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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

(284) 
بب  سبببق قببول ال ببين  انببدف  بباف لببدنش ال،ببرر نببال إ بب ال،  بب  ال خببال  ف يف وببوا لنأ ألفل إلهابببه    مل

ِإنَّ النَّاااااا   ااإىل عمبببببوم   ال،ببببرر وحبسبببببه عببببن بل بببببه لببببرالل ي ،بببببرلر ال ببببب ، ح ببببم ضبببببرر ل بنفببببيل  ب،بببببانا  
  (2ا((1ا(( ُمس لَُّطون  ع ل ى أ ْمو اِلِِم

   ا رر  على دلي  السلطن  ولالكس ميتناقض الشيخ يف تقد توّهم
وأبلبببا االسببب دالل  عمبببوم انبببه بنببباقه لعولبببه  عبببد  بببف ة  عريببببا  ا ببببا سببببق ، غببب  ول نبببه قبببد يبببور  عليبببه

 بهعم أفل النسببة  ينبه و بني نفبي ا ضبرار عمبوم ببن ووبه، وال وبي  ببش  ((النَّا   ُمس لَُّطون  ع ل ى أ ْماو اِلِِماا
األولل ابل ببهرة بببش أفل املروببش  عببد ال  بباناب أ ببالة ا ابحببة، نعببد عرنببم ضببعفه، بببن حيبب  ح وبببة أ للببة 

ااالَُّطون  ع ل اااى أ ْماااو اِلِِماافبببي ال،بببرر علبببى عمبببوم ن ِإنَّ ااب،بببانا  إىل عمبببوم  إذ قبببال أوال  ا (3ا(((النَّاااا   ُمس 
ببن حيب  ح وبببة ( ببا يعبا اف للمالبإل ا ضبرار ابل بب ، اث قبال )نيبا   ا(( النَّاا   ُمس الَُّطون  ع ل اى أ ْمااو اِلِِم
ااالَّ ااأ للبببة نفبببي ال،بببرر علبببى عمبببوم   ر( ممبببا يعبببا انبببه لبببير للمالبببإل ا ضبببرا((ُطون  ع ل اااى أ ْماااو اِلِِمالنَّاااا   ُمس 

  بها على ال ضرر ويف الثاين َعَ رَ نفي األول اع رب املروعية لعاعدة السلطنة وقدل  ،ل  اب
ب،ببانا  إىل ول بن ال نبباقه ينبدنش ةالحظببة ببا ذ ببر ل سببا عا  يف إي،باق  البببه إذ سببق اف قولببه األول ا

االَُّطون  ع ل ااى أ ْمااو اِلِِمِإنَّ النَّااااعمببوم   ( ببببا علببى  عببارر ال،ببررين الفرضببه اف  صببر ف املالببإل  (( ا   ُمس 
ش لأل ب  وهبو قاعبدة السبلطنة، وبا ن  ملدنش ال،رر عبن نفسبه وإف اسب لهم ا ضبرار (بارل( و سباقطه اف 
ضبرار ابربار نهنبا يف  بورة ببا لبو  باف  صبر ف املالبإل ألوب  ولب  املنفعبة واسب لهم ا قوله الثاين نانه وابا 

                                                             

  222ص 1عوايل الآللئ  ج (1ا

  128ال ين بر ،ى االنصار ، رسائ  نعهية، جممش الف ر ا سالبي ب قم  ص (2ا

  131ال ين بر ،ى االنصار ، رسائ  نعهية، جممش الف ر ا سالبي ب قم  ص (3ا
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ال ضرر ارار بعدم على  ليب  السبلطنة ألنبه  إبر إليبه وإىل سبائر العنباوين األوليبة، والفبرر انبه   يسبع  
  فرر انه جمر  عدم النفش ال ال،ررةعارضة ال ضرر املالإل إذ الأ  ابملعارضة 

 ا احتما ات يف النسب  بني دليلي السلطن  و ا رر 
األقببوال يف النسبببة  ببني  ليبب  السببلطنة االنبباس االح مبباالأ أو رة إىل رؤوس وي ،بب  ذلببإل أ ثببر اب  ببا

 بسلطوف( واال ضرر وال ضرار( 
األول  ح وبببببة ال ضببببرر علببببى النبببباس بسببببلطوف ألنببببه عنببببواف )نببببو   إببببر إىل  انببببة األ لببببة  االح مببببال

