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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 
 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(281) 
 تزاحم الضررين

عثث ع عنثثه العديثثد الثثن األعثثالم شثثا  ثثيهم ال ثثي  ررين، والثث   البحثثي يثثدور هللا ت هللا  عثثات حثثول  ثث احم ال ثث
ان لثه الثن التث احم ال التعثارض،  ن ثول لوجٍه سيأيت بيانه الع بيات وجثه عثدع   نبتعارض ال رري قدس سرهاألعظم 

 الستعينني ابهلل  عات:
بعثثة النهثثا أر  األعثثالمصثثوراك ريةثثدة جثثداك، لعثثن الرجعهثثا إت رثثد صثثور،  ريثثر عثثد  الثثن  نات لتثث احم ال ثثرري

ريمثا سثن رير بعثل الفثرول والت ث ي اك لتلثر الصثور األربثع  ثا   ون يف هلا اخلاالد ال   ال ي ل أمهيته عنهثا
 مل جنده جمموعاك يف ريتاب أو البحي واحد:

 ه  ر  و  تزاحم ضرري الشخص الواحد وص  
وهلثث ه  ،ك ثث احم ال ثثررين يف ال ثثاح الواحثثد، ابت يثثدور أالثثره بثثني اختيثثار هثث ا أو  االصووورا األوىل: 

 الصورة   سيماك وأقسام:
أ  ات يعثثوت هثثو املسثثبع   لثثه،  ،هثثو ه   منهثا: الثثن حيثثي املن ثثأ، إ  قثثد يعثثوت الن ثثأ التثث احم والثثدورات،  عل ثث

وقد يعوت املن أ  عل غده وحينئٍ  قد يعوت الةالي املن أ للدورات شاصاك ميعثن إل االثه ابحلعثم وقثد ال ميعثن  
 ر غد االختيار .د   لة أو شبهها  ا يدخل يف  ائرة ال   لأ عاالل طبيعي ري  رياحلاريم الظامل، وقد يعوت املن 

والنهثثا: الثثثن حيثثثي ال ثثثرر نفسثثثه،   ثثثد يعثثثوت ضثثثرراك الثثا قك وقثثثد يعثثثوت ضثثثرراك جسثثثدقك وقثثثد يعثثثوت ضثثثرراك 
ال  والثثا عثثا ةك وهثو بثثني الثثا يث ت حمعثل العنثوقك، وقثثد يعثوت الرريبثثاك الثثن عثد  النهثثا، ريمثا ات ال ثثرر قثثد يعثوت ريبثثداك 

 أو التوسطاك أو قليالك. ،لحمع ت  يث  
، بسثثثببه أو بسثثثب  شثثثاح آخثثثر أو لثثثو  ار أالثثثره و لثثثر ريمثثثا، (1)ويعفثثثي التمةيثثثل اضت لثثثبعل الصثثثور

احثثدجت رار يثثه، أو بثثني قطثثع أصثثبعه أو بثث ل البلثث   ات خيسثثربثثني ات يهثثدم أحثثد الن ليثثه، أو  بعاالثثل طبيعثثي،
                                                             

 إ  سيأيت التفصيل. (1)
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 هثي املرجحثاك والثا هثو مثا  ،بلث  ريبثد لصثونهللعالج، أو بني إراقة الثا  وجهثه أو بث ل ال ه  ضام ال ر حبال  
 أو غد  لر  ا سيأيت؟ األرجح؟ أو انه خمدع الطل اك؟

وميعثن  صثوير البحثي الثن حيثثي  ،وعمثدة العثالم يف هث ه الصثورة سثيعوت الثن حيثثي احلعثم التعليفثي
 احلعم الوضعي يف بعل أقسااله.

 ه  ر  و  تزاحم ضرري شخصني وص  
ابت  ار األالثر بثني أت يت ثرر هثو أو صثاحبه، واملةثال املعثرو   ني ث احم ضثرر  شاصثالصورا الثانيو:: 

 ل لر الا لو علق رأس  ابة أحدمها يف قدر اضخر.
 وهل ه الصورة أي اك   سيماك وأقسام:

عني، وقثثثد يعثثثوت النهثثثا: الثثثن حيثثثي املن ثثثأ ريمثثثا سثثثبق:   ثثثد يعثثثوت الوقثثثول يف التثثث احم، بفعثثثل أحثثثد املثثثال  
ويف ريثثل الصثثور قثثد يعثثوت  خاضثثع للحعثثم ال ثثرعي أو ال،وهثثو االثثا ي بفعلهمثثا العثثاك، وقثثد يعثثوت بفعثثل  لثث

وقثثد ال يعثثوت بفعثثل  اعثثل بثثل ب  ثثا  وقثثدر   لثثر حبثثٍق أو بباطثثل أو بتفثثريمه الثثن أحثثدمها أو ريليهمثثا أو ال،
 إهلي.

