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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، والصبلة والسبلم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(218) 

 االستدالل بـ)ال ضرر( على أبواب ثالثة
وقالد سالالبع  عالال   ،املرجحالالات إاتبالالارر عالن ن مرجحالات ابب الزالالماحم اتبالالورر وأخالرع يعالال  عالالن األكلالة علالالى  لالال  أ  الكالبلم ررة يعالال  عالال

قفصالاليم مالالا إب ن هللا قعالا  الكالبلم عالالن املرجحالالات الةبوقيالة وقالالد لصالالاللنا الكالبلم عالالن  عكالالها وأوجالم  الكالالبلم عالالن  عكالها ا خالالر، وسالالي   
ت وىي السرية الععبلئية وقكلمنالا عالن  عال  األكلالة علالى ح يزهالا  لالكم مطلالع  عي، كما أشر  إ  احدع األكلة على  ع  املرجحا

 .أو على ح ية أقسام خاصة منها
وسيع  الكبلم خبلل ىذا اللهر عن )ال ضرر( ابعزباره من أكلة الرتجيح يف ابب الزماحم، ولكي يكون البحث أعالم لائالدة وعالول  

ــرارا وا الا َضـراار)) صاللى هللا عليالو والالو وساللمان قولالو   روايالة صالحيحة اإلسالالناك أو معزالنة اإلسالناك لالدع الالبع ، كمالالا الالوارك يف (1)((الا ضا
وأوسالطها  ،واثلةهالا   يزطالرإ إليالو أحالد ليمالا وعلالم رتالم أ يزالو ،على أ الواب اتبلاتالة أو الا معهالوك لالدع الفعهالا  ، ميكن االسزدالل  وسي  

  ينهما  
 االستدالل بال ضرر على خمتلف مسائل الكقو

( علالى مبالى –أيكالار  رر يف خمزلف أ واب الفعو كدليم على رلال  احلكالم اللالرعي )أو إاتباقالو وجعلالواالسزناك إ  ال ضالباب األول: 
واوزعا مالا إ  البالدل االضالطرار  وىالو  نيو ل  مةالم االسالزناك إليالو لعالدم وجالوب الصالوم الكالرر  وعالدم وجالوب العيالام أو الركالو  الكالرري

ار أو حالالع عالالاجمار، احلالالاكم اللالالرعي، إ ا   ينفالالع عليهالالا مزعنزالالال  يالالدأو الطالالبلإ اجللالالوو واإلميالالا .. وكاالسالالزناك إليالالو يف جعالالم الفسالال   يالالدىا 
ومنهالالالا  إليالالالو،االسالالالزناك ليهالالالا  ان ىنالالالاس مسالالالائم لعهيالالالة ىامالالالة ميكالالالن أيكالالالار، ولالالالو علالالالى  عالالال  املبالالالا  يف ال ضالالالرر،  ووكالالاليفوأشالالالباه  لالالال  

عالدم جعالم اللالار  لناقليالة املعاطالاة للملال  وعالبلر العمالار، إ  قد يسزدل  بل ضرر علالى إلالاكة املعاطالاة امللال  الالبلعم  الدعوع ان  (2)املعاطاة
 الالم جعالالم سالالببية  ا اللالالار مالال عبالالارة أخالالرع  إلاكإلالالا اإلابحالالة أو امللالال  املزملالالمل ضالالرر  للالالم  عله ،وال ضالالرر وال ضالالرار يف اإلسالالبلم ضالالرر   

آخر  إلمام الناو ابللفال  عنالد إراكة وعالم لو لعط، و وجو  منلئ للحكم وليس  ليار ، وىذا مبين على ان ال ضرر املعاطاة للمل  البلعم
 ي   حبث  ل  أخذار وركار يف املعاطاة إب ن هللا قعا .ساملل ، ضرر  عليهم أو ىو موجب للعسر واحلرج. و 
 االستدالل بو على مرجحات ابب التزاحم

)ال ضالالرر( إلاتبالالات مرجحيالالة  عالال   ابن يسالالزند إ  –وىالالو  الالم الكالالبلم  –يف ابب الزالالماحم  إ  )ال ضالالرر(االسالالزناك البــاب الينــا : 
حزمالالالم األ يالالالة، والرتجالالاليح  عالالالوة االحزمالالالال رتالالالم ضالالالعف املرجحالالالات ابعزبالالالار ان عالالالدم اعزبالالالاره مرجحالالالار ضالالالرر ، و لالالال  مةالالالم )الرتجالالاليح م

