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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

(268) 
 رار(حتقيق املراد بـ)ض  

ومدى إمكانية ان يستنبط منه حكم شرعي زائداً علىى مىا يسىتنبط مىن )ال ضىرر(  (رار الض   )معىن وحتقيق احلال يف 
 يف ضمن املطالب اآلتية:

 والنائيين نفى الفائدة الشيخ حتيّـر  
ىىىرار يف ) ان الشىىيح حيىىى رأى األقىىىوال املتعارضىىة أو امل تلفىىة يفاألول: املطلــ   ىىرارمعىىىن ض   يف املىىىرا  حتىى    (ال ض 

 قرقه عن الضرر.معىن الضرار و  مهم ألنه ال تترتب رمرة ققهية على حتقيق منه، ولكنه اعترب ذلك غ 
ىىىرار ال  ىىى    ىىىا هىىىو املقصىىىو  مىىىن  :يف )قاعىىىدة ال ضىىىرر(الشىىىيح قىىىال  )وكيىىىا كىىىان قالتبىىىاني الفىىىرا ضىىىني الضىىىرر والض 

ى)ا  مىن قالفرا ضينهما ملتبس لديه نظراً لعدم وضوح املر  (1)االستدالل ضنفي الضرر يف املسائ  الفرعية( مىن ضىني  (رارض 
 غ  ضار ابلثمرة واملقصد. ذلك اليت ذكرها، لكن املتعد ةمعانيه 
يين ضعىىدم الثمىرة ققىىال: )وكيىا كىىان: قلىيس اخىىتالو معنااىا، أو كىىون الثىامم اكيىىداً لى ول،   ىىا ح احملقىىق النىائوصىر  

يهم  الفقيه كث اً(
(2). 

 لكن الظاهر ترت  مثرات عديدة
ىىىرار أخىىى  مطلقىىىاً مىىىن لكىىىن الظىىىاهر ان ال ىىىرار( أو قلنىىىا ابن الض  ثمىىىرة إالىىىا ال تترتىىىب لىىىو قلنىىىا ضترا قهمىىىا )الضىىىرر والض 
 التباين أو من وجه قالثمرة مترتبة ال حمالة، ومن الثمرات:ابن النسبة ضينهما الضرر، أما لو قلنا 

ة تسىىليط احلىىاكم الشىىرعي مىىا سىىبقش اةشىىارة إليىىه، وسىىيول الكىىالم حولىىه، مىىن ان ال ضىىرر وإن   تصىىل  ةقىىا  -1
ىرار(، حسىبما ذهىب إليىه احملقىق الشىيح احللىي وتبعىه  على طالا الزوجة املمتنع زوجها من اةنفىاا عليهىا، لكىن )ال ض 

وقىا  ال ضىرر ضنظىائر تسىليط احلىاكم علىى السيد السيستامم، واقية ابلداللىة علىى ذلىك، وأيىة رمىرة أعظىم مىن ذلىك ومىن 
 أيضاً؟ الطالا
ض عدم وجىو  ااىامع ضىني املعىىن األول والراضىع  ىا ذكىرا احملقىق النىائيين )واىا ان ال ضىرر تعىين نفىي انه على قر  -2

                                                             

 .113الشيح مرتضى االنصاري، رسائ  ققهية: ص  (1)
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احلكم الضرري على مىا اختىارا تبعىاً للشىيح، أو اعىا تعىين ال ضىرر غى  متىدارب( ققىد ذهىب املى زا إل نفىي املعىىن الراضىع 
املعىىن األول مقصىو  حتمىاً قىالراضع غى  مىرا ، وقىد أجبنىا عنىه ، وحيى ان جامع ضينه وضني املعىن األول نظراً لعدم وجو 

ىىرار( إن أقىا  معىىىن آخىىر أمكىىن القىىول ابن ال ضىىرر  ضوجىو  ااىىامع، ولكىىن علىىى مبىىىن املى زا مىىن عىىدم ااىىامع قىىان )ال ض 
رار يفيد املعىىن الراضىع ىرار تعىين ال يفيد املعىن األول وال ض  ىرار غى  متىدارب( : )قىال ضىرر تعىين ال حكىم ضىررالً، وال ض  ض 

 .قتوم 
 ولعله أيل مزيد كالم حول الثمرتني ض  وغ اا أيضاً.

