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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، 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
(657) 

"الشأفعة"، ومسأللة "منأض  األ املأاي"  لأي  قبأول حأقا الشأفعة وكراهأة منأض  )ألّنا نقول: اماا مسأللة :سبق نقل كالم املريزا النائيين
أا هأو كتبأول الطهأارة لللديأد لللأر ،  املاشية  يهما من ابب حكومة "ال ضرر" على األحكام العدمية، بل قبول هذين احلكمأني إما

ر واسأحلقا  اأاحا املواشأي لالنحفأاا بفاضأل  كما انا احلر  ِحكمة لر ض النجاسة عأن احلديأد،  كأذلل الا أرر ِحكمأة خلعأل ا يأا
 ماي بئر الغري.

 .(1)ولذا ال يدور احلكم مدار الا رر،  ال ميكن ان يقاس على هذين احلكمني سائر املوارد(
 وآخر ِحكمة   تحقيق يف وجه اعتبار عنواٍن عّلة  ال

أكتأر ومبأا يفأح  ابابد دديأداد للبلأو، يحوقأب علأى بيأان وحتقيق املسللة مبا يوضأ  كأالم املأريزا ومبأا يوضأ  إشأكاالسنا السأابقة عليأه 
الوده الذي ذها  يه الفقهاي طراد يف بعض املسائل، وبعاهم يف بعاها اآلخر، إىل ان املذكور يف لسأان هأذا الروايأة ِحكمأة ال علاأة 

؟ وبعبأارة أخأر : مأن ِحكمأةة أو كونأه قأد يكأون واحأداد رأاهراد يف كونأه علاأ الرواية يف املأوردينأو العك ،  ما هو الوده مض ان لسان 
 إذا كان شخصياد )أي املدار  يه كل شخص شخص( كان علاأة وإذا كأان املأدار  ؟علة، شخصي أو نوعيأين يعلم ابن هذا املذكور ك

رب بيأان ، وذلأل عأوال كأان عدمأه سأبباد لعدمأه النوا أي أغلا املكلفني كأان ِحكمأة وي يشأحتق حتققأه يف هأذا املكلأب ليشأمله احلكأم
 عناوين ومسائل محنوعة من شىت أبواب الفقه:

 ال ضرر يف رواية مسرة، عّلة  
اْذَهوووْ  ))لألنصأأأاري  اأأألى هللا عليأأأه والأأأه وسأأألمعنأأأوان )ال ضأأأرر( الأأأوارد يف روايأأأة حأأأرة بأأأن دنأأأدب حيأأأو قأأأال  العنووووان األول:

اأرر الولذا يأدور احلكأم مأدار قبأول  حال الشخص،ة واملدار  ان الارر ههنا علا  (2)((فَاقْوَلْعَها َواْرِم ِِبَا ِإلَْيِه فَِإنَُّه اَل َضَرَر َواَل ِضَرار
ودوداد وعدماد، اما ودوداد  كما لأو حتقأق الاأرر يف غأري العِأذ  والبسأحان كمأا لأو كانأك لأه دار كبأرية وكأان ألمتأال حأرة مأحت أو  عليه،

ذ  بأال اسأحئذان ضأررعد علأى ل اأاحا العِأدخأو خرها متالد وكأان يأدخل بأال اسأحئذان، وامأا عأدماد  انأه  يمأا ي يكأن آغر ة اغرية يف 
نا االنصاري ملا كان له حق قلعها، كما لو كان غائباد مض أهله، أو كان أهله دأهبم الحلجا الدائم يف البيك حبيو ال خيحلأب يف حأاه

يأا بأال اسأحئذان مكشأفال، لكأون زودحأه مشأركة مأتالد، وي يكأن يهمهأم  أيي غر  كأنا االسأحئذان وعدمأه، أو  ودود األدنأ  وعدمأه و 
 أبداد أو شبه ذلل.

 ال ضرر يف رواايت الشفعة وفضل املاء، ِحكمة  
َِِّ )) عنأوان ال ضأرر الأوارد يف رواعل الشأفعة ورواعل  األ املأاي العنوان الثوا  والثالوث: ووُل ا ُُ ولمَقَضو  َر  صول    عليوه والوه ُو

، َوقَوواَل:  َِ وورََِفاِء يف اأْلََرِضووَا َواْلَمَ وواِِف ووْفَعِة بَوووْاَ الشُّ ُووُدوُع فَووَ  ُ ووْفَعةَ ِِبلشُّ َْ َِ اأْلَُرَُّ َوُحوودَِّت ا  (3)((اَل َضووَرَر َواَل ِضووَراَر، َوقَوواَل: ِإَذا رُفَّوو
َِِّ ))و ُُوُل ا ولمَقَض  َر ْنَوُع نَوْفوُع الشَّو ْ  صل    عليه واله ُو صول    عليوه ِء، َوَقَضو   بَووْاَ ََْهوِل اْلَمِدينَوِة يف َمَشواِرِل النَّْ وِل ََنَّوُه اَل ُُ

