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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
()277
الوالدِ :
ضرار ليس مصدر اجملرد ،واملراد ما يقصده املتنازعان
وذهببا السببيد الوالببد إىل ِ
وإال ب ا او ببه دصببدر
(الضبرار دصببدر ابب املفاعلببة – جتنببام دببن الد ايببد الببف هببو خببال األ ب – ا
اجملرد ،فاملعىن :ال يضر شخص آخر ،وال يضاران ا دنهما اآلخر اما يقصد املدنازعان ذلك فال يقال ان جزاء الضرر جائز)(.)1
وبعبارة أخرى :ان ِ
(ضرار) حيدم فيه ان يكون دصدر اجملرد اما حيدم فيه ان يكون دصدر ابب املفاعلة علاة ،لكن األول ال ميكن
القبول ببه يف الروايبة؛ وإال للبزم الدكبرار أ (ال ضبرر وال ضبرر) بب سببه ا به ال ميكبن إذ ال يعطب ابلبواو ببني املوِّابد واملوااِبد .وادبا الثببا :
فسره الوالد بب(ال يضاران ا دنهما اآلخر اما يقصد املدنازعان) وذلك لدفع دخ دقدر وهو (ال يقبال :ان جبزاء الضبرر جبائز) إذ
فقد ا
تضار اب دنهمبا دبع
جزاء الضرر وإن اان جائزام ،دن ابب رد االعدداء االدقاص والقصاص وشبهما لكنه ليس املراد دن الرواية ب املراد ا
اآلخر يف عرض واحد اما لو هجما على بعضهما دفع مة أو تبادرا إىل إيفاء اآلخر( ،)2ال ان يبدأ أحدمها فريد اآلخر قصا ام.
املناقشة:
أقببول :لكببن هببفا دببن تفسببري ابب املفاعلببة بببباب الدفاع ب والفببرب بينهم با واض ب وهببو اببون النسبببدني يف عببرض واحببد يف الدفاع ب
االدنببافر ،واملدنازعببان دنببه( ،)3واببون احببدامها يف طببول األخببرى ،أ اح بدامها أ ببلية واألخببرى تبعيببة يف ابب املفاعلببة ،وعلببى أ فببان
تفسري احد البابني ابآلخر خال األ اما ا ه مل يقصده إذ يراه دن ابب املفاعلة لكن تفسريه هفا ال ينسجم دع ذلك.
ِ
الضرار فعال وهو طرفيين ،فال ينطبق على مسرة وصاحبه؟
وعلى أ فحيث أشك على تفسري ( ِضرار) يف الرواية بظهور املفاعلة يف الطرفينيبة (سبواء ءأدخلنباه يف ابب الدفاعب أم أبقينباه يف
ابب املفاعلببة) دببع ان اال صببار مل يكببن دضببارام لسببمرة بوجب لبه ب ب اببان الضببرر واردام دببن طببرة علببى اال صببار فق ب  ،فكببان ال بببد دببن
لكن السيد الوالد أضا هنبا وجهبام آخبر وهبو :ان املقابلبة شب ية أو
اجلواب بدصحي ذلك بوجه دا ،وقد سبقت توجيهات عديدة ،و ا
يضر بك وإن مل يكن فعليام ،وذلك هو دبا أجباب ببه علبى دبا اخدباره اعقبه العراقبي إذ قبال:
طبيعية أ ان دن ش ن إضرارك ابلغري ان ا
(والعراقببي  : اب ببه أريببد دنببه اقضبرار قببال :ودنببه املطالببا واملسببافر واعببادي حيببث اسببدعملت اهليئببة يف تك برار املبببدء واددببداده وقببد
يدحقه الدكرار بني اثنني فسدعم هفه اهليئة فيما بينهما)(.)4
اجلواب :مضارة االنصاري لسمرة شأنية
ف جاب عنه بب(إذ يرد على األول :ان الضرر حيث يعقبه الضرر دن املقاب ب إطالقبه عليبه :إن شب ن طبرة ابان اقضبرار ابلنبا
()5
فيضبرو ه) وقبال( :وعلببى اآلخب رين :ا به يف الغالببا ذلبك فبان الطلببا واحلمايبة وا بداه ودببا أشببه الهبا دببن طبيعدهبا القيبام ابلطببرفني)
واحلا  :ان الدقاب ش وطبعي وليس فعليام.
املناقشة :األصل يف العناوين الفعلية
ولكن قد يناقش ابن ذلك خال الظاهر فان اافة العناوين ظاهرها الفعلية ال الش ية؛ أال ترى ا ه إذا قي زيد جالس أو عامل أو
( )1السيد حممد احلسيين الشرياز  ،األ ول :ص.241- 240
( )2اما لو ااان يدناقشان فقفز ا دنهما لضرب اآلخر.
( )3واملنازعان دن املفاعلة.
( )4السيد حممد احلسيين الشرياز  ،األ ول :ص.241
( )5املصدر فسه.
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دسافر أو آا أو دضروب أو دضارب عمرام أو شبه ذلك ،أريد ا ه فعالم افلك ال ان ش ه ذلك أو دن طبيعده ذلك؟
تصوير آخر للطرفينية يف مثل املطالِب واملضار
ولكن قد يندصر له  بنظري دا سبه دن ان الطرفينية ددحققة يف اافة األدثلة املاضية فبب(املطالا) أطلبه عليبه دطالبا (ال ألن
وجهبه ببه ،بب بوجبه آخبر وجبه ببه االدبه وهبو ):أل به امبا يطالببه ابلفعب يطالببه الطبر
ش ه طرفه ان يطالا اما طالبه هو – امبا ا
