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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

(294) 
 ملخص املريزا: التفريق بني الضررين الطوليني والعرضيني

يف جنننا ق  قيننند يظهنننر منننه عمننند قال هنننم  ،ميكنننن ال صلكنننا قنننالم ايينننند الننننائيأل وعننند  قبننن   نننن األعنننالمو 
حند ا وهنو  نن   خينصا أال ضنرر فنال عرضيال، فنال قناط طنوليني  وإ ا ا طوليال إوحدو ه وهو: ال الضررين 

هني  نا رقنره ثالثنة و ر األول و  وص ن ،يكن  صبَّ الضرر وحمله، وإل قاط عرضيني فال ال ضرر يعمهما فيصعارضنال
اإلصسال حتّمله  فعاً وال رفعاً، ولو توجه الضرر إليه فنال جينو   على مما لو توجه الضرر إىل شكا آخر فال جيب

واحند فن ل تصندخ آخنر لدفعنه عننه توجنه حينهن   إلينه  فالضنرر طنومب ىنعنن ال  صنّبه شنكا ،ال يصرفه إىل غن ه
إىل شكصنني يف عنرو واحند ابل  ار األ نر  على سبيل البندل ال  صوجهني)إىل اآلخر(، عكس  ا لو قال ضرر 

منني قسننر الينندر أو رمنا اللنناة النر أ خلني رأسننها فينه،  نن غنن  تينصن   نهمنا، و  ميكننن إخراجنه  نننه إال  نالاًل 
ورلننمم ممننا يظهننر  ننن مكسننره أو راهننا، أو تنندحرم حاننر  ننن األبننل و ار األ ننر مننني ال يصننيب  يننداً أو عمننراً، 

الطوليننة الصفرينند مننني  والكالنن   ننن األعننالم، حيننال  رجننق قال هننم إىلاألعظننم قلماتننه وقلمنناش اللنني    لصنندمر يفا
 والعرضية وإل   يصرحوا هب ا الصعب .

 مناقشات مع املريزا
 ولكن قد يور  عليه، إضافة إىل  ا سبد، موجهني آخرين:

 اخللط بني ابيب التعارض والتزاحم
اترة ، فاصننه خلننب مننني ابب الصعننارو وابب الصنن احم –حسننب تينريراتننه  –يف قال ننه األول: اصننه حنند  الوجننه 

وقنال إرا قناط  صكنارمني اهنمنا إر  ؛أ خل املينام يف الصعارو وأخرخ أ خله يف الص احم  ق مداهة عدم اجصماعهما
ضنيد  ألجنلالصندافق  جمعنولني وقنالقناط  صكارمني منل   إل   يكوطالصدافق يف  رحلة األعل فهما  صعارضال، وا ا 

 فهما  ص امحال. يف  ينام اال صالال قدرة املكلف عن األمق
) ينصضى ورو  احلديال يف  ينام املّنة، عدم وجوب حتّمل اإلصسنال الّضنرر املصوجنه  :قدس سره فالحظ قال يه

ه عننه. إىل الغ ، لدفعه عنه؛ وال وجوب تدارك الضَّرر الوار  عليه، أي ال جيب رفعه عنن الغن  قمنا ال جينب  فعن
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وهك ا ال جيو  توجيه الضَّرر الوار  إليه إىل الغ ، فلو توجه الّسنيل إىل  اره، فلنه  فعنه، ال توجيهنه إىل  ار غن ه. 
وهو صنريا يف تعنارو الضنررين، ا قنال معندها )وعلنى هن ا:  (1)ورلمم لصعارو الضَّررين وعدم املرّجا يف البني(
هو الصكي  ال الرجوع إىل سائر الينواعد، ألصنه لنيس امليننام  نن ابب  فلو   يكن مينهما ترجيا، فمينصضى اليناعدة

تعارو الدليلني، ألّل عدم إ كال األمق ينلأ  ن عدم إ كال األمق يف األعل، مل إّّنا صلأ  ن تن احم احليّننني،  
جو ه  ن يف البني  ن الصعارو و ق و  املرّجاالص احم، وقيف يكول  ق عدم يف وهو صريا  (2)قص احم الغريينني(

مينهمننننا ) نننق  سنننّلمية صنننندور ا  ا تعنننننّي األخننن  منننه، وإال  نننّ   نننرجّ الحننند ا الصننن احمإ فننن ل املصننن امحني إل وجنننند 
وإال  ) نق قن ب اآلخنر وعندم حايصنه( ، واملصعارضني إل وجند  نرجا سنندي قنال هنو احلانة ال غن وحايصهما(

