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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

(276) 
 خروج القصاص والتقاص عن )ال ِضرار( بوجوه ثالثة

فالتضااار  اان الطاارفني حاارام علااى  -1 يد العاام امام هلااهوأل اوأللاان فلاال تنفااي ااان  لاال املعاااه عاان ا سااالم، وعليااهألوقااال الساا
 الطرفني مجيعاً بشرطني قد استفدانمها  ن األملة العا ةأل

 الشرط األولأل عدم اتطباق عنوان آخر عليه، االتقاص، والقصاص، والدية، وحنوها.
فلاو قاال لاهأل مح أ اا، لااأ لاه أن يارم علياهأل  و1اوَعَلْيُكمْ   َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتدىااقاً ملثانأل الشرط الثاهأل أن ال يكون  صد

أ ا لو قال لهأل مح ابن األ ا، فال جيوأ له أن يرم عليه ابملثن، إف ليس لناأل  ن اعتدى علاى أبايكم فاعتادوا علاى أبياه اثان  اا  مح أ ا.
 .و2ااعتدى على أبيكمو

وقد يقالأل خبروج  ثن التقاص والقصاص والدية وحنوها عن ملين اال ِضرارو بناء على إرامة التضاار  ان الطارفني  ناه، باولهني مهاا 
 أسبا ر بًة  ن ختصيصه ابألملة العا ة، ومهاأل

ولايس  طلاا إيارام الانق   ،تدائياالعوا ضرار هو الِضرار  أو ا ضرار بدعوى ان املفهوم عرفاً  ن الِضرار ،أواًلأل اخلروج املوضوعي
باان إفا اااان أو  الااه، هلمااً الطاارا اخخار باادن تظا  الظلاام فاتاه لاايس  طلااا إيارام الاانق  علاى  ،اعتاادائياً أو إضااراراً علاى اخخاار ضاراراً 

أل قااد  أخاا  يف املااريإ إفا اااان لااوا لااوال القطاا ، هلماااً وال ِضااراراً، وبعبااارة أخاارىالطبيااأل ألحااد أعضاااء  فلاايس  ثاان قطاا  ،اعتاادائياً 
  وضوعي. ي فهوم الِضرار، حبسأل االر كاأ، اوته عدواتيًا، وعليهأل فخروج القصاص والتقاص والدية  ن اال ِضرارو ختصص

فااار) امام هلااهو  اان التخصااي    ااا قباان الولهااان اااان الولااهتصااراا اال ِضاارارو عاان  ثلااه وإن علااه  وضااوعًا، فاا ن   ي  إاثتيااًاأل 
 .ألملة العا ةاب

املتفرقااة يف األأ نااة واأل كنااة املختلفااة اكااالم الرلاان الواحااد يف املكااان الواحااد  علاايهم السااالمحااد الااولهني ان المااا م ويشااهد أل
القول بااال ِضرار يف ا ساالم إال اخلماس وإال الااااة وإال القصااص وإال الدياةو فليساة ماخلاة أ ااًل ا اا أو ال يصح والظاهر اته يقبح 

  وضوعاً أو يف  فام اجلملة. فتأ ن.
 الفرق بني تفسري اللغوي وتفسري الفقيه

وإيصااال الضاارر لااااًء لفعان، أيضاااً حاارام، ألتااه  صااداق بال ضاررب بتفساا  اباان األيفاا ، وهاو  اان أهاان اخلاا ة يف الل ااة،  -2وقاالأل ا
 .و4اوو3اقالأل بالضررأل ابتداء الفعن، والضرارأل اجلااء عليهب

ر) ابلتهام) يف فقاه أي اته فسّ  بكوته ل ومحً،تفقه ال اا هو ل وي وإن استعان ن ابن األيف  فّسر االِضرارو اا هو  وقد يقالأل إ
افاارم) ل ااومحً.. ياادلل عليااه ان اتاباااه  عقااوم لشاارو نريااأل الااروامحا واتااه فااار ولوهاااً أرباا  لشااارو  وِضااراربلحاهااه  عاا  ااحلااديال ال 

 ن التكرار أو اوته خالا األوىلاحلكم واملوضوع وعدم حس  ناسبااأل اال ضرر وال ِضرارو فقد الحظ  لى هللا عليه واله وسلم قوله
 املعاين األربع اليت ذكرها ابن األثريا، فالحظأل ابلتفس اا الثالث األولِضرار ففسر 

ْمرراَل ِ اافارهااا اباان األيفاا  يف النهايااة قااالأل ا   عاااهأربعااة  ِْْ اارّاً وِضاا وواَل َضررَرَر َواَل ِضررَراَر ْل ا ااِ ، ضياارَّ)  ييض اار ) ضي أل ِضااد  الناَّف  رياراً الضَّاار 
                                                             

 .194سورة البقرةأل آية  و1ا
 .35-34ص 5الش اأي، بيان األ ولأل الناشرأل لالل الدين،  راا التوأي أل مار األتصار ا قمأل ج السيد  امق احلسيين و2ا
 .81ص 3ب وا،  ج -ابن األيف ، النهاية يف نريأل احلديال واأليفر، الناشرأل املكتبة العلمية  و3ا
 .35ص 5مار األتصار ا قمأل جالسيد  امق احلسيين الش اأي، بيان األ ولأل الناشرأل لالل الدين،  راا التوأي أل  و4ا
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قِّ  ًئا ِ ن  حي يا  ا)  فايياينا ق صيه شي  ِه.وأيضيرَّ ِبِه ي ِضر  ِإض رياراً. فيميع  ي قايو ِلِه الي ضيريرأل أيي  الي ييض ر  الرلن  أيخي
اِل الضَّرير عيليي ِه. -1 ريارأل ِفعال، ِ ني الضَّّرأل أيي  الي جي ياأِيِه عيليى ِإض ريار) ِبِِم خي  والضِّ
ريارأل اجل ياياء  عيليي هِ والضَّريرأل فِ  -2 اء  ال ِفع ِن، والضِّ ، والضَّريرأل اب ِتدي ِ ريارأل ِفع ن  ااِليفا نايني  ع ن  ال وياِحِد والضِّ

