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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

(264) 
 احلديدالنائيين: )ال ضرر( ِحكمة يف الشفعة ككونه ِحكمة لطهارة 

 سبق النقاش مع احملقق الناائي  ووواوع عديادة، وساناآلر اوج ماوو  أحاد األووواة ماع إضااخة واواب آخار، خقاد سابق قولاه 
)وال يقااالا اج ورواهااا يف مااورا ةالواافعةة ويف مااورا ةمنااع خ ااق املااارة، وااق يف ق ااية ةااارةة، آلاااا  ماان ح وم هااا علااى األح ااام 

ارا نفي عدم ثبوت حاّق للواري ، ونفاي عادم ثباوت حاّق لصااحي املواااي، ونفاي عادم ثباوت حاّق العدمية؛ خاّج مفااها يف هاع املو 
 لألنصاري، وعدم تسّلطه على قلع العاق.

ألّّن نقولا اّما مسألة ةالوفعةة، ومسألة ةمنع خ ق املاارة خلايث ثباوت حاّق الوافعة وآلراهاة مناع املاااية خيهماا مان ابب ح وماة 
لل ار،، خ ماا اّج احلار، حة ماة لرخاع  ،دمياة، واق ثباوت هااين احل ماني إ اا هاو آلطباوت الطهاارة لل ديادةال ضررة على األح اام الع

 النجاسة عن احلديد، خ ال  ال رر حة مة جلعق اخليار واس  قاق صاحي املوااي لالن فاع وفاضق مار وئر الغري. 
 .(1)سائر املوارا( ولاا ال يدور احل م مدار ال رر، خال مي ن اج يقاس على هاين احل مني

 احلديد ال بطهارته جتنباحلرج برفع وجوب ورفع املناقشة: الفرق بني البابني، 
ووني املقام من الوفعة وخ ق املار، خاال يصاا االس واهاا واه  ،وقد يناقش ابنه خرق وني ما اس وهد وه من طهارة احلديد لالحر،

ـّ النظاار عان االرتبا قطاعخانااه ماع  (2)هااين وااا  قيااسوال  ـّ وااا)إ ا هاو آلطباوت الطهااارة لل دياد، لل ار،(   عاا ا  يف العبااااة حياّب عا
هااو علااى مق  ااى القاعاادة العامااة ماان رخااع احلاار،  ةرخااع ال حاار، للنجاسااةةوااا)خ ما اّج احلاار، حة مااة لرخااع النجاسااة عاان احلديااد( خاااج 

إثباااات ال حااار، ةية( وإ ااا ماااورا ال اااالم هااو لألح ااام الووواياااة )ماااع قطااع النظااار عااان إااا ال عااادم رخعاااه لألح ااام الووواياااة الوضاااع
خهاااو مااورا ال اااالم وحمااق الااانقه وا واارام إح هاااو يف إثباااات ال حاار، للوواااواهت ورخعااه للعااادميات ةعاادم الطهاااارةة واعاااو   ةللطهااارة

 .تالزمهما غري جمدية
رخة خ ال تقاس عليها رواهت الوفعة مع قطع النظر عن حل  خاج رواية احلديد على خرضها، هبا خصوصية خاصة جتعلها تعبدية صة

 (ال حار،)رخاع يوخ ق املار اليت هي تعقلية يف أصلها تعبدية يف خصوصياهتا آلما سبق، وتل  اخلصوصية هي اج مق  ى القاعدة اج 
نوااأ طبااا الطهااارة ألج هاااين الوضااعيني  ااا  ااا  ااا ليسااا ميرخااع النجاسااة أو ياالو ناااب عاان احلديااد ألنااه منوااأ احلاار،، ال اج  ووااوب  
رخااع وااال حاار، مااا نوااأ منااه احلاار، ال غااريع وإج آلاااّن بااا يووااداج معااا  غالبااا ، واألالااة علااى والااالزم اج ي   وال تااالزم وااني األماارين، ،احلاار،

 االنف ا  من الرواهت والف او  آلطريةا
 .(3)يوم مرة واحدةإحا غسل ه يف ال يف الصالةعنه خانه جنث ل نه ال جيي االو ناب  املرويةالرواهت يف ثوب ومنهاا 
آلمااا حهااي إليااه   اج يصاالي خيااهووااوب خقااد اخ لاا  الفقهااار علااى ثالثااة آرارا  وأم نااه ن عااه مااا لااو اثصاار ثووااه يف الاانجثومنهاااا 

