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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

(279) 
ً  صرادرا   ررار صرادرا  مرن أحرد م  سبق: )واحلاصل: ان )ال ضرر( يراد به ال حكم ضررر ررار( يرراد ال ضا مرن الارارو و)ال ضا

رررار يفيررد أنك ايفضرررار ابل رر  منفرري يف  : انعلررى ارخررر، أو   ررل ال ضرررر يفيررد أنك احلكررم النرررر  منفرري يف الاررريعة، وال ضا
بداللررة االقانرران، ان ولكررن حيرر  ان ايفضرررار ابل رر   كوينررا ، موريررود بررل و ملرر  الامل ررق بررني املسررلمني  رراملراد برره،  ،الاررريعة

وانافراه  ال يكرون إال  نليليرا  و لر  ابن يعروك  عنره  ارريعا  وييفاردارا يف عرامل الاارري ،  ،ايفضرار ابل   مناٍف يف عامل الاارري 
رار غ  مادارا(.( رار( )ال ضا  (1) معىن )ال ضا

 )ال ِضرار( كناية عن حترميه -ب
رار( معىن آخر ال رار(  ناية عن حرماه،  (2) حيورينا إ ى   دير )غ  مادارا(وننيف: انه حيامل يف )ال ضا وهو ان )ال ضا

َج  ِ )نظ  قوله  عا ى:  و  رول املارركاو يف م رام الاارري  )ال  ، انره  نايرة عرن هر هرا (3)(َفال رََفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجداَل ِف اْلح
صملفي إ  قال مملل  ل   ان ظاهر  انه خمرب ال منار،،  ر ن رشوة وال غش وال... يف بلدان(  انه  ناية عن هر ها عكس ال

 طابق  ان صادقا  وإال  ان  ا اب .
 ويفيد اْلكم الوضعي أبحد وجهني

ابنه لو  ان  ناية عن الاملرمي ملا أ اد احلكرم احلكرم الوضرعي وهرو النرمان يف حرابس احلرر أو سر و   :ولكن قد يعرت 
 لرر   رران هرررو ، مرر  ان رب عليرره، أو وبرروط سررلطنة الطررال  للملرررا م الارررعيسررلطنة الررلوض املنررار علررى عرردم الطرررال   ي رر

رار( هو احلكم الوضعي حسب املخاار وإن مل يفد  )ال ضرر(.ان املدعى )أ    املسافاد من )ال ضا
 م أبحد وريهني  يفيد احلكم الوضعي:ام  واجلواب: انه ييف 

 األمر ابلقلع بج)ال ِضرار( صلى هللا عليه واله وسلمتعليله  -1
ررار على مسرة صلى هللا عليه واله وسلم ه األول: قرينة  طبي ُُوَل )) انره قرال:  و عليله احلكرم ابل لر  برال ضا ِإنح َأرَدحَت الجدخ

ََْ  َأنح يَِبيجَع فَجَقجا ُ فَج َِ بِجِه ِمجَن الجث َاِن َمجا َ جاَء اأ  َ  بَجلَج ََْ  فَجَلا جا َأَ  َسجاَوَمُه َحج ِِنح فَج ْح جَت َن جِة فَاسح ََ ِف اةح قم مُيَجدخ لَج ٌح ََ ِهَجا َعج َل لَج
بَججَ  فَجَقججاَل َرُسججوُل اأِ  فَجج َح فَاَجحَلعحَهججا َوارحِا ِهَججا ِإلَيحججِه فَِضن ججُه اَل َضججَرَر َواَل  صججلى هللا عليججه والججه وسججلمََْ  َأنح يَجقح ِحَبجج َنحَصججاِرِِّ  ا ِلْلح

                                                             

 (.278الدرس ) (1)

 أو يكون ولكن بواسطة، على الوريه الملاين اريت. (2)

