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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلهد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيها خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائهة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(239) 

 وغريه مناقشات مع اجلواىر
ان وناان  ،دة ثبااو ً دعاادم ارضاارار ابلاااً إضااراراً اع اادائياً ك علااى نل ااه ن ي ااومبااا راناارن  ناان ان ساالطنة ادلالاا

رضارار رياً ارع اادائي أو إرا  نان ا اً ابلااً ول ان ميهاا إرا اناااننضار  ادلالاك يف نل اه، ئاائإ وإن انااان تصار 
 وادلشهور:اجلواهر  أنظاريف انثً نن  وئه النظر ، وإال مل جتإ، يظهر(1)نن نصاديق احل وق ادل  ادلة انان

هارا إرا اح ااو وأح ام اجلادران يياق يلياق مباا ي صاد ، ماان معا  ناا )))نعام يف ال ارانرة  :قال يف اجلواهر
يالب على الظن ميه أنه ياددي إ  خلا  يف حيطاان ئاار  ماالهر الاوئهني عناد الشاامعية اجلاوام، ورلاك انهاا 

اء يف نل اه يياق تن شار نناه الناداوة إ  إرا يدق الشيء يف دار  دقاا عنيفاا يناإعن نناه احليطاان، أو حاب  ادلا
ع ااد ماان قلناا ال  ناا يف الصاورة السااد ة مهناا حياق ال ي   أو حانوتاه سلباإةً  حيطان اجلار، ولو اختار دار  نددااةً 

أو ، وإن قلنا ابدلنا مهنا حي ه  عدنه، ألن الضرر نن حيق ال اري ابلدخان والرائحة ال ريهة، وأناه أهاون، 
 . إاالة البناء وننا الشه  وال هروانرا البحق يف

واألقوى أن ألرابب األنالك ال صر  يف أنالانهم انيف شاؤوا، إر لو حفر يف نل ه دئر ابلوعة ومساد ااا 
ناء دئر اجلار مل  نا ننه، وال ضاهان، ول ناه قاد ي اون معا  ن روهاا، وداه قاال الشاامعي، وقاال نالاك:  ناا، 

 .(3)( (2)((مان مع  وتلف شيء ضهنه
ً  ناا ال اإم داه السايد اال افهاو يف الوسايلة  )وانارا ال ناانا نان إاالاة البنااء وإن اناان نانعااً ناان قاال: ونظا

الشااه  وال هاار واذلااواء، أو ئعاا  دار  ندداااة أو سلبااإة نااثاًل وإن لر ى اجلااار ناان الااري  والاادخان إرا مل ي اان 
لإلشرا  أو الصلراب اذلاواء؛ ماّن  اّار م هاو  دار ئار  نوئبة  د صد اريراء؛ وانرا إحداث ث بة يف ئدار  إ 

                                                             

 وهرا نن نصاديق ساد ه. (1)
 .414ص 2قد ة، ننشورات ادل  بة ادلرتضوية رحياء اآلاثر اجلعفرية: ج العالنة احللي، ترانرة الف هاء ا و (2)
ًوت: ج (3)  .49ص 38الشيخ دمحم حسن النجفي اجلواهري، ئواهر ال الم، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ا د
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دار اجلار ال رلر د ث ب اجلدار(  ال طل ا على
(1). 

 ال ضرر رافع جلواز تصرفات املالك اإلعتدائية ولسلطنتو
إرا انانااإ إضاارارية إع دائيااة، أي انااه ال  وئااوام تصاارماته الظاااهر ان )ال ضاارر( راماا لساالطنة ادلالااكأقووول: 

ر  يف نالااه مبااا يضاار ابآلخاارين إرا  اادق عليااه انااه إضاارار إع اادائي؛ نظااراً حل ونااة أدلااة ساالطنة لااه علااى ال صاا
ِاَّووْل اْلتاْعَتوود  َ ) َاَ ال  نطلااق  (ال ضاارر، إضااامة إ  ان )علااى أدلااة الساالطنة علااى ادلااال (2)(َوال تَوْعَتووداوا نَّنا ا

 ،مرضاه( واوام هار  ال صارمات لاه يشه  إضرارات ادلالك ارع دائياة ماااا ضارر نشاا نان ح ام الشاار  )علاى
ينفاااي ثباااوت ه ااارا ح ااام )واااوام إضااارار ادلالاااك إضاااراراً  (3)دنااااء علاااى ان نفااااد  ال ح ااام ضااارر ً  (ال ضااارر)و

 انها اناه دنفياه عادم الضاهان يثباإ الضاهان دنااء علاى راول ال ضارر للعادنيات والوضاعيات،  إع دائيًا ابلاً(
ة ادل عارمة أي ريً ارع دائية، وعن ارضرار الري تواضاا علياه ول ن ال ضرر ننصر  عن ارضرارات ادلعهود