 .و1ا
تيِف ي  -3 ريارأل أين   يض رَّ) ِ ن  ني  ِ أين   اينا  ، والضِّ تيِف   ِبِه أيت ةي  ِبِه.ويِقيني الضَّريرأل  يا  يض ر  ِبِه  ياِحبيلي وي اينا 
ا لِلتَّأ ِايِدو -4 ويِقيني مه يا ِايع ً ، و يكريار مه 

 و3ا و2ا
 تفسري اللغوي حجة دون الفقيه

قد يقال حبجية قول الل وي على اجملتهد، ا ا  ن ابب الظن اخلاص اما هو املنصاور وعلياه املشاهور قبان ا قاا أل اته وفرق املقا ني
  و4اومخان يف ابب االتسادام إفا فقدا سائر الطرق واألملة اخلا اةفيما طلا وا ا  ن ابب الظن امل قدس سر)على  ا تقله هو  النائيين

ابلفعان يف املساألة، أي حا  وإن   يكان جمتهاداً اما لعله  شهور املعا رين، وال يقال رنم فلل حبجية رأي اجملتهد على جمتهاد آخار 
خالفاااً للمنصااور حيااال فّصاالنا  ااحة رلوعااه إليااه  و5اابلفعاانابن يقااال بعاادم حجيااة رأي اجملتهااد علااى اجملتهااد اخخاار فيمااا   جيتهااد فيااه 

 –يصادق علياه رلاوع اجلاهان ؛ ألتاه لكوته لاهاًل ابلفعن وإن اان فا  لكاة وقاامراً علاى اساتنباط حكمهاا يف ياو ني أو سااعتني  اثالً 
ال يارى لاواأ  امام هلاهو ان السايد العام حبجية قول الل وي على اجملتهاد، وبباايفه ا مما جيتم     القول إىل العا ،  –ابحلمن الشائ  

  قليد اجملتهد ل  ) فيما   جيتهد فيه ابلفعن.
 التصدي للضرر ليس ضررا  

وا اا  فساا  اال افهاه ابلتصادي للضاارر،  ساتفيداً لااه  ان  اوارم اسااتعماله يف القارآن الكارل، فهااو  نادرج يف الضاارر،  -5وقاالأل ا
 .و6اد العاموفال  ع  أائد، بن هو  ن فار اخلاص بع

إف ال يطلاا أي عناوان  ان العنااوين  طلقااً علاى املتصادي لاه إال  ،لكن الظاهر ان التصدي للضرر  باين للضارر ولايس أخا   ناه
جماااأاً بنحااو اجملاااأ ابألو ل أو املشااارفة، ولاا ا ال يقااال للمتصاادي لنااان أو الضاارب اتااه آااان أو ضااارب وال يقااال للمتصاادي ل ضاارار 

 ابل   أو  ضار له بن يقال اته  ريد لالضرار به أو  تصد ل لل.ابل   اته  ضر 
 حىت مع اجلامع، قد يقع التعارض

فيكااون املنفااي يف ا سااالم القاادر املتاايقن  –حاا   اا  فاار  اجلااا    –مث قااال الساايد العاام اوقااد ينفااي الهااا للتعااار  عرفاااً بينهااا 
اخلفااي إف لااو اااان بينهااا لاا   للااي ملااا اااان  عااار  بينهااا ألن النفااي  و وضاايحهأل اتااه حاا  لااو فاار  اجلاا   اويقصااد اجلااا   و7ا نهااو

وحياال  عارضاة يكاون القادر املتايقن  نهاا، مماا  ينصأل على اجلا   حينئٍ  فيشملها مجيعًاو فاته    اجلا   اخلفي  بقى عرفااً  تعارضاة
 للبحال  لة ِبفن هللا  عاىل.. و هو جممعها، هو املرام قطعاً املشمول ابحلديال مون ن ) إف ال يعلم عوله له

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
ُ َعزه َوَجله ااأل عليه السالمقال أبو عبد هللا   و.175ص 2الكايفأل جا ووتَرَواَصُلوا َوتَرَبارُّوا َوتَرَرامَحُوا وَُكوُنوا ِإْخَوة  بَرَرَرة  َكَما َأَمرَُكُم اَّلله

                                                             

 ه ا  كرار للمع  األول. و1ا
 ، والرتقيم إضافة  ّنا.82-81ص 3ب واأل ج –ابن األيف ، النهاية  يف نريأل احلديال وااليفر، الناشرأل املكتبة العلمية  و2ا
 و.268الدرس ا و3ا

 على احلكم الشرعي. و4ا

 فكيف اا التهد فيه ابلفعن؟ و5ا
 .35ص 5يين الش اأي، بيان األ ولأل الناشرأل لالل الدين،  راا التوأي أل مار األتصار ا قمأل جالسيد  امق احلس و6ا
 .36ص 5السيد  امق احلسيين الش اأي، بيان األ ولأل الناشرأل لالل الدين،  راا التوأي أل مار األتصار ا قمأل ج و7ا


