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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
((ٕٔ9) 
 عدم جعل حجية االستصحاب والسرية و... ضرري  

ال ضببرريف يف لطلببب  احل ببث، يف االببببات والنفببي، لبببال ول ابن  عبب  ح يبببة خببب  ))االسبببدناىل إ  البةةاب اللالةةةث: ))سبببب  تتمةةة: 
مِ ))الفاس  ضرري و ْسَلا  : النماذجونضيف لن  يف2))يفيف1))يفيفالا ضارارا واالا ِضراارا ِف اْْلِ

 امللكيبة والوو يببةى اسدصبراب علبب ،ان عبدم  عب  ح يبة االسدصببراب ضبرري، ألن قبوام حيباة اتدمبب  واندظالبو يف  بورة ال ب 
وغريىا وال خير ون عنو عاىلة إال لدى قيام الارات العبدم أو و بوىل هببهات قويبة،  والصداقةاأللانة والعداوة ولذا اسدصراب والعدالة 

 .نوعيابخدالل نظام املعاش ال فعدم  ع  ح ية االسدصراب لدى ف د الدلي  وااللارة، لطل اً أويف اجلملة لو ب للضرر ال طعي
 الدررديية، ضرري.الو وبية و  ولنها: ان عدم ال اءة يف ال بهة

 بلى هللا عليبو والبو ولنها: ان عدم ح ية السرية الع الئية يف خمدلبف أببواب األ بول والف بو، ضبرري... وىكبذا فهب  ي بم  قولبو 
 ية ال ضبرر لححكبام الو وىليبةىذا لا مل جند َلن حبثو ل  انو ينبغبي حبثبو بنباء علبى لببئ لن ب  ؟ذل  للو يفيفالا ضارارا واالا ِضراارا ))وسلم 

 .وانو ى  ين ئ األحكام األ ولية أيضًا؟
 االستناد إىل ال ضرر للقول ابحلقوق املستحدثة و...

أقبول: حببذ إذا مل يهيل بويف.. وسبدثل ألثلببة أخبرى غببداً ))ولبذل  لثللبوا  ببا لبو حبب  هبباًة فمبات ولببدىا أو فبدط قفب   ببائر فطبار ))سببب  تتمةة: 
 :يف3))يفإبذن هللا تعا 

وحببببدوث حبببب  ))ال ضببببرريف يف ال ببببول  لكيببببة األرض ابلدر ببببري، بببببدعوى ان عببببدم حصببببول امللبببب  ))ولنهببببا: انببببو قببببد يسببببدند إ  
، إضبافة إ  انبو علبى لببئ لبن يبرى انبو ال يصبط عرفباً  ضبرر أي ألبر لبانل عن املل  إ  احلب  يف االخدصاص ف طيف ضرري؛ فان الدنول 

 لن ىذه اجلهة أيضًا.بي  احل  وهبو ذل  لن أحكالو، فانو ضرري 
 ولنها: ان عدم  ع  ح  الطب  والدثليف واالخرتاع وهبهها، يف األعراف اليت تراىا ح ًا، ضرري، وىو واضط.

ت ليبديف ضبرري، إذ ال  عبنلكبن املطلب  علبى املسبائ ، ))للم دهد املد وي ب  حذ لغري اتدهد  ءولنها: ان عدم  ع  والية ال ضا
  دهاىلاً لطل ا، ابلعدىل الكايف، ب  ال يو د حذ العدىل الكايف لن املد وي لنهم.يو د عاىلة قضاة جمدهدون ا

وديكببن الدمثيبب  للركببم العببدلي اباابحببة الببا احلكببم الو ببوىلي فلببو ضببد ىببو احلكببم العببدلي و مببا ن ببي  وىببو عببدم احلكببم. ))وسببب : 
 وحت ي و يف ضمن لطالب: يف4))وابحلليةيف

 ينية أو االستلزام؟ما العإ (5))العَلقة بني الوجود والعدم
يكبون نفب  الو بوىل أي يكبون ىبو الو بو قبد ان العدم قد يسدلوم الو وىل ويسددبعو وقد يكون الزلاً لو، ب  وقد ي بال ابنبو األول: 

 وديكن االسد هاىل لذل  أبلثلة تكوينية واعدبارية:  ،واالسم اآلخر لو
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و عبني الظبالم، بنباء علبى انبو ألبر و بوىلي ألىللبة علميبة ون ليبة لنهبا فمنها: يف الدكوينيات: ان الظالم ىو عدم النور فعدم النور ىب
ةِة واالنْةور)) عليو السالمقول االام الس اىل  َا تةاْعلاةُم واْزنا اللْْلما اَا فانبو ال يع ب  البوزن لحلبر العبدلي، فيكبون الظبالم وىبو  يف1))يفيفُسةْبحا

 م وىبو عبدلي عبني عبدم النبور وىبو عبدلي أيضبًا.و وىلي عني عدم النور وىبو عبدلي، والبا بنباء علبى ان الظبالم عبدلي فيكبون الظبال
 يف2))فدثل 

و بوىلي  بدقاب ابحلمب  ألبر ولنها: يف االعدبارايت: ان عدم إلرام زيبد لضبيفو وعبدم احرتالبو ىبو بعينبو إىانبة لبو، فااىانبة وىبي 
 لو فانو إىانة بنفسو.احرتالًا عدم إلرام زيديف ولذا عدم ال يام ))ال ائ   دق ح ي يًا على العدلي 

