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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالـ على دمحم وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعُت، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖ9ٕ) 

 ضرب األخ األكرب إلخوتو أتديباً 
أختو أو أخاه األصغر أتديباً وكذا ضرب األـ ألبنائهػا أتديبػًا، نػاف ال ػرب إيػذاًم زلػـر قطعػاً إمػا ال ػالـ ومنها: ضرب األخ األكرب 

والفتوى يف ذلك واضحة إما ال ػالـ يف  ،وإال كانت عليو الدية (1)يف ال رب أتديبًا ناف الوالية نيو لألب بشرط عدـ بلوغ حّد احلمرة
للعقػالم يف رغم اف نظر الشارع نيها على خالؼ السَتة القطعيػة وعن نروعها مثل ىذه ادلسألة  الرواة عناألصحاب و عدـ كثرة سؤاؿ 

أو  خ األكػػػرب أو األـ للطفػػػل أتديبػػػاً ضػػػرب األ أيادللػػػل والنحػػػل يفعلػػػوف ذلػػػك  سلتلػػػ نػػػاف العقػػػالم مػػػن زمانػػػو بػػػل يف سلتلػػػ  األزمنػػػة 
 .، حىت لعلو من البديهيات لديهم(2)يستحسنونو

ضػرب األخ األكػرب يف خصػو  أي  (3)يف ادلقػاـ معتػربة سػنداً وداللػة لك شرعاً زلـر ول ػن أواًل:   رػرد روا ت خاصػةوالشاىد اف ذ
 ػػد النػػاس و السػػَتة الراسػػلة ولػػذا  ػػدىا ال رػػاتاؿ عامػػة و مػػة بػػل قػػوة ليسػػت تسػػتوى ناإلطالقػػات وامػػا  ،أخػػاه أتديبػػاً دوف حػػّد احلمػػرة
أتديباً، نهي كإطالقات اآل ت احملرمة للعمل ابلظن اليت أجيب عنها ابهنا ال رصلح رادعة عن العمل اخلفي  يستغربوف من حترمي ال رب 

 داللػةً  سنداً ظاىرٌ  خبرب الثقة ألهنا ليست تستوى الرادعية عنها وال بقوهتا، نعم على مبناان ر في اإلطالقات بل ي في دليل واحد معتربٌ 
 .نهذا أوالً  ،ع ادلؤكد البليغ عن السَتة الراسلة وال يوجد ى ذا ردع عن ال رب أتديباً للردع، إما ال الـ نيمن يشًتط الرد 

  صلػد  ول ػن قيل )لو كػاف الشػارع سلالفػاً ل ثػر السػؤاؿ عػن نػروع ذلػك(  اثنيًا، واحلاصل: انومث انو   ي ثر السؤاؿ عن نروع ذلك 
  صلػد حػىت النػادر مػن األسػنلة عػن انػو: ىػل حتػرمي ضػرب األخ األكػرب  بػل رغػم كػوف الشػارع سلالفػًا، كثرة سؤاؿ الػرواة عػن نػروع ذلػك

ألخيو األصغر أتديباً خػا  بصػورة وجػود الػوأل )األب مػثاًل( أو يعػم حػىت صػورة نقػدهألأل  وىػل لػألـ ذلػك يف صػورة نقػد األب  وىػل 
لػى نػرا الصػحة وازػواز نلػو نػّوا إليهمػا ا يف ذلػك  وعمػلألب رفويض واليتو على أتديب الطفل البنػو األكػرب أو لاتوجتػو أو روكيله

أو إىل غَتمها ورعارا نظرمها نمػا احل ػم  وىػل  ػوز لػألـ أو األخ األكػرب ضػرب الطفػل لتأديبػو علػى ادلسػتحبات  بعػد الفػراغ عػن اف 
 نتأمل .. وى ذا.(4)((َويُ َؤدَُّب َسْبعاً ))لألب ذلك يف حدود 

 فروع قاعدة ال ضرر
وعليهػا ربتػٍت األلػوؼ مػن ادلسػائل الفقهيػة اذلامػة، وقػد أعمػل لقاعػدة ىػذه مػن أىػم القواعػد يف الػدين ومنها: قاعدة ال ضرر، نػاف ا

