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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

(282) 
 أربع صور لتزاحم الضررين يف فقه اجملتمع

ان هنالو  صوورا  أرعوب أخور  زون  وزاحم الضوررين  ور ب  ابلنوو   :لضررين صوورا  أرعوب عتيواياا ا، واو  ان  ضوي سبق ان لتزاحم ا
( كضورري خو و واحود أو  وزاحم ضورري خ صوني، الفرديو)فاه اجملتمب(، فان الفاهاء اقتصروا على طرح  زاحم الضررين يف )الفاه 

وأوسووب  طاقووا  زوون  غووورا  ي صووي، فا ووه كالووال االعووتالء لوودا  عوو  لعلووه أكالوور أ وورا  وأععوود عوون التووزاحم ال ةلكوون التووزاحم النوووعي ال ياوو  أ يوو
 وزولز الاول: التزاحم الي صي.

 الصور األربع للتزاحم للنوعي
 ان التزاحم النوعي له صور أرعب:

 دة.كوزة واححبماعة واحدة أو جبعيع  واحد أو  أبزة واحدة أو عني ضررين يتعلاانالتزاحم فاد يكون  -أ
 .، فيدور أزر الضرر عينهمايعبني أو عيال ني أو مجاعتني أو حكوزتني أو ابالختالفيتعلاان ععني ضررين  ياب التزاحموقد  -ب
 .أو ابحلكوزة األخر ابليع  أو إضرارها إضراره  وعنيالضرر أو هذه احلكوزة   هذا اليع  وقد يكون التزاحم عني حتم   -ج
 .له الضرر أو  وليهه الضرر لليع  اآلخرعني حتم ياب التزاحموقد  -د

عدون واسطة، واإلضرار يف الصورة الالا ية فعو  أو احلكوزة( اليع  الطرف األول ) ان اإلضرار يف األول فع عني األخالين والفرق 
 الواسطة. زب الطرف األولفاد  وس  الفاع  ابالختيار أو فا  هو فع   الطرف األولالدال عليه وإن كان  )الالالث( الغال

مموووا يسوووتدعي ان يوليهوووا الفاهووواء اهتمازوووا  ابلغوووا  وان  واملسوووائ  واألزاللوووة التاليوووة  وضوووذ زووود  أ يوووة هوووذه الصوووور وخووودة االعوووتالء  وووا
 :ييبعوها ابلبحث األصويل والفاهي

 تزاحم ضرر دولتني يف نصب السدود على األهنار
ا السودود يوالفرات ودللة، زب ضرر دولة كوالعراق إاا  صوبت  رك ير كرتكيا عرتكها  ص  السدود على هن  ،لو  زاحم ضررا دولة -1

علووى النهوورين، فايهمووا املاوودممل وهووذا املالووال زوون الصووورة الالالالووة إاا الحظنووا  ركيووا حيووث يوودور أزرهووا عووني ان يتضوورر خووعبها ععوودم  صوو  
فهو  ياوال ،   العراق عنصبها السدودالاضية فرضية أي لو فرض ا ه كذل ( وعني ان يتضرر خعحسبما يدعون )وعلى أي فالسدود 

أو  أو عتعووارض الضووررين والرلووو  إل األصووول والاواعوود األخوور مل أو الرتلوويذ أبخوودية الضووررمل ملابلت يووالمل أو ابلرتلوويذ أبكالريووة العوودد
لكووه أو فيمووا حتووت ان يتصورف يف ز ابلارعوةمل أو عااعوودة العوودل واإل صوافمل أو ياووال اووا قالوه امليووهور يف الصووورة الالالالوة وهووي ان لكوو    

 ملكما هو املنصور اآليت  واألخد ية( فزن زدارية )املتعار  سلطنته اا يدفب الضرر عنه وإن كان يضر عغالهمل أو ياال عغال ال 
يضور ابملاليوني زون احلكوزة أو جملس األزوة أو خوور  الفاهواء قورارا  زعينوا   األزر عني اختاا دارلو  زاحم ضررا خع  واحد ابن  -2