 على املنصور. هماخمّ  مين، و فالرجوع إىل سائر الينواعد فمصساقطال على امللهور
 : ال قل صور املسألة،  اخلة يف الص احم، إل لوحظ ال هلا  القناً وجعناًل عا ناً وضناقي الينندرةومعبارة أخرخ

 قما اهنا مجيعاً  ن الصعارو، إل   يلحظ املالك، وقال أحد ا جمعواًل خاصة.  عن ا صالاهلما،
 اخللط بني الـِمّنة والتعارض

، إر خلب مني املنّنة والصعنارو فنال املنّنة  نن عنا  واملسص ند إليهأيضاً مني املسص ند  الالاين: اصه حد  خلبالوجه 
 .املالقاش، والصعارو أجنيب عن ه ا العا 

 ينصضنى املنّنة ال ييننال: ال واحلاصل: اصه إل رقرط الصعارو فال يصا االسصدالل ابملّنة لرتجيا أحد الطرفني، 
 إجعل أحد ا  ول اآلخر

الً: ال  ينصضننى املنّننة جعلهمننا إر املنّننة علننى قننل  نهمننا مرفننق الضننرر عنننه سننوا  أقلنننا ال املنّننة علننى : أو إر يينننال
ل يف عنا   القناش أحكنام اللنارع وهنو لنيس  نن اصنه تندخّ ، واثصيناً: قما فّصلناه سناميناً   النوع أو على األشكاص
 اً:  ا سيأيت.واثلال ،ال ضرر يف جعله  يصرح مه اللارع  وجه  و  شأصنا خاصة اصه  الك  

 الوجه الثالث: املّنة ِحكمة أو عّلة؟
 :اصه ال خيلو ا ا ال يرخ املّنة ِحكمة أو يراها عّلة
 فان كانت ِحكمة فال يدور احلكم مدارها

فنال منن علننى اهننا ِحكمنة فننال يصنا ال يندير احلكننم  ندارها، قمنا فعننل، منل ال مند ال تنندور  ندار عنننوال )ال 
                                                             

 . 194، ص، للم  ا النائيأل مصينريراش اخلواصساريقاعدة ال ضرر ((1))

 .194ص للم  ا النائيأل مصينريراش اخلواصساري قاعدة ال ضرر، (2)
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منل املندار العننوال النوار  يف احلنديال صفسنه وهنو  ،اخمّصن ِ نّنةً  عّمنم وال عندم قوصنه    ةً نّنفال قوصه  ِ  ،ضرر( وال غ 
م))  .(1)((َلا ضارارا واَلا ِضراارا ِف اْلإِسإالا

 وإن كانت عّلة، عّمت الطوليني
وال اعصربها عّلة قاصي  عممة تلمل الضررين الطوليني قالعرضيني قما سبد، معبنارة أخنرخ: ال اعصربهنا علنة 

تينصضنني رعايننة  هننا،فننال املنّننة علننى قننال الطننرفني )املصوجننه إليننه الضننرر، واملنندافق عنننه و...( يف قننل الصننور الننر رقر 
ولنو قنال أحند ا أرجنا قنال  ينصضنى قوهننا  ،همنامينتساواي  نّ  و  فال أ كن األمق وجب وإل   ميكن هماجاصب
ال ضرر مه وإال قال ترجيحاً للمرجنوح،  نن غن  فنر   واخصصاصأقوخ يف ه ا الطرف أو راك ترجيا جاصبه  ِ ّنةً 

فنال هن ا ابلنظنر إىل صفنس رواينة  ه ا املصوجنه إلينه الضنرر أو غن ه فصندمر جينداً.هو مني قول   ن النِمّنة عليه أعظم 
 ديال النِمّنة  ق قطق النظر عن سائر األ لة.ال ضرر وح

الكنالم الن ي  رلنمموم لمم ظهر ال  ينصضنى اليناعندة ال يرفنق املن  ا ينده عنن إطنال  قال نه، ويلصن م  طنال  
اصّننه لننو  ار األ ننر مننني حكمننني ضننررّيني، ايننال يلنن م  ننن )و ينصضننى رلننمم  :ضننيني( وهننور ه ابلعرقننره )ولكنننه خّصنن

ىل شنكا واحند، أم إبنوش اآلخنر، اخصينار أقلهمنا ضنرراً. سنوا  قنال رلنمم ابلنسنبة احلكم معدم أحد ا احلكم مال
علننى عبننا ه، واملفننروو ال صسننبة احلكننم املنفنني ابلنسننبة  نّننةً شكصننني. ألل هللا سننبحاصه إرا صفنني احلكننم الضننرري  ِ 

توجنه إىل إىل قل عبد واحدة، فكما لو توجه أحد الضررين إىل شكا واحد خيصنار أخفهمنا وأقلهمنا، فكن ا لنو 
 أحد اللكصني.

