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

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕ11) 

 إشكال اجلواهر بلزوم فقه جديد من عموم ال ضرر
عبن األللببة علبى البول ال ضببرر للعبدحيات واألحعبام الوضببعية وادلناق بات واأل،ووبة والببرلول، ووابي العبالم يف ا  ببعاالت  سبب  البثب 
 العاحة فناول:

ابن الاببول  ببا  ،أ ببعص حبباحو ارببواىر علببى الاببول و ببمول وببباال ضببررم للعببدحيات اأعببدام األحعببام، واألحعببام العدحيببةم والوضببعيات
حن اآلايت لو اقتضب  الضبمان علبى و،بو  م1اكما أن قاعدة نفي الضرر والضرار وغريىا شلا ذكرهقال يف ارواىر ا يستلزم أتسيس فاو ،ديد،

ول ي مص الفرض، الثبت  فاهاً ،ديداً ضرورة اقتضائها الضمان ابدلنع عن العمص، أو ابدلنع عن االنتفاع مبالو، وغري ذلب  شلبا عرفب  عبدم الاب
هم على الاياس واالستثسان، فضباًل عبن ا حاحيبة البذين حببىن فاههبم علبى الاواعبد ادلابررة الأاوتبة عبن أىبص ويب  وو حن العاحة الذين حبىن فاه

 .م2االسالمم العصمة عليهم
 كالم النائيين يف لزوم أتسيس فقه جديد

عبم معبم لبواله لبزم الضبرر  فبان للمجتهبد ان حوقد تبعو على ذل  ادلريزا النبائي  حبع تطبويره مببا قبواه ووضبم و،بو آخبر إليبو فابال اولبيس 
وسبييت  مب  ىببذا  م3اادليباهم ة لبالال يلبزم اخبتالطد  ت بريع األحعبام النوعيبة للمصبات االتفاقيبة وايفبة ال بارع، وىبو البذي يليب  وبو أن ي بر ع الع ب

 الو،و.
تببدارك كبص ضببرر، فلبو كببان ىنباك إنسببان وقبال: ا  ان ىببذا كل بو حضببافاً إا أن  ا لتبزام  ببذا حسبتلزم لتيتسببيس فابو ،ديببد، ألنبو لببو و،بو 

 حار سببًا لو فالضمان عليو، وإال فمن وي  ادلال.
ىا على الزو،ية حضر اً  ا، كما إذا غاب عنهبا زو،هبا، أو ي ينفب  عليهبا لفابر أو عصبيان ؤ ويلزم كون أحر الط الق ويد الزو،ة، لو كان واا

 .م4اوضلو ذل م
 ديد(املناقشات: كربًى: حتقيق معىن )فقه ج

 ال ود حن تنايح حال العربى وحدى حسلميتها   حتاي  حال الصغرى: أقول:
تناببيح ادلببرال  فببان البذي ينبغببي ىبواحملبذور الببالزم حبن الاببول وعمببوم ال ضبرر،  والب  اعتربىبباأحبا العببربى وىبي اوطببالن أتسبيس فاببو ،ديببدم 

 أو ال.وباأتسيس فاو ،ديدم ليظهر انو ابطص 
 قه جديداملعاين الستة لتأسيس ف

أو انببو سلببال   ،ي يفبب   وببو أحببد حبن قبببص أو حعبمماوفتببوى  اآلتيببة: انبو فاببو السببتة فبان أتسببيس فاببو ،ديبد  عببن ان يببرال وببو أحبد ادلعبباي
 أو انببو سلببال  للمببباي العالحيببة البب  اوتبب  ،أو انببو سلببال  للمنظوحببة الفاهيببة ،أو سلببال  للضببرورة ،أو انببو فاببو غببري حسببتند إا لليببص ،لإلمجبباع

 عليها الفاو واألحول.
 فقه خمالف لإلمجاع أو غًن مفىًت به من قبل

  أو ندرتبو أو لعبدم االوبتالب وبو ،فإن أريد األول فليس مبثذور، وكم حن أحر ي يف   وو األولون احا لتجدله نظري ح  الطبع وح  االخبااع
 .م5اكادلوت السريري  أو لعدم االلتفات إليو ،كالصالة يف اآلفاق الرحوية

