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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

(283) 
 م وإن تضرر اجلارمقد   (1)الشيخ: حق املالك

قاعدددة ال ضددرر  إت اللفصددي  نبعددد اال  قدد  إجددال  القددوم  ددوا   صددر   –خ يف )القواعددد الفقهيددة الشدديوقددد بهدد  
قدال  )أقدول   صدرا  املالدك يف ملكده إمادا أال يكدوال لددنو ضدرر يلو اده إليده، وإمادا أال   2)املالك يف ملكده وإال  ردرر  دار 

 .يكوال جلل  منفعٍة، وإماا أال يكوال لغواً غري معلدٍا به عند العقالء
نإال كاال لدنو الررر نال إشكال، ب  ال خال  يف  وا  ؛ ألالا إلزامه بلحما  الررر، وحبسه عن ملكه لدّلالا يلردرار 

 . 4)  3)   ِإن  الن اَس ُمَسل ُطوَن َعَلى َأْمَواِلِِم))الغري، حكم ضرريا منفيا. مرانا إت عموم  
 مناقشات مع الشيخ

 أقول  قد يناقش كالمه بو و  
 ألة خالفيةاملس -1
اال اخلددال  مو ددوىت، حددد مددن عدددىت مددن أعددافم الفقهدداء ويكفددي اال  نقدد  مددا  قلدده هددو بعددد  ددفحة مددن هدد ا  األول:

مة يف الل كرة والشهيد يف الدروس، حيث قياددا اللصدرا  يف كالمهمدا  الكالم إب قال  )وهو ال ي يظهر من مجاعة كالعالا
مددة يف اللدد كرة مبددا  ددر  بدده العدداىتة، واينقددث الّددا  حيددث قياددد ا جلددوا  مددو فددنا  رددرار الغددري بصددورة ىتعدداء احلا ددة، بدد  العالا

أبالا منعده عدن عمدوم اللصدرا  ضدرر منفديا، إب ال شدكا أالا منعده عدن هد ا  -يف كالمده امللقددام -حيث اسلدلا علدى اجلدوا 
ناال الظداهر   5)اللعداي اللصرا  ليس ضررا وقد قطو األ حاب برماال من أ اج انراً  ائداً على مقدار احلا ة مو فنا 

من كالم العالمة وغري  اللقييدد مطلقداً )سدواًء أكداال  صدرنه لغدواً حمرداً وهدو الد ي أىترل الشديخ كلمداكم نيده، أم كداال عددم 
)حدد مدا كداال  ، وعلى أي ناال كالمهدم )طجالقده  بلقييدد اللصدر  6) صرنه ضرراً عليه   عم ينبغي مرا عة كام  كلماكم

                                                             

 إال كاال يلررر ابلعدم.  1)
 .126الشيخ مر رى اال صاري، رسائ  نقهية، جممو الفكر اإلسالمي د قم  ص  2)
 .222ص 1عوايل الآللئ  ل  3)

 .128الشيخ مر رى اال صاري، رسائ  نقهية، جممو الفكر اإلسالمي د قم  ص  4)

 .130الشيخ مر رى اال صاري، رسائ  نقهية، جممو الفكر اإلسالمي د قم  ص  5)

 نلعلها يف خصوص ما لو كاال اللصر  لغواً حمراً.  6)
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 . ر  به العاىتة على القاعدة، كما سيظهر أكّر عند  ق  كالم السيد الوالد بعد قلي  مبا لدنو الررر 
إب النسددبة بددني )مددا  ددر  بدده العدداىتة  و) ددورة ىتعدداء  الّددا وال خيفددى الفددر  بددني مددا قياددد بدده العالمددة ومددا قياددد بدده اينقددث 

 كدوال وقدد   1)بده حا دةللمالدك ال  كدوال إب قد جتري العاىتة بلصر  معني يف الدار لكدن  ؛احلا ة  هي العموم من و ه
 . 2)حا ة إت  صر  معنيا ولكن مل  كن العاىتة به  ارية له

خيدال  إجدال   دوا  مطلدث اللصدرنا    فصدي    ،صدورة ىتعداء احلا دةبكما ال خيفى اال اللقييدد مبدا  در  بده العداىتة أو 
 للمالك وإال أضار ابجلرياال.

 ة وغريهاالقاعدة التفصيل بني التصرفات املعتاد -2
اللفصدي  بدني اللصدرنا  الدت اعلداىت النداس علدى القيدام زدا يف مندا  م  ، علدى مدا أشدران إليده،اال مقلرى القاعدةالثاين: 

، وبني املررة الت مل جتر العاىتة ابلقيدام زدا ناهندا غدري ابلقدر املعهوىت من الررر مررة ابجلرياال ناهنا  ائزة وإال كا ت عاىتةً 
  ائزة.