اآلخبر ابلب ك ،أو فقب امببا يطالببه داء دينببه يطالبببه طرفبه ابلد جيب  ،و(اعبادي) أطلببه عليبه حمببادي أل ببه امبا حيمببي دوااِلبه فببان دوااِلببه
حيميه أيضام ومحايده له ابن يسدمر يف توايله وال يعزله وابن مينحه االعدبار الكايف ليسدمر يف القضية ،وقد دضى توجيه حال املسافر.
وهفا دا أشار إليه السيد الوالد أيضام بقوله ( :عم يف دث املسافر واملواراة ،أريد غريه ابلقرينة ب ميكن أن يقال :اهنما دنه( )1أيضبام،
والعمببدة الدب ببادر ،ودنببه ق ببال األدابء بببه( )3())2أقببول :واببفا املض ببارة يف روايببة ط ببرة أل ببه ام ببا ان طببرة أض ببر ابال صببار ابل ببدخول دون
اسبدئفان ،فببان اال صببار أضبر بببه (فعبالم) ابلبدعاء عليببه دببثالم أو ابلشبكاية عليببه لببدى رسبول هللا ببلى هللا عليببه والبه وسببلم ممببا فضببحه
على اددداد الداريخ.
املناقشة
ولكبن قبد ينباقش ذلببك ،ودبا أسبلفناه يف دناقشبة السببيد السيسبدا  ،اب به وإن ب وأدكببن لكنبه خبال املرتكبز يف األذهببان إذ ال
يدبببادر إىل ذهببن النببا دببن املطالِبا (ا ببه يطالببا ابألداء وذلببك يطالبببه ابلد جيب ) أو دببن (اعببادي) دببا ذاببر ،ب ب املدبببادر دنببه املطالبببة
املدكررة أو اق رار على املطالبة واعاداة أو االسدمرار هبا.
واحلا  :ان الظاهر ان البقاء على دا اخداره املشهور هو األوىل إذ ذهبوا إىل ان لك ابب دن األببواب عبدة دعبا (والظباهر ا به
علبى وبو االشب اك اللفظببي) فباملعىن األول للمفاعلبة املشباراة واملعببىن الثبا تكبرر ببدور املببدأ دنبه وهبو املنطبببه علبى اعبادي واملطالببا
واملضار يف الرواية دورد البحث .وهكفا.
املختار( :ال ضرر وال ِ
ضرار) قاعداتن
واملخدببار دببا سبببه( )4دببن :ان اجلملد بني تش بريان إىل قاعببدتني تدلفدببني ،وليسببت الثا يببة تك برارام لببىلوىل امببا سبببه ،امببا اهنببا ليسببت
غرى لىلوىل أ ليس ذارها بعدها دن ابب عط ا اص على العام اما سيظهر دن شرح القاعدتني اآليت ،والقاعداتن مها:
األوىل( :ال ضرر) واملراد دنها حسا املبا الست ،واملشهور ان املراد (ال حكم ضرريم) أ ان الشاره مل جيع حكمام ضرريم.
والثا ي ببة( :ال ِض برار) وتش ببري إىل قاع ببدة أخ ببرى وه ببي ال ِض برار د ببن أح ببدام عل ببى اآلخ برين ،ف بب(ال ض ببرر) إش ببارة إىل فعل ببه تع بباىل أو
ِ
أضر أان وال تضروا أ دم.
فعله لى هللا عليه واله وسلم أو فع الشاره و(ال ضرار) إشارة إىل فعلنا ،وا ه قال :ال ا
واحلا ب  :ا ببه ينفببي ببدور الضببرر دنببه ،أ احلكببم الضببرر أل ببه يببدكلم رببا هببو دشب اِبره ،امببا ينفببي ببدور الضببرر دببن أحببدان علببى
اآلخر وحيث ان دوره دن أحدان على اآلخر واقع ب اثري فاملراد ادبا دبا سببه( )5أو ال ِضبرار غبري ددبدارك ،وهبفا غبري تفسبري الببع
للمقطع األول بب(ال ضرر غري دددارك) وسي يت توضيحه واجلواب عما أورده الشيخ على تفسري املقطع األول بب(ال ضرر غري دددارك).
وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
مجي ِع أ ِ ِ
ت َعلَي ِه الحمصائِب ََل تَك ِ
ِ
حس حرهُ
قال اقدام الصادب عليه السالم(( :إِ َّن ا حْلَُّر ُح ٌّر َعلَى َِ ح
صبَ َر ََلَاَ ،وإِ حن تَ َد َّاك ح ح َ َ ُ ح
َح َواله إِ حن ََنبَ حتهُ ََنئبَةٌ َ
(( )1دثالم سفر الزوج يقابلبه سبفر املبرأة وهكبفا ،ودفبن أدبوات أولئبك يقابلبه دفبن أولئبك ألدبوات هب الء) دنبه قبد سبره أقبول :سببه توجيبه آخبر للسبفر (أل به امبا
يسفر عن فسه لسائر املسافرين يسفرون له عن أ فسهم أو )...واما ا ه قد سره يقصد دن (دفبن أدبوات )..تفسبري املبواراة وميكبن بياهنبا بوجبه آخبر :امبا يبوار

امليت عن النا يوار النا عنه.
( )2ا ه فع االثنني.
( )3السيد حممد احلسيين الشرياز  ،األ ول :ص.241
( )4يف الدر (.)269
( )5يف الدر (( )269فاملراد دنه دنعه تشريعام بدحرميه ويسدفاد دنه عرفام جع العوض له).

(األصول :مباحث التزاحم)  .......................................................................األحد  2مجادى األوىل 1441 /ه()1107

ِ
استُ حب ِد َل ِِبلحيُ حس ِر ُع حسرا)) (الكايف :ج 2ص.)89
َوإِ حن أُس َر َوقُ ِه َر َو ح

