضرار)صلى اهللا عليه وآله( حراق رسول اهللاإويؤيده 

  . واملفصلة يف باب املكاسب

 عن التذكرة أيضاً يحك و،وكذا الصليب والصنم :ومنه يعلم وجه النظر يف قول القواعد بعد ذلك

  . صحابقطع به األ أنه ويف الكفاية

ا أو، تعد ماالً آالت اللهو ال أن ،قد تقدم يف باب املكاسب(ولذا أشكل عليه مفتاح الكرامة بأنه 

وقوهلم بعدم ضمان املتلف هلا ، قد استدللنا هلم باخلرب والقاعدةو، ظاهر كالم اجلماعةيف غري مملوكة 

  .ىانته )٢()الظاهرى قائل بالفرق عل وال، صنام واضحمر يف الصلبان واألواأل، كقيمتها وغري ذل

  . كما ذكر يف التاريخ حيث أحرقها،  ببعض البيوت)عليه السالم( وكذلك فعل أمري املؤمنني

  

  : )الثانية(

  . )صاده به للغاصب وتضمن منفعة كلب الصيد وما(: قال يف القواعد

وله ، هؤنه حيوان مملوك جيوز اقتنافأل، منفعة كلب الصيد مضمونة أن ماأ( :وقال يف مفتاح الكرامة

وكذا ،  التذكرةإمجاع اخلالف والسرائر وإمجاعفيدخل حتت ، وله قيمة يف نظر الشارع، منفعة تستأجر

   .ىانته )ها والفهد والباري وباقي جوارح الصيدؤغريه من الكالب اليت جيوز اقتنا

  له القيمة ال الدية ن أ و،الكلب حمترم أن اتذكرنا يف باب الدي: أقول

                                                

. ٢٦٣ ص٢١ ج:البحار) ١(

. ط احلديثة١٥٥ ص١٨ج: مفتاح الكرامة) ٢(



٤٢٧

عدم  أو ،حني غصبه وال فرق يف ذلك بني االنتفاع بكلب الصيد، ذكره مجاعة من الفقهاء ماى عل

وكذا ، حيث الضمان كما تقدم،  ذات املنفعةشياءكسائر األ ألنه ،فاتت املنفعة حتت يده إذا االنتفاع به

تنايف   وكون ذبائحها حمرمة ال،هلا قيماًحيث إن ، والبازي وحنوها ذكره من الفهد احلال يف باقي ما

  . قيمتها وقيمة عملها

 ألن ،صاده للغاصب فهو خرية التذكرة وجامع املقاصد ما أن وأما(: مث قال مفتاح الكرامة

، د بهغصب شيئاً منها واصطا إذا الشبكةوالكلب آلة يف الصيد كالسهم والقوس و، الغاصب هو الصائد

   .ىانته )ذبح بسكني غريه لو فأشبه ما

  . كما هو واضحال القياس ومراده من أشبه املالك 

كما عن الشافعي قياساً بصيد ، يكون الصيد للمالك أن ومن ذلك ظهر وجه النظر يف احتمال

  . من كسب مال صاحب اجلوارح فأشبه صيد العبد وكسبه ألنه ،العبد واكتسابه

كان ذلك له ، جرةأقل من األ مقرر بينهما أزيد أوى ريه ليصيد به علجارحه لغى عطأنه إذا إ مث

  . املعاملةى ملقتض

  

  :)الثالثة(

والكسب ، ختري بني املطالبة بالسمسم وبالشريج، ولو اختذ من السمسم الشريج(: قال يف القواعد

   .ىانته )بالشريج والناقص من السمسم أو ،نقصت قيمتهن إ رشواأل

  وكثري من الناس ال،نه عينه اليت أتلفها الغاصب فله استرجاعهافأل، ه بالسمسمأما مطالبت: أقول

 قطاًأ أو وكذلك لو جعل احلليب لبناً، لزام املالك بأخذ الشريج مع التفاوتوجه إل فال، يريدون الشريج

صورته تغريت  وإن ماله أنه وأما حق مطالبته بالشريج والكسب فوجهه، أشبه ما أو زبداً أو دهناًأو 

  . وصفاته

  يف  أو، طحنها وجعلها خبزاً إذا يف حنطته أو، وكذا احلال فيما ذكرناه



٤٢٨

  . مثلةذلك من األ غري إىل ،جعله سفاالً إذا طينه

يطالبه  أنه ظاهره(: فقد قال يف مفتاح الكرامة، وأما املطالبة بالشريج والناقص من السمسم

  . )عني السمسم إىل نقص بأن ينسب الشريج مافيأخذ مثل ، بالشريج والناقص من نفس السمسم

عني  إىل يعرف نسبة الشريج ال ألنه ،يكاد يتحصل له معىن وال، ديعبنه إ( :ويف جامع املقاصد

 ألنه ،التلف إىل الكسب أقرب أن ههووج:  قال،املراد الناقص من قيمة السمسم أن مث استظهر، السمسم

املال بعد تغري صورته  يبقن إ ألنه ،يستقيم  يف هذه املسألة الذكره املصنف ما(: وقال، )١()ثفل الشريج

يكن له أخذه  خرج بالفعل املذكور مل وإن ،يكن له اختيار يف املطالبة بالبدل مل ملك املالكى وصفاته عل

ال ف، صحاألى خيرج العني عن ملك املالك بأي وجه كان عل تصرف الغاصب ال أن معهذا ، باختياره

  .يف جامع املقاصد ماى انته )٢()يظهر الصواب أن  إىل هنا فينبغي التثبت يف تأملهذكره وجه ملا

وكان ، اً منمثالً كان السمسم فإذا، السمسم الشريج هو أن ذكره العالمة لعل وجه ما: أقول

الشريج نصف منكانت قيمة فإذا،  والنسبة معلومة عرفاً،كان له أخذ التفاوت،  الكسب تلفاً وعد 

الغاصب ى عل يبق،  نصف حجم السمسمأيضاًوحجم الشريج ،  نصف قيمة السمسممثالًج الشري

:  لشمول قوله،بأس به فال خرينمرين اآلعريف يف مقابل األحيث إنه و، هذه النسبةى وعل، خرالنصف اآل

الغصب مردود ،وىيتو ال، وأخذت اليد ماى علملثله  .  

فكلما حكم به العرف كان حمكوماً ، ر يف رد املغصوب عريفماأل أن وقد ذكرنا يف أوائل الكتاب

  . حبكم الشرع بوجوب الرد

                                                

.٢٦٠ ص٦ج: جامع املقاصد) ١(

.٢٦٠ ص٦ج: جامع املقاصد) ٢(



٤٢٩

هذا  يمن سع ألنه ،مشترك بينهما أنه فالظاهر، باض  حىتأكالًالدجاج املغصوب ى أعطنه إذا إ مث

 امى يكون الثمر مشتركاً بينهما عل، أمثرت الشجرة املغصوبة ماًء حىتى أعطإذا  أنه كما، ومال ذاك

  . مثلةذلك من األ غري إىل ،ذكرناه يف بعض املسائل السابقة

  

  :)الرابعة(

 كما ، ففي وجوب الشراء نظر،كثر من مثن مثلهباأل إالّ تعذر املثل ولو(: قال يف مفتاح الكرامة

ح والدروس وجامع املقاصد لصدق القدرة يضاالتحرير واإل كما يف ،قرب الوجوبواأل ،قال يف التذكرة

  . )شقضعاف قيمته والغاصب مؤاخذ باألألزم يف مؤنته  وإن كالعني وردها واجب ألنه ،ثلاملى عل

، مثل الشيء السابق بسبب تضخم وحنوه كثر عرفاًذا كان األ إوميكن التفصيل بني ما: أقول

 مما ال، مثالًيكن كذلك بأن تضخم بسبب حرب وحنوه  مل ذا إوبني ما، فالواجب عليه وجوب الشراء

مها احدإال من ناحية ، املثل حجماً وقيمةً ،العرف يرون املثلية من ناحيتني إذ ،جيب رده فال أنه فاًيعد عر

  .  وحنوه لهالغصب مردودويف مثله يشك يف مشول ، فقط

حجم مال  ألنه ،وجب عليه الرد، ات املراتئكانت العني موجودة ولو تضاعفت القيمة م إذا نعم

  . املالك وقيمته

 وما، ىال يتوو، أخذت اليد ماى علو، الغصب مردوديصدق عرفاً  أن يلزم: واحلاصل

  . أشبه

بأن املوجود بأكثر (حيث علله يف مفتاح الكرامة ، خر مطلقاًال استقامة للوجه اآل أنه وبذلك ظهر

، ة املثلضعاف قيمأنه ميكن معاندة البائع وطلب أو، كالرقبة يف الكفارة واهلدي، من مثن املثل كاملعدوم

  وهو ضرر 



٤٣٠

خاف  نه لوأو، للزيادة وأخذ البائع أي ال فرق بني أخذ املالك هلا إذ ،كثر من القيمةوضمان أل

آخر  إىل ،)وفرق بينهما بافتراق العوض والثواب، فكيف نوجب هنا جيب املثل الزائد ملى اللص عل

  . كالمه

  

  : )اخلامسة(

  . ) مبنيةرضلزمه أجرة األ،  وآالت املغصوب منه بتراب منهارضاأل بىن لو(: قال يف القواعد

الصفة احلادثة بالبناء  ألن  ووجهه ظاهر،التحرير وجامع املقاصدكما يف ( :وقال يف مفتاح الكرامة

  . )كانت بسبب الغاصب كالسمن وصياغة النقرة وإن ،هي زيادة يف ماله ذإ، للمالك

 وإن هي زيادة يف ماله إذ :فقوله، صب سعيهللغاحيث إن ، وجه ملثل ذلك ال أنه تقدم قد: أقول

ويكون الغاصب ضامناً بنسبة ، جرة بالنسبةتالحظ األ أن بل الالزم، مستقيم كانت بسبب الغاصب غري

  . مطلقاً ملك املالك ال

  .  خراباًرضجرة األأالت للغاصب لزمه ولو كانت اآل: مث قال القواعد

  .كان عدواناً وإن البناء ملك للغاصبألن  ،التحرير كما يف :وقال يف مفتاح الكرامة

  . أيضاًيلزم النسبة هنا  ذإ، وفيهما معاً نظر

زيادة الصفة يف ملك املالك بفعل الغاصب  أن تقرر من ماى عل: جامع املقاصد يولذا قال يف حمك

يئة اهل ألن ،ناءب والرضاألى جرة اموع بعد التقسيط علأيكون للمالك حصته من  أن جيب، للمالك

صبغ الثوب فزادت  لو وقد سبق فيما، جرا بذلكأفتزيد  رضاالجتماعية تقتضي زيادة انتفاع باأل

  . ذكرناه هنا ماى وهو منبه عل، الزيادة تقسط عليهما أن القيمة

  وضع إذا كما، ذكره جامع املقاصد وهو كما(: مث قال مفتاح الكرامة



٤٣١

   .ىانته )جراأالدابة فزادت ى  سرجاً عل

زيادة الصفة يف ن إ( :به من قوله أفىت كان تسليم جامع املقاصد ملا وإن ،ذكراه الكالم كما: قولأ

نقل بأن  مل وإن احلكم كذلكن إ بل، تقدم غري ظاهر الوجه كما، )ملك املالك بفعل الغاصب للمالك

حدمها يهما ال ألالزيادة عرفاً موزعة عل ألن وذلك، زيادة الصفة يف ملك املالك بفعل الغاصب للمالك

  . فقط

 كما، ومصراعاً آخر من عمرو وباعهما بزيادة،  مصراع باب من زيدإنسانسرق  إذا فهو مثل ما

الزيادة تكون موزعة حيث إن ، كان كل مصراع ديناراً فباعهما بثالثة دنانري للحالة االجتماعيةإذا 

 أن كان الظاهر وإن ،بعضاًأو  عمله كالًسعيه وحيث إنه ، نقل بأن الزيادة للسارق مل إذا فيما، عليهما

ن إ يقال حىت، من العمل فقط اعني اللزيادة حاصلة من العمل ومن املصرا ألن ،بعض الزيادة له ال الكل

  . للسارق سعيه

جرا أو، حني نقضها إىل جرة الدارأرش وفعليه األ، ولو غصب داراً فنقضها(: مث قال القواعد

  . )حني ردها إىل  نقضهامهدومة من حني

نقض  وقد عدم ما، النقض أخرجها عن كوا مبنية ألن ،التحرير كما يف :وقال مفتاح الكرامة

  . يبق له منفعة ليضمن أجرا فلم، رشمنها وضمنه باأل

  . حني النقض أو إىل ،ني الردح إىل جرة مثلهاأوتردد يف التذكرة يف لزوم 

 إذا كالعبد، أجرة منفعتها تلفت يضمن بدهلا الا  إذيشكل بأن العني(: وقال يف جامع املقاصد

  مات ال أمد ينقطع عنده  إذا وميكن الفرق بأن العبد، مات



٤٣٢

   .ىانته )مالكها مهدومةى مد ردها علاأل ألن ،جرته خبالف هدم الدارأضمان 

  مائةىكانت الدار تسو إذا كما، رشكان أكثر من األ وإن أقول ميكن القول بلزوم حتمل الضرر

كانت قائمة كان املالك يؤجرها للزائرين يف مثل كربالء  إذا لكن الدار،  عشرةرضوالبناء تسعون واأل

 واملائة ال رضفيلزم عليه رد األ، ه عرفاً هو الذي سبب الضرر فإن،والنجف مبائة يف أيام عرفة والغدير

 ال و)١(ضرر ال ملثل مشمول ألنه ،رش والضررمرين من األفالالزم مالحظة أكثر األ، والتسعني

  . ولنيمتالزم بني الش ال إذ ،)٤(اليدى عل و)٣(الغصب مردوديشمله مثل  مل وإن ،)٢(ىيتو

بناها بآلتها  أما لو، بناها بآلته وكذا لو(: احلكم فيما ذكره القواعد بعد ذلك بقوله ومن ذلك يعلم

   .ىانته )ا داراً قبل ذلك وبعدهجرأو، حني البناء إىل فعليه أجرا عرصة من حني النقض

  أوأردخلط مال املالك مباله األ إذا احلكم كما أن فالظاهر أسوباأل حسن أوبناها باأل لونه إ مث

  . تقدم حكم ذلك وقد، حسناأل

  . أشبه ما أو معمالً أو ىرح أو بأن هدمها داراً وبناها حانوتاً، غري البناء وكذلك احلال لو

                                                

. ٣ ححياء املواتإ من ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. ٣ ح من نوادر الشهادات٤٦ الباب ٤٩٩ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ٣ ح من كتاب الغصب١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

