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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
()278

(ال حكم ضررايً) و(وال ِ
ضرار من أحدكم على اآلخر)

واحلاصل :ان (ال ضرر) يراد به ال حكم ضررايً صادراً من الشارع و(ال ِضرار) يراد ال ِضرار صاادراً مان
أح اادلم عل ااى افخ اار ،أو يد اال ال ض اارر يفي ااد أن احلك اام ال اارر منف ااي يف الشا اريعة ،وال ِضا ارار يفي ااد أن
اإلض ارار ابلغاان منفااي يف الش اريعة ولكاان حي ا ان اإلض ارار ابلغاان وكوين ااً ،مولااود باال ولثاان الق د ا بااني
املسلمني ياملراد به ،بداللة االقق اء ،ان اإلضرار ابلغن منقاٍ يف عااا القشاريا وااقفاا ال يكاون إال ونييليااً
وذلك ابن يعوض عنه وشريعاً ويقدارك يف عاا القشريا ،يمعىن (ال ِضرار) (ال ِضرار غن مقدارك).
دليالن على ان املراد (ال ِ
ضرار غري متدارك)

والدليل على هذا القددير أمران:
األول :ااه صلى هللا عليه واله وسلم لان يف مدام القشريا ياهنا قاعدة ألداهاا صالى هللا علياه والاه وسالم
وعليالً جلواز قلا خنلة مسارة ،لبداهاة اااه صالى هللا علياه والاه وسالم ا يكان يف مداام القكاوين ،ومداام القشاريا
ال ميكاان ان ي اراد بااه إال القاادارك إذ لاايا بيااد املشا ِارع ضااا هااو مشا ِارع إذا رأ ضاارراً ماان بع ا رعيقااه عل ااى
الاابع افخاار إال وش اريا الدااااون والدااااون امااا قااااون رادع إذا لااان قباال يعلااه ،وذلااك بق رميااه ،وامااا قااااون
يقدارك به ال رر إذا لان بعد يعله ،وذلك بقعوي ه.
الثاين :ورود (يف اإلسالم) يف بع

الرواايت يااه ظاهر ان ا يكن اصاً يف ان افي ال ِ رار إمنا هاو (يف

اإلسالم) واإلسالم هو (الدين) والدين هو ما دان العبد ربه به يا(يف اإلسالم) ياراد باه ديان اإلساالم ،وهاو
عااا القشاريا ،ياان اإلساالم هااو وشاريعات هللا وعااِ ياال ِضارار يف اإلساالم أ ال ِضارار يف ديان هللا أ ااااه
منفي وشريعاً وافياه القشاريعي ال يكاون إال حبكماه بولاوب ودارلاه أو أب حكام آخار يولال القادارك افاي
حاابا احلاار يكااون افااي ال ِ ارار عاال ال اامان عليااه إذ لعلاه هااو املقاادارك بااه ال اارر يف عاااا القشاريا ،أمااا
ودارله الفعلي ببذل املال له يهو ودارك يف عاا القكوين ،ويف امل ار زولقه بعدم اإلافاق عليهاا عماداً ياان
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افااي ال ِ ارار يكااون عاال الطااالق بيااد احلااالم الشاارعي أو بريااا ساالطنة الاايوط علااى عاادم الطااالق أو اابه
ذلك ،مما يصلنا سابداً يرالا .هذا

الشيخ (غري متدارك) أردأ الوجوه

وقد يسر الفاضل القوين وعدد مان األعاالم (ال ضارر) باا(ال ضارر غان مقادارك) مماا يسارِ باه (ال ِضارار)
ولكاان الش اايه اعقاال اردأ الول ااو وأ ااكل عليااه ب اا( إن أردأ االحقماااالت ه ااو الث اااين ،وان قااال ب ااه بع ا

الف ول( ،)1ألن ال رر اخلارلي ال ينيل منيلاة العادم ضّارد حكام الشاارع بلايوم ودارلاه ،وإمناا املنايل منيلقاه،
ال رر املقدارك يعال.

