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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

(285) 
فبببي اخل لن بببق  بببا ل لبببه هبببو  عبببد  بببف ة  بببن هببب ا سبببب)ا  اخل ا بببالد  وىتبببوع، حبببأ  بببن عبببدع  بببن أعبببا م الف هبببا  وي 

 .(1 ال الم(
 إطالق من جّوز اإلضرار ابجلار حممول على املتعارف
إطبالق  بن ىتبّوز اإلضبرار و ،  بك  الصصبرد  باحل البدار ولضيفا اخل إطالق  ن ىتّوز اإلضبرار ابابار ميمبا لبو  ضبرر
د  ن  صبرما  أرابب األ بال  وي ي صبدوا ا،هبا،  ةبهاعة اباار، الظاهر اله حممول على املصعارد أي اهنم قصدوا املصعار 

د يف  وضبب  آخببر وقببد سببب) ل ببق  عببن للمببا م مببا ل لببه أ ثلببصهم و ةببهاعة  صببردا  عببدع  ببنهم مببن أطلبب) يف  وضبب  وقيّبب
 دايبة   عضبا  آخبر مبا ل لبه الةبيخ يفولنب لر  ،مبال دبرز اإلطبالق يف للمبا م (2 وال أقق  ن افلصهم عن هب   ااهبةالةيخ، 

 أخّل املةهور على ااواز. (3 إخّل  صّرد املالك يف  لك إذا اسصلزم  ضرر ىتار ، جيوز أم ال؟ الظاهرحبثه قالا  
قال يف املبسوط يف ابب إحيا  املوا ا إخل حفر رىتق  ئرا يف عار ، وأراع ىتار  أخل دفر ابلوعبة أو  ئبر لنيبفق   برب هب   

ألخّل لبه  ؛ي،  ا  البئر، أو لاخل  احل البئر يسبص  ر  با   ئبر  ل ر به ال نيبف والبالوعبةالبئر ي مين   نه وإخل أّعى ذلك إىل  غ
 .(4 أخل يصصّرد يف  ل ه  ال خالد

 ، وأراع ىتبار  أخل دفبر لنفسبه  ئبرا  وقال يف السرائر يف ابب حرمي احل وقا وإخل أراع اإللساخل أخل دفر يف  ل ه أو عار   ئبرا  
 .(5 (( ِإنَّ النَّاَس ُمَسلَُّطوَن َعَلى َأْمَواِلِِم   ك  ال خالد وإخل ل ص  ا  البئر األوىل، ألخلّ ن   ن ذل  رب  لك البئر ي ميُ 

خل ا إخّل لبّق واحبد يصصبّرد يف  ل به علبى العباعة ليبف  با ، وال ضبماخل إ((أخل ال حرمي يف األ بال   يف  سألة  (6 وقال
واألقوى أخّل ألرابب األ ال  أخل يصصرّموا يف أ اللهم ليف  ا وا،  وقال العال ة أيضا ا  (7 (أمضى إىل  لف، إاّل أخل يصعّدى

                                                             

 (.283الدرس   (1 

  ن ىتهة الصصرما  ا، املصعارمة. (2 
 يف  م(، ويف ا، ا املةهور. 1ل   (3 
 .3/273املبسوطا  (4 
 ، وميها "أ اللهم"  دل "أ واهلم".2/382السرائرا  (5 
 وليس هو ا ن اعريس لما يومهه  عب، املصّنف. 2/414ال ائق هو العاّل ة يف الص لرةا  (6 
 .127-126الةيخ  ر ضى االلصاري، رسائق م هية، جمم  الف ر اإلسال ي ب قما ص (7 
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  الصهى(. (1 ملو حفر يف  ل ه ابلوعة ومسد هبا  ا   ئر ااار ي مين   نه، وال ضماخل  سببه. ول ن ي وخل قد معق   روها  
 .(3 والص رير (2 وقريل  ن ذلك  ا يف ال واعد

يف األ بال ، لصعارضبها. مل بّق أحبد أخل يصصبّرد يف  ل به  با ىتبر  العباعة  وقال يف الدروس يف إحيا  املوا ا وال حبرمي
  الصهى(. (4  ه وإخل  ضّرر  احبه وال ضماخل

