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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٖ٘) 
 الضرري دخول مسرة بال استئذان ال وجود الَعذق

ان دخااول ةاارة بااال اساا الان هااو الواارري ولااييف واااود العراالن يف حااائً االنصاااري بنفسااه ضاارر ً انااه قااد ي ااال: رى: وبعبااارة أخاا
 ؟((فإنّه ال ضرر وال ضرار))ب لع الشجرة معّلاًل با صلى هللا عليه واله وسلمفكيف أمر الرسول 

 قال السيد الوالد: )وقع يف ال صة سؤاالن:
 لن فكيف يكون ب ائه يف البس ان ضرراً؟األول: ان الورر املرفوع دخول ةرة بال اس الان ال العر 

 (ٔ)الثاين: ان ال ضرر ال ينشئ احلكم بل يرفعه، فكيف أواد حكم ال لع؟(
واحلاصاال: انااه لااو أمكاان  صااديا ان واااود العراالن ضاارري وان رفعااه رفااع للواارر، صااا االساا ناد إ  هاال  الروايااة يف  ااون ال ضاارر 

 األحكام.منشًأ للدكم وانه يرفع أعدام األحكام ويثبت 
 هل مورد الرواية صغرى )فانه ال ضرر(؟

 بواو :وعدمه واه انطبان ال عليل على املورد من حيث وقد أايب عن الرواية 
 ابلقلع َوَلوي صلى هللا عليه واله وسلمحكمه  -ٔ
 فال يوار عادم انطباانب لع الشجرة حكم ولوي )والئي( ولييف من صغر ت ال ضرر  صلى هللا عليه واله وسلمان حكمه األول: 

أمكاان االساا ناد إ  الروايااة ل صااديا إنشاااذ األحكااام إ ا  ااان عاادمها ضاارر ً أي ال  شاامل الروايااة أعاادام ، ولااو ّ  هاالا ملااا عليااه ال علياال
ال إ  ال ضاارر،  صالى هللا عليااه والاه وساالمابل لااع مسا نداً إ  والي ااه  صالى هللا عليااه والاه وساالم، إ  يكاون حكمااه (ٕ)األحكاام الوااررية

الي ه اعل األحكام )اجلزئياة( و  ميكناه للف يه ان يس نبً من ال ضرر إنشاذ األحكام، نعم لو رأى الوالية أمكنه يف حدود و  ميكنفال 
 االس ناد إ  ال ضرر إلنشاذ األحكام الواودية بندو ال وية احل ي ية.

اناه  :وإقداام م اام الوالياة، بادون دليال، بعباارة أخارى( فاناه ال ضارر( باا)قلعهااإولكن هلا الواه عليل، إ  ظااهر احلاديث  عليال )
ل لاع معلاال احلكام اب، لكان ظااهر الرواياة  اب  إ  ظاهرهااا عرفااً أن صالى هللا علياه والاه وساالم هوإن أمكان ان يكاون احلكام ابل لاع لوالي اا

 .ال أبمر آخر بال ضرر
غا  صاديا، ولكناه غا   (ٖ)فإقدامهاا ابل لاع بناذ على الولوية أانبية عن احلكام (ال ضررفانه )ابن  :وقد يعرتض على هلا الرأي

عملهاا عبثااً بال  أمار ابل لاع مل اام والي اه ولكناه   ي   صلى هللا علياه والاه وسالماتم إ  للطرف ان جييب ابنه ِحكمًة إلعمال الوالية أي انه 
وعليه: فلييف ملن ال والية له األمر ابل لاع وواو ،  ماا لاييف ملان لاه الوالياة ان  مار ابل لاع باال ِحكماة  ادفع  ،مس نداً إ  ال ضرر ان 
 الورر.

