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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل ةب العادلُت، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة هللا يف األةضُت، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٕ8) 

 اخلالف يف مشول ال ضرر للعدميات
م يف مشببول ال ضببرة لؤلحاببام العدايببة موادلببراا انهببا أعببدام األحاببام، واسببفعمل  األحاببام قببد اخفلببع األعببالسبببا ا ببه 

لشبموذلا  مابن ادلربرةف هب هع بع به عاً أو غفلبةً تسازلاً وتوسّ  ؛يف كلمات بعض األعالم، كاالم ادلَتتا النائيٍت اآليت العداية
والسبيد  ،يف الحربات العبروةكصاحع العبروة و  ،ألصولكصاحع الرايخ على اا  رله عنه العالاة ادلااراين يف بشرى اذلا،  

حيببم اببال إش  قببدث سببر الوالببد، وبهببع بعببض آخببر إش عببدم الشببمول كببادلَتتا النببائيٍت، واببال بع ببهم للشببمول كالشببي  
جلااعيفبه  يف النرباج والبحبم وصلعله احملبوة فقاعدة ال ضرةم، ولنبدأ باالم ادلَتتا النائيٍت يف حاواة ال ضرة على العدايات

 :اقفه ووضوحهو 
 رأي ادلريزا النائيين: عدم الشمول

الفنبيه الرابع: يف أ ّه هل قاعدة ال َضرة جاةية يف األحاام العداّية كالوجوايّة؟ ارف ى اا بيّنا ابن هربه احلبديم: قال: م
 .ف1مفحاامو فيجة حاوافها ةهع ه   األ ،- كا   أو وضعيةً   تاليفّيةً  -أن "ال ضرة" حاكم على األحاام الوجوايّة 

بعببد وهببو وقببد سبببا انّببا يف كببم ماحلاواببة والببوةواف بكببر اببباين سبببعة يف تعريببع ماحلاواببةف وأ ببهرها اببا بكببر  الشببي  
عاً راً مبدلولببه اللفظببي ماون العرلببيف إش الببدليل اآلخببر سببواً  أكببان اوّسببظبب: مان ياببون أحببد الببدليلُت اانّببا فإضبباهة وتصببرّ 
 .ف2معاً لدائرة احلام أم ا يراًفسّ وسوا  أكان او ا يراً،  أمللموضوع 

                                                             

 .181ح هب1421، 1د قاعدة ال ضرة:ادلَتتا دمحم حسُت الغروي النائيٍت، الشي  اوسى النجفي اخلوا ساةي، ترريرات كم  ف1م
 متعريفا الشي  للحاواة :ف ان اباحم احلاواة111وقد بكرا يف الدةث م ف2م

ع األول أمشببل اببن المبباين اببن جهببات عديببدة والمبباين لرببد عببّرف الشببي  احلاواببة بفعببريفُت سلفلفببُت يف جهببات عديببدة وجااعهببا هببو ان الفعريبب
 أخص ان احلاواة ابلفعريع األول يف اناحي سلفلفة.

: أن حيابم الشباةع يف ضبمن -علبى ابا سبيجي  يف ابب الفعباال والًتاجبي   -هرد عّرهه يف آخبر اباحبم االسفصبحاب ببب: مواعبٌت احلاوابة 
 هب ا البدليل احلباكم، أو بوجبوب العمبل يف ابوةٍا كابم ال يرف بيه اليلبه لبوال البدليل اليل بوجوب ةهع اليد عمبا يرف بيه البدليل اآلخبر لبوال

 ف.314ح 3احلاكم، وسيجئ توضيحهف مهرائد األصول: ج
لحابم وعّرهه يف أول كفاب الفعاال والًتجي  بب: موضابط احلاواة: أن ياون أحد الدليلُت مبدلوله اللفظي افعرضا حلال الدليل اآلخر وةاهعبا ل

 لماب  ابلدليل اآلخر عن بعض أهراا اوضوعه، هياون ابينا دلرداة ادلوله، اسوقا لبيان حاله، اففرعاً عليه.ا
وايزان بلك: أن ياون كيم لو هرخ عدم وةوا بلك البدليل لابان هب ا البدليل لغبوا خاليبا عبن ادلبوةا.  ظبَت البدليل البدال علبى أ به ال حابم 
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هال ضرة حاكم على األحاام الوجواية كوجع الصوم هَتهعه إبا صاة ضرةايً،  عم ال يرهع اا وةا اوةا ال رة كاخلمس 
مببا ضببرةاً إب اخلمببس اببماًل يعببوا ابلنفببع للشبب ص وللمجفمببع ا يبباً  ههببو، بعببد  وأخببرى واجلهبباا، علببى  ربباج صببغروي يف كًو