اا الق، لكنو ل ك  إذ بناء على ان اا الق ىبو عبدم ال يبوىل ىو لنها: يف األ ول: ان عدم الد ييد يف املوضوع ال اب ، بنفسو و 
 د عينو. فدثل ي، وبناء على ان اا الق مج  ال يوىل فهو و وىلي ولي  عدم الد يأي مها امسان ملسمى واحد فالعدلي ساوى العدلي

 ولنها: ان عدم الرقية ىي احلرية بنفسها أو ىي أمسها اآلخر.
 هل يشمل ال ضرر احلكم العدمي وعدم احلكم؟

ال ضبببرريف ي بببم  احلكبببم الو بببوىلي الضبببرري فريفعبببو ببببال لبببالم، ولكبببن ىببب  ي بببم  احلكبببم العبببدلي الضبببرري فين بببئ ))ان اللةةةا : 
لبورىل البربب ببني األعبالم يف البول ال ضبرر  أو با عبداوقب  لبا لبة الو وىلي؟ واألهك  لنو انو ى  ي م  عدم احلكبم؟ فههنبا ألبور لال

 ااابحةيف فاهنا على أقسام لاللة:))وديكن الدمثي   ا مجيعاً بب ، ا وعدلو
 َوعان لَلابحة االقتضائية

 ااابحة االقدضائية، وىي على نوعني: -1
واز وااابحة شاهئ لبن تبواحم ألبرين و بوىليني، وديكبن األول: لا لاناب لدواحم لاللي املصلرة واملفسدة، فهي حكم و وىلي ابجل

 :ولنهبا ،ن يكبون لباراً ال قا بداً أ :لنهبا ،ة األلب  لبن الثمبرة املددليبة علبى الطريب  ب بروطة فان ال ارع أ باز للمبارل الدمثي  لو حب  املارل 
 املالك، فهذه إابحة اقدضائية.وذل  لدواحم لاللي لصلرة املارة ل  لفسدة  ؛وغري ذل  ،وان ال يُفسد ن ال حيم  لعوأ

الصبالة فيهبا والنبوم فيهبا  لبن  برة ح ببو مجب ٌ لبا  برل  وحسببونظريىا إ ازة ال بارع املبرور يف األراضبي الكببار اململولبة للغبري، بب  
 رفعها. ة.. ففي ل  ىذه املوارىل ااابحة جمعولة لل ارع، ولي   ع  عدم احلرلة أوأيضًا، لدواحم لصلرة املالك ل  لصلرة املارل 

لكن لب  و بوىل املبان ، فبكذا لبان املبالك ببال لبان ،  عب  ال بارع  ،الثاين: لا لاناب لكون ال يء ذا لالك للوم لصلرًة أو لفسدةً 
الو وب أو احلرلة، لكنو حيب رأى و وىل املان  عبن الو بوب أو احلرلبة  عب  اجلبواز، فهبو اقدضبائي إذ ىبو ل دضبى ا دمباع امل دضبي 

 ة ل  املان  عن الواليدها.ل  املان  أي املصلر
لكبن حيبب  ،لو بد ويو ال ارع لباهرة النساء يف ههر رلضان بعد لنعو الساب  الكاهف حترديو الساب  عبن لفسبدة فيبووقد ديث  

ياِم الرَّفاُث ِإىل)عن الواليدو أابحو ال ارع قال تعا :  يف3))و د لان  لاةا الصِّ ُنَّ عاِلما َِساِئُكْم ُهنَّ لِ   ُأِحلَّ لاُكْم لايةْ ْةُتْم ِلباٌس َلا باٌس لاُكْم واأَا
ِشةُروُهنَّ واابْةتةامُةوا مةا كا  ْةُفساُكْم فاتابا عالاةْيُكْم واعافةا عاةْنُكْم فاةاْ نا ابا ْتاَُونا أَا ُتْم َتا ُ لاُكةم...اَّللَُّ أاَُّكْم ُكنةْ وللبربب  يف5))فدثلب  يف4))يف تاة ا اَّللَّ

 آله الطاهرينوصلى هللا على دمحم و    لة إبذن هللا تعا .
اِلْفهُ )): عليو السالم الكاظمقال االام  ا أاقْةراُب ِإىلا هاوااكا فاخا ٌر واأاْصواُب، فااَْلُْر أايْةُهما يةْ ا خا َا أاْمرااِن الا تاْدِري أايْةُهما ِإذاا مارَّ ِب  ؛ فاِِنَّ  وا

                                                             

 .111دمحم بن عمر الك ي، ر ال الك ي، لؤسسة الن ر يف  العة ل هد: ص يف1)
 ألرين أحدمها عني اآلخر أو الزلو. فددبر ار امسان ملسمى واحد وليسلو وه: لنها: انو قد ي ال ان الظالم وعدم النو  يف2)
 لفرارىم عن الدين، أو وقوعهم يف لفسدة املخالفة لثرياً..  يف3)
 .121سورة الب رة: آية  يف4)
 إذ لعلو لن تواحم املصلرة واملفسدة. يف5)
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ِلريا الصَّ   يف.331حتف الع ول: ص)) يفيفوااِب ِف ُُماالافاِة هاوااكا كا


