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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضُت ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعُت ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()143

وجوه أربع جلواز الرتدد يف املعابر العامة املغصوبة
وقد ميثل لرافعية ال ضرر وال حرج لألحكام الوضعية ابألراضي والبيوت اليت تغصبها الدولةة وععلهةا يريًةاك ،مةا
فيمةةا ةةُت احلةةركُت إ ارةةذ أ ثةةر هةةار ادلسةةافة كةةدارس أو كوقوفةةات أخةةر أو كلك ةاك صيصةةياك وقةةد صةةبلها الدولةةة

البعثية قطعاك ،فكيف جيوز لنا الًتدد فيها وادلشي عليها؟
واجلواب ان لال وووهاك أر عة
األول ك ةةا ه ةةو ك ةةورد الك ةةالم االن ةةدعو ان ال ض ةةرر وال ح ةةرج ترفة ة األحك ةةام الوض ةةعية ،وكلكي ةةة البي ةةوت ووقفي ةةة
ادلدارس اليت هدكلها الدولة ووعللها صارعاك أو ساحة أو صبه ل  ،كنها فًتف ةال ضةرر وال حةرج ،وادللةيًن اعمة عليةه
كن عةدم رفعهمةا ادللكيةة هةو ادلمللكةات الةيت يغصةبها ا ةخ صيصةي واكةا كةا تغصةبه الدولةة وععلةه كعة اك عاكةاك وصةبهه
فال إمجاع على ًائه على كلكية كالكه ما ان سائر األدلة كنصرفة عنه ،فال أبس شمول ال ضرر له .فلأكل
الثةةا كةةا اسةةلظهرر السةةيد الوالةةد قةةدس سةةرر كةةن قصةةور أدلةةة ادللكيةةة اباحلا ةةلة ابحليةةازة أو اإلحيةةاأ أو اإلرث أو
الشةراأ أو صةةبه لة ل عةةن الشةةمول يف كرحلةةة العِلّةةة ادلبًيةةة دلثةةل لة  ،رظةةَت الًةةر الةةيت ابد أهلهةةا أو اصللةوا عنهةةا أو
خر ذاب1ل فاره جيةوز دتلكهةا لسةًويها عةن كلكيةلهم لًصةور أدلةة ادللكيةة عةن عوذلةا دلةا عةد هال هةم أو االصلةالأ أ
اهنا تعود كن ادلباحات األ لية .وميكن تعليل ل ابن االرعراض الًهر هو االعراض .فلأكل
الثالث ان يًال ابن كا دتشي عليه ليس كن أيةرا العلةم اإلمجةامل ادلن ّ ةز إ ال يووةد علةم غصةخ مجية تلة
ادلسافة ل اية األكر العلم غصخ عضها أو حىت أ ثرها ،في وز ل ان دتشي أو علس على أية قطعة صةتذ إ
ةردد العلةةم اإلمجةةامل ةةُت يةةرفُت أو أيةرا عضةةها خةةارج عةةن
ليسةةذ ةةل األيةرا كةةورد ا لالئة االن ،فارةةه لمةةا تة ّ
كورد اال لالأ ان َت كن ّ ز.
الرا

الل وأ إىل والية الفًيه لل ويز ادلشيأ وصبهه على كبٌت كن يًول عموكها دلثل ل .

رفع ال ضرر وال حرج لألمور التكوينية
اب1ل على الم وتفصيل يف ورة االصلالأ ويف ورة كا لو يرأ عليها اخلراب.
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املطلب الثالث :هةل ترفة ابال حةرجل وابال ضةررل األكةور اللكوينيةة؟ واجلةواب ةاهر ألن كًةام ادلش ّةرع ةَت كًةام
ادلكة ّةون والبةةارع وةةل وعةةال وإن ةةان يةةدر اللش ةري واللكةةوين ،مةةا ان الرسةةول األعظةةم ةةلى هللا عليةةه والةةه وسةةلم
اب1ل
ةةال ن ن هللا ،لكنةةه وهةةو يف كًةةام اللشةري كشة ّةرع ولةةيس ككة ِّةوانك ،واب َوَمااا َج َع ا َ َلَا ُاي ْك ُم ايف ال ا ِاني اِ اما ُاِ َحا َارجل
ضرر وَال ا
ض َر َارللاب2ل إمنا وردت يف كًام اللشري فال يعًل رفعها لألكور اللكوينية إ ال ترف إال أبكر تكةويٍت
واباب َال َ َ َ َ
ال تشريعي.
لكن العالكة احللي هخ إىل رف الن اسة ًاعدة ال ضرر قةال اباخلةاكس ال يةن س ووارةخ البتةر ةا يصةيبها
كةةن ادلنةةزوح للمشةةًة ادلنفيةةة ،وهةةو أحةةد ووهةةي الشةةافعية ،واالخةةر يةةن س فيغسةةل لةةو أريةةد تطهَتهةةا ،ولةةيس يةةد
اب3ل