وحتريربه يف زللبه، ويسبفمٌت شلبا وةا ابوةا ال برة مابن عبدم اشبموليفه لالضبرةف ابا كبان ضبرة  هبو   ،اة،  فبعٌ الاسر واإل سا
 برا   ادلفعاةف برطعه اصدة ةتقه ملفوقفه علىاحلّد ادلفعاةف مها ه اشمول لالضرةف كما لو كان اخلمس ضرةايً عليه هو  

اببمالًف هبان الفريبه حين ببٍ   هلببس واضبطر لالسبفجدا أوإال  لبسبفاناسبفمماة كببل ادلبلبا يف ا  بباة لصبيد السبمك اببماًل أو علبى
، وكمببا لببو كببان اجلهبباا ضببرةايً أكمببر اببن ادلفعبباةف كمببا لببو كببان عليببه هطأو يرّسبب علببى النصببع اببماًل أو يسببرطه عنببه يصبباحله

اليببون  ببهيد اائببة ألببع أو ع ة، ترببدمخ ةسببة آالف  ببهيد وكا بب  هبب   احلببرب تالّببلّببدلفعبباةف انببه لفحريببر قطعببة أةخ زلفا
 امالً، هان وجوبه ساقط حين ٍ  للفزاحم ولالضرة أو ال صراف أالة اجلهاا عن امله.
أقبول: عبٌت ابألحابام العدايبة أعبدام  ف1مقال: موأاا حاوافها على األحاام العداّية، هفيها إ باال ببل ال اليبل عليهباف

زم ان عدم احلام يف اوةا، ضبرٌة علبى  ب ٍص، ال مهعلى ه ا: إبا ل: األحاام، كما هو صري  كل كالاه اآليت هالحظ و
مياببن  فببي هبب ا العببدم بببب"قاعدة ال ضببرة"، هن ياببون افااهببا إلبببات احلاببم الغببَت الماببب ، كمببا ياببون افااهببا  فببي احلاببم 

مبب  احلابم ادلنفبي مكعبدم ضبمان انباهع تبعباةة أخرى: ان ال ت رة تنفي احلام المابب  مكوجبوب الصبومف وال  ف2مالماب ف
؟ هبدعوى مابل بمان ابمالًف ر لدى حبسهف وبعباةة ابسطة مالف أااة  في ههي تنفي احلام هايع يرال اًا تمبب  احلابماحل

 بنظر ادلَتتا. افرواتالَّع زلفاج للدليل وهو و ان مال ضرةف تمب  احلام خالف الظاهر، 
مان ابن ابب أ ّبه لبوال احلابم ببه مهلو هف    ص قفص طائر هطاة، أو حبس حبرّاً هفبات عملبه، ال ميابن احلابم ابلّ ب

بعباةة أخرى: ان عدم احلام به يلبزم وهي  ،ق ّية لويّةوقوله ملوال احلام بهف  ف3ميلزم ال ُّرة على صاحع الطَت وعلى احلّرف
 .ف4مانه ال رة ههو ارهوع بال ضرة، و في النفي إلبات، هيفيد لبوت احلام

 تطوير كالم ادلريزا ليشمل عدم جعل احلجج
 ابن حيبمسببا انّبا ا به ط يطرحبه األعبالم ابحبم احلجب) موهبو الب ي علبى ول: تطوير ه ا ادلبحم مبا يصل  كدليل أق

، ال و ظائرمهبا حجية اطلا الظن علبى اال سبدااوك ا هو ان يرال: ان حجية السَتة العرالئية،  ،له وعداه فمشول مال ضرة
                                                                                                                                                                                                                                           

أو اببع حفبظ اإلاببام أو ادلبب اوم أو بعبد الفببرا، اببن العمبل، ها ببه حبباكم علبى األالببة ادلفافلببة ألحاببام للشبك يف الناهلببة، أو اببع كمبرة الشببك 
ط يابن ابوةا لؤلالبة الناهيبة حلابم الشبك يف هب    -ال عموابا وال خصوصبا  -الشاوك، هلو هبرخ أ به ط يبرا ابن الشباةع حابم الشباوك 

 ف.14 -13ح 4الصوةف مهرائد األصول: ج
 .181ح هب1421، 1د قاعدة ال ضرة:ادلَتتا دمحم حسُت الغروي النائيٍت، نجفي اخلوا ساةي، ترريرات كم الشي  اوسى ال ف1م
 ادلصدة  فسه. ف2م
 ادلصدة  فسه. ف3م
 أي ال مان. ف4م
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عبدم م :ابنحسبع ةأي ادلبَتتا ، وهب ا ال برة علبى عاابة النباث للبزمف ميان احلام هبا ابن ابب ا به لبوال احلابم هببا مكجيفهبا
علبى ةأينبا ها ببه قبد يربال بعببد وااببا ، هياببون معبدم احلجيبةف اببن صبغرايته ببل اببن أوضبحها حين ب ٍ  فمشبول ال ضبرة للعبدايات

مببه  بن هللا كمببا سببي يت ك  – انهببا عببدم احلجيببة، لببوال اعببوى اال صببراف وغَتهببا للعببدايات ابنّ الفببرا، عببن مشببول ال ضببرة 
 تعاش.

