
  



 



  



 

  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وآله الطاهرينحممد  علٰى وصلى اهللا
 جمموعة من حماضرات مساحة آيـة اهللا العظمـى   ـ العزيز  ئ أيها القارـبني يديك  

اليت ألقاها قبل سنني يف مهد العلم واملعرفة جامعة النجـف            ،   السيد علي السيستاين دام ظله    
  .ـ ال ضرر وال ضرار ـعروفة حول القاعدة الفقهية امل ، األشرف

ئذان مساحته يف طبعها نقدمها ألرباب الفـضيلة وأسـاتذة          توإننا بعد مراجعتها واس   
صعيد علم الفقـه واألصـول واحلـديث         علٰى   احلوزة العلمية منهالً زاخراً بالعطاء الفكري     

  .والرجال
  .جواد كرمي إنه أن يوفق اجلميع للعلم والعمل الصاحلني تعاٰىل نسال اهللا

  مكتب  
  ية اهللا العظمىآمساحة 

  السيد السيستاين دام ظله
   رجب٢٠ـ  املقدسة ـ قم

   ه١٤١٤



 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  د   أشرف االنبياء واملرسلني   علٰى    العاملني والصالة والسالم   احلمد هللا ربآله  وعلٰى حمم 
ر امليامنياهلداة املهديني الغ.  

   :وبعد
حررا من حماضرات سيدي االسـتاذ       )  ضرر وال ضرار   ال ( هذه حبوث حول قاعدة   

  .الوالد مد ظله الوارف
  .حسبنا ونعم الوكيل إنه أسال اهللا العلي القدير أن ينفعين ا ويوفقين ملا حيب ويرضى



 



 ٩ .........................................................................................................متهيد 

   )قاعدة ال ضرر وال ضرار( 

   :متهيد
املـسلك  علٰى   و  )ال ضرر وال ضرار    ( من القواعد املعروفة بني فقهاء املسلمني قاعدة      

املشهور يف تفسريها من أن مفادها نفي احلكم الضرري تترتب عليها آثار مهمة يف الكثري من               
حاديـث احـدها    مخـسة ا   علٰى   ان الفقه يدور   )١( عى بعض العامة  اد حٰىت    ، الفروع الفقهية 

  .رحديث ال ضرر وال ضرا
 ينلعصر االخري حيث ع   يف ا  سيما    الهتمام علمائنا ال   اًوقد أصبحت هذه القاعدة مورد    

البحث عنها يف رسائله فانتظمت      إٰىل   قوتطر ،    عناية خاصة  1ا الشيخ االعظم االنصاري     
  .وأشبع البحث فيها لدى املتأخرين،  األصول بذلك يف سلك علم

   :وحديثنا عن هذه القاعدة يقع يف ضمن فصول ثالثة
 ضـرار يف الروايـات      يف حتقيق موارد ذكر حـديث ال ضـرر وال           :ولالفصل األَ 
  .وتشخيص متنه

  .يف حتقيق مفاده  :الفصل الثاين
وهي اما مكملـة   ، مور شاع التعرض هلا بعنوان تنبيهات القاعدةيف أُ  :الفصل الثالث 
  .متضمنة لبعض تطبيقاا للبحث عنها أو

   ألنه ال اشكال يفويالحظ انا قد تركنا البحث عن سند اصل احلديث
__________________  

 ٤٠:  ويف أربعينه    اود عن أيب الفتوح الطائي يف األربعني عن أيب د         ٢١٨ / ٢نقله السيوطي يف تنوير احلوالك       )١(
  ...أربعة  علٰى يدور: وفيه 
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  .عن طريق زرارة كما سيأيت،  )١( وروده بطريق معترب
 اسانيده ومصادره من كتب العامة واخلاصة تظهر مما سـنذكره يف الفـصل              كما أنّ 

  .االول ان شاء اهللا تعاىل
__________________  

ادعى تواتر حديث نفي الضرر يف باب الـرهن مـن           نه  ا  )قدمها ( حكى الشيخ االنصاري عن فخر احملققني      )١(
مل يرد هذا احلديث من طرق اخلاصة مسنداً         ألنه   واضح ولكنه غري  ،   قبوله لذلك ) ره (ويظهرمن الشيخ  ،   االيضاح

 ،  ربعـة رمبا يكون عدد الرواة ثالثـة أو أ       ر الطبقات   ئويف سا  ،   ومها زرارة وعقبة   األوٰىل   يف الطبقة   نيإال عن راوي  
 احلديث مستفيضاً فضالً عن أن ي وهذا املقدار ال يكفي يف عدإٰىل التواتر تـستند  دعوٰى ورمبا يظن ان ،  متواتراًعد 

 وجه ان يقال  ولعل األَ  ،   ديث يف عصرنا ولكنه ضعيف    اخبار اخرى مل تصل الينا لفقد اكثر كتب احل         علٰى   االطالع
يف الفصل االول قد رووا هذا احلـديث         سيأيت   جمموع أخبار اخلاصة والعامة فان العامة كما       إٰىل   )قده( إن نظره : 

  . بلحاظ ذلك وهو حمل تأمل أيضاًاًفيمكن عد احلديث متواتر ، عن مجاعة من الصحابة



 ١١ .....................................................................................يف قضية مسرة بن جندب 

  الفصل األول

   :وفيه حبثان
  .وحتقيقها ) ال ضرر ( يف ذكر قضايا  :ولالبحث اَأل

 علٰى  ولو ـ تطبيقاً له  ) ال ضرر وال ضرار    ( ذكر حديث  علٰى   وهي قضايا اشتملت  
ألن مالحظة هذه    ،   وهلذا البحث أمهية كربى    ،   مواردها علٰى   ـ بعض االقوال واالحتماالت  

 احلديث نفسه  معٰىن    علىٰ  الضوء مبىن تطبيق احلديث عليها يسلط بعض      علٰى   املوارد والتعرف 
يف الفصل   تعاٰىل   ويبطل بعض الوجوه اليت ذكرت يف تفسريه كما سيتضح ذلك إن شاء اهللا            ،  

  .الثاين
وردت  ، تبلغ مثاين قـضايا   ) ال ضرر وال ضرار    ( والقضايا اليت تضمنت ذكر حديث    

وواحدة وردت يف   ،   اإلمامية   منها ثالث قضايا وردت يف كتب      : يف جمموع كتب الفريقني   
 ،  واربع قضايا وردت يف كتب العامـة       ،   للقاضي نعمان املصري االمساعيلي    اإلسالم   دعائم

  .وحنن نبحث عن اجلميع مفصالً

  صارقضية مسرة بن جندب مع رجل من االن ـ ١
وال  أي ال ضـرر    ـ وال ينبغي االشكال يف ثبوت هذه اجلملة       ،   وهي أشهر القضايا  

   ذلك مستفيضاً بل فوققد يبالغ فيعدنه أ إال )١( يف موردها ـ رضرا
__________________  

   :من وجهني يستشكل يف ثبوا لكن قد )١(
ممـا يـثري الـشكوك يف        ،   مورد قضية مسرة   علٰى    قاعدة ال ضرر وال ضرار ال ميكن تطبيقها        إنّ : ولاَأل
وهذا الوجه سـوف  ،  سيأيت كما أيضاً ردة عنهاأا نقلت جم سيما ال،  ) ال ضرر وال ضرار    ( مجلة علٰى   اشتماهلا

  .جييء الكالم يف تقريبه ودفعه يف الفصل الثالث
حنوين مقرونة ذه اجلملة وجمردة عنـها فيـدور    علٰى  قد نقلتـ كما اشرنا  ـ إن هذه القضية   : الثاين

  ىجانب الزيادة عل يف صالة عدم الغفلةوال ترجيح َأل ، األمر بني الزيادة والنقيصة
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١( بادعاء ان هذه القضية مذكورة يف كتب الفريقني بطرق متعددة ،  االستفاضةحد(.  
إا  إال    ، ان قضية مسرة وإن ذكرت يف كتب الفريقني بطرق متعددة          : ولكن الصحيح 

 بل ذكرت مقرونة ا تارة وجمردة عنها اخرى        ،   مل تذكر مقرونة ذه اجلملة يف مجيع طرقها       
:  

 ،  وامنا ورد يف كتبنا    ،   فلم يرد يف شيء من كتب العامة واحاديثهم         :ولا النحو األَ  مأف
   ناقالًمن السند زرارة بن أعني األوٰىل وقد انفرد بنقله يف الطبقة

__________________  
ال ميكـن   نـه   أ فالنتيجة ،   حتقيقه يف البحث الثاين من هذا الفصل       سيأيت   اصالة عدم الغفلة يف جانب النقيصة كما      

  .هذه اجلملة علٰى ات اشتمال قضية مسرةاثب
فـال   ، ن الروايات اليت نقلت القضية جمردة عن هذه اجلملة مل تصح بطريـق معتـرب      إ ) اوالً ( ويرد عليه 

  .معارض ملعتربة ابن بكري املشتملة عليها
ملة مجلـة مـستقلة   إن مورد دوران االمر بني الزيادة والنقيصة هو ما إذا مل تكن الزيادة احملت          : )  ثانياً   ( و

وبقاء املعلل  العلّة  ومشوله كما يف حذف  عموم املعىنٰ  علٰى   الرواية لكنه مؤثر   معٰىن    علىٰ  مؤثراً حبيث ال يكون حذفها   
ـ .حامض ألنه حنو ال تأكل الرمان  ، ثبوا بـال معـارض   علٰى  فما يتضمن الزيادة حجة وإالـ  الرواية معٰىن 

للحكم املذكور يف القضية فـال       العلّة   مجلة مستقلة ومبثابة   ) ال ضرر وال ضرار    ( ةومقامنا من هذا القبيل فان مجل     
يظهر النظر فيما افاده     تقدم   ومما.  املعلل ا  عموم املعىنٰ  علٰى   لكنه مؤثر  ،    بقية الرواية   معىنٰ علٰى مؤثراً   يكون حذفها 

 اجلملة املذكورة يف قضية مسرة رغم خلو        حيث بىن ثبوت   : ٦ :  يف رسالة ال ضرر    قدس سره العالمة شيخ الشريعة    
  قاعدة الترجيح الصالة عدم الغفلة يف جانب الزيادة عند دوران االمر بني الزيادة والنقيصة              بعض رواياا عنها علىٰ   

 بوجود ال ضرر وال ضرار يف قضية مسرة مـع أن روايـة              ومن جهة هذه القاعدة املطردة حكم الكلّ       ( قال قده ،  
الذي هو صحيح أو كالصحيح عن الصيقل عن احلذاء خالية عن نقل هذين اللفظني بـاملرة كمـا                  الفقيه بسنده   

  .عرفت
يف املقام ليس من باب ترجيح أصالة عـدم الزيـادة   ـ  ر ال ضرـ ووجه النظر فيما أفاده أن ثبوت مجلة   

  .معارض  نفسه بالننا ال نقول ا بل من باب أن ما تضمن الزيادة حجة يفإف ،  أصالة عدم النقيصةعلٰى
  .١٩٣ : رسالة ال ضرر تقريرات احملقق النائيين )١(



 ١٣ ....................................................................................ما ينقله الشيخ عن الربقي  

بن بكري وعبـداهللا بـن       عبد اهللا     :ونقله عنه اثنان من الرواة مها      ،   7ذلك عن أيب جعفر     
  .مسكان

   :عن زرارة نقلت بصورتني ) رواية ابن بكري(  و
ملعيشة عـن عـدة مـن       ما نقله الكليين يف باب الضرار من كتاب ا         : األوٰىل   الصورة

عن أيب  ، عن زرارة ، ابن بكري عبد اهللا عن ،   عن أبيه  ،   بن خالد  حممد   أصحابنا عن أمحد بن   
وكان  ـ إن مسرة بن جندب كان له عذق يف حائط لرجل من االنصار            : قال ،   7جعفر  

ي أن  مه االنـصار  فكلّ ،   خنلته وال يستأذن   إٰىل    به  وكان مير  ـ مرتل االنصاري بباب البستان   
 فـشكا إليـه     9رسول اهللا    إٰىل   ى جاء االنصاري  فلما تأب  ،    مسرة فأٰىب ،   يستأذن إذا جاء  