صػلى هللا الػرواة يسػألوف النػ  األصػحاب أو ، ول ػن   صلػد ال ثَت منهػانيها أنظارىم واستنبطوا نروعاً كثَتة واختلفوا يف العظاـ الفقهام 
شلػا يهػدـ أسػاس االسػتدالؿ  منها شيم،داً أو   يصل إلينا عن ىذه الفروع اذلامة بل ادلهمة ج عليهم السالـأو األئمة  عليو والو وسلم

لوضػوح  ل ثػرت األسػنلة عػن نػروع ذلػك  لو كاف الشػارع قػد هنػى عػن السػَتة الراسػلة على عدـ سلالفة الشارع وانو بعدـ كثرة السؤاؿ
ائيػة ن ػذلك إذ الفػرا اهنػا ىامػة جػداً وانػػو وامػا القواعػد اذلامػة االبتد ،امػا السػَتة الراسػلة نواضػح أمرىػا :اف ازػام  بػُت البػابُت واحػد

 لعػدـ معلوميػة ح مهػا وحاذلػا رغػم كثػرة االبػتالم  ػا، رتفرع عنها ال ثَت من الفروع اذلامػة جػداً والػيت كػاف  ػب اف ي ثػر السػؤاؿ عنهػا
 .وم  ذلك   ي ثر بل   يصلنا حىت سؤاؿ واحد

ال يػدؿ عػدـ الوجػداف علػى عػدـ مػن أسػنلتهم شػيم، نعليػو: و  يصػلنا وذلك كلو ي ش  عن أحد أمرين: اما اهنػم كػانوا يسػألوف 
                                                             

 واف ال يتجاوز ثالث ضرابت على األحوط لدى بعض العلمام. (1)
 وادلرأة وغَتمها، لغا ت ال ختفى، ل نو ال خيل بسَتة العقالم على مّر التاريخ. وإف استثٍت من ذلك أخَتاً بعض الدوؿ الغربية حيث رنعوا شعار حقوؽ الطفل (2)
 وينبغي التثبت من ذلك نراج . (3)

 .493  3ىػ، ج1413قم،  –الشيخ الصدوؽ، من ال حي ره الفقيو، مؤسسة النشر اإلسالمي  (4)
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الوجػػود )أي عػػدـ وجػػداف كثػػرة السػػؤاؿ علػػى عػػدـ الػػردع أو عػػدـ السػػؤاؿ( أو   ي ونػػوا يسػػألوف و  ي ػػن ادلعصػػوموف متصػػدين أي ػػػاً 
َنا إِ ))ا على مل ة االجتهاد ولذلك قالوا نأرادوا رروي  عليهم السالـوالسبب ىو اهنم  ،للبياف رِي عُ َعَلي ْ ْْ ُُ ال  َّ  (1)((ْلَقاُء اأْلُُصوِل َوَعلَ ْيُك

ّرُِع وا))و َْ ُْ َأْن تُ  ُُ اأْلُُص وَل َوَعلَ ْيُك نَ ا َأْن ُُ ْلِق َإ ِإلَ  ْيُك َ ا َعَلي ْ نػػإذا كػاف ادلبػٌت رنميػة مل ػػة االجتهػاد نػال حاجػة ألف    ادلعصػػـو  (2)((ِإَّنَّ
وال إذا    ويصػػرح كح ػػاـ نروعهػػا ع علػػى القواعػػد الػػيت ذكرىػػايف كػػل مػػورد وإف كػػاف ىامػػاً جػػداً بروايػػة خاصػػة وال اف يفػػر  عليػػو السػػالـ

 .، بل ي تفي ابل ليات نقطيسألوا اف يبتدأىم وال إذا ابتدأىم أو سألوا اف  يب رفصياًل ابستيعاب كل الفروع بل حىت أمهها
 أو   يصلنا: احدسؤاؿ و حىت مباحث ال ضرر اذلامة اليت   يرد عنها من الرواة  بعضوي في اف نشَت اآلف إىل 

