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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(219) 

 (2)لألموال واألعراض ةاثلثاً: الرواايت املصرحة بعموم التقي
َم اَاااَ  ))علاااى اسااابداللو  عماااوم كماااا يااار   َََِاااِت التمِقيماااةل الاااغم ََّا بَا َقَم ِفَاااا الاااغممل اَاااِِ ِعَِاااِت التمِقيماااةل لِااايلال ِل َاااا  ِإَّنم

جواز ارتكاب كل العظائم إال القبل فقط جملر  ان يبقي من كلمة خشنة أو صافعة واحادة، ان على  (2)((َتِقيمةَ 
حلفاااأل األ فااار واألعااارا  واألماااوال ال جهاااات   لسااا   صااارح ابن البقياااة ىاااي ىنااااو ئوائااال مااان الاااروا ت ت

يااااد الروايااااة األو) وتكااااون )إلحصااااا( فيهااااا لل صاااار ا ضااااايف  ون قللشاااافس  فسااااو فقااااط  اااال لعمااااوم املاااا منني، فب
احلقيقي، والغريب ان الشيخ روى  نفسو،  عد صف بني من الرواية األو)، رواياة صار ة يف كلاا والظااىر ا او 

وال يلبااابم  اااا)ولكن األقاااوى ىاااو األو ل   اغفااال حاااني روايباااو الرواياااة األو) عنهاااا وإال لوجاااب ان يقيااادىا  ااا قاااد
 (3)لعموم...(

قااال الشاايخ  ) عاام، لااو خاااا علااى  عااه املاا منني جاااز لااو قبااول الواليااة اتر مااة،  اال غ ىااا ماان اتر مااات 
ّ ي مان أئماة الادين ل علاى وجاوب مراعااة املا منني وعادم تعريلاهم لللارر لقياام الادلي  ا هلية اليت أعظمها البا
ََ َو أَنلاَت ملاَوالا لَهَاا ))  قاال  علياو الساالممثل ما يف االحبجاج عن أم  املا منني  َِِسااِن اَرأل ِمهماا ِب َوِإنل أَنلاَت تَابال

َِيَ  ََِواملَيااا َوَماَ َااا المااِ   بِااِ   ََ رلوَحَيااا المااِا ِفَااا  ِساا ََ َعَِااْ نَا ل ََ لِتالبلِقاا اَهَيااا المااِ   بِااِ  َهَا لاا لَيا ِبََهانِاا َِ املَيااا َو
ايلولرا  ُِ ََ ب َوانَِها َوَأَخَواتَِها ِمامل بَاعلاِغ ََّلِا لَِيائَِها َوِإخل ََ َوَعَرالَت ِبِ  ِممل َأول ََ ِإَى َأنل  َوَتصلوَن َممل علِرَف ِبَ ِل َأول ِ اِه

ََ الهمِقَماا ِلاا ََ الل لرلبَااةل َوتَااازلوَل بِااِ  ِت ِلاا َقِنااَع بِااِ  َعااِم تَاتَاَ اارمَ  ِت َِ َوتَاهال ِلَيااَ  ْل ِماامل َأنل تَاتَاَعاارمَض ِل ََ َأالَ اا ةل، اَااِِنم ََّلِاا
 ََ ِمِه ََ اللملؤل َواِن يِم َوَصَ ِح ِإخل ِْ ِف الغِ   اللَعَم

ََ ِفَااا ََ التمِقيماااَة الماااِا َأَمرلتلااا ااارل َِ َأول َأنل تَاتال ِلَياااَ  ََ َأنل تَاتَاَعااارمَض ِل ََ ُثلم ِإايم ََ َوِ َمااااِ  َوِإايم َم بِاااَغِم ََ َئااااِئ نمااا ا اَِِ
 ََ زمَواِل ملِ لٌّ َ لمل ِف أَيلِغ  َأعلَغاِ  ِ يِم اَّللِم َوََاغل َأَماَر ََ َونَِعِمِيمل لِِ ََ ملَعرِ ضم لِِهَعِم َواِن ََ ِإخل نما ِِِهمل اَِِ اَّللمل ِبِِعلاَزا