رار العشرة  معاين ض 
ىرار ضلوىش عشىرة أو زا ت وقىد ذكىر ضعضىها اللوويىون املطل  الثـاين:  ان املعىامم الىيت ذكرهىا اللوويىون والفقهىا  للض 

 وأضاو العلما  ضعضاً آخر.
 الغلوي أو الصريف يذكرهاللفقهاء استنباط معاين جديدة مل 

 كيا  ترع الفقها  معامم   تذكر يف اللوة؟ال يقال: 
 ،كىاضين منظىىور وقىىارني  ،واهليئىىات، كوهى  اللوىىة، ضىى  وأكثىر، توضىىيغه: ان اللوىىوي ابملىىوا   ألعىىم أهىى  خىربة إذ يقـال: 

اول ان يسىتنبط قانىه  ىكىاضن قىارني، ليس واضعاً للوة ض  هو متتبع ملوار  االسىتعمال،   انىه إن كىان دتهىداً يف اللوىة،  
واالطىرا  ... ا  املوضىوع لىه احلقيقىي  وصغة احلمى  وعىدم صىغة السىلب التبا رواملقارانت و  ،واحلال املقالمن قرائن 

. واألصىىىىوب اخلبىىىى  وهكىىىذااملرجتىىىى .. مىىىن واملنقىىىىول  ،مىىىىن املشىىىىترب اللفظىىىيواملشىىىترب املعنىىىىوي ذي ااىىىامع مىىىن ايىىىىازي، 
قالعمىدة  ،عنه إن اجتهد قيىه ققىد يكتشىا مىا   يكتشىفه اللوىوي مىن حقيقىة أو اشىتراب أو غى  ذلىك ابللسان ال يق   

، قىاألمر قيىه ، وامىا يف هيئااىا، وهىي شىون الصىريفاللوىوياأللفاظ وهي شون  موا   النظر يف  ليله على مدعاا، قهذا يف 
 أوض  ألعا اجتها ية غالباً.

رار قمعامم وأما   هي:الض  
 األربع اليت ذكرها ابن األثرياملعاين 

ـ     ))اضن األثى  يف النهايىة قىال: ) أرضعة منها ذكرها  ِس سس ـر ار  يف  ا ، ضهىرَّاض يهضضىر:ا  ((ال  ض ـر ر  و ال  ض  ىد: النىَِّفىع  : ض  الضَّىر:
ر: إ ِضرهاراً. قهمهِعىنه قىهِول ه  اله ضهرهر: أهِي اله يهضض  رهاراً وأهضهرَّ ض ه  يضض  ًئا م ِن حهق  ه .ضهر اً وض  يىِ  ر: الرج ض أهخهااض قىهيىهنىِقضصهه شه

: أهِي اله ُيضهاز يه  عهلهى إ ِضرهارا ِب  ِ خهال  الضَّرهر عهلهِيه . -1 رهار: ق عال، م نه الضَّر   والض  
، و  -2 ا ض اِلف ِع   ثِىنىهنِي ، والضَّرهر: اضِت ده رهار: ق ِع ض اال  د  والض   رهار: ااِهزها ض عهلهِيه  والضَّرهر: ق ِع ض اِلوهاح  الض  

(1). 
                                                             

 هذا تكرار للمعىن األول. (1)
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رهار: أهِن تهضضرَّا م ِن غهِ   أهِن تىهنىِتهف عه  -3 ، والض   بهكه وهتىهنىِتهف عض ض ه  أهِنشه  ض ه .وهق ي ه الضَّرهر: مها تهضضر: ض ه  صهاح 
ا ل لتَِّوك يد ( -4 وهق ي ه اضها   هِعىًن، وتهكرهارضاض

(1). 
 لردّ ترادف الضرر والضرار، وا -1

الترا و قهىو خىالو األصى  كمىا انىه خىالو املسىتفا  ارتكىازاً مىن لفظهمىا، قىال تصى   املعىن الراضع وهو أقول: اما
ىرار( جىي  أتىا اكيىداً، ويوكىدا ويربهنىه يف خصىوص احلىديى ان التوكيىد أتىذا الصىيوة   عوى اآلخوند من كىون )ال ض 