ره بقول االنصاري وما شكا     9فأرسل رسول اهللا     ،   ره اخلرب وخبإن أردت   : وقال ،    وخب
 ، أن يبيـع  فـأٰىب  بلغ به من الثمن ما شاء اهللا حٰىت  ساومهفلما أىبٰ  .فأىب ،   الدخول فاستأذن 

 لالنصاري  9فقال رسول اهللا     ،    أن يقبل  لك ا عذق ميد لك يف اجلنة فأىبٰ        : 9ال  فق
  .)١( اذهب فاقلعها وارم ا اليه فانه ال ضرر وال ضرار

 ( مبتدئاً فيهـا باسـم     )٢( وقد اوردها الشيخ يف التهذيب    ،   سنداً   وهذه الرواية معتربة  
 ه مـصدراً  فال ميكن عـد    ـ  عن الكايف  قد أخذها نه  ا والظاهر،   ) بن خالد  حممد   أمحد بن 
 علٰى  1 وذلك ملا اوضحناه يف شرح مشيخة التهذيبني من أن دأب الشيخ           ،   ـ هلامستقالً  

حينما ينقل الرواية عن كتاب الربقـي       )  عبد اهللا    أمحد بن أيب   ( االبتداء باسم الربقي بعنوان   
  نما ينقل الرواية عن الكايف دونيح ) بن خالد حممد أمحد بن ( نفسه واالبتداء بامسه بعنوان

__________________  
  .٢٩٢ / ٥الكايف  )١(
  .٦٥١ ح ١٤٧ ـ ١٤٦ / ٧التهذبب  )٢(
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  .)١( كتابه
__________________  

  : توضيحاً ملا اشار اليه مد ظله ال بأس بذكر امرين مستفادين مما ذكره دام ظله يف شرح مشيخة التهذيبني )١(
 إن مجيع من يكون للشيخ طرق إليهم يف املشيخة          ـ هو التصور السائد   ولعلّه   ـ رتصورمبا ي نه  ا  :ولاَأل

ولعل االصل يف هذا التصور هو عبارة        ـ  ، ما يروى االحاديث املبدوءة بامسائهم يف التهذيبني من كتبهم مباشرة         إن 
   :ثالئة اقسام علٰى خة رجال املشيبل التحقيق انّ ، لكن هذا غري صحيح ـ والشيخ نفسه يف مقدمة املشيخة

وهم اكثر رجال املشيخة كمحمد بن       ،   من أخذ الشيخ مجيع ما ابتدأ فيه بامسه من كتابه مباشرة           : ولاأل
  .وعلي بن احلسن بن فضال وغريهم ، وحممد بن احلسن الوليد ، احلسن الصفار
 بعض مشايخ الكليين ومشايخ     وهو ،   من اخذ الشيخ مجيع ما ابتدأ فيه بامسه من كتابه مع الواسطة            : الثاين

  .فهؤالء إمنا ينقل الشيخ روايام بواسطة الكايف ، وسهل بن زياد ، االشعري حممد مشاخيه كاحلسني بن
 ، من كتابه مع الواسـطة  اآلخر من أخذ الشيخ بعض ما ابتدأ فيه بامسه من كتابه مباشرة وبعضه   : الثالث

خرى تبعـاً يف ذيـل   وأُ، ) .  ..وما ذكرته عن فالن ( بصيغةتقالً  مسوهم مجاعة منهم مخسة ذكرهم الشيخ تارة      
واحلسني بن   ،   وهؤالء هم احلسن بن حمبوب    ) .  ..ومن مجلة ما ذكرته عن فالن      ( آخرين بصيغة  إٰىل   ذكر اسانيده 

 نقـل   فإن هؤالء وإن   ،   بن خالد الربقي   حممد   وامحد بن  ،   والفضل بن شاذان   ،   بن عيسى  حممد   وامحد بن  ،   سعيد
 ـ فالربقي ،  ذكرهم بعد ايراد اسانيده اليهم     ممن   بتوسط غريهم  أيضاً   الشيخ من كتبهم بال واسطة ولكن نقل عنها       

 حممد ومن مجلة ما ذكرته عن امحد بن ( الكليين بقوله إٰىل تارة بعد ذكر اسانيده :  قد ذكره الشيخ مرتنيـمثالً  
.  ..بن خالد  حممد   عن امحد بن   ،   عن عدة من اصحابنا    ،   بن يعقوب د   حمم عن ،   بن خالد ما رويته ذه االسانيد     

 فهذا يقتضي ) .  ..الربقي فقد اخربين   عبد اهللا    وأما ما ذكرته عن امحد بن أيب       ( بقوله مستقالً   خرىوذكره مرة أُ  ) 
الكـايف تـارة    لٰى   وع ـ واليه ينتهي سنده االخري    ـ كتابه تارة  علٰى   قد اعتمد يف نقل روايات الربقي      )قده(نه  أ

  .ـ واليه ينتهي سنده االول ـاخرى 
وعلى هذا فال ميكن لنا مبجرد ابتداء الشيخ باسم الربقي واضرابه استكشاف ان احلـديث مـأخوذ مـن          

  .كتبهم مباشرة
مباشرة تارة ومع    : حنوين علٰى    يف القسم الثالث حيث ينقل الشيخ روايات الشخص من كتبه          انّ : الثاين

؟ ذكر مد ظله إن ذلك ممكـن يف بعـض هـؤالء     أم ال اآلخر احد النحوين عن هل ميكن متييز   ،   رىخأُالواسطة  
د امحد بن ( ه مىت ابتدأ به بعنوانومنهم الربقي فإنبن حمم  



 ١٥ ......................................................................................رواية الفقيه لقضية مسرة 

عـن   ،    ابن بكري عن زرارة    روٰى : قال )١( ما نقله الصدوق يف الفقيه     : الثانية   الصورة
وكان  ،   ب كان له عذق يف حائط رجل من األنصار         مسرة بن جند   إنّ :  قال 7أيب جعفر   

إنـك   : فقال ،   احلائط فكان يأتيه فيدخل عليه وال يستأذن       إٰىل   مرتل االنصاري فيه الطريق   
ز مث نــأذن   نتحرفإذا جئت فاستأذن حٰىت ، جتيء وتدخل وحنن يف حال نكره أن ترانا عليه     

 9 االنصاري رسول اهللا     فأتٰى،  ن   استأذ لك وتدخل قال ال أفعل هو مايل أدخل عليه وال         
  وقال له مثل ما قال االنصاري      عليه فأىبٰ  استأذن    مسرة فجاء فقال   فشكا إليه وأخربه فبعث إىلٰ    

 ،   أن يبيع   عليه وجعل يزيده فيأىبٰ     أن يشتري منه بالثمن فأىبٰ     9فعرض عليه رسول اهللا     ،  
رسـول اهللا    فأمر   أن يقبل ذلك   ة فأىبٰ لك عذق يف اجلن    :  قال له  9 رسول اهللا    فلما رأىٰ 

  .ضرار ضرر وال ال :  االنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال9
__________________  

 فاحلديث مأخوذ من كتبه مباشرة     عبد اهللا    ومىت ابتدأ به بعنوان امحد بن أيب       ،   فاحلديث مأخوذ من الكايف   )  خالد
مقرون ببعض   فهو تقدم   كما شيخة حيث فرق بني القسمني يف التعبري      ظاهر عبارة امل   مقتضٰى   نهأ إٰىل    مضافاً وهذا،  

بـن خالـد     حممد    املالحظ أن كل رواية يف التهذيبني ابتدأ فيها الشيخ بعنوان امحد بن            الشواهد اخلارجية منها إنّ   
ـ   كما حتققته بالتتبع   ـ موجود يف الكايف    ،  ٣٦٩ ،   ٣٦٦ ،   ٣٥٨ ،   ٣٥٢ ح   ٦ وج   ٩١٠ح   ٣ الحـظ ج     ـ

 ،  ٦٥١ ،   ٥٦ ،   ٤ ٥ ،   ٤٤ ،   ٣٦ ،   ٣٥ ،   ٢٨ ح   ٧وج  . ١١٥٨ ،   ٨٨٦ ،   ٨٥٠ ،   ٦٩٧ ،   ٦٠٨،   ٣٧٢
  ، ٢٦٢ ،   ٢٠٨ ،   ١١٥ ،   ٦٧ح   ١٠  وج .٤٧٠ ،   ٤٦٧ ،   ٤٦٥ ،   ٤١٥ ،   ٤١٣ ،   ٣٨٣ ح   ٩وج  . ٧٠٩
 وليس كذلك ما ابتدء فيه بعنوان امحد بن أيب         ،   ٩٣٧ ،   ٩٣١ ،   ٩٠٣ ،   ٩٠١ ،   ٨٧٢ ،   ٨٠٥ ،   ٨٠٣ ،   ٤٥٢

 ح  ٣ وج   .٤١٥ح   ٢ وج   .١١٤٤ ،   ١٠٥٦ ح   ١ يوجد فيه كما يف ج     ه قد يوجد يف الكايف وقد ال      فانعبد اهللا   
  .١٠٦٠ ، ٨٧٨ ، ٣٢٩ ، ٢٥٨ ح ٦وج . ٧١١ ، ٤٨٦ ، ٢٩٥

فإنه يكون قد    ) بن خالد  حممد   أمحد بن  ( كلما ابتدأ الشيخ بعنوان   نه  ا وذا يتجلى صحة ما ذكرناه من     
  .يف مقابله مستقالً ه مصدراًميكن عداخذ احلديث من كتاب الكايف فال 

  .٦٨٤ ، ١٤٧ / ٣من ال حيضره الفقيه  )١(
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بعـض   علـٰى     الشـتماهلا  وٰىلمن الصورة األُ   تفصيالً   ويالحظ أن هذه الصورة أكثر    
لصحة طريق   ـ  أيضاً وكيف كان فهذه الرواية معتربة     ،   اخلصوصيات اليت مل تذكر يف تلك     

من رواية الكلـيين     سنداً   ها أقوىٰ  بل ميكن عد   ـ  املشيخة بن بكري يف   عبد اهللا    الصدوق إىلٰ 
ضعيف يف احلـديث وإن      إنه    (بن خالد الربقي وقد قال النجاشي      حممد   ألن يف سند الكليين   
  .)١( ) كان املعتمد وثاقته

نه ا نعم يالحظ أن مصدر الصدوق يف نقل هذه الرواية غري معلوم عندنا وما قيل من              
 بل القرائن الواضحة تدل علـىٰ      ،    ال قرينة عليه    احلديث من كتابه أمر    يبتدئ باسم من أخذ   

  .خالفه كما ذكرناها يف شرح مشيخة الفقيه
  .هذا عن رواية ابن بكري عن زرارة

باب الضرار من كتاب     يف أيضاً   )٢( عنه فقد أوردها الكليين     )رواية ابن مسكان   ( اوأم 
 عن بعض أصحابنا ، عن أبيه،  عبد اهللا أمحد بن أيبعن  ، بن بندار حممد   املعيشة عن علي بن   

إن مسرة بن جندب كان      :  قال 7عن أيب جعفر     ،   عن زرارة  ،   بن مسكان  عبد اهللا    عن،  
 عذقه  وكان طريقه إليه يف جوف مرتل رجل من االنصار فكان جييء ويدخل إىلٰ             ،   له عذق 

حال ال حنـب ان      علٰى   ال تفاجئنا يا مسرة ال تز    : فقال له االنصاري   .بغري إذن من االنصاري   
 ،  عذقي إٰىل   يف طريقي وهو طريقي    استأذن   ال : فقال .فاذا دخلت فاستأذن   ،   تفاجئنا عليها 

تاه فقال له إن فالناً     أ ف 9 فأرسل إليه رسول اهللا      9رسول اهللا    إٰىل   قال فشكا االنصاري  
   إذا أردتفاستأذن عليه ، أهله بغري إذنه وعلٰى قد شكاك وزعم انك متر عليه
__________________  

  .٨٩٨رقم  / ٣٣٥ : رجال النجاشي )١(
  .٨ / ٢٩٤ : ٥الكايف  )٢(



 ١٧ ......................................................................................سند رواية ابن مسكان 