وعلى ه ا: فلو   يكن مينهما ترجيا، فمينصضى اليناعدة هو الصكي  ال الرجوع إىل سائر الينواعد، ألصه لنيس 
املينام  ن ابب تعارو الدليلني، ألّل عدم إ كال األمق ينلأ  ن عدم إ كال األمق يف األعل، مل إّّنا صلأ  ن 

 ت احم احليّنني، قص احم الغريينني.
قننال يف البننني أ يننة، قنندورال األ ننر مننني الضننرر علننى العننرو واملننال، فينفنني الضننرر علننى العننرو، ولننو     فلننو
 .(2)الصكي (تكن، ف

واصه ال وجه لعدوله عنه معدها يف قوله )اللهم إال ال يينال: فر  مني  ورال األ نر منني أحند الضنررين النوار ين 
 ين علنننى شكصنننني؛ فننن را توجنننه أحننند ا علنننى شنننكا، علنننى شنننكا واحننند، و وراصنننه منننني أحننند الضنننررين النننوار 

                                                             

 .220ص 1عوامب اللهامب : م (1)
 .195-194قاعدة ال ضرر، ص (2)
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 فيكصار أخفهما لو قال، وإال فالصكي .
وأّ ا لو  ار مني شكصني قالصومّب  ن قبل األائر ال ي ترقه ض نرر علنى املصنومب، وإقدا نه ض نرر علنى غن ه، فنال 

أييت  نننا ورىنننا  (1)ه عننن غنن ه(وجننه للصكينن ، وال الرتجننيا؛ ألصننه ينندخل فيمننا تينننّدم اصّننه ال جيننب حتّمننل الضَّننرر لدفعنن
 ،  عه يف رلمم. صني صيناش آخر قوي

 الشيخ: املعيار الضرر النسيب َل الكّمي
، لكننه احلند املنصنور فيمنا صنرخ، وهنو ال املندار الفيننهرهب إىل رأي لعله غريب على  قدس سرها ال اللي  

و األضنعف ىننا هنو هنو لنيس  القناً هو الضرر النسنيب ال الكّمني وال الكيفني ىنعنن ال الضنرر األقالنر أو األشند أ
هو املدار فرب ضرر قليل لكنه  نسوابً إىل  يد يكول أشد  ن ضرر قال   (الضرر  نسوابً إىل ه ا اللكا)مل 

  نسوابً إىل عمرو.
قال امل  ا النائيأل: )وعلى ه ا: فما اخصاره شيكنا األصصاري يف  سنألة الصنومّب  نن قبنل األنائر  نن الفنر  منني 

هلنن ه املسنننألة،  ننن ال حكنننم  (3)هننو الصنننواب، ال  ننا اخصننناره يف رسنناله املعمولنننة (2)ني يف قصنناب املكاسنننباملسننألص
الضَّنرر النوار  علننى أحند اللكصننني حكنم أحنند الضنررين الننوار  علنى شننكا واحند  ننن اخصينار أقّلهمننا لنو قننال، 

يالحننظ الضَّننرر الننوار  ىنالحظننة وإال فننالرجوع إىل العمو نناش األخننر، و ننق عنند ها فالينرعننة، ا فننرّع علننى هنن ا اصننه 
 (4)حال األشكاص، فيند يكنول ضنرر  رهنم علنى شنكا، أعظنم  نن ض نرر  يننار علنى آخنر. ورلنمم ملنا عرفني(

وسننيأيت صيننننل الننام قنننالم اللنني   نننن رسننالصه )قاعننندة ال ضننرر( قمنننا سننيأيت تفصنننيل الكننالم حنننول رلنننمم  رل هللا 
 تعاىل.

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
 

امحإاِق ِف فاِمِه، وافاُم احلإاِكيِم ِف قـالإِبهِ )) :عليه السالماحلسن العسكري  ام اإل قال   ((قـالإُب األإ
 (.489حتف العينول: ص)

                                                             

 .195قاعدة ال ضرر، ص (1)

 – ننن قبننل األننائر  –قصنناب املكاسننب، النننوع الرامننق،  ننن  ننا بننرم االقصسنناب مننه املسننألة السا سننة والعلننرول، اننال الواليننة   (2)
 الصنبيه األّول والالاين.

  ن الطبق احلديال. 123-125، و374، ص، الصنبيه اخلا س والسا س)لللي  االصصاري( رسالة قاعدة ال ضرر (3)
 .196-195قاعدة ال ضرر، ص (4)


