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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

(293) 
 السبزواري: ال جيوز اإلضرار ابجلار ضرراً فاحشاً 

امببا الفاضببس السبببفوارن ل ببد ا ببس قببول امليفببهور يف احلببرع يف املببدأ، اب ببا م عارضببة،   أ بب س علببى سببب )  و 
و وقبببال)    1 إطبببالمل امليفبببهور صبببواح بصبببرك أ بببكاب املببباّلر يف أمال هبببم وإأ أّضبببر اب ببب اأ ب بببررا  لاحيفبببا  

بار املبذ ورة عبن قريبن مبن افبي ييف س هذا احل م يف  ورة ب ّرر ا ار ب ّررا  لاحيفا ، اظرا  إىل ما ب ّمن األخ
ال رر و اإلضرار، و هبو احلبديا املعمبول ابني اةاّ بة و العاّمبة املسب في، ايبنهم، خصو با  مبا ب بّمن األخببار 

 . 2 املذ ورة من افي اإلضرار الواقع يف ملك امل اّر. و يف املسالك 
 احلق: ان املدار )املتعارف( أو )املتواَضع عليه(

عدم متامية إطالمل  المه ابس ثناء ب رر ا ار ب ررا  لاحيفا  مطل با ، إ  اب بح اأ املبدار وقد اب ح مما سب  
املبدار هبو امل عبارك  قلنبا ابأيف صواح بصرك مالك الدار مبا ي ر اب ار، هو امبا  ال عبارك  أو  ال واضبع  لب  ا 

رك، وإأ  باأ ال ببرر ال ليبس  بب  لبب أ  باأ ال برر الفبباحر م عارلبا  صبباحل لبنفع أ لبة مرصعيببة امل عبا )لهبو املرصبع
الفبباحر منببه إال االاصببراك، ول ببن امل عببارك  بب  ا لببال وصببه إلخببرا  مببم عببارك جي ،ببف، لبباأ ال ضببرر  ببامس ه

لاحيفببا   بباأ أو  بب ر، ينصببرك عنببه ال ضببرر، و بب  امل عببارك لاحيفببا   بباأ أو قلببيال  ييفببمله ال ضببرر وال ينصببرك 
 .عنه

قبد ي واضبعاأ علبى اأ ل بس منهمبا احلب  يف اإلضبرار مبلبك اًخبر ضبررا    إو ذلك احلال يف  امل واضع عليه  
لاحيفا ، ليجوح ألأ احل  ال يعبدواا وإببالك امللبك أو السبماغ للتب   باللبه ممبا يبدخس يف سبلطنة املالبك اللهبم 

الئببي إال إ ا ااطببب  عنببواأ آخببر عليببه  اإلسببراك، ل نببه  بب  منطببب  ليمببا  بباأ بصببرك املالببك يف  ارر لتببر  ع 
 . هذاما ام معه ع الئيا   وإأ أضر جبارر ضررا  ابلتا  
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 و بببالم ا بببواهر  1 يف الرسببائس ويف قاعبببدة ال ضبببرر قبببدس سبببررواببذلك اا هينبببا مبببن البكبببا عببن  بببالم اليفبببي  
 يف قاعدة ال ضرر قال) قدس سرر، ولنن  س اًأ إىل  الم امل حا النائيين قدس سرر و الم السبفوارن قدس سرر

 ه عن الغريالنائيين: ال جيب حتّمل الضرر لدفع
 ) يف أاه ال ،ن حتّمس ال رر لدلعه عن الت  ال نبيه السا س

م   ببى ورو  احلببديا يف م ببام املنّببة، عببدم وصببوب حتّمببس اإلاسبباأ الّ ببرر امل وصببه إىل التبب ، لدلعببه عنببهل وال 
وح بوصيببه وه ببذا ال ،بب وصببوب بببدارر ال اببرر الببوار  عليببه، أن ال ،ببن رلعببه عببن التبب ،  مببا ال ،ببن  لعببه عنببه.

و لبببك ل عبببار   ال ابببرر البببوار  إليبببه إىل التببب ، للبببو بوصبببه الّسبببيس إىل  ارر، للبببه  لعبببه، ال بوصيهبببه إىل  ار  ببب ر.
 . 2 البني ال اررين وعدم املرّصح يف 

فبي لبروأ أخبرس، سبيلك ال بالم ل المبه وامبا   ، المنا  اأ عن بصرك املالك يف مل به مببا ي بر جببارر) أقول
) و لبك  مبا أبمثلبة مب لبى  باأوال  ول بن لنوضبكه مب بام املنّبة، إمنبا ايبا ال صبيد مناقيفبة اسب دالله عنهبا مفصبال ، 

