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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

(301) 
 الرجوع لدليل السلطنة عند تعارض الضررين

خرى: ان دليل السلطنة )سللطنة املاللل للدابلة عليهلا قلا يان لي ان لله إخرا هلا  لن سبق: )وبعبارة أ
دار الغري( حمكوم بدليل ال ضرر، ولكن حيث تساوى ال رران )ضرر املالل هبدم  داره وضرر صاحب 

نلف الدابة بباائها أو بذحبها أو ببيعها( تساقطا وير ع للعام الفوقاين وهو دليل السلطنة، وكذلل إذا اخ
ال رران اخنالفاً غري ابلغ؛ فانه حىت إذا كان صاحب الدار  ن رراً ضلرراً أكلف فلان سللطننه عللى  لداره 
 وهونللة ابعندائلله علللى  للال الغللري ) دخللال دابللة الغللري يف داره غصللباً( وال ترللفع للله ال ضللرر، ألن ضللرر 

عاً أو عرفلاً، أقلوى  لن ضلرر  الل الدابة وإن كان أضعف لكنه  رلفوعاً بسللطننه الل  ال  سلا  رلا  لر 
 اللل الللدار  ن للماً إل دليللل سلللطننه، بللل ان دليللل سلللطننه  نصللرب عللن صللورة إضللراره بغللريه عمللداً فلللم 
يبق له إال ت رره ومشول )ال ضرر( له، دون  الل الدابة؛ لفرض ان ضرره ) اللل اللدار( أعظلم، ولكلن: 

 .(1)ملالل الدابة، كما سبق، دليل السلطنة(
 امها اا للطنة  عس  ضررار  اجار الرد: كال

ولكللن يلللرد عليلله: ان كليهملللا ذا سللللطنة فللليم دليلللل السلللطنة  ر علللاً ألحلللد ا خاصللة وهلللو صلللاحب 
الدابة )املعندى عليه حسب الفرض(، وبذلل خينلف املاام عن الصورة ال  ذكرها الريخ واعنف فيها ان 

ن صلورة الرليخ هلي  لا للو كلان تصلرفه يف داره املر ع قاعدة السللطنة بعلد تعلارض ال لررين، توضلي ه: ا
وكللان عللدم دقضلله   للراً بلله )صللاحب الللدار( ف يللث تعللارض ضللررا   للراً رللاره سللمار يف ارللدار( امل)كللد  

صاحب الدار وارار وكاان  نساويني أو  طلااً، عللى االلالب، تسلاقطا وير لع للعلام الفوقلاين وهلو دليلل 
، ا للا املاللام فللليم كللذلل إذ الفللرض ان  فيهللا و نلله د  املسللمار()علللى داره ابلايللام صر تصللرب  السلللطنة
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دار األ لر بلني ت لرر هلذا أو ذاك( فكلل  نهملا ذو سللطنة وقلد  ،كليهما  الل )فهذا للدابة وذاك للدار
على  لكه وقد تعارضت )أو تزامحت( السلطننان كما تزاحم )أو تعارض( ال رران فلال  علل للالول ابنله 

 .ألحد ا وهو صاحب الدابة ير ع للعام الفوقاين وهو السلطنةبعد تعارض ال ررين 
 اجلواب: دليل السلطنة منصرف عن املعتدي

 رابن ذلللل وإن صللكض لكلن احلللل ابن ياللال ابن دليللل السللطنة  نصللرب عللن املعنللد   :وميكلن ان اللاب
 .(1)بسوء اخنياره كما يف الفرض إذا تزامحت سلطننه  ع سلطننه اآلخر وكان النزاحم

فلكلللل ا مجيعللاً مللل للا ل ر ك علللى أ الكهلللم،املللالض  وذلللل ألنلله ال خيللللو ا للا ان يالللال ابن دليللل سللللطنة
النصللرب يف  لكلله كمللا  للاء )فلصللاحب الدابللة إخرا هللا ولللو اسللنلزم هللدم  للدار الغللري ولصللاحب   نهمللا

 للا ل ألر  باللاء الدابللة فيهللا أبللداً أو ذحبهللا(، أو غللريذلللل الللدار املمانعللة  للن هللدم  للداره ولللو اسللنلزم 
 لصللاحب الدابللة )املعنللدى عليللهالعكللم أر أو دون اآلخللر أو  للا ل لصللاحب الللدار )املعنللدر(  ، نهمللا

