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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(324) 

 تتمات
 لويا واسوطة يف ال بووت وال حي يوة ةعليليوة لصودا عنووان ا هوول علوى لبداىة ان كون جزء من معاملة )كالعوض( رلهووالً ) :سبق

 (1)(فانو وإن كان كذلك دقًة وعقاًل لتبعية الكل ألخا أجزائو لكنو ليا كذلك عرفاً  ؛الكل، عرفاً 
 القواعد العقلية ال تتخصص ومنها تبعية أخس املقدمتني

م يف للعور  ان يقوو ليوة فوال نكون قو او مقدماةوو قاعودة عأجزائو لكل ألخوا، وةبعية اة ال ةقبل التخصيصعقليال يقال: القواعد ال
 .لشرعمقابلها وال ا

 ه القاعدة بل ىي مهملة وجزئية:إذ يقال: لقد مضى يف حبث سابق االشكال على دعوى كليو ىذ
 االعتبارايتاجلواب : أواًل ليس مسرحها 

ووفألهنووا ان  وو   أواًل:  أمااا  والفقووو ومباحووث األ ووول ،ات والطبيعيوواتيووألمووور االعتباريووة أي يف التكوينيف غووا ا هنووا ةووتم  إت فت وت 
ال وادلعامالت كلها اعتبارية  ،جلغرافيا بل من العلوم االعتباريةوال من العلوم اخلارجية كا كالطب   هنما ليسا من العلوم احلقيقية  اعتبارية فإ

 ألشور لو ان يعترب النتيجوة ببعوة ، فوىي اعتبارية، واالعتبار وامره بعد ادلعترب واالموال ادل من وال مناذ ةقع على متأ لة وال انتزاعية؛ 
ان الولود يتبوع اشور  االبووين  :نهوامو ذلك فيما مضى بشواىد عديدة عليها االمجواع  على للنادوقد استاالجزاء  ادلقدمات أو ألشر 

 .ا سواء أكان األشر  األب أم األمال اخسهم
وال األجووزاء علووة بمووة لصوودا أو علوواًل ةوليديووة ادلقوودمات علوواًل بمووة  تيف االعتبووارات فليسووومعلوليووة حقيقيووة يووو انووو ال عل   والسوور   

 .ادلعترب لدىعنوان ادلركب 
 التكوينياتاثنياً: وال إطالق هلا حىت يف 

احلمار اخوا وأقول قووة أن ال ةرى ا ؟يف التكوينات والطبيعيات أيضاحىت على اطالقها فألن القاعدة ليست   ي ة وأما اثنياً: 
منهموا يقوع بينهموا يف القووة والشور ، فأنوو أقووى ةكوينواً مون احلموار  ادلتولودكون البغول ول من احلصان واحلصوان أشور  وأقووى ةكوينواً،

 وليا اضعف منو، وقد اسهبنا يف ما مضى يف ةنقيح ذلك واالجابة على ما قد يورد عليو فراجع.
العر  ال يرى يف است مام الناس يف احلمامات العمومية ضرراً على  احب احلمام بل يراىا  اما الضرر: فال شك انكما سبق )

 (2)(ودة لب ىو ويروهنا انفعة لو )ولو رآىا مضرة ألغلق محامو( وذلك رغم اجلهل بكمية ما يستهلكو كل مست م  من ادلاء ودب
 الفرق بني الضرر التكويين والضرر االعتباري

اجلوواب السوابق  بوو يتضوح الضرر التكويين والضرر االعتبواري، وىنواف فورا كبوا بينهموا :الضرر على نوعني أن: ذلكومزيد ربقيق 
 ح جواب آخر:يتنق  و 
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لوو قطعوت  حكمو وذلوك كموا كنو مرفوعٌ ل ةكويين ضرر ىو ا انقلب عن كونو ضرراً بلدلابألىم منو  زوحمفإن الضرر التكويين لو 
لكنوو ضورر  واضورار فهوذا ضوررإذ فقود أىوم موا يسوتعني بوو أو قلوع عينوو نو ال شك انو ةضورر بقطوع رجلوو أو عينو إلنقاذ حياةو فارجلو 

 .واضرار واجب من غا ان ةنقلب ماىيتو
 فلوو، لوو جور ه يالحو  اجلوزء  بشورط ال او دبوا ىوو ىوو ولوذا يعود  نفعواً  الو  كمجموع عتباري فإنو يالح  فيو االعتبار  أما الضرر اال

