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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٕ9) 

 للشارع فريفعه ال ضرر العدم بقاًء مستند  
ألن الااادعدم األ" د عباارة عاان عاادم  -ناائي:  ووععااون أنل العاادم وإن ن يسابند وساام هاادوإ وافهوااه إ  ال ااار ، وقاال اققاال ال

إال أنله وسم البقاء، اسبند إ  ال ار ؛ ألن اا هو ادلالك لبعللل النلهي هانف  دأن ال  -وجوع عللة الوجوع، ال عن وجوع عللة العدم، 
، هو ادلالك  وازيد توضيحه  ان العدم ادلضاف له حصة  (1ولصلحة إسناع العدم إ  ال ار ، مملا ال تنفع يف ادلقام...(تفعلد، ال الكفل

اسبنداً إ  الفاعل، وكونه اضااااً ضضااابه إ  الفاعال وللقاهال أيضااً إل يقاال   العدم وسم البقاء ولذا أاكن ان يكون (2وان الوجوع
 قاهل. ااعل والضمان ابعلَّل   عدم جعل ال ار  للضمان اثاًل اال ار 

( توضايحه  ان  اكياف يبعلال هاه  ،والاكك عادم   (أتارك الفعالويعا:  (ال تفعالووقوله  ولبعللل النلهي هانف  دأن ال تفعالد، ال الكافل
يف  قاد  سارإاألار؟ واجلواب  انه عدم اضااف أو اقياد لاذا يصال تعلال األاار هاه ألن لاه حظااً اان الوجاوع، وهوجاه آخار وساي   اناه 

(  ان القاادرة تبعلاال ابلطااراني اعاااً والوجااوع والعاادم( ه ااكل اباازاان وابساااو: ضاام ل ال يعقاال ان يكااون قاااعراً علااى الفعاال إن إشااكال ٍن:
اأو ا   على الفعلغري قاعر على الكك ووإال لكان رلبوراً  إلياه( كماا ال يعقال ان يكاون قااعراً علاى الاكك غاري قااعر علاى الفعال ووإال   ً لج 

إليه( وادلخاطم هاوال تفعال( أو واتارك الفعال( حياه اناه قااعر علاى الفعال وألناه ركان ان ي ارب ادلااء   ً لج  على الكك أو ا   لكان رلبوراً 
كل ان أاعل وال تفعل وأشرب وال ت رب، اهذا حال العدم الفعلاي هاثاًل( اهو قاعر على الكك ووهو عدم شرب ادلاء( اصل خطاهه 

امقادور اعلاه وال  ،قادور ا ن لسنساان أو اطلال ادل ارل  لاي  مأو اطلال السااهل ااناه  ادلسبقبلي، عك  العدم األ" و  ه، إل ادلاضاي ترك 
 اا اضى وقبه ولزم أجله.

( ان الكفل أار إجيايب والكك سليب، نظري اا قالوإ عان الصاوم اناه كافل  الانف  عان ادلفطارات أو تارك  والفرق هني وال تفعل( ووالكفل
 .أو حىت اع نية ادلفطر وعون ان يقع انه( حىت اع عدم النية الصوم اع تركه ادلفطرات ري لو كان هو ادلدار لصدقادلفطرات، اان األخ

 ال عدم احلكم د  جواب النائيين: احلكم ابلعدم مستنِ 
البقاااء،  ن يراعااه مملااا ال تنفااع يف ادلقااام، ااامنل العاادم وإن كااان قاااهاًل ألن تنالااه يااد اجلعاال وساام وأجاااب ادلااري"ا عاان للاا  هقولااه  و

ااال اعا   -ال وضاعاً علاى حالاه، وال راعاًا،  -ال ار ، أو يبقيه على حالاه،  ن ككام هعادم الضامان؛ إال أنلاه لاو ن يبعللال هاه اجلعال، 
 ألن يكون اسبنداً إ  ال ار .

وأاا إلا ن يكن هناك جعل أصاًل، ااال  وهعبارة أخرن  لو كان احلكم اجملعول هو عدم الضمان املا ن   انه الضَّرر لقلنا ابرتفاعه،
 .(3و(لي  رلعواًل ال يسبند إ  ال ار ركن أن تكون دقاعدة ال ضررد حاكمة على اا لي  رلعواًل، امنل اا 

إ  ال اار  وهاو الاذض اضاى اناه يسامى ابحلكام العاداي، عون عادم جعال احلكام؛ ااان  اسابند   (جعل عادم احلكاموواحلاصل  ان 
 .؟انه ال وضعه وال راعه اكيف يسند إليه( كان اعناإ  جيعل احلكمال ار  نقول  و

ااان ابب السااالبة ابنبفاااء ادلوضااو  إل ال يوجااد  اااثاًل،كعاادم جعاال الضاامان   ،وعليااه  اااال ضاارر ال تكااون حاكمااة اااع عاادم جعاال احلكاام
 صلة سب   غداً إبلن هللا تعا . قد  سرإولكالاه  –لرياعه هال ضرر  (ال حكم سليب وال حكم إجيايبوابلعدم حكم حكم ابلوجوع وال 

                                                             

 .181ها ص1421، 1ال يخ اوسى النجفي اخلوانسارض، تقريرات وه ادلري"ا دمحم حسني الغروض النائي:، قاعدة ال ضرر  ط (1و
 ادلطلل، وااا األ"  اال ركنه جعله؛ لسْبقه. خالااً للعدم (2و
 .181-181ها ص1421، 1ال يخ اوسى النجفي اخلوانسارض، تقريرات وه ادلري"ا دمحم حسني الغروض النائي:، قاعدة ال ضرر  ط (3و
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 للبحه الساهل، غفلنا عنها حينها، الن ر ذلا ا ن. تبمةمث انه هقيت : تتمة
 هل يرفع ال ضرر مرتبة التنجز والفعلية أو أصل احلكم؟