 دون األول(.
لفرض تزامحهما فكيف يررع الرارع رلذا  لواه هلدم  لدار دار الغلري ويرلرع  ؛غري قكنفاألول فا ا 

 للدار صللاحب الللدار ويرللرع  كيللف يرللرع رللذا السلللطنة علللى هللدم؟ بللل  لصللاحب ارللدار  للواه املمانعللة
 ؟لصاحب الدار السلطنة على  نع هد ه

وا لللا أحلللد ا عللللى سلللبيل البلللدل )أو  ،إذ اإل لللكال نرلللس  لللن تسلللليطهما مجيعلللاً  لللله؛ والثلللاين: ال و للله
 .؟الرارع ه  ع  يرفل   م  ل  فال إ كال فيه ف  الرا ك  نهما( 

 فباي الرابع فانه تر يك للرا ك. ،والثالث: تر يك للمر وح
صل: انه لو دار األ ر بني رفلع اليلد علن دليلل سللطنة املعنلدر أو علن دليلل رفلع سللطنة املعنلدى واحلا

َ  مسس الَّطسو   ع ل ا  ))فال  ل يف أر  ية األول للدى اللدوران، وهلو الو له يف إنصلراب دليلل  ،عليه النَّاا
 عن املعندر، إل املعندى عليه خاصة، فندبر. ((أ ْمو اِلههمْ 

                                                           

وهو كون صاحب الدار هو الظامل  دخاله دابة الغري يف داره عدواانً، مث مل ميكن إخرا ها إال هبلدم ارلدار أو بلذبك الدابلة كملا  (1)
 ياة وملا كف مل ميكن إخرا ه إال بكسر الباب أو هدم اردار.لو غصب احلصان صغرياً فسدخله داره ال 
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رة الثانيللة اللل  سللبات وهللي: )وكللذلل إذا اخنلللف ال للرران اخنالفللاً غللري ابلللغ؛ وكللذلل ياللال يف الصللو 
فانه حىت إذا كان صاحب الدار  ن رراً ضرراً أكف فلان سللطننه عللى  لداره  وهونلة ابعندائله عللى  لال 
الغري ) دخال دابة الغري يف داره غصباً( وال ترفع لله ال ضلرر، ألن ضلرر  اللل الدابلة وإن كلان أضلعف 

كنله  رللفوعاً بسللطننه اللل  ال  سلا  رللا  لرعاً أو عرفللاً، أقلوى  للن ضلرر  الللل اللدار  ن للماً إل دليللل ل
إذ ان املعندر وإن كان ت رره برفع اليد عن سلطننه أكف إال انه أوقع نفسه يف ال رر بسوء  (1)سلطننه(

؛ وحيللث ان املبللل نفللي اخنيللاره وبعدوانلله فللدليل السلللطنة ينبغللي ان يكللون  نصللرفاً عنلله، إل املعنللدى عليلله
يلللل سلللللطننه )بلللل ان دلسللللطننه للللذلل ال يصلللك الالللول ) ن لللماً إل دليلللل سللللطننه( للللذلل علللدلنا إل: 

 نصللرب عللن صللورة إضللراره بغللريه عمللداً فلللم يبللق للله إال ت للرره ومشللول )ال ضللرر( للله، دون  الللل الدابللة؛ 
، ولكن: ملالل الدابة، كما سلبق، دليلل السللطنة  رلفوعاً بلال ضلرر فرض ان ضرره ) الل الدار( أعظمب

ب إل ت للرره الفعلللي بعللدم  دابنلله( ضللرر ي للالللل، فللان إلغللاء سلللطننه عللى  اللله )فيالدم علللى ال ضللرر املا
 بل قد ياال: ان )ال ضرر(  نصرب عنه أي اً ألنه  عندر. فنس ل (2)(كون الدابة يف  نناوله

ان كليهملللا  رلللمول للللدليل السللللطنة، بلللدواً، كملللا هلللو  رلللمول لالضلللرر، وإ لللا اإلنصلللراب  واحلاصلللل:
نة له، فيكون املر ع دليل هو الذر أو ب عدم مشول دليل السلط (ر)انصراب دليل السلطنة عن املعند

 .ابملعندى عليه (3)كما ان انصراب ال ضرر عن املعندر أو ب اخنصاصه  سلطنة املعندى عليه
 لدليل اإلقدام -د) :كما سبق

