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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()263

النائيين :ال جامع بني (ال حكم ضرريا) و(ال ضرر غري متدارك)
وقد أشكل احملقق النائيين على دعوى مشول ال ضرر ألعددام األحكدام اوالوضدعياوا واالسد دالل علدى
ذلددق لقولدده صددلى هللا عليدده والدده وسددلم :اال ضددرر وال ض دراراا1ا يف رواايو الشددفعة و ددل املددا  ،يص د
اإلس د دالل هبددا علددى ر ددر ال ضددرر لعدددم ال ددما لددا يعددين احلباودده لل ددما يف حددال احلددر و د  ،لقولدده
اولكننا نقول :أ هذا ال ّ درر ال ككدن أ يكدو ور وعدا( لددااقاعدة ال ضدررااّ ،إال إذا ادا وفداد احلددي
الرالددر الددذ وقد ّدما2ا يف قدده احلدددي ،
أ ّ ال ّ ددرر د امل ددداري لددي .عددوال(ا وهددذا املعددا ورهعدده إب الوهدده ّ

أي حال :لدو
وهو الذ ظهر أنّه أرد الوهو  ،وال وصل النّولة إليه ّإال لعد وع ّذر احمل مالو األخرا وعلى ّ
األولاا
ال زونا هبذا ،ال وعا حلكوو ه على األحكام الثّال ة؛ ألنّه ال هاور لني هذا املعا واملعا ّ
أقول :جيب ووضيحه أوال( مث املناقشة :أوا ووضيحه إنه قد اخ لف وعا يف ال ضرر على س ة أقوال:
رهحده
ونها :أ ال ضرر يعين ال حكم ضرراي( ،وهذا املعا هو األول ودن املعداا الدك ذارهدا املد ا وقدد ّ
واخ ار وبعا( للشيخ وهو الذ نسبه الشيخ إب هم األصحابا
وونها :أ ال ضرر يعين ال ضرر و داري ،وهو املعا الرالر يف وسلسل االوها
والوهه العام يف اليهما ويف وا اخ ار اآلخوند ون نفي احلكم للسا نفدي املوضدو  ،ويف دا أي دا(:
اندده ال ككددن القددا ال ضددرر علددى ظدداهر ؛ لبداهددة وهددود ال ددرر وكوين دا( يف ا ددار ولددني املسددلمني لكسددر
لع ددهم هددا لعددض أو لعددض أو ع دده األخددرى ،وهددر لع ددهم الددبعض اآلخددر وان شددار السددرقة وال صددب
وال د و هددا ليددنهم ،ددال يعقددل ا يدراد اندده ال يوهددد ضددرر وكددويين حقيقددة اللددد وددن ووهيهدده إوددا ل قدددير
احكما قبل اضررا واع بار امل علق ال ضرر يعين اال حكم ضرراي(ا أو ل قدير ا و داريا لعدد اضدررا
ا1ا الكايف  ،5 :ص  - 280ابب الشفعةا
ا2ا يف اجلهة الثالثةا
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أ اال ضرر و داريا أو ل ذلقا
ووهدده األولا1ا :القرينددة العاوددة وهددي اوندده وشد ّدرعا( ددإ املشد ّدر شددهنه نفددي احلكددم أو احلباودده ،ال املوضددو
اال رر و ا
ا2ا
ينزلده ،يف
ووهه الثاا :ا ال رر ال كويين وإ وقر اث ا( لكن شده الشدار  ،مبدا هدو حكديم رحديم أ ّ
حدددود دائددرة قدرودده ال شدريعية ،ونزلددة العدددم وهمددا أوكندده ،وونزيلدده ونزلددة العدددم هددو أب يوهددب علددى حددال
احلدر ودثال( ال عدويض أو جيعدل ضدمانه يف ذو ده ،وعلدى هدذا معدا ال ضددرر :ال يوهدد ضدرر وكدويين اال وهددو
و داري وشريعيا(ا
مث انه ال يوهد هاور لني املعنيني إذ ال هاور لني املوضو واحملمول وال هاور لدني "ال درر" و"احلرودة"
أ لني اال رر امل داريا و ااحلكم ال رر ا إذ أ هاور لينهما؟ لل انه لا ال يعقلا
وإذا امتنع اجلمع فاألول مراد ،والنافع للضمان الثاين
إذا او نر اجلمر اا لني املعنيني و اد :إوا أ يكو وعدا ال ضدرر األول أو الثداا :دإ أريدد الثداا
اال ضرر د و دداريا ا دال وعدا حلكوو ده علدى األحكدام الثال دةا امدا قدال ،وذلدق االصدوم ال درر دإ
ون املسلم حكووة ال ضرر على وثل الصوم اذا صار ضرراي ر وهوله ،لكنه لدو أريدد ونده اال ضدرر د
و داريا مل يُفد اال حكم ضرراي(ا ال يشمل وطلق األحكام ااالصوم واحلج والوضو ا إذا صدارو ضدررية
ور ا مشول اال ضررا لألحكام ال ررية ون املسلّماو ولا يقبل له ا صم أي ا(ا
املناقشات:
ولكن يورد على االوه لوهو :

