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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
(376) 

 تتهة: داللة ال ضرر على إنشاء احلكم
 ثبوت التعويض والضمان، بوجوه: سبق: )وقد يستدل على

 ((اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ ))
فان اجلاين قد اضّر ابجملين  عليينو  ينن اجلهتينني االخينريني أيضيناه فعليينو  1((اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ )): صلى هللا عليو والو وسلمقولو األول: 

رر  نشين  لححكينام فيدينال ولكينن ىين ا  بين  علينى سينون ال ضين التعويض وَجينر  سسينره، والديينة عينو  عينن فدينده يينده  ين اله ال عينن األخين ين 
حينئينين إب شاشينينائها للضينينمان، ا ينينا علينينى الدينينول ادلشينينهور  ينينن سوضينينا الفيينينة لل كينينم الضينينرر  ال  ينين ، فينيناله اللهينينم إال علينينى وجينينو لطيينين   سينينراله 

  2سابداه ففكر وأت ل(
 ((َواَل ِضررَرارَ  اَل َضررَررَ ))وقينيند يسينينتدل علينينى ثبينينوت األحكينينام بينينال ضينينرر وسوضينينا  فيينيندة لاشينينا  احلكينينم )و نينينو الضينينمان( بينيننف  روايينينة 

ٍٍ ِلَرُجرٍ  ِنرَن اأْلَْنَررارِ  عليو السالمَعْن َأِب َجْعَفٍر ))ومتا هينا  وََكراَن َنْنرِلُل اأْلَْنَرراِريِّ  ،َقاَل ِإنَّ ََسَُرَة ْبَن ُجْنَدٍب َكاَن َلُو َعْذٌق ِف َحراِِ
را أََىَّ َجراَء اأْلَْنَرراِريُّ  ،فَرَذَى ََسُرَرةُ  ،لََّهرُو اأْلَْنَرراِريُّ َأْن ََْسرَتْذِنَن ِإَنا َجراءَ َفكَ  ،ِبَباِب اْلُبْسَتاِن وََكاَن ََيُرُّ ِبِو ِإََل ََنَْلتِرِو َواَل ََْسرَتْذِننُ  فَرَلهَّ

رْوِل  صلى هللا عليرو والرو وسرلمَفَذْرَسَ  ِإَلْيِو َرُسوُل اَّللَِّ  ،َفَشَكا ِإَلْيِو َوَخبرََّرُه اْْلَبَررَ  صلى هللا عليو والو وسلمِإََل َرُسوِل اَّللَِّ  ََ َوَخبرَّرَرُه ِب
ُ فَرَذَى َأْن ََِبيرَع  ،ِإْن َأَرْدَت الدُُّخوَل َفاْسرَتْذِنْن فَرَذَى  :ا َشَكا َوَقالَ اأْلَْنَراِريِّ َونَ  َِ بِرِو ِنرَن الرمََّهِن َنرا َشراَء اَّللَّ را َأَى َسراَوَنُو َحربَّ بَرلَر فَرَلهَّ

ََالَ  َب َ  :فَر َْ ََاَل َرُسولُ  ،َلَك ِِبَا َعْذٌق َُيَدُّ َلَك ِف اْْلَنَِّة َفَذَى َأْن ََر را َواْرِم  :ِلْْلَْنَرراِريِّ  صلى هللا عليو والو وسلماَّللَِّ  فَر ََ اْنَىرْب َفاقْرَلْع
جينوا  قلينع رين رة جنيندب علينى ال ضينرر أقينوع ىليينل علينى  صلى هللا عليو والينو وسينلمفان تفريع النيب  3((ِِبَا ِإَلْيِو َفِإنَُّو اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ 

  وسوضا  ن  نارئ احلكم إاشا  احلكم بال ضرر
الفية لل كم ان يتفرع على ال ضرر عدم جوا  ىخول مسرة إىل  نينلل الرجينل فينان  وتوضي و: ان  دتضى الداعدة لو ساات ال ضرر

علينى رينرا اليندخول علينى مسينرة، لكينن  صلى هللا عليو والو وسينلمجوا  ىخولو حكم ضرر  ف تفع بال ضرر فكان الال م ان يدتصر النيب 
يب فعينينل أس ينينر  ينينن  لينين  إ  ااينينو حكينينم تينينوا  قلينينع رينين رتو ور يهينينا خارجينيناه  ينينع ان جينينوا  الدلينينع حكينينم إ ينينا صينينلى هللا عليينينو والينينو وسينينلمالنينينيب 

فدين  جينوا   رفعت( ااش ت جوا  الدلع ولي  اضا ال ضررفين) ((اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ ))بين صلى هللا عليو والو وسلمالنيب  علّلوإاشائي وقد 
 الدخول   وسم فرق بني احلكمني: جوا  الدخول )ورفعو بال ضرر( وجوا  الدلع )وإثباتو بال ضرر( 

