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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

(304) 
 االعتداء واإليذاء يلدليل -ز -و

َذُ َ ) ومهاا  االعتداء واإليذاء ي، بدليلبسببه ر احلاصل للغريلضر اوقد يستدل على ضمان  َِ بَِ َوالَّذذيَن يذؤذُذوؤوَ  اُلؤؤذُذَم َو َواُلؤؤُذَم ذا
ََ َمذا اعُ   َفَؤَن اُعتَذدى)قال تعاا:   (1)(َما اُكَتَسبؤوا فَذَقَد اُحَتَؤلؤوا بذؤُهتاانً َوَإُْثاً مؤبي اً  ُؤُم فَاُعتَذدؤوا َعَلُيذَِب َثَُِذ ُؤمُ   تَذدىَعلَذُي َ  )و (2)(َعلَذُي فَذَِ

دليل اإليذاء إن كان هو هذه اآلية الكرمية فهو غري انطق ابحلكم الوضعي واما دليال ولكن  (3)(انُذتَذَهُوا َفال عؤُدواَ  َإالَّ َعَلى الظَّاَلؤوَ 
رفه بتفااريف فلاو أدخال ديناااره يف الغاصا  واملتصاار  يف ملاه غاريه بااال إ ن، دون ماا ص يكان غاصاابا  وال كاان تصايف اتم  العادوان فهاو
إ  اإل ن يف رد ، ن  م  ، ض اعادواان   زجاجاه أو أسا ف اةاربة عان ال ابلياة لال تفاا  كسرابن  رمى ُكرته يف دار الغري فأضّر به أو حمربة الغري 

 .العوض   االعتداء   عدم تضمني رادّ  ( يالزم عرفا  س وط احرتام مال املعتدي و (فَاُعَتدؤوا...)االعتداء )املعرّب عنه جمازا  ابملشاكلة با
لكاان الكااالم لاايك يف  لااه باال فيمااا إ ا ص يضاار بااه مبا اارة باال فيمااا توقاا  ولااي  مالااه علااى كساار اةااربة أو قلاا  ح اار ساا ط  

بال قصاد فاال  ، واما لو كان  له منهفا ه منتٍه إليه، فيمكن ال ول ابلضمان إ ا كان عامدا  استنادا  إ: دليل العدوان مثال   خلفه الكرة
 كما احتمله اة ق الر يت  بل اما ان ي ال اب ه لكو ه الطال  فعليه اخلسارة ،يصدق عليه العدوان فتضمينه ال ميكن استناده إ:  له

 ا إن كان  له بفعل اثلث، دون ما لو كان بفعله فا ه حينئٍذ من يتحمل اخلسارة أل ه يرياد إ  اا  مالاه، ولايكمأو ي ال بتوزعها عليه
؟ وقد مضى بعض الكالم عن هذا وان األرجح العمل ب اعدة العادل واإل صاا  اخلسارة عليهي   ك فل من  م  ل  صاح  الدار مفّرطا  ف  

 وسيأيت حت ي ه إب ن هللا تعا:.
 ولدليَ اإلتالف -ح

 فيصدق عليه ا ه اتلا  ماال غاريه ،العّلةهو بدعوى ان هدم اجلدار يستند إليه، وإن كان اهلادم غريه، لكو ه يف السلسلة الطولية، 
، وإن كان س وط الكرة منه يف دار غريه أو الدينار يف حمربة غريه أو دخول دابته يف دار غريه ال ابختيار مناه فيكون قرار الضمان عليه

د ماان جمموعااة ماان ودلياال اإلتااال  مسااتفا ،وال بتفااريف، فا ااه إ ا أراد إ  ااا  مالااه  اادم جاادار الغااري أو كساار حمربتااه ضاامن أل ااه متلاا 
، وقاد مضاى حت ياق حاال إمكاان التعادي مان الرواياة إ: غاري (4)((ٍء َمُن َطرَيَق اُلؤؤُسذَلَؤَو فَذهؤذَو لَذِبؤ َضذاَمن   َمُن َأَضرَّ َبَشيُ ))الرواايت كا

 .، ولكن قد مضى دليل على  له وسيأيت أيضا  وال دليل على جرب املاله ليهدم جداره الطريق وعدمه
 ع بو قصدية وغ هاالع اوين األرب

ان العناااوين األربعااة )االعتااداء والعاادوان، اإلقاادام، اإليااذاء واإلتااال ( وتلاا  ماان حيااث إمكااان االسااتدالل  ااا علااى   والتح يااق
صوريت التعمد وغريه، و له تبعا  لكون بعضها عنااوين قصادية وبعضاها عنااوين غاري قصادية، فالثالىلاة األو: قصادية دون الرابا ، فاان 

العادوان أصاال ، وكاذله وال املعتادي ا اه ان واالعتداء ال يصدق إال إ ا كان ملتفتا  قاصدا  فاما إن ص يكن قاصدا  فال يطلق عليه العدو 
اإلقدام على اإلضرار ابلغري أو ابلنفك، واإليذاء أيضا  ال يصدق إال إ ا كان قاصدا ، اما اإلتال  فا اه يصادق حاو لاو ص ي صاد  أال 

سر زجاج الغري أو أفسد طعامه وهو انئم ا ه يصدق عليه ا ه كسره وأتلفه وما أ به وال يصدق علياه ا اه اعتادى علياه أو ترى ا ه لو ك
 أقدم على اإلضرار به أو آ اه.
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 ابملعىن االسم مصدري ىتوبعضها ال يصدق ح
ان املعاار فاااألصاال اتاااج إ: قرينااة لكنااه خااال   ، عاام قااد يصاادق اإليااذاء ابملعاار االساام مصاادري، في ااال ا ااه آ ا  وإن ص ي صااد

 ،، ال  تي تاه احلاصاالة منااهمنسااواب  إليااه االسام مصاادري هاو امل ااال  ل صاال إ  عااهر األفعااال هاو  فااك احلاادف الصاادر ماان املكلا 
 فإرادة املعر االسم مصدري حباجة إ:  ص  قرينة عليه.