علاى رخاع ال حار، أو ال  مبا ، والارأي األول آلما حهي إليه مجع مانهم السايد الوالاد  ، أج يصلي عاره ، انه ي خريصاحي العروة ومجع
                                                           

 .182قاعدة ال ضرر، تقريرات اخلوانساري لالضرر املريزا النائي ا ص (1)

قص، على رواية تصرح ابّج الوارع  ح  م وطهارة احلديد؛ لالحر،، وإ ا وودت ما يصرح ابنه لبااس أهاق هاا مع قطع النظر عن عدم عطوري، يف اس قرار ّن (2)
ـة، خعلى حل  يب   اس دالله واس وها  اع   نقاانا معه.النار أو انه جنث، اما رخع جناس ه لل ر، خلعله اس نباط منه، وعلى أي خلو وودت رواية وال  مع 

ـعاة أو مسا أورة، حآلارا آلااج الصام أو أنطاى، وإج آلااج األحاوط االق صاار علاى   ا  وثقى )اخلاامثا ثاوب املروياة للصام، أّماقال يف العروة ال (3) آلاناا أو غريهاا، م 
و مع خفاة أ لى الظهرين والعوائني مع الطهارةالاآلر. خنجاس ه معفوة وورط غسله يف آلق يوم مرة، خمرية وني ساعاته، وإج آلاج األوىل غسله آخر النهار ل ص

ما عندها وإج آلاج النجاسة، وإج مل يغسق آلق يوم مرة خالصلوات الواقعة خيه مع النجاسة ابطلة، ويورتط اثصار ثوهبا يف واحد، أو اح ياوها إىل لبث مجيع 
آلاج األحوط االق صاار علاى صاورة عادم م عداا، وال خرق يف العفو وني أج ت وج م م نة من حتصيق الطوب الطاهر وورار أو اس ئجار أو اس عارة أم ال، وإج  
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ماع اج جناسا ه ابقياة اوج ريااي، وآلااا الارأي الطالاّب يف أحااد ااقيه، نعام الاارأي  (1)جتاوي ع للصاالة خيااهخقاقا الصاالة خيااه أو ضارر حلرماة 
 الطاين ال االلة خيه.

، اس نااا  إىل ال حر،، على غري مق  ى القاعدة خهو تعبدي، اللهام املفرتضوعليها خإثبات الطهارة أو رخع النجاسة، يف احلديّب 
 هاا خ أمق. وق وعرخا  أي ا   عى الوحدة عرخا  وخيها ما عرخا من ال ف ي  ارعا  إال اج تد

 على املريزا األسبقملخص اإلشكال 
لابعه اخلصوصايات  حة ماة   ،لألصاق آلما سبق ا ا ال عليه ابج مطق ال ضرر وال حار،، باا آلااج مان املسا قالت العقلياة قاد ي اوج علّاة  

 من حيّب اجلهة األوىل. ص  هماال عميم وال خصيص من حيّب اجلهة الطانية إىل نفي ص ة وال يصا االن قال من نفي  ،والقيوا
اج منوأية ال ضرر وال حار، لألح اام النوعياة ال لياة هاو ااأج الواارع اخلااص واه ع اث منواأي ه لألح اام اجل ئياة  اوقد تلخص

ـ  آللياة علاى آلاق حااوويف املقام نقولالوخصية،  اسا نااا  إىل ال ضارر، آلااج  ،حقيقياة لل ار آلق اية   ث  ا إج اراّن إثبات ال ماج آل 
، وامااا إحا أراّن إثبااات ال ااماج الوااارع خاصااة ماان ال وااريع خاااج وعااق األح ااام علااى ال ليااات الطبيعيااة ون ااو الق ااية احلقيقيااة، اااأج

 هباا خمنعاهاج أضّر وه اخصا ، آلماا لاو آلااج حا صانعة منواغال   ال مطلقا  وآلموضوع مس قق  ا هو حاوث لل ر، وق على حاوث احلر
 اان اائاارا  ماادار ال اارر ابلغااري ال عنااواج ل، خااال، وااق هااو بااا ألقاااع الوااارع إلينااا، ويف الواقااع خاااج مروعااه إىل وعلااه هااو بااا أضاار ووخصااه