 ويف ىتا   امل ا د يف  رح  سألة أتىتيج الّنار وإرسال املا  يف  ل ها
حلاىتبة إىل إضبرام  ر يف إلّه لبّما لاخل النباس  سبّلطني علبى أ بواهلم لباخل للمالبك االلصفباك  ل به ليبف  با ، مب خل ععب  ا

 .(6 (.  الصهى  وض  احلاىتة(.(5  ل ه أو إرسال  ا ، ىتاز معله وإخل الل على  ّنه الصعّدي إىل اإلضرار ابلغ،
 حتليل كلمات األعالم يف املقام

يف ا  مألبب   ببرى أوال ا اخل  ثيببق املبسببوط وابب،  إعببا هببو  ببا  عببارد  ببن  صببرد أرابب الببدور مبباخل حفببر البئببر لبباخل  صعارمبب
الدور خا ة     الحظة اهنا عباعة ي   بن لبب،ة ىتبدا ، لعةبرة آالد  بك مرضبا ،  بق لالب   بغ،ة لمائبة إىل  سبمائة أو 

 حفر  ئرين يف الدارين أحدمها على اآلخر.يؤثر ألف  ك ولاخل  ن الطبيعي اخل 
  واألقبوى أخّل ألرابب األ بال  أخل يصصبرّموا وأل   رى اثليا ا اخل الص لرة قّيد  ب على العاعة ليبف  با ( والبه أطلب)  عبدها 

أو،  مالظباهر اخل  ر  بز  لباخل ذلبك هبو حممبول علبى   يبد ، و بن ي ي يبديف أ اللهم ليف  ا وا، ملو حفر( م بق  طلب) م
 على األقق، اله ي يلصف  إىل ا، .

اخل ععب  احلاىتبة( والنسبببة  بني  ببا اخل البدروس قيبد  ببب  ا ىتبر   ببه العباعة( واخل ىتبا   امل ا ببد قيبد  ببب م ااثلثببا   برى وألب  
، ويبدل علبى الص ييبد أيضبا  االر  باز و هبور اخل ذهبنهم لباخل لمبا سبب)  ىتر   ه العباعة و با ععب  إليبه احلاىتبة هبي  بن وىتبه

  نصرما  لإلضرار املصعارد املعصاع عوخل االسثصنائي.
طبببالق حباىتببة إىل إحبببراز لبببوخل وعلببى أي ملبببو  ببك يف إطالقهبببم الصلبببويز لغبب، الضبببرر املصعبببارد، ماأل ببق عد بببه، إذ اإل

ا ببا املعصببوم  وهببو حمببق ال ببالم عليببه السببالممهبب ا يف ابب، املعصببوم  املبص لم يف   ببام البيبباخل  ببن هبب   ااهببة، وال إحببراز ههنببا،
ألله حميط   ق ااها  ا، اامبق عنهبا معبدم   ييبد   باهر يف  عليه السالمم د ي ال  ثق ذلك، سّلمنا ل نه  عليه السالم

                                                             

 لصاب إحيا  املوا .  414ا 2  لرة الف ها   (1 
و ميببها و لببو أرسببق  با  يف  ل ببه مببأارق  ببال ابب،  أو أىّتببج  را مباحكق ي يضببمن  ببا ي يصلبباوز قببدر احلاىتببة  202ا 1قواعبد االح ببام  (2 

 و البة  ّنه ابلصعّدي إىل اإلضرار ميضمن.اخصيارا    علمه أ
 و ميها للرىتق أخل يصصّرد يف  ل ه و إخل اسصضّر ىتار . 136ا 2حترير االح ام  (3 
 .294الدروسا  (4 
 .218ا 6ىتا   امل ا د  (5 
 .128-127الةيخ  ر ضى االلصاري، رسائق م هية، جمم  الف ر اإلسال ي ب قما ص (6 
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لللهة لي د م ابخل عدم   ييد   باهر يف إراعة العمبوم، وقبد يفصبق  بني   ها ا الف يه مال  د  ن إحراز الصفا  (1 عدمإراعة ال
 لوخل اإلطالق مج  ال يوع أو لفيها أو عدم الص ييد. مصأ ق.

