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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العاملني ،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
()ٔ11

ومن األول( :معاملة السفيو) حيث اهنا ابطلة( )1حلكومة دليل ال ضرر وشبهو على دليل السلطنة .فتأمل
املآت من الفروع تتفرع على ىذه املسألة
مث ان ىذه املسألة كثرية الفائدة إذ تتفرع عليها املئات من املسائل مثل:
انههو ىههل ههوز لههو ان يههدد ال ههيا يف داره دق هاط عنيف هاط يههث ينعههنع حيطههان ا هريان أو (دق هاط عنيف هاط ينههنع منههو
عّب بو يف التذكرة.
احليطان) كما ر
وانههو ىههل ههوز حههب املههاا يف ملكههو يههث تنت ههر منههو النههداوة إ حيطههان ا ههار .وأقههول :والكههالم عههن احلكههم
الوضعي أيضاط ،وانو إذا فعل فأخرب حائط ا ار فهل يضمنو؟
وانو ىل لو ان حيفر يف ملكو ابلوعةط يفسد هبا بئر ا ار؟

وانههو ىههل لههو ان يتهههذ داره مدبغههة أو حانوتههو ،بههنة ،حيههث ال يعتههاد يهها يو ههد اذ ا هريان ابلههدخان والرائ ههة
الكريهة؟
وانو ىل لو إطالة البناا مبا مينه عهن ا هريان ال هم وال مهر؟ وقهد ذكهر التهذكرة ىهذه األمثلهة ،كمها ذكرىها مجيعهاط
أو بعضها غريه سائر الف هاا.
وانههو لههو أ ر ه زراط يف مننلههو أو بسههتانو فأطههارت ال هرير ش هرارطة منههو إ دار ا ههار أو بسههتانو مههثالط فأحرقتههو فهههل
يضمن؟ ولو أ ر جها وىو ظان اهنا ستصل دار ا ار فهل يضمن وىل ىو حرام؟ إ غري ذلك من األمثلة.
( )1مطل اط أو بعد حجر احلاكم ال رعي عليو .قال السيد االصفهاين يف الوسيلة م تعلي ات السيد الكلبايكهاين (وىهو وجهور عليهو
شرعاط ال ينفذ تصهرفاتو يف مالهو ببيه وصهلر وإ هارة وإيهداع وغريىها وعاريهة ،وال يتوقهل حجهرها علهى حكهم احلهاكم علهى األقهو .
وال فههرد بههني أن يكههون سههفهو متصهالط بنمههان صههغره أو دههدد بعههد البلههوف ،فلههو كههان سههفيهاط مث حصههل لههو الرشههد ارتفه حجههره ،فههان
عاد إ حالتو الساب ة حجر عليو ،ولو زالت فك حجره ،ولو عاد عاد احلجر عليو وىكذا).
ا فههي كم بكونههو وجههوراط عليههو يف أموالههو مه العلههم بسههفاىتو ،وكههذا ال يتوقههل زوال احلجههر عنههو كمههو مه العلههم بههنوال سههفاىتو ،ومه
ال ههك يف احلههدوث أو الههنوال حيكههم بب ههاا احلالههة السههاب ة يف ال ههبهة املوضههوعية وير ه إ اجملتهههد يف ال ههبهة احلكميههة لههو فههر
حت ها.
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وقههال السههيد العههم( :وصههاحد ا هواىر قههدس هللا روحههو يههن اضههطربت كلماتههو يف م امههات عديههدة ،يف كه رهل مههن
احلكمني :التكليفي ،والوضعي.
ولعلو تصر نسبة ع ردة أقوال إليو كالتايل:
ت ههدال ضال ض ههررض تكليف هاط مطل هاط وت ههدال قاع ههدة الس ههلطنة مطل هاط ،والتفص ههيل ب ههني األس ههباب التوليدي ههة وغريى هها،

والتفصيل بني املتعارف وغريه وت دال ضال ضررض وضعاط ،وت دال قاعدة السلطنة وضعاط ،يعين :عدم الضمان)(.)1
ولكن قرار رأ صاحد ا واىر قد يكهون علهى التفصهيل ابلتوليديهة وغريىها ،يها حيتهاج إ مرا عهة وتهدبر أكثهر
يف كالمو.

األقوال يف النسبة بني قاعديت السلطنة وال ضرر

أقول :األقوال يف النسبة بني دليل السلطنة ودليل ال ضرر كثرية قد تبلغ الع رة:
ٔ -اهنما متعارضان
فمنهها :اهنمهها متعارضهان ،قههال يف ا هواىر( :وقههد ينهاق  :أب رن حههديث نفهي الضههرر املسهتفيض معههار مبثلهو مههن
لرب املال ،وىو أيضا معمول بو بني الفهري ني ،والتعهار بينهمها
احلديث ر
الدال على ثبوت السلطنة على اإلطالد ر
تعهار العمههوم مهن و ههو ،والل هير للثههاين بعمهل األصه اب كمها اعههلف بهو ،وال سههيرما إذا اسهتلنم منه املالهك عههن
التصرف ضرراط عليو أش رد من ضرر ا ار أو مساويط أو أقل يث مل يتفاح معو ضرره)(.)2
هامني املنبههورين
ولكنههو بعههد صههف تني رأ حكومههة ال ضههرر علههى دليههل السههلطنة ف ههال( :علههى أ رن املنسههاد مههن العه ر
حتكيم قاعدة الضرر ،كما يف مجي نظائره  -وإن كان بينهما تعار العموم من و و ،ورمبا ي هد لو نصوص مسرة
ِ ()4( )3
ار َوَال ٍّ
ض ٍّّ
بن ندب وقول الصادد عليو السالم(( :إِ َّن ا ْْلَ َار َكالنَّ ْف ِ
آث)) )
س غَْي ُر ُم َ
متعارضان أو متزامحان؟