الال  دل لو ع  ما  ماالكرر إ  يفوالت هب ووقرجيح ما ال  دل لو على ما لو البدل ألن يف عكس ،احملزمم المالا لالو ع   س  ك  جيح وكالذا قالر  ،س  ك 
  املكلالف  الني النهالي عالن إ  لو خالريال  ؛الكرر وأنال ليولات ليو آالز خري  أنال  عن املنكر اسزناكار إ  نياألسبع لرضار من الصبلقني أو النهي

مالا  لاوالولغالد لكةريار ما يفوقو األمران  اما اليوم للفرض ان لو أتجيلو وان املكلف كةريار ما يؤجم، واما ا اثويهااملنكر اليوم أو تدار لاخزار 
نالار الزكليالف للاليكن عليالو معيال المزةالال لمالاكام ا ن مسالزعدار  ،أكةر الذين ميوقون قبلو وما أكةر الذين يزهاووون وخيدعهم اللاليطان الحعالار 

الالال ان ضالالال يك أكةالالالر أىالالالم احمللالالالر مالالالن مالالالا مكالالالمووو )وقالالالد ورك  ،لزةبيطالالالو مزسالالالعار مالالالن الوقالالال ريال لاخزالالالار الغالالالد لالالالان اللالالاليطان  الالالد إ  لالالالو خ 
، واقـارااغاـ))( والزسويف ، واَغناـا ا قـاْبـلا قـاْقـَر ا َِكا ، واَصحَّتاكا قـاْبلا ُسـْق بااباكا قـاْبلا ىاراَمكا ، اْغتاَنْم َخاْساً قـاْبلا َخاٍْس: شا كا قـاْبـلا ُشـْلَلكا
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، َيا أاابا ذار ٍ  يااتاكا قـاْبلا ماْوَتكا هُ قاَإنَّكا َبيـاْوَمكا والا  ،َإَيَّ ا واالتَّْسَويفا ِبَاماَلكا  ،واحا  .(1)((ْستا ِباا بـاْعدا
 االستدالل بو على مطلق احلجج

الا ))، يف اإلاتبات والنفي، كالعول ابن جعم ح ية خن الفاسالع ضالرر  ومطلع احل كاالسزناك إ  )ال ضرر( يف الباب الينالث: 
ْســالا َ  َْْ ــرارا واالا َضــراارا ْل ا ليسالالزفاك مالالن ال  وال ضالالرار، ال ضالالررالعالالول ابن عالالدم جعالالم ح يالالة الظالالواىر ضالالرر  و   الالم ولالالوإ  لالال  (2)((ضا

إولالا  احل يالة، وكالذا العالول ابن عالدم جعالم ح يالة خالن الةعالة، أو عالدم جعالم ح يالة مطلالع الظالن  ،ضرر،  نالا  علالى اوالو منلالئ للحكالم
، ال ضالرر وال ضالرار، واوالو أمالور ضالررية و عالدم جعالم ح يالة قالول املفكالول و...على االوسداك، أو عالدم جعالم الزرييالري لالدع الزعالارض أ

امالا األول للزفويزالو مصاللحة أقر يالالة رأ   ميكالن االسالزدالل  البل ضالرر علالى كالبل طالريف جعالم ح يالة قالول املفكالول وعالدم جعالم ح يزالو الم 
د األعلم للواق  وإيعاعو يف املفسدة  نفس العدر من إقبا  املفكول، واما الةالا  لئليعاعالو يف احلالرج  الم يف الكالرر علالى مالا  ينالاه يف )قعليال

 كول(.األعلم وح ية قول املف
 مث ان االسزدالل  بل ضرر على الباب الةالث موقوف على حبث أمرين 

 األمر األول  مشول ال ضرر للعدميات.
 األمر الةا   مشولو لؤلحكام الوضعية.