 -1اجلامع العنواين موجود وهو (ال ضرر) نفسه

امل حقدق يف املقدام
الوجه األول :ا اجلاور ووهود ،وهو اال ضررا نفسه ،وهو هاور عنواا ،إ
هددو اجلدداور املدداهو ولكددن اجلدداور يف االع بددارايو د ددا اجلدداور إوددا ودداهو أو عندواا او ان زاعددي ،ويف
االع بارايو احد األخ ين وع رب ،على أ أ هاور ااف يف محل حممول وا عليها
ا1ا لل هو وهه للثاا أي ا(ا
الر ْمحَةَا اسورة األنعام :آية 54اا
ب َرب ُك ْم َعلى نَ ْف ِس ِه َّ
ا2ا إذ ا َكتَ َ
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والدددليل علددى أ اال ضددررا هدداور عن دواا ،لعددد وضددوحه إندده لددي أبصددعب وددن ال دزام اددو اأملش د ي
اللفظيا هاوعا( لني ال دين وثال( ،أورا :

أح د:ا :صددحة ال قسدديم إليهم دا أب يقددال ال ضددرر أوددا أ ي دراد لدده ال حكددم ضددرراي( وإوددا أ ي دراد لدده ال
ضرر و داري ،اما وقول الكلمة إوا إسم وإوا عل وإوا حرف وامدا وقدول القدر إودا أ يدراد لده الطهدر
أو احليض؛ كما ا القر هاور والكلمة هاوعة كذا ال ضرر ،والفرق ا ذينق الم ا وهذا مجلةا
اثنيهما :وهود قول لكل ونها ،إنده ال شدق يف أ لكدل ونهدا قدائال( ومل يشدكل املد ا علدى إرادة املعدا
الثدداا وددن ال ضددرر أبندده د وعقددول أو أبندده لددأ أو وددا أشددبه لددل أشددكل أبندده أردأ الوهددو  ،وبع دا( للشدديخ،
الس د لزاوه وددا ذاددر  ،هددو لعيددد ال أندده ال كك ددن أو ال يص د ارادودده وندده ابلنظددر لددذاو العن دوا اعن دوا ال
ضرراا1ا ووهود القولني دليل على صالحي ه الذاوية لكل ونها هذا اجلاور
واحلاصل :أ املنفدي يف اليهمدا ااحلكدم ال درر وال درر د امل دداريا هدو احلكدم ال درر إودا لنفسده
أو لعدم وداراه دلرا
 -2إشكاله ال جيتمع مع تسليمه ان عدم احلكم حكم