 9 فقال له رسـول اهللا       ؟ عذقي إٰىل   يف طريقي  استأذن   يا رسول اهللا   : فقال ،   أن تدخل 
 ،  ريـد قال ال أُ   ،   فلك اثنان  : قال ،    عنه ولك مكانه عذق يف مكان كذا وكذا فقال ال          خلّ

،  فـأٰىب  قال فلك عشرة يف مكان كذا وكذا ، بلغ عشرة أعذاق فقال ال حٰىت   يزيده فلم يزل 
انـك   : 9 فقال له رسول اهللا    ،   ريدقال ال أُ   ،    عنه ولك مكانه عذق يف اجلنة      فقال خلّ 

ـ ِل فقُ 9قال مث أمر ا رسول اهللا        ،   مؤمن علٰى   رجل مضار وال ضرر وال ضرار      مث ،   تع 
  . انطلق فاغرسها حيث شئت9سول اهللا ا إليه وقال له ررمٰى 

بن خالد الربقي الذي     حممد   ان مرسلها هو   سيما   وال ،   وهذه الرواية ضعيفة باالرسال   
ورمبـا ينـاقش يف     ،   )١( طعن عليه بالرواية عن الضعفاء كثرياً كما ذكر ذلك ابن الغضائري          

 كما  ـ  ألنه  ،  غري حمله  ولكنه يف  ) بن بندار  حممد   علي بن  ( بعدم ثبوت وثاقة   أيضاً   سندها
بن أيب القاسم الـذي وثقـه        حممد    هو علي بن   ـ )٢( )قده( احتمل ذلك الوحيد البهبهاين   

بن  حممد   فإن بندار لقب أيب القاسم جده كما صرح بذلك النجاشي يف ترمجة           ،   )٣( النجاشي
  .)٤( أيب القاسم

  . )ال ضرارال ضرر و ( هذا كل ما ورد يف نقل قضية مسرة مقرونة جبملة
فقد ورد   ) ال ضرر وال ضرار    ( يف نقل قضية مسرة جمردة عن مجلة        :ا النحو الثاين  وأم

  .يف مجلة من كتبنا وكتب العامة
  روى احلسن الصيقل عن : قال )٥( فقد ورد يف الفقيه ) كتبنا ( ا يفمأ

__________________  
  .٢٠٥ / ٥جممع الرجال  )١(
  .٣٠٣ / ٢يح املقال قتن )٢(
  .٧٠٠ / ٢٦٨ : رجال النجاشي )٣(
  .٩٤٧ / ٣٥٣ : رجال النجاشي )٤(
  .٢٠٨ / ٥٩ : ٣من ال حيضره الفقيه  )٥(
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كان لسمرة بن جندب خنلة يف حائط بين فـالن           : 7 جعفر أيب عبيدة احلذاء قال قال أبو     
إٰىل  قال فذهب الرجل   ،   شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل      إٰىل   خنلته نظر  إٰىل   فكان إذا جاء  

فلو أرسلت   ،    بغري إذين  يا رسول اهللا إن مسرة يدخل علي       : فقال ،    فشكاه 9رسول اهللا   
  فدعاه فقال  9فأرسل اليه رسول اهللا      ،   تاخذ أهلي حذرها منه    حٰىت   ذنأاليه فأمرته أن يست   

ك أن يكون لك عـذق يف        يسر 9مث قال رسول اهللا      ،   انت إذا دخلت   استأذن   يا مسرة : 
،  مـضاراً    ما أراك يا مسـرة إال      : قال ،   ال : قال لك ثالثة قال    ،   ال :  قال ؟ كاجلنة بنخلت 

  .اذهب يا فالن فاقطعها واضرب ا وجهه
عـن   ،   بن موسى املتوكل   حممد    :احلسن الصيقل هو   إٰىل   وسند الصدوق يف املشيخة   

 يونس بـن    عن ،   عن أبيه  ،   الربقي عبد اهللا    عن أمحد بن ايب   ،   السعدآبادي   علي بن احلسني  
  .عن احلسن بن زياد الصيقل ، عبد الرمحن

خرى من جهة   وميكن أن يناقش يف اعتبار هذه الرواية تارة من جهة احلسن الصيقل وأُ            
  .سند الصدوق اليه

فألن احلسن الصيقل مل يوثق وان استظهر احملدث النوري وثاقته من            : األوٰىل   ا اجلهة أم
 )٢( يف رسـالته   )قده( لهما العالمة شيخ الشريعة   وفص )١( وجهني ذكرمها يف خامتة املستدرك    

   :ومها
بن مسكان ومحـاد بـن    عبد اهللا  :رواية مخسة من أصحاب االمجاع عنه وهم      ـ ١

  نويونس بن عبد الرمح ، عثمان وابان بن عثمان من الستة الوسطى
__________________  

  .٥٨٨ / ٣مستدرك الوسائل  )١(
  .٥٦ ـ ٥٥ : اررسالة ال ضرر وال ضر )٢(



 ١٩ .........................................................................................وثاقة احلسن الصيقل 

  .)١(  فضالة منهمتردد يف عد علٰى وفضالة بن أيوب من الستة األخرية
   :احد أمرين علٰى ويرد عليه إن استكشاف وثاقة الراوي من رواية هؤالء عنه يبتين

تصحيح ما يـصح     علٰى   ر ما قاله الكشي يف حق هؤالء من االمجاع        ان يفس   :االول
ولكن هذا التفـسري     ،   ليكون ذلك يف قوة توثيق رواا      ،   اتعنهم بصحة ما رووه من الرواي     

صحة نقل   علٰى   هو االمجاع  ـ ما اوضحناه يف حمله   ـ ك  غري صحيح فإن املقصود مبا ذكره     
ان تصحيح أحـاديثهم     إٰىل    مضافاً  ، هؤالء والثقة م يف ذلك ال صحة احلديث الذي رووه         

ا كما ال خيفىأعممن احلكم بوثاقة روا .  
عدم الروايـة عـن      علٰى   ـ  كهؤالء ـ ء االصحاب وأعاظمهم  ان بناء اجال    :اينالث
املختار يف حق ثالثة منهم      علٰى   نعم ثبت  ،   مل يثبت كقاعدة كلية    أيضاً   ولكن هذا  ،   الضعفاء
  .وصفوان بن حيىي وحممد بن أيب نصر البزنطي بن أيب عمري حممد وهم

روى عن الثقات    (  النجاشي يف ترمجته   وقد قال ،   )٢(  رواية جعفر بن بشري عنه     ـ ٢
  .وهو يقتضي وثاقة من يروي عنهم )٣( ) ورووا عنه

ال وجه الستظهار احلصر من العبارة املذكورة الن اثبات روايتـه عـن             نه  ا ويرد عليه 
  .الثقات ال ينفي روايته عن غريهم

 يف مقـام    إن االمر وإن كان كذلك إال أن هذه العبارة ملا كانت مسوقة            ) ال يقال ( 
الن أصل رواية الشخص عن الثقات ورواية الثقات         ،   املدح فال حميص من ارادة احلصر منها      

  وجب املدح وال متيز جلعفربن بشريعنه امر ال يست
__________________  

  .١٠٥٠رقم  / ٥٥٦ : الحظ رجال الكشي )١(
  .٥٦ : رسالة ال ضرر وال ضرار )٢(
  .٣٠٤ / ١١٩ : رجال النجاشي )٣(
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  .الضعفاء منهم حٰىت الرواة كثري من ثابت يف حق بل هو ، عن غريه يف ذلك
 )املقصود بالعبارة املذكورة اكثاره الرواية عن الثقات وإكثـار الثقـات            ) ه يقال فإن

 وال شك ان هذا أمر ممدوح وصفة عالية يف الشخص يف مقابل مـا يـذكر يف              ،   الرواية عنه 
 فإنه يعـد   ،   يروي عن الضعفاء وااهيل   نه  ا لربقي من بعض الرواة كمحمد بن خالد ا     شأن  
  .من القدح والذم يف حقهنوعاً 

وباجلملة ال يستفاد من العبارة املذكورة احنصار رواية جعفر بن بشري مبا يرويه عـن               
 اًأن هذه االستفادة ال ختلومن غرابة يف ناحية الرواة عنه فإنا مل جند أحـد               إٰىل    مضافاً الثقات

 كثرياً  :أن االئمة املعصومني     حٰىت    من اجلاللة والعظمة ال يروي عنه إالّ الثقات        مهما بلغ 
  .لوضاعون والكذّابونما روى عنهم ا

 ويشهد ملا ذكرناه ما قاله الشيخ يف التهذيب فإنه بعد أن أورد روايتني جلعفر بن بشري               
 .)١( 7غريه عنـه     ان أو بن سن  عبد اهللا    والثانية عن  عبد اهللا    عمن رواه عن أيب   :  األوٰىل   ،

مرسل منقطع االسناد ألن جعفر      خربنه  أ أول ما فيه   ( قال بصدد النقاش يف اخلرب احملكي ما      
 الثانيـة   ويف الرواية  ،   وهذا جمهول جيب اطراحه    ،   قال عمن رواه   األوٰىل   بن بشري يف الرواية   

 هذا اـرى ال جيـب       فأورده وهو شاك فيه وما جيري      ،   بن سنان أو غريه    عبد اهللا    قال عن 
 مل يبأ يف إسقاط الرواية باالرسال بكون املرسل هو جعفر بـن             1نه  ا فيالحظ . )العمل به 

  .)٢( وهذا ال وجه له لو كان مجيع مشاخيه ومن يروي عنهم من الثقات فتأمل ، بشري
__________________  

  .٥٦٨ و ٥٦٧ / ١٩٦ / ١التهذيب  )١(
ن الشيخ قد ناقش يف موضع من       إف ) أما النقض  (  وحالً  مدفوع نقضاً  1الشيخ  وجهه أن االستشهاد بكالم      )٢(

مع أننا نرى حجية مراسيله      ) ٩٣٢ ح   ٨التهذيب ج    ( التهذيبني يف بعض مراسيل ابن أيب عمري وردها باالرسال        
  ال يروىنه ا كالم الشيخ نفسه يف العدة من علٰى اعتماداً



 ٢١ ........................................................................................عبارة كامل الزيارات   

وحممـد بـن     السعدآبادي   علي بن احلسني   علٰى   السندفالشتمال   : الثانية   ا اجلهة وأم
  . بن املتوكلموسٰى

ن   فهو السعدآبادي   ا علي بن احلسني   فأمإٰىل  وثاقته استناداً  علٰى   مل يوثق وإن بىن مجع     مم 
 اًكونه من مشايخ ابن قولويه يف كتاب كامل الزيارات بناء          ) منها (  :بعض الوجوه الضعيفة  

 رواة هذا الكتاب أو خصوص مشايخ مؤلفه من الكالم املذكور يف            استفادة توثيق مجيع  علٰى  
  .)١( مقدمته

مل نه  ا بل مفادها  املعٰىن   هذا علٰى   ال تدل  املقدمة   ولكن الصحيح ان العبارة املذكورة يف     
لذا مل يكن قد اخرجهـا الرجـال الثقـات           ،   يورد يف كتابه روايات الضعفاء واروحني     

اد االحاديث كمحمد بن احلسن بـن الوليـد         املعرب عنهم بنقّ   ،   املشهورون باحلديث والعلم  
 كانوا من مـشاخيه  واضراما وأما لو كان قد اخرجها بعض هؤالء سواءاً    عبد اهللا    وسعد بن 

 علـٰى    يكتفي يف االعتمـاد    1فكأنه   ،   أو مشايخ مشاخيه فهو يعتمدها ويوردها يف كتابه       
 بايرادها من قبل بعض هؤالء االعاظم من        ـ هحد تعبري  علٰى   ـ روايات الشذاذ من الرجال   

  .اد االحاديثنقّ
ـ  كما يتبني عند التأمـل     ـ عبارته املشار اليها   كونه ظاهر  إٰىل   مضافاً املعٰىن   وهذا  ـ

  .مقرون ببعض الشواهد اخلارجية املذكورة يف حملها
__________________  

ا  يف التهذيبني حلل ظاهرة التعارض بني االخبار وذلك مم         فإن الشيخ قد تكفل    ) ا احلل موأ(  .وال يرسل إال عن ثقة    
 ، بعض احملامل البعيـدة  علٰى اتباع االسلوب االقناعي يف البحث املتمثل يف محل مجلة من الروايات      إٰىل    احياناً اجلأه