 بقلة الضررالشيخ: ال ترجيح يف الضرر 
ا لعبدم ثببو  إّ ب ؛ بن ضبرر الغب، أو أقبقّ  د أ بدّ صبرّ وقال الةيخا  والظاهرا عدم الفرق  بني لبوخل ضبرر املالبك  بك  الص

ألىتبق  ق الغب، علبى الضبرر ولبو يسب،ا  مب خل حتّمب ؛ا حل و ة لفي احلرج علبى لفبي الضبررالكىتيح   لة الضرر لما سيلئ، وإ ّ 
 .(2 (وضي)   عم  الضرر عن الغ، ولو لث،ا، حرج  

 وقد سب)اول ن قوله  والظاهر عدم الفرق...( ا، اتم، 
 ضرر حقيقة تشكيكية، واحلكم يدور مدار مراتبها)ال

رر  ببببن املاللببببا  الفطريببببة، الع ليببببة، الع الئيببببة والةببببرعية املمضبببباة  ببببرعا   ببببق املصببببرّح هبببببا، وهببببو ح ي ببببة األولا اخل الضبببب
 ةبب ي ية ذا   را ببل، مببالالزم  الحظببة عرىتببا  الضببررين املصببزابني، وعلببى ذلببك يبصببخ  ببرىتيح احببدمها علببى اآلخببر، لمببا 

 سب   اإل ارة إليه ولعله أييت  زيد  فصيق له.
 من اإلضرار ابجلارواملدار املتعارف 

الثببا ا اخل املببدار هببو املصعببارد  ببن اإلضببرار اباببار لمببا سببب) مببال يصببح إطببالق ال ببول  ببب وأ ا إذا لبباخل ضببرر ااببار لثبب،ا 
نصبرد عليبق ال ضبرر عنبه عوخل األلثبر حبأ وإخل لباخل ي با لباخل  صعارمبا   يص مق عاعة، م لبه ىتبائز علبى لراهيبة  بديدة( مباخلّ 

سبب) عرىتببا   ضببررمها، ولب لك ال يصببح إطبالق قولببها  وأ ببا إذا لباخل ضببرر  لثب،ا وضببرر ىتببار   يص مبق عبباعة، واملرىتب  لمببا 
و ول بببن احلببب)ا اخل الضبببررين  صزابببباخل، وليسبببا  (3 لببب لك، م لبببه جيبببوز لبببه عمببب  ضبببرر  وإخل  ضبببرر ىتبببار  أو أخبببو  املسبببلم(.(

ىتببة الضببررين وأ ببدية أحببدمها  ببن اآلخببر أو  صعارضببني، إذ مهببا  ببن املاللببا  الع الئيببة الفطريببة املعرومببة، وعليببها ماملببدار عر 
، وإخل لباخل أحبدمها أ بد قبدس سبر أضعفيصه أو  ساوا ه، ماخل  ساوى الضرراخل أو   اراب م،ىت  إىل عليق السبلطنة، لمبا قالبه 

 درىتببة ابلغبببة عرمببا  لببباخل ح بببه امل ببدم سبببوا  ألببباخل  بباحل البببدار أم اابببار، لعببم ينبغبببي ضبببم السببلطنة إىل الضبببرر و الحظبببة 
 .(4)(ااار، ولعله أييت  زيد  وضيح لها  نسواب  إىل ضرر جمموعهم

 الرتجيح ابألهم عقلي وعقالئي، ودفع الضرر األشد أهم
ولضيفا اخل قولبه  عبدم ثببو  الكىتبيح   لبة الضبرر( واضبح الضبعف، وذلبك ألخل الكىتبيح ابألمهيبة و برىتيح األهبم علبى 

والف هيبببة  بببق ل بببد سبببب) اخل لبببق املرىت بببا  الببب  ذلروهبببا يف ابب  املهببم  بببن الببببديهيا  الع الئيبببة و بببن املسبببّلما  األ بببولية
                                                             

