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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
(ٕٖٓ) 

 رلالضر  اً إشكال: كما جيري استصحاب األعدام، فلتكن متعلَّق
وال يقوال) إّن موا هوو ادلوالاي  ورسن االستصولاابت العدميوة، هوو ادلوالاي لصولة إسونا  اإلشكال األصوو  ههوو)  واما 

هذا ادلعدوم إىل الشارع؛ هإّن مالاي جرسهنا أّن الفاعو  إاا اوان قوا راً علوى الفعو  ههوو قوا ر علوى الو،اي ال زلالوة، وإال لو م 
 (ٔ (رعع  يف احلراة، هيص  أن يسند ال،اي إىل الفاع  وعدم احلكم إىل الشارعأن يكون مضطراً يف الفع ، ااضطرار ادل

وحاصله بعبارة أخرى) ان حكم األمثال هيما جيوز وما ال جيووز واحود، هكموا جواز ان يقود العودم مستصوَلباً جواز ان 
هانوه  ؛العودم والعودمياتوالك لوضوح ان االستصولاب ال توتاب ابلوجوو  والوجوو ست بو  يشوم   ؛يقد متعلَّقاً لالضرر

أال عوووورى ان العقووووالع  ،يف بنوووواع العقووووالع اووووذلك امووووا ان صوووولاح زرارة األربوووود وملهووووا موووون األ لووووة النقليووووة عشووووملها مجيعوووواً 
امووا إاا شووك انووه عوودم ال وجيووة موود الشووك يف حوودو ها   ، امووا يستصوولبونبقائهووايستصوولبون ال وجيووة لوودى الشووك يف 
ُقَق اْلَسِقييَ    ، امووا ان موون الواضوو   ووول (ٕ قوود أو الأجوورى العقوود أم ال أو أجوورى وايلووه الع َْ َأْن قَيييْيْ َبِيييك لَيي فَيَلييْسَ  ََيْيْ

ِّْ َأَبداً  ُقُضُه بَِسِقٍ  آَخرَ   و (ٖ ((ِِبلشَّ ِّْ َوَلِكْن ََيْيْ ُقُق اْلَسِقَ  َأَبداً ِِبلشَّ  وملها. (ٗ ((اَل ََيْيْ
 كمق ال ضرر الالحاجلواب: استصحاب العدم حكم ِبلعدم، ومتعلَّ 

ألان نقووول) مرجوود االستصوولاابت العدميووة إىل حكووم الشووارع ابلعوودم، هووإّن اسووتمرار   فووا  وأجوواب عنووه ادلوولزا بقولووه)  
"ال عنقض" مرجعه إىل وضد العدم علوى حالوه، وعودم هور    جيوا  نقيضوه، وأيون هوذا نوا ال يكوون هنوااي حكوم أصواًل ال 

را   ووول ال ضوورر دلووا ح يكوون حكوووم ادلقووام يُوويف إا  ؛استصوولاب األعوودام هووال يصوو  قيوواس ادلقووام علووى (٘ (نفيوواً وال إ بووا ً 
او استصولاب عودم احلكوم  استصولاب العودم اوكووم بوه سوابقاً موا إأصاًل  ال نفياً وال إ با ً( اموا يف االستصولاب هولا  

 .(ٙ بعدمه اآلنواحلكم  السابق
                                                             

 .ٔٛٔهو صٕٔٗٔ، ٔادللزا دمحم حسني الغروي النائيين، قاعدة ال ضرر) طالشيخ موسى النجفي اخلوانساري، عقريرات حبث  (ٔ 
 لوال  لي   ال على النقض، هانه يستصلب العدم. (ٕ 
 .ٕٔٗص ٔهتذيب األحكام) ج (ٖ 
 .ٛص ٔهتذيب األحكام) ج (ٗ 
 .ٔٛٔهو صٕٔٗٔ، ٔ ضرر) طالشيخ موسى النجفي اخلوانساري، عقريرات حبث ادللزا دمحم حسني الغروي النائيين، قاعدة ال (٘ 
 وظاهر االم ادللزا هذا الثاين. (ٙ 
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 إشكال: عدم احلكم، حكم
سووّلمنا صوولة إسووونا  هووذا العوودم إىل الشووارع ابدلسوووازلة والعنايووة،  ن يقووال) اوووان ولووو وامووا اإلشووكال البالمووي ههوووو)  