                                                           

 لنفسو ولغ ه من امل منني. (1)
 .172ص 6ئهران، ج –الشيخ الطوسي، البهذيب،  ار الكبب ا سالمية  (2)
 .87-86ص 2الشيخ مرتلى اال صاري، ط / تراث الشيخ األعظم، ج (3)
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ََ وَ  ِساا ََ َعَِااْ نَا ل اااَن َكااَررل ااَت َوِصاايمِا ََ ََ َأَئااغم ِماامل َكااَرِر الهماِصااِل لَهَااا اللَ اااِاِر بِهَاااِإنل َخاَل ل َوانِاا  (2)((1)((ِإخل
( وللمااا منني قاااَ عِاااْ ن ساااَبلتفصاااريحل احلاااديل ان البقياااة لوقاياااة الااانفر واملاااال وا ااااه للشااافس  فساااو )

ااوتصااون ماام عاارف...) َم )) وكوهنااا الحاادى الوجااوه الااثالث  قولاا  عليااو السااالمد ا مااام ( مث أك  ََ َئاااِئ نماا اَِِ
 ََ زمَواِل ملِ لٌّ َ لمل ِف أَيلِغ  َأعلَغاِ  ِ يِم اَّللمِ  ِبَغِم ََ َونَِعِمِيمل لِِ ََ ملَعرِ ضم لِِهَعِم َواِن  .((َوِ َماِ  ِإخل

)إلاااا جعلااا  البقياااة   و لااام ىاااذه الرواياااة الااايت اعبماااد عليهاااا الشااايخ إ) الرواياااة األو) يكاااون املفاااا  ىكاااذا
واألموال لنفسا وللم منني( فيجاب حفاأل أعارا  وأماوال املا منني  لب قن  ا الدماء واألعرا  )وىي ا اه(

 عّ البقية.
 االباب ابب التزاحم ال التعارض

ا أو ماليهمااا أو  فساايهما أو ابالخاابالا( لااو تااادافع   مرضااايهمث ان البقيااة علااى  فسااو وعلااى غاا ه )يف ع  
، إضاافة (3)هاا فاال يعقال البعاار ي  ل    ك  كان من ابب الباباحم ال البعاار  لكوهناا مجيعااً مصاا يو الرواياة وكا فرا

  ىوولكليهما مالو  مال غ ه، وحفأل مال  فسو.. وىكذا( ألإ) ا و ال تكاكب  ل ىناو أمر  كليهما )حف
فهااو البااباحم فيجااب تقاادن األىاام منهمااا فلااو  ار األماار  –فهااذا ت اا   –كو ااو مااااًل لااو أو عرضاااً لااو أو  فساااً 

لااي فأل  يناااراً لاااو أو لااي فأل عرضااو ماان سااب ة أو كلماااة مااثاًل ا اااو سااً مااثاًل ظهاار  ااني ان يبقااي علااى  فسااو في  
لااي فأل مليااون  ينااار لااو أو لااي فأل عرضااو ماان إكاللااو أمااام  (4)خشاانة يف ا اا  أو ان يبقااي علااى أخيااو املاا من

 ألوا فيجب تقدن األىم.
واألعرا  واألموال، فاذكا  وابن مالكها حفأل الدماءالبقية، من اية انئقة  بعد  األغرا  و واحلاصل ان الر 

 حدث تدافع  ني مصداقي الغر  واملالو )فيو ويف غ ه( كان من البباحم الذي املرجعية فيو ل ىم واملهم.
 األغراض الث ثة ِف الرواية هَ ال بُرط عم اآلخر
 جب  حينئٍذ البقية.و ال يقال  األغرا  الثالثة ىي  شرط شيء فلو اجبمع  

                                                           