إطالقاه حاو علاى املعار االسام مصادري، فاال ي اال عان كسار زجااج الغاري أو   ، عرفاا ،اما االعتداء والعادوان فالظااهر ا اه ال يصاح
صاادق عليااه ا ااه كساار عن ااه أو كساار زجاجااه أو  عليااه وإن ااه اعتاادى أ ،األعلااى كساار عن ااه فرضااا  بساا وطه عليااه وهااو انئاام ماان الطااابق

صدري  فا ه غلف، سّلمنا لكنه ركيه ال امل ( أيضا  ال يصح إطالقه وإن قصد به املعر االسم ماإلضراراتلفهما، بل )اإلقدام على 
 .عليه السالم عليه كالم املعصوم

 ((َوحؤُرَمةؤ َماَلَِب َكحؤُرَمَة َدَمِبَ ))لدليَ  - ط
  (1)((َوحؤُرَمةؤ َماَلَِب َكحؤُرَمَة َدَمِبَ ))  عليه السالمب وله  أخرى،وعلى عدمه اترة وقد يستدل على الضمان 

إل صرا  أدلة )حرمة ماله( عن مثال هاذه  ماله  ال حرمة ل   هاب  ،لغري أو دارهفي ال  فيمن اعتدى برمي كرته أو ديناره يف حمربة ا -أ
ليك على صاح  الدار واةربة أن يُرج  إليه كرته أو ديناره خاصة إ ا توق  على  ا ه  ويتفر  عليهالصورة مما اعتدى فيه على غريه، 

 دون ما تعار ، كما سبق.اجلريان  تعار  بنيمبا ص ي (2) عم ينبغي ت ييدههدم جداره أو كسر حمربته، 
لااه فعليااه ان يرجعااه إليااه،  عاام  ص يتعااار  وصاادق عليااه االعتااداء عرفااا ، بااني عاادم تضاارر صاااح  الاادار أصااال  ابلاارد إليااهوقااد يفّصاال فيمااا 

 .. فتأمل  إرجاعه لهفال جي وبني تضرره مطل ا  أو إ ا كان معتدا  به ،ان يعتدي عليه مبثل ما اعتدى به فريمي بضاعته يف داره مثال  
ديناره سهوا  بال تفريف، ابن حرمة مالاه ت تضاي إرجاعاه إلياه وإن اساتلزم اهلادم لكان أو بل س ط  كرته  يعتد  وي ال فيمن ص  -ب

 بعد مالحظة أكرب الضررين فإن تساواي أقر  أو أوق  الصلح بينهما قهرا  كما سيأيت.
 مِايرة دليَ احلرمة لدليَ السلط ة

 ان دليل احلرمة هو عني دليل السلطنة فليك دليال  جديدا . وقد يتوهم
ودلياال  ،فاادليل الساالطنة يفيااد ساالطنة الشاا   علااى مالااه فهااو يتحاادف عاان عالقااة الشاا   مبالااه  امها خمتلاا وفيااه  اامااا دلاايالن مصاابّ 

مالاه لكاان مان غااري احارتام لااه، كماا لااو  احلرماة يفياد حرمااة مالاه علااى غاريه فهااو يتحادف عان عالقااة غاريه مبالااه، وعلياه ف ااد تب اى ساالطنته علاى
اساا ف جوهرتااه يف بئاار الغااري ممااا كااان إخراجهااا يكلاا  صاااح  الاادار ضااررا  كبااريا  ولنفرضااه مساااواي  فا ااه، قباال ال رعااة أو التحاااكم إ: احلاااكم 

 .غريهستلزامه التصر  يف مله ال اسرتجاعهلكنه ال حرمة له مبعر ا ه ليك له  (3)يكون ملكا  له مسلطا  على عينه، لو قيل  ا الشرعي
، وقاد يكاون لاه مطلاق أو فلاكٍ  ف د ميله عينه وال ميله التصر  فيه، كاة ور علياه لسافهٍ   لوضوح اال فكاك، وال يتوهم التالزم

 له مطلق التصرفات وكما يف املعاطاة على رأي مشهور ال دماء. من أُبيحالتصر  فيه من دون ان ميلكه كما يف 
ي ااال ان احلكاام بعاادم حرمااة مالااه مطل ااا  يلزمااه احلكاام بعاادم ساالطنته، امااا احلكاام بعاادم حرمااة مالااه بلحااا  بعااض وعلااى أي ف ااد 

 التصرفات فال كما هو اضح، لكن اللزوم يف الصورة األو: ليك دقيا  ع ليا  وقد ي ال اب ه عريف. فتأمل وتدبر وللكالم صلة.
 وصلى هللا على حمؤد وآلِب الطاهرين

نُذَيا))  عليه السالمالصادق اإلمام  قال ميَاَ  َحىتَّ تَذُزَهَد ِف الدُّ ُم َأُ  تَذُعَرَف َحاَلَوَة اإُلَ ُؤ  (.128ص 2جالكايف   ((َحَرام  َعَلى قذؤلؤوَب

                                                           

 .359ص 2طهران، ج –ىل ة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكت  اإلسالمية  (1)
 ا ه ال حرمة ل ماله. (2)
 فله بيعه مثال . (3)