وهـذا   .ر كتبه ة يف حجيتها ببعض الوجوه اليت ال تنسجم مع مبانيه الرجالية واالصولية املذكورة يف سائ              شأو املناق 
 هذا فال ميكن االستناد    وعلٰى    ، ولتوضيحه وذكر الشواهد عليه جمال آخر      ،    يف الكتابني  1ظاهر ملن تتبع طريقته     

  .يف كتاب العدة أو ذكره غريه من اعالم الرجاليني  ملا صرح به هوما ذكره يف التهذيبني خالفاًإٰىل 
  .٤ : كامل الزيارات )١(
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من وقع يف أسانيد رواياته فإن منهم من ال شائبة يف ضـعفه             فليس مراده وثاقة مجيع     
 1وليس مراده وثاقة عامة مشاخيه فإن منهم من ال تنطبق عليهم الصفة اليت وصفهم ـا                  

  .وهي كوم مشهورين باحلديث والعلم
 إٰىل من شيوخ االجازات الـذين ال حاجـة   ـ السعدآبادي  أي ـ كونه ) منها(  و
ويـرد   ، م بل ال يضر ضعفهم بعد تواتر الكتاب الذي اجازوا روايتـه     وثاقته علٰى   التنصيص
 ـ االستجازة من الثقات فقط بل ثبت خالف ذلك        علٰى   مل يثبت اقتصار االصحاب   نه  أ عليه

 وأيضاً مل يعرف الكتاب الذي اخرج منـه الـصدوق           .ـ كما يعلم مبراجعة كتب الرجال    
 علـٰى   يف جواز االعتمـاد    السعدآبادي   دم وثاقة متواتر فال يقدح ع    إنه   رواية الصيقل ليقال  

  .روايته
 ة الذين يروي الكليين بواسطتهم عن الربقي وقد روى عنه         كونه أحد العد   ) منها ( و

علي بن إبراهيم وعلي بن احلسني والد الصدوق وأبو غالب الزراري وغريهـم مـن               أيضاً  
لثقات الرواية عن ا   علٰى   هؤالء اقتصارمل يثبت    إنه   ه وفي .وثاقته علٰى   االجالء ففي ذلك داللة   

  .سبقت اإلشارة إليه كما
 احلسن الـصيقل  إٰىل  تصحيح سند الصدوق1هذا وقد حاول العالمة شيخ الشريعة    

الربقـي   إٰىل    آخر  للصدوق طريقاً  أنّ بدعوٰى    السعدآبادي تقدير عدم ثبوت وثاقة   علٰى  حٰىت  
   أبيه وحممد بن احلسن بن الوليد عن سعد         بتوسط أيضاً   ه يروي عنه  وهو صحيح باالتفاق فإن 

 هذا الطريق خيـتص مبـا       ويرد عليه أنّ   .)١( عن الربقي وهذا السند صحيح اتفاقاً      عبد اهللا    بن
مجيع الروايات اليت وقع الربقي يف طرقهـا         إٰىل    باسم الربقي ال   يرويه الصدوق يف الفقيه مبتدئاً    

   :ا حنن فيه ونظائره فيما إذا ثبت أمراننعم ميكن تعميم الطريق املذكور مل ، وهذا واضح
__________________  

  .٥٥ ـ ٥٤:  ) ال ضرر وال ضرار ( رسالة )١(



 ٢٣ .................................................................................ضعف السعدآبادي واملتوكل 

مل يبتـدأ   نه  ا إن الصدوق قد أخذ رواية الصيقل من كتاب الربقي بالرغم من            :األول
  .بامسه

خـصوص    إىلٰ كتبـه ال   إٰىل   الربقي يف املشيخة مـسند     إٰىل    السند املذكور  إنّ  :الثاين
 : ولكن ال ميكن اثبات شيء مـن األمـرين ؛ أمـا األول             ،   رواياته املبدوءة بامسه يف الفقيه    

شخص يف املشيخه إمنا     إٰىل    سند الصدوق  نّافلما أوضحناه يف حمله من       ،   ا الثاين  وأم .فواضح
تبه إال ك إٰىل  وال ميكن تعميمه   ،   الروايات املبدوءة باسم ذلك الشخص يف الفقيه       إٰىل   هو سنده 

 إٰىل بدليل يوجب ذلك كأن يصرح الصدوق نفسه بذلك كما صرح به عند ذكـر طريقـه             
 ) وكذلك مجيع كتاب علي بن جعفر فقد رويته ذا االسـناد          (  :علي بن جعفر حيث قال    

 وكذلك مجيع كتاب الكـايف فقـد        (  :الكليين فقال  إٰىل   ح به عند ذكر طريقه    وكذلك صر
  . )رويته عنهم عنه عن رجاله

 السعدآبادي  احلسن الصيقل ضعيف بعلي بن احلسني      إٰىل    طريق الصدوق  واحلاصل انّ 
  .وال ميكن تصحيحه بشيء من الوجوه املذكورة

د   ا اخلدشة فيه من ناحية    وأمبن موسى بن املتوكل ؛ الذي مل يوثق يف كلمـات            حمم
 طـاووس والعالمـة ؛   كابن املتأخرين االعالم املتقدمني كالشيخ والنجاشي وإمنا وثقه بعض    

ضعف التفريق بني توثيقات املتقدمني واملتـأخرين        إٰىل    مضافاً إذ يرد عليها   ،   في غري حملها  ف
قد وقع يف اسناد رواية ادعى       إنه   ـ )١( كما اوضحناه يف حمله    ـ أمثال ابن طاووس والعالمة   

ق بعض املتقدمني   وثاقة رواا مما يكشف عن توثي      علٰى   ابن طاووس يف فالح السائل االمجاع     
  .أقل تقدير علٰى له

  وإن حاول سنداً فتحصل مما ذكرناه ان رواية احلسن الصيقل ضعيفة
__________________  

  .احلس دعوٰى ال فرق بينهما يف احتمال احلدس وال فرق بينهما يفنه أ باعتبار )١(
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  .بعض األعاظم تصحيحها
  . )ال ضرر ( هذا ما يف كتبنا من نقل قضية مسرة من دون مجلة

مع اختالف يف كيفية طـرح       ـ فقد نقلت يف مجلة منها     ) كتب العامة  ( ا ما يف  وأم
   :بعضها إٰىل  ونشريـالشكوى واملخاصمة 

فقد روى باسناده عن واصل موىل عيينة قال مسعـت           ،   ما يف سنن أيب داود     ) منها( 
 عضد من خنل يف حـائط       كانت له نه  ا  ، ث عن مسرة بن جندب    حممد بن علي حيد    أبا جعفر 

به ويشق عليه    فيتأذى   خنله إٰىل   رجل من االنصار قال ومع الرجل أهله قال فكان مسرة يدخل          
  أن يبيعـه 9فذكر ذلك له فطلب اليه الـنيب   ،  9النيب   فأٰىب فأتٰى    فطلب اليه أن يناقله   

فقال  فأٰىب   ـ  فيه  رغبة مراراً ـ قال فهبه له ولك كذا وكذا     ،   فأٰىب   فطلب اليه أن يناقله   فأٰىب  
  .)١( اذهب فاقلع خنله :  لالنصاري6فقال رسول اهللا  ، أنت مضار
  .)٢( ما يف مصابيح السنة للبغوي ) منها(  و
ـ     ،   )٣( ما يف الفائق للزخمشري    ) منها(  و ا يف سـنن أيب     واملروي فيهما ال خيتلف عم

  .داود إال يسرياً
 ،  قال روى واصل موىل ابن عيينة      احلديد    أيب ما يف شرح ج البالغة البن      ) منها(  و

عن آبائه قال كان لسمرة بن جندب خنـل يف بـستان             ،   :بن علي    حممد   عن جعفر بن  
مسـرة   إٰىل  فبعث9رسول اهللا    إٰىل   فشكا االنصاري ذلك   ،   رجل من االنصار فكان يؤذيه    

  فدعاه
__________________  

  .٣٦٣٦ / ٣١٥ : ٣سنن ايب داود  )١(
  .٢٢٢٠ / ٣٧٢ / ٢ السنة مصابيح )٢(
  .٤٤٢ / ٢الفائق يف غريب احلديث  )٣(



 ٢٥ ...................................................................................رواية مسرة يف كتب العامة 

فخذ خنالً مكان خنلـك قـال ال         : قال ،   ال أفعل  : فقال له بع خنلك من هذا وخذ مثنه قال        
ال افعل   : فاشتر منه بستانه قال ال افعل قال فاترك يل هذا النخل ولك اجلنة قال              : قال .أفعل

  .)١( حق له فيه ه الع خنله فإناذهب فاقط :  لالنصاري9فقال 
  ،  قضية مسرة وإن نقلت يف كتب الفريقني بطرق متعددة         انّ تقدم   من جمموع ما   فظهر

فـال   ،   إال يف كتبنا وبطريق واحد فقط      ) ال ضرر وال ضرار    ( اا مل تذكر مقرونة جبملة    إال  
ـ  ،  اجلملـة ينبغي اخللط بني ثبوت هذه القضية يف نفسها وبني ثبوا مقرونة ـذه          ه إن فإن

استفاضتها مقرونة ذه اجلملة كمـا       دعوٰى   استفاضة أصل القضية فال تصح     دعوٰى   صحت
  .1يظهر من احملكي عن احملقق النائيين 

وللكـالم يف    ) ال ضرر وال ضـرار     ( هذا بعض ما يتعلق بقضية مسرة واقتراا جبملة       
  .يف البحث الثاين ان شاء اهللا تعاىل يأيت ذلك تتمة

  . حديث الشفعةـ ٢
   :وقد رواه املشايخ الثالثة

 عبد اهللا   بن حممد   عن ،   بن احلسني  حممد   عن ،   بن حيىي  حممد   عن ،   رواه الكليين  ـ ١
 بالشفعة  9رسول اهللا    قضٰى    : قال 7 عبد اهللا    عن أيب  ،   عن عقبة بن خالد    ،   بن حالل 

ـ   : وقـال   ، ال ضرر والضرار   : بني الشركاء يف االرضني واملساكن وقال      ت االرف  إذا رفّ
ت احلدود فال شفعةوح٢( د(.  

__________________  
  .٧٨ / ٤ أيب احلديد شرح ج البالغة البن )١(
  .٤ / ٢٨٠ / ٥الكايف  )٢(
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أخرجـه  نه  ا والظاهر ،   بن حيىي  حممد   باسناده عن  )١( ورواه الشيخ يف التهذيب    ـ ٢
ما ابتدأ الشيخ باسـم بعـض       كلّنه  ا بني من عن الكايف ملا أوضحناه يف شرح مشيخة التهذي       

فإنه قد أخذ احلـديث مـن    ،  اممشايخ الكليين كمحمد بن حيىي وعلي بن إبراهيم ونظرائه        
 وإن كان ظاهر كالمه يف أول املشيخة        . التصريح خبالف ذلك   مع إال   )٢( الكايف ال من كتبهم   

ولكن هذا وإن كان هو      ،   لهباسم من أخذ احلديث من كتابه أو اص        إال    ، ئمل يبتد نه  ا يوهم
هذا  وعلٰى    ، ال كلية له كما تدل عليه القرائن الكثرية       نه  أ  إال أحاديث التهذيبني  علٰى   الغالب

هلذا احلديث مستقالً  التهذيب يف املقام مصدراًفال ميكن عد.  
باسناده عن عقبة بن خالد كما نقله الكليين ولكنـه اسـند             )٣( ورواه الصدوق  ـ ٣
إذا رفـت    : 7وقال الصادق    (  : قال 7االمام الصادق    إٰىل   ثالثة من احلديث  اجلملة ال 

ورواه الـصدوق    : قال صاحب الوسائل بعد نقل احلديث عن الكايف والتهذيب        ،   ) فراُأل
ولكن الظـاهر ان     )٤( ) لشريك غري مقاسم   إال   وال شفعة  ( باسناده عن عقبة بن خالد وزاد     

نقله ولـذا مل ينقلـها يف    علٰى  سه وليست زيادة يف الرواية    هذه اجلملة من كالم الصدوق نف     
  )٥( الوايف