 ما يناسبو  ا العديد ممن قطرإ من الفعها  لال)ال ضرر( لذل  لسنسزعني ما  كروه ىنال  لبحث الباب الةالث م  قطويره أو قغيريهموقد حبةه
 ىل يعم  )ال ضرر( األحكا  العدمية وينشئ الوجودية؟

 األمر األول  ىم يلمم ال ضرر العدميات؟
 وكما سبع لان عدكار من الفعها  حبةوا  ل  يف ضمن  ع  املسائم 

ه أو قلف  أموالو )لعدم قالدرة احملبالوو العبلمة املامعا  يف  لرع الوصول واحملعع النائيين املسائم الزالية  لو حبس حرالار ل  ع عبد طرحلعد 
  ان عدم ضماوو ضرر  وال ضرر وال ضرار؟ لزكون ال ضرر منلئو للحكم وىي إعلى حفظها وىو يف احملبس( لهم يكمن احلا س اسزناكار 

 .-األحكام الوضعية ويف  املةال جمم  االسزناك لبلضرر يف العدمياتوال خيفى ان  ،؟ و ل  خبللار للملهور العائلني  عدم الكمانالكمان
أقول  وقطوير املةال  ابن الظا  لو س ن  ريئار )وما أكةر الس نا  املظلالومني يف احلكومالات اجلالائرة( لالبل شال  ان احلالاكم وكالم مالن 

عالو لكالن ىالم ىالو ضالامن ملنال ،لزعميالرلسالزحع م...( آمث  الم و واجلالبلك و على املظلوم )كالعاضيأو قنفيذه احلكم إصدار وق  يف سلسلة 
 ؟أو شبو  ل  اليت حرمو منها لو كان طبيبار أو رجرار أو ممارعار 

 لمات ولدىا أو لزح قفص طائر لطار )أقول  حع إ ا   يهيال و(.. وسز   أمةلة أخرع تدار إب ن هللا قعا . لوا ما لو حبس شاةر وكذل  مةال 
 ىل احلكم الوجودي وعد  احلكم ضدان ال اثلث هلِا؟

 ممالا  مالاث يبزين على معدمة ىامة وىي  ىم ان احلكم الوجوك  وعالدم احلكالم ضالدان  مالا اثلالث أو ال؟ والظالاىر ا مالا وقنعيح ىذا البح
 اما احلكم الوجوك  للو ضد ىو احلكم العدمي و ما وعي  وىو عدم احلكم. ،ان احلكم والبلحكم مزناقكان ال اثلث  ما  اثلث؛  ياوو

ابحالالة وابحلليالة، إ  اإلابحالالة ليسال  عالالدم احلكالم  الالم ىالي احلكالالم ابجلالواع أو لعالالم ىالي السالالماح أو وميكالن الزمةيالم للحكالالم العالدمي ابإل
 .واإل ن واجلواع لطريف الفعم والرتس، وكذا حلية أكم املذكى لاوو ليس عدم احلرمة  م ىو حكم ابلسماحابلنسبة إرخا  عنان العبد 

ا النَّاُس وااّللََّ )) صلى هللا عليو والو وسلمويؤكد  ل  ويوضحو قولو  ٍء يـُقار َُبُكْم َمنا اْلْانََّة وايـُبااَعدُُكْم َمنا النَّـاَر َإالَّ  ماا َمْن شايْ  َيا أايُـّها
ـُتُكْم عاْنـُو... واقاْد أاماْرُتُكْم َبَو واماا َمْن شايْ  يـْ م  لالبل يوجالد شالي  ال حكالم ليالو  ال (3)((ٍء يـُقار َُبُكْم َمنا النَّاَر وايـُبااَعدُُكْم َمنا اْلْانََّة َإالَّ واقاْد نـاها

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين  كلها أحكام اما وجوكية أو عدمية. لزد ر وللبحث قزمة وصلة ل وزظر.
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ٍر قاْد باَقيا الا ياْدَري ماا))  عليو السبلم الصاكإقال اإلمام  ُِ ُ َقيَو واُع ْؤَمُن بـاْْيا خماااقـاتـاْْيَ: ذاْنٍب قاْد ماضاى الا ياْدَري ماا صاناعا اّللَّ ُِ  اْل
اَلكَ ياْكتاسَ  ها ِا اَئكاً واالا ُيْصَلُحُو َإالَّ اْلْاْوفُ  ،ُب َقيَو َمنا اْل  (.344حتف الععول  ص) (( قـاُهوا الا ُيْصَبُح َإالَّ خا