حكينينم تينينوا   صينينلى هللا عليينينو والينينو وسينينلمإىل الدينينول ابن النينينيب  (اسوضينينا  نشينينئة ذلينين  أ )وقينيند اضينينطر  ينينن أاكينينر إثبينينات ال ضينينرر لححكينينام 
ضينينرر وان النينينيب بينينذ علينينى  لينين  ال علينينى إعمينينال  بينينالجينينوا  الدلينينع  لتعليينينلالدلينينع  ينينن ابب واليتينينو لكنينينو خينينالو يينيناىر الروايينينة جينينداه ادلفيينيندة 

ا َواْرِم ِِبَا ِإَلْيرِو فَ  )) صلى هللا عليو والو وسلمفالحظ قولو  واليتو  ع سون )ال ضرر( أجنبياه عن جوا  الدلع ََ ِإنَّرُو اَل َضرَرَر اْنَىْب َفاقْرَلْع
(  ينينع أجنبيينينة أحينينداا عينينن ا خينينر وسينينون حكينينم َفِإنَّررُو اَل َضررَررَ أقلعهينينا بينينين) صينينلى هللا عليينينو والينينو وسينينلموإ  سيينين  يعدينينل ان يعلينينل  ((َواَل ِضررَرارَ 

   تدبرالدلع جملرى واليتو  فت  ل
لين  اشين ت  ينن فإن مت  ل  فيصح االستدالل بال ضرر على ادلسين لتني: ضينمان اجليناين ألجينرة عينالج اجملين  عليينو وضينمااو خلسينائره ا

   توقعة لو احلايل ال   سان  صدر ر قو حىت إن مل ادل بضمااو خلسائره شلا سان يتوقع ان يرحبو  ن أعمال  ستدبلية عملولخسارتو 
 (َوَجلاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِنمْرُلَا)االستدالل بر
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أسينينا  إىل  ينينن قطينينع يينينده ثينينالث اسينينا ات: أفدينينده يينينده فعليينينو الديينينة، فينينان اجلينيناين  1(َوَجررلاُء َسرريَِّئٍة َسرريَِّئٌة ِنمْرُلَررا)قولينينو تعينيناىل: المالرر : 
عليو يو ياه )سمينا لينو سينان  لارعيناه أو صليناراه أو  يدرّ وأخسره أجرة العالج )وقد تكون أضعاو الدية( فعليو ضماضا، وأخسره عملو ال   

 خياطاه يربح سل يوم س ا ىيناراه فخسر سل  ل  بدطع يده، فعليو ضمااو( 
َعلَرْيُكْم   َفَهرِن اْعتَردى)بين  علينى ىعينوع عمينوم ا يينة دل ينل  لين  إ  قيند ييندعى يهورىينا أو إاصينرافها إىل افين   ضينمون ولكن  ل   

ولكينن ليني  لينو  3فلو أ لق ىسااو سينان لينو ان يقلينق ىسااينو جنائياه وربهووان ادلراى ادلدابلة ابدل ل  2(َعَلْيُكمْ   َفاْعَتُدوا َعَلْيِو ِبِْمِ  َنا اْعَتدى
عدم جتارتو  دة إ ينالق ىسااينو، وقيند  يناب ابن االاصينراو بيندو  وان إطينالق ا يينة رينا ل لين ل  فينان  ه  نخسائر عو  خ   نو ان أي

 سيئتو ش الق ىساين تدابل ابحدع سيئتني   لها: سيئة إ الق ىسااو أو سيئة ضمااو خلسائر  
 على خصوص األول فتدبر وأت ل وهللا العامل الكرمية لسياق ا ية  إضافةوقد يدعى ان الفهم العريف 

 ((َوُحْرَنُة َناِلِو َكُحْرَنِة َدِنوِ ))االستدالل بر
صرلى هللا عليرو قَراَل قَراَل َرُسروُل اَّللَِّ  عليرو السرالمَعرْن َأِب َبِررٍ  َعرْن َأِب َجْعَفرٍر ))يف  وثدينة أيب بصين   عليو السالمقولو الرابع: 
وىين ه الروايينة تعيند  ينن أىلينة قاعيندة  4((ُحْرَنُة َنالِرِو َكُحْرَنرِة َدِنروِ حَلِْهِو َنْعِرَيٌة وَ : ِسَباُب اْلُهْؤِنِن ُفُسوٌق َو ِقَتاُلُو ُكْفٌر َو َأْكُ  والو وسلم

االتالو ) ن أتل   ال الق  فهو لو ضينا ن( والين  مل تصينل إلينينا اين ا اليننة روايينة فميندرسها سينائر الينرواتت، وقيند اسينتند إليهينا ادلشينهور 
رتك حينينرف  أو بتسينينبيبو لينينالينين   أفددايينينو ابضينينطرار  للعينينالج، و ينينايل الينين   أفددايينينو  – ينين اله  –( رينينا ل دلينينايل نالرروو)يف سلتلينين  ادلينينواطن 