رينااة عليااه إال  عاالر والئياااً خااالف الظاااهر، وال ق صاالى هللا عليااه والااه وساالمإال ان   اادير  ااون حكمااه  ،ولكاان  لااه  لااه وإن صاااّ 
شاٍف وعلى أي فان ظاهر )فانه ال ضرر( اناه ِعلّاة،  ماا هاو املشاهور و ماا هاو امل فااهم عرفااً وإن إرادة الظاهر وسيأيت  وضيده ببيان 

 .لّّيه، ال ِحكمة، وانه السبب يف األمر ابل لع، ال امر آخر ) الوالية(اشكلنا على    
 ا اجلهل بكيفية االنطباق غري ضارٕ

مااا  هااب إليااه الشاايا ماان اننااا ال ناادري  يفيااة االنطبااان، واجلهاال ابلكيفيااة ال يواار ابالساا دالل ابلكاا ى املصاار   ااا وهااي لثااا : ا
 .((فإنّه ال ضرر وال ضرار))

                                                             

 .ٖٕٗص 7السيد دمحم احلسيين الش ازي، األصول: ج (ٔ)
 الوررية صفة ألعدام. (ٕ)
 .ابل ول )فانه ال ضرر...( (ٖ)
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ل إ  م ما ؛ال عليال، مان م مال ال رينياة امل صال وهاو ظاّل ابلظهاور، ولكناه غا  وارد (ٔ)ابن املاورد وماا ساب  :ولكن قد يعرتض عليه
 :، ويف امل اامال ريناة ات ملاة بظهور ما اح مل  ون ال ريناة دالاة علاى خالفاه دون ساائر اجلهاات ناا ال  نطا  باه ال رينية امل صل إمنا ظلّ 
وإمنااا (  فيااد نفااي احلكاام الواارري مهمااا  ااان واااه انطبااان هاال  الكاا ى علااى  لااه الصااغرى، ال ضاارر وال ضاارارفانااه ال شااه يف ان )

ضاارر( مفيااداً إلنشاااذ احلكاام الواااودي فماادعي هاالا الواااه )األخاا ( عليااه الاا للر ماان إشااكال ان م ماال ال رينيااة  بكااون )ال (ٕ)ظاال
 اواب شاٍف عنه.إب ن هللا  عا  ، وسيأيت وهو خملّ  م صل

ورد ولكاان هااو ب ريناة املا (ٖ)وبعباارة أخارى: لااو أرياد االسا دالل بااال ضارر علاى منشاااي ه للدكام لصاا اإلشااكال ابن االسا دالل إمناا
الكا ى علياه، دون ماا لاو أرياد االسا دالل باه علاى نفاي ال ضارر للدكام الوارري،  يفية ربطه ابلك ى و يفياة انطباان   نا جيهلاملورد 

أمااراً  (ال ضاارر)علااة ل جاويز قلااع الشااجرة، غاياة األماار اناه علااى األخاا   فياد  أمفاناه اتم سااواذ أ اان علااة ملنااع ةارة ماان دخاول البساا ان 
 إضافياً وهو إنشاذ احلكم الورري.

 األجوبة على كيفية االنطباق
 :اً ا اثلثمامل زا النائيين بواٍه والسيد الوالد بواه وأضفنا هل أااب عنه ، يفية االنطبان  مث ان إشكال جمهولية

 يسري إىل اآلخر (ٗ)ا حكم أحد املتالزمنئ
ان امل الزماني ولاو ا فاقااً إ ا صاار أحادرا ضااراً سارى إ  ااخار، وماا وان فياه  أن ي اال:للوالاد وهاو )لكان ميكان  اجلواب األول:

 .(٘)بال اس الان،  من يور زوا ه وال يس عد لطالقها فيطل ها احلا م( همنه، حيث ان ب اذ العرلن  ان مالزماً ا فاقاً لدخول
ملاالزم ااخار باه، عرفاًا، وعادم ا صاافه باه دقاًة غا  الوصف وإن  ان ألحاد امل الزماني لكناه يصاا وصاف اأو و وضيده: ان احلكم 

اْرى الشارع علياه يف  موّر، إ  األلفاظ مل اة إ  العرف وهم امللاطبون  ا فإ ا صا لديهم وصف أحد امل الزماني بصافة ااخار  اان ار
 .ظواهر  المه