 ىل مْاد ال ضرر رخصة أم عزمية؟
َ ا ِإَلْي ِو َفِهَّ ُو ))نصػاري لأل صػلى هللا عليػو والػو وسػلمنمنها: انو ىل مفاد ال ضرر الرخصة أو العاتدية  نقولػو  ََ ا َواْرِم َِ اْذَى ْب َفاقْ َلْع

ال ػالـ اف الػػرواة   يسػألوا عػػن  إال اف ،الفقهػػام ذلػكبعػض ىػػل ألاتمتػو بػذلك أو جػػّوزت لػو ذلػك، وقػػد  ػث  (3)((اَل َض َرَر َواَل ِض َرارَ 
نػاف أكثػر األمثلػة اآلريػة سلتلػ   و  ننػاق  يف ذلػك نرضػًا، ولػنن أجيػب بوضػوح ازػواب ،ذلك رغم أمهيتو لذا اضػطر الفقهػام إىل  ثػو

 نيها بشدة:
 حكُ تزاحُ ضرري شخص واحد؟

أو بع ػػها قطػػ  أذنػػو أو أصػػابعو اخلمػػ  ا علػػى الصػػحيح( نلػػو دار األمػػر بػػُت مػػومنهػػا: رعػػارا ضػػرري شػػلأ واحػػد )أي راتا ه
 لو دار بُت قط  يده أو رجلو أو بُت احدى عينيو واحدى رجليو أو احدامها م  كال رجليو.. وى ذا.وماذا نأيهما ادلقدـ  

 كيْية النية بناء على الرخصة؟
  ابلعمػل بقصػد: الوجػوب ادلعػُّت، أو ىػل علػى الرخصػة وبقػام الطلػب أو ادلػالؾ  : ): ما ذكره السيد العم )داـ ظلو( بقولػوومنها

وبػُت  التفصػيل بػُت العبػادات ناالسػتحبابال االسػتحباب وال الوجػوب، أو  لوجوب التليػَتي، أو انػو حصػة خاصػةاالستحباب، أو ا
 .(4)ما يلي( بل أقواؿ، وقد م ى آنفاً إمجاؿ البحث عن ذلك، ونعيده ىنا بات دة، ننقوؿ وجوه وغَتىا نالوجوب 

، وم  ذلك   يسأؿ راٍو كانياً يف حل ادلع لة  كاف رليم رواية واحدة صرحية يف ذلكم  انو  ستة أقواؿ اختل  نيها األعاظم مث نقل 
 البيافألابتدأ  عليو السالـعنها وال اإلماـ 

 ىل اإلضرار ابلبدن مطلقاً حمرم؟
 ،اً حرمػػػة اإلضػػرار ابلبػػػدف مطلقػػػ وذىػػػب إىل ومنهػػا: حػػػدود ال ػػرر احلػػػراـ حتملػػػو، نقػػد خػػػال  الشػػػيخ ومجػػ  مػػػن رالمذرػػػو ادلشػػهورَ 

اكتفػى الشػارع نقػد اف احملـر إرالؼ النف  أو قط  الع و أو إذىاب القوة خاصة، ورغم أمهية ادلسػألة وكثػرة االبػتالم  ػا ىو وادلشهور 
 بغَت النصو .ابإلطالقات أو 

 )ادلطلب السادس: اإلضرار ابلنف  واألصل نيو :السيد العمقاؿ 
 نهو يف انو ما ىو األصل األوأل يف اإلضرار ابلنف ، حىت ي وف ادللرج  اجة إىل الدليل  وما ىو ادلقدار ادللرج  وأما ادلطلب السادس:

وىػػذه مسػػألة نقهيػػة، رػػذكر يف اوؿ كتػػاب األطعمػػة واألشػػربة، وحيػػث ذكرىػػا الشػػيخ يف رسػػالة )ال ضػػرر( وربعػػو مجػػ  ونيهػػا نائػػدة 
 ستعانة.مهمة، ننذكرىا ضلن ىنا أي ًا، وابهلل اال

