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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

(289) 
 الشيخ: املكَره مباشر ضعيف ال ينسب إليه الفعل

وع ِّاد وإن كاان ماا ت   اجلرائم )من أنواع اإلضرار ابلغري( مستداًل بوجٍه جديد على جواز ارتكاب املكَره عظائم قدس سرهخ وقال الشي
، واملكاَره به من الضرر خفيفاً جداً: )وأما الثاين: فالض رر فيه أو اًل وابلذات متوج ه إىل الغري حبسا  إلامام املكارِّه ابلكسار وإرااتاه احلتمي اة

مباشااراً إال  أن اه ضااعين ال ينساا  إلياه توجيااه الضاارر إىل الغااري حاض  يابااال: إن ااه أضار  ابلغااري لاا ال  يتضار ر نفسااه، نعاام لااو  ابلفات  وإن كااان
حتم ل الضرر ومل يضر  ابلغري فابد صرف الضرر عن الغري إىل نفسه عرفًا، لكان الشاارع مل يوجا  هاذا، واالمتناان لاذا علاى بعا  األ م اة 

 .(1)لو أراا اثلث اإلضرار ابلغري مل جي  على الغري حتم ل الضرر وصرفه عنه إىل نفسه(ال قب  فيه، كما أن ه 
 املناقشات

 ولكن قد يناقش بوجوه:
 اشر قوي إال يف صور ثالثباملكَره م -1
 ان قاعدة السب  أقوى من املباشر إمنا تكون يف صور ثالث: األول:

مسااب بيااده فكساار لااا زجااا  الغااري وهااو قااري قاااار علااى املاباومااة أصاااًل، فااان األوىل: ان يكااون املباشاار مساالوب اإلرااة كمااا لااو أ
 ابلسب  فابط.حين ٍذ  احلكمني الوضعي والتكليفي يتعلابان

كمه، كالسفيه املطلق وكالصيب قاري املميام لاو أرساله ليكسار زجاا  الغاري أو جيرحاه ماثاًل فاناه وإن كاان  ا إرااة الثانية: ان يكون حبِّ  
 .متعل ابة ابلسب  اون املباشرأو قري مميم فان العابالء يرون األحكام  اً يهاً مطلابلكنه حيث فرض سف
بال هاو علاى الاباتال فاال رارم قاتلهم وال ضامان  ،معذوراً شرعًا، كما يف مسألة مترتس الكفاار ابملسالمنيمأموراً أو الثالثة: ان يكون 

 .قدس سرهالوالد  السيدومنهم الفابهاء  صر ح به العديد منعلى بيت املال على ما 
ه )إال  أن اه ضاعين ال ينسا  إلياه توجياه الضارر إىل الغاري حاض  ياباال: إن اا قادس سارهبال ان قولاه  ،قطعااً املاوارا ولاي  املاباام مان تلاب 

( لاي  بصاحي  قطعاًا، فاناه ال شاب يف ان عارف العاباالء ينسابون إلياه توجياه الضارر إىل الغاري )يف فارض أضر  ابلغري لا ال  يتضار ر نفساه
واجهاه بكلماة خشانة( فاناب ال راد عرفااً مان األعاراف ال وهو ما لو أمره ابلعظائم كأن يهشم العموا الفابري جلاره وإال ل وقريه الشيخ
 وقد سبق تفصيله. ،ليهإينسبه 

 على بعض األمة (2)ويقبح االمتنان هبذا
ه وتاار  قااب  االمتنااان علااى هااذا املكاارَ  ًأ لبداهااةمااري صااحي  جم قااان قولااه: )واالمتنااان لااذا علااى بعاا  األ م ااة ال قااب  فيااه( الثااا : 

االمتنان على الثالاث )املكاَره هاذا علاى قطاه يدياه ماثاًل( بتحارف هاذا الفعال علاى املكاَره، واحلاصال: اناه لادى التاماحم )أو التعاارض( ال 
ناان علاى املكاره بتزاويم شب يف حسن االمتنان على الثالث بدفه الضرر اخلطاري عناه )بتحارف إضارار املكاَره باه( وال شاب يف قاب  االمت

 .(3)ابإلضرار الكبري جداً ابلغري( افه الضرر البسيط جدًا عنه)
                                                             

 .89-88ص 2الشيخ االنصاري: املكاس ، ط تراث الشيخ األعظم   (1)

 اإلضرار الشديد ابلغري، لدفه الضرر البسيط عن نفسه. (2)
 أو إن أاى إىل أكرب الضرر ابلغري. (3)
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 وال يصح قياس املقام، بعدم وجوب دفع إضرار بعض الناس ببعض
، بال )كما أن ه لو أراا اثلث اإلضرار ابلغري مل جي  على الغري حتم ل الضارر وصارفه عناه إىل نفساه( قيااستنظريه املابام باان الثالث: 

)ماا لاو أكاره علاى اإلضارار ابلغاري  هاو ألنه إسراء حكم األضعن جداً إىل األقاوى جاداً. توضايحه: ان ماا يان فياه ؛هو من اراأ أنواعه
)ماا لاو  :املاباام هاي قادس سارهضرراً عظيماً مه كون املتوع د عليه لو مل يفعل هاو ضارر بسايط جاداً ينالاه( واملساألة الاا شابه لاا الشايخ 