 االيني آخرين فما املادممل ر  ض  له ي   ا  أو زضاد ا  آخر زناقض ا  قرار  مأو اختااه اليع  أفراد
 ومنال  لذل  االالني:

 التزاحم بني ضرري خفض العملة ورفعها
 ملسوتوردينزضور  ابلصوا  املصود رين )وهوم ابملاليوني( لكنوه  يكوون (1)قيموة العملوة ضخفض قيمة العملة أو رفعها، فإن خف األول:

، إا لووو صووارت العملووة ضووعيفة فووان الوودول األخوور  سوويكون زوون الوورخيو لوودا  ةووا اليووراء زنهووا )إا قيمووة الوودينار سووه ابلعكووس()وعك
والودينار قيموة  تعيرة دوالرات زالال  عكس زا لوو كا وعزا قيمته عيرة دان ال زالال   ييرتونالضعيفة لصاحلهم إا  زوالال  فوان  عفا الو ض 

( ولذل  فان املصد رين سيجدون طلبوا  كبوالا  علوى على عضاعة قيمتها عيرة دان ال يف علدان واكي حيصل  عيرين دوالرا   واان يدفع معليه
                                                             

 كما  فعله الصني اآلن.  (1)
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 كبالة  بعا  لذل .  أرابحعضائعهم وزنتجا م لتصديرها لل ارج فيحصلون على 
زوون الوودول األخوور  وازووا املسووتوردون فحيووث ضووعفت عملووة عالدهووم )وحيووث عايووت روا ووبهم نعتووة أو زاارعووة( فووان خووراء البضووائب 

 فيتضررون عيرائها عسعر غال وكالالا  زا يتضررون عرتك خرائها. كلفا  لدا ،سيكون ز  
 رين.فا ه لصا  املستوردين وعضرر املصد    ،ال  رفب قيمة العملةزن عكس وعلى ال

 التزاحم بني ضرري البطالة والغالء
أحود ا إال اوا يضور ابآلخور،  عوالجالدوران عني ضرر الغالء وضرر البطالة؛ فان االقتصاديني املعاصرين عموزا  عجوزوا عون الثاين: 

% زون البطالوة 5أي إل درلوة زعينوة كوو مل ادوا طرياة اقتصادية للاضاء على التض م وعلى البطالوة زعوا  )إال يف حودود زعينوةاهنم أي 
 البطالة.ى البطالة ازداد الغالء وإاا ارخصوا األخياء ازدادت قضوا علفاهنم إاا ( زالال  

و وضيحه: ان املصرف املركزي إاا قام عسياسة  وسعية ابن ضخ أزواال  كالالة يف األسواق )كما لو خفوض قيموة الفائودة لوديهم، أو 
اووودون ة( عتلووو  الفائووودة املن فضوووة )إا ابملضوووارعة لووودينا( فوووان املسوووتالمرين سوووينهالون علوووى االقووورتاض )أو املضوووارعيف األسوووواق ضووو ها 
زوون املعازوو   (1)وسييوويدون عيوورات األلوووف (% زووالال  5% إل 2ه زوون الفوائوود السوونوية ااوودار و زوون األرابح أكوو  ممووا  سوور عائوودهم 

لوذل  ، لكون كالوالا  لودا  لماليوني، فتون فض البطالوة  لأو زن العمال فرصة العم  ملئات األلوف عذل  فتتوفر  و... واملصا ب واليركات
يتاودم الكالوالون زوب ضوخ  لو  األزووال الكو   يف األسوواق يوزداد الطلو  علوى األرض زوالال  )إا إا  ؛أ ور سولع علوى االسوعار ورخصوها

فيتضرر الكالال زن النوا  )العواديني الوذين يريودون  ليرائها أو استئجارها لتكون زعمال  أو زتجرا  أو ززرعة( فرت فب قيمة األراضي لدا ،
اخوتغلوا فواهنم سيحصولون علوى السويولة حصولوا علوى وئوائ  و كموا ان املاليوني زون العموال لوو   ء أرض لبناء دار ةوم أو خوبه الو (خرا