للضررل
وميكن توويه ل أبحد ووهُت
األول :ارةةه ال يةةر الطهةةارة والن اسةةة أكةرين تكةةوينيُت حًيًيةُت شةةف عنهمةةا الشةةارع ةةل يرااةةا أكةرين اعلبةةارين
وحكمُت وضعيُت سائر الوضعيات لاا ميكن رفعهما ثل ابال ضررل.

الثااا  :ارةةه وإن ةةان يرااةةا أك ةرين تكةةوينيُت إال ارةةه ال أبس شةةمول ال ضةةرر ذلمةةا إ ان اللش ةري إ ا تعلةةأب أبكةةر

تكويٍت أريد ه أحكاكه اللشريعية الثا لة له فلكون أحكام صلاسة أيرا البتر كرتفعة عنها ،وعلةى هةاا فةان أيةرا
البت ةر صلسةةة حًيًةةة لكةةن األحكةةام الشةةرعية الثا لةةة للةةن س ،ن اسةةة كالقيةةه وعةةدم ة ة الس ة ود عليةةه وصةةبهها،
تكون كرتفعة ةابال ضررل رعم ةاهر عبةارة العالكةة ان الن اسةة كرتفعةة حًيًةة ال ان أحكاكهةا كرتفعةة فةال زلالةة كةن
ان يكون كبنار هو األول ،وال خيفى اإلصكال على ا ل اللزاكه طهارة أيرا البتر اسلناداك إىل ال ضرر ،فلد ر.
العسر والضرر النو ي والشخصي
الفرق بني
ْ

ادلرو ةةات عةةن وهنةةا كرو ةةة ابفينلًةةل لللييةةَتل مةةا
املطلااب الرابااع :وقةةد يًةةال ابن ال ضةةرر وال حةةرج يسةةً
ّ
يسً احل ج عن وهنا ح ة ابفينلًل لل ة الالحًةل وهاا كا لعله اهر العالكة اعلسي يف عبارته اليت رًلناهةا
سا ًاك عنه إ َعلّل الم احمل ّدث الكليٍت ابوضلن ال رعر كن مجي ل اب4ل إال أقلةه وال صلةد صةيتا أحةوط وال أوسة
وسة كةن األكةر فيةه ًولةه عليةه السةالم « أبميةا أخةام كةن
كن رد علةم لة لةه إىل العةاي عليةه السةالم وقبةول كةا ّ
اب1ل سورة احلج آية .87
اب2ل ثًة اإلسالم الكليٍت ،الكايف ،دار الكلخ اإلسالكية – يهران ،ج 5ص.272
اب3ل العالكة احللي ،كنلهى ادلطلخ ط /اجلديدة ،حتًيأب قسم الفًه يف رلم الب وث اإلسالكية ،ج 1ص.125
ادلرو ات الثالث كوافًة الكلاب أو سلالفله ،وكوافًة العاكة أو سلالفلهم ،وكوافًة الشهرة.
اب4ل وكًصودر كن ابمجي ل ل هو ّ
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ابب اللسليم وسعكم ».ل

اب1ل

ة ابوأكا أقةوال ادليةالفُت فةان االيةالع عليهةا كشةكل أل ثةر احملصةلُتل فأصةكلنا عليةه

