
 (ٗٙٓٔه)ٔٗٗٔ/ حمرم احلرام  ٘ٔاألحد ......... .............................................................. (التزاحم)االصول: مباحث 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل بب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األبضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٖٗ) 

 يةالبحث السابق: عموم ال ضرر للمسائل الفقهية واألصولملخص 
يف ان ال ضررب ىري يعرمل العرد يات أد أعردام األحيرام ريفيرد برعهرا وإابرات أضردائىا أو   ائ رها ألن برني األعرالم البحر  جرر  

 يف ال ضرب االاة: و طاقاتو أم ال؟ وقد سبق ان ئوائر البح األحيام الوضعية وىي يعم  أو ال؟  في النفي إابات،
استنائا  إىل ان عد و ضربد رريرعو  ؛ ق بيدىا أو بيد احلاكم الررعي إاا كان   ابلا  ذلايف سلتلف أبواب الف و: كجعي الطال أوذلا:
 ،حررق الترر ليف والطبرر  وابرروت ،ال صرررا احلررق ادللررم   إرررائة التحجرررير ألن عررد ها ضررربد، وكوكإرررائة ادلعاةرراة ادللررم الررالةم  ،ال ضرررب

ريمرا لرو حربر حررلا  رفرولت عليرو عملرو أو ررتئ قفرر ةرائر رهررب، كري ال رمان  ابروتو  ،أ ريرووابوت والية ال  اء للمتجزد ريما جترزل 
رر ،الرم اسرتنائا  إىل ان عرردم جعري تلررم األ روب ضرربد ، ادلالررماسرتنائا  إىل ان عرردم ضرما و ضرررب علرى  ر  ثر رال إاا ع  وكرركلم ضرمان احلمل

 وإابرات الوجروئد العرد ي أد عردم احليرم والثرا   فري احليرم الوجروئد واألول برر  احليرم ،وعيسو استنائا  إىل ان ضما و ضرب عليو
 .بو

، اسررتنائا  إىل ال (1)ةرروأ أو عرضرري برردل لررويف  رجحررات ابب التررزاحم: ك جرريئ  ررا ال برردل ةوليررا  أو عرضرريا  لررو علررى  ررا  اثنيهااا:
مرال اسرتنائا  إىل ان ال جيئ ب روة االحتكر جريئ زلتمري األةيرة و ك، و لل ررب يف التر خري كمرا سربق إي راحو  جيئ األسربق ة نرا  كضرب، و 

عرردم ، وان ترررحم زلتمرري األةيررة أو  ررا قررود احتمالررو زلتمرري ال رررب ريرررملو ال ضرررب بنرراء علررى ان االقتحررام يف زلتمرري ال رررب ضرررب عررررا  
 ترري  تعنيل العمي مبحتمي األةية، ضربد، رت  ي.

حجيررة الظرواىر، ألن عرردم جعلرو حجررة ضرررب  يف  طلررق احلجرك، كاالسررتنائ إىل ال ضررب حابررات حجيررة خرب الث ررة وإابرات اثلثهاا:
على عا ة ادليلفني بي  وجب ألشد أ واعو بي  وجب الختالل النظام يف اجلملة، أو االستنائ إليو حابات عدم حجيرة خرب الفاسرق، 

و، وكرريل لررو وجررو إا يف والثرا   ررن النفرري واألول  رن احابررات كمررا ىررو تراىر، أو االسررتنائ إليررو حابررات تعرنيل ت ليررد األعلررم أو عرردم تعيلنر
 .ساب ا . رهكا  وجز عناوين  ا   ىال رب كما رصللناه  وع  ن عدم كي 

 ال ادلالك (ال ضرر)ادلستند عموم 
 ليست أبيدينا؟وىي شلا ي يف  الكات األحيام، ال ي ال: االستنائ لالضرب، يف تلم ادلسائي، تدخل 

وذلا للمسائي الف هية واألصرولية يف الردوائر الثالارة ا، فرة، رالن راث ينب ري إا ي ال: كال، بي ادلستند ىو ئعو  إةال ق ال ضرب ومش
وال ىرو ، ولرير اسرتدالال  ابدلرالحم بدعو  ا و لير يف   ام البيران  رن بعرل تلرم اجلهرات  رثال   على ابوت احةال ق وعد و ان يصبل 