لم ْنَوُع َفْضوُل َمواٍء لُِيْمنَوَع بِوِه َفْضوُل َِفوَقٍ، َوقَواَل: اَل َضوَرَر َواَل ِضوَرارَ بَوْاَ ََْهِل اْلَباِعيَِة ََنَّ  واله ُو ،  مأض ان الأنص وهأو )ال ضأرر( (4)((ُه اَل ُُ
 روايأأة روايأأة )العِأأذ ( علاأأة واعحأأربوا يفيف روايأأة حأأرة وروايأأة الشأأفعة و اأأل املأأاي واحأأد إال ان املأأريزا النأأائيين سبعأأاد للمشأأهور اعحأأربوا ال ضأأرر يف 

الشأأفعة و اأأل املأأاي ِحكمأأة ال علاأأة أي اعحأأربوا دائأأراد مأأدار النأأوا دون الشأأخص ولأأذا يتبأأك لأأه حأأق الشأأفعة حأأىت لأأو ي يكأأن يحاأأرر ببيأأض 
 شريكه حلصحه بدون الردوا إليه،  ما الفر ؟

                                                           

 .182قاعدة ال ضرر، سقريرال ا وانساري لالضرر املريزا النائيين: ص (1)
 .292ص 5ققة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكحا اإلسالمية أ طهران:   (2)
 .282ص 5:  املصدر نفسه (3)
 .293ص 5:  هاملصدر نفس (4)
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 (4)اإلُكار، ِحكمة للمتعّوع، وعّلة لذي املزاج اخلاص
داد ل )ال سشأرب ا مأأر ألنأه مسأكر(  هأأل املأدار الشأخص أو النأوا؟  مأأتالد لأو كأان محعأأوا عنأأوان )اإلسأكار( يف متأالعنووان الرابوع: 

ممأا يظهأر منأه ان املأدار يف اإلسأكار النأوا ولأذا  ، هأل ال رأرم عليأه؟ واخلأواب: الأم الحابمأوا ابحلرمأة (2)على شربه حبيو كأان ال يسأكر
 نه، ولو كان املدار الشخص ملا حرام عليه.ألن النوا يسكر منظراد حرم على هذا الشخص حىت لو ي يسكر 

شأخص ضأعيب الان )اإلسأكار الشأل ( هأو مأالر احلرمأة وهأو مودأود يف كأل  أرد  أرد، ولكنأه قأد يأنقض مبأا لأو كأان  وقد يقأال:
والشألن ا ال يسكر النوا،  لو كان املالر الشخص حلرم عليه ولو كأان املأالر النأو  ما البنية دداد أو كان ذا مابا  خاص حبيو يسكرا

ملأأا حأأرم عليأأه، عكأأ  املسأأللة األوىل؟  لمأأاذا كأأان اإلسأأكار يف املحعأأواد مأأدارا النأأوا والشأألنية، وكأأان يف ضأأعيب البنيأأة مأأدارا الشأأخص 
  حلمل إلسكار النوا(؟  يهوالفعلية )إذ ال شلنية 

 ، وعل  تف ري النائيين عّلة  األذِفرية يف الوضوء ِحكمة  
ولكأن هأل املقيأاس يف )األذكأر(  (3)((ُهَو ِحوَا يَوتَوَوضَّو ُ ََذَِْفوُر ِمْنوُه ِحوَا َيُشو ُّ )))الوضوي(  قد ورد يف احلديو العنوان اخلامس: 

قاعدة واحدة  يما نر  سبعاد للشيخ؛  وقاعدة الفراغ والحجاوز) (4)الشخص  يلابم عدم درعن قاعدة الفراغ كانالنوا أو الشخص؟  إن  
ملريزا النائيين ممن اعحربمها قاعدسني إذ ي ير بينهما دامعاد(  يما لو ي يكن هذا املكلب شخصياد اذكر حني لودود اخلامض، عك  متل ا

يشل، كما لو علم ابن ذهنه كان شارداد متاماد حني الوضوي أو الصأالة، عكأ  مأا لأو قلنأا ابن املأدار النأوا  أان هأذا الشأخص وإن ي 
 ؛بعأدا،  حجأري القاعأدة حأىت يف هأذا الشأخص غأري االذكأر حالأة الوضأوي ممأا هأمالعمل  حنيأذكر يكن اذكر لكن حيو كان النوا 

 ولذا كان املدار النوا عك  األول إذ كانك عليه علاة ولذا كان املدار الشخص. ،كمةألن االذكرية على هذا حِ 
أأأه االذكريأأأة وقأأد حلاأأأل املأأأريزا كأأأون االذكريأأأة علاأأأة وكأأون املأأأدار الشأأأخص والأأأا محلققأأأة يف كأأأل شأأخص ببيأأأا ن رائأأأض يف الفوائأأأد حيأأأو ودا

