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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،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
ب -اإلطالق ينفي تقييد النائيين لالضرر

(ٖٕٔ)

الثاااي :كمااا ياار علااى ادلااالا النااائي قاادس سااره فيمااا بىااي إليااو اان ةان قاعاادة ال ضاارر مااارة إل مفااي ااا ب ا ابلعمو ااات اان
األحكام الشرعية) ا أور ه السيد الوالد قدس سره بقولو :ةاإلطالق ينفيو)ة.)1
وتوضيحو :ان تقييد ال ضرر بنفيها لألحكام اجملعولة ،بال قيد؛ إب ىاي طلقاة ،و عاو مارياة ةال ضارر) إل خصاو اا با
ابلعمو ات ،بال ليل ،بل قتضى اإلطالق مفي ال ضرر لكل ا مشأ نو الضارر حكمااك كاان أو ااه و ناو الالحكام ،بعباارة أخار :
ينفااي األحكااام اجملعول اة كمااا ينب ااي األحكااام ادلنتساابة للشااارن وإن ة تكاان رلعولااة لااو .بعبااارة أخاار  :اان أياان ان ادل ارا ب ااةال ضاارر) ال
ةحكم ضررايك) بل ةال شيء ضررايك) بل ةال ضرر) فحسي!
طور كالمه يف متعلَّق ال ضرر
دفاع عن ادلريزا :انه ّ

وميكان الاادفان عان ادلااالا الناائي ابمااو وإن بكار يف البدايااة ماريتهاا إل العمو ااات اجملعولاة لكاان يف ضامن األخا والار طااور كال ااو
ووسع ائرة ال ضرر لتشمل األحكام ادلنتسبة إل الشارن كما مشل األحكام اجملعولة ،إب امو مقل الكاالم يف األخا والار إل االساتنا
وعد ااو فالحاال قولااو :ةو عااو ان العاادم وإن ة يسااتند هسااي باادوه و فهو ااو إل الشااارن)...ة )2وةفااال عا ألن يكااون سااتنداك إل
الشارن) وةفان ا ليس رلعوالك ال يستند إل الشارن) وةوال يقال :إن ا ىو ادلالك جلراين االستصحاابت العد ياة ،ىاو ادلاالك لصاحة
إسنا ى ا ادلعدوم إل الشارن؛ فإن الك)ة )3وةلو سلمنا صحة إسانا ىا ا العادم )...فاما تار اماو مقال الكاالم ان احلكام اجملعاول
إل احلكم ادلسند أو ادلنتسي إل الشارن ،وعلى أي فلو ة يقصد ا بكرمه فان لنا ان مطوره كما بكر.
وال يتوىم تساويهم ا ةاحلكم اجملعول ع احلكم ادلسند أو ادلنتسي إل الشارن) لبداىة ان احلكم ادلنتسي إليو أعم إب يشمل إضاافة
إل احلكم اجملعول ،احلكم ادلمضى ان الشاارن فاماو رلعاول ل ااه ا ا ضااه الشاارنة )4بال يشامل حكام ال اا ادلساكوت عناو شارعاك فاماو
ليس حكماك رلعوالك لو ابلبداىة ألن الفرض بلك ،إال امو بسكوتو عنو يصح إسنا ه إليو ابحلمل الشائع عرفاك؛ وبلاك ألن ساكوت ان
ِ ن شأمو الر ن عن حكام ضاار اع قدرتاو علاى الار ن عناو ،تشاريعاك أو تكوينااك ،صاحح عرفااك إلسانا هة )5إلياو؛ أال تار ان احلكو اة إبا
علم بتسلل أفواج ن اجملر ني واإلرىابيني ثالك إل ادلدينة ،وكان الطريق الوحيد للحيلولة ون قتلهم النااس وتفريااىم ادلراقاد ادلقدساة
ان تفرض حظر التريوال ليوم ثالك ،فلم تفعل ع قدرهتا على بلك ،فقتال اجملر اون كثاااك ان األبارايء وفرياروا أ ااكن ،فاماو يصاح إسانا
بلك إل احلكو ة ابن يقال :ان سبي قتل األبرايء تقصاا احلكو اة وعادم فعلهاا أي شايء ،فعادم فعلهاا شاي اك وعادم حظرىاا الترياول،
ع امو عد ي ،صحح إلسنا التقصا واجلرائم إليها.
ة )1السيد دمحم احلسي الشاالي ،األصول :ج.252 7
ة )2وة يقل ةان العدم وإن ة يكن حكماك رلعوالك) أو ةوإن ة يكن مما ب ابلعمو ات) ..وىك ا سائر كلماتو.
ة )3الشيخ وسى النريفي اخلوامساري ،تقريرات هث ادلالا دمحم حسني ال روي النائي  ،قاعدة ال ضرر :ط1421 ،1ىا
ة )4إال ان يقال ان اإل ضاء جعل يف رحلة البقاء ،فتأ ل.
ة )5ةإلسنا احلكم) أو ةإلسنا الضرر) ومها وجهان فتدبر جيداك.
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واحلاصل :ان عدم حكمهاا نناع الترياول لايس هكام رلعاول لكناو نتساي إليهاا والرواياة تقاول ةال ضارر) أي ال حكمااك رلعاوالك وال
حكماك نتسباك إليو وال أ راك نتسباك إليو.
وقد جياب ابن الكالم عن ةعدم احلكم) وليس عن احلكم اجملعول أو احلكم ادلنتسي األعم ن احلكم اجملعول.
وفيو :ان اإلطالق أيضاك ير ه :إب ة ير يف لفل الرواياة ةال حكام رلعاوالك) وة يار ةال حكام نتساباك) بال ور ةال ضارر) وىاو يعمهاا
مجيعاك كما يعم عدم احلكم ادلنتسي إل الشارن ةألمو كان ن شأمو رفعو فلم يفعل) فال ضارر أعام نهاا مجيعااك ،و رجاع ىا ا إل الوجاو
الثالث اآليت.
ج -ادلنفي بال ضرر ،الضرر ،ال احلكم