 .197سورة الب رة: آية  (3)
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رار(  فيد احلكرم الاكليفري مرمرة ايفضررار أوال  وبسر و  سرلطنة مسررة علرى  (1)((ِضَرار أو بملبروط  خنلاره يسافاد منه ان )ال ضا
ررار( يكاارف ( برراَجحَلعحَهجا) صرلى هللا عليره والره وسرلم عليلره  ب رينرة  ،اثنيرا   ر  على قلعهاالنصاسلطنة ا احلكرم  انره ينرا )ال ضا

مرر  انرره ظرراهر عر ررا  إن مل ( اَل َضججَرَر َواَل ِضججَرار) وبررني( فَاَجحَلعحَهججا، وإال ملررا  رران  ررراب  بررني )أينررا  الوضررعي أو الاكليفرري ارخررر 
 كرون األمرر   صرلى هللا عليره والره وسرلموريرو  بعيردة غر  مافاعرة عر را  مرن  المره ، والحاري  إ ى  ورييهره بيكن نصا  يف العلكية

لكنره  ا  وهرو إن  ران نكنرعلكرة برل هرو حكمرة اجلعرل ال علرة ا عرول. ( َضجَرَر َواَل ِضجَرارفَِضن جُه اَل )( أمررا  والئيرا  ولريس اَجحَلعحَهابر)
ٍٍ )ا هرب  لقلعهرا  ر ين احلرا م وو  ا صرلى هللا عليره والره وسرلمإ   ان ينب ي ان ي ول  خالف الظاهر وهرو  ألمرر( مرملال  حينئر

 ،  المل.(2)أبعد نا احاملنا  يف هٍا الوريه
 َرينة نفي الطبيعة بدل النهي -2

عرن النهرري برر)ال  نرراروا( مرملال  أو النفرري  صرلى هللا عليرره والره وسررلمالملراين: انرره وإن  ران  نايررة عرن الاملرررمي، ولكرن عدولرره 
ة، ظراهرا ، إال لانليلره )النررار( منللرة وليسر  النكار ،إ ى نفي املوضروو ال برد ان يكرون لنكارةٍ  (3)للملكم  ر)ال ريواز لإلضرار(

العرردم  اررريعا  وال  كررن  نليلرره منللررة العرردم إال بااررري  احلكررم الوضررعي وهررو سررلطنة االنصررار  علررى قلرر  الارر رة أو سررلطنة 
 احلا م الارعي على طال  اللورية اليت  ان زوريها مناركا .

نفيها ح ي ة )لوريود ايفضرار خارريا  قطعا (  ال بد ان يرراد  النفي على الطبيعة إن مل  كن ان يراد به صبك واحلاصل: ان 
 نفيها  نليال .  المل.

 )ِضرار( َد يراد به اإلضرار مع َصد اإليٌاء
رار( يراد به ايفضررار املاكررر أو الارديد  ، و ما سبق،مث ان عددا  من األعالم   روا مبعرىن ان  رال  منهمرا يصرد  ان )النا

رار و اعله ، و ل  بعد  راغهم عن عدم إرادة املفاعلة منه يف رواية مسرةمنا عليه النا وننيف: ان هنا صرورة اثلملرة ينطبرق  ،رك
ررار( فرا يفيرد  رعرا  ريديردا   ٍ روها خاصرة وان لرول )ضا رار(  ان ينب ي ان ير  (ايفضررار مر  قصرد ايفيرٍان، وهري: )عليها )النا

رار وعليه:  يامل  :النا
رار املاكرر  ما لو أضكر -أ  .االنصار  باكرار  الدخول إ ى منللبه مرة إور أخرى،  ما  عل مسرة  النا

رار الاديد  ما لو رمى وريهه ابلايلاب  لحرقه  انه وإن  ان مرة واحدة لكنه يصد  عليه  -ب ٍٍ والنا  .انه منارحينئ
ررار  ب صرد ران  لر  لكرن  واحردة برل اضرر بره مررة بره ويامل ما لو مل يكرر وال أضر إضررارا  شرديدا   -ض ايفيرٍان  انره ضا

 .منار ويصد  عليه انه
 ضرارومِ  ضار  ومُ  ضر  الفرق بني مُ 

                                                             

 .292ص 5ن: ضو ة ايفسالم الكليين، الكايف، دار الكاب ايفسالمية ر طهرا (1)
 الكناية  االساللام ب رينة الاطبيق. (2)
 أو ال جيوز ايفضرار. (3)
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واألول: اسم  اعل من ا رد، والملراين: مرن املفاعلرة،  ،نراروما  نارك وميف  نرك : ميف ويانح  ل  أ ملر ابلادبر يف الصيغ الملالوة
 والملال : صي ة مبال ة.