العمأل بكأل أدابائأه علأى الحتسيأا ايففأوا يف خابانأة ذهنأه ولأو ي يكأن مسحلاأراد هأا  هابإلرادة اإلمجالية احلاالة للفأرد قبأل العمأل علأى إسيانأ
علاأأة  ((يَوتَوَوضَّوو ُ ََذَِْفووُر...ُهووَو ِحووَا )) عليأأه السأأالم يف كأأل  أأرد،  قولأأه سفصأأيالد حأأني العمأأل،  االذكريأأة بللأأاا املرسكأأاب يف ذهنأأه، محلققأأة  

)االذكريأأة( علأأى كولأأا علاأأة ودورالأأا مأأدار الشأأخص ومحأأل )ال ضأأرر( يف الشأأفعة  محأألولكأأن السأأهال هأأو الودأأه يف  ،ودائأأرة مأأدار الشأأخص
لحعليأل ممأأر بأأل انأه أقأو  منأأه يف ا يف الوضأوي (ذِفوورَهأو لسأان ) يف الشأأفعة (ال ضوررعلأى كونأه ِحكمأأة ودورانأه مأدار النأأوا مأض ان لسأأان )

 ارسكازي؟
،  قد قيل: بكولا مأن االمأارال ملأا  يهأا مأن الكاشأفية" قاعدة الفراغ والحجاوز") :وال مس بنقل عبارسه بطوها ملا  يها من الفائدة

لأه وإن ي سيأان بكأل دأابي يف ايفأل املاأروب  ان الغالا عند سعلق اإلرادة ابلفعل املركا من االدأاباي هأو اخلأري علأى و أق اإلرادة واإل
عنه يف حملأه إال أنأه مأض ذلأل ملك املكلأب ابخلأابي يف حملأه  إىل اخلابي يف حمله وي يحعلق القصد به كذلل بل كان مغفوالد  يلحفك سفصيالد 

ن بكل سيا اإلرادة املحعلقة ابلكل عند الشروا  يه هي اليت سودا اإل، على اإلرادة السابقة يف أول الشروا يف العمل املركا درعد  قهراد 
 ان اإلرادة األولية حيو كانك حمفورة يف خابانة النف   ، إىل سعلق إرادة مسحقلة بكل دابي دابي يف حمله وال رحا  غالباد ، دابي يف حمله

 الغالا عند سعلق اإلرادة ابلفعل املركأا ، كان الشخص مقهورا يف اخلري على و قها ما ي حتدث إرادة أخر  ماادة لإلرادة األولية
ُهووَو ِحووَا ))يف بعأأض أخبأأار الوضأأوي:  عليأأه السأأالمكمأأا يأأومي إليأأه قولأأه ،  والشأأارا قأأد اعحأأرب هأأذا الغلبأأة، سيأأان مدابائأأه يف حماهأأاهأأو اإل

وحينئأذ سكأون القاعأدة حاكمأة ،  حكون القاعدة من االمارال الكاشفة عن وقوا الفعل املشكور  يه ((يَوتَوَوضَّ ُ ََذَِْفُر ِمْنُه ِحَا َيُش ُّ 
 .(5)(كلكومة سائر االمارال االخر عليه،  ا الفعل املشكور  يهعلى اسحصلاب عدم وقو 

وكالمأأه هأأو مأأا سواأأل إليأأه علمأأاي الأأنف  وعلمأأاي املأأخ واألعصأأاب يف حبأأوقهم املحطأأورة، حيأأو قبأأك ان منطقأأة الالوعأأي أو الأأوعي 
                                                           

 من دهٍة. (1)
 سكر ابلنبيذ لحعوادا عليه.انه كان ال ي   (عمر)كما اشحهر عن   (2)

 .121ص 1الشيخ الطوسي، هتذيا األحكام، دار الكحا اإلسالمية أ طهران:   (3)

 ل ا اص، وجتري يف غريا؛ للعمومال.يف الوضوي خااة؛ للدلي ال جتري قاعدة الحجاوز )الشل يف أال ودود  عل من أ عال الوضوي، بعدا(  واما (4)
 .818ص 4الشيخ دمحم الكارمي ا راسا ،  وائد األاول، مهسسة النشر اإلسالمي:    (5)
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الصأأأالة يف متأأأل وحأأأىت  ...أو الدرادأأأةالبأأأاطن هأأأي الأأأيت سقأأأود اإلنسأأأان يف كا أأأة األعمأأأال الروسينيأأأة أي املحكأأأررة كتأأأرياد كقيأأأادة السأأأيارة 
 وصل    عل  دمحم وآله الطاهريَ      ونظائرها. وللبلو سحمة إبذن هللا سعاىل.

تَوْعَمُلوَها َوِإالَّ تَوَبايَوُنوا َوتَوَباَغُضوا)): عليه السالماإلمام الصاد  قال  ُْ نَوُهْم ِإََل َثَ ثَِة ََْ َياَء فَِإِن ا ْخَوُة ِفيَما بَويوْ  :َوِه َ  ََتَْتاُج اإْلِ
َََْ دِ   (.322حتب العقول: ص) ((التوََّناُصُف َوالتوََّراُحُم َونَوْفُ  ا