رار( قبىي  ضى  مسىتنكر جىداً مىع دىي  الىواو الظىاهرة يف انىه عطىا املبىاين علىى املبىاين قانىه مىن القبىي   )ال ضرر وال ض 
ولىىو كىىان ضىىدون الىىواو ألمكىىن كونىىه اكيىىداً )قانىىه ال  التوكيىىدمىىرا اً ضىىه  ان يقىىال: )قانىىه ال ضىىرر وال ضىىرر يف اةسىىالم(

 ضعيد جداً. إقا ة معىن آخرضرر، ال ضرر( لكن مع الواو قان التوكيد الذي يعين تكرار ما سبق  ون 
رار( -2  إرادة املفاعلة من )الضّ 
ىرار قعى  االثنىني( يرا  ضه ما قي  انه األص  يف ابب املفاعلىة مىن التشىارب املعىن الثامم وهو انواما  )وقىرا  وان )الض  

ق أحىداا علىى اآلخىر عكىس املفاعلىة قانىه  اللىة  علىى سىبِ املفاعلة عن التفاع  ان التفاع  تشاركهما يف املبدأ من غى  
يدل على صدور الضرب من ك  منهمىا وال يىدل  (تضارب زيد وعمرو، قى)ق الفاع سبِ   ال على التشارب مع تضمني  

 .ابلضرب وسبقهضدأ زيد ان قظاهرا  (ضارب زيد عمراً )ا تزامنا، اما مض  لعله ماأيهعلى ان الساضق 
 ينطبق على مورد رواية مسرةال املناقشة: ذلك مما 
 ىىىا لعلىىىه أيل ر ا، لكنىىىه يف  قيىىىه ضعىىى    ابب املفاعلىىىة التشىىىارب، وإن انقىىى ن األصىىى  يف إقىىى   عليىىىه: انىىىه وإن قلنىىىا 

إرا تىىه إذ ان ةىىرة كىان هىىو املضىىار لالنصىىاري ابقتغامىىه عليىىه ضسىىتانه  ون إذن و    ىىا ال تصىى خصىوص الروايىىة النبويىىة 
ــر ر  و ال  ))ضىىى صىىلى هللا عليىىه والىىه وسىىلمولىىذا خاطبىىه الرسىىول  ؛يكىىن االنصىىاري مضىىاراً لىىه ضوجىىه ــار  و ال  ض  ُض ٌمض  إ نَّــك  ر ٌجــ

ٍن... ر ار  ع ل ى ٌمؤسم   .(2)((ض 
 توجيهات لتصحيح معىن املفاعلة يف قضية مسرة

 :استعمال صيوة املفاعلة رغم صدور اةضرار من طرو واحدك ضوجوا لتصغي  وقد ُياب عن ذل
هنىا ضعنايىة أخىرى، وهىي العنايىة املوجبىة  "ال ضىرار"أن يكون اسىتعمال  ما ذكرا احملقق النائيين: )و تم  قريباً  منها:
وهىىي عبىىارة عىىن  ،((إنــك رجــُ مضــار)) صىىلى هللا عليىىه والىىه وسىىلمضقولىىه  (،ةرةى)ضىى صىىلى هللا عليىىه والىىه وسىىلمخلطاضىىه 

 :صىىلى هللا عليىىه والىىه وسىىلمققولىىه  علىىى مىىا يظهىىر مىىن مىى  احلىىديى. "،األنصىىاري"علىىى  راراصىىقي ِبإضىىرار ذلىىك الش ىى
                                                             

 ، والترقيم إضاقة من ا.82-81ص 3ض وت: ج –: املكتبة العلمية اضن األث ، النهاية  يف غريب احلديى واالثر، الناشر (1)
 .294ص 5طهران: ج –ثقة اةسالم الكليين، الكايف،  ار الكتب اةسالمية  (2)
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ةض )، كمىىا يف قولىىه عىىز مىىن قائىى  "أنىىك رجىى  مضىىر  "وإن أمكىىن أن يكىىون  عىىىن  ((إنــك رجــُ مضــار)) ال ٌتض ــارَّ وال ــد 
ل ـــــد ها صىىىىىا أتىىىىىذا ثنىىىىىني منىىىىىه، وكونىىىىىه ات  ه صىىىىىار  نزلىىىىىة صىىىىىدور الفعىىىىى  ضىىىىىني اةإال أن إصىىىىىرارا علىىىىىى اةضىىىىىرار كون ىىىىى (1)(ب و 