 يف ادلسألة قوالف: :أقوؿ
                                                             

 .575ىػ، 1411قم،  –دمحم بن إدري  احللي، مستطرنات السرائر، مؤسسة النشر اإلسالمي  (1)
 ادلصدر نفسو. (2)
 .292  5طهراف، ج –ثقة اإلسالـ ال ليٍت، ال ايف، دار ال تب اإلسالمية  (3)
 .145  5قم، ج –السيد صادؽ احلسيٍت الشَتازي، بياف األصوؿ، دار األنصار  (4)
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 القوؿ األوؿ: احلرمة
نفػػي  األوؿ: احلرمػػة، ورتػػا يسػػتظهر ذلػػك مػػن إطػػالؽ كػػالـ أمثػػاؿ الشػػيخ االنصػػاري ومجػػ  مػػن رالميػػذه ورالميػػذىم قػػدس سػػرىم.

واليػػاتدي، والصػػدر، واخلليلػػي، ازي وقبػػل ادلسػػائل ادلتفرقػػة مػػن الرسػػالة احملشػػاة  واشػػي ال ػػاظمُت: اخلراسػػا  َت أواخػػر رسػػالة ااػػدد الشػػ
 –والشيخ دمحم رقي الشَتازي، وآخرين قدس أسرارىم مػ  سػ وت مجػيعهم عليػو، قػاؿ مػا ررمجتػو: لأمػا أكػل كػل شػيم ي ػر الشػلأ 

 و  يقيد بشيم. (1)نحراـل –وإف كاف طعاماً 
 وقاؿ الشيخ يف رسالتو يف )ال ضرر(: )اف اإلضرار ابلنف  كاإلضرار ابلغَت، زلـر ابألدلة العقلية والنقلية(.

 أستدؿ للقوؿ ابحلرمة كدلة  لية:
 الدليل األوؿ

تها مث مثانيػة أدلػة مػ  مناقشػداـ ظلو ذكر مث  (2)(...إطالقات لال ضرر وال ضرارل وبتقريب: انو انؼ لل رر حىت على النف  -1
 ذكر للقوؿ الثا  وىو ازواز مخ  أدلة م   ثها نراج .

 ىل الضرر موجب للضمان أم ال؟
وقػاؿ يف بيػاف  نقد ارأتى احملقق النػائيٍت العػدـ ونسػبو للمشػهور وارأتى مجػ  الثبػوت  ال اف ال رر موجب لل ماف أوىل ومنها: 
 : لي  من موجبات ال ماف ال رر)اإلش اؿ الثامن األصوؿ:

 (3)يف رسالة ال ضرر، قاؿ: للي  ال رر يف حّد نفسو من موجبات ال ماف، ولذا   يعدوه منول –أي اً  –ىو ما ذكره احملقق النائيٍت و 
ونيو أواًل: انو قد م ى ذكر أمثلة عديدة من كلمات ادلتقدمُت وادلتأخرين الصرحية، أو الظػاىرة يف اف مسػتندىم يف ال ػماف، كػاف 

 .(4)(واثنيًا... لال ضررل ال غَت
 ىل يرفع الضرر األحكام الوضعية؟

وأمػػا ادلطلػػب ) قػػاؿ: نادلشػػهور العػػدـ وانقػػ  يف ذلػػك مجػػ  مػػنهم السػػيد العػػم  ومنهػػا: انػػو ىػػل يرنػػ  ال ػػرر احل ػػم الوضػػعي أو ال
 وذلك ألمور: –إال ما خرج بدليل  –التاس : نهو يف انو ىل )ال ضرر( يرن  األح اـ الوضعية اـ ال  مقت ى اإلطالؽ نعم 

اف األح ػػاـ الوضػػعية أح ػػاـ شػػرعية أوليػػة، واصػػطالح: الوضػػعي والت ليفػػي متشػػرعي ال شػػرعي، ومقت ػػى إطػػالؽ : الػػدليل األوؿ
 ح ومة العناوين الثانوية: ح ومة )ال ضرر( على الوضعيات أي ًا.