  )بعد الفراغ عرن قصرد  للفعرل نفسره لظهرور األ عرال واملارا اط ينطبق على من أضر آخر وإن مل ي صد إيٍان (نرك ميف )و
، ويوضررمله  رال يصرد  إال مرر  الاكررر أو الاردة  مرا قرالوا أو مر  قصررد ايفيرٍان زائردا  قصرد الفعرل (نرارك ميف )يف ال صردية( امرا 

ها  مررا لررو مل ينفررق عليهررا  هبررا وإن مل ي صررد إيررٍائ  انرره لررو مل ينفررق علررى زوريارره رغررم قدر رره  انرره يصررد  عليرره انرره منرررك  اململررال:
  سال  أو اشا اال  ابألهم بلعمه لكنه ال يصد  عليه منار إال لو قصد إيٍانها بٍل .  المل هٍا.

 البحث عن حكم صورة الشَ ِف معىن ِضرار
 أرب   ما سبق:هي ر، باكل عام و  يب ى بعد هٍا البمل   له البمل  عن صورة الا ، والصك مث انه 

 .(1)علم انه بنملو املارتا املعنو  لل املعاين العارة  لها انه إن -)واجلام : أ
 وإن علم أيها احل ي ة وأيها ا از  ان  هي املرادة. -ب
 رران قيررل ابسرراملالة اسرراعمال اللفررن يف أ ملررر مررن معررىن  ررال يع ررل إراددررا مجيعررا  وحيرر  مل ياملرردد  وإن علررم االشرررتاا اللفظرري -ض

املررراد  رران  مررال   رران  رران فررا قرردر مارري ن خصرره احلكررم، وإن قيررل ومكانرره  انرره ال ينفرر  لرردعوى ان  ررل املعرراين مرررادة ألن ايفمكرران 
 .(2)(أعم من الوقوو.

 فظ جماالا إن َلنا بتباين املعاين فيكون الل
،  مرا انره ال يوريرد قردر : انه قد ي ال ابنه إ ا مل أيط ب رينة معينة الحدى املعاين املاباينة  ان اللفن  مرال  وبعبارة أخرى

 .ماي ن بني املابايناط
 إ ارة للحكاة ِف اإلمجال ووجه متشاهات القرآن الكرمي

 ال ي ال: ان ايفمجال ن ض غر  وخالف احلكمة.
يبعملرره ، بررل يكفرري ان  لرر  (3)وهررو نررا  كررن  صرروير  علررى بعررض الوريررو  يف ه ررق ال ررر  ال رردر املارري ن إ  ي ررال: يكفرري

ُْحَكاججاتم ُبججن  ُأاخ الحِكتججاِب )فملرر ، بررل يكفرري ان ايفمجررال مجررال وقررد   انرريه احلكمررة ولررٍا قررال  عررا ى: علررى ال ِمنحججُه آٌتم 
ججججُر ُمَتشججججاِهاتم  َُ اط مررررن وريرررره بررررل ان املبينكرررراط هرررري مبينكرررر ،هررررو بوريررررود املاارررراهباط  يررررهالكرررررمي بررررل ان عظمررررة ال رررررآن  (4)(َوُأ

ايفمجرال  رران و ن مرن أسررار خلرود  و ونره غنرا  أبرد الرردهر مرا  يره مرن روعرة ايفهبرام إوريرو ، بررل مرن ومااراهباط مرن وريره برل 
 املاارابه أو ا مرل عكس املبني غر  امر ريديدا مل لو  ان  ا عمق بل أعما   انه  كن ان يكااف ابلادبر  يه  ل يوم 

