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

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕ19) 

 ري ال ضررسائر األدلة غ (ٔ)املرجع يف تعيني أحد األحكام املثَبتة
 ياىىونوعلىى أيىة حىال  ىان األحاىام املابيتىة الىن حتاىن ان كى  ملىى  احلاىم املنفىي دىال ضىرر، هى  لعىد،ها،  مىا هىو الفىر ، 

نفىي سىلطنة الى ومل املاىار علىى ينفىي عىدم الاىمان أو ياملرج  يف لعيني أحدها هىو سىائر األ،لىة، ،ون ال ضىرر  إف الفىر  ا ىه 
لىىى أحىىد هعا يىىه وهىىو هىىا دىى  عليىىه املىىث ا النىىائي  البرىىري ههنىىا، ينفىىي الاىىرر  ىىث امليتىىدار  أو  قىى  ان ال ضىىرر، ع عىىدم الطىىال 

ت أايً هنهىىا علىى اليتعيىني، دىى  يىدل علىىى اب ىلدار ىه إفا أهاىىن ان ياىون دوجىىوء وايىا  عديىدة  ا ىىه ال ي   ويفيىد لى وم لدار ىىه، ولاىن  
لاىىن هىىا الىى ل  ىى  مللىىه هىىن القسىىائم والبىىدائ  الع ىىرة السىىادقة و  ، هىى ا هقىىدار ،الليتىىه ، فىىي هن ىىض الاىىرر ولىى وم لدار ىىه إمجىىاالً 

 ىى ن ،لد ،ليىى  علىىى بوليىىة دعاىىها ابلنسىىبة للىىبع   :احمليتملىىةذ فلىى   ىىا ال ينطىىض دىىه لال ضىىررن  ىىالال م اسىىيتنطا  سىىائر األ،لىىة
ليتقىا  خخى  هقىدار  فقيتهىا أو لقىدم إفن احلىا م  ىا اب ،اآلخر،  يتقدم هتديد ال ومل لينفض عليها على إجبارء على فل  دسىننه

يتقىدم  ، أو  هن هاله لدنا  على اعيتبار إفن احلا م يف اليتقا ن على إ فاقه هو ى أل احلا م ى هن هاله قهراً أو جربء على اإل فا 
لقاىىا  الوجىىدان والفطىىرة دىىه هىىو  ىى ل  أو دنىىا  العقىىال   اهىىا ألن ىىون الطىىال  ديىىد حىىا م ال ىىرا علىىى  ىىون الطىىال  ديىىدها  

وقىىد ،لىىت علىىى فلىى  رواايت عديىىدة هنهىىا لهىىا رواء للىىدلي  اصىىا  علىىى ان الطىىال  ديىىد حىىا م ال ىىرا لىىو   ينفىىض  أوظىىاهراً، 
 يُِق يمُ  َم ا َويُْطِعْمَه ا َعْورَتَ َها يُ َواِري َما َيْكُسَها فَ َلمْ  اْمَرَأة   ِعْنَدهُ  َكاَنتْ  َمنْ لل عليه السالمدسند هعيترب عن اإلهام الباقر  الصدو 
َمامِ  َعَلى ا  َحقّ  َكانَ  ُصْلبَ َها نَ ُهَما يُ َفرِّقَ  َأنْ  اْْلِ  .ن2لننبَ ي ْ

 ا ىت   ىا   لو أحر  الفقيىه لقىدم دعاىها علىى دعى   هىو، وإال  ىان املرجى  اليتايىث دينهىا أو دىني عىد، هنهىا وعلى أية حال 
 .ن3لمجيعاً يف عر  واحد ولانها يف بول آخر دعد لع رء

 (1)بعموم ال ضررمية خروج فرد ال خيل مناقشة مع املريزا: مسلّ 
: لمث ان هىى ا  ل ىىه هاىىا اً إا أن  اإلليتىى ام زىى ا هسىىيتل م ليتضسىىيه  قىىه جديىىد، أل ىىه لىىو وجىى  لىىدار   ىى  قىىدس سىىرءواهىىا قولىىه 

دعىىد لسىىليم دطىىالن اليتىىا  دىى   ، ىىث، عليىىه ن5لضىىرر،  لىىو  ىىان هنىىا  إ سىىان لىىار سىىبباً لىىه  الاىىمان عليىىه، وإال  مىىن ديىىت املىىالن
علىى هيت ىرا دى  وال أل عاقى  دابىوت الاىمان علىى ديىت املىال علىى  ى  ضىرر حالى   قيىه و يليت م دداهة دطال ه لوضوح ا ه ال 

هن الواضرات ان خرومل  ر، أو أ را، عن عموم عام، سوا  أخرمل دىدلي  قطعىي  اىرومل  أن  مساوية أو أرضية،  أل شاص آب ة  
                                                             

 هاان احلام ال ل  فاء ال ضرر، أو عدم احلام ال ل ر عه ال ضرر، إفا  ان لر   العدم ددائ  عديدة  ما سبض يف املنت. ن1ل
 .441  3 ، هن ال  ارء الفقيه، هؤسسة الن ر اإلسالهي ى قم: ملال يخ الصدو ن 2ل
 لع ر فل  اآلخر. ن3ل
  ال يل م أتسيه  قه جديد هن عموهه   ظراً صرومل فل  الفر،. ن4ل
 .183قاعدة ال ضرر   ن5ل
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ه لغىىث للىى  األ ىىرا، املعلوهىىة اصىىرومل  وإال للىى م ال ديتوسىىإ إ سىىان أم دىىدلي  ظىى  هعيتىىرب، ال  ىى   دعموهىى األضىىرار احلالىىلةضىىمان 
عىىدم حنيىىىة هطلىىىض العموهىىىات واملطلقىىات   ظىىىراً لقطعيىىىة خىىىرومل دعىى  األ ىىىرا، عنهىىىا  أال لىىىر  خىىرومل ديىىى  اصمىىىر واصن يىىىر عىىىن 

ُ اْلبَ ْيعَ ل لقاً ي م  خميتلف املىوار، و  ل  خرومل البي  الردول والاا  ابلاا  و... عنه، وال يقدح فل  دبقائه هط ن1لنَوَأَحلَّ اَّللَّ
 الن ال ،لي  على خروجها ابصصو ،  ا ل  املقام.