إت مها التسثاويني أو الت ثاربني، وقثد يعثوت أحثدمها أشثدع  االثا اوالنها: الن حيي ال رر،   د يعوت ضثرر 
 ابالختال .أو و ال، وال ررات قد يعوانت الا يني أو بدنيني أو العنويني  رجٍة ابلغة أ

أو بني قتل أحدمها أو ضثربه أو  ،ويعفي التمةيل ل لر شا لو  ار األالر بني   ع أحدمها ال ريبة للظامل
 أو  ار األالر بني هتر عرضه أو عرض جاره. ،سجنه

 خرجت الن حيي الوضع.م يف ه ه الصور اترة يعوت الن حيي التعليف وأوالعال
 ه  ر  و  التزاحم بني تضرره وبني اإلضرار بغريه وص  

 وهل ه الصورة   سيماك وأقسام: ،الا لو  ار أالره بني حتمعل ال رر وبني اإلضرار ابلغدالصورا الثالث:: 
  ، و لثثر منهثا: ات يثثدور األالثثر بثثني حتملثثه ال ثرر بعثثدم  صثثر ه يف اللعثثه وبثثني إضثراره ابلغثثد بتصثثر ه  يثثه

ا لو ريات  صثر ه يف  اره بثدم السثمار أو ججثيٍ انٍر ي ثر ابكثار وريثات  رريثه  ثا ي ثر بثه ريمثا لثو ريانث  ريم
لعنهثثا ريانثث    ثثر ال ثثارة، احل ثثراك    ثثعهثثا أو ألجثثل عالنثثار ألجثثل رفيثثف اكثثدرات واألرض خثثو    ع  
  لر. شبهابكدات ريما لو ريانوا الرضى ي رهم  خاهنا أو 
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وبثثني اترة أخثثرجت يف املبثثاأ أو امل ثث ك يف اللعثثه اترة و  مثثل ال ثثرر بعثثدم  صثثر هحتبثثني والنهثثا: ات يثثدور أالثثره 
 ( إت ال ارل  ا ريات ي ر ابكار.  ر ةالأو  إضراره ابلغد بتصر ه  يه ريإخراجه الروشن أو الطارالة )البالعوت

وريث لر ال ثرر الث   يلحثق ابلغثد غثد ابلث   وقثد يعثوتابلغثاك  الث   يلحثق بثه قثد يعثوت ات ال ثرروالنهثا: 
اهلثوا  وال ثمد  إ  حيجثبهم عثنريما لو ريات بناؤه طوابق أعلى الن الستوجت اكدات  ا ي ر هبثم بسببه، و لر  
 .قليالك أو ريةداك  قليالك أو ريةداك، وريات  رك بنائه الطوابق ال راك له ، ضرراك واملناظر اخلالبة
ويف ال واعثثد ال ثثي  يف الرسثثائل حمثثور ريثثالم صثثورة نظثثراك ألت البحثثي حثثول هثث ه الهللا ت هللا  عثثات وسثثنبدأ 

 إت سائر الصورة وإت سائر الت سيماك:بلطف هللا  عات مث ننت ل  ،حوهلاالف هية 
 والنها: ات يدور األالر بني عدم انتفاعه وبني إضراره بغده.

 والنها: ات يدور األالر بني عدم انتفاعه وبني عدم انتفال غده.
ريعونثه ب صثد اإلضثرار، أو عبةثاك، أو كلث  نفثع، أو أخثرجت  ضثرار ابلغثد( ميعثن  صثوره يف صثور بل ات )اإل

 حبق أو بباطل..لد ع ضرر، عاملاك أو جاهالك، 
اترة يعوت الن حيي احلعم التعليفي وأخرجت يعثوت الثن حيثي احلعثم  ، ريسواب ه،والعالم يف ه ه الصورة