ف ضػػػرر ً إذا أراد ادل لػػ  طاعتػػػو، خبػػػالؼ أولويػػػة  ػػوؿ )ال ضػػػرر( للوضػػػعي منػػو للت ليفػػػي، إذ الت ليفػػػي إمػػا ي ػػػو : الػػدليل الثػػػا 
 الوضعي نإنو تجرد جعلو ي وف ضرر ً دوف واسطة.

مغبػػوف نيػو، نبنفسػػو ضػػرري بػػال  نالصػـو ال ػػرري وجوبػػو لػي  ضػػرر ً، بػػل ال ػرر يف اختيػػار ادل لػػ  اإلريػاف بػػو، أمػػا اللػاتـو يف بيػػ ٍ 
 واسطة اختيار.

ف الشػػارع   حي ػم   ػػم ي ػػوف نيػو ال ػػرر... و  ديػػض ذلػػم مػن التصػػرنات مػػا نيػػو قػاؿ الشػػيخ يف خيػػار الغػا: لنحاصػػل الروايػػة: ا
ضرر على ادلم ى عليو، ومنو يظهر: صحة التمسك لتاتلاتؿ كل عقد ي وف لاتومو ضرراً على ادلم ى عليو، سوام كاف مػن جهػة الغػا 

  (5)إلجارة وغَتىا من ادلعاوضات(أـ ال، وسوام كاف يف البي  أـ يف غَته: كالصلح غَت ادلبٍت على ادلسازلة، وا
                                                             

 .454رلم  ادلسائل   (1)
 .178-167  5قم، ج –صار السيد صادؽ احلسيٍت الشَتازي، بياف األصوؿ، دار األن (2)
 .221،  2لال ضررل ادلطبوع آخر حاشية احملقق النائيٍت على ادل اسب: ج (3)
 .212-211  5قم، ج –السيد صادؽ احلسيٍت الشَتازي، بياف األصوؿ، دار األنصار  (4)
 .235كتاب ادل اسب:    (5)
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وادلستفاد من حواشي احملققُت على ادل اسب للشػيخ: مػوانقتهم لػو يف أف ال ضػرر دليػل خيػار الغػا، وحيػث ال خصوصػية للغػا، 
ا  ني وف العلة: ح ومة ال ضرر على احل م الوضعي، كح ومتو على احل م الت ليفي، مثل اآلخوند، واليػاتدي، وااليػروا ، واإلصػفه

 .(1)(...أسرارىمقدست 
 تعارض ال ضرر وال حرج

الرابػػ : إذا رعػػارا ال ضػػرر وال حػػرج، يف شػػلأ واحػػد يف العبػػادات:  ) قػػاؿ يف بيػػاف األصػػوؿ: ومنهػػا: رعػػارا ال ضػػرر وال حػػرج
صػائمُت وىػو ال كما إذا كاف يف الصـو ضرر لو، وكاف رركو حرجاً عليػو، بدرجػة انػو يتمػرا مػن شػدة األ  الروحػي حيػث يػرى النػاس 

 ليػو علػى احلػجإوكمػا لػو كػاف احلػج حرجػاً عليػو ل ػرب سػنو، ورػرؾ احلػج موجبػاً لل ػرر ادلػاأل ال ثػَت، كمػا لػو روقػ  إرجػاع مالػو  ،يصـو
 .(2)(والظاىر ىو التليَت...

 لو طلب منو قطع يده أو جرحو فَل تسقط الدية واألرش؟
اخلامسة: ىل اإلقداـ على ال رر البػد ، موجػب رر ابإلقداـ على ال رر )ومنها: سقوط أو عدـ سقوط احلقوؽ اليت منشأىا ال 

بعػػػد مسػػػّلمية عػػػدـ سػػػقوط األح ػػػاـ الشػػػرعية مػػػن الت ليفيػػػة: كاحلرمػػػة، والوضػػػعية:   -لسػػػقوط احلقػػػوؽ الػػػيت منشػػػأىا ال ػػػرر، أو ال  
 احتماالت: –كاإلرث، نيما إذا قتل مورثو بطلب من ادلقتوؿ 