للشووارع أن مكووم إمووا ابلضوومان أو بعوودم الضوومان؛ هووإاا ح مكووم، هعوودم احلكووم أيضووا موون أحكامووه، هووإاا لوو م منووه الضَّوورر 
 .(ٔ (يرعفد ومكم ابلضمان

كمواً عوّسووعاً، هوان اوو  موا للشووارع ان مكووم اهيوة لعووّد  حُ وميكون ان نعووّع عنوه بعبووارة أخورى وهووي) ان  شو نية احلكووم( ا
 –ال تفووى  علووى هوور ٍ  –عليووه ابلضوومان وعدمووه، لووه شوو نية احلكووم عليووه ابلضوومان، ههووو نظوول ا وواز ابدلشووارهة أو األْول 

 لهبوه، ويوّضوال ضورر والزم رهعوه جعو  الضومان واحلكوم  هُ َعوهوَ رَ  ،رضورٌ  (ٕ وعليه) هااا ل م من احلكم الش ين بعودم الضومان
ونقائضوها وادللكوات وأعودامها، هوان عودم البصور ابلنسوبة لللوائر عودم بصور وو  مول قابو   الوجوو اتالفور  بوني  أيضواً)

ه ابلعمووى وال ابلبصوور حوووا عوّسووعاً، امووا عدمووه ابلنسووبة ل نسووان القابووو  لووه ههووو صوولي  ويصوو  وصووو  فُ هووال يصوو  وْصوو
 ، ب  من ابب ش نية البصر هيه. هت م .هقر (ٖ األعمى ابلبصل ال من ابب الوص  ابلضد

 كاجلواب: فلسكن، لكن ال ضرر ال قشمله إال على قفسريه ِبدلتدارَ 
ولكّنا نقول) إّن هذا الضَّرر ال ميكن أن يكون مرهوعاً بو"قاعدة ال ضورر" إال إاا اوان مفوا  وأجاب عنه ادللزا بقوله)  

وهووذا ادلعووج مرجعووه إىل الوجووه الرابوود الووذي عقووّدم يف هقووه احلووديث، وهووو  .احلووديث أّن الضَّوورر الغوول ادلتووداراي لووي  رلعوووالً 
ألنوه لوو اريود ان عودم الضومان مرهووع  (ٗ (الذي ظهر أنّه أر ع الوجو  وال عص  الّنوبة إليه إال بعد ععوّذر اووتمالت األخور

الووذي  –ألن عودم الضومان  ادلتووداراي مون ان الضوومان رلعوول، هوال بوود ان يورا  بوو ال ضورر( رهوود الضورر مول (٘ وأريود الزموه
إمنا ال يكون ضرراً إاا اان متدارااً  ابن ضّمنه الشارع( هقوله ال ضرر أي ال ضورر مول متوداراي  –اعتعان  حكماً عوّسعاً 
اموا لوو اسوور إانع والوك   ،هلوي  بضورر جورى عداراوهلكنوه متوداراي بعاوة ال ضورر هوان او  ضورر  (ٙ أي ان الضورر موجوو 

 .ضه  انع نا   هوراً هكي  لو عّوضه ابألاثرالغل وعوّ 
بوال بعبارة أخرى) حيوث علمنوا وقووع الضورر يف اإلسوالم، اكسور أحودهم إانع اآلخور أو قتلوه أو شوبه الوك، هوال يورا  

 الضورران ليكوون منفيواً وهوو قيود التوداراي هيكوون ادلعوج   ٍ مصولِّ  ال ضرر عكويناً يف اإلسوالم، بو  يورا  الضورر بقيودٍ  ضرر)
                                                             

 .ٔٛٔهو صٕٔٗٔ، ٔالشيخ موسى النجفي اخلوانساري، عقريرات حبث ادللزا دمحم حسني الغروي النائيين، قاعدة ال ضرر) ط (ٔ 
 عدم الضمان الذي هو حكم ش ين. أي (ٕ 
 وعسمية الشيع ابسم ضد . (ٖ 
 .ٕٛٔ-ٔٛٔهو صٕٔٗٔ، ٔاخلوانساري، عقريرات حبث ادللزا دمحم حسني الغروي النائيين، قاعدة ال ضرر) طالشيخ موسى النجفي  (ٗ 
 إن ح يكن هو هو ألن نفي النفي إ بات. (٘ 
 واألول هو ظاهر االم ادللزا. –وهو عدم الضمان بدواً أو هو نف  حب  احلر وحرمانه مناهعه  (ٙ 
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مول موجوو  ولوذا صو   ا نّوهوعليوه هكو  ضورر وجود هقود حكوم الشوارع بتداراوه هكوان بتداراوه   (ٔ مل ادلتداراي مل موجو 
ْساَلمِ   القول   .(ٕ (اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر ِف اْْلِ