، واياه  ان الضارر اأو انهما انه قد يبوهم ان وال ضرر( يراع ارتبة البنجز أو الفعلية اعه، عون أصل احلكام، ألن الضارر ين ا  انهاا
اتهعاة  –زهاا واعليبهاا اقا  هبنجل ال  –وحياه ان األحكاام  نفساها  ،االك واقعي قاائم ابدلبعلَّال، وهاو افسادة واقعياة اان ارتباة الثباوت

أوجام دلصالحة اياه،  قادقات لاذل  ااان الضارر الاواقعي راااع للحكام الاواقعي، هعباارة أخارن  ان الصاوم ااثاًل دلصاحل وافاسد يف ادلبعلَّ 
ل أكثاار  ان الضاارر إلا كااان ياااملا "اهبااه افساادة الضاارر ارتفااع أصاال وجوهااه كمااا جباات ابدلصاالحة أصاال وجوهااه ال هعاا  اراتبااه، وهبفصاا

أو  –إن تسااوو  –ااال ضارر اااا راااع للوجاوب   غالبااً علاى ادلصالحة حارم الصاوم، وإلا تسااوو إلاريل واضابحاة حينااذ: اقبضاائية، وعلياه
 وا" إن كان الضرر غالباً غلبه الزاة.للج

غري عخيل مالك احلكم عك  الضارر، ونظاري الضارر وهو ارتبة اضجبات  انوهذل  ظهر الفرق هني الضرر وهني اجلهل اان اجلهل 
 (.رفع ما ال يعلموناالضطرار واضكراإ والبقية ولذا كانت أحكاااً واقعية ٍنوية، ال ظاهرية، عك  و

وغريإ مما كاان ضارروً  ال تنجز له لرياع هال ضرر؛ إل ظهر ان ادلراو  هال ضرر أصل احلكم (ترك احلكموالقول  ان وعليه  ال يصل 
، على ان ال ضرر عام لكل اا لزم انه الضرر أض ارتبة كان ان اراتم احلكم، وإلصيص ادلراو  هاه مرتباة البنجاز مماا ن يقال وانه الكك

 .، وقد يكون احلكم أو تركه اسبلزااً دلا يسبحل العقاب مخالفبه اب الراعه له خالف القاعدةهه أحد هل مما ال وجه له، هل 
 مترينان: هل يشمل ال ضرر حديث الرفع؟

 سؤاالن مترينيان 
، الاو كاان الرااع الظااهرض ضارروً اهال يراعاه حاديه الرااع؟ وهال يصال االسابدالل علاى ؟األول  هل ي مل ال ضرر حديه الراع

ابن الكسار  –حكمااً  –ابنه كسرإ وكما لو كان يف ادلنام( ون يعلام  –اوضوعاً  – ان كسر "جاج الغري ضاان وإن ن يعلملل  ابن 
هاال ضارر ووإن كاان  الالضامان أو هاراءة الذااة اوجم للضمان، اهل يسبدل عليه ابنه يلزم ان عدم ضامانه الضارر علاى ادلالا  اريااع

أو لالنصااراف أو لغااري  ابن األحكااام الوضااعية ال ي ااملها حااديه الراااع حلكواااة ال ضاارر عليااهال  أو يقاا( هاادواً  ا اامواًل حلااديه الراااع
 ؟ ابدهر جيداً.لل 

 الضرر إذا كان على حنو الداعي، ال يضر؟
ة عداه إال أارين واقعياني، كماا هاو اقبضاى وضاع األلفااع، اادلعاالاة الضاار و   ولي  الضرر (1والثاين  قال السيد الوالد يف األصول

يرااع  (ال ضارروقاد يقاال  ان إل  ؟( اما وجه لل (5ولقيد هطلتاأو  (4و، أو ال رط اخبار(3وعلى حنو الداعي ن يضر (2وإن كان عداه
( اطلقااًا، سااواًء أكااان عاادم الضاارر ااا خولاً يف ادلعاالااة علااى حنااو الااداعي أم ال اارط أم أو لزواهااا احلكاام الااواقعي ووهااو صااحة ادلعاالااة

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين  (6ولبفريل هني الصور الثالث؟القيد، اما وجه ا
َواَل ِبَِكيٍم َمْن َرِضَي ِبثَ َناِء  ،انْ َزَعَج ِمْن قَ ْوِل الزُّوِر ِفيهِ   أَي َُّها النَّاُس اْعَلُموا أَنَُّه َلْيَس ِبَعاِقٍل َمنِ وو  عليه السالم أاري ادلؤاننيقال 

ْ َأْقَدارُُكمْ  ،اُء َما ُُيِْسُنوَن َوَقْدُر ُكلِّ اْمِرٍئ َما ُُيِْسنُ النَّاُس أَبْ نَ  ،اْْلَاِهِل َعَلْيهِ   (218حتف العقول  و ((فَ َتَكلَُّموا ِف اْلِعْلِم تَ بَ نيَّ

                                                             

 .247ص 7السيد دمحم احلسي: ال ريا"ض، األصول  ج (1و
 عدم الضرر. (2و
 أض الضرر. (3و
 الفسخ وعداه. أض إلريل هني (4و
 أض ادلعاالة. (5و
 ابدهر. اكلر يف قاعدة وال ضرر( ويف قاعدة واضقدام(، ويف اضضرار ابلنف ، واضضرار ابلغري، وغري لل  ااهنا توضل وجه كالاه  (6و