ّسي، االحبجاج،  شر املرتلى  (1)  .238ص 1ىا، ج1443مشهد،  –أمحد  ن علي الط
 .91-94ص 2الشيخ مرتلى اال صاري، ط / تراث الشيخ األعظم، ج (2)
 ب احلديل  فسو.إك ال يعقل ان يكذ   (3)
ابن يظهاار ا اااو شااايعي فينشاااغلوا  ااو فيهااارب صااااحبو اليو اااو، وي صااا ر  ينااااره ىاااو ماااثاًل، أو  خباااره فيهااارب فيعرفاااوا ا اااو املفاااّ  (4)

 .مثالً  يد كلا امل من فيعاقبوه اصا رة  يناره أو  صفعو  دل قطع
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يف االغاارا  املعطوفااة ابلااواو، امللتبااة علااى األماار املولااوي،  –أي القاعاادة  –األصاال  إك يقااال  كااال  إك ان
ان كااال  منهااا واجااب الب صاايل  نفسااو وا ااو عاماال مساابقل المبثااال األماار  أال تاارى ا ااو لااو قااال لااو أكىااب إ) 

ار ابهناام وال يساارقوا مالااو، فااذىب ورجااع وع ياادافع عنااو حااج ضاار وه، وملااا رجااع اعبااذ هصااديقا كااي ال يلاار و 
ع يكن األمر ظاىراً يف ان كال  منهماا علاة مسابقلة لوجاوب الادفا  وا و ، وأخذ مالوأرا وا ضر و فقط ال ضر و 

 عنو!، أال ترى ان العقالء ال يرو و معذوراً أ داً؟.
قرينيااة املااا ة ومناساابات احلكاام واملوضااو  وارتكازيااة كااون كاال منهااا علااة ل  قيااا  واالمبثااال،  لكاان   ،ساال منا

 شااارط شااايء )أي  شااارط  قاااو  ولاااير ليااال قطعاااي علاااى ان كاااال  منهاااا ال  شااارط علاااة  ماااة لوجاااوب البقياااة 
 ين(رص اآلخص 

املااا منني وعااادم ان الشااايخ أيلااااً مسااال م لاااذلا لبصااار و  اااا)لقيام الااادليل علاااى وجاااوب مراعااااة    ااال  قاااول
تعريلااهم لللاارر( وىااو صااريحل يف األعاام ماان الثالثااة وقولااو  عاادىا )لكاان ال افااى أ  ااو ال يباااح  ااذا الن ااو ماان 

 (البقي ة ا ضرار ابلغ   لعدم
ََ إضافة إ) ما سبو فان الرواية صر ة يف كاون الثالال علاة مسابقلة ) َوانِا ََ َوِ َمااِ  ِإخل َم بِاَغِم ََ َئااِئ نما اَِِ

ََ اَّللمل ِبِِعلَزاِِ ملَعر ِ  زمَواِل ملِ لٌّ َ لمل ِف أَيلِغ  َأعلَغاِ  ِ يِم اَّللِم َوََغل َأَمَر ََ َونَِعِمِيمل لِِ فالحأل قولو  (1)(ِهمل ضم لِِهَعِم
ِِِهمل ) عليااو السااالمقولااو  ََ اَّللمل ِبِِعلااَزا  –وىااو  ينهمااا  –وامااا الاادم فواضااحل أمااره وال يعقاال كااون املااال ( َوََااغل َأَمااَر

 هنما، فبد ر. شرط شيء  و 
     ان الشيخ اما ان يرى األمر من ابب البباحم أو يراه من ابب البعار (2)و عبارة أخرى
 .فالالزم اللجيحل ابألمهية ،فعلى األول

عاااان  فسااااو مااااع تقيبااااو عاااان غاااا ه(  تاااادافع  تقيبااااوفيبعارضااااان يف مااااور  االجبمااااا  )كلمااااا  ،وعلااااى الثاااااي
في  ك صل ت وي وكلا لوجو  عاام فوقااي حااكم وىاو عموماات ويبساقطان وحيل تساقطا ال يرجع إ) الب