. ١٢ ح من كتاب العارية١ الباب ٥٠٤ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



٤٣٣

وكذلك ، أسوء أو أحسن أو نقض الكتاب مث جلده جتليداً مساوياً إذا حلال فيماومما تقدم يعلم ا

  .  اليت هي من قبيلهماشياءاحلال يف سائر األ

  

  : )السادسة(

وال الدفن ،  املغصوبةرضالكالء النابت يف األ يالغاصب رع جيوز لغري وال(: قال يف القواعد

  . )فيها

فرض استفادة جوازه من  وإن ،لتصرفات كالوضوء والصالةغريمها من ا وال(: ويف مفتاح الكرامة

الظاهر من حال املالك بعد الغصب  ألن ،شاهد احلال هنا ضعيف ال يعول عليه ألن ،رضشاهد حال األ

   .ىانته )األوىلما فيه فبأو، هذا يف غري الغاصب، عدم الرضا

فالظاهر استصحاب ، ار الكبريةراضي الوسيعة واألاملالك يف مثل األى يعلم عدم رض ملن إ :أقول

  . غري ظاهر )الظاهر من حال املالك بعد الغصب عدم الرضاألن ( :فقوله،  بشاهد احلالذنواإلى الرض

 أو كأن كان ولده، سبب أو سواء باشر ذلك، الغاصب بنفسه إىل مر كذلك بالنسبةلعل األ نعم

ر الوسيعة الكبرية واأل يم حول الصحارتقدم الكال وقد ى،الذي يرع أشبه هو ما أو عبده زوجته أو

  . كتاب الصالة فراجعيف 

  . خراج املغصوبة وجب النبش واإلرضدفن امليت يف األ لو أنه ذكرنا يف باب الدفن وقد

ى  رجع عل فإن،أيهما شاءى وهب الغاصب فأتلفه املتهب رجع املالك عل ولو( :مث قال القواعد

  غاصب بقيمة الى املتهب اجلاهل احتمل رجوعه عل



٤٣٤

   .ىانته) جرةالعني واأل

 أيضاًح يضالكن عن اإل ،)١(من غر إىل يرجعـ ف، مغرور فيهما ألنه ،القاعدة الرجوعى ومقتض

  . كوالده عدم الترجيح

  

                                                

. ٦ ح من كتاب عقد النكاح١ الباب ٦٠٣ص ٢ ج:املستدرك) ١(



٤٣٥

  

  مسائل

  

  :  غالباً)جامع الشتات(ذكرها احملقق القمي يف 

  

   :)األوىل(

ى خشاب علوقعت تلك األ وة صاحب الدارفمرت داب، هإذنوضع أخشاباً يف دار غريه بدون  لو

  . ماتت بذلك السبب وكسرت يدهانا ف،الدابة

 خشاب يف الدار عدواناًوضع تلك األ ألنه ،املوافق لقواعد الفقهاء الضمان: قال احملقق القمي

  . إليهفالضمان يتوجه ، ذنوبدون اإل

فقد يضع ، مل يضمن وإالّ ،الغاصب سبباً كان ضامناً عدن إ نهأب، القاعدة التفصيلى لكن مقتض

كامليزاب الذي يضعه يف دار نفسه عارية فيسقط ويوجب ، السقوطى خشاب حبيث تكون مشرفة علاأل

  . دار املغصوب منه أو دار نفسه أو خشاب الطريق العاميكون موضع األ أن فرق بني وحينئذ ال، العطب

بعناية من صاحبه من قرب  راحلما منا مرإو، خشاب معرضاً للسقوطتكن األ مل إذا وأما

القاعدة ى  مقتضفإنالدار، منا كان من تفريط صاحب إو، من هناك مير أن مل يكن الالزم و،خشاباأل

فاملسألة من جزئيات أقوالية السبب ، خشاب األعواض السبب هو صاحب الدار ال ألن ،عدم الضمان

  . بالعكس أو املباشرى عل



٤٣٦

وسقط فيها صاحب ، بالوعة يف وسط الدار أو وحفر بئراً دغصب دار زي إذا وكذلك احلال فيما

ى غمض عينيه عل إذا كما ى،قووقد يكون صاحب الدار هو األ، ه قد يكون الغاصب السبب فإن،الدار

  . ذا غمضت عينك ملا: ه يقال له فإن،خالف املتعارف ودخل الدار

قوائية من حيث قد يكون األ، اتاحلمار فمى سقط حائط الدار املغصوبة عل إذا فيما ومثله احلال

 أو، ذلك ويعرفى وهو ير االدامى جاء حبماره ومر من قرب احلائط املشرف عل ألنه ،صاحب احلمار

وقد ، غري الطريقى منا جاء صاحب احلمار علإو، ومل يكن قرب الدار طريق، كان احلائط والدار يف برية

  .  كونه ضامناًيستلزم وكونه عدواناً يف غصبه ال، يكون كذلك ال

  

   ):الثانية(

  . لو غصبه يف بلد وطلبه يف آخرنه إ

  . مل تكن أو سواء كان يف محله مؤنة، إليهلزمه دفعه : التحرير يقال العالمة يف حمك

لزم عليه دفع القيمة حسب بلد  لو كان الشيء قيمياًنه إ :ذلك احملقق القمي وأضافى وقرره عل

  .د املطالبة من بلد الغصبيف بلى كانت أغل وإن ،املطالبة

البلد  إىل قيمةً أو مثالًوجه لتأخري الرد  فال،  وجوب رد الغصب فوراً ففوراًإطالقوكأن وجهه 

قيمة املغصوب يف بلد  ألنه ى،غلكان الالزم دفع األ ىالقيمي يف بلد املطالبة قيمته أغلحيث إن و، األول

  .  جبميع خصوصيات الغصب مردودالغصبظاهر  إذ ،مرين نظرويف كال األ، املطالبة

والقيمة ، مثالًفلو غصب منه حنطة يف كربالء ، بلد املطالبة الغصب ال ومن مجلة اخلصوصيات بلد

  احلج وطالب احلنطة هناك والقيمة  إىل مث ذهبا، عشرة



٤٣٧

بل رد للغصب  ،)١(الغصب كله مردودالقيمة هناك بقدر داللة  أو مل يكن رده للحنطة، عشرون

 وحنوه يشمل صورة كون ضرر البل مثل ، الغصب كله مردودى يلزمه الزيادة مبقتض وال، يادةوز

  . يف بلد املطالبةى القيمة أغل

 للمغصوب منه براًء له من الزائد وتنازالًإكان ، إليهلو طالبه يف بلد تكون القيمة أرخص ودفع  نعم

مانع  وال، للزائد  منهكان تنازالً ىغل يف البلد األلو دفعه الغاصب أنه كما، مانع من ذلك فال، عن حقه

 واءس،  يف صورة الزيادة قيمةضرر الأما وجوب الفورية يف رد املغصوب فهو حمكوم بدليل ، عن ذلك

  . وقد تقدم مسألة شرائط الزمان واملكان يف رد الغصب، القيمة أو أراد رد العني

ومل يكن ، وكيل املغصوب منه إىل  يف بلد الغصبمثالًمتكن من الدفع بسبب التليفون  إذا نعم

  .وجب عليه الدفع لوجوب فورية رد الغصب، وطلبه منه يف بلد آخر، الغاصبى حرج وحنوه عل

وامتنع املالك بدون نقص قيمة ، مالكه إىل أراد الغاصب رد الغصب يف بلد آخر أنه إذا كما

  . القبولى جباره علإم بكان للغاصب مراجعة احلاك، املالكى وبدون حمذور عل

 ال أنه مثل، املالكى كان حمذور عل أو ،ه لهءعطاإكان نقص قيمة يف بلد يريد الغاصب  إذا أما

  . فليس للغاصب اجلرب، أشبه ذلك ما أو ،األولالبلد  إىل مبؤنة يف نقل املغصوبمثالً إالّ يتمكن 

  

  ): الثالثة(

، عطب فحفر الطفل فسقط احلائط عليه ومات أو، أشبه ما أحفر بئراً أو:  لطفلإنسانلو قال 

مل  مر باخلطر أوسواء علم اآل، يكن ضامناً اً ملريكن خط مل وإن ،كان خطراً كان ضامناًن إ أنه فالظاهر

  . يعلم

                                                

. ٣ ح من كتاب الغصب١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٤٣٨

بب وعدم مدخلية له يف صدق املس وعلمه وجهله ال، نه هو السبب عرفاًأما الضمان مع اخلطر فأل

  . يعد ذلك سبباً ر فالوأما مع عدم اخلط، صدقه

املدرسة يف  إىل رسل طفلهيب الذي فاأل، ولياً مر أجنبياً أويكون اآل أن يفرق يف احلكم بني وال

ومل  السوق ليشتري البضاعة له إىل رسل الطفليجنيب الذي واأل، حال كون الطريق خمطوراً يكون ضامناً

  . يكون ضامناً ال ،قتل اتفاقاً منا حدث العطب أوإو، يكن الطريق خمطوراً

نه ليس فأل، عدم الضمان يف الثاين عليه وأما، ما السبب عرفاًفأل،  عليهمااألولأما الضمان يف 

  . قتله أنه يصدق عليه وال، بسبب عرفاً

ى كان الضمان عل،  باخلطر كان املرسول جاهالً فإن،حمل خمطور إىل اً كبرياًإنسانأرسل  إذا أما

  . سببية غرور وال ال ألنه ،كان عاملاً مل يكن ضامناً وإن ،من غر إىل رور يرجعواملغ، غره ألنه مراآل

كان العريش  إذا ه فإن، الذي يصعد فوق العريش ليبين السقف وحنوهملحال العا ومن ذلك يظهر

 مثالًمنا حدثت إو، يكن العريش خطراً ذا مل إخبالف ما، مر ضامناًكان اآل وكان العامل جاهالً خطراً

مر ليس اآل  فإن، عاملاً باخلطرأيضاًولكن كان العامل  كان خطراً أو، لة سببت سقوط العامل وعطبهزلز

  . صل وغريهبضامن يف هاتني الصورتني لأل

  : أربع صور إىل حيث قسم املسألة، وبذلك يظهر وجه النظر يف قول احملقق القمي

  . فيضمن مطلقاً، مرجبار اآلإصورة 

  . أيضاًان مفالض، مرالطفل باخلطر وعلم اآل هلجباره مع جإوصورة عدم 



٤٣٩

ومع ، ضمان فال، مع كون الطفل قادراً عن التحرز عن اخلطر، مر معاًوصورة علم الطفل واآل

خرية عدم أكثر العلماء يف هذه الصورة األى فتوى كان مقتض وإن :قال، كون الطفل ليس بقادر فالصلح

  .الضمان

  . يظهر مما تقدم) هللا رمحه (ومواضع النظر يف كالمه

  

   ):الرابعة(

ذا إو، مثلي عرفاً ألنه ، مبثلمثالًيرده عليه  أن فالالزم عليه، مثالًغصب ماء غريه وأشربه بستانه إذا 

 يف أيام الصيف وكل كر  غصب منه املاءفإذا، مالحظة احلجم فالالزم مالحظة القيمة ال أراد الرد عليه

ذا إو، يرد مقابل الكر كرين أن بنصف درهم جيب عليه  وكل كرلشتاءم وأراد رده عليه يف أيام ابدره

مكاناً مالحظة  أو  مع اختالف القيمة زماناًموراالعتبار يف هذه األ أن ملا تقدم من، انعكس فبالعكس

  .  وحنو ذلكالغصب مردود أن  مع مالحظة الروح يصدق فإن،مالحظة اجلسم الروح ال

  : ال كالمي احملقق القمي حيثوبذلك يظهر وجه النظر يف ك

  . ميكن حتديده بالكيل والوزن ال ألنه :قال، جعل املاء قيمياً: أوالً

 فالالزم، غصبها إذا مثل احلنطةنه إ :وقال، داءوقت األ ال، جعل القيمة قيمة وقت الغصب: وثانياً

  .الغصب لدمن قيمة بى كانت قيمة بلد الرد أغل وإن ،يرد يف بلد آخر بقيمة بلد الردأن 

 أن ىدليل عل وال، االعتبار بالساعات وحنوهاألن ، ويوزن مل يكل وإن ،املاء مثلي أن يرد عليهإذ 

، بالقيمة وقت الغصب ال، االعتبار بالقيمة وقت الرد أن كما يرد عليه، يوزن قيمي ال يكال وال كل ما

  . عض املسائل السابقة يف مثاله باحلنطة يف بلد الغصب وبلد الرد يف بشكالوقد عرفت اإل



٤٤٠

ال  الالزم اعتبار الروح فيما بل، وجه لتردد العالمة يف القواعد بني اجلسم والروح ال أنه ومنه يظهر

عليه ماًء يف أتلف بأن ، املكان عن التقومي أو ولو خرج املثل باختالف الزمان: قال، أثر للجسم عرفاً

احتمل املثل وقيمة املثل يف تلك ، يف مث اجتمع يف الشتاءأتلف مجداً يف الص أو ،رى مفازة مث اجتمع عل

  . الصيف أو املفازة

،  النص بوجوب املثلإطالقوجه املثل (: كالمه يحيث قال يف حمك، ح القيمةيضاولذا اختار اإل

لة هل هي ثاملما أن مث حقق،  خارجة عن املاهية وصفااأمورواختالف الزمان واملكان اختالف يف 

، عتبار املالية الثايناوب، األولصول واملتعارف يف األ ،يف املنافع والقيمة يمع التساو أو حتاد املاهيةعتبار ااب

فال ، ال قيمة له وعدم ضمانه االعتبار يف املعامالت والضمانات بالقيمة لعدم ملك ما ألن ،صحوهو األ

   .ىهانت )فتكون معتربة يف املماثلة من جهة املالية، تصح املعاملة عليه

 ألن ،سقطت أو قلّت املالية أن بني عتبار املاليةاوقد ذكرنا يف بعض املسائل السابقة عدم الفرق يف 

  . االعتبار عقالئي إذ ،الدليل واملالك واحد فيهما

يبذلون املال الكثري يف مقابل  كذلك ال، ال مالية له يبذلون املال يف مقابل ما العقالء ال أن وكما

 إالّ ،جارة والغصب وسائر املعامالتمن غري فرق عندهم يف ذلك بني البيع واإل، بالعكس  أواملال القليل

قيمته دينار فرد  غتصب منه ماا إذا ه فإن،يف الغصب وكذلك نقول اة، كانت املعاملة حماباتيإذا 

  . صل والقاعدةاألى منا الكالم يف مقتضإو، بأس بذلك  الةًالغاصب ربع دينار وقبله حمابا