 .(2)(لوصاا
علىى قعىى   منزلىة صىىدور ذلىىك الفعى  منىىه علىى غىى ا ومىىن  صىرار شىى  انىىه خىالو الظىىاهر جىداً قىىان تنزيىى  إ :وقيىه
 غ  عريف جداً. ،غ ا عليه
صدر من زيد ووقع على عمرو وصىدر مىن عمىرو ووقىع  مىتان املشاركة ضلغاظ دموع ايتمع، ألن الضرر  ومنها:

، صىى   ومىىن خالىىد قوقىىع علىىى زيىىد، قىىمذا لىىوحجم ايتمىىع كهيئىىة دموعيىىة واحىىدة علىىى ضكىىر ومىىن ضكىىر قوقىىع علىىى خالىىد
 وقيه: انه ضعيد كساضقه. املشاركة الطرقينية. استعمال صيوة املفاعلة لتغقق

ىىىا هىىىو ضلغىىىاظ ان االضىىىرار ابلوىىى  يسىىىتتبع الضىىىرر علىىىى الىىىنفس ضىىىرراً اجتماعيىىىاً أو أخىىىروالً  ومنهـــا: )إن  املشىىىاركة إال 
  ضرر قعى  الشى   علىى نفسىه، ال يطلىق عليىه املفاعلىة أصىاًل إال إذا و وقيه: انه ضعيد إذ عه  (3)فاعلة(قيتغقق معىن امل

 .، وغ  منطبق على املقام إال ابلوجه اآللعا  من أحدهم عليه مقاضاًل لفعله، قهو أخ  من املدعى
ة إال أن منعىىه إالا عىىن الىىدخول إل )أو يقىىال قيىىه أيضىىاً: إن  الرجىى  االنصىىاري وإن كىىان   يضىىر ةىىرة حقيقىى ومنهــا:

 (4)خنلته كان مضراً ضه يف نظرا(
ليس نظر الش   مالكاً يف صدا الضرر، ض  املالب الواقع أو العرو، كما انه خالو ظاهر الروايىة إذ وقيه: انه 
ــر  ))املضىىارة علىىى ةىىرة  ون االنصىىاري  صىىلى هللا عليىىه والىىه وسىىلمطب ىىق الرسىىول  ــر ر  و ال  ض  ــار  و ال  ض  ُض ٌمض  ار  إ نَّــك  ر ٌجــ
ٍن... ، ضى  صىلى هللا عليىه والىه وسىلمإضاقة إل انه   مينعه إذ   يكن قىا راً علىى منعىه، لىذا التىلىو إل النى   ((ع ل ى ٌمؤسم 

، وال يطلق على هذا انه مضر ضه أصاًل،   وللبغى صلة ِبذن هللا تعال.در  انه طلب منه الدخول ابستئذان 
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

 
، م ا م  )): عليه السالماةمام الكاظم قال   ُ ٌُ م نس س ه ر  اْلس اه  ُ  أ فسض  ٌ  السع اق  ، نـ وس  ُ ٌُ م ن  السع قس م  بـ نيس  السع ب اد  أ فسض  ا ٌقس 

، و م ا أ دَّى ا ت ه د ين  د  السٌمجس ُ  م نس َج  يع  ج هس ٌلٌه أ فسض  ٌ ن ب ّياً إ الَّ ع اق ً  ح َّتَّ ي ٌكون  ع قس فـ ر ائ ض   لسع بسٌد ف ر يض ًة م نس بـ ع ث  اَّللَّ
                                                             

 .233سورة البقرة: آية  (1)

 .97-96قاعدة ال ضرر، تقريرات اخلوانساري لالضرر امل زا النائيين: ص (2)
 .117ال ضرر وال ضرار، الناشر: مكتب آية هللا العظمى السيد السيستامم ى قم: ص السيد علي السيستامم، قاعدة (3)

 املصدر نفسه. (4)
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ُ  ع نسهٌ   (.397صحتا العقول: ) ((اَّللَّ  ح َّتَّ ع ق 