قااراً على افعه ببذل مخساني ألان لاه كاي  لو كنت   اًل فانه ال جي  علي  رق اإلضرار ابلغري كسرقة مليون اينار منه مثأراا اثلث كالسا
ن عادم وجاوب افاه الثالاث الاباصاد ل ضارار ابجلاار، واثنياًا: إن افعال  لاب( فهاذا أواًل قيااس، أينصرف أو ببذهلا للحارس كاي ننعاه، 

ال لو كاان الضارر مماا علام عادم إرااة الشاارع وقوعاه يف اخلاار  كالابتال أو الاما ابملجيمناة فاناه جيا  حين اٍذ افعاه بضارر على الاباعدة إهَلَو 
عدم اإلجياب فيه  و مال  أقوى من مال  عدم التحرف )حترف أضرار املكاره ابلغاري( ووجهاه واضا  و  ،عك  املابام ،أخن يتحمله هو

منهاا بباذل ماال  امكناهافاه ماا علاى املكلان  آخارين، هاي ت اات األلاوف يف كال اثنياة ولاو وجا  الا يوجهها النااس إىل األضرارفان 
بال للامم ان علياه أو ماا أشابه، لكاان  لاب مان أعظام احلار  والضارر بسايط أو افاع يادوي ا الكثري مال يكلفين كل منهوساطة بأقل أو 

وامارأة ورجال...( أعمااهلم كلهاا وينشاغلوا بادفه  تلان  ،ال وعط ااريرت  الكال )مان طبيا  وحماام ومهنادس، وعاامل وجاهال، وخب ااز وباب ا
إضاافة إىل الضارر واحلار   ،فيلمم اختالل نظام احليااة كلاه ،األضرار الا ترا على ألوف الناس، كلما أمكنهم افعها بتحمل ضرر بسيط

ليااه إ ا كااان الضاارر املتوع ااد بااه أخاان عليااه، ماان ابنااه ال جيااوز لااه فعاال مااا أكااره عالعظيمااني علااى املكلاان، عكاا  مااا لااو قلنااا يف املكااَره 
خيتال نظاام احليااة لاا الضرر املكَره عليه )املتعلق ابلثالث( فان هاذه احلااالت ابلابيااس إىل حااالت الصاورة الساابابة، قليلاة جاداً جاداً ال 

بااه  أحلَااقَ يماة ماان العظااائم وإال فعاال عظليوال يلامم احلاار  والضاارر العظاايم ماان عادم رااويم  لااب للمكااره، باال نفا  فاارض  لااب )التهديااد 
فتأماال؛ إ  قااد ياارا الااناب  ابن الواجاا  الاادفاع البساايط وبااذل الوقاات أو  ابياااس  ا  لااذا بضاارراً بساايطاً جااداً( قلياال باال اار، فكياان 

  لكناه ال ، وفياه اناه وإن صاعلاى املكلان نفساه ماا مل يبلاد ارجاة الضارر واحلار  العظيماني لدفه الضرر العظيم على الغاري املال البسيط
 يدفه اإلشكال على الشيخ. فتأمل وتدبر.

 .فهذا كله فيما لو كان إضراره ابلغري، بتصرفه يف ملكه لدفه الضرر عن نفسه
 حكم ما لو كان تصرف املالك املضر جباره، لغوًا عبثاً 

ألجال جلا  منفعاة فاناه ال شاب يف وأما الصورة الثانية وهي ما لو كان تصرف املالب يف ملكه عبثاً ولغواً ال ألجل افه ضارر وال 
 انه ال جيوز له  لب التصرف إ ا كان مضراً ابجلار. قال الشيخ: )وإن كان لغاواً حمضاًا، فالظااهر أن اه ال جياوز ماه ران  تضار ر الغاري؛ ألن  

كااوم عليااه حم« الناااس مساال طون علااى أمااواهلم»رااويم  لااب حكاام ضاارري ، وال ضاارر علااى املالااب يف منعااه عاان هااذا التصاار ف، وعمااوم 
ماة يف التااذكرة والشاهيد يف الاادروس، حياث قي اادا التصار ف يف كالمهمااا تااا  «.نفااي الضارر»باباعادة  وهااو الاذي يظهاار مان مجاعااة كالعال 

 .(1)(...جرت به العااة
غااري لااو احتماال تضاارر الحااض أقااول: كالمااه علااى الاباعاادة لكاان تابييااده بااا)مه راان  تضاار ر الغااري( ال وجااه لااه راااهراً إ  احلكاام كااذلب 

 هذا. احتمااًل عابالئيًا..
وبابي حكم الصورة الثالثة )ما لاو كاان جللا  املنفعاة( وسايأ    ن هللا تعااىل وكال  لاب علاى ضاوء كاالم الشايخ يف ا)قاعادة ال ضارر ويف 

   ن هللا تعاىل. الرسائل( مث أت  كلمات وتفاصيل أخرى يف كلمات املعاصرين كالسيدين العم والسيستاين وقريمها وسيأ  حبثها الحاباً 
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

نَاْفَسُه َومُيِْسُك خي ُُيِْسُن ُخُلَقُه َوَيس :اَل َيْكُمُل ِإميَاُن اْلَعْبِد َحَّتى َيُكوَن ِفيِه َأْرَبُع ِخَصال  )) :عليه السالماإلمام الصااق  قال
 (.354ايل للمفيد: صاألم) ((اْلَفْضَل ِمْن قَاْوِلِه َوُُيْرُِج اْلَفْضَل ِمْن َماِلهِ 
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