التضوو م، فووالغالء زضوور ابملاليووني و يووغي  العوواطلني انفووب  ممووا يوونجم عنووهالطلوو  علووى كافووة البضووائب عووذل  فيووزداد والروا وو  اليووهرية 
 للماليني فايهما املادممل

 كماخووية ابن سووح  األزوووال زوون األسووواق )عوو  رفووب قيمووة الفائوودة إل إقووام البنوو  املركووزي عسياسووة  زوون الوو  زووا لوووعكووس وابل
كالوال زنهوا، فيفاوود   املولوودة كموا ال اوري سسويس% أو أكالور( فوان النوا  سووف ال يارتضوون غالبوا ، فتتعطو  الكالوال زوون امليواريب 10

 الطل  عليها لدا . رخيصة حينئذ  إا يا    املاليني فرصة العم  لكن األخياء  كون
 وهكذا جند ان األزر دائر عني ضررين كبالين لطرفني عظيمني.

زون الو  وقد  وص  العبود الفاوال إل حو  علموي ملعضولة التضواد عوني حو  زيوكلة البطالوة وحو  زيوكلة التضو م، وقود اسوتفدت 
اصوور فا ووه ياوودم لعلموواء االقتصوواد حووال  علميووا   وواواي  زووذهال  ملووا عجووزوا عوون ، وعتصوووري الااليووريفة والوورواايتالكرميووة اآلايت التوودعر يف 

احووود حمووواور كتاعنوووا الاوووادم )االقتصووواد  البحوووث ييوووك  حبيوووث يوووزداد التوئيووو  والعمووو  ويوووزداد الووورخو يف الوقوووت  فسوووه.. وهوووذا  :هحل ووو
 الفطري( إبان هللا  عال.

 أمثلة أخرى
التزاحم يف )اةجورة( فوان الدولوة إاا أغلاوت أعوواب هجورة النوا  )الوذين هوالروا إليهوا  :على التزاحم عني ضرري خعبني وزن األزاللة

 فتحت الباب  ضررت  ل  البالدمل زالال   ضررت إا ياب على كاهلها إدار م وإعالتهم، وإاا األخر إل البالد  زن عالد احلروب(
فوودار  الضورورية لعووالج ععوض األزووراض اثطورة زووالال ، دويووة: زوا لووو كوان هنوواك  اوو يف األعلوى  ووزاحم ضورري زوودينتني وزون األزاللووة

 نيكلتوا البلود ني حمتوالتوكا وت  واحود فاو   طوع األزر عني إرساةا إل كرعالء أو النج مل أو البصرة أو السوماوةمل أو كوان هنواك لهواز
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين فما العم مل ،إليه حبيث يتضرر ك  زنهما لو مل يرس  ةا

ْن )): عليه السالم أزال املؤزننيقال  ي اَّللَّر َوََلْ يُ َقن رْطُهْم مر صر النَّاَس يفر َمَعاصر ْلَفقريهر َحقَّ اْلَفقريهر َمْن ََلْ يُ َرخ ر َرمْحَةر اَّللَّر َوََلْ َأََل ُأْخِبرُُكْم ِبر
ْن َمْكرر اَّللَّر َوََلْ َيدَعر اْلُقْرآَن َرْغَبًة َعْنُه إرىَل َما ُهْم مر ن ْ َواهُ  يُ ْؤمر َر يفر عرْلٍم َلْيَس فريهر تَ َفكٌُّر  ،سر َباَدٍة َلْيَس فريَها تَ َفقٌُّه َوََل َخي ْ َر يفر عر َوََل َخي ْ

َر يفر قرَراَءٍة َلْيَس فريَها َتَدب ُّرٌ   (204حت  العاول: ص) ((َوََل َخي ْ
                                                             

 أو أكالر أو أق  حبس  البالد. (1)