 صنع   فت  ل
عينّده العينرو  ينااله هلتينو أحكا ينو فمين اله مل تكينن حدينوق الطبينع  فكلميناوقد يستدل على  ل  بوجو آخر وىو ان ادلال  وضوع عريف 

عليها شلا مل يكن  و   لين   عدوىالياه جا  بيعها ورراؤىا وإجرا  رىت عدت  االه حال ا حيثأو حدوق االخرتاع تعّد  االه سابداه لكنه
وحينرم بيينع  ينا سينان  عينيندوىاه  ، تفاضينيناله  ينن تبيندل ادلوضينينوع ولين ا جينا  بيينع  ينا سينينان  كينياله أو  ينو واله فصينار  عيندوىاه، ه ولين ل  ألاينو سينابداه 

 عشينر عيندوىاه فين ايب فيينو ابن يبيينع سينافر إىل قريينة يبيناع فيهينا بينل جينا  دلينن يف قريينة يبيناع فيهينا البينيض  كينياله ان ي تفاضيناله، فصار  كينياله، 
 بيضات جيدة بعشرين رىيئة   اله 

فرصة العمل( سااينت تعيند  ينااله لكنهينا يف ىين ه األ  نينة يف بعينض ال )ويف قدا األ  نة  االه  تعدّ ويف ادلدام فان )اليد العا لة( مل تكن 
لعينينامل تدينيندر أ ينينوال سينينل بلينيند حب ينينم الدينينوة العا لينينة فيينينو وبفينينرص العمينينل لديينينو ولينين ا يرتفينينع أو بينينل ان سافينينة ىول ا ، ينينااله  تعينيندّ الينينبالى علينينى األقينينل 

 تبعاه ل ل   ل  البلد ينخفض سعر عملة 
مل يضينمنو، سمينا ان  لين  ال  يعيندّ وسلمينا مل اجليناين العمل  االه ضينمنو العمل أو فرصة  دّ ا ع  مولكن زلصل ى ا الوجو التفصيل وااو سل

ال بدعوع ان لليد  الية  ن ى ه اجلهة أ   ينن جهينة سينال تها وقيندرلا علينى العمينل ال  ينن جهينة  الينا فدين   يشمل   ل أجرة العالج إ
 و ل  سلو زلل أت ل 

 املناقشة: اإلطالق املَاني َنفي الضهان
 ر م علمهينم بين ل  سلينو، مل ويندىوا إال الديينة فدين  أو االرز ومل يلييندوا عليهم السالموقد يستشكل على األىلة السابدة ابن األئمة 

ومل يدولوا لكان إ را ه ابجلهل، فهين ا  اجلاين ضا ناه  ضمان أجرة العالج وضمان خسائر عملو احلايل أو االستدبايل، ولو سان ل  على 
 وسي يت الكالم فيو  –استدالل ابلطالق ادلدا ي 
)فدينينده يينينده وأجينينرة  علينينى الديينينة أو االرز، أتييينينداه للمشينينهور، ابن الشينينارع الحينينظ اجلهينينات الينين الث علينينيهم السينينالموقينيند يعلينينل اقتصينينارىم 
بن ينو الدضينية احلديديينة،  وعلينى سلتلين  أفينراى البشينر الدية علينى  عينّدل  توسين   لين  علينى  ينّر التيناري  واأل ينم رفددّ عالجو وخسارة عملو( 

ينفينَ يف الديينة وليني  ان الديينة لينوحظ فيهينا رلينرى  ن تضينم  فكل ال الثينة   اوإنينالييند، لكينن ىين ا سمينا ىينو واضينح ىخينول يف  السينات األحكينام  دد 
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وصلى هللا على دمحم وآلو  والعمدة الظهورات واألىلة شطالقها اللفظي وادلدا ي  وللب ث صلة ش ن هللا تعاىل  ،ال صلح تدريباه ل ىن ادلخي
ن  الطاىَر
ا اَّللَُّ )) لداوى بن سرحان: عليو السالمأبو عبد هللا ال ام قال  ََ ِسُه َْ يٌَّد ِببَرْعٍض، ََر ََ ا ُن ََ  َحْيُ  ََشاُء، ِإنَّ ِخَراَل اْلَهَكاِرِم بَرْعُض

 ،َوِإْعطَاُء السَّاِِ ِ  الّناِس،َوِصْدُق  ،َتُكوُن ِف الرَُّجِ  َواَل َتُكوُن ِف اْبِنِو، َوَتُكوُن ِف اْلَعْبِد َواَل َتُكوُن ِف َسيِِّدِه: ِصْدُق احْلَِدَ ِ 
َُنَّ احْلََياءُ  ،فِ ِم َوالترََّودُُّد ِإََل اْْلَاِر َوالرَّاِحِب َوِقَرى الضَّيْ َواْلُهَكاَفَذُة َعَلى الرََّناِِِع َوَأَداُء اأْلََناَنِة َوِصَلُة الرَّحِ  األ ايل للطوسي: ) (( َورَْأُس
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