 :و دل عليه األمثلة الف هية والعرفية
، وعادم وال يس عد لطالقها( فان منشأ الورر هو إرادة الزوج مث ضربه هلاا من ) من يور زوا ه قدس سر ما   ر   :فمن الف هية

لكان العارف يساند الوارر إ  عادم طالقهاا فيصاا للداا م طالقهاا ماادام الازوج  ،هلا مالزم ا فاقي ولييف هو بلا ه منشأ الورر طالقه
 رر.اس ناداً إ  ان عدم طالقها ض ، و لهمصراً على اإلضرار  ا وعلى عدم طالقها

وماان العرفيااة: انااه لااو اقاارتن جماايذ عماارو عجاايذ زيااد و ااان عماارو شااريراً مااؤ  ً دون زيااد، لكننااا إ ا رأينااا زيااداً ياادخل الاادار أو اتلااة 
 .أو املور يصدبه عمرو( مع انه لييف هو املؤ ي هيؤ ينا )النيوران أو يصا ان ن ول له ان جمياه 

 ال ي ال: لكنه جماز؟
بغلااً باال هااي صااديدة  تان النساابة ليساا مّ ال( واملهاا ااأو م از جاااااة إ  قرينااة وهااي مواااودة )ماان م ااامٍ إ  ي ااال: فلاايكن، إ  ا اا

 وعرفية وإن اح اات إ  قرينة.
 ة طولية للضررالَعذق ِعّلة معدّ  -ٕ

 للم زا النائيين، وهو ان العرلن عّلة الورر وقلعه يرفع عّلة الورر. اجلواب الثا :
يف سلسالة العلال االعدادياة لوااود شايذ فاناه  صاا نسابة املعلاول إلياه، والعرالن واقاع يف السلسالة إ  ان  و وضيده: ان  ل ما وقع

 صاا نساب ه إ  وااود  ،دخولاه باال اسا الانإ  صاا نسابة الوارر فكماا  واود العرلن علّاة طولياة اعدادياة لادخول ةارة باال اسا الان 
، نعام ؟يف داران أضار بناا شاجر هأال  رى انه ي ال عرفاً يف مثل حالة ةرة ان وااود  ؛ هالعرلن، وال ي وهم انه غ  عريف ملا سب  من عرفي

لكناه ال يهام بعادما  اان مادار  ،مجع امل زا بني العرفية والدقية عكيف اواب امل الزمني حيث اناه عاريف لكان الدقاة الفلسافية ال    وايه

                                                             

 وهو )فاقلعها...( (ٔ)
 املورد ، وم مل ال رينية امل ّصل. (ٕ)
 أي جاسب الواه اللي ن لنا  عن الشيا. (ٖ)
 واود العرلن، ودخول ةرة بال اس الان. (ٗ)
 .ٕٗٗاٖٕٗص 7السيد دمحم احلسيين الش ازي، األصول: ج (٘)
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 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين أن ظر.ف قدس سر صدة النسبة العرف. وسيأيت مزيد  وضيا و كميل لكالمه 
نْاَيا َداُر ََمَاٍز َواآْلِخَرُة َداُر قَاَراٍر َفُخُذوا ِمْن ََمَرُِّكْم ِلَمَقرُِّكْم َواَل )): عليه السالمأم  املؤمنني قال  َا الدُّ تَاْهِتُكوا َأْسَتارَُكْم أَياَُّها النَّاُس ِإَّنَّ

َها أَْبَداُنُكْم َفِفيَها اْخُتِِبُُْتْ َوِلَغرْيَِها ُخِلْقتُ ِعْنَد َمْن يَاْعَلُم َأْسَرارَُكْم َوَأْخرِ  نْاَيا قُاُلوَبُكْم ِمْن قَاْبِل َأْن ََتُْرَج ِمناْ هنج البالغة: خطبة ) ((مْ ُجوا ِمَن الدُّ
ٕٖٓ.) 