 )احلكم الضرري( و)الضرر ادلتدارك( :مقارنة ب  رأَ 
وجووو ، واختووار ادلعووج الووذي ارعضووا  الشوويخ عبعوواً للمشووهور وهووو ان ال ال عار هووذا هووو لكوون ادلوولزا رأى عبعوواً للشوويخ ان 

 ضرر يعين ال حكم ضررسً ههو نفي لللكم الضرري ال للضرر مل ادلتداراي.
يف معوج احلوديث الشوري  وبيوان ادلورا  منوه، وإمنوا ادلهوم البلوث عون مفوا  ا ملوة )  يف أوائ  قاعدة ال ضررقال ادللزا 

 صرف العنان إليه، هنقول) قد ااروا هيه وجوها، وقال بك  قائ ) ال،ايبية، هاألوىل
األول) إبقواع النفووي علووى حقيقتووه واووون ادلنفووي هووو احلكووم الضورري ومرجعووه إىل نفووي احلكووم الووذي يوجووب  بوعووه ضوورراً 
علوى العبوا ، سوواٌع اووان الضَّورر انشوناً موون نفو  احلكوم، اموا يف لوو وم العقود وسوائر األحكووام الوضوعية؛ أو ابعتبوار متعّلقووه  

وقوود نسووب هووذا الوجووه إىل ههوم األصوولاب واختووار  شووي نا األنصوواري  االوضووع الضَّوورري وموول  موون األحكووام التكليفيوة.
 .(ٖ (، وهذا هو ادل تار اما سنبني وجههقدس سر 

الرابد) أن يكون اناية عن ل وم التداراي، أي الضَّرر ا ّر  عن التداراي منفي. وهذا ادلعج نسبه شي نا األنصاري  ) و
"مث إن أر ع االحتمواالت هوو الثواين، وإن قوال بوه بعووض  وقوال) بعود موا اختووار  مون ادلعوج) إىل بعوض الفلوول. قودس سور 

الضوورر ادلتووداراي  من لووةل وإمنووا ادلنوو ّ  ،  حكووم الشووارع بلوو وم عداراووهل من لووة العوودم  جوورّ رر اخلووارجي ال ينوو ّ الفلووول، ألن الضَّوو
 .(ٗ (قدس سر إىل آخر االمه  "هعال

 منووا اووذا، هووال معووج حلكومتووه علووى األحكووام الثابتووة؛ وعلى أّي حووال) لووو التأشووك  عليووه ًنيوواً بووو  ادلوولزا النووائيين مث ان
وهوو الوذي اختوار انوه ادلنفوي بوو ال( يف  –إا ال جوامد بوني  حكوم ضورري(  (٘ (ألنه ال جامد بني هذا ادلعوج وادلعوج األول

والضوورر وهووو عشووريعي إنشواع ا وامد بووني احلكووم وهووو مووا  ال ضورر( وبووني  الضوورر مول ادلتووداراي( وهووو هووذا ادلعوج الرابوود إا 
 ؟ هذا.بني احلكم بقيد الضرري والضرر بقيد مل ادلتدارايوما ا امد عكويين؟ 

 قدس سرهمْاقشات مع احملقق الْائسين 
 )قد يناق  بوجو  عديدةالسابق بطوله  قدس سر أقول) لكن االمه 

                                                             