ةروح عةن ورةةه كرو ةاك
ابرةه لةةو ةان كسةةلندر ارةةه حيةث ةةان كشةةكالك وعسةراك علةةى أ ثةر احملصةةلُت لةةاا يسةً هةةاا ادلة ّ
ِ
تعسةر عليةةه
ورنلًةةل إىل اللييةةَت اب مةةا قةةال الكليةةٍتل ابن العسةةر صيصةةي و ةةاا الضةةرر واحلةةرج فلكة ّةل حكمةه ،فمةةن ّ
يلعسةر عليةةه ،ةةل أصةةكلنا ابرةةه كةةادام قةةد أصةةكل علةةى أ ثةةر احملصةةلُت دون لهةةم
سةةً عنةةه دون ةةَت األ ثةةر شلةةن ي ّ
ةروح يسةةً عةةن ادلرو يةةة ويكةةون حكمهةةم حينتةةا اللييةةَت إ
فلنلًةةل و يفةةلهم كةةن االولهةةاد إىل اللًليةةد ال ان ادلة ّ
الفرض اره ي ينس ّد اب ه على مجي اعلهدين ل على أ ثر احملصلُت فً  ،و لما تعار أو تعسر أحد أفراد الواوةخ
اللييَت  ،االولهاد هنا ،ارلًل إىل ًية أفرادر اللًليد أو االحلياط.

دفا اً ِ العالمة اجمللسي
ولكااِ ور ةةم لة فارةةه ميكةةن الةةدفاع عنةةه ابلفةةرس ةةُت العسةةر والضةةرر النةةوعيُت والشيصةةيُت فة ن ةةاان صيصةةيُت
تعسر عليه االكلثال لللكليف اب الصوم إ ا ار عسةراك عليةه أو ضةرراكل وإن ةاان
سًطا عن خصوص ادلكلف الا
ّ
روعيُت فان احلكم يسً عن الكل حىت كن ي يكةن عليةه ضةرر أو حةرج أال تةر قولةه ةلى هللا عليةه والةه وسةلم
ابابلَااو َال أَ ُن أَ ْشا ع َلَاام أْعما اام َألَماارِبْاسم اا ا ا
صا َاال للاب2ل ف يةةث ةةان صةةاقاك علةةى النةةوع ي يووةةخ حةةىت
لسا َاوال َما َاع ْ ا اِ َ
ُ
َُ ُْ ِ

على كن ليس صاقاك عليه ،و ال احلال يف زايرة اإلكام احلسُت عليه السالم و سل اجلمعةة وصةبههما فةان ادلسةلفاد

كةةن الةةرواايت الكثةةَتة الشةةديدة الل ةةن ارةةه لةةوال إيًةةاع النةةوع يف ادلشةةًة ألووبهمةةا الشةةارع لًةةوة كال همةةا و ثةةرة ثوا مةةا
ثةرة تووةخ االيمتنةان ابن كال همةا أقةةو كةن كال ةات عةدد كةن الواوبةةات األخةر اب3ل ،وحيةث ي يووبةه ي جيةةخ
حةةىت علةةى كةةن لةةيس حروةاك وضةةرراك عليةةه ..ولشةةدة حلةةن روااي ةةا افةةىت عةةا الفًهةةاأ ووةةوب سةةل اجلمعةةة و ووةةوب
زايرة اإلكام احلسُت عليه السالم ابلعمر كرةاب4ل.
يووبَ ةا للمشةةًة النوعيةةة يف إجيا مةةا فةةان زايرة اإلكةةام احلسةةُت عليةةه السةةالم
لكةةن الظةةاهر عةةدم الووةةوب واهنمةةا ي َ
ختللةةف عةةن ككةةة واحل ةةج يف ان الشةةارع األق ةةدس علةةم ان ةةر الأ تكةةون يف أ ل ةةخ األزكنةةة ي ةةد ادليةةالفُت كةةن أك ةةويُت
وعباسةةيُت وعثمةةاريُت وأ ثةةر األزكنةةة الالحًةةة عكةةس ككةةة الةةيت هةةي البةاك يةةد أهةةل العاكةةة وأحيةةاانك يةةد اخلا ةةة و الاةةا
كلفةأب علةةى ووو ةه واسةةل باب ةةَت الواوةخ كنةةه فةةال حةرج روعيةاك يف إجيا ةةه علةى كةةن أسةةلطاع ،اكةا زايرة اإلكةةام احلسةةُت
اب1ل العالكة اعلسي ،كرآة العًول يف صرح أخبار آل الرسول ،دار الكلخ اإلسالكية – يهران1424 ،هة ،ج 1ص.23
اب2ل ثًة اإلسالم الكليٍت ،الكايف ،دار الكلخ اإلسالكية – يهران ،ج 3ص.22
( )3فلأكل.
اب4ل لعله والد العالكة اعلسي أو َتر في لاج للمراوعة.
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عليةةه السةةالم فةةان إجيا ةةا ر ةةم ثةةرة األعةةداأ وتسةةل دول ادليةةالفُت عةةادة ال ريةةخ ارةةه يووةةخ احلةةرج العظةةيم روعةاك فلةةم