٤٤١

 إطالقذكره مفتاح الكرامة من  ما إالّ ذلكى دليل عل وال، وبذلك ظهر وجه النظر يف اعتبار املثل

 مجاعاإل ألن ،وفيه نظر، من دون تفاوت بالزمان واملكان يوجوب املثل يف املثلى  علىوالفتاو مجاعاإل

  .  منصرفة عن ذلكىوالفتاو

  . مةعن التذكرة والدروس وغريمها القي يولذا كان احملك

  .  وغريهمصحابحميد عن خمتار األ ال: وقال،  وغريهمصحاباأل إىل بل عن جامع املقاصد نسبته

 واملثل يف األولبوجوب القيمة يف ، أما احتمال الفرق بني السقوط عن القيمة والقيمة القليلة

، قيمة املغصوبىل  إفتعني الرجوع، ملا خرج عن املالية بالكلية خرج عن كونه واجباً أنه بدليل، الثاين

  . فقد عرفت وجه النظر فيه، كما صرح بذلك جامع املقاصد، قلّت فاملثل وإن له قيمة يفلو بق

وقد أخذ القيمة هل  يف الصيف أو ما لو اجتمعا يف مثل تلك املفازةإ(عن التذكرة  ياحملكن إ مث

وقد احنصر احلق ،  ليس هو عني املالواستجوده احملقق الثاين بأن املثل، عندي املنعاألقوى  ،يثبت التراد

   .ىانته )فيما أخذه

كما أملعنا إىل ذلك يف كان أخذ القيمة من باب بدل احليلولة  ذاإ إالّ ،وهذا كما ذكره ملا ذكره

  . صلأمكن األ إذا يسقط عن البدلية بدل احليولة  فإنبعض املسائل السابقة

صار يف  أو مث ابتعد عن النهر، املاء يف النهرأو  ولو انعكس الفرض بأن غصب منه اجلمد يف الشتاء

 ال قيمة له ال ماو، له قيمة املغصوب الحيث إن حق للمغصوب منه يف تطلبهما منه  ه ال فإن،الصيف

  ، الغاصب مثلهى يكون عل



٤٤٢

لوجود حق االختصاص فللمغصوب منه ، أيضاًعدم القيمة  إىل مرمكان يرجع األ أو  يف زمانالّإ

، مر غري عقالئييكون األإالّ أن ، النهرى ومثل ذلك املاء عل، لب مثل ذلك اجلمد يف الشتاءاحلق يف تط

، حق شرعاً ير العرف احلق فال  ملفإذا، احلقوق عرفية قررها الشارع إذ ،أيضاًوجه حلق االختصاص  فال

  . أشبه ع اخلزف وماطَومثل ذلك يقال يف ِق

وأراد استرجاعه منه يف ، يف وقت قيمته درهم مثالً لو غصب منه اجلمد أنه وقد ظهر مما تقدم

العني  ألن ،القيمةى حقه يف العني والتتمة مقدماً عل أن والظاهر، فحقه يف درهم، وقت قيمته ربع درهم

  . أقرب

منه الرد   وأرادمثالًلو غصب منه ألف تومان يف الكويت أنه السابقة، وقد ذكرنا يف بعض املسائل 

 أنه كما، ه نصف ذلكؤعطاإفالواجب عليه ، يران ضعف قيمته يف الكويتإالتومان يف وقيمة ، يرانإيف 

وقد أملعنا يف بعض ، غصبه ه ضعف ماؤعطاإيران وأراد منه يف الكويت فالواجب عليه إلوغصب منه يف 

وق وفر، وخطر التحطم االقتصادي، والتضخم، املكوس: اً أربعةأموريف املقام  أن  إىلالكتب االقتصادية

  .  حمرماألول بينما،  حمللاألولعدا  مان أ و،التجارة

حيث لعن العشارين وجعل هلم عقاباً ، يةسالمذكر يف الشريعة اإل ما  فهواألولوجه حترمي  أما

جل مصارفها اليت أمالها عليها االستبداد أل، ه عبارة عن مال تأخذه الدولة اعتباطاً من الناس فإن،متزايداً

  . واجلهل

  .باحلجم االعتبار عند العقالء بالقوة الشرائية ال ألن ،فروق التضخم والترتل قاعدة عقالئيةبينما 

قاعدة ى  أوخروجاً من الدولة مقتضخطر التحطم االقتصادي املوجب ملنع البضاعة دخوالً أن كما

ضرر ال،ضرار يصح اإل ه كما ال فإن  



٤٤٣

  .  شامل هلماضرر ال دليل  فإن،موعضرار باموع من حيث ايصح اإل كذلك ال، فرادباأل

لكن فروق التجارة غالباً ، التضخم والترتل إىل خرة ترجعكانت باآل وإن فهي، أما فروق التجارة

 ذلك املالى هذا التاجر قد صرف عل، بلد إىل التاجر الذي جيلب املال من بلد أن مبعىن، تكون بسيطة

 أن والغالب،  البضاعةإليهه وماله املصروف يف البلد الذي جلب يأخذ شيئاً قبال عمر أن فله، عمره وماله

  . إليهتكون البضاعة يف البلد الوب منه أرخص من البلد الوب 

 أو، بأن جيمد املال يف الشتاء للصيف، وكذلك احلال يف فروق التجارة يف اختالف شروط الزمان

 وقد أملعنا، قاعدة العرض والطلبى خر مبقتضحيث كثرة الطلب يف أحدمها دون اآل، لشتاءليف الصيف 

  .  وغريه)االقتصاد: الفقه (بعض هذه الكلمات بشيء من التفصيل يف كتابإىل 

  

  ): ةساخلام(

 املغصوب منه أفأبر، وكانت العني موجودة عند املشتري،  شيئاً وباعهإنسانلو غصب من 

،  العني من املشتريق للمغصوب منه مطالبةفال ح، فالظاهر سقوط حقه عن العني، الغاصب مما له عليه

يريد منه  ال أنه براءاإل معىن ألن ،باالختالف أو جاهلني أو سواء كان الغاصب واملغصوب منه عاملني

صادراً ممن نقله أو ه، أوصادراً من ورثته بعد، براء صادراً من املالكيكون اإل أن من غري فرق بني، حقه

، مالهحيث إنه ، باع عمرو املال خلويلد، وبيع زيد خلالد، زيد من عمروبعد غصب  مثالً، إليهاملالك 

  .  خويلد الغاصب مما يف ذمتهأبرأف

    املشتريإليه أحد الثالثة من املالك والوارث واملنتقل أبرأ إذا وكذلك



٤٤٤

 ه الرجوعحيق ل أيهما ال إىل ذا رجعإو، أيهما إىل له احلق يف الرجوع أنه فكما،  املالإليهاملنتقل أو 

يكون له احلق يف  ال، اًإطالقسقاط املال إ  أيهما مبعىنأبرأذا إو، براء أيهماإكذلك له احلق يف ، خراآلإىل 

  . خراآل إىل الرجوع

  . له عليه  امليت عماأبرأف، مات الغاصب وكان املغصوب منه حياً إذا احلكم كذلك أن كما

، براء امليت الذي كان غاصباً عن العنيإصحة ومنه ظهر وجه النظر يف قول احملقق القمي بعدم 

  . له معىن امليت ال إىل نقل العنيألن :  قال

وفرق ، براء امليتإبل من ، امليت إىل وليس هذا من نقل العني، وقد قرره الشارع، عريفنه إ :وفيه

رنا يف كتاب بل قد ذك، والشارع حيث مل يغري العرف فهو مصدق له، براء عرفاًوبني اإل بني نقل العني

  . أيضاًامليت  إىل رث عدم بعد صحة نقل العنياإل

الولد مات قبل  أن احلفيد مع إىل الولد ومن مث إىل ذا مات ينتقل املال إاجلد أن الفقهاء ولذا قرر

فولد البنت يرث ، رث نفسهإن احلفيد يرث  أال، برث األإاحلفيد يرث  أن ويكون أثر ذلك، اجلد

كما يفهم من كالم ، احلي اعتبار عقالئي قرره الشارع إىل امليت مث إىل  االنتقالوهذا، نصف بنت الولد

  . مجاعة من الفقهاء

  أحدهم مبعىنأبر أاملغصوب منه لوحيث إن ، املغصوبى يدي علمسألة تعاقب األ ومن ذلك يظهر

يل ذكره حيث فيه تفص، يديوليس حال الغصب حال البيع يف تعاقب األ، اجلميع ئسقاط املال برإ

  . واهللا سبحانه العامل، صحة املتأخر ال املتقدم يجازة الوسط يقتضإ فإن، يف املكاسبى الشيخ املرتض



٤٤٥

    ):السادسة(

 فاغتصب الظامل من عمرو إليهيؤديه  أن وعمرو ليس مبستعد، كان زيد يطلب من عمرو ماالًإذا 

 كما أفىت، ذلك الشيء من باب التقاص ييشتر أن لزيد الطالب أن فالظاهر، شيئاً وباعه بقيمة رخيصة

  .به احملقق القمي

  .شرط وجود شرائطهى  له القبول من باب التقاص عل فإن،وهبه الغاصب لذي احلق إذا وكذلك

، نه حقه أ بأن تصورجاهالً أو يكون الغاصب عاملاً بكونه غاصباً أن من غري فرق يف املسألتني بني

  .  دليل التقاصطالقإل

حيث قتل ، يطلب من عمرو قتالً ذا أمر الظامل زيداً بأن يقتل عمرواً وزيد إحال ماومنه يعرف 

قتله  بل لو، مر بالقتلكان منطلقاً يف ذلك من أمر اآل وإن ،يقتل قاتل أبيه أن  له احلق يف فإن،عمرو أباه

  .  يف القتلكان متجرياً وإن ، وقع القتل يف قبال ذلك القتل قصاصاًيطلبه قتالً أنه يعلم وهو ال

قتله جزاًء ف، مثالً )صلى اهللا عليه وآله( سب الرسول أنه مل يكن متجرياً بأن زعم إذا وكذلك

مثل  لزوم النية يفى دليل يف القصاص عل ال إذ ،نه كان قاتل أبيهأو ،مل يكن ساباً أنه مث ظهر، لذلك

  . ه يكون قصاصاً فإن،سهماً بقصد قتل حيوان فقتل قاتل أبيهى رم بل وكذا لو، املقام

  

  ): السابعة(

  . عد ذلك عدواناً عرفاً ذاإأشبه  دار الغري وحانوته ورحاه وما إىل جيوز جعل الروشن ال

وال يدخل ، دار الغريى يشرف عل احلائط مما ال جعل يف أعايل إذا كما، مل يعد عدواناً عرفاً إذا نعم

جيعل مستعمرة  أن جائز مل جيز غري أو لروشن جائزاًذا كان اإو، وحمله مل يكن به بأس داره إىل ىذمنه األ

  . ه له باللدغ وغريهتذلك يسبب انتشار النحل يف داره وأذيألن ، النحل يف الروشن



٤٤٦

 مل يكن التطيري موجباً لتلف النحل فإذا، يطريها أن مكنهأجعله مث انتشر النحل يف داره و إذا أما

 إذا خيرج دابة الغري من داره أن وهو مثل، إشكالال فهو جائز ب، يعود صاحبه بأن يذهب والى عل

  . دخلتها

فالظاهر لزوم مراجعة احلاكم للحسم هلذا ، يعود ن كان النحل يذهب والأسبب ضرراً ب إذا أما

عة مبراج إالّ خراجخراجها تلفاً هلا مل جيز اإلإ وكان يف إنساندخلت دابة الغري دار  إذا وكذلك، العدوان

  .احلاكم

دار  دخال الدابة عدواناً يفإو، هيضر أن جيوز للجار يضرر جاره كذلك ال أن جيوز له ما الكألنه 

، )١(جزاء سيئة سيئة مبثلها ألن ز تضرير اجلار لصاحب الدابة وصاحب النحلالنحل ال جيو أو الغري

 عليكمى عتد اعتدوا عليه مبثل مااعليكم فى عتدافمن)مقابلة باملثلتالف الدابة والنحلإوليس ، )٢  ،

  .منا هو أكثرإو

ذا أخرج املالك قطيعه من دار نفسه سبب تلف الذئب إو،  دار زيد عدواناًمثالً أدخل قطيعه فإذا

يقطع  أن فهو مثل ،هم واملهمومالحظة األ، جبواز ذلك بدون مراجعة احلاكم يقال أن فهل ميكن، ياهإ

  .مثالً اجلاين نسانيه اإلعل  ايننسان عدواناً فيقتل اإلإنسان يد إنسان

 وقد تقدم شبه، طبق ذلكى وحيكم عل،  واملرجحات اخلارجيةمهيةواحلاكم الشرعي يالحظ األ

  . خرضرار أحد اجلارين باآلإهذه املسألة يف 

 أن مل جيز لصاحب الدابة والنحل، شبهأما  أو النحل داره أو ،اجلار دخلت الدابة دارن إنه إ مث

  خراج دابته وحنلهملك الغري إليدخل الدار اليت هي 

                                                

  . ٢٧اآلية : ىسورة الشور) ١(

. ١٩٤اآلية : سورة البقرة) ٢(



٤٤٧

  . أيضاًذا مل جيز كان املرجع احلاكم الشرعي إو، منا الالزم االستجازةإو، هإذن بدون 

 كما حق له، جرة منهيأخذ األ أن حق له، جرة عرفاًوكان بدخوله داره األ ذنولو دخل بدون اإل

  . جرةباأل إالّ جييز له دخول داره الأن 

أجرة  بالّإ لك يف دخول داري ذنآين ال إ: جرة الزائدة بأن يقولله يف األ حق ال أنه الظاهر نعم

  . كما ذكرناه يف بعض كتبنا االقتصادية، جحاف ممنوع شرعاً وعقالًاإل إذ ،مضاعفة

 حيث أجاز مطلقاً جعل الروشن، وبذلك يظهر وجوه النظر يف كالم احملقق القمي يف مثل املسألة

مل يسبب  إذا خراج حيوان الغري من الدارإ يف صلح التذكرة جواز لعالمةونقل عن ا، دار اجلارإىل 

 حفظ مال غريه يف نساناإلى يلزم عل ال ألنه ،صاحب الدار غرامةى يكن عل ولو تلفت مل، تالفاإل

  . جازة مالك النحل يف دخول دارهإصاحب الدار ى الالزم عل أن وظاهره، داره

  

  ): الثامنة(

 قصد البيع فإذا، الظاهر نعم ،يبيع املغصوب الغاصب بقصد التقاصأن  هل يصح للمغصوب منه