 عدم ال يد. (1 

 .471ص 2 ر ضى االلصاري، مرائد األ ول، جمم  الف ر اإلسال ي ب قما جالةيخ  (2 

 (.284الدرس   (3 

 (.283الدرس   (4 



 (1115ه)1441 /مجادى األوىل  12األربعاء . ................................................. (التزاحمصول: مباحث )األ

4 

 

إىل الكىتبيح ابألهبم،  ،  بالال ،الصزاحم  لكىتيح  ا ال  دل لبه علبى  با لبه  بدل و برىتيح املضبي) علبى املوسب  و...( إعبا  رىتب 
 .وي في  ا ذلر    ن قضا   داهة الع ول   لك و نا  الع ال  على ذلك

ا با إطبالق النفبي مبال وىتبه لبه  ،ميما لو لاخل أحد الضررين أقبق  بن اآلخبر أو أ بد،   ليبق  غرى ،لعم مي ن اخل يناقش 
لبداهة  رىتيح حتمق الضرر ال ليق على ال ث، البالغ، وأح بام الةبارك إعبا  بدر   ن بو ال ضباق احل ي يبة وال لبي الطبيعبي 

ضبرر  أضبعف ىتبدا ( عوخل ذا   وإخل لباخل ضبرر  ال ول  ةمول ال ضبرر هلب ا  وإخل لباخل  يصحال ي ين ق  عدع األمراع، مال 
 .جملرع اخل ه ا  الك عوخل ذا  أقوى ىتدا (

ا  ببوازاخل واحببد ملببو  زابببا قببدم عمبب  الضببرر األ ببد، م عبببارة أخببرىا ال ضببرر ح ببم للنببوك ال هلبب ا املالببك خا ببة، ميةببمله
 ع ال ، وسيأيت الح ا   زيد حت ي) ل لك مألصظر.

 وليس ال حرج حاكمًا على ال ضرر
ا ا قوله  وإّ ا حل و ة لفي احلرج على لفي الضرر؛ م خل حتّمق الغ، على الضرر ولو يس،ا  ألىتق عم  الضبرر عبن الغب، و 

 اولو لث،ا، حرج  وضي) ( م،ع عليه
أوال ا اخل  ال ضرر وال حرج( يف عرض واحد إذ لالمها عنواخل اثلوي وال عليبق علبى   ريبة ال حبرج إىل ال ضبرر،  بق قبد 

الضببي) هببو ع ببس مبباخل املر  ببز يف األذهبباخل أ ببدية الضببرر  ببن احلببرج اجملببرع عببن الضببرر وقببد يسببصدل لببه ابخل احلببرج يببدعى ال
وإخل  قببش السببيد الوالببد ابخل الضببرر لفسببي  والبببد  ضببرر وحببرج والضببرر أ ببد  ببن الضببي)، وابخل الضببرر  ببد  واحلببرج لفسببي

 و د .
 ا.واحل)ا اخل ل ق  ن الضرر واحلرج عرىتا  والكىتيح أل دمه

 وال حرج يشمل اجلار أيضاً 
؟  عبببارة أخبرىا لمببا اخل إىل  ببف البداراثليبا ا  ببغرىا اخل  ال حبرج( يةببمق ااببار أيضبا  ملببم خصصبه الةببيخ  صبباحل 

املالك عليالخل  ال حرج وال ضرر( م  لك مها يف  ف ااار،  ق قبد ي بوخل علبى  باحل البدار ضبرر عوخل حبرج، وي بوخل 
 . مصد ر ىتيدا .؟قدس سر ) م يف أطل على ااار حرج عوخل ضرر

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
 

، فَِإْن ُكْنَت اَل تَ َراُه فَاْعَلْم أَنَُّه يَ َراَك   ا عليه السالماإل ام الصاعق قال  ِإَذا ُقْمَت يف الصَّاَلِة فَاْعَلْم أَنََّك بَ ْْيَ َيَدِي اَّللَِّ
 (.325ص 2ما ج  يل األح ا  ((فََأْقِبْل ِقَبَل َصاَلِتكَ 