واحلاصل :إن إيصال ال ارر إن لاان لاداعي النفاا ال ا ااي عان سالل ال ارر عناه حديداة ،و ان لاان
قد يناقش ييه .وأما ال رر ال لداعي النفا و إن وعدبه ودارك يهو ضرر حديدي ،لكن بعد أن اوف ودارلاه
ميكن ونييله منيلة ما ا يولد ،لما هو معىن القدارك .وأما ما ا يقعدبه ودارك يعال يال ولاه لقنييلاه منيلاة ماا
ا يولد يف اخلارط ضّرد حكم الشارع بولوب ودارله.
يمنشأ هذا االحقمال ،اخللط بني ال رر املقدارك يعال وال رر احملكوم بليوم ودارله)(.)2
اجلواب :بل هو وجه مناسب ملقام املش ِرع مبا هو ِ
مشرع

أقاول :قاد ظهار مان بيااناا السااب عادم ورود هاذا اإل اكال إذ وادارك لال ايء حبسابه لماا ان القادارك
مان لال أحاد حبسابه (أ حبسال حاال املقادا ِرك) ياان لاان املقادارك هاو املكاون ضاا هاو مكاون لاان القادارك

وكوينيااً بقعوي ااه عاان ضاارر يعاالً وكوينااً ضااال أو ابحلكاام ابافساااز الاايواط ماان الاايوط امل ااار ضّاارد م اااروه
مثالً ،وإن لان املقدا ِرك هو ِ
املشرع ضاا هاو مش ِارع لاان القادارك وشاريعياً ابحلكام بلايوم ودارلاه .واحلاصال :ان
الشااارع أو أ مااوِ إذا رأ ماان بعا

رعيقااه ظلمااً لاابع

آخاار وإضاراراً بااه يقدارلااه القكااوي ابن يااديا لااه

املال من بيت املال مثالً وودارله القشريعي ابن يليم امل ر بديا البدل ملن أضر به ،يهاذا اإللايام ،أو احلكام
( )1قيل هو الفاضل النراقي (قدس سر ) و لكن ا اعثر على ماا يادل علاى هاذ النسابة ،بال قاد عريات أااه ممان ذهال إِ وعاني
الولااه الثالا  .و الظاااهر أن ماراد املالااٍ هااو الفاضاال القااوين (قاادس ساار ) بدرينااة مااا لاااء يف يرائااد األصااول 532 :يف خامتااة
مب اللاءة .و رالا أي ا الوايية للفاضل القوين (قدس سر ).149 :
( )2الشيه مرو ى االاصار  ،رسائل يدهية ،جمما الفكر اإلسالمي :ط 1ص.115-114
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للمشرع ضا هو ِ
ِ
مشرع.
الوضعي ابلسلطنة( )1أو بعدمها( ،)2هو القدارك املناسل

ويالااد مااا ذلاارِ ماان قرينيااة (يف اإلسالالالم) علااى ان القاادارك إمنااا ه او ماان املشا ِارع ضااا هااو مشا ِارع ييكااون
القادارك وشاريعياً ،ماا قالاه الفاضال القاوين الاذ ذهال إِ هاذا الولاه الاذ اعقال الشايه اردأ الولاو  ،قاال
الفاضاال القااوين قاادس ساار يف الواييااة( :إذ افااي ال اارر غاان حممااول علااى افااي حديدقااه ألاااه غاان منفااي ،باال
الظاهر أن املراد به :افي ال رر من غن للان حبسل الشرع)( .)3و رالا أي ا :يرائد األصول.532 :
يالحظ دقة الفاضل حيا قياد باا(من غان لالان حبسال الشارع) ياان اجلالان حبسال ماا يناسال مداام
الشرع و ِ
املشرع هو احلكم ابلقدارك والقعوي  .ولعل الشيه لو القفت لدقة قياد ملاا أ اكل علياه ضاا أ اكل
وهللا العاا.
الوالد :ال ضرر يشمل (احلكم الضرري) و(الضرر غري املتدارك)
ان الساايد الوالااد ار يف موضااا ماان لقاااب الفدااه البيااا( )4وعماايم (ال ضاارر) ليشاامل لااال النااوعني:
ال اارر الصااادر ماان الشااارع وال اارر الصااادر ماان املكلفااني بع ااهم علااى بع ا  ،أو يداال احلكاام ال اارر
وال رر غن املقدارك (ومها معنيان لالضرر عدا مق ادين ،بولهني:
األول :ان (ال ضارر) افاي ورد علاى الطبيعاة وافاي الطبيعااة مطلدااً يفياد أن اإلساالم ال وولاد يياه عبيعااة
ال رر أب حنو لان وذلك أعم من ان وولد عله حكماً ضررايً أو بولود ضرر خارلي وا جيعال الشاارع
ليوم ودارله ،يا(ال ضرر) يفيد افي احلكم واملوضوع "غن املقدارك" معاً هبذا البيان.
الثاااين :ان ال ضاارر وارد مااورد االمقنااان واالمقنااان يدق ااي افااي لااال النااوعني ماان ال اارر (احلكاام ال اارر
وال اارر ال نا اان ماان يعاال املكلااٍ والااذ افيااه ال يكااون إال بقدارلااه أ بقفساان ال ض ارار بااال ض ارار غاان
مقدارك) هذا.
باال ان لالمااه قاادس ساار أعاام ماان هااذا ،قااال( :حيا قااد اسااقدل بااه للداعاادة عامااة وللمااوردين خاصااة،
بقدريل ااه ملا ا يكن منفياً وكويناً لان ال بد وأن يراد باه احلديداة اإلدعائياة وإمناا لااات لاذلك ألااه حيا
( )1حلالم الشرع على لذا.
( )2له على زولقه أو ماله.
( )3الفاضل القوين ،الوايية يف أصول الفده ،جمما الفكر اإلسالمي :ص.194
( )4الفده البيا :ص.358
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لان حمكوماً ابلقدارك ايل منيلة العدم ،ولذا قال بع هم :اااه افاي حكام بلساان افاي املوضاوع ،يهاو لبياان
احلكم الوضعي يدط.
ورضا يدرر على حنو أعم ،وهاو أن افاي الطبيعاة أعام مناه ومان القكلياٍ – إهليااً أو إاساااياً ماا افساه أو