__________________  
  .٧٢٧ / ١٦٤ / ٧التهذيب  )١(
هذا املدعى من نفس املشيخة وخارجها ومما خيتص منها باملقـام أن املراجـع              علٰى   اقام مد ظله قرائن عديدة     )٢(

(  قـائالً    ذكره يف الرجال  ما  نوإبن حيىي العطار يف الفهرست      د   حمم  مل يذكر  1نه  ا جيد ،   لرجال الشيخ وفهرسته  
له كتب منها كتاب مقتل احلسني وكتـاب         ( ولكن النجاشي عنونه وقال   ،   ) روى الكليين عنه قمي كثري الرواية     

  لينقل منها مباشـرة وإالّ فكيـف مل        1الشيخ   إٰىل   بن حيىي مل تصل    حممد    كتب فيستظهر من ذلك انّ    ) النوادر
  . غايته فيه االستيفاء قدر اإلمكان كما يعلم من مقدمتهيذكرها يف الفهرست مع انّ

  .١٥٤ / ٤٥ / ٣الفقيه  )٣(
  .٣٢٢١٨ / ٤٠٠ : ٢٥الوسائل  )٤(
  .١٠٣ / ١٠ جزء ٣الوايف جملد  )٥(



 ٢٧ ...............................................................................الد حممد بن هالل وعقبة بن خ

تعقيب بعض الروايات بكالم     علٰى   1  دأب الصدوق  د أنّ ومن راحع الفقيه جي    ،   عن الفقيه 
ومن هنـا قـد    ـ  كما ان االمر كذلك يف التهذيب ـ ون فصل مشعر بالتغاير   لنفسه من د  
  .ية من الروااًءالناظر فيعد كالمه جز علٰى يشتبه االمر
   : كان فتحقيق الكالم يف هذه الرواية يقع يف ضمن جهاتوكيف

 حممد  (     ب وهو ضعيف ألن رواية الكليين والشيخ خمدوشة       ،   يف سندها  ) األوٰىل   اجلهة( 
ول مل يوثق بل مل يذكره القـدماء مـن          فإن األَ )  عقبة بن خالد  (  و ) بن هالل  عبد اهللا    نب

بن  حممد   من شيوخ  ألنه   لوقوعه يف اسانيد كامل الزيارات أو      : ورمبا يوثق  ،   أعالم الرجاليني 
خـرى مـن   ولرواية مجاعـة أُ  ،   من أجالء الطبقة السابعة    احلسني بن أيب اخلطاب الذي هو     

وأما الثاين فهـو وإن ذكـره النجاشـي          ،   ضعف هذه الوجوه   تقدم   عنه ولكن قد  االجالء  
لرواية الكشي مدحه ودعـاء      )قده( نعم وثقه صاحب الوسائل    ،   أما مل يوثقاه   إال   والشيخ

 ذكره الشيخ والنجاشي ورمبـا  اًوألن له كتاب  ،    له اًالصادق له ورواية الكليين يف اجلنائز مدح      
  .اًالكامل ومجيع ذلك ضعيف ايضيوثق لكونه من رجال 

  ، عقبة بن خالد نفـسه     إٰىل   ألا تنتهي  ؛ أيضاً   يظهر ضعف رواية الصدوق    تقدم   ومبا
ـ  ،   عقبة يف املشيخة   إٰىل   مل يذكر طريقه   )قده( أا مرسلة حيث ان الصدوق     إٰىل   مضافاً ا وأم

كتاب عقبة وقد توسطه      إىلٰ  يف الفهرست   معترباً طريقاً )قده( ن للشيخ أدفع االرسال عنها ب   
 الصدوق فيعلم بذلك سنده اليه فتخرج الروايات اليت ابتدأ فيها بامسه يف الفقيه عن االرسال              

يبتدئ إال باسم من أخذ احلديث       إذ مل يثبت ان الصدوق التزم يف الفقيه أن ال          ) فمخدوش( 
ضـوء   وعلٰى    ، لكذ إٰىل   بل ثبت خالفه يف مجلة من املوارد كما سبقت االشارة          ،   من كتابه 

 أخذ حديث عقبة هذا من كتابه مباشرة ال من كتـب مـشاخيه أو              إنه   ذلك فمن أين يعلم   
  كي جيدي استكشاف طريقه اىل مثالً مشايخ مشاخيه
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  .كتاب عقبة يف اخراج رواياته يف الفقيه عن االرسال فتأمل
 حممـد    إمنا هو  عقبة إٰىل   والذي يهون االمر ان مورد االشكال يف سند الكليين والشيخ         

 إٰىل يف السند املذكور يف الفهرست أيضاً  وهو مذكورـ تقدم  كما ـ بن هالل عبد اهللا بن
دفـع شـبهة     إٰىل   فإن أمكن تصحيح طريق الكليين والشيخ بوجه فال حاجة         ،   كتاب عقبة 

  .االرسال عن رواية الصدوق مبا ذكر
  .وعدمهصحاب يف اجنبار ضعف سندها بعمل اَأل : الثانية اجلهة

ها منجربة بعمل االصحاب    إال ان  سنداً   قد يقال إن رواية عقبة هذه وإن كانت ضعيفة        
  ،        املتـأخرين    ظاهر وكذا من بعدهم مـن      فقد أوردها املشايخ الثالثة يف كتبهم من غري رد 

  .فيستظهر من ذلك عملهم ا واعتمادهم عليها
وان  حـٰىت    يلزم طرحهـا  ويف مقابل ذلك قد يدعى وهنها باعراض االصحاب عنها ف         

 مقتضٰى  االعراض أن يقال إنَّ    دعوٰى   وتقريب ،   امكن تصحيح سندها ببعض الوجوه املتقدمة     
ثبوت  )  بالشفعة بني الشركاء   9رسول اهللا    قضٰى    (7 يف قوله    استخدام اجلمع ال املثىنٰ   

يمـة   املشهور بينهم شهرة عظ    فإنّ ،   وهذا خالف املشهور   ،   الشفعة الزيد من شريك واحد    
فالـشفعة جمعولـة     ،   مع وحدة الشريك   إال    عدم ثبوت حق الشفعة    اًكادت أن تكون امجاع   

ومل خيالف يف ذلك غري ابن اجلنيد حيث حكم          ،   لتقليله عندهم الزالة الشيوع يف األموال ال     
كمـا   وغري الصدوق حيث قال بثبوا للشركاء يف خصوص العقار        ،   مطلقاً   بثبوا للشركاء 

 تقـدم    اإلماميـة  إن امجاع  ( : قائالً    عليهما ورد )١( لسيد املرتضى يف االنتصار   نقله عنهما ا  
ها من اخبار االحاد اليت    منت رواية عقبة هذه وعد    :  أيضاً   ونقل ) الرجلني فال اعتبار خبالفهما   

  .يف تأويلهاوجهني   وذكرال توجب علماً
__________________  

  .٢١٨ ـ ٢١٧:  االنتصار )١(



 ٢٩ ..........................................................................اخليار ضعف السند بعمل األصحاب 

إنه  األوٰىل   املسألة علٰى   دليلنا : بعد اختيار املسلك املشهور    )١( الشيخ يف اخلالف  وقال  
 علٰى   فال خالف يف ثبوت الشفعة وإذا كانوا أكثر من ذلك فال دليل            داًحإذا كان الشريك وا   

 واخبار اصحابنا اليت يعتمدوا ذكرناها يف الكتاب الكبري فنصرة القـول       ،   ثبوت الشفعة هلم  
  .واالقوى عندي االول املعٰىن خبار رويت يف هذاااآلخر 

ال يظهر من الرواية ما خيالف املسلك املشهور ولـذا مل            إنه   هذا ولكن ميكن أن يقال    
اـا   علٰى   نقلها )٢( ففي التهذيب  ،   يعتربها الشيخ يف التهذيبني من االخبار املخالفة يف الباب        

،  اآلخر   بعض االخبار  إٰىل   ما فعل ذلك بالنسبة   ك،   بشيء   من االخبار املوافقة ومل يعلق عليها     
ثبوت الشفعة يف اكثر من شريكني وردهـا ومل          علٰى   ة اخبار تدل  نقل عد  )٣( ويف االستبصار 

  .أوردها يف التهذيب إنه يذكر هذه الرواية يف ضمنها رغم
 ( ما هو باعتبار ذكـر لفظـيت      نإوالوجه يف ذلك ان استخدام صيغة اجلمع يف الرواية          

فال داللـة    ،   فهو من مقابلة اجلمع باجلمع وظاهره االحنالل       ،   فيها ) واملساكن ) ( رضنياأل
مـسكن لتقتـضي     ثبوت الشفعة للشركاء بلحاظ مورد واحد من ارض أو         علٰى   يف الرواية 

ـ  هـذا بال   . باعراض االصحاب عنها    وهناً  يدعىٰ حٰىت املسألة   خالف ما هو املشهور يف     سبة ن
  .صحابض اَألعراإلدعوى وهنها ب

ن كربى االجنبار غري    أل،   أيضاً   اجنبارها بعمل االصحاب فهي يف غري حملها       دعوٰى   ماأو
 إٰىل  اطالقها بل لالجنبار مواضع خاصة ليس املقام منها وتوضيح ذلك موكـول            علٰى   مسلمة
  .حمله

  هل يظهرنه ا يف : عليه يف كلمام وهي عمدة ما ركز  :اجلهة الثالثة
__________________  

  .١١ مسألة ٤٣٦ ـ ٤٣٥ : ٣اخلالف  )١(
  .٧٢٧ / ١٦٤ / ٧التهذيب  )٢(
  .٤١٨ ـ ٤١٦ / ١١٧ ـ ١١٦ / ٣االستبصار  )٣(
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 ؟ باحلكم فيها بثبوت الشفعة للشركاء أم ال      ،   ) ال ضرر وال ضرار    ( من الرواية ارتباط قوله   
  ؟  هذا الظهور أم التوجب رفع اليد عن خارجية التقدير االول فهل هناك قرينةوعلٰى 

باحلكم بثبوت   ) ال ضرر وال ضرار    ( لو ارتبطت مجلة  نه  ا  :ووجه العناية ذا البحث   
فإن ذلك يقتضي عدم إمكان تفسري هذه اجلملة مبا استظهره بعضهم منها من ارادة               ،   الشفعة

عآلمة شـيخ   هلم ال عدم االرتباط بينهما أو    علٰى   مجاعة منهم  ولذا أصر  ،   النهي التحرميي فقط  
إن الراجح   : ذلك إٰىل   ميله النفسي  منشأ   وهو يشرح  )١( حيث قال يف رسالته    )قده( الشريعة

ـ  وكنت استظهر منه   ،   يف نظري القاصر إرادة النهي التكليفي من حديث الضرر          عنـد   ـ
مينعين عن اجلزم بذلك  إنه إال ،  إرادة التحرمي التكليفي فقطـالبحث عنه يف اوقات خمتلفة  

حيث إن اللفظ واحد وال جمال الرادة ما         ،   يث الشفعة وحديث النهي عن منع فضل املاء       حد
 ما اشـتهر   علٰى   وال التحرمي يف منع فضل املاء بناءً       ،   عدا احلكم الوضعي يف حديث الشفعة     

  ، مور يف دفع االشـكال    فكنت أتشبث ببعض األُ    ،   الترتيه علٰى   عند الفريقني من محل النهي    
ت يف هذه االواخر وتبني عندي ان حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل مل              أن استرح إٰىل  

وان اجلمع بينهما وبينه مجع من      ،   لني حبديث الضرر   مذي 9يكونا حال صدورمها من النيب      
  . يف وقتني خمتلفني9الراوي بني روايتني صادرتني عنه 

كـثريين   علـٰى    حتمله يثقل   عظيمة وأمراً  دعوٰى   وإن كان  املعٰىن   وهذا : واضاف قده 
  .جمزوم به عندينه ا  إال عن تصديقه كثري من الناظرينويأٰىب

  منهم احملقق النائيين واالصفهاينوقد وافقه يف هذا االدعاء مجع 
__________________  

  .٢٨ : رسالة ال ضرر وال ضرار )١(



 ٣١ .....................................................................واحلكم بالشفعة ) ال ضرر ( االرتباط بني  