                                                             

  ادبر. – رأ  األصفهاين الاصد  للنرر و رأ  من قال ان ايفضرار السعي إ ى النرر، إن مل يعد إليه   –ابساملنان البعض  (1)

 (.275الدرس ) (2)

 وسيليت. (3)

 .7سورة آل عمران: آية  (4)
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 بوريٍه.
بررل يرردل علررى  لرر  مررا ورد يف احلرردي  مررن ان ال رررآن الكرررمي ماريررة إ ى مفسررر ومبررني، ليملارراض ا لررق إ ى أهررل البيرر  

ولررو أنللرره هللا  عررا ى واضررملا  بينررا  غرر  حمارراض إ ى الافسرر  والاررر   علرريهم السررالمحيرر  نررلل ال رررآن يف بيررودم  علرريهم السررالم
 .عليهم السالمهل بياه والالويل السا ىن الناس عن الرسول وأ

َنحِبيَججاءَ  بِججهِ  َفَخججَتمَ  َُْا ججداا  بَجَعججثَ  اأ َ  ِإن  ))قررال:  عليرره السررالمعررن الصرراد    بِججهِ  َفَخججَتمَ  ِكتَججاابا  َعَليحججهِ  َوَأنجحججَزلَ  بَجعحججَد ُ  نَججِ    فَججاَل  األح
 ََ َِيجاا  َعَلاجاا  صلى هللا عليه والجه وسجلم الن ِ خ  َفَجَعَلهُ  ََالَ  َأنح  ِإىَل  بَجعحَد ُ  ِكَتابَ  َفاَل  الحُكُت ِصج ِف  اَب  َوُبجمُ  الن جا ُ  فَجتَججرََكُهمُ  َيائِهِ َأوح

َ   زََمان   ُك  ِ  َأبح ِ  َعَلى الشخَهَداءُ  َمحرِ  ُواَلةِ  ِواَليَةَ  َأظحَهرَ  َعاَنُدوا َمنح  َح ََ  األح ََ  ُعُلوَمُهمح  َوطََل َِلِج  بَجعحَضجهُ  الحُقجرحآنَ  َضجَربُوا َأنج ُهجمح  َو
َتجخوا بِبَجعحض   َتجخوا الن اِسخُ  َأن هُ  ونَ َيظُنخ  َوُبمح  اِبلحَانحُسوخِ  َواحح َاص ِ  َواحح رُونَ  َوُبمح  اِبْلح َتجخجوا الحَعااخ  َأن هُ  يُجَقدِ  يَجةِ  أبَِو لِ  َواحح  َوتَجرَُكجوا اْلح
ججن ةَ  ججَت ُ  َمجججا ِإىَل  يَجنحظُججُروا َولَح  َتَحِويِلَهجججا ِف  السخ ِح  َوَمَصججاِدرَ ُ   ُ َمجججَوارِدَ  يَجعحرِفُججوا َولَح  ََيحِتُاجججهُ  َمججا َوِإىَل  الحَكجججاَلاَ  يَجفح ٌُو ُ  لَح  ِإ ججج ُُ ِلجججهِ  َعججنح  َيَح  َأبح
ِسيمِ  ِف  َطِويالا  َكاَلماا  عليه السالا ََِكرَ  ثُ   َوَأَضلخوا َفَضلخوا َحَساا   ِإىَل  الحُقرحآنِ  تَجقح  ِإىَل  َوَعَشجَرة   ِمائَجة   َعَلى َتزِيدُ  َوُوُجو    َوفُجُنون   َأ