ضرة قطعي  ،خرب المرة اماًل وعلى حجية اطلا الظنون إتباععلى احلام كجية السَتة العرالئية بعباةة أخرى: ان عدم 
علببى النبببوع وعااببة النببباث، وال ضببرة وال ضبببراة يف اإلسببالم، ههبببو مأي عبببدم احلاببمف ارهبببوع وةهببع العبببدم إلبببات، هببب ا علبببى 

 .قدث سر  اسلانا، عاس اسلك ادلَتتا
ع كمبَتاً ابن ي بيّ  حجبةً ابماًل وااا وجه ال رة يف عدم احلام كجيبة احلجب) العرالئيبة هواضب  هبان عبدم اعفبباة خبرب المربة 

 .اجلملةاحلرو  بل يوجع أ د أ واع العسر واحلرج بل يوجع اخفالل النظام يف 
 للمرجببوح، هياببون ترجيحبباً همهببو البو وحيببم ان ضببد   ،عببدم اعفببباة الظببن ادلطلبا لببدى اال سببداا، يوجببع تركبهكمبا ان 

ادلطابربة أو الف يبَت بينهمبا وكالمهبا ضبرة عظبيم،  ادلطابربة وإةجاعباً ألقلبيّ  دلبا هبو أكمبريّ على الراج ، أو هرل: ياون تفويفباً 
 مه.يوااا االحفياد هشا  جداً ههو ضرة آخر هال اناد إال ان جعل الظن حجة اون قس

 وليس الضرر سببًا آخر للضمان
يف ادلواةا اليت ال تدخل حت  "قاعدة اإلتالف" وغَتهبا ابن اوجببات الّ بمان، كبب"اليد" وضلوهبا،  :عباةة أخرىقال: موبو 

 ف1مال ميان للفريه احلام ابلّ مان ان جهة أ ّه لوال احلام به لزم ضرة على   صف
، فلغببَت ههببو لببه ضببااناببن أتلببع اببال اموا أسببباب الّ ببمان هاببان انهببا ماإلتببالفف لراعببدة اتوضببيحه: ان الفرهببا  عببدّ 

يَومموكان انها ماليدف إب  ط يب كروا ، ولابنهم وهي ارسلة لان الشهرة بل اإلمجاع عليها ف2مفف َعَلى اْلَيِد َما َأَخَذْت َحَّتى تُ َؤدِّ
 احلبااث ان أسباب الّ مان مال ضرةف والفر  بُت قاعدة اإلتبالف واليبد، ان االتبالف خباح ابالتبالف وال يشبمل الفلبع

مساويببة اببمالً، عاببس اليببد إب تشببمل الفلببع يف امببل اببا لببو كا بب  ادلعاوضببة ابطلببة  الشبب ص كمببا لببو حببدث  هببة ال بسبببع
أو لراعببدة ماببا ي ببمن بصببحيحه  وتلفبب  الب بباعة عنببد ادلشببًتي  هببة مساويببة اببمالً، ها ببه ضبباان ابلببممن؛ لراعببدة علببى اليببد

 ، ال لراعدة اإلتالف أل ه ليس  تالف.ي من بفاسد ف
 ؛لصببد  اإلتببالف عليببه، وقيببل ال ؛رت األافعببةف ههببل هببو ضبباان؟ قيببل:  عببمِسببشلببا اخفلببع هيببه ماببا لببو عمببر احلّمببال هاُ و 

، وعلبى األول ها به حباكم علببى وإطالقبه عليببه، لبو أطلبا، اسبازلّي توسببعاً، واالسبفعمال أعبم ابن احلريرببة ،لعبدم صبدقه عرهباً 
 قاعدة ماألاُتف.