إن شـاء اهللا    يأيت   س يف اجلملة كما   أيضاً   ذلك علٰى   وقد وافقاه يف كيفية االستدالل     )١( 0
  .تعاىل

خرى يف مالحظة القرائن اخلارجية فهنـا       تارة يف حتقيق ظهور الرواية وأُ     والكالم يقع   
   :حبثان

يف ظهور سياق احلديث يف االرتباط بني احلكـم          ظاهراً   ال اشكال   :ولا البحث األَ  مأ
 اصرواممن   وقد اعترف بذلك مجع    ،   بثبوت الشفعة للشركاء وبني كربى ال ضرر وال ضرار        

 0عدم االرتباط بينهما حبكم القرائن اخلارجية كالعالمة شيخ الشريعة واحملقق النائيين            علٰى  
   :ولكن لتوضيح االمر البد من مالحظة نقطتني، 

 وقال ال ضرر وال ضرار     ( أي الثانية   يف اجلملة  ) قال ( يف تعيني فاعل   : األوٰىل   النقطة
   :هانفإن احملتمل يف ذلك ابتداًء وج) 

رسـول   قضٰى    (قوله علٰى    عطفاً  )قال (  ويكون قوله  9أن يكون هو النيب      ـ ١
  . )اهللا

 قـال  ( قوله علٰى    عطفاً  )قال (  ويكون قوله  7ان يكون هو االمام الصادق       ـ ٢
حكاية قـضاء الـنيب      علٰى    من اضافة هذه اجلملة    7ويكون مقصوده    ) رسول اهللا قضٰى  
 باضافة اجلملـة    7كما أن مقصوده     ،   كمة تشريع الشفعة  بيان ح  األوٰىل    يف اجلملة  9

وبيان أن املراد به املالك للكسر املشاع كمـا          األوٰىل   الشركاء يف اجلملة   معٰىن   الثالثة توضيح 
ثبوت حق الـشفعة للـشريك       إٰىل   ذهبوا ممن    لغريهم خالفاً ،   من العامة  احملدثون   ذهب اليه 

  .املقاسم واجلار وحنومها
__________________  

  .٣٢٢ / ٢ االصفهاين اية الدراية للمحقق ، ١٩٤رسالة ال ضرر وال ضرار تقريرات احملقق النائيين ص  )١(
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      قال ( فألن الظاهر من الرواية أن     ) والًا ( اوالظاهر من احلديث هو الوجه االول أم ( 
 قضٰى   ( عليه وهو  أقرب فعل سبقه مما يصبح أن يكون معطوفاً        علٰى   معطوف الثانية   يف اجلملة 

 فلمعروفية صدور هذه اجلملة   )  ثانياً    (وأما،   األوٰىل   يف اجلملة  ) قال ( ما قبله وهو   علٰى   ال) 
 ما  9ا يوجب انصراف القول اليه       لدى الفريقني مم   9عن النيب    ) ال ضرر وال ضرار   ( 

ح خبالفهمل يصر.  
 إٰىل  ه من اسناد اجلملة الثالثة    رواية الفقي  علٰى   ويقوى ظهور احلديث يف هذا الوجه بناءً      

ملا كان هناك وجـه      أيضاً   7هو الصادق    الثانية   قائل اجلملة  لو كان    هفإن ،   7الصادق  
فالتصريح يف   ،   بل كان العكس هو االنسب     الثانية   لتغيري سوق الكالم يف اجلملة الثالثة دون      
  .9هو النيب  الثانية  يف اجلملةيعين كون القائل الثانية اجلملة الثالثة بعد االضمار يف اجلملة

 الشأن يف اثبات وقوع التصريح بالقائل يف اجلملة الثالثة من هذه الرواية مبجرد              إال انّ 
 علـٰى   وال ميكن ترجيح نـسخة الفقيـه       ،   نسخة الفقيه إذ مل يرد يف نقل الكايف والتهذيب        

اصالة عدم الغفلـة يف     لٰى   ع تقدمي اصالة عدم الغفلة يف جانب الزيادة       علٰى   نسختهما إال بناءً  
  .إن شاء اهللا تعاىل سيأيت جانب النقيصة ولكن هذا مل يثبت بدليل واضح كما

فيقوى احتمال ان  أيضاً   9هذا مع ان اجلملة الثالثة منقولة يف كتب العامة عن النيب            
أو بعض مـن     )قده( من الصدوق  اجتهاداً    يف نسخة الفقيه   7الصادق   إٰىل   يكون اسنادها 

  .من الرواةتقدمه 
هـو   الثانيـة     أي كون فاعل قال يف اجلملة      ـ ورمبا يرجح االحتمال الثاين يف الرواية     

  ن الفيض الكاشاين نقل يفأب ـ 7الصادق 



 ٣٣ ...................................................................................يف تعيني قائل اجلملة الثانية 

وهذا يناسب كون القائـل هـو      ،   7 بقوله   باًمعقّ الثانية   من اجلملة  ) قال ( قوله )١( الوايف
ـ    9 وإال لقال    9 ال النيب    7االمام    يف  9الـنيب    إٰىل   ود بالنـسبة   كما هو املعه
  .الروايات

 يف نقل عقبة بن خالـد       7ه مل يعلم وجود هذه اجلملة أي         بأن ولكن يرد عليه اوالً   
وثانيـاً إن اسـتعمال    ، استظهاراً )قده( فرمبا كانت اضافة من النساخ أو من صاحب الوايف      

ذلك بـالتتبع فـال     كما يظهر    )٢(  مذكور يف بعض املوارد    9النيب   إٰىل    بالنسبة 7مجلة  
  . لالحتمال الثاينينبغي أن يعد ذلك مرجحاً

هـو   ـ  كاألوىلـ الثانية   الرواية ظاهرة يف كون قائل اجلملةفتلخص مما ذكرناه أنَّ
  .9النيب 

 9وىل من كـالم الـنيب       كاُأل الثانية   بعد ما ثبت أن اجلملة    نه  ا يف : الثانية   النقطة
 مجع بـني    9 النيب    من قبيل اجلمع يف الرواية أي أنَّ       فينبغي أن يبحث هل ان اجلمع بينهما      

من قبيل اجلمـع يف     نه  ا أو،   ) ضرار ال ضرر وال   ( قضائه بثبوت الشفعة للشركاء وبني قوله     
  .؟  أو الراوي7املروي فيكون من قبل االمام 

   :ففي املقام ثالثة احتماالت
  .9أن يكون اجلمع من قبل النيب  ـ ١
  .7 االمام  أن يكون من قبلـ ٢
  . أن يكون من قبل الراوي عنهـ ٣

__________________  
  .١٠٣ / ١٠ جزء ٣الوايف جملد  )١(
 فاملراد به الـنيب    ) 7قال   ( طلق يف الرواية لفظ   إذا أُ نه  ا  واعلم ١٥٠ : ٣٠ ويف الوسائل    ٢٥٨ / ٤ الفقيه )٢(

  .اخل... 
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ري ال جيب فرض تـرابط بـني        االحتمال األخ  علٰى   نها والفارق بني هذه االحتماالت   
  روايتان خمتلفتان مجع الراوي بينـهما يف        ـ هذا االحتمال  علٰى   ـ همامضمون اجلملتني فإن

  .النقل
7 أو االمـام     9 ولني حيث يكون اجلمع من قبل النيب      االحتمالني األَ  علٰى   اوأم 

من قبـل الـنيب     ه إذا كان اجلمع     واضح فإن  فال بد من فرض ترابط بينهما يف املفاد كما هو         
9  فال ب وكذا إذا كان    ،   تتكفل لبيان حكمة تشريع الشفعة     الثانية    ان يفرض ان اجلملة    د

 حلكمـة   جاءت بياناً  الثانية    ان يفرض ان اضافة اجلملة     ده ال ب   فإن 7اجلمع من قبل االمام     
عـروف   بانسجامها مع القول امل    9عن النيب    األوٰىل   التشريع أو بغرض تأييد ثبوت اجلملة     

من باب التطبيق لقاعدة األخذ بشواهد الكتاب والسنة يف          ) ال ضرر وال ضرار   ( نه  ا عنه من 
  .)١( :حاديث كما صرحت بذلك األحاديث املروية عن أئمة أهل البيت تقومي اَأل

فالظـاهر ان    : ا الترجيح بني هذه االحتمـاالت      وأم .هذه هي االحتماالت املتصورة   
إذ لو كـان   ،  أي احتمال كون اجلمع بني اجلملتني من قبل الراوي    اضعفها االحتمال االخري  

 هذا مقوالً  9يقع قول النيب    حٰىت   الثانية   مرتني عند نقله اجلملة    ) قال ( ر كلمة كذلك لكر  
  9ان قوله  ) قال ( فظاهر عدم تكرار لفظة ، 7من االمام  لقول آخر

__________________  
د وقد حبث الـسي  ،  باباً لذكر هذه الروايات كما فعل من قبله الربقي يف احملاسن ٥٥ / ١وقد عقد يف الكايف      )١(

 الـشرعية   االستاذ مد ظله عن مفاد هذه االخبار يف احباثه االصولية يف حبث حجية اخلرب الواحد وتعارض االدلـة                 
 وإن كان  ـ يط اعتبار احلديث  وهو اا تن   املتأخرين   تفسريها بتفسري خمتلف عن التفسري املتعارف لدى       إٰىل   وانتهى

هلذا توضيح يف الفصل الثالث      وسيأيت   الثابتة بالكتاب والسنة   الشرعية   ئبانسجام حمتواه مع املباد    ـ سنداًصحيحاً  
  .من هذا الكتاب



 ٣٥ .........................................................................هل اجلمع هنا يف املروي أم يف الرواية 

ما كان من   ا يعين ان اجلمع بينهما إن      مم 7 كانا مقولني لقول واحد من االمام        اًوقضاءه مع 
  . بينهما9تبعاً جلمع النيب  أوا ابتداًء  إم7قبله 

ولني ولعل اقرمـا هـو   مر بني االحتمالني اَألوبعد سقوط االحتمال املزبور يدور األَ     
  . نفسه9ما جاء من قبله  وقوله إن9ول أي كون اجلمع بني قضاء النيب االحتمال اَأل

 احلكـم  ظاهر احلديث هو االرتباط بني     مقتضٰى   بعد أن ثبت ان   نه  أ يف  :البحث الثاين 
توجب رفع اليد عن     خارجية   بثبوت الشفعة وبني كربى ال ضرر وال ضرار فهل هناك قرائن          

       وهـو   ـ ما كان من قبل الراوي للحديث     الظهور املذكور وتثبت أن اجلمع بني اجلملتني إن
   :؟ قوالن عقبة بن خالد ـ أم ال

عنه فقالوا ان هنـاك     خر   تأ  ممن ول العالمة شيخ الشريعة ووافقه فيه مجع      اَأل إٰىل   ذهب
ه ال ارتباط بني    وان ،   ان اجلمع بني اجلملتني إمنا جاء من قبل عقبة بن خالد           علٰى   قرائن تشهد 

  .كربى ال ضرر وال ضرار واحلكم بثبوت الشفعة للشركاء يف األرضني واملساكن
عض عندنا هو القول الثاين لعدم متامية تلك الشواهد املدعاة بل هناك ب           ولكن الصحيح   

  .القرائن املساندة لظهور احلديث يف االرتباط بني اجلملتني
 ال ضرر وال ضرار    ( منها ان كون اجلمع بينهما من قبل الراوي ال ينسجم مع تكرار           

ه لو كان عقبة بن خالـد    فإن ـ يف القضية الثالثة   سيأيت   كما ـ بعد حديث منع فضل املاء    ) 
ال ضـرر وال     (  هو حديث  9آخر عنه    بالشفعة حبديث    9هو الذي اتبع ذكر قضائه      

  ؟ وأي خرى بعد حديث منع فضل املاءر ذكر هذا احلديث مرة أُفلماذا كر ) ضرار
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ـ  مربر هلذا التكرار ما دام يفترض عدم االرتباط بينه وبني ذينك احلـديثني             أي حـديث   ـ
 حديث  ان تعقيب  علٰى   فالتكرار املذكور قرينة واضحة   ،   ـ الشفعة وحديث منع فضل املاء    

