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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٖ8) 

 حد وجوه ثالثة: سبق )مث ان دفع مضارّة مسرة لالنصاري كان يتصور أبتتمة: 
نع من الدخول بال استئذان. -1  ان شنم
 .صلى هللا عليو والو وسلمان تمقلع خنلتو وترمى إليو، كما فعل  -2
 .(1)(...ان تمتلف خنلتو إبحراٍق وحنوه -3

 لسمرة ليدخل بال استئذان الوجو الرابع: ختصيص وقتٍ 
بااال اسااتئذان ساااعتني كاال يااوم مااماًل، وبااذل  رنمااع بااني احلقااني  ىناااك وجااو رابااع وىااو ان يساامخ لساامرة باادخول احلااائ ال يقااال: 

 .؟ويكون من صغرايت قاعدة العدل واإلنصاف
 اجلواب: انو ال وجو لو، ِلِعلل ثالث

كماا ال   ،كال، ال وجو لذل  عرفاً وال شرعًا، والوجو فيو: انو ال تزاحم بني ملكية االنصاري حلائطو وملكياة مسارة لنتلتاوإذ يقال: 
بني سلطنة كال منهماا علاى ماا شنلكاو  اا ىاو ىاو، إدناا التازاحم إدناا ىاو باني ضاررين: الضارر علاى االنصااري مان دخاول مسارة باال  تزاحم

 ال وجو لو ألحد وجوه ثالثة: (2)األخريرعاية استئذان والضرر على مسرة من إلزامو ابالستئذان لدى الدخول لكن 
 ري االنصاريليس ضررًا عليو، ليزاحم ضر  وألن استئذان -ٔ

انو ليس ضرراً عرفاً فال يزاحم األول، فال زنق لو الدخول بال استئذان، وىل ترى أحداً يقاول ابن اساتئذانو لادى الادخول، األول: 
؟ نعاام لااو صااار ضاارراً عليااو لوجااو خااارآ، دخاال يف مبزاام آخاار وكااان ماان تاازاحم ابإلعااالم ابنااو ساايدخل بقااول اي هللا مااماًل، ضاارر عليااو

 الضررين.
 سّلمنا لكنو ضرر مرجوح -ٕ
 عليهم بال استئذان. مسرة بدخولوأىلو سّلمنا لكنو ضرر مرجوح ابلقياس إىل ضرر االنصاري الثاين: 
 سّلمنا لكن الضرر اإلعتدائي ال يُعتّد بو -ٖ

عتاادائي وذلاا  ألنااو ضاارر ا (4)أوىل ماان دفااع ضاارر مسارة (3)باال حاا  لااو فاارض تسااوي الضااررين، فااان دفااع ضارر االنصاااريالثالاث: 
 ، توضيزو:ِمن مسوغاتو عرف العقالء السلطنة يرىعتدائي مما ال والضرر اإل

عتادائي ماع غاريه رأى العقاالء ان الضرر الصادر من ادلالا  يف ملكاو والواقاع علاى الغاري، قسامان: اعتادائي وغاريه، وكلماا تازاحم اإل
 .وذل  ابن ال يسمخ لو بفعلو عتدائي( على الضرر اإلابن ال يقع على ادلال  عتدائي )أي رعاية جانبوترجيخ الضرر غري اإل

 ارنصب مكّّبة على بيت اجل
بكااالم حاا  أو  التاليااة: فااان لكاال أحااد ان يرفااع صااوتو يف بيتااو إبنقاااد األشااعار أو قااراءة القاارآن أو باادرسٍ  ادلسااائلخ ذلاا  وتوّضاا

يارون لاو السالطنة علاى التصارف يف نفساو وملكاو  تادائياً عإعادي وإن أضّر براحاة اااار إىل حاد ماا، فاان العارف ال يعادون ذلا  ضارراً 
علاى مناازل  مقارفةً ماماًل ة ىم ضارراً اعتادائياً غااري متعاارف وذلا  ممال ان ينصا  ادلكا ِّ ، لكانهم ال يارون لاو احلاق يف ان يضاارّ هباذا القادر

عارف العقاالء سالطنة لاو يف التصارف يف  أبعلاى األصاوات ادلنكارة فاال يادر ذلام راحاةض فاناو ضارر اعتادائي وال يارى مث يصار  فيهاااااار 
 ملكو هبذا احلّد.

