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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعٌن ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٖٕ)
سبب نقب اببا با يف (قاعببدة ال ضبررن اببن( :واجلبواب عببن :لب  :ان ابا :رببر ابن نظببر احلبديح إم األحوببام العولبة يف ال بريعة
زلب ان ب ألن افبباث احلببديح هببو عببدم اللسبببير إم م ب ال ببرر – أي نفببي و ببوث ضببرر انلسببر إم ال ببار ادلقببد ببا هببو ا ببر
واقنن – وهذا ادلعىن رما يصدق يف اوارث ع احلوبم البذي يلبمم انبه ال برر – سبوا ربان وضبعياً أو وليفيباً ،وسبوا ربان الماايباً أو
غًن المااي رالرتخيص يف الدخول دلن له ح االسلطراق بغًن اسلئذان على حنو يو ر :هباب حب اللعبيحل احلبر ابلنسببة إم باحر
البدار  ،رمبا يف ق بية برة بببن نبدب – فوبذل يصبدق يف حالبة عببدم عب احلوبم احيبا ً فيعبد نفببحل عبدم عب احلوبم بن بيببد
الل ري سبيباً انه إم ال رر.
ادلعداببة اببن االرلسبباب ا:ا رببان علبى حنببو ينببايف حقببوق و هببا وفببرن عببدم عب و ببوب
ابالالً :ا:ا فببرن أن ال ببار انب المو ببة ك
(1ن
االنفاق عليها ،فيعد نفحل هذا سبيباً انه إم ررها ،أو سلر ح اللعيحل ا الورااة ابلنسبة إليهان .
ادلناقشة يف ادلثال من دأب اجملتهدين!
وقد سب ان هذا اجلواب اتم ،ولون هنال إشبواالت هاا بية وانهبا :ان االالبه ثام ظلبه ال يطباب ادلمالب لبه ،وادلناق بة يف ادلالبال
(2ن
ليست ان ثأب احملصلٌن لونها ثأب اللهدين ولبذا دبدهم ق بوا لبويالً يف ربون عبدم ضبمان حبابحل احلبر ،دلنافعبه ادلفو بة ،االباالً
غرى لوربى البحح وهي مشول ال ضرر للعدايات أوال ،رما ق وا يف أاالال :ل رالًناً ،على ان اناق لنا يف ادلالال ليست أل ب
و ً
:ل ابألسا ب ألنه يفلح لنا فرعاً ديداً رما سيل ح ..و وضيحه:
اخللط بني حبثني
ان ههنا حبالٌن ،رى اخللط بينهما إ :ران ادلمال له ان أحدمها وادلالال ان اآلخر ،ومها:
عدم جعل احلكم ممن ِمن شأنه جعله ،ضرري
أوالً( :ان نفحل عدم ع احلوم بن ابن شبننه احلوبم والل بري قبد يوبون سببيباً انبه إم ال بررن رمبا اعبرت ببه ورمبا أوضبحنا
سابقاً ا ال اميد عليه ،وهذا هو الذي ران اورث رالاه.