ونزلدده الس ددالق إذ و ددر ال ن ددزل يك ددو احلك ددم
الوج ه الث اين :وه ددو د ّدين؛ ددإ اش ددكاله ه ددذا ال جي م ددر و ددر ّ
ابل ددما وددن وصدداديق ال ضددرر ابملعددا األول دو حاهددة إب إدراهدده يف املعددا الثدداا ليقددال أندده ال هدداور
لينه ولني املعا األول ال ككن إرادوه وإال لزام طرد املعا األول
دحة إسددناد هدذا العددم إب الشددار ابملسداحمة والعنايددة ،أب
ليانده انده  قددال قبدل ذلدق :اولددو سدلّمنا ص ّ
يق ددال :ا ددا للش ددار أ ابك ددم ّإو ددا ابل ّ ددما أو لع دددم ال ّ ددما ؛ ددإذا مل ابك ددم ،ع دددم احلك ددم أي د دا( و ددن

أحكاودده ،ددإذا لددزم وندده ال ددرر يروفددر وابكددم ابل ّ ددما ا ولكنن ا نق ول :أ هددذا ال ّ ددرر ال ككددن أ يكددو
ور وع دا( لد د"قاعدددة ال ضددرر"ّ ،إال إذا اددا وفدداد احلدددي أ ّ ال ّ ددرر د امل ددداري لددي .عددوال(ا وهددذا املعددا
الرالر الدذ وقد ّدما2ا يف قده احلددي  ،وهدو الدذ ظهدر أنّده أرد الوهدو  ،وال وصدل النّولدة
ورهعه إب الوهه ّ
ا1ا لل ألهل ا حكم الشار لكذا وشريعا( ال يُنزل له ال ُرر ال كويين ونزلدة العددم ،وشدبه ذلدق ،وهدو امدا ودرى خدار عدن عددم
صالحية اال ضررا يف حد نفسه لشموله لها
ا2ا يف اجلهة الثالثةا
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أي ح ال :لددو ال زوندا هبددذا ،دال وعدا حلكوو دده علدى األحكددام
إليده ّإال لعدد وعد ّذر احملد مالو األخدرا وعل ى ّ
األولا إذ ور وسليمه أب اعدم احلكم أي ا( ون أحكاوها أ
الثّال ة؛ ألنّه ال هاور لني هذا املعا واملعا ّ
عدددم احلكددم ابل ددما هددو حكددم وددن أحكددام الشددار إندده يكددو وصددداقا( للمعددا األول اال حكددم ضددرراي(ا
اوعدم احلكم ابل ما  ،حكما اوإ اا ونزيال( عناية( اما قالا عه ال ضرر ،ونفي النفي احلباوا
اجلامع العنواين بني األجناس العالية

إيض ا  :اجلدداور العندواا و حقددق حددن لددني األهنددا العاليددة لددل حددن لددني املقددوالو العشددر ،ددإ الكد ّدم
والكيف وثال( ال هاور لينهما ،لكن اجلاور العنواا و حقق وهو اوهنما عرضا( إ ال سعة وهي:
()1
فِع ل مض ا وانفع ال ثبت ا
وض ع أي ن ل ه م ى
َك م وكي
جيمعها اهنا عرض ،لل جيمعها ور اجلوهر عنوا املقوالو العشرا

إلفات :الواهب هو :وا اا يف نفسه ،لنفسه ،لنفسها
اجلوهر هو :وا اا يف نفسه ،لنفسه ،ل ا
العرض هو :وا يف نفسه ،ل  ،ل ا
املعا احلريف :وا اا يف  ،ل  ،ل ا
ووندده ي د أ ايف نفسددها هدداور عن دواا لددني اجلددوهر والعددرض ،لددل لددني املمكددن والواهددب أي دا( وددر
لداهة أنه ال هاور حقيقيا( لينهما ل باين وهوديهما ابلذاو خال ا( لبعض ون ووهم ال شكيقا
وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

ِ
ك))
ب َم ْن يَتَ َزيَّ ُن بِ َ
ب َم ْن تَ تَ َزيَّ ُن بِه َوَال تَ ْ
عن أيب عبد هللا عليه السالم قالْ (( :
ص َح ْ
اص َح ْ
اون ال اب ر الفقيه 2 :ص278اا

ا1ا املال هاد السبزوار  ،شر املنظووة 2 :ص467ا
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