مما ظاهره  وحينئذ يكون ما أخذه، مل يقصد البيع حقيقة يكون تقاصاً إذا أما، حقيقة وقع البيع حقيقة

  . ملكه أنه ال، الثمن بدل حيلولة

 لكن، وقع التهاتر القهريبأن أتلفا املالني ، واملالك يف الثمن تصرف الغاصب يف املغصوب إذا نعم

كان أكثر كان املالك ضامناً  إذا ن الثمنأ كما، كثريةكان الغاصب ضامناً لأل كان املغصوب أكثرإذا 

  . مل يكن بيع يف البني ألنه ،له



٤٤٨

أكثرية أحدمها  أي ،خريمبا ذكرناه بدون ذكر الفرع األ هذه املسألة أشار احملقق القمي وأفىت ىلإو

متكن املالك من ماله  أنه إذا مسألة التقاص بعنوان بدل احليلولةى ويترتب عل، التهاترخر وحصول عن اآل

  . مل حيصل التبادل ألنه ،رجاع الثمن وأخذ مالهإلزم عليه 

يدعي الغاصب عليه  إالّ أن فاملرجع قصد املالك، تقاصاً أو البيع كان حقيقةً أن ذا اختلفا يفإو

  . مدعاهى مل يقم الشاهدين عل إذا لففله عليه احل، قصده البيع حقيقة

  

   ):التاسعة(

، مل يعلم أو خذ سواء علم بالغصب مغصوباً بيد غريه ضمن ذلك الغري اآل ماالًإنسانى أعطإذا 

، وغريه )١(دليل اليدى هو مقتض كما ،املعطي إىل قبل رده أو املعطي إىل وسواء علم بالغصب بعد رده

  . أيضاًبذلك احملقق القمي  وقد أفىت

ى هو مقتض كما، الغاصب إىل رجاعهإوال ، جيز له التصرف فيه مل نه مال الغريأعلم ب إذا نعم

  .  بعض الروايات الواردة فيمن وضع عنده السراق شيئاً مسروقاًأيضاًودل عليه ، القاعدة

ه عن رجل من املسلمني أودع )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت: قال ، حفص بن غياثىفقد رو

يرده  أن  أمكنه فإن،يرده ال: فقال ،هل يرد عليه، واللص مسلم، متاعاً أو رجل من اللصوص دراهم

  أصاب صاحبها ردها عليه فإن،كان يف يده مبرتلة اللقطة يصيبها فيعرفها حوالً وإالّ ،ه فعلأصحابى عل

  ار  اخت فإن،جر والغرم جاء طالبها بعد ذلك خريه بني األ فإن،تصدق اوإالّ 

                                                

. ١٢ ح من كتاب العارية١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(



٤٤٩

  .)١(جر لهوكان األ، اختار الغرم غرم له وإن ،جرجر فله األاأل

  .وحمل تفصيل الكالم يف هذه املسألة يف كتاب اللقطة

   

  ): العاشرة(

احلاكم  أو بالويل كاألى  كان له مال فالواجب عل فإن،إنسان من جمنون ماالً لو غصب صغري أو

ون ؤوهذا من ش، ونهؤواليته مكلف بالقيام بشى مبقتضه  ألن،أعطاه بنفسه وإالّ أتلفهن إ عطاء بدلهإ

 مثل ،عرف منها باملناط أو دل عليه الروايات مما ذكروه يف باب كفارات احلج ويؤيد ذلك ما، القاصر

  . فالت الطري من يده وهكذاإالويل ى صاد طرياً وجب علأنه إذا 

كان  إذا وكذا، من املباشرى لسبب أقوا ألن ، كان الويل سبباً كان عليه فإن،يكن له مال ذا ملإو

يكن الويل  مل إذا وأما، غري ويل أو بني كونه ولياًاألقوى ى يفرق يف لزوم الشيء عل ال إذ ،الويل سبباً غري

يبلغ الصيب ويفيق انون فيجب عليهما الرد  منا يصرب حىتإو، الويل شيءى مل يكن عل، وغريه سبباً

  . كسائر املديونني

بعض بيت املال  ألن ،داء دينهماأيكلف بيت املال ب أن يبعد الحيصل هلما مال  مل إذا نعم

. مام املسلمنيإى ومن ترك ديناً فعل،  فلورثتهمن ترك ماالًن إ :وقد ورد، ماتا أو سواء بقيا، للغارمني

  . كما ذكرنا تفصيله يف كتاب الزكاة وغريه

يصال إعدم  إذ ،يكن هلما مال مل إذا لصيب وانونبيت املال أداء دين اى يكون عل أن يبعد بل ال

  .يكتسبا ويؤديا الدين فاقة ذلك حىتإينتظر بلوغ هذا و فال، ضرار بهإصاحبه مدة طويلة  إىل الدين

 أو صرف املغصوب انون يف الطاعة أن املال بني بيتى داء علفرق يف وجوب األ ال أنه والظاهر

  . يف املعصية

                                                

. ١ ح من أبواب اللقطة١٨ الباب ٣٦٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٤٥٠

ملا دل يف باب الزكاة  ،صرفه يف الطاعة إذا خاص مبا أو، كذلك فهل هو مثالًراهق أما يف الطفل امل

 ومن تقييدها مبا، دلة تلك األإطالقمن  ،احتماالن ،مام الدين املصروف يف املعصيةيؤدي اإل ال أنه من

  . عمد الصيب خطأ أن ىدل عل

كان معصية  املسألة فيما إذ ،لإشكا الطفل كلبس احلرير والذهب فالى يكن معصية عل مل إذا أما

  . غصب مال زيد وشرب به اخلمر إذا كما، عليه

يكن له مال  ملوإن ، كان له مال تعلق بهن إ نهأيف غصب الطفل مال غريه ب: قال احملقق القمي

ذا وطأ  إمثل ما، صرحوا بذلك يف مواضع متعددة كما، ينايف عدم التكليف هذا ال وإن ،تعلق بذمته

 الإو، يكن له مال مل إذا بعد البلوغ ما إىل وقيمته تتعلق بذمة الطفل، حيث حيرم حلمه، ناًالطفل حيوا

حصلهما الطفل  إذا الويل رد البيض واجلوازى جيب عل أنه ذكروا كما، كان يف ماله رده عليه ويل الطفل

  . بسبب القمار

ذا إو، ضمان الويل وضمان الطفلوال منافاة بني ، يرد الويل ضمن الويل  ملفإذا، والرد فوري(: قال

   .ىانته )يرد املال أن الصغري بنفسه الذي كربى يرد الويل املال وكرب الصغري وجب عل مل

، مل يدفع من مال الصغري نظر إذا ومسألة ضمان الويل،  الطفل للحيوانيلكن لنا يف مسألة وط

يعلم حرمة  حيث ال، الط بصغري آخرذا  إكما ذكرنا مثله فيما، مشول دليل الوطي للصغريى نر حيث ال

تكليفي ال  أنه يلالوى ظاهر كون الوجوب عل أن كما، الواطي الصغري إىل م والبنت بالنسبةخت واألاأل

  . منا عدم دفعه معصيةإو، يدفع مل إذا يقال بضمان الويل وضعي حىت



٤٥١

 للمغصوب منه جيوز أنه شك فال، دفع بنفسه نفس املال املغصوب إذا الصغري الغاصبن إ مث

حيق للمغصوب منه  ال أنه فالظاهر، أراد الدفع من مال نفسه إذا وأما، ماله يأخذه أين وجده ألنه ،أخذه

تصرف هو  ألنه ،يف شيء خاص من أموالهذمته يف  ال حق للصغري يف تعيني ما إذ ،أخذ بدله من الصغري

اجع ير أن ومع عدم التمكن منهما، ب واجلدجع الويل كاألاير أن الغاصبى فالالزم عل، حمجور منه

  . لعموم دليل التقاص، يأخذه من باب التقاص أن يكن احلاكم مل يستبعد ذا ملإو، احلاكم يف أخذ البدل

يكن  مل إذا صاحب احليوان أن فالظاهر، كسره وأتلفه أو ،إنسانسلب حيوان شيئاً من  إذا وأما

له اً  آخر ليس صاحبإنسانكان  إذا انمان يف الضومثل صاحب احليو، يكن عليه ضمان سبباً لذلك مل

  . الراعي وحنوه إىل وكذلك بالنسبة، ذا شرد زيد دابة عمرو فكسرت شيئاً إكما، سبباً

  

  ): احلادية عشرة(

ها فركب الواسطة السيارة وأسرع افأعط، أعرين سيارتك: خالداً قالن إ :جاء زيد وقال لعمرو لو

خالد من ى شيء عل فال، نه طلب العاريةأو، قال لزيد ذلك أنه لداً أنكرخان إ مث، عطبت يف املشي حىت

  .ال سواء حصل التعدي يف السيارة أم، الضمان

سواء أسرع بالسيارة ،  يف ضمانهإشكال كان تعد من الراكب فال أو  شرط املالك الضمانفإن

يف  مع شرط الضمان حىت إذ ،أشبه ما سبع أو أو أراد النجاة من عدو إذا كما، لضرورة ال و ألضرورة

توجب عدم  التعدي ال إىل والضرورة، وكذلك مع التعدي، فكيف هنا، العارية الصحيحة ضمان

 مال غريه يف أكلجناء نفسه كأمره بإوأمر الشارع ب، مرينلعدم املنافاة يف اجلمع بني األ، الضمان

  . املخمصة



٤٥٢

  . كان نفس املعري إذا بل وحىت، نفس املستعري  الكانت الضرورة جناة الغري إذا احلال فيما ومنه يعلم

يضمن  ال ما(وال يشمل املقام ، لقاعدة اليد وحنوها  الضمانأيضاًفالظاهر ، يكن تعد مل إذا وأما

ذا أخذ  إفهو مثل ما، عارية أنه بل املالك زاعم، ا ليست عارية فاسدةأل ) يضمن بفاسده بصحيحه ال

التلف حيث إن ، الشيء عاريةى يكن املالك أعط ومل، املالك أعطاه عاريةن  أاملستعري مال املالك بزعم

  التلف ال فإن،ماله عارية أنه  مال غريه بزعمإنسانى ذا أعط إومثله ما، خذاآلى يوجب الضمان عل

 يضمن بصحيحه ال ال ما( أن بزعم، املعطي الذي هو ليس مبالك يف الواقعى يوجب رفع الضمان عل

  . ليس ذلك عارية فاسدة ذإ، يشمل املقام )يضمن بفاسده

سواء ظهر ،  ضامنأيضاًنه أو، جل جناة السيارةسراع بالسيارة ألذا كان اإل إحال ما ومنه يعلم

احملقق ى فتو أن ومنه يعلم .اليدى عل دليل طالقإل، كذبه أو يعلم صدقه بأن ال ،ال كذب املستعري أم

  . اهر الوجهاملسرع غري ظى ضمان عل القمي بأنه ال

  .تفريط مل يكن تعد أو إذا ضمان فيها العارية ال ألن ،يكن عليه شيء ملصدقه ظهر ا  إذنعم

   

  ): الثانية عشرة(

اري طم ى كان الالزم عل، البطون ذلك أو يكن للمتويل  مل فإن، موقوفةأرضراً يف ى أجر لو

 كما، سعي حرام ألنه ى،سع  مانسانكان لإل وإن ،شيء لسعيه كانت وال  كمارضرجاع األإاحلفر و

  . يف القيادة والدياثةى سعإذا 



٤٥٣

   .كان حراماً لكن للساعي نتيجة عمله وإن السعي أن فكيف قلتم يف السابق: يقال ال

 إذا كما، كانت حمرمة فال إذا أما، مل يكن نتيجة السعي مبغوضاً للشارع ذلك فيما: نه يقالأل

واملقام مما نتيجة ، غري املتديننيى زادت قيمتها السوقية لد وإن ،مخراًمتره  صنع خشب الغري صنماً أو

  . الوقوف حسبما وقفها أهلها ألن ،سعيه حرام

، هلما أمر احلافر بطم احلفر أن إشكال  حبفر النهر فالرضومل تزد قيمة األ، كان هلما ذلك إذا أما

  . قيمةبقاء وال شيء للحافر لفرض عدم زيادة الهلما اإل أن كما

لزام احلافر بطم احلفر يف مسألة إللمالك ن إ املشهور يقولون أن فقد تقدم، زادت القيمة إذا نعم

كانت  ذاإكما ، تكون الزيادة للحافر أن يبعد زادت القيمة فال إذا نهألكنا أشكلنا يف ذلك ب، حفر البئر

  .  مائة فصارت بسبب حفر النهر ألفاًرضقيمة األ

 إىل أشار وقد، البطن يف الوقف الذري أو،  من املتويلرضيستأجر األ أن فللحافر، وكيف كان

  . بعض ذلك احملقق القمي

املسألة ليست من  أن واملفروض، يف موارد خاصة إالّ يباع الوقف ال ألن ،حق يف االشتراء نعم ال

ا وقعت أل، هاؤبقاإجارة وبطال اإلإرها البطن بأكثر من حقه حيق للبطن الثاين ذا أجإو، تلك املوارد

  . الثاين املتويل إىل وهكذا بالنسبة، فضولية يف حقهم

  



٤٥٤



٤٥٥

  

  يف التنازع فصل

  

  : وفيه مسائل

  

فالقول قول املالك مع ميينه ، ختلفا يف القيمةاتلف املغصوب وإذا ( :قال يف الشرائع ):١مسألة (

  ).وهو أشبه، ل الغاصبوالقول ق: وقيل، كثراأل وهو قول

نه وجد القول أو، التحرير وكثر الشرائعاأل إىل  نسبهاألولالقول ن إ :ح الكرامةقال يف مفتا

  . جيد هلما ثالثاً بعد فضل التتبع ومل، املذكور للمقنعة واية الشيخ فقط

والشرائع والنافع ، فهو خرية اخلالف واملبسوط والسرائر يف موضعني منهما: أما القول الثاين

ح واملقتصر والتنقيح والدروس واللمعة وجامع يضاشاد والتبصرة واملختلف واإلروالتذكرة والتحرير واإل

 إىل ويف الرياض، املتأخرين إىل وقد نسبه يف املسالك والكفاية، املقاصد واملسالك والروضة والرياض

  . عامتهم



٤٥٦

  : حيث قال يف القواعد، ويظهر من العالمة نوع تردد يف احلكم: أقول

  .يرأى وكذا لو تنازعا يف القيمة عل، غصوب قدم قول الغاصب مع ميينهاختلفا يف تلف امل لو

، تبعاً لغريه، اجلواهر كما يف غارم ومنكر أنه ة ذمته باعتبارءصالة براوالظاهر هو قول املشهور أل