 ألنو حق أسقطو إقدامو. –وإف حـر على القاط  االمتثاؿ  –ن قاؿ آلخر: اقط  يدي، نال دية لو أحدىا: السقوط مطلقًا، نم
مخسمائة، نلو قاؿ لو: اقط  يدي بدية مائػة، نإنػو يسػقط عنػو  –مثاًل  –اثنيها: السقوط بقدر اإلقداـ على ال رر، ناف دية اليد 

 اربعمائة، ألنو   يقدـ على ر رر كل الدية.
 .(3)ـ السقوط مطلقًا، ألف الدية وإف كانت حقًا، ل نو   يثبت كونو من قبيل احلق القابل لإلسقاط ابإلقداـ(اثلثها: عد

 ىل يشمل ال ضرر الكْار؟
ي ثػر   وكمػا سػبق  –رغم كوف ىػذه ادلسػألة، كسػوابقها ولواحقهػا، مهمػة جػداً ل ػن  أـ ال  ال ضرر ىل يشمل ال انراف ومنها: 

 اة بل   يسألوا عن بع ها أصاًل.السؤاؿ عنها من الرو 
 أذى الوالدينمع تزاحُ ضرر الشخص 

رابػ  التوابػ : إذا أمػػر أحػد مػن الوالػػدين الولػد بشػيم ضػػرري أو ) قػاؿ السػيد العػػم: أذى الوالػػدينمػ  ومنهػا: رػاتاحم ضػػرر الشػلأ 
 (4)(....لالفة ادلوجبة اليذائهما، أو الحرجي، ويف ررؾ طاعتو أذية ذلما، نهل عند ىذا التاتاحم يقّدـ نفي ال رر، نيجوز لو ادل

ولي  ال ػالـ يف ادلسػتظهر لػدى الفقيػو مػن األدلػة أو الفتػوى، بػل ال ػالـ ىػو انػو   ي ثػر سػؤاؿ األصػحاب عػن مثػل ىػذه الفػروع 
 اذلامة و  ررد ككثرىا رواية صرحية، نلي  عدـ كثرة السؤاؿ دلياًل على شيم نتدبر.

مػػن ادلسػػائل والفػػروع قػػد وردت  ػػا روا ت أو قػػد سػػأؿ عنهػػا األصػػحاب ل نهػػا ضػػاعت أو أحرقػػت أو مث اف ادلسػػتظهر اف كثػػَتاً 
 وهللا ادلستعاف. ابن أيب عمَت( أو أغرقت يف ادلياه، واألدلة على ذلك كثَتة رطلب منها مظاهنا. كتبدننت )كما دننت  

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
ُُو الصََّغا)): عليو السالـ الرضااإلماـ قاؿ  ُو ِف اْلَكِثرِي َوَلْو ََلْ َُيَوِِّف ِب طُُرٌق ِإََل اْلَكَباِئِر وَ ِئُر ِمَن الذُّ َمْن ََلْ ََيَِف اَّللََّ ِف اْلَقِليِل ََلْ ََيَْْ

َْضُِّلِو َعَليْ  ُْ َأْن ُيِطيُعوُه َواَل يَ ْعُصوُه ِل َ  َِ ُ النَّاَس ِبَنٍَّة َوََنٍر َلَكاَن اْلَواِجُب َعَلْي ُْ ِبِو ِمْن ِإُْ َعاِمِو الَِّذي اَّللَّ ُْ َوَما َبَدَأُى َِ ُْ َوِإْحَساُِِو ِإَلْي َِ
                                                             

 .245-244  5، جقم –السيد صادؽ احلسيٍت الشَتازي، بياف األصوؿ، دار األنصار  (1)
 .346  5قم، ج –السيد صادؽ احلسيٍت الشَتازي، بياف األصوؿ، دار األنصار  (2)
 .479-478  5قم، ج –السيد صادؽ احلسيٍت الشَتازي، بياف األصوؿ، دار األنصار  (3)
 .456  5قم، ج –السيد صادؽ احلسيٍت الشَتازي، بياف األصوؿ، دار األنصار  (4)
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 .181  2: جعليو السالـعيوف أخبار الرضا ) ((َما اْسَ َحقُّوهُ 