ساالطن هم علااى أنفسااهم وأنااواذلم مااان ذلاام ارضاارار اااا نظااراً لساالط هم عليهااا إال  ماار الناااأ أو م اا  ابن رلااك 
 قطا العضو وإمالة ال وة.نظً لطنة ذلم عليهم ارضرار البالغ ئداً شلا ال يرى العر  أو الشر  س

 مطلق صور التسبيل للتلف الضتان يف
وشلااا  انهااا لهاار شلااا راناارن  ناان ان ال ضاارر ن د لةح ااام العدنيااة أي أعاادام األح ااام ونثبااإ للوئوديااة

ً  نانال ساابيب نطل ااً نوئااب للضااهان ان سايا  ناان وحينئاار ملااو ) :، وئاه ارشاا ال ميهااا رانار  اجلااواهر ورياا
ً  نن إنسااك داد اه ادلرسالة م لفاإ مل يضاهن. وانار ا لاو ننعاه نان ال عاود علاى دساااه أو ننعاه نان دياا ننا ري

ن اعاه من صاإ قيه اه الساوقية أو تلفاإ عيناه( انهاا يف النااما وزل اي ال حريار وال بصارة وشارح اررشااد للف ار 
ًهاااا نساااب ه إ  ادلشاااهور، لة ااا  دعاااد عااادم   اااق  وإن مل يااارانر يف دعضاااها ماااام األنثلاااة، دااا  يف ادلساااالك وري

ً  ناا لاو ننعاه نان حراساة ناشاي ه حا  تلفاإ  (4)(الاصب دعدم إثباات الياد علاى  داللاة الساارقوانارلك ونظا
 .(5)وم   الباب له شلا نثلوا ده وال إنوا ابنه ريً نوئب للضهان سلإنه وأنواله

                                                             

 .106ص 3 لباي او: جالسيد أدو احلسن ادلوسوي اال فهاو، وسيلة النجارة، نا تعاليق السيد دمحم رضا ادلوسوي ال (1)
 .190سورة الب رة: آية  (2)
 انا دناًء على انه اي ماألنر أوض ، وابل ددر يظهر احلال على سائر ادلباو. (3)
ًوت: ج (4)  .14ص 37الشيخ دمحم حسن النجفي اجلواهري، ئواهر ال الم، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ا د
اناون ال عادي وال فاريمل ادلاوئبني للضااهان يف األناني نان رلاك حا  يصا  ال عادي ننهاا إ  نااا قاال يف اجلاواهر: )والظااهر عادم   (5)
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ورلاااك لعااادم اضلصاااار أساااباب الضاااهان ابلاصاااب، دااا  انااا  ناااا عاااد  إتالمااااً أو تسااابيباً لإلتاااال  عرمااااً ماناااه 
 .لل لف وإتالماً وارد شلا يراها العر  تسبيباً نوئب للضهان، وتلك ادل

ن نناا ادلالاك نان يصل  ان ي ون نان أدلاة الضاهان ماان عادم ضاهان أولئاك )ن ا (ال ضرر)واحلا  : ان 
ااا اااإنساااك داد اااه م لفااإ، ون  ن ننعااه نااان ديااا ن اعاااه حااا  ن ننعااه نااان اجللااوأ علاااى دسااااه مااارتاااه الااري ، ون 

واناارا ناان ماا   الباااب للاا  حاا  حاا  أانلهااا الساابا، حراسااة ناشااي ه ن ننعااه ناان ون اا ،ن صااإ قيه ااه السااوقية
أو  (وال ضورر وال ضورار يف اإلمو مسرق أو دل ه على اخلإانة وه را( نوئاب للضارر ال طعاي علاى ادلالاك )

ًمااا دااال ضاارر، أو ي ااال: ئااوام ارتااال  يف تلااك الصااور دااال ضااهان  ي اال: عاادم وئااوب ال عااوي  ضاارري، م
ًما، م ددر  .ضرري م

 الضرر اإلعتدائي مرفوع ال خصوص الفاحش
يشا   هارا احل ام يف  اورة تضارر اجلاار تضاررا ماحشاا نظارا إ  )) :يف ال فاياة)رانار  نا ميهاا انها لهر 

تضااااهن األخبااااار نفااااي الضاااارر وارضاااارار وهااااو احلااااديق ادلعهااااول دااااه دااااني اخلا ااااة والعانااااة ادلساااا في  دياااانهم، 
ان ادل ياااأ  إر ياارد عليااه: (1)(((ضاارر الواقااا يف نلااك ادلضااارخصو ااا نااا تضااهن األخبااار ادلاارانورة ناان نفااي ال

ً  مااان رلااك رلهااا دليلااي ) ال لااي  الضاارر الفاااحل أو ال لياا  مانااه مل ياارد يف الروايااة داا  الضاارر ارع اادائي ورياا
 .ميشه  ح  الضرر ريً الفاحل إن عد  عرمًا إع دائياً انها سيا  (ال تعتدوا( و)ضرر

