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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالـ على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ1ٕ) 

 (ٔ)حيةمسألة: رافعية الضرر واحلرج للحجية وادلرجّ 
ال بػد مػن البحػث عػن فػاالنتقاؿ من الرتجيح إىل التخيري كلما تعذر الوصوؿ إىل املرجح،  انه جيب تهى بنا سياؽ البحث إىلحيث ان

كػالـ ادػد ث   اعلػ   ػ والػيظاهر عبارة العالمػة اللسػي افنفػة الػذكر هو كما   ،االنتقاؿ إليه إذا تعسر الوصوؿ إىل املرجح أو كاف حرجيا  
 الكالـ عنها ومناقشتها. الكليين، وسيأيت

بػػني  املشػرتكةعػ  معقػػد املسػألة أعػم مػن ابب التعػارح والتػناحم لتكػوف مػن املسػائ  اف جنال بػد مػن فػيكػوف البحػث أعػم فائػدة ولكػي 
 أعم من األحكاـ الوضعية الفقهية واألصولية.  هعله أعم من مبحث احلج  كلها، ب  جعلاألوىل اف جن العلمني النافعة فيهما، ب 

 وتوضيح ذلك يف ضمن مطالب:
وأخػػػػرع يقػػػػ  يف  ،شػػػػملها أـ القاعػػػػديت ال ضػػػػرر وال حػػػػرج تاف الكػػػػالـ يرة يقػػػػ  يف مطلػػػػض األحكػػػػاـ الوضػػػػعية واف  ادلطلببببو ا ول:

وهػو  –واثلثػة يقػ  يف خصػو  املرج حػات مػ  تعميمهػا إىل مرج حػات ابب التػناحم  ،خصػو  احلجػ  وهػي األحكػاـ الوضػعية األصػولية
ومرج حػػات ابب التعػػارح، والكػػالـ يف هػػذ  املسػػألة معقػػو  لتحقيػػض حػػاؿ األخػػريين وإثػػا نػػذكر يف املطلػػب الثػػا  افيت،  –حمػػ  البحػػث 

 األوؿ وهو مطلض األحكاـ الوضعية كتمهيد هلما.
 هل تشمل ال ضرر وال حرج ا حكام الوضعية؟

يِن ِمْن َحَرج  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف )اف مث   :انه قد يقاؿ ادلطلو الثاين: َر ُمَضآرّ  )و (3)((اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ ))و (2)(الدِّ َواَل )و (4)(َغيبْ
ونظائرها خاصة ابألحكاـ التكليفية كالصـو الضرري أو احلرجي وكذا الُغس  الضرري أو احلرجي ونظائرها، لكنه ال يشم   (5)(ُتَضارُّوُهن  

كن رفعها بػ)ال ضرر وال حرج( وال النوجية، فذذا كاف بقاؤها زوجة له ضررا  عليها أو حرجيا  أال ترع أف )امللكية( ال مي ؛األحكاـ الوضعية
فانػػه ال يرفػػ   ليػػ  الضػػرر واحلػػرج زوجيتهػػا بػػ  ال بػػد لرفعهػػا مػػن الطػػرؽ الػػي حػػد ها الشػػارع كطػػالؽ الػػنوج أو الطػػالؽ الولػػوي )الػػوالئي( 

حرجيػا  عليػه أو ؿ العػني اململوكػة ابملالػك لػر  كونػه )أي كػوف بقػاة امللكيػة لػه( ضػررا  وكذلك امللكية فاهنا ال تسقط وال ينقط  حب  اتصا
 كاهلبة أو البي  أو الصلح أو غري ذلك.  احدع األسباب املعهو ةب  ال بد لسقوط امللكية ونقلها للغري من 

 يإلاجاب لاابلية الحمل وطلال  الدليلاباجلواب 
ـو  ليػ  ال ضػرر وال حػرج لؤلحكػاـ الوضػعية أيضػا  وهػرج منهػا مػا هػرج )كامللكيػة والنوجيػة( بػ  الظػاهر عمػ ،ذلك غري صػحيح لكن  

 بدلي  كاالرتكاز وكونه متساملا  عليه أو شبه ذلك.
كافيػػة والروايػػة   (6)و ليلهمػػا ،الهنػػا اعتبػػارات ةعولػػةاف األحكػػاـ الوضػػعية صػػاحلة يف حػػد ذااػػا ألف تناهلػػا يػػد الوضػػ  والرفػػ  واحلاصػػ : 