الشفعة حبديث ال ضرر إمنا كان ألجل االرتباط بينهما مبالحظة اجلمع بينهما من قبل الـنيب                
  .7 أو االمام 9

ميكن أن يستشهد به للقول األول فوجوها ماوأم :   
يظهر بعـد   :  قائالً   )١( يف رسالته  )قده( ما ذكره العالمة شيخ الشريعة      :ولالوجه األَ 

به يف   قضٰى    وما 9قضية رسول اهللا     الروايات أن احلديث اجلامع ألَ     التروي والتأمل التام يف   
  .عند الفريقني،  معروفاً مواضع خمتلفة وموارد متشتتة كان

  .7أما من طرقنا فربواية عقبة بن خالد عن الصادق 
وأما من طرق أهل السنة فربواية عبادة بن الصامت فقد روى أمحد بـن حنبـل يف                 

قال إن من قضاء رسـول اهللا أن        )٢( الثني الف عن عبادة بن الصامت     مسنده الكبري اجلامع لث   
وقـضى إن    ،   وقضى يف الركاز اخلمس    .. املعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار      

أن يشترط املبتاعها إالمثر النخل ملن أبر  ...  
 وجاء يف السادس   ،   عشرين قضاءاً  علٰى   هذا احلديث بطوله وهو يشتمل     1 وقد نقل 

 ( منـها  وجاء يف اخلامس عشر   ،   ) وقضى بالشفعة بني الشركاء يف االرضني والدور       ( منها
وقضى بـني   ( كما جاء يف السابع عشر والثامن عشر منها ،   ) ضرار ضرر وال    وقضى أن ال  

  ال : أهل املدينة يف النخل
__________________  

  .٣٤ ـ ٢٨ : رسالة ال ضرر وال ضرار )١(
كرت العمـال    كما جاء يف خمتصر    أيضاً   ادة هذا يف صحيح أيب عوانة واملعجم الكبري للطرباين        روي حديث عب   )٢(

  .٢٠٣ / ٢امش مسند امحد 



 ٣٧ ...........................................................................التطابق بني روايات اخلاصة والعامة  

  .)١( ) ال مينع فضل ماء ليمنع به فضل الكأل إنه وقضى بني أهل البادية مينع نقع بئر
 موزعة ،   اها مروية من طرقن   وهذه الفقرات كلها أو جلّ     (  بعد نقل احلديث   ;وقال  

 ومجلة منها برواية السكوين    ،   األبواب وغالبها برواية عقبة بن خالد وبعضها برواية غريه        علٰى  
  ،  إال ان أئمة    7 عبد اهللا    ها كانت جمتمعة يف رواية عقبة بن خالد عن أيب         والذي اعتقده ان 

  . )األبواب علٰى احلديث فرقوها
ج من القضايا العـشرين     مل خير  إنه   ال إ لتخريج هذه القضايا من طرقنا     )قده( مث تعرض 

وهـي ثالثـة     ـ منها سبعة عن عقبة بن خالد      ،   اليت وردت يف خرب عبادة سوى اثين عشر       
  . ومخسة مل يذكر الراوي هلاـ ا اختلف فيه النقالناملوارد اليت ذكرناها مم إٰىل  مضافاًموارد

وم مع ما روي من طرقنـا  قد عرفت مبا نقلنا مطابقة ما روي يف طرق الق     : مث قال ره  
احلديثني االخريين املرويني عندنا من إال   غالباً   بل بعنوان تلك االلفاظ    ،   من غري زيادة ونقيصة   

ـ     املطابقة بني الفقرات مم    .وتلك ) ال ضرر وال ضرار    ( غري زيادة قوله   ن أا يؤكد الوثـوق ب
وأن غـرض    ،   ديث الـضرر  كانا مطابقني ملا رواه عبادة من عدم التذييل حب         أيضاً   االخريين
كـان  نه  ا إٰىل   به ويف ذيله مما يرجع     متصالً   كاننه  ا ال ،    قال كذا وقال كذا    9نه  ا الراوي

حبديث الضرر وكذلك الناهي عن منع فضل املاء واسقطهما عبادة بن            مذيالً   حديث الشفعة 
   ري خصوصية فيهما  الفقرتني من غ   إال   ه روى مجيع الفقرات مطابقة للواقع     الصامت يف نقله وان 

 ،ر نفع له أو ضرر عليه يف النقل للذيل وتركهوال تصو.  
  فظهور كون هذا الذيل متصالً حبديث : وبعد هذا كله : مث قال قده

__________________  
  .٣٢٧  ـ٣٢٦ : ٥ مسند أمحد )١(
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 أقوٰى  بداع قوي وظهور   إال   يرفع اليد عنه    ال  وضعياً  لفظياً الشفعة حال صدوره ليس ظهوراً    
ـ  مع ما علم من استقراء رواياته      سيما    ، بل هو ظهور ضعيف يرتفع بالتأمل فيما نقلناه       ،    ـ

  .كان من اجالء الشيعة إنه حوا به من اتقانه وضبطه وما صرـ أي روايات عبادة
 9جاللة عبادة وشهادته املـشاهد مـع الـنيب          علٰى   بعض ما يدل   ) ره ( مث ذكر 
  .7ملؤمنني أمري ا إٰىل ورجوعه بعده

 ذيـالً   وإن كان ظاهر رواية عقبة ان كربى ال ضرركانت        نه  ا 1 وملخص ما أفاده  
جيب رفع اليد عـن     نه  ا إال،   نقل عقبة  علٰى   حلديثي الشفعة ومنع فضل املاء يف مرحلة سابقة       

 قد رويت بطريق العامـة      9قضية النيب   اهذا الظهور الذي هو ضعيف اساساً مبالحظة ان         
منع فضل املاء بـل     حلديثي الشفعة و  ذيالً   الكربٰى   الصامت ومل يذكر فيها هذه    عن عبادة بن    

ـ  9اقضية النيب    أيضاً   وحيث ان عقبة بن خالد قد روى      ،   مستقالً   اًجاء ذكرها قضاء    ـ
ـ  يـدينا أذلك وجود مجلة منها منقولة عنه يف اجلوامع احلديثية املوجودة ب           علٰى   كما يدل   ـ

 ها كانت جمتمعة  واملظنون ان   يف روايته وإن  ـا        ما فرقها أصحاب الكتب ليلحقوا كل قضية ببا
ذاك أن اجلمع بني حديثي الشفعة ومنع فضل املاء وحديث ال ضرر             إٰىل   فيستنتج من ضم هذا   

  .دةحذو ذلك يف حديث عبا علٰى الروايةيف رواية عقبة إمنا هو من قبيل اجلمع يف 
  .)١( عليه مجع من احملققني يف هذا الوجه وقد وافقه 1هذا ملخص كالمه 

   : من البحثدب ال ) ره ( ولتحقيق ما أفاده
__________________  

 / ٢واية الدراية للمحقـق االصـفهاين        ،   ١٩٤ : الحظ رسالة ال ضرر وال ضرار تقريرات احملقق النائيين         )١(
٣٢٢.  



 ٣٩ ............................................................................يف سند حديث عبادة بن الصامت  

  . عن مدى اعتبار أصل حديث عبادة بن الصامتاوالً
   :ضيه املوقف يف احلكم بينه وبني حديث عقبة بن خالد فهنا جهتانا يقت عموثانياً
   :مورويالحظ ذا الشأن أُ ، يف اعتبار حديث عبادة وعدمه : األوٰىل اجلهة
كما ذكره العالمة شيخ الشريعة قده       ـ لو ثبتت وثاقة عبادة بن الصامت     نه  أ  :ولاَأل

ألم من رجال العامة     ،   احلديث املذكور فال طريق لنا الثبات وثاقة غريه من رجال سند           ـ
حديثه هـذا    علٰى   فال جتدي وثاقة عبادة وحده يف إمكان االعتماد        ،   غري املذكورين يف كتبنا   

  .بعد عدم نقله بطريق معترب عندنا
عند العامة الذين رووه واثبتوه يف كتبهم        حٰىت   إن هذا احلديث مل تثبت صحته       :الثاين

 إسحاق الراوي   السناد كما تعرض لذلك مجلة من علمائهم فإنّ       فإنه حديث مرسل منقطع ا    
ذلك البخاري والترمذي وابن     علٰى   كما نص  ،   عن عبادة بن الصامت حديثه هذا مل يدركه       

  .)١( عدي وغريهم
 جمتمعة عند العامـة بروايـة       9من معروفية أقضية النيب      1  ما ذكره  إنّ  :الثالث

ويظهر ذلك   ،   خالفه علٰى   بل رمبا كانت الشواهد      أصالً عبادة بن الصامت مل يقترن بشاهد     
  .مبالحظة سند احلديث ومصدره

أما عن سند احلديث فألند بنقل هذه االقضية جمتمعة عنه قد تفر  
__________________  

  .٢٣٤٠ ذيل احلديث ٧٨٤ : ٢ وابن ماجة ٢٣٩ : ٤ وحتفة األشراف ٢٢٤ / ١كما يف ذيب التهذيب  )١(
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 مـن  فليس هلا حـظّ  ،   حاق بن حيىي وتفرد بروايتها عن إسحاق موسى بن عقبة         إس : عبادة
  .الشهرة الروائية

وأما عن مصدر احلديث فألن هذا احلديث مل يوجد بطوله يف جماميعهم احلديثية املهمة              
يف  إال    )وال ضـرار   ال ضرر  ( بل مل ينقل يف شيء من صحاحهم مجلة        ـ كالصحاح الستة 

عى مع  فكيف يد  ،    من فقراا االخرى غري مذكورة فيها      كما أن كثرياً   ـ )١( سنن ابن ماجة  
  .ذلك شهرته ومعروفيته عندهم

نعم ورد ذكره يف مسند امحد وصحيح أيب عوانة ومعجم الطرباين ولكن هذه الكتب              
لع العالمة شـيخ    واشهرها مسند امحد الذي اطّ     ،   واالعتبار عندهم  فسر   الثالثة ليست بتلك  

   : املسند تدور حوله مجلة من الشبهاتغري انّ ، تضمنه هلذا احلديثٰى  علالشريعة
بصورته املعروفة ليس من مجع امحد بن حنبل ولذا مل يروه عنه تالمذتـه              نه  ا  )منها( 

    ما   ما نقله عنه أهل بيته خاصة     من غري أهل بيته وإنفعن مشس الدين اجلزري   ،   عبد اهللا    ابنه سي 
حنو  علٰى    مجع املسند لكنه يف أوراق متناثرة وفرقه يف اجزاء منفردة          إن االمام امحد شرع يف    : 

  ع حلول املنية قبل حصول األمنية فبادر بامساعه الوالده وأهل بيتـه            دة مث توقّ  ما تكون املسو
حلق به مـا يـشاكله      أف عبد اهللا    حاله مث جاء بعده ابنه     علٰى   ومات قبل تنقيحه وذيبه فبقي    

  .)٢( ه ما يشاه ومياثلهوضم اليه من مسموعات
  يس مجيعه من رواية امحد بل البنهان املسند املوجود بايدينا ل : ومنها

__________________  
  .١٤٣١و  ٢٣٤٠ / ٧٨٤ / ٢ة سنن ابن ماج )١(
  .٥٢٥ ـ ٥٢٤ / ٢تاربخ املذاهب اإلسالمية حممود أبو زهرة  )٢(



 ٤١ ........................................................................................يف اعتبار مسند أمحد 

     محـد ابـن جعفـر    كما قيل إن َأل،  )١( آلفها حنو عشرة ا عبداهللا فيه اضافات كثرية قيل إن
 عبـد    ورمبا كانت روايتنا هذه مما احلقه      .)٢( بعض الزيادات  عبد اهللا    القطيعي الراوي عن ابنه   

 ،  الً عن غري أبيه قال حدثنا أبوكامـل اجلحـدري         وه رواها أَ  فإن )٣( بن امحد مبسند ابيه   اهللا  
عن إسحاق بن حيىي بن الوليد بن  ،  ن عقبة حدثنا موسى ب   (  :حدثنا الفضيل بن سليمان قال    