  .وتبعه غريه

عليه ( قال ،)أي القيمة (فمن يعرف ذلك حيث سأل، والد أيب واستدل لقول الشيخني بصحيحة

القيمة ى رد اليمني عليك فحلفت عل وإن ،القيمة فتلزمكى حيلف هو عل أن ماإ، أنت وهو: )مالسال

   .)١(لزمك ذلك

ذكروه مكرراً  ما إىل ضافةباإل، نه يؤيده االعتبار بأن املالك أعرف بقيمة ماله من الغاصب أكما

  .حوالالغاصب يؤخذ بأشق األ أن من

فليس ، حواليؤخذ بأشق األ أنه ىدليل عل ال أنه سبق ا فيماوقد ذكرن، لكن االعتبار ال دليل عليه

عن  يوكأنه لذا كان احملك، صلاألى  ثبتت داللتها لزم العمل ا مقدماً عل فإن،الصحيحة إالّ يف املقام

  .يبعد ترجيحه نه الأالكفاية القول ب

رواية لكان املصري طراح الإو صل العامالعمل باألى  علصحابطباق متأخري األإوعن الرياض لوال 

  . ا يف غاية القوةإليه

، قلواملالك األ كثرالغاصب األى منا ادعإو، كثروالغاصب األ قلاملالك األى أما لو انعكس بأن ادع

 مثالًكان هناك غاصب يأخذ الضريبة ، كثراأل أنه ىوافق املالك علإذا  ألنه ماإو، ما العتقادمها بذلكإ

  . صلل قول املالك لأل القو فإن،كما يف احلال احلاضر

   كان عاملاً  فإن،يعتقده فالغاصب يعمل حسب ما، الزيادة إىل وأما بالنسبة

                                                

. ١ ح من أبواب الغصب٧ الباب ٣١٢ ص١٧ ج:ئلالوسا) ١(



٤٥٧

 الغاصب من أاملالك أبر أن أقلنه إ قول املالك ليس معىن ألنه ،يصاهلاإبأا للمالك وجب عليه 

وملا ، منه احلنطةغصب  مثالً، مر يف العنيكان األ كذلك لو أنه كما، يسقط عما يف ذمته الزائد حىت

 الغاصبى  الالزم عل فإن،بل تسعة أمنان: ويقول املالك، عشرة أمنان أنه  يدعي الغاصبإليهيريد رده 

ويل  ألنه احلاكم الشرعي إىل ذا مل ميكن الرد سلمهإو،  الزائداملالك املنى يرد عل أن يقوله اعتقد ماإذا 

  . املمتنع

درهم مل  أو مثن اجلارية حبة: يقول أن مثل، كذبه فيهيعلم ما ى أما لو ادع(: الشرائع قالن إ مث

  ).يقبل

  . قطعاً للعلم بكذبه: ويف اجلواهر

  . يعلم كذبه كالدرهم يف قيمة العبد مل يدع ما ما: وقال يف القواعد

 :قال، ح وجامع املقاصد واملسالك والروضةيضاونقل مفتاح الكرامة هذا القول عن التحرير واإل

 ال: ويف الكفاية قيل، ة الكتب املتقدمة ملكان ظهورها القيد يف املبسوط وغريه من بقيذولعل ترك ه(

   .ىانته )فظاهره التوقف وهو يف غري حمله، يقبل

علم ن أن من غري فرق بني، صل مع العلم خبالفهوجه لأل ال إذ ،وهو كما ذكره السيد العاملي

  . خمربياً كذبه خربياً أو

وهل يقدم حينئذ قول املالك بيمينه النتفاء الوثوق بالغاصب :  وتبعه اجلواهرمث قال مفتاح الكرامة

 فيقبل أم يطالب مبا يكون حمتمالً ، قوله بالكليةىه فيلغؤحينئذ لظهور كذبه وحصر دعواه فيما علم انتفا

  . وجهان صريح التحرير الثاين ،منه وهلم جرا

  يف املسالك ى وقو، مل أجد تصرحياً بأحدمها: قال يف جامع املقاصد



٤٥٨

لغاء قوله إه ب كذرضالغاء قوله املخصوص لعإيلزم من  وال: قال، والروضة الثاين اطراداً للقاعدة

صل يقطع باخلرب الصحيح مع موافقة االعتبار من وجهني يف غري حمل واأل، صلحيث يوافق األ، مطلقاً

  . فتأمل، الوفاق

بناء ن إ :يقالإالّ أن ، صلطبق األ ألنه ،لث وهكذاوالثا القاعدة قبول قوله الثاينى مقتض: أقول

  . الشك يف مورد الوثوق أو إالّ جيريان صل الواأل العقالء يف قبول قول ذي اليد

ولعله ، وثوق من جهة العقالء كما ال، صلاألى فليس جمر،  كذابنسانعلم بأن هذا اإل إذا أما

  . كما ذكرناه يف كتاب الشهادات، لسرقةورد يف رجوع الشاهدين بعد شهادما با د ذلك مايؤي

يف رجل ) عليه السالم(املؤمنني  أمريى قض:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، فعن حممد بن قيس

هذا : كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقاال إذا شهد عليه رجالن بأنه سرق فقطع يده حىت

ومل جيز ، غرمهما نصف الدية أن عليهماى فقض، منا شبهنا ذلك ذاإالسارق وليس الذي قطعت يده 

   .)١(خراآلى شهادما عل

 يرجل عند على رجلني شهدا علن إ): عليهما السالم( عن أبيه، عن جعفر، ويف رواية السكوين

فلم يقبل شهادما ، أخطأنا هو هذا: مث جاءا برجل آخر فقاال، سرق فقطع يدهأنه ) عليه السالم(

   .)٢(ولاألوغرمهما دية 

من شهد عندنا بشهادة مث غري : قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب، ويف رواية الصدوق

   .)٣(ىخروتركنا األ األوىلأخذناه ب

                                                

. ١ ح من أبواب الشهادات١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

. ٣ ح من أبواب الشهادات١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

. ٤ ح من أبواب الشهادات١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(



٤٥٩

 إذا كان احلال كما، ادعائهى املالك عل يومل يعني قيمة وبق، بعد ظهور كذبه لو مل يقل شيئاًنه إ مث

، أشبه ذلك ماأو ، يطلب ين شاك يف قدر ماإ: قال أو، اًإطالقشيئاً املالك قيمة ومل يقل الطرف ى ادع

  . ادعاه املالك وأخذ ما إىل ردت اليمني وإالّ ،الزيادة فهو إىل نفي ادعاء املالك بالنسبةى  حلف علفإذا

ا قبل أاملالك ى ولو اختلفا بعد زيادة قيمة املغصوب يف السوق يف وقتها فادع(: قال يف اجلواهر

  ).منكر ألنه ، بيمينهأيضاًفالقول قول الغاصب ، لف والغاصب بعدهالت

اعتربنا وقت التلف ن إ نعم، داء مل يكن هلذا الرتاع أثرهقلنا بأن الالزم القيمة وقت األن إ :أقول

  . كان كما ذكره اجلواهر

  



٤٦٠

فالقول ، صنعةاملالك صفة يزيد ا الثمن كمعرفة الى تلف وادعإذا ( :قال يف الشرائع ):٢مسألة (

  ).صل يشهد لهاأل ألن ،قول الغاصب مع ميينه

  ).صل عدمهواأل، معرفة الصنعة حادث إذ ،خالف أجده فيه بال(: ويف اجلواهر

يقدم قول  أنه واملراد، املالك صفة تزيد ا القيمة كتعلم الصنعةى وكذا لو ادع(: ويف القواعد

  ).ذلكى عطف عل ألنه ،الغاصب مع ميينه

رشاد والدروس واللمعة وجامع كما يف السرائر والتذكرة والتحرير واإل(: ح الكرامة قالويف مفتا

  . املقاصد واملسالك والروضة وغريها

   .ىانته )خيالفه والد ما أيب لكن يف عموم صحيحة، غري بعيدنه إ :وقال يف الكفاية

يأيت صاحب : )سالمعليه ال لقوله، ذكره ماى والد عل أيب قد عرفت عدم داللة صحيحة: أقول

  .)١(كذا وكذا فيلزمكى قيمة البغل مبا اكتر أن البغل بشهود يشهدون

 تعلم احليوان ككلب الصيد والقرد واهلرة وما أو ،واملراد بتعلم الصنعة أعم من تعلم العبد واجلارية

  . خصوصية للصنعة ه ال فإن،التعلّم وأشبه مما هي قابلة للتعليم

صنعة : خرواآل، كان يعلم صنعة الكتابةنه إ :كان يعلم صنعة فقال أحدمها أنه أما لو اتفقا يف

 امليزان يف املنازعات  فإن،ه من التحالف ال من االختالف يف القيمة فإن،وكانت القيمة خمتلفة، اخلياطة

 يكون مناإو، يالحظ القيمة ال، قلماً: خرواآل، كان كتاباً: ولذا لو قال أحدمها، املآل الى كيفية الدعو

  املرجع 

                                                

. ١ ح من كتاب الغصب٧ الباب ٣١٣ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٤٦١

 ويف أواخر الشرح يف قبال قول السيد ،وقد ذكرنا تفصيل هذا املبحث يف كتاب القضاء، التحالف

  . املصب بأن املالحظ املآل ال )  اهللاهرمح( احلكيم

وهو  ، )صالة عدمهـجرة لكان االختالف يف تقدمها لتكثر األ وكذا لو(: وقال يف مفتاح الكرامة

  .كما ذكره

كان : وقال املالك، قيمة له الكلب الذي أخذه من داره كان كلب هراش الن إ :لغاصبولو قال ا

  . املآل هو املعترب الى مصب الدعو ألن ،أيضاًمن مورد التحالف  أنه فالظاهر، كلب صيود فله القيمة

 القول قول  فإن،كره الغاصبنأ فاملالك ختلّل اخلمر يف يد الغاصبى لو ادع(: ويف اجلواهر

  .وهو كما ذكره ، )أيضاًصل صب بيمينه لألالغا

فاملرجع ، ما شيئانألوضوح ، غري حمترم غصب منه مخراً حمترماً أو أنه لو اختلفا يف أنه كما

  . التحالف

كالعور ، املالك لكن عند الغاصب عيباً متجدداًى أما لو ادع(: ويف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

سواء ، صل الصحةاأل ألن ،فالقول قوله مع ميينه، وأنكر املالك، صحةال  للعبد بعدرضاهو ع وشبهه مما

  ).معدوماً أو كان املغصوب موجوداً

 فإذا، صحاب يطابق قول أحدمها أخذ باالستصحابتكان هناك اسن إ أنه القاعدةى مقتض: أقول

عور  أنه غاصبوال، عور عند الغاصب أنه  املالكىوقد ادع، مث رأيناه أعور  صحيحاًمثالًكان الفرس 

لكن املالك ، ن أعورواذا كان أعور عند املالك واآل، وأغرم الغاصب استصحب الصحة، عند املالك

كان االستصحاب يف ، بل غصبته أعور :وقال الغاصب، صار صحيحاً عنده مث غصبه الغاصب أنه يدعي

  . طرف الغاصب



٤٦٢

االعتبار  أو ،ن املورد من باب التحالففهل االعتبار باملصب ويكو، مل يعلم احلالة السابقة إذا أما

صالة الصحة أيعملون ب العقالء ال ألن ،األول يبعد ال، احتماالن ،صل مع الغاصبويكون األ بالغرامة

  . اإليهل وكان الرتاع يؤ وإن ،والغرامة ليست حمل الرتاع، دليل شرعاً هلا وال، يف مثل املقام

غصب عبداً إذا : عنه يكقول املبسوط يف احملك، والقومن ذلك يظهر وجه النظر يف كثري من األ

 ،غارم ألنه ،فالقول قول الغاصب، بل عندك: وقال الغاصب، عور عندك: فرده وهو أعور فقال سيده

مات  أنه إذا  والفصل بينهما،أعور مانه إ فالقول قول سيده،  اختلفا يف هذا والعبد قد مات ودفنفإن

العور  ألن ،كان حياً ذاإوليس كذلك ، فكان القول قول السيد، عيباًيعرف  صل السالمة حىتودفن فاأل

  .موجود مشاهد

فقال ، أعور واختلفا  غصب عبداً فرده وهو فإن:عنه بقوله يورده احللي يف السرائر يف احملك

  . غارم ألنه ،قدم قول الغاصب، بل عندك: وقال الغاصب، عندك عور: سيده

، كان أعور مانه إ فالقول قول سيده، والعبد قد مات ودفن اختلفا  فإن:ناأصحابوقال بعض 

وهذا الذي ، ة الذمةءصل براواأل، غارم يف املسألتني ألنه ،القول قول الغاصب أن ي عندىوالذي يقو

  . ذكرناه صول املذهب ماأوالذي تقتضيه ، رجيات املخالفنينا ختريج من ختأصحابذكره بعض 

  : يف القواعد عبارات ثالثة قع لهأما الفاضل فقد و(: ويف اجلواهر

  . صلني نظرففي تقدمي أحد األ، لو تنازعا يف عيب يؤثر يف القيمة :األوىل

نه إ ويف جامع املقاصد، الغاصب عيباً تنقص به القيمة كالعور قدم قول املالكى لو ادع: والثانية

  . اجلزم إىل رجوع عن التردد



٤٦٣

فالقول قول املالك ، والغاصب سبقه، ملشاهد يف يد الغاصباملالك جتدد العيب اى ادع لو: والثالثة

   .ىانته )إشكالى عل

  . ذكرناه فالقاعدة ما،  كل هذه الكلمات من النظرإطالقيف  وأنت خبري مبا

 االخرى وادع، أحدمهاانه كان اعورى فادع، مثالًلزوم التحالف فيمااذا اختلفا يف الفرس  ومنه يعلم

والفرس ، قيمته مائة: مثالًفالفرس االعور ،  والشلل يوجب اختالف القيمةوكان العور، كان أشلأنه 

  . فالالزم التحالف ى،بل مبصب الدعو، ه اليؤخذ باملآل فإن،مائة وعشرة أو قيمته تسعون: مثالًاالشل 

ولو اختلفا يف (: كالمه يحيث قال يف حمك، وجه النظر يف قول الدروس مما تقدم يظهر أن كما

صل األ ألن ولو قيل حيلف املالك، دريسإقاله الشيخ وابن ، غارم ألنه ، حلف الغاصب عليهتقدم العيب

حلف املالك ، انقطاع خربه أو ولو اختلفا يف العيب بعد موته. السالمة وعدم التقدم كاملبيع كان وجهاً