 النظر إىل داخل منازل اجلريان
اناو شنكانهم رمياو  أار أو حناوه وا ام ال  الفتاوى علاىبال  (5)النظر من على السطخ إىل داخل منازل اااار فاناو  ارم :مسألة أخرى

                                                             

 (.237الدرس ) (1)
 بعدم إلزامو بو. ىو ضرره بدفع الضرر ادلتوجو إىل مسرة من إلزامو ابالستئذان، ودفعم  (2)
 إبلزام مسرة ابالستئذان لدى الدخول. (3)
 ابلسماح لو ابلدخول بال استئذان. (4)
 .، واما يف غريذنا فمزل كالمقصده ذل إذا علم بوقور بصره على عورة رجل أو شعر أو جسد امرأة، أو كان من  (5)
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ظار عان القارر فاان الرجاور إىل سارية العقاالء يرشاد إىل ا ام ال يارون لاو ، والكالم انو مع قطاع الن(1)يضمنون الدية إذا فقأت عينو ممالً 
 عتدائيًا.إ إضراراً ص على حرمي ااار وإن كان من داخل منزلو متذرعاً ابنو تصرف يف منزلو فق ، إذ يعدونو احلق يف التلصّ 

)اناو اعتادائي أو ال( ال يف الكا ى، وعلاى ذلا  عتدائياً وعدماو، ولائن ناوقا فالنقااش يف الصاغرى إوااامع: ان ادلدار كونو إضراراً 
 :شنكن القول ابلتفصيل يف

طاب  الطعاام ماع الماوم الكماري الاذي تاحدي رائزتاو اااار خاصاة إذا كاان مريضاًا، فاان ادلقيااس عارف ذلا  البلاد وىاو  مسألة اثلثة:
 عتدائيًا.إراراً عتدائيًا أو ليس متعارفاً  يم يعد إضإ إضراراً وانو متعارف لديهم  يم ال يعد 

 رفع صوت املكّبات ابملساجد واحلسينيات و...
رفااع صااوت ادلكاا ات يف  ادلساااجد واحلسااينيات، وكااذل  قطااع ادلظاااىرات أو ادلواكاا   وىااي: مسااألة رابعااة وماان ذلاا  يمعلاام حكاام

للطارق، إذا كااان ياحذي ااااريان أو العاابرين، فانااو مااع قطاع النظاار عان انطباااق العنااوين المانويااة ككو ااا شاعائر أو أىاام مان جهااة إشاااعة 
ار كالصغار، فانو ماع قطاع النظار عان ذلا  وعناد  ام ادلساألة  اا ىاي األجواء اإلشنانية  ا ذلا من أتثري كبري على الناشئة بل على الكب

اجملتمع على كاون ذلا  حقااً مان حقاوق ادلسااجد واحلساينيات : تباين وادلرادادلواضعة االجتماعية أي التواضع  :ىي فان وجو ااواز ىو
، ومناااو يعلااام ان األمااار سنتلاااف أو غاااريه يف ااملاااة أو حااا  األقلياااة يف  لتهاااا كوناااو حقااااً ألكمرياااة النااااس الراغباااة يف ذلااا أو  وادلواكااا  

 .ابختالف األعراف
 املقياس يف احملّرم واحمللل مما مضى

 .وه حقاً فإن مل يعدّ  -1وعليو: 
ويضاعون الكراساي  الفاواتخالعراق حيام يقيماون بعا  الادول كاوال كان من مصاديق احلقوق ادلتقابلة كماا درآ علياو ا ن يف  -2