أق ههول :لك ههن ال ههالزم أوالط تن ههير ان ت ههداف ال ض ههرر م ه الن ههاس مسههلطون يف م ههورد اال تم ههاع ى ههل ىههو م ههن ابب
التعار أو ىو من ابب التناحم؟ فإن كان من ابب التعار ر عنها إ مر ر هات اببهو ،كعمهل األصه اب الهذ
( )1الس ههيد ص ههادد احلس ههيين ال ه هرياز  ،بي ههان األص ههول ،مطبع ههة س ههيد ال هههداا علي ههو الس ههالم ،مرك ههن التوزيه ه دار األنص ههار – ق ههم،
1435ىه ،ج 5ص.281
( )2ال يخ دمحم حسن النجفي ا واىر  ،واىر الكالم ،مؤسسة الن ر اإلسالمي – قم1433 ،ىه ،ج ،38ص.72
( )3ث ة اإلسالم الكليين ،الكايف ،دار الكتد اإلسالمية – طهران ،ج 5ص.292
( )4ال يخ دمحم حسن النجفي ا واىر  ،واىر الكالم ،مؤسسة الن ر اإلسالمي – قم1433 ،ىه ،ج ،38ص.74
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ر ر هر بههو ،ومل يصهر عضههده ابملهالا كمهها قهال( :وال سههيرما إذا اسهتلنم منه املالهك عههن التصهرف ضههرراط عليهو أشه رد مههن
ضرر ا ار أو مساويط أو أقل يث مل يتفاح معو ضرره) فان ىذا شأن ابب التناحم ال التعار وإن كان ميكن
تو يهو بو و سيأيت إبذن هللا تعا  ،وإن كان من ابب التناحم و د الر وع إ مر ر اتو خاصة.
وسههيأيت الكههالم عههن كلههي اللههط احلاصههل لههد بعههض األعههالم يف بعههض املسههائل بههني ابا التهناحم والتعههار إذ

أدخل هوا مسههألة م ههن ابب الت هناحم يف ابب التع ههار فر ع هوا إ قواعههد األخ ههري أو مر ر اتههو م ه ان الههالزم الر ههوع
ملر ر ات األول.
التفصيل بني التوليدية وغريىا
ومنها :األقوال اليت ن لها السيد العم وأمهها التفصيل بني التوليدية وغريىا.
قههال يف ا هواىر( :فههيمكن أن ي ههال مبن ه التصههرف يف مالههو علههى و ههو يلتههد عليههو الضههرر يف مههال الغههري مههثال
بتوليديههة فعلههو  ،يههث يكههون لههو فعههل وتصههرف يف مههال الغههري وإتههالف لههو يتولرهد مههن فعلههو فعههل يف مههال الغههري  ،ال
تلههل( )1خاصههة بههال فعههل منههو  ،وخصوصهها مه زيدتههو بفعلههو عمهها حيتههاج إليههو وغلبههة ظنههو ابلسهراية  ،وقاعههدة التسههلط
على املال ال ت تضي واز ذلك وال رف الضمان احلاصل بتوليد فعلو.
نعم لهو كهان تصهرفو يف مالهو ال توليهد فيهو علهى الو هو املنبهور وإن حصهل الضهرر م هارز لهذلك مل مينه منهو  ،ورمبها
مر لنا يف
كان فيما ذكرز ساب ا من مسألة الضمان بتأ ي النار يف ملكو إشارة إ ذلك  ،فال حظ وامل  ،بل ر
غري ذلك مالو نف يف امل ام  ،وهللا العامل)