فوال شوك أنوو ال  مو الً   ريوةابع ما قيمتو دينار بنصف دينار ألنو يرى أنو بذلك يسوتجلب رضواه  فيزوجوو ابنتوو العادلوة الفاضولة التقيوة ال
مليوون  مائوةوكوذلك لوو أنفوق  ا مووعيصح و فو أبنو ةضرر هبذه ادلعاملة أبداً بل قد انتفع ألن الضرر اعتباري واالعتبواري مبوين علوى 

و كانوت  توفيقوال إن ةكلإمنوا بول  ()لاو ااان ماأ ها ن سور أو أنوو أسور  خيف بناء دار لو فإنو ال يصودا عليوو أنوو ةضورر أو  م الً دينار 
ل ن أمكون ان يعتورب نفعواً بل واظ ادلو وأفهو ضورر  أما احلقيقي فهو حقيقي (1)ال أن خسائره واضراره كانت كذا والسر التعويض ،كذا

 .عَ واقال ينياً أ اًل واال لقلب االعتباري  لكنو ال يغا من كونو ضرراً ةكو  وىو حف  حياةو فأنو نفع اعتباري
حووال احلمووامي فأنووو وأن فوورض أنووو يوورى أن احوود ادلسووتأجرين يسووتهلك موون ادلوواء ويلبووث يف احلمووام أك وور موون قيمووة الوودينار وكووذلك 

التشوودد يسووتجلب النوواس فووابح موون  ملتوسوعة وعوودوأنووو اب نووو يالحوو  ا موووعألاحملودد لكوول مسووتأجر، لكنووو ال يصوودا عليووو أنوو ةضوورر 
 ىذه ادلعاملة. خصوص، وأن خسر يف حيث ا موع، والربح اعتباري ألنو قائم ابدلال االعتباري

 ىذا أواًل. إنكار  دا الضرر على ما يستجلب مثناً أكرب يف االعتبارايت، فتدبرواحلاصل: 
 سلمنا ان الضرر حقيقي لكن  ليس بعريف

ىوي سوبق مون أن الواسوطة بنظور العور   كموا أنوو ضورر لكنو ال يصودا عليوو عرفواً  ودقةً  حقيقةً قول سلمنا  دا الضرر ن واثنياً:
 كوالتكويينال يف ال بوت أي ان كوون احلموامي رسور نصوف دينوار موع ىوذا ادلسوتأجر وأن كوان ضورراً يف حود ذاةوو،   وضواسطة يف العر 
فإن ادلشوهور  ،الضرر ال انو يبقيو على حالو مث يتسامح يف انطباقو على ادلصداا  مفهوممنزلة الالضرر، فيتصر  يف لولكن العر  ينز  
إذ يووورى مرجعيوووة العووور  يف مفووواىيم ادلوضووووعات ويف ةطبيقا وووا علوووى  وإن رأى السووويد الوالووود  ووو تو  وووناعةً  األخوووا،رأو عووودم  ووو ة 

وو ؛مصواديقها فرسوو  لكون ةسووامح العوور  فيوو زلمووول عليوو اطالقووات الشووارع، أقوول مون ال موو اًل وإن عود   ربٍ ولووذا يورى مووا دون الفرسو  بش 
 .وذلذا ةفصيل يطلب من مظانو

 ضرر. لون الضرر ىهنا منزلة الالينز   :أو فقل 
 رر والضرر غري املتداركغالرواية منصرفة لل

وضورر احلموامي مون م ول  ،دارفمنصر  اىل الضرر غا ادلت ،إن اريد بو الضرر( ررغهنى النيب... عأ الفقد يقال أين )وأما اثلثاً: 
)ال ضرر وال كما عليو الساة وذلك نظا ما قيل يف   ،أك رىم د ا من ادلست مني مما لو شدد لفقالك وكسبب ذلك ادلستأجر ادلتدارف

يودفع إذ  بداىة ان الضورر ادلتودارف عقالئوي و و يح مشورعاً فوإن البوائع مو الً ؛ من أن ادلراد بو ال ضرر غا متدارف ضرار يف اإلسالم(
وذلوووك علوووى حسوووب احووودى ( ضااارار ضااارر وال الابلووو من ش يشوووملو ) خبسوووارةو لكنوووو حيوووث كوووان متوووداركاً ) ذبووووزاً( الووو من فقووود ةضووورر 

 التفساات الست للقاعدة، وقد ذكران يف مب ث سابق الكالم عنها واالرجح عن زلتمال ا فراجع.
 وصلى هللا على دمحم وآل  الطاهريأ
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