فاحتااة يف طريااق اليااوم الطريااق علااى الناااس فانااو مبااا علااى التواضااع االجتماااعي واحلقااوق ادلتقابلااة إذ ان زيااداً يقاايم  قيضاايّ يف الطريااق ممااا 
 .عمرو اليوم ويف الغد يعكس األمر وىكذا

 وعد إضراراً اعتدائيًا عرفًا، مل رنز. فتأمل. -3
عتادائياً فيساق  حقاو يف ذلا ، لاذل  إعرفااً إضاراراً  ًا، يعادّ فان دخول مسرة بال استئذان ح  دلدة ساعة من الازمن يوميا :ويف ادلقام

 مل يكن وجو ذلذا اخليار الرابع.
 بقلع َعذق مسرة صلى هللا عليو والو وسلموجوه أمره 

فيهاا يادخل لسااعة لاو  بتتصايصان أيمار بقلاع خنلاة مسارة، رغام إمكاان ان أيمار  صلى هللا عليو والو وسلموبعبارة أمشل: كان للنيب 
 استئذان ويتقيد فيها أىل األنصاري ابحلأاب وشبهو، الحدى الوجوه التالية:بال 

 الوالية
، ووالياة كال مان لاو الوالياة علاى شاحون اجملتماع، وللاوب ان ينتتا  مان باني صالى هللا علياو والاو وسالمانو كان ذل  لوالية النيب  -أ

 اخليارات ما يراه األصلخ.
 ئيتضّيق سلطنة مسرة عن اإلضرار االعتدا

عتادائي كماا أوضازناه ك، علاى التصارفات يف ممتلكااقم بقياد عادم اإلضارار اإلق سلطنة مسارة وساائر ادلااّل ان ذل  كان، لتضيّ  -ب
د السلطنة ثبواتً بعادم اإلضارار غاري ادلتعاارف ابلغاري مماا ىاو يف رتباة  م سابق من تقيّ كتاب )حق اخللو( ويف قبل قليل وكما مضى يف  

 .ادلقتضي كما سبق
عتادائي ويكاون ادلرجاع عتدائي عريف، إذ ال حقيقة شرعية فيو، فتكون حدود سلطنة كل مال  مرقنة بعدم اإلضارار اإلاإلضرار اإلو 

 يف األخري عرف ذل  البلد.
 حكومة ال ضرر االنصاري، على ال ضرره

عتادائي وال يازاحم إاالنصااري ألناو ضارر  ضارر   (2)هوال يازاحم ضاررم  ،إال ا ا مرفوعة بال ضرر اقتضاءً  انو لو فرضت لو السلطنة -آ
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين بو يف مقابلو. عتدّ عتدائي أي انو ال يم إعتدائي الالالضرر اإل

ُة َواْلَفَراغُ )) :صلى هللا عليو والو وسلمرسول هللا قال  حَّ  (.36لعقول: صحتف ا) ((َخلََّتاِن َكِثرٌي ِمَن النَّاِس ِفيِهَما َمْفُتوٌن، الصِّ
                                                             

نَاْياِو َأْو َجرَ )) علياو الساالمففي الرواية ادلعت ة للزلايب عان اإلماام الصاادق  (1) َِِْم فَاَرَماْوُه فَاَفَقئُاوا َعياْ َاا رَُجاٍل الَّلَاَع َعلَاى قَااْوٍم يف َدارِِىاْم لِيَاْنظُاَر ِإىَل َعاْورَا ُحاوُه فَااَل َأُّيم
 (.292ص 7)الكايف: آ ((َمْن َبَدأَ فَاْعَتَدى فَاْعُتِدَي َعَلْيِو َفاَل قَاَوَد َلوُ ِديََة َلوُ َوقَاَل 

 لو فرض انو يتضرر، وقد سبق عدمو. (2)