 لعنببباوين األوليبببة ة  الهوويبببة و األح بببام ال  ليفيبببة ببببن ووبببوب  بببالة و بببوم   ا ، ببببن ايبببواملل  ،األوليبببة
 وهذا هذا الظاهر الذ  ال حميص عنه 

الع ،بببببا   ليببببب  السبببببلطنة  نأالثببببباين  ع سبببببه، وهبببببو ح وببببببة  ليببببب  السبببببلطنة علبببببى ال ضبببببرراالح مبببببال 
 ةرو اأ  ال هرة أو    ها  الس ة يف األبالك، وغ ها 

ويف املعببام  ،أل بولا والروبو  إىل سببائر اما االسببلطنة وال ضبرر( و سبباقطهمالثالبب    عارضبهاالح مبال 
نببببدذا  سبببباقطم السببببلطنة  (1اأ بببب  ا ابحببببة هببببو ا  ببببم نيمببببا  بببباف  صببببر ف املالببببإل يف بل ببببه ب،ببببرا  (ببببارل

 ل ابملسمار بثال  ودارَ  ه قل  إابحة  عارضها بش ال ضرر  عي أ   
االَُّطون  ع ل ااى أ ْمااو اِلِِمااوأبلببا االسبب دالل  عمببوم ال ببين  ا وقببد سبببق  ببالم م أفل النسبببة  ببهع ((النَّااا   ُمس 

 ينببه و ببني نفببي ا ضببرار عمببوم بببن ووببه، وال وببي  بببش األولل ابل ببهرة بببش أفل املروببش  عببد ال  بباناب أ ببالة 
 ( ا ابحة، نعد عرنم ضعفه

 تفصي  الكاملي: أقسام الضر  اخلم  وأحسامها
   لطيب اث اف ال ين نع  يف الرسائ  ال فصي  الذ  ذه  إليه العابلي يف بف باق ال راببة وهبو  فصبي

 العديد بن  نو ل، قال  دوا  ل نه بناقش نيه يف 
  ني أقسام ال صر ف  (2ا  املع رااث نصل 

                                                             

 املروش  لي  السلطنة،  ما ب،ى و  ي ن  ر ه ب،را   ه وإال  عارر ال،رراف و ساقطا و اف  (1ا
 وهو  اح  بف اق ال رابة  (2ا
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أبنه إف قصد  ه ا ضرار بن  وف أف ي    عليه ول  نفش أو  نبش ضبرر، نبال ريب  يف أنبه  نبش،   -1
ك    ُجاااا   ِإنَّاااااا   بببلى هللا عليببببه والبببه وسببببلم مبببا  ل عليببببه خبببرب بببببرة  بببن ونببببدب، حيببب  قببببال لبببه النبببب  

  (1ا((ُمض ا   
وأبا إذا  ر   عليه نفبش أو  نبش ضبرر وعلبى وبارل ضبرر يسب ، ندنبه وبائه قطعبا  وعليبه  نبوا وبوا   -2

 رنش اردار على سط  ارار 
وأبببا إذا  بباف ضببرر ارببار  ثبب ا ي  مبب  عببا ة، ندنببه وببائه علببى  راهيببة  ببديدة  وعليببه  نببوا  راهيببة  -3

 ال ويل بن قب  ارائر لدنش ضرر يصيبه 
وأبببا إذا  ببباف ضبببرر اربببار  ثببب ا ال ي  مببب  عبببا ة لنفببش يصبببيبه، ندنبببه ال  بببو  لبببه ذلبببإل  وعليبببه  نبببوا  -4

 - (3اوال ببببهيد يف اللمعببببة (2ا الفاضبببب  يف ال  ريبببر  -حرببببة االح  ببببار يف بثببب  ذلببببإل  وعليبببه  بببب  مجاعبببة 
 ج  را  عدر حاو ه بش إنه ال عد  إىل ال   ال،ماف إذا أول 

وأبببا إذا  بباف ضببررل  ثبب ا وضببرر وببارل  ببذلإل، ندنببه  ببو  لببه  نببش ضببررل وإف  ،ببرر وببارل أو أخببول  -5
  -إىل أف قال  -املسلم  وعليه  نوا ووا  الوالية بن قب  ارائر 

واحلبال أنبه ال ضببرر  بذلإل علبى امل،ببر،  ، ببه عرنبا   بع بدا   إضبرارا   دل َعبا ب   أف أخببار ا ضبرار نيمببا يب  واحل
  (5ا، ان هى((4األف ال،رر ال يهال ابل،رر