ادلركب من جعل حكم وعدم جعل آخر ،ضرري
اثنياً :ان ادلررر ان ع حوم ا عدم ع حوم آخر قد ين ن انه ال برر وهبذا هبو االالبه إ :قبال( :ا:ا فبرن أن ال بار انب
ادلعداة ان االرلساب ا:ا ران على حنو ينايف حقبوق و هبا وفبرن عبدم عب و بوب االنفباق عليهبان ورمبا برى فبان ال برر
المو ة ك
الولد ان رلمو األارين :احلوبم الو بوثي (انب المو بة ابن االرلسبابن ،وعبدم احلوبم (عبدم عب و بوب اانفباق عليهبان ،اب انبه
فر آخر وهو حبا ة إم حبح رسبابقه أي ان يُسبنل أوالً :هب ال ضبرر ي بم عبدم احلوبم بن ابن شبننه احلوبم إ:ا ن بن انبه ال برر؟
ويُسنل اثنياً :ه ال ي رر ي م احلوم الو وثي وعدم احلوم إ:ا لمم انهما مجيعاً ال برر؟ وال بال م ببٌن األابرين إ :قبد يقبال ابن ال
(3ن
ضرر ي م الالاين ثون األول ،إ :األول عدم زلض والالاين اررر ان و وث وعدم فاألول اسوأ حاالً انه؟
ويوضح األار أرالر ان االاله ميوننا ان خنر ه ان ثائرة الالاين إم األول (رما لعب ادل بهور فعلبوا :لب ن ويبقبى ا بموالً لل برر؛ إ:
قد يقال ابنه وإن مل يصدر ابن ال بار احلوبم األول (انب المو بة ادلعدابة ابن االرلسبابن ابن أ ا هبا يف االرلسباب فرضباً ،ولونبه مل
يو ر على الموج اانفاق عليها ،فان اانفاق عليها لو ران ان شنن الموج يف األعرا – رما هبو ربذل – فبان نفبحل عبدم حوبم
ال ببار بو ببوب إنفبباق ال ببموج عليهببا (وإن مل مينعهببا اببن االرلس ببابن يعببد عرف باً ض ببرراً عليهببا ،فًنفعببه ال ضببرر دل ببا قالببه ثام ظلببه ا ببن:
(فوذل يصدق يف حالة عدم ع احلوم احيا ً فيعد نفحل عدم ع احلوم ن بيد الل ري سبيباً انه إم ال ررن.
(1ن السيد علي احلسيين السيسلاين ،قاعدة ال ضرر وال ضرار ،الناشر :اولبة آية هللا العظمى السيد السيسلاين – قم :ص.292-291
(2ن الحظ قريرات ادلًن ا النائيين يف قاعدة ال ضرر ،وقاعدة ال ضرر للسيد السيسلاين ص 293فصاعداً ،وغًنمها رالًن.

(3ن ألن للالاين حظاً ان الو وث أو لدعوى انصرا ال ضرر عن أحدمها ثون اآلخر ،أو ألن األول قد ال يعد ان ادلسلقالت العقلية عوحل الالاين ،أو لغًن :لب  ،وقبد
أ بنا يف حبح ساب عن إشوال ان النليجة لب أخحل ادلقدالٌن ،بو و بٌن غرى ورربى فرا .
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ويؤرد  :ان ال يف وإن ران أغىن ان احر ادل يف ائات ادلرات وران غًن زللاج له ابدلرة ،لونبه لبو نبمل بيف فلبم ي بيفو
ومل يسببقو ادلببا وال فلح بوا اللوييببف ا بالالً فلمببرن فانببه يسببند إلببيهم ارضببه و ببرر عرف باً لببرث اضببم مل ي ببيفو ا ب انببه رببان اببن شببنضم
ض ببيافله ،وال يلوق ببف ببدق ال ببرر عل ببى و ببوث حو ببم و ببوثي إم ب بوار ه ببذا الع ببداي ( ن ب ال ببيف ا بالالً ا ببن ش برا ادل ببا بنفس ببه
وا طحاب ادلويف اجلوال – االالً – اعهن.
و فوة القول :ان ااضبرار يصبدق يف بور ٌن -1 :بن ابن شبننه الل بري ومل ي بر  -2 ،و بن شبر حومباً آخبر و بوث ً حبيبح
ران ب مه إم عدم ري حوم آخر ،ا راً به.
د – ادلنفي بال ضرر اللوازم الوجودية لعدم احلكم
الرابع ::ويببرث عليبه أي باً ابا أ ابببه ال بيو بقولببه( :اب أن احلوببم العبداي يسببللمم أحواابا و وثيببة ،فبين عببدم ضبمان اببا يفو به اببن
ادلناف يسللمم حراة اطالبله واقا له واللعرن له ،و وا ثفعه عند اللعرن له .فلنا ن(1ن.