 امبه مبثال  أوي ب  قدّ  ه ال ،بن عليبه اأابيبدر أو رأسبه مبثال ، لال ن سر لو رأس صدارا  يريد اأ ين ، على حيد، 
،بن عليبه  لاابه الظباجي  صصبا  ليسبجنه  ، و بذا لبو طبار مبثال   يدر يدلعه مبا يسبن وقوأ ا دار عليه هو و سر

، اعببم حيببرم يف اعبب، الببدلع وال الرلببع يببؤ ن إىل سببجنه هببو، لهببذا مببور   المببه وااببه ال ،ببن مبببااأ حيببول اينهمببا 
 مبا لبو أرا  البفا جبارفبا لاابه ال ،بوح هبا اأ ب بدم افسبها ليبف  و لبك  إليه ال رر  يوّصهالصور الدلع أو الرلع مبا 

لفا عن ا ارة، و ذلك مبا رمببا ي بال يف ال  بس لاابه ال ،بوح لبه اأ ي بدم افسبه لي  بس ابدال  عبن صبارر، ا ليندلع ا 
 على أية حال ال ،رن يف الفا أ ال .  3 اعم اس دل اع هم ادليس اإليثار  وسيلك حبثه  ل نه

 املناقشات
 )وعلى أن لاأ  المه قد يناقر اوصور سب  اع ها يف مناقيفة اليفي  و  ر

 الباب ابب التزاحم، فاألهم منهما مقدم -1
ب بببا ب البببدليلني يف  )األول) اأ البببباب ابب ال بببفاحم ولبببيع ابب ال عبببار ، لوضبببوغ اأ ابب ال عبببار  هبببو
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امبا ابلعلببم اببذلك أو مبالر ألحببداا  وال ي بوأ ّّببا    1 مرحلبة ا عببس حبيبا ال ي ببوأ أحبداا  ببا را  مبن اليفببارأ
 بي ي يفب  مبن ح مبه وصبو  مبالر لبه، امبا ال بفاحم لهبو ال بدالع يف   يف احبدااأ عدم ح م لليفار اس نا ا  إىل 

مرحلة االم ثال  وأ مرحلة ا عس، و لك ابأ ي وأ ل بس منهمبا املبالر وي بوأ اليفبارأ قبد ح بم يف  بس منهمبا 
ع إحالبة ري ني أو ببفاحم الصبالة أول الوقبا مبتب مبا يف ال  حب بم، إال اأ امل لب ، ل بي  قدرببه عجبف عبن ام ثاهمبا

 عبدم وصبوب حتمبس اإلاسباأ ال برر  قبدس سبررومن الواضبح اابه يف املسبائس البح طرحهبا  النجاسة عن املسجد،
واأ اليفببارأ  ببى عببن  ببس وال ببوقي منببه ال ببرر  لببع امل وصببه إىل التبب  لدلعببه عنببه   ببس مببن الطببرلني لببه مببالر وهببو 

ر ابلتبب ، ل ببن ال ببررين بفاملببا مبببا جي   ببن للم لبب  ا مببع اببني  لعهمببا لامببا اأ ي  ببرر هببو أو اأ ضببرر وإضببرا
ا يف مربببببة العبببول ميف م بببام االم ثبببال ال ا عبببس وببببدالعه ابببني  لعهمبببا إمنبببا هبببيي  بببرر  ببباحبه، لمااعيبببة ا مبببع 

 واالم ثال ال ا عس.
ة األهم منهما ل  ا  اأ الظباجي البذن يريبد قطبع يبد حيبد وعليه ل  ا اادرصا يف ابب ال فاحم  اأ الالحم مالحظ

وال خيفببى اأ ، وع سبه ع سبه ورصلبه مبثال  ينبدلع ا بدخس عمبرو مببا يبؤ ن إىل ضببراه ل بع لاابه ،بن عليبه  لبك
مبا ام هبو ألابه ام نبا  علبى الطبرلني، ليب ّصح   وصبوب البدلاأ  ال الم اًأ يف اأ ال ضرر    رالع هبذا احل بم

 ، واما الدليس على لفوم الدلاأ عن املؤمن، مبا ال ي ر اه ضررا  أ رب أو مساواي ، لسيلك.األهم منها
 سّلمنا، لكن االمتنان على املتضرر أكثر، خاصة -2

 الثا ) سّلمنا ااه ابب ال عار ، ل ن ير  عليه ما سب  أب ىن بصرك)
 )اجلواب: على الرأيني، ال تشمل أدلة التقية مرجوح الضررين

ي بال)  ببال، لاابه حببا لبو  بباأ االم نباأ يف أحا يببا ال  يبة إًالليببا  ألبرا اي  لااببه ال بيفبمس إطالقببات ال  يببة إ  
أو اإل رار بلبك الصبورة قطعبا ، والوصبه ليبه) ال رينبة ال طعيبة احلالّبة وهبي  بوأ امليفبرّرأ ح يمبا  ورحيمبا  لاابه عنبدما 