 الوضعي.
 غريه التزاحم بني حتمله الضرر وتوجيهه إىل

 وجيثه ال ثرر إت الغثد، ريمثا لثو أرا  ظثامل الصثا رة وبثني الثا لثو  ار أالثره بثني حتمعثل ال ثرر الصورا الرابع:: 
أرضثثه  أشثثار عليثثه ليصثثا ر أرض غثثده، أو أرا  االعتثثدا  عليهثثا  ارشثثد ه إت غدهثثا، والعثثالم  ثثر  الثثن حيثثي 

إال  للاثثالم النثثه ا  الثث ان هبثثا  لثثم  ثثر وسثثيلةأشثثدية ال ثثرر يف أحثثد الطثثر ني وعدالثثه، ريمثثا لثثو ريانثث  ب عثثراك  ثثأر 
 ين غل هبا؟لليعفع عنها  هل  وز؟ أو أرا  ال ان ابثنتني  أرشداته إت  لةة أو إت  اجرٍة   إرشا ه إت ثيع 

   احم ال ررين يف   ه اجملتمع واحلعوالة، وستأيت اإلشارة إليه غداك هللا ت هللا  عات.الصورا اخلامس:: 
 :قدس سرهعلى ضو  ريالم ال ي   ةأ العالم ابلصورة الةالةوريما سبق  سنبد

 كالم الشيخ يف الرسائل
قال: )مث إنه قد يتعثارض ال ثررات ابلنسثبة إت شثاح واحثد أو شاصثني،  مثع   ثد املثرجح يرجثع إت 

 إنثه األصول وال واعد االخر، ريما أنه إ ا أريره على الوالية الن قبثل اكثائر املسثتل الة لاضثرار علثى النثاس، 
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يرجع إت قاعدة " نفي احلرج "، ألت إل ام ال اح بتحمل ال رر لد ع ال رر عن غده حرج، وقثد  ريثران 
 .(1) وضيح  لر يف السألة التويل الن قبل اكائر الن ريتاب املعاس 

والةلثثه: إ ا ريثثثات  صثثثر  املالثثر يف اللعثثثه الوجبثثثا لت ثثثرر جثثاره و رريثثثه الوجبثثثا لت ثثرر نفسثثثه،  إنثثثه يرجثثثع إت 
الطلثثق حجثثره عثثن التصثثر  يف اللعثثه ضثثررا، مل يعتثث  يف  دع ، ولثثو ع ثث(2)نثثاس السثثلطوت علثثى أالثثواهلم"عمثثوم: "ال

  رجيح املالر ضرر زائد على  رك التصر   يه،  دجع إت عموم التسلمه.
حثثثرج وضثثثيق عليثثثه، إالثثثا  ،لثثثد ع ضثثثرر الغثثثد ،وميعثثن الرجثثثول إت قاعثثثدة "نفثثثي احلثثثرج"، ألت النثثثع املالثثثر

 .(3)ي ال رر، وإالا لتعارضهما والرجول إت األصل(حلعوالته ابتدا  على نف
 وملخّصه:

 انه اعت   لر الن ابب التعارض ال الت احم. -1وحاصله: 
  سائر األصول وال واعد. املرجعح  ات   دانه يف الصورة األوت والةانية اعت   -2
لعثن  ،لثه( قثد ي ثد إت الت ييثدلعثن قولثه )الة حانه يف الصورة الةالةة )والةله...( مل ي يعد بف د املثرجع  -3

 جممل ريالاله وخمتاره ظاهراك عداله.
 انه اعت  املرجع بعد  عارض ال ررين قاعدة السلطنة. -4
 ريما اعت ه قاعدة نفي احلرج.. وسيأيت العالم حول  لر ريله هللا ت هللا  عات.  -5

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
 

ْن )): عليه السالم أالد املؤالننيقال  ْم م  لسَّْْت  ع ل ْيه  و ك  ْن م ْغر وٍر ِب  ْم م  ْحس ان  إ ل ْيه  و ك  إْل  ْن م ْست ْدر ٍج ِب  ْم م  ك 
ء  ل ه ، ق ال  اَّللَّ  ع زَّ و ج لَّ  ْمال  ْل ي َل  ْم )م ْفت وٍن ِب  ْسن  اْلق ْول  ف يه ، و م ا ابْوتو ل ى اَّللَّ  ع ْبدًا ِب  ْثل  اإْل  ا َّن  إ َّنَّ

 (203حتف الع ول: م) (( (اد وا إ ْْثاً ل يو ْزد
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