 املناقشات
 قد يناقش  ووول ول ن هذا ال فصي  

 الضر  حقيق  تشسيسي ، واحلسم يدو  مدا  مراتبها
ق هبببا،  ببرعا   بب  املصببرل  املم،بباةالععالئيببة وال ببرعية  ،الععليببة ،يببةاألول  اف ال،ببرر بببن املال بباأ الفطر 

                                                             

 ناف  خوله  ال اس رذاف  اف  ذلإل، إذ عدم اس رذانه   ي ن يدنش ضررا  عنه وال  اف  ل  له بنفعة  (1ا
  138 2ال  رير   (2ا
  33  7، والروضة البهية 235اللمعة   (3ا
  23-22  7بف اق ال رابة   (4ا

  ، وال قيم إضانٌة بنا470-469ص 2،ى االنصار ، نرائد األ ول، جممش الف ر ا سالبي ب قم  جال ين بر  (5ا
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نبببالال م بالحظببببة  روببباأ ال،بببررين امل بببهاىنني، وعلبببى ذلبببإل يب بببب   ،وهبببو حعيعبببة   ببب ي ية ذاأ برا ببب 
  روي  احدمها على اآلخر،  ما سبعم ا  ارة إليه ولعله أييت بهيد  فصي  له 

 واملدا  املتكا ف من اإلررا  لاجلا 
وأبا إذا  بباف ثبباين  اف املببدار هببو امل عببار ف بببن ا ضببرار ابرببار  مببا سبببق نببال يصبب  إ ببال  العببول  ببباال

ببا  باف ب عارنبا  انصبر ف  ليب  ال ضبرر  ندنه وائه على  راهية  ديدة( نافضرر ارار  ث ا ي  م  عا ة، 
ال يصببب   ذلإلو ببب ،املروبببش  مبببا سببببق  روببباأ  ،بببررمهاحبببإ وإف  ببباف ي  مببب  عبببا ة، و عنبببه  وف األ ثبببر 

إ بال  قولببه  اوأببا إذا  بباف ضبررل  ثبب ا وضبرر وببارل  ببذلإل، ندنبه  ببو  لبه  نببش ضبررل وإف  ،ببرر وببارل أو 
 أخول املسلم( 

 وحرم  ا احتسا  ألدلته
،برر  ثب ا  ال ي  مب  عبا ةنأ الالثال   انه ال يص  با ذ رل ببن  نباح حرببة االح  بار علبى ببا إذا  باف 

 لببة الروائيببة املسببللمة الدالبة عليببه ال للعلببة البف ذ رهببا، إضببانة إىل اف االح  ببار نباف رببرال االح  ببار هبو لأل
 ر الناس  ه مما ي  م  عا ة ،رل  حرام وإف  اف 

 والتويل من قب  اجلائر، حسب د جات الضر  لو أكره
واف أخببر ،  ووببوا ل يف  ببورة   الرا ببش  انببه ال يصبب  بببا ذ ببرل بببن  راهببة ال ببويل بببن قببب  ارببائر يف  ببورة  

 بنال ال ين أي،با  وحباول   بييد أر انبه، ملبا نصلبلنال يف حملبه ببن  وراف أببر الواليبة ببن قبب  اربائر وحرب هبا 
أو ووا ها بدار  هاحم ال،ررين و رواهتما، نال  و  ال ويل بن قب  ارائر  ذريعبة انبه أ رهبه عليبه وانبه إذا 

حظببة  روببة  ،ببررل و روببة ال،ببرر الببذ  يل عببه ،  بب  ال  ببد بببن بال  يفعبب  سببينه يوبببا  أو  ببا ر أبوالببه
إذا  باف  وليبه يسب لهم سبينه ملرباأ ابلدين نفر   ولليه بن قب  ارائر وإف   ي    عليه ضرر آخر ن يب  

النببباس أو بصبببا ر ه ألببببوال املرببباأ ببببنهم ببببثال  نببباف أ لبببة ا  بببرال بنصبببرنة عبببن بثلبببه قطعبببا  للعرينبببة الععليبببة 
 لععالح على با ذ ر  و فصيله يف حمله والععالئية احلانة ولبناح ا

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
 

ن ِ ، اا   لى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا  ، و أ قْاب ح  اخْل ِطيئ    با ْكد  اْلم ْسس  م ا أ قْاب ح  اْلف ْقر  با ْكد  اْلِغَن 
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 ( 84ص 2ال ايف  جا ((اد ت هُ و أ قْاب ُح ِمْن ذ ِلك  اْلك اِبُد ّلِِلَِّ ُثَّ ي د ُع ِعب  