 وهو متضمن لوجو  الضرر نفسه. (ٔ 
 .ٕٕٓص ٔعوا  الآللئ) ج (ٕ 
 .ٓٓٔ-ٜٜهو صٕٔٗٔ، ٔالشيخ موسى النجفي اخلوانساري، عقريرات حبث ادللزا دمحم حسني الغروي النائيين، قاعدة ال ضرر) ط (ٖ 
 .٘ٓٔ-ٗٓٔادلصدر نفسه) ص (ٗ 
 .ٕٛٔادلصدر نفسه) ص (٘ 
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 ال َوجد القسم الثالث )عدم احلكم( -أ
ليكوون زلوو  الكووالم  (عودم احلكووم ث يف الشووريعة وهووو دان  مفصواًل موون عوودم وجوو  القسووم الثالواألول) ماسوبق ان شوويّ 

والنقض واإلبرام يف  ول ال ضرر له وعدمه، ب  ادلتلقق اما األحكام الوجو ية أو األحكام العدمية واوال النووعني حكوم 
الثالوث مون  اخلالف يف القسومواحلاص ) ان وال نقاش للملزا يف  ول ال ضرر ذلما،  وجو  أو عدم،ادلتعلَّق وإمنا وإنشاع 

 ابب السالبة ابنتفاع ادلوضوع.
َُ َلُكييْم  قتضووائي   لووة سووتة اووان منهووا إقتضووائي وال إوقوود اسووتدللنا علووى  بوووت حكووم موون الشوورع لكوو   ييْوَم َأْكَمْليي اْلسيَ

يا ِف اْلِكتياِب ِميْن َشيكْ  و (ٔ (دََُْكمْ  َولَيْسَ  ِميْن َقِضيسٍَّة   و (ٖ ((ةٌ ٍء ِإالَّ َوِفسيِه ِكَتياٌب َأْو ُسيَّ  َميا ِميْن َشيكْ   و (ٕ (ءٍ  ما فَيرَّطْْ
ْْيُه لكيم  و (ٗ ((ِإالَّ َوِهَك ِفسَها َحَّتَّ َأْرُش اخْلَْدشِ  ٍء ُمْطَليٌق َحيَّتَّ ََيِرَد ِفسيِه  ُكيُّ  َشيكْ   و (٘ ((َعَفا َلُكْم َعْن َأْشَساَء َرْْحَيًة ِم

ىل موا اسوتدللنا بوه علوى إسوبق، إضواهة  موا هراجود ،بوه شو نه التشوريد هيموا يصول  لوه نطوقٌ  واّن سكوَت َمن اوان (ٙ ((نَيْهكٌ 
ٍُ ُمْسيِلم  خصوص حكم الشارع ابلضومان أو حكموه بعدموه،  ثو   يَوى َحيق  اْميِر اً عون هوان مون حوب  حورّ  (ٚ (( لِيََالَّ ََيتيْ

حووق وال يتوووى أي ال يضووّيد  ،ضووّيد حقووه  ون شووك وهّوهتووا عليووه هانووه يصوود  عليووه عرهوواً انووهزراعتووه وبنائووه وهارعووه.. ا  
 هيجازى ابلضمان. ،ه احلرّ السينة حبسُ و  (ٛ (َوَجزاُء َسسٍََِّة َسسٌََِّة ِمثْيُلها الضمان، وبو مسلم، هعليهامرئ 

 السينة حبسه له يف قبال حبسه له؟ ال يقال) مث ُ 
 هت م  إا يقال) أواًل) ادلثلية جنسية وال  لي  على اوهنا نوعية.

    ، واإلمجاع ينفي األول هيبقى الثاين. هت م وععويضه ًنياً) يدور األمر بني ج ائه حببسه أو بضمانه
ن  وصلى هللا على دمحم وآله الطاهَر

 
 (.ٕٖٔص ٕالكايف) ج  ((َما ِمْن َرُجٍُّ َقَكبيََّر َأْو ََتَبيََّر ِإالَّ ِلِذلٍَّة َوَجَدَها ِف نَيْفِسهِ   ) عليه السالم اإلمام الصا  قال 

                                                             

 .ٖسورة ادلائدة) آية  (ٔ 
 .ٖٛسورة األنعام) آية  (ٕ 
 .ٜ٘ص ٔجالكايف)  (ٖ 
 .ٕٔٗص ٔالكايف) ج (ٗ 
 .ٛ٘ٔاألما  للمفيد) ص (٘ 
 . ٖٚٔص ٔالفقيه) ج ال مضر   من  (ٙ 
 .ٖ٘ٔص ٔعوا  الآللئ) ج (ٚ 
 .ٓٗسورة الشورى) آية  (ٛ 