   .ىانته)  اصحاألولدريس وإوالغاصب عند ابن ، عند الشيخ

 ألن ،فيه ماى خيف فال،  أصل السالمة وعدم التقدمرضاوس من تعالدرى  اجلواهر علإشكالأما 

  . خالفهى كان االستصحاب عل صل السالمة فيما أليدع جماالً االستصحاب ال

حنوه الشيخ  كما ذكر، جيتمعان ما الأجمال له من جهة  فال، كان االستصحاب موافقاً له إذا وأما

 يدع جماالً االستصحاب الحيث إن ، ةءواستصحاب الربا ةءيف الرسائل يف اجتماع أصل الرباى املرتض

  . للشك ثر للمشكوك الاأل إذ ،له

  ،ىاألعمبل فرسه : خروقال اآل، عورغصب فرسه األ أنه أحدمهاى ادع ولو



٤٦٤

باعتبار ، أيضاًكان من التحالف ، فرسه الصحيح: خروقال اآل، عورفرسه األ: قال أحدمها أو

  . يف أمثال املقام يه من التداعملا ذكرنا، املآل املصب ال

 كانت تلك فإن، املالك يف املغصوب التالف صفة يزيد ا القيمةى ادع لو(: قال احملقق الرشيت

كان أمراً خلقياً  وإن ،صالة العدمأل الصفة أمراً حادثاً كالصنعة والكتابة فالقول قول الغاصب مع ميينه

   .ىانته )فالظاهر التداعي كالسواد والبياض

وكذا  ،يمر من باب التداعولذا جعل األ، منا الحظ املصبإو، نه مل يالحظ القيمة اليت هي املآلإف

 الالزم  فإن،وكان القيمة خمتلفة، كتاباً أنه خرواآل، غصب منه قلماً أنه أحدمهاى احلال يف التداعي لو ادع

  . التداعي

سواء ، بل كان معيباً: ال الغاصبوق، غصبته وهو صحيح: لو قال املالك حكم ما ومما تقدم ظهر

  .مل يكن فالتحالف وإن ،حيث احملكم االستصحاب، غريها أو ثاثاأل أو العقار أو يف الدار

وقال ، املعيبى البيع وقع علن إ :فقال املالك، الصحيح باعه املعيب أو أنه وهكذا لو اختلفا يف

البيع املطلق إذ ، صالة السالمةجمال هنا أل وال، القاعدة التحالفى  مقتض فإن،الصحيحى بل عل: املشتري

  . السليم إىل منصرف

بعتك : قال أحدمها مثالً، فالتحالف هو معيب املعيب مباى البيع وقع علن إ :قال املالك إذا وكذا

  . بل العنب يف عنقوده: خروقال اآل، العنب املفرط

  



٤٦٥

: فقال للمشتري،  بسبب صحيحإليهل باع الغاصب شيئاً مث انتقإذا ( :قال يف الشرائع ):٣مسألة (

اقتصر ن إ :وقيل، مكذب هلا مبباشرة البيع ألنه ،ال: قيل ،هل تسمع بينته، وأقام بينة، ملكأال  بعتك ما

  ).ردتوإالّ ، يتضمن ادعاء امللكية قبلت  مالفاظ من األإليهلفظ البيع ومل يضم ى عل

: فقال للمشتري،  بسبب صحيحإليه انتقل وهبه مث أو باع الغاصب شيئاً ولو(: وقال يف القواعد

يتضمن ادعاء   ماإليه لفظ البيع ومل يضمى اقتصر علن إ أنه قربفاأل، وأقام بينة، ملكأال  بعتك ما

قبضته أ أو ،قبضت مثن ملكي أو، هذا ملكي أو ،بعتك ملكي : كأن يقول، فالوإالّ ، امللكية مسعت بينته

   .ىانته )ملكي

ح والدروس يضارشاد واإلما يف املبسوط والسرائر واإل وهذا هو معىن(: امةوقال يف مفتاح الكر

يف املسالك  وحنوه ما، ترجيح يف الشرائع وال، وقد استحسنه يف التحرير، واملسالك وجممع الربهان

ومل جند القائل ، األولواختياره يف ، خريخري يف األمع استحسان األ، يف املسألة قولني أن والتحرير من

يذكره  يف املبسوط مل أن حىت، القضاء قرار والاإل يف باب اهلبة وال وال يف الباب ال، دم السماع مطلقاًبع

  ).منا ذكره احتماالًإو، حد من العامةأل

مكذب للبينة ملباشرة البيع  أنه ذكره من ووجهه ما، به قوالً أن قدم لكن ظاهر الشرائع كما: أقول

وجه ى البيعية عل مثالً يقاع البيعإلوضوح عدم اقتضاء ، ه ظاهر الضعفوهذا الوج، ملكه أنه الظاهر يف

  .  وملك غريهنسانملك اإلى لتعارف وقوع البيع عل، تكون حجة يكون تكذيباً للبينة حبيث ال

 ماى  البيع يرتل علن إطالقإ :وعساك تقول(: وأشكل يف ذلك مفتاح الكرامة وتبعه اجلواهر بقوله

  ع مالك النصف مشاعاً النصف با ومن مث لو، ميلكه



٤٦٦

 أن تقدم قد: ا نقول فإن،كان أعم لرتل عليها ولو، شاعةاإلى نصيبه ومل يرتل عل إىل انصرف

القرينة هنا ن إ مث، فليس بتلك املكانة من الوهن والضعف، شاعة يف املثال قد ذكره مجاعةاحتمال اإل

ى  أمكن محل البيع علفإذا، بل مال نفسه، ريهيبيع ملك غ  النسان الظاهر الغالب كون اإل فإن،موجودة

 مال غريه نسانذا باع اإل إخبالف ما، والعرف املطرد ملك غريه هلذه القرينة الظاهرةى حيمل عل ملكه مل

فكان ، مكان غريهإلعدم ، يف ملك الغري إالّ ه ال نفوذ له فإن،يتصور ملك البائع له حالة البيع الذي ال

   .ىانته )فردذلك هو املخصص هلذا ال

 إىل يقل شيئاً انصرف ملن إ ه فإن،باع النصف يف املشاع مما له نصفه أنه إذا القاعدةى مقتض: أقول

 إىل الكلي يف املعني انصرفأو ، باع الكلي أنه إذا كما، نصف نفسه انصرافاً عرفياً يتبعه احلكم الشرعي

  . مال غريه مال نفسه ال

النصف املشاع الشامل  أو ، مثل النصف املشاع نصف الغريقصدت يف: بعد البيع قال إذا أما

 أنه القاعدةى فمقتض، باالختالف كأن يكون السدس مين والسدسان من غريي أو، وربع غريي لربعي

  . من قبلهإالّ يعرف  ال ألنه ،يقبل قوله

 كان يف افإذ، وكذا يف أمثال املقام، بينة له حيث ال للمشتري حق احللف عليه أن رماألى ومنته

لزيدصربة حنطة من  قصد من عمرو أونه إ :مث قال،  لعمرو فباع زيد مناًومن نصفي منأوعمرو ه ومن  

باالختالف كربع منكان احلكم كذلك،  عمروه وثالثة أرباع من.  

يف  ال، قصدت مناً كلياً يف ذمة زيد: مث قال اً من احلنطةبأن باعه من، ذا باع كلياً يف الذمة إوهكذا

   إىل بطل بالنسبةوإالّ ، فهو أجازه املالكن ، إويف هذه الصور يقع البيع فضولياً، ذميت



٤٦٧

  . قدر حق املالك يف املشترك

مر يكون للطرف خيار الفسخ باعتبار تبعض األى منته، فهو صحيح قدر حقه إىل أما بالنسبة

  .الصفقة

 تدع جماالً  البينة ال فإن،لقواعد ومن عرفتلنا نظراً يف حكم املشهور املتقدم عن الشرائع وان إ مث

مل يكن وقت البيع ملكاً له  أنه ىمث أقام بينة عل، بعتك ملكي هذا:  قالفإذا، للتفصيل الذي ذكروه

ه مكذب للبينة  فإن،كونه مالكاًى يدل عل البيع ما إىل ضم إذا نهأوالتعليل الذي ذكروه ب، قدمت البينة

  . كاف غري

، قراراإلى  البينة حمكمة عل فإن،ال عدم مساع البينة، للبينة يوجب عدم مساع قولهاملكذب : ذ قولهإ

 أن مث قامت البينة، هذه الدار لزيد وهو ساكن فيها: قالمثالً إذا ، الحقة أو قراراإلى سابقة كانت عل

قرار  كتاب اإلكما ذكرناه يف، قراربطل اإل، منا الدار لعمروإو، قراره فيهاإينفذ  تكن له حىت الدار مل

  . وغريه

 أو شتراءا بسبب صحيح كإليهمث انتقل ، ال ميلك  مانسانباع اإل أنه إذا م اختلفوا يفأى خيف مث ال

نفس ملكيته له بعد البيع  أن  أو،جازةإ إىل ملكه حيتاجى بيعه السابق عل أن هل، حنوها هبة أو رث أوإ

  .حيث يصح البيع السابق، جازةيكون حبكم اإل

مل نقل بأن ملك الفضويل ملا  لو ماى  الفرع الذي ذكره الشرائع والقواعد وغريمها مبين علوهذا

يترتب  ال إذ ،تنفع قامة البينة الإيف صورة  حىت أنه جازة فال كالم يفإ كان امللك فإن وإالّ ،جازةإباعه 

  . البينة مثرى عل

  ،  ليس يلامللكن أ ونا غاصبأ: باع شيئاً وبعد متام البيع قال مث لو



٤٦٨

يريد  ألنه ، بعد عدم حلف املشتريإليهبتوجيه احللف  أو ،قامة البينةإب إالّ يسمع دعواه نه الإف

نه إ :يقول املغصوب منه صورة أن ينفع يف املقام وال، فهو مدع، صل الصحةواأل بطال البيعإبذلك 

  . ذلكى واحتمال مواطاما عليا، كونه مدعى يزيد عل ه ال فإن،مغصوب

قامة البينة إفرق يف  فال، غصب منه كان احملكم البينة أنه ىلو بعد بيع زيد أقام عمرو البينة عل عمن

  . غريه بني نفس البائع أو

ويكفي يف احللف ، املشتري إىل  احلاكم يوجه احللف فإن،املغصوب منه وال بينة لهى ادع إذا أما

  .  يف كتاب القضاءالقاعدة املذكورةى هو مقتض كما، العلم عدمى حلفه عل

كثر من غرم البائع األ، أوكذبه املشتري، أقر بائع العبد بالغصبية من آخر ولو(: القواعد قالن إ مث

  ).الثمن والقيمة للمالك

أجاز ن إ يغرم الثمن للمالك أن الالزم ألن وذلك، )يظهر لنا وجه له معتد به مل(: ويف اجلواهر

 إىل يوصلها أن القيمة وجب عليهى قبض من الثمن عل زيادة مافرض  وعليه فلو، فقيمته وإالّ البيع

املغصوب منه  إىل يدفع أن ولو كان الغاصب باعه بأقل من قيمته كان عليه، املشتري بأي وجه كان

  ملفإذا، نفسه العنيى قراره أثبت علإب أنه لوضوح، ىفاملسم وإالّ ،يكن أجاز البيع ملن إ كمال القيمة

  . يف املقامى شأن للمسم وال، قيمةً أو مثالًعطاء البدل إالعني وجب عليه عطائه إيتمكن من 

 علم وإن ،قرار الغاصبإجهل ذلك كفاه  أو غصبه منه أنه  علم فإن،املغصوب منه إىل أما بالنسبة

يدخل يف ملك  أن يوجب قرار ال اإل فإن،رقأ وإن شأن له ال أنه فمن الواضح، ليس بغصب منهأنه 

  . ليس مبلكه  مانساناإل



٤٦٩

 أو  يف البيعكان وكيالً أنه ن علمأبوإالّ ، فكما ذكر نه غاصبأ علم ب فإن،البائع إىل وأما بالنسبة

 إذا مساوياً أقل أو سواء كان أزيد عن القيمة أو، ىاملالك املسم إىل يرد إالّ أن فليس عليه، ولياً وحنوه

  . كان بيعه مبيزان

 أنه كما، قرارهإ من الثمن بعد عدم تصديقه يف إليهدفع  ته مباليس للمشتري مطالب(: ويف اجلواهر

كانت ن إ األوىل ألن ،مرين من القيمة والثمنبأقل األ إالّ جازةليس للبائع مطالبة املشتري مع عدم اإل

سواء أجاز املقر ، فليس له سواه يف ظاهر الشرع كان الثمن أقل وإن ،قرارهإى أقل فليس له غريها مبقتض

   .ىانته )بعد عدم تصديق املشتري ،ال له أم

مالكه باسترجاع ى فالواجب عليه رده عل، املشتري بفسخ وحنوه إىل باعه الغاصب ما إىل عاد ولو

ليس  أنه لكن قد تقدم يف مسائل بدل احليلولة، أيضاًوأيده اجلواهر ، القواعد وغريهكما يف ، إليهدفعه  ما

  .  ملكاً للمغصوب منه واملغصوب ملكاً للغاصببل قد يصبح املدفوع، طالقاإلى ذلك عل

  ).بائعه إىل املقر له ويدفع الثمن إىل لزمه رد العبد، ولو أقر املشتري خاصة(: قال يف اجلواهر

 إىل يرد العبد أن  علم بأن العبد ليس للمقر له فليس عليه فإن،مرينحد األوجه أل النه إ فيه: أقول

ليس عليه  أنه من الواضح إذ ،بائعه إىل يدفع الثمن أن له فليس عليه مقرعلم بأن العبد لل وإن ،املقر له

 يعطي أحدمها العني أن جيب عليه شيء البلو أقر لنفرين  أنه قراربل قد ذكرنا يف كتاب اإل، كالمها معاً

  . تصادم العلم مارات الصول واألقرار كغريه من األاإل ألن ،هو املشهور بينهم ماى عل، خر الثمنواآل



٤٧٠

وجيب عليه رد ، ولو باع الغاصب مال املغصوب منه لورثته مث مات املغصوب منه كان البيع باطالً

  . للبيع معىن فال ورثته إىل مبوت املغصوب منه انتقل املغصوب ألنه ،الوارث إىل الثمن

ملك ى بل يشمل املعامالت عل، هو غصب  املذكورة ليست خاصة بالغصب مباحكاماألن إ مث

مورثه قد مات وورثه التركة فتصرف فيه مبثل  أن كان الوارث زعم إذا كما، له أنه  ولو بزعمالغري

  . التصرفات السابقة فظهر عدم موته

  



٤٧١

بعد : وقال املالك، رددته قبل موته: فقال الغاصب، مات العبدإذا ( :قال يف الشرائع ):٤مسألة (