َوَمبا َجَعبَل ) :اف الشموؿ لؤلحكاـ الوضعية لػي  مقتضػى إقػالؽ مثػ  :وال وجه لدعوع االنصراؼ، ب  قد يقاؿ ،، فيشملهاافنفة مطلض
يِن ِمْن َحَرج   ينِ ) تعػاىل بػ  هػو مفا  ػا صػرلا  لقولػهفقػط  ((اَل َضَرَر َواَل ِضبَرارَ ))و (َعَلْيُكْم ِف الدِّ لػي   ( ومػن البػديهي اف الػدينِف البدِّ

وامللكيػػة وعػػدمها واحلريػػة والرقيػػة والواليػػة والوصػػاية والقضػػاوة  نػػةبينو والخاصػػا  ابلتكليفيػػات بػػ  يشػػم  الوضػػعيات أيضػػا  لبداهػػة اف النوجيػػة 
 ب  حىت املعامالت فاهنا بلحاظ كوهنا امضائيات ،وغريها من األحكاـ الوضعية هي من الدين فاهنا ةعوالت للشارع كاألحكاـ التكليفية

َْلباَلمِ )) صػلى هللا عليػه والػه وسػلموكذلك قوله  ،من الدين هي فػاف األحكػاـ الوضػعية افنفػة وغريهػا كلهػا  (7)((اَل َضبَرَر َواَل ِضبَراَر ِف ايإْلِ
                                                           

 ومطلض األحكاـ الوضعية. (1)
 .78سورة احل : آية  (2)
 .282  5قهراف، ج –ثقة اإلسالـ الكليين، الكايف،  ار الكتب اإلسالمية  (3)
 .12لنساة: آية سورة ا (4)
 .6سورة الطالؽ: آية  (5)
 رف  الضرر واحلرج. (6)
 .222  1هػ، ج1425قم،  – عليه السالـابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ،  ار سيد الشهداة  (7)
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 من اإلسالـ.
 رفع ال ضرر للزوم ادلعاملة الغبنية

ومػن ذلػك اللػنـو يف ولذلك ذهب الكثري من األعالـ يف الكثري من املسػائ  إىل رفػ  بعػأل األحكػاـ الوضػعية بػػ)ال ضػرر أو ال حػرج( 
الػر ، املعاملة الغبنية فاهنم التنموا بتنلنؿ العقد وعدـ لنومه استنا ا  إىل ال ضرر، م  اف تنلنؿ العقد وعدـ لنومػه حكػم وضػعي يلحقػه جػواز 

م سػػوغ اضػػرار املسػػلمني بعضػػهي)فحاصػػ  الروايػػة: أف الشػػارع حب لكػػم  كػػم يكػػوف فيػػه الضػػرر، وحب  :يف املكاسػػب قػػدس سػػر قػػاؿ الشػػي  
 عليه. ىهلم من التصرفات ما فيه ضرر على املمض أل  بعضا، وحب ميُ 

عليه، سواة أكاف مػن جهػة الغػم أـ ال، وسػواة أكػاف يف  ىومنه يظهر: صحة التمسك لتنلنؿ ك  عقد يكوف لنومه ضررا  على املمض
 .(2)، واالجارة وغريها من املعاوضات((1)البي  أـ يف غري : كالصلح غري املبين  على املساحمة

)واملسػػتفا  مػػن حواشػػي ادققػػني علػػى املكاسػػب للشػػي : مػػوافقتهم لػػه يف أف ال ضػػرر  ليػػ  خيػػار الغػػم،  ) اـ ظلػػه( وقػػاؿ السػػيد العػػم
د، وحيػػػث ال خصوصػػػية للغػػػم، فيكػػػوف العلػػػة: حكومػػػة ال ضػػػرر علػػػى احلكػػػم الوضػػػعي، كحكومتػػػه علػػػى احلكػػػم التكليفػػػي، مثػػػ  افخونػػػ

 .(3)والين ي، واإليروا ، واالصفها  قد ست أسرارهم، وغريهم(
 ابالَلتاالل! ،ارتكاز الشيخ على رلعولية ا حكام الوضعية