وانببو حببدركي أو  ،حجببة حبن ابب احلببدس أو اللطب  أو الت ببرخ او البدخول وكونبووأحبا الأبباي: فانبو حنببدرج يف البثب  العببام عبن ا مجبباع 
 ،حباح  ا مجاع، وال حا،ة الخااع حصطلح ،ديد اأتسيس فاو ،ديبدم ي يناثبو الفاهباب حوضبوعاً وزلمبوالً حينالٍذ فادلر،ع  و أو ال، زلتمل

                                                             

 حاحو الرايض الذي حال إا الضمان. م1ا
 .44، ص27،واىر العالم: ج م2ا
 .182-181قاعدة ال ضرر ص م3ا
 .183قاعدة ال ضرر ص م4ا
 لو توق  أحد العضوين: ادلخ والالو لون اآلخر، فهص تبني زو،تو وياسم إرثو أو ال؟ م5ا
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 .احملذورىو واعتباره 
 وأربعة منها ال تنطبق على املقام
 لعن ادلاام ليس حغرى ذلا: م1اواحا األروعة األخرية فهي زلاذير واقعية

 فقه غًن مستند إىل دليل
د إا عببن العمببص أو عببن االنتفبباع مبالببو، اسببتن إايه نعببومبهتببا احبا أوذلببا فببفن الفببرض ان الاائببص وضببمان الايمببة السببوقية أو حنببافع احلبر  البب  فو  

حنهببا اإطببالق ال ضببررم حسببو رأيببو، وعببدم قبببول الفايببو اآلخببر لإلطببالق واالسببتدالل ال يصببثح رحيببو اآلخببر اكصبباحو و مجلببة حببن األللببة 
فان ادلعترب الدليص لبدى ادلفب    م ابن قولو أتسيس فاو ،ديد قاحداً انو ودون لليصيف وعض فروع ادلسيتلةوالسيد الوالد  الرايض وال هيد الأاي

 لدى الفايو اآلخر.ال 
 أو خمالف لضرورة الفقه

علبى ان اضبروري الفابوم  وقبد سبب  تفصبيص العبالم عبن ذلب  فرا،بع، لضبرورة الفابو، ةتلب  األقبوال سلالفب  ذ ليسواحا اثنيها، فعذل  إ
 خاحة وانو ي يرل يف آية أو رواية ىذا ادلصطلح. وحعناه غري حناح كربى وال يف حدوله

 أو خمالف ملنظومة الفقه
فانو خالخ حنظوحبة  ،فاد  أص لو مبا لو قال أحدىم ابن أحعام ال ارع ىي، كيتحص عام، ونثو الاضية اخلار،ية ال احلاياية ،واحا اثلأها

 برعياً، وادلر،بع  لبيس حصبطلثاً  محنظوحبة الفابوار،ية، وعلبى أي فبان اة ال خيالفاو وادلتساي عليو حن ان األحص يف أحعام ال ارع اهنا حايا
لضبمان اشلبا الب  قبال فيهبا وعبض الفاهباب، وإن كبانوا ألريبن أو قل بة، اب صبورالال صلد يف العديد حبن فاننا الدليص يف كص حورل حورل، وعلى أي 

 دلنظوحة الفاو وال قواًل وغري لليص وص سب  االستدالل عليها أبللة عديدة. اً فصلنا ساوااً العالم عنهام خالف
 الف ملبانيه الكالمية واالعتقاديةأو خم

كسبائر اتتهبدين، كمبا كبان لأب عمبر   واهنبمواحا راوعها، فهو حأص ان ياول أحدىم ابن آراب ادلعصوحني اعليهم السالمم إمنا ىي ا،تهبال 
 رغبم حلى هللا عليو والبو وسبلم ا،تهال الرسول حا كان يزعم انو حي  كان جيتهد اوزعموم حااوص حلى هللا عليو والو وسلمابلنسبة إا الرسول 