 ى مالكية املتعارفمن األدلة عل
وبلك ما بهد  إليده السديد الوالدد إب قدال  )لدو اسدللزم  صدر  املالدك  ردرر اجلدار، نداال  عدار  كمدا يف اجلدرياال  دا  

  6)مل جيددز لدليلددده  5)، وإال مل يكددن 4)عندده  3)لدددلي  السددلطة وإال كدداال عملدده عبّددداً أو بقصددد ؛ أل دده يو دد  ا صددرا  ىتليلددده
 . 8)حاكم عليها  7)وهو

نصادد  بددني مددا كدداال جللدد  املنفعددة وىتنددو املرددرة نيبددو  ىتوال مددا كدداال عبّدداً لدليلدده، بعددد عدددم  قدددس سددر  يخ لكددن الشدد
 الررر على املالك يف منعه منه.

                                                             

 كفلح امل ايع عالياً أو جبخ الطعام ابلّوم الكّري مما يزعج اجلرياال، إبا كا ت عاىتكم بلك، لكنه مل يكن حملا اً ألي منهما.   1)
و احلدال إت وويد  ىتار  إت مدبغدة )ممددا يردر ابجلدرياال  ممدا مل  كدن عداىتكم  اريددة علدى بلدك يف بلدك البلدد، أو احلدال إت  شددر كمدا لد   2)

 روائح قوية  داً )ملرضه  مما مل جتِر عاىتكم به حد عند املرض.

 ىتلي  الررر.  3)
 عن امللعار .  4)
 ملعارناً.  5)
 الررر.  6)
 الررر.  7)
 سلطنة.ىتلي  ال  8)
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 . 4) ، غري فاهر الو ه 3)معه  2)بدوال امللعار  واملنو يف الّالث  1)ونيه  اال إجالقهما
منصدر  عدن اللصدرنا  امللعارندة )وإال   رال ضر )ضميمة اال مبين على ) ا  لدلي  السلطنة   قدس سر  قوله أقول  

علدى اللصددرنا  امللعارندة الردارة ابجلددرياال  عليدده السدالملكداال حاكمداً علدى ىتليدد  السدلطنة  وللسدرية امللصددلة بدزمن املعصدوم 
وال للعقددالء إب ال سددرية ملصددلة وال بندداء  ؛ولبندداء العقددالء علددى بلددك، عكددس الرددار ابجلددرياال غددري امللعددار   كددريمددن غددري 
 عنه. رلال ضر إ صرا  

  عميمه اجلوا  حد إبا كاال عبّاً أو كاال بقصد اإلضرار نيما لو كاال ملعارناً، مشك  إب ليس بناء العقدالء عليده ، عم
 عليده السدالمبزمداال املعصدوم  وإ صدرا  ال ضدرر عنده بددوي،  عدم مدا ايبدت  درايال السدرية عليده ملصدلةً  ويكفي اال ال يعلم،

 دة.نهو  ائز كما قال، نه ا اللفصي  هو مقلرى القاع
 منعه ضرري منفي، فإضراره ابلغري منفي ن  أكما   -3

 ألالا إلزامه بلحما  الررر، وحبسه عن ملكده لدّلالا يلردرار الغدري، حكدم ضدرريا منفديا  يدرىت عليده  ا دهاال قوله )الثالث: 
ر،  غفلة عن ضرر الطر  اآلخر )اجلار  نكما اال حبسده عدن ملكده وإلزامده بلحمد  الردرر ضدرر منفدي بدال ضدر  إغفال أو

ا ده ب   ،يف قرية مسرة  لى هللا عليه واله وسلمك لك إضرار  ابجلار ضرر منفي بد)ال ِضرار  خا ة ا ه مورىت حكم النيب 
منفي أيرًا بد)ال ضرر   فسه أل ه حكم شرعي عام شام  لك  املكلفني أو نق  ا ه كلدي جبيعدي ينطبدث علدى  يدد وعلدى 

)أو يلددزاحم حسددبما  ددر     رض مددو )ال ضددرر اجلدداريلعددا   ددار  أيردداً، نكدداال األوت اال يقددول الشدديخ ا دده )ال ضددرر املالددك
 .وسيأيت كالم حول بلك    ِإن  الن اَس ُمَسل ُطوَن َعَلى َأْمَواِلِِم))نيلساقطاال وير و إت األ   وهو 

يف الرسائ  خداٍل عدن اإلشدكال الد ي أورىتان  عليده ههندا إب قدال يف الرسدائ  )ومّلده   قدس سر   ومنه يظهر اال  عبري 
ِإن  الن ااااَس ))إبا كددداال  صدددر  املالدددك يف ملكددده مو بدددا للردددرر  دددار  و ركددده مو بدددا للردددرر  فسددده، نإ ددده ير دددو إت عمدددوم  

يلده عىتلي  السدلطنة ومل يد كر و ده مر  وب  قال املر   6) )ال ضرر املالك ونا ه مل يق  املر   5)    ُمَسل ُطوَن َعَلى َأْمَواِلِِم
 نا ه مقدمة مطوية وهي ما بكران  من  عارض الرررين.