ولي  االستدالؿ بكالـ الشي  وحد  كي يقاؿ ابنه يرع األحكاـ الوضعية منتنعة من التكليفية، ب  بقوؿ معظم املعلقني على كالمه 
عيػة الوضػعي اهنا ةعولة ابالستقالؿ، علػى اننػا نػرع اف ارتكػاز الشػي  وفطرتػه ووجدانػه علػى خػالؼ مبنػا  يف انتنا وغريهم الذين ذهبوا إىل
 يف تختلػػل املػػواقن ابلتعػػابري الوجدانيػػة الظػػاهرة يف ةعوليػػة احلكػػم الوضػػعي انػػه رغػػم اف ذاؾ هػػو مبنػػا  إال انػػه يعػػ    مػػن التكليفػػي ولػػذا  ػػد

صػػحة )عليػه( فبػػدؿ اف يقػػوؿ  ى)ومنػػه يظهػػر: صػحة التمسػػك لتنلػػنؿ كػػ  عقػد يكػػوف لنومػػه ضػررا  علػػى املمضػػ بنفسػه؛ أال تػػرا  ههنػػا يقػوؿ
وهػػػي عبػػػارات تناسػػػب القػػػوؿ بعػػػدـ ةعوليػػػة غػػػري احلكػػػم  (التمسػػػك زػػػواز فسػػػ  كػػػ  عقػػػد يكػػػوف  ػػػرى فسػػػخه ضػػػررا  علػػػى املمضػػػى عليػػػه

 عليه( وهي املناسبة لعولية احلكم الوضعي. ىعلى املمض التكليفي، يقوؿ )صحة التمسك لتنلنؿ ك  عقد يكوف لنومه ضررا  
 رفع ال ضرر وال حرج للوالية على الِبكر الرشيدة

كر الرشيدة فاهنا تسقط إذا كانػت واليتػه على الب   وإليك مثاال  آخر من احلكم الوضعي املرفوع بال ضرر وال حرج: والية األب أو ازد  
 فتدبر. ،ها من صغرااالضوع ،عليها عسرا  أو ضررا  عليها

 دون مثل الايمومة والوصاية
نعم ال تشم  القاعديف بعأل األحكاـ الوضعية للػدلي  ااػا  كمػا فيمػا مضػى مػن النوجيػة وامللكيػة وأيضػا  كالقيمومػة علػى الصػغار 

 بػػػد اف يراجػػػ  احلػػػاكم الشػػػرعي والوصػػاية علػػػى األوقػػػاؼ وشػػػبهها فاهنػػا ال تسػػػقط عجػػػر  كوهنػػػا حرجػػػا  علػػى الوصػػػي والقػػػي م أو ضػػػررا  بػػ  ال
 لينصب غري .

 حكم ما لو ادعت اهنا زوجته وذلا بينة وتعّسر الوصول ذلا
كػاف قػد أخفػى األمػر علػى وانػه  مثاؿ آخر: لو ا عت امرأة اهنا النوجة الثانية للمتوىف أو ا عى أشػخا  اهنػم أوال   مػن زوجتػه الثانيػة 

ر و غريهػا( وأ عػت اف هلػا شػاهدين عػا لني  ػا فػالف وفػالف يف البلػد الكػذائي، ولكػن تعس ػأهله وزوجته األوىل لسػبب مػا كخػوؼ الفتنػة أ
فهػػ  تسػػقط حجيػػة البي نػػة حيناػػذر لػػر  العسػػر يف  ،امػػعلػػى القاضػػي ) وف اف يتعػػذر( السػػماع منهمػػا أو الوصػػوؿ إليهمػػا أو اإلشػػها  عليه

وبػػني بنػػاة فيحرمػػوف مػػن اإلرث  أـ ال بػػد مػػن إيقػػاع الصػػلح بػػني الورثػػة الوصػػوؿ إليهػػا وينتقػػ  إىل أصػػالة عػػدـ كوهنػػا زوجػػة وعػػدـ كػػوهنم أ
  أـ غري ذلك (4)، ولو القهري  أـ يلجأ للقرعةللبنوةاملدعني 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرينوللبحث صلة إبذف هللا تعاىل. ،ب  يق  البحث يف مشوؿ القاعدتني لؤلمور التكوينية أيضا  كما سيأيت
َها: اْ َْمُن َواْلَعْدُل َواخلِْْصوُ )): عليه السالــ الصا ؽ اإلماقاؿ   .(319 :  ل العقوؿ) ((َثاَلثَُة َأْشَياَء ََيَْتاُج الن اُس لُّراً ِطلَيبْ
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