 رهكا أوال .  ن ال يات كما ىو واضئ
رب، ك اعرردة ع الئيررة وشرررعية، إن كرران ادلسررتند لتلررم ادلسررائي، كحجيررة خررب الث ررة والظررواىر، واث يررا : ا ررو يصررئ االسررتنائ إىل ال ضرر

صرراا  ا ا إا    كو و ادلستند ران الع الء يبنون على كي الم،  ؛، ىو بناء الع الء ال خصوج األئلة الن ليةوغريىايية التحجري وشللل 
اسرتنائا  إىل ا ررو وإن ك ييررن  م  حجيررة الظرواىر أو خررب الث رة  ررثال  يبنررون علرى  هنرمأد االرم ضرررب   عرردم كرون   اسررتنائا  إىلأو ابتيراةا ، 

 (2)ريعتبو روحجيترو ضررب اعتبراب حجيتو ال رب األكرب  رن  اعتبابىم لينهم يرون ان يف عدم والال إصابة،الياشفية وكان زلتمي اخلط  
 ئرعا  لألرسد.حجة  

 .د لالضرب ستنر  (3)ابتياةىم وككلم ال ول حب و ق الطب  وغريىا را و يف
  األدلة على مشول ال ضرر للعدميات

وأبن كري حيرم عرد ي را رو يسرتلزم أحيا را   ،ال تنرانابو  ،مث ا و قد   رى االسرتدالل علرى مشرول )ال ضررب( للعرد يات ابحةرال ق
 لو: وجوئية، وقد   ى تفصيي ادلناقرات واليالم ريها، وا ا الدليي ا،خر رهو  ا اكره الريخ ب و 

                                                             

 ة.األول كالوضوء والثا  كخصال اليفابة ادلخريل  (1)
 أو ييرفون عن حجيتو لد   وىل ادلواأ أو الع ي. رت  ي. (2)
 .بكلم بي صرلح علماء ال ا ون  نهم (3)
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 االستدالل على الشمول مبورد رواية َسمُرمةاا ٗ
سرلل  األ صرابد  صرلى هللا عليرو والرو وسرلم)ىكا كلو،   ارا  إىل إ يان استفائة الم  ن  وبئ بواية َس ُر ة بن ُجنردب، حير  إ لرو 

على قل  خني َسرة  عللال  بنفي ال رب؛ حي  إن عدم تسلطو عليو ضرب، كما أنل سلطنة َسرة على  الو وادلرروب عليرو ب رري احان ضررب. 
 .(1)رت  ي(

إّن َسارة باج دنادا  اان لاق عماائ   حاائ  )): عليرو السرالموال بد  ن   ري اخلرب بتما رو أوال  )رفري  وا رة ةبابة عرن أ  جعفرر 
األنصار. و ان منزل األنصاري بباا البستان، و ان ميّر إىل خنلتق وال يستأذن، فكّلمق األنصاري أن يستأذن إذا داء.  ردل مج
 فأىب َسرة.

صالى هللا علياق فشاكى إلياق، فاأ اخل اخلاا، فأرسال إلياق رساول هللا  صلى هللا علياق والاق وسالمفجاء األنصاري إىل رسول هللا 
 أذن. فأىب.و ّاخُل بقول األنصاري وما شكاخل وقال: إذا أردت الد ول فاست والق وسلم

 فّلما أىب ساومق حىت بلغ بق مج الثمج لق ما شاء هللا، فأىب أن يبيعق. فقال: لك هبا عائ   اجلنة فأىب أن يقبل.
 .((لألنصاري: إذهب فاقلعها وارم هبا إليق، فإنّق ال ضرر وال ضرار صلى هللا عليق والق وسلمفقال رسول هللا 

ما أراك اي َسرة إال مضاارًا، إذهاب اي )): اال تناعرة بعد حنو الم، إالل أ لو قال لسم عليو السالمويف بواية احلكلاء، عن أ  جعفر 
 .(2)((فالن فأقلعها وارِم هبا ودهق

إنّاك اي َسارة ردال ))حنو الم برز ئة  ال ت رريل ادلطلرب، ويف آخرىرا:  عليو السالمويف بواية ابن  سيان، عن ةبابة، عن أ  جعفر 
 مضاّر. ال ضرر وال ضرار على ادلؤمج.