  . )عملنا يف هذه بالقرعة كان جائزاً لو: فوقال يف اخلال .فالقول قول املالك مع ميينه، موته

 ،صالن هنا األرضاالغاصب رد العبد قبل موته وعكس املالك فقد تعى ادعإذا ( :وقال يف املسالك

 ،لكن ذلك يقتضي ترجيح جانب املالك، صل عدم تقدمهواأل، كل واحد من املوت والرد حادثألن 

ته ءبرا ألن ،ة ذمة الغاصب منهءكاف يف برا ذلك غريو،  املذكور يكون يف قوة اقترامارضاالتعألن 

بل من اجلهة ، فتقدمي املالك ليس من جهة ترجيح أصله، تسليمه حياً سليماً وهو منتف هناى متوقفة عل

   .ىانته )صالة بقاء الزمان واستحقاق املطالبةأمعه  أن أيضاًويزيد ، إليهاليت أشرنا 

  . ملذكورة بتصرفوتبعه اجلواهر يف بعض االستدالالت ا

رد الشاة  أنه  يدعي املالكمثالً،  وغريهافرق يف احلكم بني العبد والفرس والشاة مذبوحةً ال: أقول

 أو ،منا ذحبها املالك بنفسهإو ردها حيةنه إ :ويقول الغاصب، يسبب نقصان القيمة  بعد ذحبه هلا مماإليه

 أنه اليدى على مقتض ألن ،دة هو قول املالكالقاعى ومقتض،  آخر مما ليس عليه التفاوتإنسانذحبها 

طرفه ى  مل تكن بينة كان عل فإن،ثباته بالبينةإكما أخذه جيب عليه   مل يعلم الردفإذا، يلزم عليه الرد

  . وختلص الغاصب حلفى  احللف علمل حيلف ورد إذا نعم، احللف

كان   هذه املسألة بالقرعةعملنا يف لو( :وجه النظر فيما حكي عن اخلالف من قوله ومنه يعلم

  القرعة لكل أمر كان رمبا يستدل له بأن  وإن ،جائزاً



٤٧٢

صول جمال للقرعة يف مورد األ ال أنه وغريه )  اهللاهرمح(ى لكن قد ذكر الشيخ املرتض، )١(مشكل

  . ماراتواأل

 يف املختلف هعبارته احملكية عن ألن ،اخلالف قال ذلك أن مل يتحقق عندهنه إ :قال يف اجلواهر نعم

رددته حياً ومات يف يد : فقال الغاصب ،غصب عبداً ومات واختلفاإذا :  البينتني هي هذهرضايف تع

صل وهو بقاء العبد األ إىل وأقام كل منهما بينة مبا ادعاه سقطتا وعدنا، رددته ميتاً: وقال املالك، املالك

ترجيح  تا والأوحيث تكاف، د عند صاحبه منهما مدع موت العبن كالًوأل، يعلم رده عند الغاصب حىت

القرعة ى عملنا يف هذه املسألة عل وإن ،يعلم رده صل وهو بقاء العبد عند الغاصب حىتاأل يسقطتا وبق

  . كان جائزاً

 بعده أو يف موته قبل الرد أو ولو اختلفا يف رده(: قال، ولعله لذا حكاه يف الدروس عنه ذلك: قال

ويف اخلالف جيوز ، ولو أقاما بينتني تساقطتا وحيلف املالك. حلف املالك، قيمةً أو مثالًيف رد بدله أو 

ا تشهد مبا البينة للغاصب أل: دريسإوقال ابن ، بل واجب وهو حسن، العمل بالقرعة لتكافؤ الدعويني

  . كالم الدروسى انته ، )ىخيف

ما عن املختلف من جعله الفرض أما ، عرفت جمال للقرعة مبا ال أنه كما، جمال للببنتني ال: أقول

املوت  ألن ،قامتهما البينتنيإصل بعد األ إىل التساقط والرجوع أو ،من املتضادين الذي هو حمل القرعة

   ئأمر وجودي طار

                                                

. ١٨ ح من كيفية احلكم١٣ الباب ١٩١ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



٤٧٣

 أو فحصل االشتباه املوجب للقرعة، ميكن اجلمع بينهما وال، فهو حينئذ ضدها، احلياةى عل

   .ىخيف ال ففيه ما، صلاأل إىل التساقط والرجوع

 فحيث يدعي الرد وينكره املغصوب منه فعليه، الغاصب جيب عليه رد املغصوب أن ذ قد عرفتإ

  . جمال للقرعة ال أنه كما، طرفهى عل فالبينة عليه ال، يقيم البينةأن 

من بناء  فالبد حينئذ، خيرج املسألة عن مسألة بينة الداخل واخلارج بأن ذلك ال (ولذا رده اجلواهر

مها بينة احدإومل تكن ، القرعة يف البينتني املتضادتني إىل نعم يرجع، ذلكى البينتني على حدإح ترجي

   .ىانته) آخر كذلكى ودعو رجل زوجية امرأةى داخل وخارج كما يف دعو

خذ بقاعدة  املالية يلزم األمورنا يف األأل، القرعة ليست مطلقة يف البينتني املتساقطتنين إ :لكن فيه

  . العدل

وكذلك عكسه يف ، نعم القرعة تامة يف مثاله الذي مثله باالختالف يف زوجية امرأة بني رجلني

 لقاعدة العدل ىجمر مثلة اليت الذلك من األ غريإىل ، م والبنت يف زوجية رجلاأل أو ختنياختالف األ

  .فيها

 أو  رد عليه املغصوبهل أنه ما لو اختلفا يفأ واخلالف يف شكالال ينبغي اإل أنه تقدم ظهر ومما

 إالّ فاملالك منكر ليس عليه، صل عدم ذلك كلهاأل ألن ، القول قول املالك فإن،ال مثله أم أو قيمته

ذا مل حيلف إو، كان عليه احللف الّإو،  أقام بينة فهو فإن،وأنكر املالك املدعي الردى  ادعفإذا، احللف

 مر فالحيقق حول األ أن  إىللغاصب سجنحلف ومل يؤد اوإن ئ،  حلف بر فإن،الغاصبى رده عل

  يف  ختليد



٤٧٤

  . رد البعض فقطى وأنكر املالك وادع، كله الغاصب ردى وكذلك احلال فيما لو ادع، السجن

  .كان مدعياً وإالّ ، أقر الوكيل وثبتت الوكالة فهو فإن،وكيل املالكى الغاصب رده على ولو ادع

ا عني أثبات بالغاصب اإلى فعل، ون املردود عني مالهيك أن كر املالكنأ فولو أراد الغاصب الرد

  . صل عدم ذلكاأل إذ ،ماله

 إليهغفله الغاصب يف رد مثله أا إمنو، املردود مل يكن ماله أن املالكى ردها وبعد ذلك ادع إذا أما

  .خركل واحد منهما يدعي غري ادعاء اآل ألن ،من التحالف أنه فالظاهر، مثالً

  .صل عدم رد الغريم رد العني كذلك األصل عداأل أن وكما

ى قرار عل اإل، ثبتبل كانت سخلة: وقال الغاصب، العني كانت شاةن إ :قال املغصوب منه ولو

، قرار مل يكن مطلقاًاإل إذ ،قرار أثبت سقط اإلفإذا، ثبات دعواهإالبينة يف  إىل حتاج املالكاو، الغاصب

  . وأثبت غريه ةاملكان الذي نفاه البين إىل منا منصباًإو

  



٤٧٥

فالقول قول ، يف تلف املغصوب اختلفاإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٥مسألة (

،  عليهمجاعبل عن ظاهر غاية املراد بل والتذكرة اإل، أجد فيه خالفاً بينهم بل ال، الغاصب مع ميينه

قد يصدق وال بينة  إذ ،فرض صدقه س لومل يقبل لزم ختليده احلب لو ألنه  إالّصلخمالف لأل أنه وليس مع

 ثبت  فإن،ضرورة كونه جمرد اعتبار، ماميةيوافق قواعد اإل الى لكن ذلك كله كما تر(: مث قال، )له

   .ىانته )حنو البينةى يظهر للحاكم عل أن  إىلكان املتجه احلبس وإالّ  فذاكإمجاع

 بعد تعليلهم مبا تقدم من لزوم ختليده إمجاع ال أنه لظهور، القاعدةى ذكره اجلواهر هو مقتض وما

يطمئن  احلاكم حيقق حىت أن ملا عرفت يف املسألة السابقة، لوجهظاهر ا التخليد غري أن مع، احلبس

  . حسب املوازين

  .مما يكون فيه مجع بني احلقني، أشبه ما رهن أو أو  بأخذ كفيلأيضاًبل ميكن عدم احلبس 

  فإن، معتداً بهمل أجد له دليالً، يف كلمام يف أمثال املقام رالتخليد يف السجن الذي تكر أن كما

مثل  ودليل التخليد يف أمثال هذه املقامات، التخليد الوارد يف بعض الروايات يف غري أمثال هذه املقامات

العلة ما دامت موجودة يكون  أن بتقريب التخليدى يدل عل ال، يوجب حبسه وحنو ذلك مطل الغين

منا الالزم حل املنازعات إو، للحاكم مثل ذلك يف باب العقوبات أن ىدليل عل ال إذ ،وداًاملعلول موج

  . بقاء املنازعةإالتخليد  ومعىن، بصورة ما

يرد مثله فيما لو أقام املالك البينة  وال(: ذكره املسالك حيث قال وجوه النظر فيما ومما تقدم يظهر

تقتضي املطابقة يف  البينة ببقائها ال إذ ،مكان صدقهإس مع ه حينئذ يكلف بردها وحيب فإن،ببقاء العني

  فيجوز، وظاهر احلال يقتضي صدق البينة فيه، ها ثابت شرعاًءميكن الفرق هنا بأن بقا ألنه ،مرنفس األ



٤٧٦

، يظهر للحاكم كون تركه ليس عناداً أن  إىلهانته بالضرب واحلبسإو، هذا الظاهرى عل  البناء

ه حجة ضعيفة خمتلف  فإن،صلاألى خبالف البناء عل بدهلا كما هنا إىل العني انتقل  إىل تعذر الوصولفإذا

   .ىانته )فال يناسبها التضييق بالعقوبة وحنوها، صولينيفيها بني الفقهاء واأل

 قامت البينةن إ أنه كما، ضرب يف غري التعزير ال إذ ،الضرب تعزيراً، مراده بالضرب أن والظاهر

يفيد احلبس والضرب يف  وال، ومل يستعد لردها بقاء العني عند الغاصبى أشبه عل ما  أومثالًقرار اإلأو 

 إذا ويعطيه للمالك يقتص من مال الغاصب أن كان للحاكم، يتمكن احلاكم من االسترداد الرد وال

 وبني للجمع بني دليل التقاص، قرب من أموالهقرب فاألوحينئذ له التقاص من األ، املالك بذلك يرض

  . قربمكان األإبعد مع األ إىل يرجع فال، أموالهى دليل سلطنة الغاصب عل

 الدنانري من مال الغاصب ال كان للحاكم أخذ، أخذ الغاصب الدنانري من املغصوب منهمثالً إذا 

  .كان للحاكم اختيار أيها شاء، الكل يف البعد عن املثلى تساو إذا نعم، عطائها للمالكأخذ داره إل

له داران  مثالً، خاصة لو منع عن بعضها الغاصب بصورة  ماأيضاًمن ذلك  يستثىن أن بل ينبغي

 أنه  الظاهر فإنى،منا يريد التقاص من داره اليسرإو ،متساويتان والغاصب اليريد التقاص من داره اليمىن

 هذا فيما ،مكان التقاص من غري تلك الدارإبدليل السلطنة بعد ، ىليس للحاكم التقاص من داره اليسر

  . املالك بالتقاص يرضإذا 



٤٧٧

 مل يكن للحاكم ةيف صربه مفسد  مل يكنفإذا، عيينى أحصل عل سوف أصرب حىت: قال إذا وأما

 ،أشبه فله التقاص يف صربه مفسدة كمفسدة بقاء التنازع والتشاجر وما أن  احلاكمىرأ إذا أما، التقاص

حرمته يف  إىل ضافة التنازع والتشاجر باإل فإن،قاء الرتاعا بأصحاأراد  وإن بفصل املنازعات أمورمألنه 

 أن )الفقه(وقد ذكرنا يف بعض مباحث ، جلهمن الذي وضع احلاكم ألخالف استتباب األ، اجلملة

نصبته :  قال الشارعفإذا، منه يف الشرع يراد منه يف العرف يراد فما، احلاكم الشرعي كاحلاكم العريف

اء إو، خرج بالدليل ما إالّ فه وتكاليفه كوظائف وتكاليف احلاكم العريفيكون وظائ، عليكم حاكماً

   .ىخيف املشاجرات واملنازعات من تكاليف احلاكم العريف كما ال

يرد مثله وقيمته  أن فللغاصب، البقاءى املالك عل التلف وأصرى لو أقام الغاصب البينة علنه إ مث

خالف  ألنه ،القيمة أو الغاصب احلاكم املثلى  امتنع أعطإذاف، خذوليس للمالك االمتناع عن األ، إليه

 ظهر بعد ذلك صدق املالك ببقاء عينه واشتباه فإذا، جباراً عليهإمال غريه عنده ى يبق أن سلطنة الغاصب

  . البينة ترادا املالني

العني ن  أل،عطاء التفاوتإالغاصب ى فعل، وقد ارتفعت القيمة أو عطاء املثلإولو تلفت العني بعد 

احلكم كذلك لو اشتبه  أن كما،  ظاهرياً فقطيكون بدالً مناإوالبدل ، دامت باقية فهي ملك للمالك ما

  . كما ذكرناه يف احليلولة، البدلى تلفه فزعم تلفها وأعط الغاصب يف بقاء العني أو

إذ ، أقر بتلف العني أو مع علمه ببقاء العني بعد ما قامت البينة ولو للمالك أخذ البدل أن مث الظاهر

  . عينه فله بدله ولو من باب بدل احليلولة إىل يصل م الاد ما



٤٧٨

كما يظهر وجه الصحة يف أخذ املالك البدل فيما ، وجه النظر يف حلف الغاصب ومما تقدم يظهر

بعد  أو مرالغاصب من أول األ أي  حلففإذا، وكيف كان(: ذكره اجلواهر ممزوجاً مع الشرائع قال

فما ، ها ذلكءلتعذر العني ولو للحيلولة اليت قد عرفت اقتضا، ن دفع العني طالبه املالك بالقيمةاليأس م