تقيباو  جااره أوحرمة البصرا يف مال الغ  أو عرضو أو  فسو فلو فر  القول  بعار  ال ضارره ماع ال ضارر 
 ،وتساااقط وجو مااا ورجعنااا إ) حرمااة ا ضاارار ابلغاا  وعمااوم أ لااة وجااوب الاادفا  عاان املاا من وحفظاا تقيبااومااع 

                                                           

 .91ص 2الشيخ مرتلى اال صاري، ط / تراث الشيخ األعظم، ج  (1)
 سبو  ظ ىا ولكنا  عيدىا  ظراً لوجو  إضافة ىامة. (2)
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 فبد ر.
 ِف ارت اِ الُيخ م ظاهرم التزاح

 يبجلااى يفبااباحم )أي ان لكاال منهمااا مالكاااً( ظاااىر يف ارتكاااز الشاايخ إك  اال  قااول  ان كااون الباااب ماان ال
قااال  )ألن  املفاارو  تسااوي ماان أ مار اب ضاارار  ااو و  قلااو عناو، إضااافة إ) مااا سابو  ،ثناا  مااا كبباو مكاارراً فا او

) املاا مور، مااثاًل لااو أ ماار الشاافس  نهااب مااال ماا مٍن، و ال ماان يبلاارر  االو ىااذا األماار، ماان حياال النساابة إ
يلتب على خمالفة امل مور  و إال  هنب مال م مٍن آخر، فال حرج حينئٍذ يف  رن هنب مال األو ل،  ل تسويغو 
ماة مان الغار  يف البقي اة، خصوصااً ماع كاون  لدفع النهاب عان الثااي قبايحل، االحظاة ماا علام مان الرواياة املبقد 

 .(1)ال املنهوب ل و ل أعظم اراتب، فذ  و يشبو ان فر  من املطر إ) امليباب(امل
 .ألن  املفرو  تساوي من أ مر اب ضرار  و و من يبلرر  لو ىذا األمر()  فالحأل قولو
) ل تسويغو لدفع النهب عن الثاي قبيحل( فان القبحل حكم العقل ومرتكب العقالء واملبشارعة   والحأل قولو

ا كاراه )ولاو   بساوي   قادس ساره قرار ابملالو الذي يدركو العقل، وىو ما أشكلنا  و عليو من ان حكماووىو إ
كااان  كلمااة خشاانة( الرتكاااب العظااائم قباايحل، ولااوال ا ااو ياارى ا ااو صااريحل حكاام العقاال لااور  عليااو ان مالكااات 

 األحكام ال  علمها  بمامها فكيل يسبدل ابلقبحل؟ 
مااة مان الغاار  يف البقي اةاالحظااة ماا علاام مان )   ال الحااأل قولاو ( وقولااو  )خصوصااً مااع كااون الروايااة املبقد 

املااال املنهااوب لاا و ل أعظاام اراتااب، فذ  ااو يشاابو ااان فاار  ماان املطاار إ) امليااباب( فا ااو صااريحل يف ا ااو ياارى ثبااوت 
ماا الببماو  الو وان األىم مقادم، مث ا او كيال رأى املقاام يشابو مان فار  مان املطار إ) املياباب وع يار اناألمر وامل

 وللب ل تبمة. (2)سا قاً كذلا إن ع يكن اسوأ!
 وصِْ هللا عِْ دمحم وآل  الناهريم

ِلمل ))قال   عليو السالمعن أيب عبد هللا  َْ َعَِِم َواللِع َْ َوَممل َعِم ِْ َاَممل َعَِِم َعِم ِلمل َمقلرلونم ِإَى اللَعَم اللِع
ابَ ل َوِإالم ارلتََ  َِ ِْ اَِِنل َأ ِتفل اِبللَعَم   ((َْ َعهل ل يَايل

 (.44ص 1الكايف، ج)

                                                           

 .  92 -91ص 2الشيخ مرتلى اال صاري، ط / تراث الشيخ األعظم، ج (1)
 نات وتعذيب العلماء!!.من جمر  صفعٍة أو كلمة خشنة إ) ميباب ىبا عر  امل م إك يفر   (2)