ا عليه السالا ََالَ  َأنح  ٌَ ِبهُ  اَل  ُسبحَحانَهُ  الحَباِرِّ َكاَلاَ  َأن   َعَلى َواِض م  َدلِي م  َوَب َلحقِ  َكاَلاَ  ُيشح ِبهُ  اَل  َكَاا اْلح َعالُجهُ  ُتشح َعجاَهُمح  َأفجح  َأفجح
 ِ ٌِ جَباِبَها الحِعل ةِ  َوِهَ ُِ  اَل  َوَأ ح لُج ِسج ِ  َحِقيَقجةِ  َمعحجىَن  ُكنحجهَ  َأَحجدم  يَجبجح ُُ ُ  نَِبيخجهُ  ِإال   تَجَعجاىَل  اأ ِ  ِكتَجابِ  تَجفح ِصجَيا  َأنح  ِإىَل  علجيهم السجالا َوَأوح
ِسجج ِ  َعججنح  عليججه السججالا َسججَُْلو ُ  ثُ   ََججالَ  َكججمِ  تَجفح َكججمُ  َأم ججا فَجَقججالَ  اأ ِ  ِكتَججابِ  ِمججنح  الحُاحح ٌِِّ الحُاحح هُ  لَح  ال جج لُججهُ  ءم  َ ججيح  يَجنحَسججخح  َعججز   فَجَقوح
ٌِِّ ُبجوَ  َوَج    ََ  َأنجحجَزلَ  ال ج جرُ  الحِكتجابِ  ُأاخ  ُبجن   ُْحَكاجاتم  آٌتم  ِمنحجهُ  الحِكتجابَ  َعَليحج َُ يَجةَ  ُمَتشجاِهاتم  َوُأ َجا اْلح ََ  َوِإَّن   ِف  الن جا ُ  َبلَج

ا ِِبرَائِِهجمح  َأنجحُفِسجِهمح  ِعنحجدِ  ِمجنح  َتَحِويجالا  َلهُ  فَجَوَضُعوا َحِقيَقَتهُ  يَجعحرُِفوا َولَح  َمعحَنا ُ  َعَلى يَِقُفوا لَح  أِلَنج ُهمح  الحُاَتَشاِبهِ  ْحنَجوح جتَج ََ  َواسح ِل ٌَ  َعجنح  بِج
ََْلةِ  ِصَياءِ ا َمسح َوح ٌُوا ألح لَ  َونَجَب َِديثَ  ظُُهوِرِبمح  َورَاءَ  صلى هللا عليه واله وسلم اأ ِ  َرُسولِ  ََجوح  .(1)((اْلح

 ال ي ال: لكن األصل ايف صا  ال ايفمجال؟
جُر )إ  ي ال: ال يعلم  ون ايف صا  هرو األصرل يف ال ررآن الكررمي ل ولره  عرا ى:  َُ ُْحَكاجاتم ُبجن  ُأاخ الحِكتجاِب َوُأ ِمنحجُه آٌتم 

  ما ظهر انه حمكم أو مااابه  هو وما مل يعلم  هو  مل أو مااابه. (اتم ُمَتشاهِ 
ججاَلاِ ))و يرره: انرره إن سررلم  رران الروايررة  سح ولررئن   صررلى هللا عليرره والرره وسررلممررن  ررالم الرسررول  (2)((اَل َضججَرَر َواَل ِضججَراَر ِف اإلحِ

الامسرر  يف املصرردا    رران األصررل يف ال رررآن ايفمجررال )ابملعررىن األعررم( أو  رران ايفمجررال وايف صررا   العررا أصررال   ررال يصررح
واألئمرة  صرلى هللا عليره والره وسرلممن الامس  ابلعام يف الابهة املصداقية، لكن  الم الرسول يكون املاكوا ابحدعا  انه 

 األصل  يه ايف صا  ال ايفمجال وال ايفهبام.  المل وللبمل  صلة و ن هللا  عا ى. عليهم السالم
 وصلى هللا على ْاد وآله الطابرين

ََ ِبَرأحِيهِ َثاَلثم ََاِصَاا))قال:  عليه السالمعن أيب ريعفر  ُِنُوبَُه َوُأعحِج ثَجَر َعَاَلُه َوَنِسَي  َتكح ِر: رَُج م اسح   (( ُت الظ هح
                                                             

 .200ص 27ايعة: ضوسائل ال (1)
 .220ص 1عوا  الآلل،: ض (2)
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