 ودليل السلطنة، واملناقشة معارضة اجلواىر بني ال ضرر
وقااد يناااقل دن حااديق نفااي الضاارر ادلساا في  نعااار  مبثلااه ناان ) :لهاار نااا يف قااول اجلااواهر ناانانهااا 

احلديق الدال على ثبوت السلطنة على ارااالق لارب ادلاال، وهاو أيضاا نعهاول داه داني الفاري ني، وال عاار  
 احاب انهاا اعارت  داه، وال سايها إرا اسا لإم نناا دينهها تعار  العهوم نن وئه، والرتئاي  للثااو دعها  األ

 .(2)ادلالك عن ال صر  ضررا عليه أشد نن ضرر اجلار أو نساو  أو أق  ييق مل ي فاحل نعه ضرر (
                                                                                                                                                                                                                           

ناثلااه يف ريااً األنااني، مي ااون داللااة السااارق وماا   الباااب وننااا ادلالااك حراسااة ناشااي ه نوئبااا للضااهان، ابع بااار إ اااب نثلااه يف 
ً ، م اناا  ئياادا يف األنااني الااري ناادار ضااهانه علااى ال عاادي وال فااريمل الصااادق اثنيههااا يف ادل فاارو  إرا انااان ناان األنااني دون رياا

 (.52ص 37مجيا نا رانرن ، مّنه دقيق نما مل أئد  زلررا يف انالنهم(. )ئواهر ال الم: ج
ًوت: ج (1)  .50نن ص 38الشيخ دمحم حسن النجفي اجلواهري، ئواهر ال الم، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ا د
 ادلصدر نفسه. (2)
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وال ندخلياااة ألشااادية علياااه وعدناااه، ضاااا و  ماااان ادلاااالك انهاااا سااابق ان ي اااون الضااارر إع ااادائياً وعدناااه وشلاااا تا  
إن ماار  ان ضاارر ادلالااك داارتك ال صاار  يف نل ااه أشااد ناان ضاارر حاا   الضاارر أو نساااواته أو أضااعفي ه مانااه

مه يف دار  ادلوئااودة يف ننط ااة اجلاار د صاارمه يف نل ااه، ل نااه إرا انااان إع اادائياً مل  اإ، مهااثاًل لااو ماار  ان تصاار  
ًان هاإاً عنيفااً، اناان يناثاًل علها وس نية هادئة،  عاد  يف  االة ر ضاية ماة ادلنط اة ابلضاجين وراإ ئادران اجلا

ًان ئاداً انهااا لااو انااان العار  ضاارراً إع اادائياً ماناه ال  ااوم لااه وإن انااان تضار   ر  دعاادم رلااك أانثار ناان تضاارر اجلاا
ً  وانااه لااو مل يفعا  ل   شلان   ناان اجلااو  هار     جن ناثاًل لعاادم قدرتااه علاى سااداد دينااه أو ل  س االااه رلاال لااه للاارمق ريا

 نرضاً شديداً.
ال ضارر حاانهاة علاى العنااوين األولياة انادلي  نظاً ن العنااوين الثانوياة نن نملاة ال اول ارشاارة إ  امث ان 

)وال عاار  دينههاا تعاار  العهاوم  نان ههناا قادأ سار السلطنة ماال ت اا ادلعارضاة دينههاا ماال يصا  ناا رانار  
مل ياا ع علياااه داا  داا  علاااى  قااادأ ساار ناان وئااه، والرتئاااي  للثاااو دعهاا  األ اااحاب انهااا اعاارت  داااه( داا  انااه 

)على أن ادلنساق نن العاانني ادلإداورين   ايم قاعادة الضارر ، انهاا  :ه حيق قال الح اً احل ونة يف آ  انالن
وهو انها ترى  ري  يف اخ يار  نسلك احل وناة  (1)يف مجيا نظائر  وإن انان دينهها تعار  العهوم نن وئه(

،  اانمهااو داارلك سااادق علااى الشاايخ وإن انااان للشاايخ مضاا  تن ااي  احل ونااة و اا   ال اعاادة دشاا   أوسااا وأت
ااه ال عااار  د ااوة اّ ااوم الع ضاااد  دناار خااارج ابلعهاا  أو شاابه، ل نااه نوئااب النصاارا   نعاام   اان ان يوئ 

 . وللبحق  لة إبرن هللا تعا .ا. م ان هاحلاانم عنه ال لل عار  دينه
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىر  

 
ْ   َلْو َأنا ََحََلَة اْلعَّْلمَّ ََحَلاوها )): عليه السالم أنً ادلدننني قال  َاا َوَمَ ئََّكتاوا َوَأْىلا طَاَعتَّوَّ مَّ َق َّوَّ أَلََحبواهاما ا ِبَّ

َاا َوَىاناوا َعَلى النااس    ((َخْلقَّوَّ َوَلكَّنواهاْم ََحَلاوها لََّطَللَّ الْدنْوَيا َفَتَقتوَهاما ا
 (.201) ف الع ول: ص

                                                             

 .51صدر نفسه: صادل (1)