 احلق: تزاحم الضررين، فاألشد منفي
                                                             

  ل  املنفعة وىتنو املررة.  1)
 العبث.  2)
 مو كو ه ملعارناً.  3)

 .257-256السيد حممد احلسيين الشريا ي، األ ول، ص  4)
 .467ص 2الشيخ مر رى اال صاري، نرائد األ ول، جممو الفكر اإلسالمي د قم  ل  5)

 م ضرري منفي  كما قال هناك.)ألال إلزامه بلحم  الررر وحبسه عن ملكه لّلال يلررر الغري حك  6)
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ولكن احلث  اال الرررين ملزامحاال، وليسدا ملعارضدني، إب  دا مدن املالكدا  العقالئيدة الفطريدة املعروندة، وعليده  ناملددار 
أشددددية أحدددد ا مدددن اآلخدددر أو أضدددعفيله أو مسددداوا ه، نددداال  سددداو  الردددرراال أو  قددداراب نري دددو إت ىتليددد  ىتر دددة الردددررين و 

 م، وإال كاال أحدد ا أشدد بدر دة ابلغدة عرنداً كداال حقده املقددم سدواء أكداال  داح  الددار أقدس سر  السلطنة، كما قاله 
 اجلار، ولعله أييت مزيد  وضيح له.ا منسوابً إت ضرر ماجلار،  عم ينبغي ضم السلطنة إت الررر ومالحظة جمموعه

 تطبيق املبحث على فقه الدولة
، ك  ما بُكر وما سي كر من األقوال واألىتلة كما جيري يف الفقه الفرىتي نا ه جيري يف الفقه النوعي ونقه اجمللمومث اال  

  1)ة والفدددرا  وكددداروالالسدددابث حدددول  دددزاحم حدددث  ركيدددا أو إيدددراال، يف أهندددار ىت لددد املّدددالنفدددي  حبددد انري  أو بدددبعر اللصدددر ،
 مقلردىحسد   ووهكد ا  نداملر   2)حث العرا  )وك ا حث مصر والسدوىتاال وااييوبيدا وغريهدا يف النيد مو  ،وغريهاوالكرخة 

مقددم إبا كداال يلردرر  ههو مدن بيدد  السدلطنة علدى النهدر ابال وقدو منبعده يف بدالىت  واال حقد يف املالك، أىتلة الشيخ وخملار 
 علينا وإال كنا  لررر بوضو السدوىت.بعدم وضو السدوىت نيلقدم 

إعمدال  إال مل ميكدنالردررين هدو املقددم  اللزاحم واال أشدا ابب لكن املخلار، كما فهر مما مرى، هو ا درال األمر يف 
 مل ميكددن اللفكيددك ناشددد الردددررين يشددمله ال ضددرر ىتوال قسددديمهوإال نهدددي املر ددو، وعليدده نددداال قاعدددة العدددل واإل صددا  

ضددرر العددرا  بنصددبها  مددّاًل ويكددواليكددوال ضددرر  ركيددا مددّاًل إبا مل  نصدد  السدددوىت عطددش مليددوال  ركددي ، نقددد ال صددرانه عندده
 .حينّلٍ ، أو العكس نالعكس عطش مخسة ماليني نحث العرا  مقدمالسدوىت 

بو وىت ، وال جمال للقدول ابلقرعدة مدو  دزاحم مالكدني  لررر السد و راعلنا  ص  بعدم  لررر  راعلهم  توك ا لو كا 
ا أقو  بنظر العقالء وحبكم العق ،  عم كما سبث الوا د  اللقسديم حسد  قاعددة العددل واإل صدا  لكدن الكدالم أحد 

 مجمدداري النهددر أبيدددها ا ال يقبدد  اللنصددي  وىتار األمددر نيبدد  األخدد  أبخدد  الرددررين )سدواء أكدداال ضددرر الدولددة الددت مدني
كمبموعدددة واحدددة أو كفدددرىت واحددد، ومراعددداة   اجملمددوعمراعدداة حدددث   الحيلمدد  احلمددداال علددى أي نا دددهضددرر  ارهددا  هددد ا. و 

 وسيأيت طبال هللا  عات. حقهم كفرىتين أو جمموعلني،
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

قُاْلُت: َأيُّ اأْلَْعَماِل َأْفَضُل قَاَل الص اَلُة ِلَوْقِتَها َوِبرُّ اْلَواِلَدْيِن ))قال   عليه السالمعن منصور بن حا م عن أيب عبد هللا 
  .158ص 2الكايف  ل)   َواجلَِْهاُد ِف َسِبيِل اَّللِ  َعز  َوَجل  

                                                             

 كاروال يقو يف خو سلاال طيراال، وينبو من  بال  اغروس ويص  يف شط العرب مث اخلليج العريب.   1)

وىتاال/ مير هنر الني  )األبير واأل ر   ابلدول اللالية  ار رياي / الكو غدو/ بورو ددي/ روا ددا/  نزا يدا/ كينيدا / أوغنددا/ ااييوبيدا/  ندوب السد  2)
 اال/ مصر.السوىت