غن – يهو سب ااه ال ي ا احلكم ال ارر  ،لماا ينهاي عان ال ارر علاى الانفا أبقساامه األربعاة ،ابلدقال
أو يدااد ع ااو أو قااوة أو ضاارر لثاان ال قلياال – أو علااى الغاان ،وإذا أضاار لااان مقاادارلاً ،ألاااه مدق ااى افااي

عبيعقه .لكن)(.)1
ولكن املشهور ا يدبلوا عموم ال ضرر لألمرين.
الثمرة يف إضافة (ال ِ
ضرار) على قول املشهور وغريهم
ومااوعن الشاااهد :ااااه إن قلنااا ضااا قالااه املشااهور ي اا(ال ِض ارار) قاعاادة مسااقدلة عاان (ال ضاارر) لمااا سااب ،
ولكاان إن قلنااا ضااا قالااه الوالااد لااان ال ِض ارار ماان عطااٍ اخلاااص علااى العااام ،لكاان يائدوااه وولااه صيصااه
ابلذلر هو قطا الشك ابليدني ألاه وصاري بنفاي الدسام الثااين مان ال ارر (بلايوم ودارلاه) يااذا اك بعا
يف عمااوم ال ض اارر للدساامني ،أجن ااد (ال ِض ارار) وإذا ري ا عموم ااه للدس اامني ،اافعااه (ال ِض ارار) وإذا ق ااال
بعموم ال ضرر للدسمني ألاد رأياه (ال ِضارار) وباذلك جناد النفاا لال النفاا يف ذلار ال ِضارار ،علاى األقاوال
والولو الثالثة.

ويالاد  :ان مااورد الروايااة هاو (ال ِضارار) ألن مساارة لااان م ااراً ،وقااد ذلاار صالى هللا عليااه والااه وساالم (ال
ضرر) ملييد الفائدة يال يشكل على (إضاية ال ضرار) اباه ال مييد يائدة يياه ياااه هاو املدصاود ابلاذات وال

ضرر (بناء على أعميقه) ليء به ملييد الفائدة يقدبر ليداً.
وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
ث مو ِ
ِ
اط َنَ :ال يال ْع َرف ا ْحلَلِيم إِاال ِع ْن َد
قال اإلمام الصادق عليه السالم(( :ثََالثَةٌ َال تال ْع َرف إِاال ِيف ثََال َ َ
ِ
ب ،وَال أَ ٌ ِ
ضِ
بَ ،وَال ُّ
اج ِة))
الْغَ َ
خ إِاال ع ْن َد ا ْحلَ َ
الش َجاع إِاال ع ْن َد ا ْحلَْر ِ َ
(حتٍ العدول :ص.)315
( )1السيد حممد احلسي الشناز  ،البيا ،ص.358
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