إشكاالت على هذا الوجه:
(2ن
أقول :ميون ان ذرر لللنا و و
وحل للمشكلة الفقهية
ٔ -انه تسليم لإلشكال األصويل ّ
(3ن
أوذلا :ان هذا اجلواب وإن ح ادل ولة الفقهية لونه مل حي ادل ولة األ ولية ألن هذا اجلواب سليم لإلشوال يف الواقب وحب
بين علببى سببليم ان احلوببم العببداي لببيحل ا ببموالً لالضببرر ،والقببول ابن ادل ببمول لببه هببو األحوببام الو وثيببة
لببه بو ببه نببمي إ :هببي ابب ٌ
(الال ابة لبهن فهبو حيب ادل بولة الفقهيبة عببىن انبه حيب ا بولة احلببر احملببو  ،فببدل ان وعب لبه ال بمان وهبو حوببم وضبعي ،دعب لببه
أحوام وليفية وهي اا :رر  ان ( وا اطالبله ابللعويض ،و وا ادلقا ة ،و وا اللعرن لهن.
ٕ -هل منشأ الضرر الوجودي أو العدمي؟
اثنيها :اا نق عن ب رى الو ول (اناق ة الدلي الالاين :وهو اللال م بٌن العدايات والو وث ت ،فقد أورث عليه يف الب رى :أبن
اللال م بٌن احلوم الو وثي والعدا ي ،إن ران ان بن ال برر :الو بوثي ،فهبو خبارج عبن الفبرن ،وإن ربان :األابر العبداي ،فبال حيوبم
(4ن (5ن
عليه بب"ال ضرر" ن
وحا ببله :ان هببذا سببليم لإلشببوال وف برار عنببه إم و ببه آخببر :إ :حيببح اعلببرب ان اصببر ال ضببرر هببو لب اللبوا م الو وثيببة ثون
ادللموم العداي ،فقد اسلسلم لإلشوال العام ابن ال ضرر ال ي م العدايات ،لونها فر بقوله :لونه ي م لوا اها الو وثية.
رد اإلشكال
وأ اب عنه السيد العم بقوله( :أقول :فيه :ان اعىن اللال م ،هو :حة رون ر ان ادللال اٌن ان ن لل رر ونسبة ال رر إم ر
انهما ،خصو اً وادلسنلة عرفية – ال ثقية عقلية – ويصح يف العر نسبة ادلعلول إم ر ان ادللال اٌن ،االالً :لو حبحل شبا ًة فمبات
ولببدها ،يصببح نسبببة ال ببرر ببوت ولببد ال بباة إم عببدم ضببمان احلببابحل ،ويصببح نسبببله إم حراببة ادلطالبببة وادلقا ببة ،ومهببا و ببوث ن،
فيخصصهما "ال ضرر"ن(6ن.
وعليببه :فببان اصببر ال ضببرر وإن رببان األحوببام الو وثيببة (الال ا بةن لونببه يصببح ان يقببال ان (ال ضببررن شبباا للحوببم العببداي
(ادللمومن ألنه يصح نسبة حوم أحد ادللال اٌن إم اآلخر.
ال يقال :ال إلالق لصحة نسبة فة أو حوم أحد ادللال اٌن إم اآلخر؟
إ :يقال: :ل وإن ح لون ادلقام ا يصح فيه :ل عرفاً فلدبر يف متاليله حببحل ال اة دد دق :ل .
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
وللبحح لة إب:ن هللا عام.
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(1ن ال يو ار ى االنصاري ،رسائ فقهية ،رلم الفور ااسالاي – قم :ص.119
(2ن وقد خطر أوذلا واثلالها ورابعها ،ابلبال القا ر.
(3ن أو ا ولة القاعدة الفقهية وادى حدوث ال ضرر.
(4ن ب رى الو ول :ج 6ص.614
(5ن السيد اثق ال ًنا ي ،بيان األ ول :ج 5ص.187
(6ن السيد اثق ال ًنا ي ،بيان األ ول :ج 5ص.187