()2

التفصيل بني قصد اإلضرار وغريه

ومنههها :التفصههيل بههني قصههد اإلضهرار وغههريه كمهها اسههتظهره الههري ( :وأمهها األخبههار الدالههة علههى نفههي اإلضهرار يف
هار ،فمه قصهور سهند بعضهها وعهدم مكافأتهو ملها مضهى ،ميكهن لهها علهى مها إذا قصهد املالهك ابلتصهرف
ملهك املض ر
اإلضرار دون دف احلا ة ،كما ي عر بو بعض تلك األخبار)(.)3
ومنها :التفصيل بني الضهرر الفهاح وغهريه كمها اختهاره كفايهة األحكهام( :وي هكل ىهذا احلكهم يف صهورة تض رهرر
ا ههار تضه رهرراط فاح هاط ،نظ هراط إ مهها تضه رهمن األخبههار املههذكورة عههن قريههد مههن نفههي الضههرر واإلض هرار ،وىههو احلههديث
العامههة املسههتفيض بيههنهم ،خصوص هاط مهها تضه رهمن األخبههار املههذكورة مههن نفههي اإلض هرار الواق ه يف
املعمههول بههني ر
الاصههة و ر
( )1التلل.
( )2ال يخ دمحم حسن النجفي ا واىر  ،واىر الكالم ،مؤسسة الن ر اإلسالمي – قم1433 ،ىه ،ج ،38ص.75- 74
( )3السيد علي الطباطبائي ،ري املسائل ،مؤسسة الن ر اإلسالمي – قم ،ج 12ص.363
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املضار)(.)1
ملك
ر

التفصيل بني املعتاد وغريه

ومنها :التفصيل بني املعتهاد وغهريه ،وقهد أشهار إليهو يف التهذكرة( :ولهو اذهذ داره مدبغهةط أو حانوتهو ،بهنطة حيهث ال
يعتههاد ،فههان قلنهها ال مينه يف الصههورة السههاب ة فهنهها أويل وان قلنهها ابملنه فهنهها حيتمههل عدمههو الن الضههرر ىنهها مههن حيههث
()2

التأذ ابلدخان والراحية الكريهة وانو أىون ،وكذا الب ث يف إطالة البناا ومن ال م وال مر)
ولي ال صد حت يه احلهال يف تعهار أو تهناحم ال ضهرر مه النهاس مسهلطون ،إمنها امل صهد االسهتعانة مبها ذكهروه
ىنالك لت ي احلال يف مسألتنا وىي نسبة أدلة العناوين الثانوية م مثل (احلجيهة) و(املر يهة) وانهو لهو كهان نيهل
امل ههر ر ر (م ههن ،الف ههة العام ههة ومواف ههة الكت ههاب وال هههرة ..اع) عسه هراط فه ههل يسه ه ط ع ههن املر ي ههة وينت ههل للم ههر ر
الالح ؟ أو إذا تعسرت كل املر ر ات فهل ينت ل للتهيري؟ فان حت ي احلال يف رافعية ال ضرر وال حرج لألحكهام

الوضعية الف هية كالضمان يف املسائل الساب ة وحنوىا ،يعني على الت ي يف رافعيتهها لألحكهام الوضهعية األصهولية
كما سيأيت تفصيلو إبذن هللا تعا .
وسههيأيت الكههالم عههن اللههط احلاصههل لههد العديههد مههن األعههالم يف بعههض املسههائل إذ أدر وىهها يف ابب التعههار
ور ع هوا إ مر ر اتههو م ه اهنهها مههن ابب الت هناحم والههالزم الر ههوع إ مر اتههو و امعههها ت ههدال األىههم علههى املهههم،
وسيأيت اهنم عدوا احلكومة من مستثنيات ابب التعار م اننا نر اهنا ارية يف ابب التناحم أيضاط .فانتظر
إلفات :ان العديد من املصطل ات األصولية أو الف هية اهلامة اليت اشهتهرت عهن الالح هني لصهاحد ا هواىر،

جنههدىا يف ا هواىر ،مثههل مص هطلر األسههباب التوليديههة الههذ اشههتهر بههو املههريزا النههائيين فانههو قههد ذكههره ا هواىر ،وقههد
سب ت عبارتو ،ومثل مصطلر احلكومة الذ اشتهر بو ال يخ فانو مو ود يف ا هواىر أيضهاط امها بعنهوان (الت كهيم)
كما سب ت عبارتو أو بنص مصطلر (احلكومة) يف مورد واحد من ا واىر(.)3
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
ال ِيف ب ٍّر وَال ََب ٍّر إَِّال ِِبَْن ِع َّ ِ
صنُوا أ َْم َوالَ ُك ْم
قال رسول هللا صلى هللا عليو والو وسلمَ (( :ما َىلَ َ
ك َم ٌ َ ّ َ ْ
الزَكاة َح ِّ
ِ
ضا ُكم ِِب َّ ِ
اب الْبَ ََل ِء ِِب ُّ
لد َع ِاء)) (مستدرا الوسائل ،ج 7ص.)7
لص َدقَة َوُردُّوا أَبْ َو َ
ِِب َّلزَكاة َو َد ُاووا َم ْر َ ْ

( )1احمل السبنوار  ،كفاية األحكام ،مؤسسة الن ر اإلسالمي – قم ،ج 2ص.556
( )2العالمة احللي ،تذكرة الف هاا ،ط ال دمية ،من ورات املكتبة املرتضوية إلحياا اآلاثر ا عفرية ج 2ص.414
( )3قههال يف ا هواىر( :وقههال عفههر ابههن دمحم عليهمهها السههالم ((الت يههة ديههين وديههن آابئههي  ،وال ت يههة يف ثههالث  :شههرب املسههكر واملسههر
على الفني وا هر ببسم هللا الر ن الرحيم)) وأنت خبري ب صوره عن احلكومة على أدلة الت ية من و وه).
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