ال ضىىرر للعىىدهيات  ىىدعو  عمىىوم جملىىر، القطىى   ىىرومل دعىى  األ ىىرا، أو األ ىىواا،  مىىومر ىى  اليىىد عىىن اإلبىىال  أو العواحلالىى : ا ىىه ال ي  
 .يسيت ا  عليه دغثءل ال يصح عد ء إشاااًل   خرومل ها خرمل  ا ف رء املث ا و ثء ما هسلميةقدح زلال  ا والوضعيات 

 مناقشة: إفادة ال ضرر حلكٍم، ليس تشريعا  يف قبال الشارع
واها قوله: لوليه للمنيتهد ان  ام حبام لوالء ل م الارر   ان ل ري  األحاام النوعية للمصاحل االلفاقية وظيفة ال ارا، 

  ث، عليه: ن2لاخيتالط املياءنوهو ال ل يليض ده أن ي ر ا الع ددة لئال يل م 
أواًل: ان  ىىا ال شىى   يىىه ان هال ىىات ال ىىارا ديتماههىىا و ما ىىا وه الاهتىىا وهوا عهىىا ليسىىت خيىىدينا لىى ل   ا ىىه ال حتاىىن لنىىا 
اليت ري  اسيتنا،اً إا املال  أو لنقيح املناط وشىبه فلى ، ولاىن املقىام لىيه هىن فلى ، دى  هىن الغريى  خفىا  فلى  عليىه، إف هىن 

أو  حىىديري   ا،  هىىو  اا ىىة اسىىيتدالالت الفقهىىا   بىىال   ه ىى دل علىىى الاىىمان و ىىثء   دىىا اسىىيتدل  بىىال  ال ضىىرر ال  ىىال   اسىىيت
ال اب ىىه  هىىااًل، عىىدم ماهيىىة احىىد  هقىىدهات احلامىىةل  دىىا هىىو دىىر،  فلىى  دىىدعو  عىدم ا عقىىا، اإلبىىال  عموهىه، ولىىو  ىىان  قىىا  

على هقام  هعيتدايً هد اسيتنبإ حاماً هن ،لي  عام أو هطلض ه ر عاً حلام  وعي ل ري  حلام  وعي  وإال لل م ان ياون    جميت
 !أل ه شرا حاماً  وعياً  ال ارا األقدس

يليتىى م ابن ال ضىىرر لأل  لمحاىىام الوجو،يىىة،  نفيىىه لوجىىوب الصىىوم  قىىدس سىىرء،  ا ىىه ال شىى  يف ا ىىه هاث يىىاً: الىىنق  دعاسىى
 أو  فيهىىا ل نفىىي وجوزمىىا لىىد  الاىىررن وضىىو  أو الصىىوم حينئىى  نالاىىررل،  هىى  يصىىح القىىول ابن ل ىىري  األحاىىام ل ررهىىة ال

 وال جيو  لنا فل ذ وده يليض وظيفة ال ارا
ى املنقو د  األهر  يما اليت هه لهن ر   ال ضرر لمحاام الوجو،يةن اسوأ  ا اليت هه  ن ر عىه ألعىدام األحاىام وإتبالىه عليىه له 

ال ىارا، اهىا  هقادى  ل ىري حامىاً صا،ر هىن ال ىارا  اىضن الفقيىه شىر ا الحلام ار   هو  قدس سرءألحاام مللهان إف ها اليت هه 
اىىم يف هىىور،   احلسىىات عنىىه ال ىىارا لأل إتبىىات ملىىا   يقىى  ال ىىارا دابولىىهن و حاىىم   دىىا هىىو إتبىىات   ن  قىى  عليىىه هىىا اليت هىىه ه ىى

 . ما هو واضحجيع  ال ارا له حاماً أهون هن جع  حام هاا،  حلام جعله ال ارا،  
ال ضىىرر لنفىىي حاىىم أو إتبالىىه، اسىىيتنا، إا ،ليىى   إ ولىىيه   ىىر ا، واسىىيتنا،ء إا عمىىوم  ان اجمليتهىىد هسىىيتنب   :مىىا هاىىى   واحلىى   

 .  يتددراألخر  شرعي لفظي  عاهة اسيتنباباله
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

َبِغيلل :عليه السالم اإلهام الصا، قال  لِْلَمْرِء اْلُمْسِلِم َأْن يَ ْنُظَر يف َعْهِدِه َو َأْن يَ ْقَرَأ ِمْنُو  اْلُقْرآُن َعْهُد اَّللَِّ ِإََل َخْلِقِو فَ َقْد يَ ن ْ
 ن.609  2الاايف: ملل ننيف ُكلِّ يَ ْوٍم ََخِْسنَي آيَة  

                                                             

 .275سورة البقرة: آية  ن1ل
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