يستحق بدهلا واضح  يزعم بقاء العني فال ألنه ،ليس للمالك املطالبة بالقيمة أنه عن بعض العامة من

   .ىانته )الضعف

قراره إب ألنه ،له يف أخذ البدل حق  الهاءيعلم بقا فيما لو أقر املالك بأن العني تالفة وهو: يقال ال

   .قرارهإنفسه بسبب ى فهو الذي أدخل الضرر عل، سبب بقاء العني عند الغاصب

قرار يطالب العني بعد اإلحيث إنه و، يوجب خروج العني عن ملكه قرار الاإلن إ :نه يقالأل

  . يةاألولتقاص حسب املوازين مل يعط بدهلا فله ال ولو، فله أخذ بدهلا، عطائها لهإوالغاصب مانع عن 

  . قرار املالكإ أو احللف أو فرق بني قيام البينة بتلف العني فال وعليه

  



٤٧٩

 أو ،للغاصب أو يف الدار هل للمالك ما أن غصب داراً مث اختلف هو واملالك يف إذا ):٦مسألة (

ى فمقتض، لسرج وحنومهاالفرس والدابة من اجلل واى عل يف ما فاختلفا أشبه ما دابة أو غصب فرساً أو

  . املالى ذو اليد عل ألنه القول قول الغاصب أن القاعدة

، حنومها أو خامت العبد من ثوب أوى اختلفا فيما علإذا ( :ولذا قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

ن  أل،خالف أجده فيه بال، فالقول قول الغاصب مع ميينه، يل هو: وقال الغاصب، يل هو: فقال املالك

الغصب اليت  يد ه سبق يد املالك بعد زواهلا بطرورضايع وال، اجلميع فيقدم قولهى يده حالة الغصب عل

  .)١()حكم بسببها بضمانه للعني واملنفعة

ى ترجيحها على ويدل عل(: حيث استدل لتقدم يد الغاصب بقوله، وقد أخذ الدليل من املسالك

   .ىانته )ثبات اليدإك فرع وذل، يد املالك احلكم بضمانه لعينه ومنفعته

وملا أراد ، ذا غصب الدار صباحاً إكما، كذب الغاصبى رائن تدل علقمل تكن هناك  إذا نعم ذلك

  .ميكن التأثيت يف هذه املدة القصرية مما ال، ثة أثاثاً كامالًثاملالك استرجاعها بعد ساعة كانت مؤ

   .ىحالف الغاصب حسب موازين الدعوإه فل بينة اجلل والسرج املالك وال أو ثاثاألى ذا ادعإو

، الفرس والدابةى كانا راكبني عل أو ،وجلس فيها مع املالك، دخل الغاصب الدار عنوةن إنه إ مث

يد  ألن ،من التنازع أنه فالظاهر، ا لهأاملالك ى وادع، ثاث لهاجلل والسرج واأل أن ىخراجه ادعإوبعد 

  طالقإل،  اليد عنهأحكاميؤثر يف سلب  ان للعني الالضم إالّ أن كانت يد ضمان وإن الغاصب

                                                

.٢٣٦ ص٣٧ج: جواهر الكالم) ١(



٤٨٠

 أن الغاصبى مث ادع األوىلاسترجع الدار من الغاصب يف املسألة  إذا املالك أن كما، )١( دليل اليد

  . ذو يد حاالً ألنه صل مع املالكفاأل، ثاث لهاأل

وقال ، لولد لها أن الغاصبى ادع، حيث كان للدابة ولد ولو غصب دابة وبعد استرجاع املالك

تالزم  وال، ذو يد ألنه ،فالقول قول الغاصب، الغاصب غصبها مع ولدها أن ىحيث ادع، لهنه إ :املالك

قتضي ياليد ا فكونه ذ، حلق الغاصب الولد بدابة غري أمهأأن ، إلمكان بني كون الدابة للمالك والولد له

  . يقيم املالك البينة إالّ أن يف يده ملكية ما

ن إ :بينما قال الغاصب، كليهما له أن املالكى وادع، كان عند الغاصب زوج حذاء إذا وكذا

ينكل  أو يقيم املالك البينةإالّ أن ، للغاصبى خر األة يد الغاصب يقتضي كون الفرد فإن،أحدمها له

حلف  إىل حيتاج أو النكول هل هو كاف أن االختالف يفى عل، الغاصب عن احللف مع حلف املالك

   .املدعي

  

                                                

. ١٢ ح من أبواب العارية١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(



٤٨١

اع رضإم من منعت األ أو، أنت فتحت الباب فسرق متاعي: قال املالك للغاصب لو ):٧مسألة (

وكذلك أمثال ، ممدع بفتح الباب ومنع األ ألنه ،املالك البينةى فعل، وأنكر الغاصب، ولدها فمات الولد

  . هذه املقامات مما تقدمت يف املسائل السابقة

، أشبه ما الشلل أو أو ىذي أعطاه الدواء الذي سبب له العمالطبيب هو الن إ :ولو قال املريض

ى لكنه ادع، سبباً ذا اعترف الطبيب بأن الدواء صارإو، قامة البينةإاملريض ى فالالزم عل، وأنكر الطبيب

  . الطبيب البينةى فعل ة من املريضءأخذ الربا

، الوارث البينةى فعل، بيبوأنكر الط، موت مورثه بسبب دواء الطبيب أن  الوارثادعى إذا وكذا

قامة البينة إالطبيب ى  عل فإن،دوائه إىل ة مع اعترافه بأن املوت مستندءأخذ الربا أنه يدعي الطبيبإالّ أن 

  . ةءأخذه الرباى عل

 ،مات بسبب العملية وأنكر الطبيب أنه الوارثى فادع، له عملية جراحية فماتى أجر إذا وكذا

، ةءأخذه الرباى وادع اعترف الطبيب بأن العملية صارت سبباً للموت إذا أما، الوارث البينةى  علفإن

  . قامة البينةإالطبيب ى فعل

يكن  تلف عليهما مل أو فلو حصل عطب،  من ويل الطفل وانونةءوالظاهر كفاية أخذ الربا

  .ة ضامناًءخذ للرباالطبيب اآل

له احلق  إالّ أن الطبيبى ن الضمان علكا، وكان مغروراً ولو أعطاه الرباءة من ليس بويل شرعي

 من األعمالطبيب ى واملراد بكون الضمان عل ،)١(من غر إىل املغرور يرجعبدليل ، الغار إىل يف الرجوع

  عاقلته حسب موازين القتل ى أوعل، ونه عليه بشخصهك

                                                

. ٦ ح من أبواب العيوب من النكاح١ الباب ٦٠٣ ص٢ ج:املستدرك) ١(



٤٨٢

  . واجلرح وحنومها

 إالّ أن كان القول قول الغاصب، رالغاصب الط بالدابة مما سبب حترميها وأنك أن املالكى ولو ادع

  . صدق كالمهى  علحراقها دليالًإ ومثالًيكون ذبح املالك للشاة  وال، يقيم املالك البينة

قراره إب أنه كما، الشاةى  علحكامجراء األإلو علم املالك بينه وبني اهللا بذلك وجب عليه  نعم

  . ملعروف والنهي عن املنكرمر با من باب األحكامجراء األإلزم بأأسقط قيمة الشاة و

  . املالك لعدم حجية قولهى مل يثبت عل، الط انه إ :ولو قال شخص للمالك

 وقد تقدم، قرار فيما هو ذو يد فيهإ أنه احليوان ثبت قوله باعتبارى كان الشخص ذا يد عل إذا نعم

  . أعم من املالك والغاصب واملستأجر وغريهماليد دليل أن 

ذبح الشاة  مثالً، مالهى ضاف املالك علأنه مال الغاصب فأالك لنفسه غاراً له بمال املى ولو أعط

يكون غاراً ويكون للمالك الرجوع  هل أعطاه مطلقاً حىت أنه مث بعد التبني اختلفا يف، وأطعمها الناس

جهة ضافته للناس ليست من إف،  الناسضافةإحق له يف  فال، ه بنفسهأكلنه يأأعطاه مقيداً ب أو ،عليه

يكون احلق مع الغاصب للشك يف الغرور ذا النوع الذي يوجب ضمان  أن مل يستبعد، الغرور

  . ة ذمتهءصل برافاأل، الغاصب

كانت : وقال املالك، جرةاأل يفليس عل تكن صاحلة للزارعة  ملرضاألن إ :قال الغاصب ولو

  يكون  إالّ أن ثباتاملالك اإلى كان عل، صاحلة للزارعة



٤٨٣

  . وقد تقدم مثل هذه املسألة، ثباتالغاصب اإلى حيث يكون عل، القابليةاستصحاب 

 سواء، حيث مل تكن هلا منفعة،  مطلقاًرضاجلائر كان مانعاً عن زراعة األن إ :ولو قال الغاصب

صل مانعاً واأل يمنا يبدإو معترف بقابليتها الذاتيةألنه ، ثباتاإل إىل احتاج، بيد املالك أو كانت بيدي

   .عدمه

ال عطاء املهر بدليل إالغاصب ى عل أن فالظاهر، فات الوقت  حىتإنسانمتعة ى عل ولو استوىل

، الزوج يف االستفادة منهاى ه هو الذي فوت املنفعة عل فإن،)٢(فوا: )عليه السالم( وقوله، )١(ضرر

  ).وتضمن بالتفويت تضمن بالفوات ومنفعة البضع ال( :وهذا غري قول القواعد

 إالّ إذا مة مطلقاًيف األ، أجد فيما م فيهكال أما ضماا بالتفويت فمما ال(:  يف مفتاح الكرامةوقال

  . ا زىن إذا فيما شبهة ال  بعقد أوأوط إذا كما، جرةأويف احلرة حيث يكون للبضع ، كانت عاملة

 ظاهر التذكرةبل ، كما يف التذكرة وجامع املقاصد، فقد صرح به هنا، وأما عدم الضمان بالفوات

وهو خرية شهادات اخلالف واختاره احملقق يف الشرائع واملصنف يف ، من العامة خمالف فيه حىت الأنه 

إىل ) املشهور ذكروا ذلك يف باب الشهادات أنه ويف املسالك وكشف اللثام، رشاد وغريمهاالكتاب واإل

  . آخر كالمه

  وقد ، يف مقابل املهرا حيث إ، فرق بني تفويت منفعة املتعة ألنه وذلك

                                                

. ٥ و٣ ححياء املواتإ من ١٢ الباب ٣٤٢ و٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من أبواب الغصب١ الباب ٤٥ ص٣ ج:ستدركامل) ٢(



٤٨٤

هن : ويف احلديث، )١(جورهنأبه منهن فآتوهن  فما استمتعتم:  الكرميةاآلية ورد يف

 يقال عرفاً وال، يعد يف قبال املهر البضع الحيث إن ، وبني منفعة البضع يف العقد الدائم، )٢(مستأجرات

  .أشبه  وماضرر الل  ودلي)٣(فوايشمله  املغصوب منه حىتى فوت املنفعة علنه إ

 إالّ أن املريض بالطالقى كان يضمن حلجر عل نه لوأب(عدم الضمان ى احتج علنه إ وعن اخلالف

  .)٤()قتلت نفسها له لو قتلها قاتل أو يضمن وال، خيرج البضع من ثلثه

رفاق للحاجة إتستحق استحقاق  عالبضبأن منفعة ) ( اهللاهرمح( له السيد العاملي كما استدل

من ملك منفعة  أن ىترال أ ، استحقاقها استحقاق ملك تام فإن،لضرورة وال كذلك سائر املنافعوا

والزوج املستحق ملنفعة ، ن يؤجره وبغري العوض بأن يعريهأغريه بالعوض ب إىل االستيجار ملك نقلها

   .ىانته )٥()بغريه بعوض وال ميلك نقلها ال البضع ال

  . دليل إىل  حباجةدلةكان كل دليل من هذه األوإالّ  ،ذكرناه بعة ملاا تاألكن يف هذه االستدالالت 

والتردد ظاهر الشهيد (: وجه النظر فيما نقله مفتاح الكرامة من احتمال الضمان قال وبذلك يظهر

وفاقاً للمبسوط ومجاعة كما يف ، واملصنف يف رضاع الكتاب حكم بالضمان ،يف شهادات اللمعة

املريض ى حيتسب عل وال، يقابل باملال يف النكاح واخللع ألنه ،موالضمون كاألالبضع م ألن ،املسالك

   ،دون املهر لو نكح مبهر املثل فما

                                                

. ٢٤اآلية : سورة النساء) ١(

. ٢ ح من أبواب املتعة٤ الباب ٤٤٦ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(

. ١ ح من كتاب الغصب١ الباب ١٤٥ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

. يف رجوع الشهود٣٢٣ ص٦ج: اخلالف) ٤(

. ط احلديثة١٦١ ص١٨ج: مفتاح الكرامة) ٥(



٤٨٥

   .ىانته )ويضمن للمسلمة املهاجرة مع كفر زوجها، وكذا املريضة املختلعة مبهر املثل

كما يستفاد من  ،املثلوليس من باب املقابلة ب،  اخلاصةدلةا ثبتت باأل فإى،خيف ال ويف الكل ما

أما املهر فكأنه طعمة ، الركنني يف البيع مها املاالن أن كما،  الركنني يف النكاح مها الزوجان فإن،الشرع

الزوج حيث إن ،  امرأةإنساندلس  إذا وفيما ثبت بالدليل يف هذه املوارد وإن ،أشبه واسترضاء وما

ليست قيمة  مات بعد دخول مرة مما أو،  بدون دخولماتت الزوجة ولذا لو، املدلسى يرجع باملهر عل

  . مثلةذلك من األ غري إىل ،عطاء املهرإالزوج ى الدخول بقدر املهر كان عل

ولذا بقدر تأخري املتعة وتفويتها الوقت ، فرق عرفاً عند املتشرعة بني املتعة وبني الدائم: واحلاصل

  . وليس كذلك يف الدائم، ينقص من مهرها

  .املالك ىفالبينة عل، وأنكر الغاصب،  نقصت لترك الزرعرضاأل أن املالكى ولو ادع

فالقول قول الغاصب ، كانت هزيلة فسمنت مسناً مضراً أو ،كانت مسينة فهزلت: ولو قال املالك

  . نكارهإيف 

  . واهللا املوفق للصواب، يراده يف هذا الكتابإأردنا  وهذا آخر ما

  . هللا رب العاملني واحلمد، املرسلنيى وسالم عل، يصفون اسبحان ربك رب العزة عم

 بيد مؤلفه، سنة ألف وأربعمائة وأربعة يف قم املشرفة، مت يف اخلامس والعشرين من شهر حمرم احلرام

  . الشريازيحممد بن املهدي احلسيين
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