 .(4)( (3)((ا ودهق، وقال: إنطلق فأغرسها حيث شئتمّث أمر هبا فُقلعت، فرمى هب
والرواية بربعل أسرا يدىا  عتربة برال كرالم ر رد بو  الروايرة األوىل: اليليريف يف اليرايف عرن عردة  رن أصرحابنا عرن أ رد برن دمحم برن 

 .عليو السالمخالد )البقي( عن أبيو عن عبد هللا بن بيري عن ةبابة عن أ  جعفر الباقر 
 ية احد أمريجمنشأ الضرر   الروا

 ان ال رب يف ال  ية ادلككوبة انشئ  ن أ رين:رتوضيحو أوال  ال بد  ن أقول: 
للعرد يات وان  وبنراء علرى مشولر (ال ضررب)األول: عدم سلطنة األ صابد على قلر  شرجرة َسررة، رران عردم سرلطنتو ضرربد عليرو، و

 .، ألن  في النفي إاباتلو (5)ها صب احلدي  أو إةالقو الم، يررعو )أد يرر  عدم السلطنة( ريثبت
أ ررر وجرروئد وال شررم يف مشررول  يوىرر االثررا : سررلطنة َسرررة علررى الرردخول إىل شررجرتو، وحيرر  كا ررت ضررربية ررران ال ضرررب يررعهرر

 حدي  الرر  للوجوئ ت.
: صررلى هللا عليررو والررو وسررلم إا قررالاحليررم ب لعهررا وتعليلررو بررال ضرررب  لررو كرران الثررا ، دلررا صرئ صررلى هللا عليررو والررو وسررلمليرن  رررائه 

ي السرلطنة علرى ال لر  )وىرو عللر صلى هللا عليو والرو وسرلمصريئ الرواية ا و  إا )فإنّق ال ضرر وال ضرارإذهب فاقلعها وارم هبا إليق، )
صرلى هللا عليرو والررو ع كرران ادلررائ الوجرو الثرا  ليران الة رو ان يفررل (، وبعبرابة أخرر : لرو  ال ضررب برر)را ووجرو األول( ادل ابري للمرككوب يف 

 عليو  ن  َسرة  ن الدخول بال استئكان، ال جتويز قل  الرجرة. وسلم
 .؟لو  نعو  ن الدخول، دلا ا تثي صلى هللا عليو والو وسلمال ي ال: ا و 
صرلى هللا عليرو والرو ، ولكا ك يستط  اال تناع  ن قل  شجرتو، ويؤكرده ان النر  والعصيان ميين لو اال تناعيين شلن  كإا ي ال: ا و 

كرران حاكمررا  بيررده اجلررير والعسررير وان أحرردا  ك ييررن ميينررو سلالفررة أحيا ررو، وإال اسررتحق الع وبررة.. وللبحرر  تتمررة  ان هللا   وسررلم
 تعاىل.

                                                             

 .111الريخ  رت ى اال صابد، بسائي ر هية، رلم  الفير احسال ي ر قم، ج (1)
 .340ج 11، وسائي الريعة: ج103ج 3 ن ال ا ره الف يو: ج (2)
 .214ج 5اليايف: ج (3)
 .110ر101 رت ى اال صابد، بسائي ر هية، رلم  الفير احسال ي ر قم، ج الريخ (4)
 السلطنة. (5)
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 صلى هللا على دمحم وآلق الطاهريجو 
ُجَّ اْلبامْغُي ومقمِطيعمُة الرَِّحِم وماْليمِمنُي اْلكم )): عليو السالماح ام الباقر قال  ذلم ُوُت صماِحبُاُهجَّ أمبمدًا حمىتَّ يامرمى ومَبم ُث ِ صماٍل الم ميم   (( اِذبمةثمالم

 (.214جحتف الع ول: )