 وذلل ألن الغاصب بوضعه  اله يف حمفة غريه، يكون قد أقدم على اإلضرار بنفسه.
مان وال على عد ه، وقلد سلبق ان النسلبة بينله وفيه:  ا سبق  ن ان اإلقدام ليم  ن األدلة على ال 

وبللني اليللد هللي  للن و لله، ون لليف: ان النسللبة بينلله وبللني ال للمان هللي  للن و لله كللذلل، فاللد ي اللد م علللى 
ال مان وال ضمان ، كما لو أقدم على اجملانية كال يف، وقد ال يادم عليله ويكلون ضلا ناً كملا للو تو له 

 ضا ن.  لكاً له فسكله فبان  لكاً لغريه فهو
                                                           

 (.300الدرس ) (1)

 ( بنصرب كبري، فندبر.300الدرس ) (2)

 ال ضرر. (3)
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وكلذلل قللد ياللدم علللى ال للرر ويكلون إقدا لله ق للى  للرعاً كمللا للو ابع صقللل  للن الايمللة أو وهللب أو 
 للبه ذلللل، وقللد ال يكللون ق للى  للرعاً كمللا لللو أسللا   للا مل اللب، بنللاء علللى املرللهور  للن عللدم صلل نه 

 وكما لو ابع السفيه  اله ب رر وهكذا.
 (1)لى اإلضرار بنفسه، فاننظر(بل سيسيت النااش صغرًى ابنه ال إطال  إلقدا ه ع

 وحتايق املطلب يف ضمن نااط:
 اإلقدام مصدري أو الم مصدري

األول: ان اإلقدام اترة يراد به املعل املصدرر وأخلرى يلراد بله املعلل االسلم  صلدرر، فلمذا أقلدم عللى 
ر غللري  ن اللق، لكنلله  للاهاًل قصللوراً فللان اإلقللدام ابملعللل املصللدر  (2)اإلضللرار بنفسلله أو بغللريه يف املاليللا 

 ابملعللل االسللم  صللدرر حاصللل، فهللل خينلللف احلكللم فيهمللا؟ ارللواب ان املر للع هللو أدلللة قاعللدة اإلقللدام
 وقد   ى بع ها وسيسيت بيان  فادها  ذن هللا تعال. وليم صد  اإلقدام بنفسه ) صدرايً( وعد ه

يه مجع  نهم احملاق الر  . وللب ث الثانية: ان  ر ع قاعدة اإلقدام إل قاعدة االحرتام، كما صار إل
 صلة  ذن هللا تعال.

 وصل  هللا عل  حممد وآله الطاهرين
نسهس )): عليه السالمأ ري املؤ نني  قال َي  ط الهب  اْلعهْلمه ضه َّ اْلعهْلم  اسو ف ض ائهل  ك ثهري ٍة: فا ر ْألسهس التاَّو ارسعس و ع ياْ

ْفظسهس اْلف ْحصس و قا ْلبسهس حسْسنس الن هيَّةه و ع ْقلسهس م ْعرهف ةس اْلبا ر اء ةس مهن  اْلْ س ده و أساسنسهس اْلف هْ  ْدقس و حه مس و لهس انسهس الص ه
ْسم تسهس اْلو ر   م ةس و حه َّتسهس السَّال  ر ةس اْلعسل م اءه و امهه اةس اأْل ْشي اءه و اأْلسمسوره و ي دس س الرَّمْح ةس و رهْجلسهس زهَي   َ عس و مسْستا ق ره س النَّ

ار اةس و ج يْ و ق   فسهس الر هر ا و قا ْولسهس اْلمسد  حسهس لهنيس اْلس لهم ةه و ل ياْ ال  ُشسهس حمس او ر ةس ائهدس س اْلع افهي ةس و م رْك بسهس اْلو ف اءس و له
ري تسهس اْجتهن ابس الذهنسوبه و ز ادس س اْلم ْعرسوفس و م اؤس س اْلمسو اد   ع ةس و د لهيلسهس اِْلسد ى اْلعسل م اءه و م السهس اأْل د بس و ا خه

 (.48ص 1)الكايف: ج ((و ر فهيقسهس حم  بَّةس اأْل ْخي اره 
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ا ا يف غريها كاإلضرار بنفسه فانه ال اوه  ا كان فيه ذهاب قوة أو قطع ع و أو إهها  نفم و ا علداه الوه عللى املرلهور،  (2)
 ينبغي اسنثناء ال رر البالغ  داً أي اً.و 