(ٔ)

الثالث :ير عليو أيضاك ا أور ه السايد السيساتاد ام الاو ،ان ان ادلنفاي باال ضارر لايس احلكام لنادور اداره واماو لايس ىهناا ةيف
عدم ضمان احلابس للحر ،نافعو ادلفوتة ثالك) حكم كي يرفعو ال ضرر بل ادلتحقاق الالحكام فقاال فاال يرفعاو ال ضارر ،بال ادلنفاي ىاو
الضاارر أي الضاارر ادلنتسااي للشااارن نااا ىااو شااارن ةلوضااوة عاادم إرا ة الضاارر التكااوي ادلنتسااي لااو نااا ىااو كااون وامااو نفااي عنااو)،
والالحكمة )2أو عدم احلكم قد يكون سبباك عرفاك للضرر أو فقل ان سكوت الشارن عنو ع قدرتو علاى رفعاو تشاريعاك صاحح المتساابو
عرفاك إليو ،وةال ضرر) ترفع أي ضرر نتسي للشارن سواء جبعل حكم وجو ي أم جبعل حكم عد ي أم بعدم جعل حكم.
قااال :ةواجلاواب عاان بلااك :ان ااا بكاار اان مظاار احلااديث إل األحكااام اجملعولااة يف الشاريعة زلاال نااع ألن فااا احلااديث ىااو عاادم
التساابيي إل ّماال الضاارر – أي مفااي وجااو ضاارر نتسااي إل الشااارن ادلقاادس نااا ىااو شاارن و قاانن – وىا ا ادلعا كمااا يصاادق يف
وار جعل احلكم ال ي يلزم نو الضرر – سواء كان وضعياك أو تكليفياك ،وساواء كاان الزا يااك أو اا الزا اي كاال خيد يف الادخول دلان
لو حق االستطراق ب ا است ان على حنو يوجي بىاب حق التعيش احلر ابلنسبة إل صاحي الدار  ،كماا يف قضاية ةارة بان جنادب
– فك لك يصدق يف حالة عدم جعل احلكم احيامك فيعد مفس عدم جعل احلكم ممن بيده التشريع تسبيباك نو إل الضرر.
اثالك :ابا فاارض أن الشااارن نااع الزوجااة ادلعد ااة اان االكتساااب ابا كااان علاى حنااو ينااايف حقااوق لوجهااا وفاارض عاادم جعاال وجااوب
االمفااق عليهاا ،فيعاد مفاس ىا ا تسابيباك ناو إل تضاررىا ،أو سالي حاق التعايش اع الكرا اة ابلنسابة إليهاا .وكا لك لاو فارض أماو ح ِارم
إضرار بعض الناس ببعض تكليفاك وة جيعل حكماك اجرائياك خيول للسلطة كافحة اإلضرار وادلنع عنو خارجاك.
واحلاصل :ان عدم جعل احلكم ادلاامع عان الضارر يعاد تسابيباك ناو إلياو بعاد فارض كماال الشاريعة كماا يادل علياو قولاو تعاال ةالْيَا ْاوََ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم) ويؤكده الرواايت الدالة على امو ا ن واقعة إال وذلا حكام وقولاو صالى هللا علياو والاو وسالم ةةاي ايهاا النااس ماا
أَ ْك َمل ُ
من شيء يقربكم من اجلنة ويباعدكم من النار إال وقد امرتكم به  ،وما مان شايء يقاربكم مان الناار ويباعادكم مان اجلناة االّ وقاد
هنيتكم عنه)) ضافاك إل سلي حق التشريع عن ا هللا تعال.
وعليو فال يقدة عدم صدق احلكم على رلر عدم جعل احلكم بعد صدق التسبيي إل ّمل الضرر)ة.)3
وجوابو اتم ،وال تقدة بو بعض ادلناقشات فاهنا ،لو ت  ،فعلى ىا ش أصل اجلواب ،ولعلنا موضح بلك الحقاك إببن هللا تعال.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
اخلَْيار ِ
ات)) ةّف العقول:
ب ال َْم ْو َ
ت َس َار َ
قال أ ا ادلؤ نني عليو السالم :ةة َوَم ِن ْارتَا َق َ
ع ِيف ْ َ

ة )1كي يقال ان عدم احلكم ليس حكماك ليكون نفياك بال ضرر.

ة )2عدولة.
ة )3السيد علي احلسي السيستاد ،قاعدة ال ضرر وال ضرار ،الناشر :كتبة آية هللا العظمى السيد السيستاد – قم:
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