                                                             

 .181ح هب1421، 1د قاعدة ال ضرة:ادلَتتا دمحم حسُت الغروي النائيٍت، الشي  اوسى النجفي اخلوا ساةي، ترريرات كم  ف1م
 .224ح 1قم: ج – عليه السالمابن ايب مجهوة االحسائي، عوايل الآللئ، ااة سيد الشهدا   ف2م
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 ولة يف الشريعة وعدم احلكم ليس جمعوالً ألن ال ضرر انظرة لألحكام اجملع
اظببرة إش  فببي اببا لببب   "قاعببدة ال ضببرة"مألن  برولببهل ادلببَتتا عببدم صببحة االسببفناا يف ال ببمان إش مال ضببرةف وقببد علّبب

ب وارجع افااها إش أنّ  ،ابلعمواات ان األحاام الشرعية وعبدم احلابم  ؛ةههبي انفيّب ،رةاألحابام اععولبة إبا  شب  انهبا ال ِّ
 .ف1مفل مان ليس ان األحاام اععولةاب

مبببوت حاببم أو  فيببه. ادلفافلببة بةأى األحاببام طبرفببُت: األوش: العمواببات واإلطالقببات  قببدث سببر وبعببباةة أخببرى: ا ببه 
ع اظبراً إش الطبربة األوش، لابن معبدم احلابمف لبيس ابن األحابام اععولبة ليابون ابن الطبربة ّر الما ية: أامال ال ضرة، شلبا ُ ب

 .اون ال ضرة واطلا الطبرة الما ية اظرة إليها، ههو ان السالبة اب ففا  ادلوضوعاألوش لف
 إش بكر لالث إ ااالت: هلسفية وأصولية وبالغية، وأجاب عنها:  تطر  بعد بلكادلَتتا مث ان 

ب"عدم األتيل" ألن الب -مواعوى أّن العدم وإن ط يسفند كسع بدو  وافهواه إش الشاةع،  :ااا اإل اال الفلسفي ههو
إال أ ّه كسع البرا ، اسفند إش الشاةع؛ ألن اا هو ادلبالك  -عباةة عن عدم وجوا عّلة الوجوا، ال عن وجوا عّلة العدم، 

 ف2مف...لفعّلا الّنهي بنفس "أن ال تفعل"، ال الاّع، هو ادلالك لّصحة إسناا العدم إش الشاةع، شلّا ال تنفع يف ادلرام
بببُت العببدم السببابا والعببدم الالحببا أو هرببل العببدم األتيل والعببدم احلببااث أو العببدم االسببفمراةي، هببان الففريببا  :وحاصببلة

 صلى هللا عليه واله وسلماألتيل سابا على وجوا اإل سان وادلشرِّع هليس اسنداً إش الشاةع، ااا احلااث بعد رلي  الرسول 
 .راة العدم ههو اسفند إليه هَتهعه ال ضرةهاقراة  اسفند إليه وإقراة  يعٍت اسفم ،ف3مأاانه إقراة  فيه و ها ه حيم أاانه 

ال البباةي جبل امسبه أل به سبابا  صبلى هللا عليبه والبه وسبلمقد يرال: ان بلبك اوقبوف علبى ان يبراا ابلشباةع النب  ولان 
 حىت على العدم األتيل هال  ي  وجوااً وعدااً اسفند إليه أتاًل واسفمراةاً ال يف اسفمراة  هرط. هف ال

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

َأَشدُّ ِمْن يُ ْتِم اْلَيِتيِم الىِذي انْ َقَطَع َعْن أَبِيِو، يُ ْتُم يَِتيٍم انْ َقَطَع َعْن ِإَماِمِو َواَل مم: عليه السالم اإلاام احلسن العساريال ق
تَ َلى ِبِو ِمْن َشَراِئِع ِديِنِو َأاَل فَ  َمْن َكاَن ِمْن ِشيَعتَِنا َعاِلمًا ِبُعُلوِمَنا يَ ْقِدُر َعَلى اْلُوُصوِل ِإلَْيِو َواَل َيْدِري َكْيَف ُحْكُمُو؟ ِفيَما يُ ب ْ

َقِطُع َعْن ُمَشاَىَدتَِنا يَِتيٌم يف ِحْجرِِه َأاَل َفَمْن َىَداُه َوَأْرَشَدُه وَ  َعلىَمُو َشرِيَعتَ َنا َكاَن َمَعَنا يف َوَىَذا اْْلَاِىُل ِبَشرِيَعِتَنا اْلُمن ْ
 ف15ح 1االحفجاج: جم ففالرىِفيِق اأْلَْعَلى

                                                             

 .181ح هب1421، 1د قاعدة ال ضرة:ادلَتتا دمحم حسُت الغروي النائيٍت، الشي  اوسى النجفي اخلوا ساةي، ترريرات كم  ف1م
 ادلصدة  فسه. ف2م
 لفالتم االااا ُت. ف3م