عوض الشةارع عةن لة ابن حرضةنا عليهةا عبةارة ع يبةة ةي ينةدف النةاس للةزايرة قةدر ادلسةلطاع
َ
تووخ لال ولكن ّ
كن َت إجياب.
واحلا ل اره قد يكون ادلًام ال  ،ولاا اللزم اعلسي ا اللزم.
الفرق بني الضرر الالح للتكليف والساب

ليو

ولكن هاا الدفاع ر م وواهله اهراك لكنه ضعيف ابيةل إ هنةاف فةرس ةُت العسةر والضةرر النةوعي السةا أب علةى

اللكليف و ُت الالحأب كنهما لللكليف.

ياره ان الشةارع األقةدس يف كرحلةة تشةري األحكةام ال ريةخ ارةه يالحة افةة ادلال ةات لزامحا ةا فة ا ي يش ّةرع
حكماك لكوره رآر ضررايك وا ّن ضررر الخ أو كساو دلصل له فاره ال ينشأر ،وك عدم إرشائه فال وووب حةىت علةى
كةةن لةةيس ضةةررايك ضًةةه لفةةرض ارةةه ي يشةةرعه فالالضةةرر النةةوعي يف رظةةر ادلشة ِّةرع سةةبخ لعةةدم وعةةل احلكةةم ابأو جلعةةل

احلكم الطارد لهل وكعه ال فرس ُت كن حتًأب فيه الضرر وكن ي يل ًأب ،و ال حال العسر واحلرج.
ولكن ِّ
ادلشرع إ ا الحة ان تشةري احلكةم كةن حيةث اعمةوع أوىل وإن ةان يلض ّةرر ةه عةا األفةراد ،فة ا ص ّةرعه
ووةةخ علةةى الكةةل وخةةرج عنةةه ةةدليل ال ضةةرر كةةن ال يلضةةرر ةةه فيكةةون الالضةةرر حينتةةا صيصةةياك دائ ةراك كةةدار حةةال
الشةةين رفسةةه عكةةس ال ضةةرر السةةا أب علةةى اللشةري الةةدائر كةةدار ضةةرر النةةوع وادلنلفةةي لةةه احلكةةم حةةىت يف كرتبةةة
إرشةةائه فةةال يةةدور كةةدار األصةةياص ةةل حيةةث ةةان ضةةررايك روعةاك ارتفة اللكليةةف ابأ ارةةه ي جيعةةل ،أ ةةان دفعةاك ال
رفعاكل عن النوع و افة األصياص.
فمةةثالك الصةةوم حيةةث صة ّةرعه ادلةةوىل ،ةةان ال ضةةرر الةوارد عليةةه عةةد لة صيصةةياك ولةةال فارةةه حةةىت لةةو فةةرض ان
النوع تضرر ه يف زكان أو ككان خةاص مةا لةو ع ّةم الفًةر لةدة فلمرضةوا وضةعفوا و ةار الصةوم ضةررايك لنةوعهم فةان
أ واحد كنهم ي يكن الصوم ضررايك ضًه فاره جيخ عليةه الصةوم ألن الالضةرر النةوعي هةاا الحةأب لل كةم فييةلن
ن تضرر عكس الضرر السا أب لل كم ادلار كن إرشاأ احلكم ،فلد ر ويداك.
ادلرو ةةات ابعلةةى كةةا افًتضةةه العالكةةة اعلسةةيل وإن فةةرض حتًًةةه للنةةوع لكنةةه حيةةث
ويف ادلًةةام فةةان عسةةر حتصةةيل ّ
ان الحًاك للشريعه فال يسً عمن ي يكن حتصيلها حرواك وعسراك عليه .وللب ث لة.
وصلم هللا لم دمحم وآلو الطاىريِ
اَّللْ ا لُماً فَ َكتَ َموْ َو ْى َو يَا ُعلَ ْموْ ،لَاق َي ع
آَتهْ ع
اَّللَ َ عز َو َج ع يَا ُوَم
قال رسول هللا لى هللا عليه واله وسلم ابابأَمُّيَا َر ْج َ
ا ا
ُجماً بالا َجام ام ُِ ََنرلل اباألكامل للطوسي ،ص388ل.
الُقيَ َامة ْمل َ
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