ََ َع ْنُكُم ال ّرِْجَس َأْه َل اْلبَ ْي ِي َويَُطهِّ رَُكْم اوقولو تعباا:  م2ام * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوحى  َوما يَ ْنِطُق َعِن اْْلَوىاقولو تعاا:  ِه ْْ ُ ِليُ  ا يُريُد اَّللَّ َلُه ِإَّنَّ
حبن الزلبص واخلطبيت وإحباطتهم واألللبة الدالبة علبى  عصبمتهمواألللبة الدالبة علبى  م4اممِم َو َعِليٌّ ََببُ َه اَأََن َمِديَنُة اْلِعلْ ااوقولو  م3امَويَُطهِّرَُكْم َتْطهًناً 

 اهنم نور واحد و جرة واحدة... اخل.
  انببو حنبباقض للمببباي ادلسببلمة العالحيببة حببن ان الت ببريع هلل تعبباا وحببده  ووأيضبباً: ذلبب  نظببري الاببول ابن تلببس األحببة حبب  الت ببريع، فانبب

ُ َفُأولُِ  َا ُه ُم اْلك  اِفُرونَ ا إليبو وقببد قبال:مبابدار حببا فو ضبو ،بص ا ببو  حبلى هللا عليببو والبو وسببلملرسبول هللا  َُْْك ْم ِ   ا أَنْ  َزَل اَّللَّ  ْ َْ ْ  * َم  ْن  َْ َوَم  ْن 
َُْْك ْم ِ  ا أَنْ  زَ ا م5امَُْْكْم ِ ا أَنْ َزَل اَّللَُّ َفُأولَُِا ُه ُم الظَّ اِلُمونَ   ْ َْ ُ َفُأولُِ َا ُه ُم اْلفاِس ُقونَ َوَم ْن  حبن مجبع  برائ  فبان واحبا رللبس األحبة  م6امَل اَّللَّ

 لو تنايح ادلوضوعات ال غري.فان غري اتتهد واحا ألللة ال رعية ال قسيماً ذلا وودياًل إا ااستنالاً لو ان يستنب   اال،تهال فان
 أو سلسلة حسائص فاهيبة،ديدة أو قاعدة فاهية ،ديدة يرال وو حسيتلة فاهية  وني أنفيو   ان االفاوم يف اأتسيس الفاو ارديدم ال فرق 

حبباحو  واالسببتنال إليهببا للضببمان يف سلسببلة حببن الفببروع شلببا سببب  يف كببالم مال ضببررايببرال تعمببيم انببو ، وادلاببام حببن الأبباي والأالبب  إذ ،ديببدة
 النائي  اقدس سرمهام. ادلريزاارواىر و 

وت فاو ،ديد لو أريد ابن ال ضرر يفيد حبدوث البينونبة وبني البزو،ني ونفسبو  فانبو خبالخ ضبرورة الفابو، أو واحا الصغرى، فاد ياال وأب
 إبذن هللا تعاا.انو يفيد زوال ادللعية اعما حارت ل وحة حلعيتو لو ضارة ووم ونفسو.. وسييت  تفصيص العالم 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

                                                             

 على نااش يف إطالق اثلأها. م1ا
 .4ب3سورة النجم: آية  م2ا
 .33سورة األحزاب: آية  م3ا
 .343األحايل للصدوق: ص م4ا
 .45ب44سورة ادلائدة: آية  م5ا
 .47آية سورة ادلائدة:  م6ا
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َا اْلِعْلُم َثاَلثٌَة: آيٌَة ُُمَْكَمٌة َأْو َفرِيَضٌة َعاِدَلٌة َأْو ُسنٌَّة َقاِئَمٌة َوَما َخاَلُهنَّ فَ ُهَو َفْضلٌ اا :يو والو وسلمحلى هللا علرسول هللا قال  العايف: ا ممِإَّنَّ
 م.32ص 1ج