لامبببا اأ ي بببال ابأ العمومبببات ال بيفبببمس  بببورة بعبببار   بببرّأ صبببواح ال  يبببة  ورلبببع حرمبببة مبببا أ بببرر عليبببه و... ، 
 مواضع ال مائر مبا ينطب  على امل ام.العنواأ و لراصعه مع بتي    3 ... أو بيفمس  2 االم نااني أو بفاملهما

  ما سب  يف اإلضرار اب ار واإل رار ال الم اًك وسن ي  له اني قوسني ما ،عله منطب ا  على امل ام
                                                             

 نفلة    الصا ر،  الصا ر هفال  أو ام كاا  أو ما أ به.أو ي وأ مب  1 
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د ظهببر ا ببواب عببن هببذا ال فصببيس يف االضببرار ممببا   ببرار يف افببي ال فصببيس يف ال  يببة  واظبب  وقبب: املناقشةةة 
 لك ي ال يف اإل رار ل لااه ال يع س من احل يم اأ ييفرّأ صواح اإل رار االم نبا  لليفبصا البذن ضبررر مرصبوغ 

 بذلك ال يع بس مبن  وا بي  هنبا) و  لدس بعارضه  لدس اًخواد، وبفامله لدينا  مع ضرر أ رب ليفصا آخر،
اأ ييفببرّأ صببواح بببرر التبب  ي  ببرر ب ببررا  ابلتببا  مببع ااببه  ،احل ببيم، إ ا الحظنببا  ليببس ال ضببرر وحببدر و واببه ام ناايببا  

لال ابد امبا اأ ال ييفبرّأ اليفبارأ أب لبة ال برر أو اإل برار  بياا  منهمبا    ن  لعه عنه أب ىن ب رر يصين املدالع 
 ويف امل بام) ابني ب بررر هبو وابني ب برر مبن  ر منصبرلة عبن  بورة ال عبار ،و لك ابأ ب وأ أ لة ال رر واإل را

أو اأ ييفرّأ صواح لعس امل ر ر عليه يف خصوص ما إ ا  اأ ما بوّعد عليه أ بّد ممبا أر بررر عليبه،  بوصه إليه ال رر 
 ر أ د.وي وأ منصرلا  عما لو  اأ الع ع أو صواح ال صرك يف  ارر خبصوص ما إ ا جي ي ن إضرارر جبار 

 ألابه اًبالب انكبو ال  بية احل ي يبة  بامس للم برر وللم بر جببارر البذن ضبررر راصبح  1 واحلا س) اأ الدليس
  ولدالع ال رر عن   ر البذن ي  برر ابدلع ال برر عبن  ب ر أ ثبر ممبا ي  برر املبدلوأ عنبه لبو بوصبه ال برر إليبه 

ملبا سبب  مبن ام نباأ  بول  عنبه البذن ضبررر مرصبوغ  و وأ املبدلوأ   وأ امل رر وامل ر جبارر الذن ضررر مرصبوغ
 الدليس هما معا  و وله للمرصوغ قبيح ع ال  لهو  امس للراصح ل ع.

وعليه) ي وأ  ليس اإل رار االم نا  و ليس ال رر االم نا   ليال  لنا على عدم صواح بصرك املالبك يف مل به 
 مببا ي ببوأ   ال ببرر الالحبب  اببه مببن عببدم بصببرله خفيفببا   إ ا  بباأ ال ببرر الالحبب  جبببارر مببن بصببرله عظيمببا  و بباأ

 ليال  على عبدم وصبوب  لبع ال برر عبن مبن بوصبه إلبيهم ال برر إ ا  باأ ال برر البذن يصبيبه ابلبدلاأ أعظبم مبن 
 . 2  الع ع لااه ،ن عليه الدلاأ وامايدلعه عنهم، سيصيبهم لو جي ال رر الذن 

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
َك َأْن    )لبع، ولدر عليه السالمال اظم مام اإل قال َها َوِإَيَّ ُ ِف َمْعِصَيٍة نَةَهاَك َعنةْ َك َأْن يَةَراَك اَّللَّ ََي بُةيَنَّ ِإَيَّ

ُ تَةَعاىَل ِعْنَد َطاَعٍة َأَمَرَك ِِبَا َوَعَلْيَك اِبجلِْدِّ َواَل ُُتْرَِجنَّ نَةْفَسَك ِمَن التةَّْقِصرِي   َفِ نَّ اَّللََّ ِف ِعَباَدِة اَّللَِّ يَةْفِقَدَك اَّللَّ
  .409حت  الع ول) ص    اَل يُةْعَبُد َحقَّ ِعَباَدتِهِ 
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