  ا هو هو. حبث احلرّ 
إج اساا ند إىل  وعهاادة امل لاا ول اااأج الوااارع والطاااين واحلاصااقا الفاارق وااني وعااق احل اام للنااوع وإثبااات احل اام للوااخص، خاااأل

 هاا العناوين الطانوية وآلانا منطبقة على اخصه.
 الفرق بني جمموعتني: ما ال تشمله ال ضرر قطعاً وما تشمله بال حمذور

 ال فريق وني جمموع ني من األح ام الوضعيةا والتحقيق:
 باهها.اجملموعة األوىلا ال ووية واملل ية والطهارة وأا
 اجملموعة الطانيةا ال ماج وحق الطالق واخليار.

هلاااا، إح ال اااا  يف اناااه لاااو آلااااج ي  ااارر وعااادم آلو اااا  منواااأ  هلاااا وعااادم آلوناااه ال ضااارر  عااادم  اااولياااات هاااي الااايت ال اااا  يف ول  خاأل  
ال ، آلمااا دم آلونااه مل ااا  لااهوال صااار ملاا  الغااري مل ااا  لااه  جارا انااه ي  اارر وعاا ،)األونبياة( زووااة هلااا، ملااا صااارت  جاارا حلاا  زوواة لااه

 .ي وج الوير طاهرا  جملرا اج جناس ه ضررية عليه
قطعاا  إح ال يقاول  عنهااهاو القريناة العقالئياة القطعياة احلاخاة واال ضارر املووباة النصاراخه  هلاايف عدم  ول ال ضارر وال حار،  والسرّ 
الطهااارة وااابهها، أو املل يااة أو ال وويااة حلصااول ه ساابي أيااة ملااة ماان امللااق ابج مطااق ال ضاارر وال حاار، ونفساا ماانوال واهااق وااق عاقااق 

واق اج آلطاريا  مان األعاالم اسا ندوا يف  ،لالضارر عان الوامول هلاا ، من قرينة حاخة أو غريهاا،وحل  ع ث اجملموعة الطانية با ال صارف
واساا ند الاابعه القليااق،  ،ال ضاارر يف ثبااوت الطااالق الااوالئي لل اااآلم الواارعي إىلماانهم خيااار الغاا  إىل ال ضاارر، واساا ند آلطااري  إثبااات

 .حي الصنعة ودا ، من الفقهار إىل ال ضرر يف ثبوت ال ماج حلاوث احلرّ 
ال يواامق اجملموعااة  إ ااا قا انااه ال حماااور عقليااا  وال عرخيااا  وال ااارعيا  ماان  ااول ال ضاارر للعاادميات و ثباتااه للوضااعيات وانااهواحملّصاا

، ولعق منوأ منع من مناع مان  اول ال (2)موووا واملانع مفقواخيها عة الطانية إح املق  ي األول خاصة حملاور خيها قطعي، اوج اجملمو 
ضرر للمجموعة الطانية، وداهاة عادم  وهلاا للمجموعاة األوىل، وحياّب مل يالحاق الفارق واني اجملماوع ني تاوهم اسا ل ام اعاو   اول ال 

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين طق قطعا  خاملقدم مطله ضرر للمجموعة الطانية  وهلا للمجموعة األوىل واج ال ايل اب
ُهْم ِمَن اَّللَِّ َشْيئاً ِإالَّ ِبَعَمٍل َوأَن َّ ))قالا  عليه السالمعن أيب عبد هللا  اَلَم َوَأْخِِبُْهْم َأَّنَّ اَل نُ ْغيِن َعن ْ ُهْم َلْن يَ َناُلوا أَْبِلْغ َمَوالِيَ َنا َعنَّا السَّ

 (.16قرب ا سنااا ص) ((َأْو َورٍَع َوَأنَّ َأَشدَّ النَّاِس َحْسَرًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َمْن َوَصَف َعْداًل ُثَّ َخاَلَفُه ِإََل َغرْيِهِ  َواَليَ تَ َنا ِإالَّ ِبَعَملٍ 

                                                           

 ع احملاور.وق حىت لو آلاج الدليق غري ال ضرر وال حر،، ل فى إح املقصوا اج رخع احل م ال  ليفي ال يس ل م رخع الوضعي خيق صر عليه مااام وه يرتف (1)

 ا مجاع وابهه ساوقا . وقد أوبنا عن ابهة اعو  (2)