مث نقلها عـن     ،   اخل ... 9إن من قضاء رسول اهللا       : عن عبادة قال   ،   عبادة بن الصامت  
  . )اخل ... عن الفضيل بن سليمان ، عن الصلت بن مسعود ، أبيه

يف املقارنة بني حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة ابن خالد وأنه             : الثانية   اجلهة
 ينبغي توجيه الثاين مبا يوافق االول من حيث كون حديث ال ضرر وال ضـرار قـضاءً                هل  

 أم  ـ )قده( ما صنعه العالمة شيخ الشريعة    ـ ك  ال ربط له حبديث الشفعة وال بغريه      مستقالً  
  ؟ لعدم متامية ما افاده ذا الصدد ، ال

   :الظاهر هو الثاين لعدة مالحظات
تارة  :  من أن حديث ال ضرر مذكور يف رواية عقبة مرتني          بيانه آنفاً  تقدم   ما  :أوالها

 وال ميكن ختريج ذلك مع البناء ،  خرى عقيب حديث منع فضل املاء     عقيب حديث الشفعة واُ   
 معٰىن  ه ال فإن ـ كما هو كذلك يف رواية عبادة      ـ يف رواية عقبة   مستقالً   كان قضاء إنه  علٰى  

كوا  علٰى   رر مجلة ال ضرر وال ضرار خري دليل       فتك ،   لتكرار قضاء واحد يف جمموعة واحدة     
   مستقالً القتصر عقبة علىولو كانت قضاًء ،  هلمامرتبطة باحلديثني املذكورين قبلها وذيالً

__________________  
  .٣٩٥ : علوم احلديث ومصطلحه لصبحي صاحل) ٢ و ١(
 منهم ( يف مسند أبيه   عبد اهللا     زيادات إٰىلومن هنا نسب مجاعة من علماء العامة هذا احلديث أو بعض قطعه              )٣(
 ٩٥١٩ ح   ٦٢ ـ ٦١ / ٤مرتب مجع اجلوامع     ما جاء يف كرت العمال الذي هو      ك ـ طي يف مجع اجلوامع   والسي) 
  .٣٨٨ و ٣٨٥ / ٥:  األوطار الحظ نيل ،  األخبارابن تيمية صاحب منتقٰى ) منهم ( و، 
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  .ذكرها مرة واحده عقيب احدمها كما هو واضح
 أن  9ه من أقـضية الـنيب       وعد ) ال ضرر وال ضرار   (  مبعٰىن   إن األنسب   :انيتهاث

قد  مستقالً   ال أن يكون كالماً    ـ كما ورد يف رواية عقبة     ـ يكون قد القي يف مورد خاص     
  .هلذا توضيح يف اجلواب عن الوجه الثاين وسيأيت  ،لقي ابتداًء كما تضمنه حديث عبادةأُ

 9 من أن عقبة بن خالد قد روى اقضية الـنيب            1 ما ذكره    مل يثبت  إنه    :ثالثتها
ذلك مـن ان اجلمـع بـني         علٰى   بناًء )قده( ليتم ما استظهره   ـ كما فعل عبادة   ـ جمتمعة

 يف رواية عقبـة ال      9حديث ال ضرر وحديث الشفعة جاء نتيجة للجمع بني اقضية النيب            
  .له كما يومهه ظاهر روايته ذيالً لكونه

ما هي سـبع     روايته عن عقبة من القضايا العشرين اليت رواها عبادة إن           الذي ثبت  فإنّ
من ان عقبة نقل أو تـصدى        ) ره ( ما ادعاه  علٰى   وهذا املقدار ال يدل بوجه     ،   قضايا فقط 

  . جمتمعة9لنقل اقضية النيب 
ة املذكورة لدى اخلاصة عـن طريـق        يمن معروفية االقض   )قده( ومن الغريب ما افاده   

 ،  وعدم ثبوت نقلـه ألغلبـها      ،   بن هالل  عبد اهللا    حنصار الراوي عنه مبحمد بن    عقبة رغم ا  
  ..  يف شيء من مصادر احلديث املوجودة بايديناوعدم رواية املنقول منها جمتمعاً

اشتهارها  دعوٰى    لدى اخلاصة من طريق عقبة متاثل      9 اشتهار اقضية النيب     ٰىفدعو
  .ان ضعفهبي تقدم  الذيلدى العامة من طريق عبادة

 يف موردي حديث الشفعة ومنع فضل  9استبعد تذييل قضاء النىب      1 إنه    :رابعتها
روى مجيع  نه  أ ان الزم ذلك   قائالً   مع عدم رواية عبادة هلا     ) ال ضرر وال ضرار    ( املاء بكربى 

  فقرات احلديث



 ٤٣ .........................................................................قضاءاً مستقالً ) ال ضرر ( عدم كون 

ليه يف النقل   الفقرتني من غري خصوصية فيهما وال تصور نفع له أو ضرر ع            إال   مطابقة للواقع 
  .للذيل وتركه

ألن جمرد عدم تصور نفع له يف الترك أو ضرر عليه            ،   ولكن هذا االستبعاد يف غري حمله     
إذ ترك نقل بعض احلديث قد ينشأ من        ،   واقعاً   عدم وجود الذيل   علٰى   يف النقل ال يقوم حجة    

ل واالسباب وال ينحصر    غري ذلك من العوام    إٰىل    ...عدم العناية به أو عدم التنبه له أو نسيانه        
  .بالنفع والضرر الشخصي

 إٰىل  يف كيفية النقل من احاديث العامة واقربـ نوعاً  ـ إن احاديثنا اوثق  :خامستها
مـن مباحـث     ) تاريخ تدوين احلديث   ( وذلك مما اوضحناه يف مبحث     ،   الصحة واالعتبار 

عن عصر صاحب الرسالة     تأخر   قد ،   حجية خرب الواحد من ان تدوين االحاديث عند العامة        
 ،  احلفظ يف نقل الروايـات     علٰى   مما استتبع ذلك اتكاء روام     ،   مائة عام  علٰى    مبا يزيد  9

ألن ذاكرة الـرواة     ،   إمهال خصوصيات الكالم   إٰىل   ومعلوم ان ذلك يفضي يف حاالت كثرية      
  .غري املعصومني ال تستوعب عادة مجيع خصوصيات الرواية ومالبساا

ألن رواياتنا   ،   ال توجد يف رواياتنا بالشكل الذي يوجد يف روايات العامة           العلّة وهذه
 الكـثري مـن    تأليف   وقد مت  ،   8 الصادقني   خصوصاًو :متلقاة عن أئمة أهل البيت      

  .والكتب واملصنفات يف عصرمهااألصول 
ـ  ركربى ال ضرر وال ضرا     وعلى ضوء هذا فال يستبعد يف املقام أن يكون عدم ذكر          

 إٰىل  مـستنداً  مـستقالً    وذكرها ،    يف ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل املاء       ـ ة عبادة يف رواي 
ويكون ذكرها يف رواية عقبة يف ذيـل        ،   مستقالً   اًبعض رواة تلك الرواية كوا قضاء     توهم  

 ملا حدث فيه    وتكميالً ،    ملا فات رواة العامة من احلديث      7 من االمام    احلديثني استدراكاً 
  .من النقص
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  . هذا االساس فرواية عقبة أحق باالعتماد من حديث عبادة يف كيفية النقلفعلى
إذ  ،   أن املقام داخل يف كربى دوران األمر بني الزيادة والنقيـصة           إٰىل    مضافاً هذا كله 

كـربى ال ضـرر وال    علٰى يدور أمر حديثي الشفعة ومنع فضل املاء بني أن يكونا مشتملني     
ومقتضى ما ذهب إليه     ، ـ كما يف رواية عبادة    ـ عدمهو ـ كما يف رواية عقبة    ـ ضرار

من ترجيح جانب الزيادة يف امثال ذلك هو ترجيح رواية عقبة ال             1 العالمة شيخ الشريعة  
  .عبادة

ن عدم ثبوت ترجيح    م ـ توضيحه سيأيت   ما علٰى   ـ راملختا علٰى   هذا ال يتجه   ،   نعم
ة بل العربة يف التـرجيح بتـوفر القـرائن          جانب الزيادة عند دوران االمر بينها وبني النقيص       

وال يبعد ثبوت الزيادة إذا كانت مجلة تامة الداللـة مـع             .واملناسبات اليت تورث االطمئنان   
  .ورودها يف خرب صحيح

 كقرينـة  )قـده ( عدم متامية هذا الوجه الذي ذكـره   تقدم   وكيف كان فقد ظهر مبا    
 فضل املاء وكربى ال ضـرر مـن قبـل           كون اجلمع بني حديثي الشفعة ومنع      علٰى   خارجية
  .الراوي

ـ   ال ضرر وال ضرار ـ لو كان نه  ا من )١( 1 ما افاده احملقق النائيين     :الوجه الثاين   ـ
 ،   رواياته الواردة يف االقضية عن هذا القـضاء        خرى يف رواية عقبة لزم خلو     من تتمة قضية أُ   

ه من قـضاياه     عد خرى ال يصح  تتمة لقضية أُ   لو كان     ألنه 9الذي هو من اشهر قضاياه      
  . مستقال9ً

   : عليهويرد
  قضاياه صلّى اهللا عليه مل يثبت كون هذا القضاء من أشهر إنه  :اوالً

__________________  
  .١٩٤ : ضرر تقريرات احملقق النائيين رسالة ال )١(



 ٤٥ ........................................................................الفرق بني القضاء اخلاص واحلكم العام 

  .ول يف غري حملهوقياس العصور املتأخرة بالعصر اَأل ، ولوآله يف العصر اَأل
أن عقبة بن خالد قد روى مجيع أقـضية الـنيب            علٰى   مبين ) ره ( إن ما ذكره    :وثانياً

يف ذيل حـديثي الـشفعة    ) ال ضرر ( إذا كان قد أوردإنه  حينئٍذ فيقال ،  أو معظمها 9
 9أقضية الـنيب     من اشهر  مستقالً   اًقد فاته أن ينقل قضاء    نه  أ فهذا يعين  ،   ومنع فضل املاء  

  .بعيد  وهو9ظم أقضية النيب نقل مع إنه مع
 فال  9مل تثبت رواية عقبة إال للقليل من أقضية النيب           إنه   ولكن قد ذكرنا فيما سبق    

  .يتجه االستبعاد املذكور
يرجـع   حٰىت  ال ينايف وقوعه يف ضمن مورد خاصاًقضاء ) ال ضرر  ( أن كون   :وثالثاً

 بل ميكن أن يقـال إنّ      ،   له له كقضاء  عدم نق  إٰىل   عدم نقله يف غري ذلك املورد من قبل عقبة        
 الكالم االبتـدائي ال     ألنّ ،   لقي يف واقعة خاصة ال ابتداءاً     أُاالنسب بعده قضاءاً أن يكون قد       

ه ر عنهيعبكمه أو من جوامع كلمهمن ِح إنه من قضايا املتكلم بل يقال إن.  
د يف متهيـد  صوليني كالشيخ يف العدة والـشهي  ويشهد هلذا كلمات بعض متقدمي األُ     

 9رسول اهللا    قضٰى    (القواعد حيث ناقشا يف استفادة العموم من الروايات املتضمنة لقوله         
أساس أا حتكي عن أحكام ذكرت يف موارد جزئية فال ميكن أن يستفاد منـها                علٰى   )... 
  . بل هي قضاء يف مورد خاص9وأا من جوامع كلمه  ، العموم

   بالـشاهد   9رسـول اهللا     قضٰى    (فرق بني عبارة   بعد ما    ـ ةقال الشيخ يف العد 
ل ونه يفهم من األَ   أب،   ) أن اخلراج بالضمان وإن الشفعة للجار      قضٰى    (وبني عبارة  ) واليمني

  ال  قال ذلك قوالً   9نه  أ الفهم من االخري   إٰىل   ولكن السابق  ،    ال غري  9حكاية فعل له    
  ال يقتضي صحة هووإن كان كذلك فنه أ إال :  قالـ عمل به فحسبنه ا
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أو بقول يقتضي اخلصوص ويفيد      ،   قال ذلك بلفظ يقتضي العموم     إنه   ال يعلم  ألنه   التعلق به 
وإذا  ،   ينبغي أن يلحق بامل   نه  ا وإذا كان كذلك صار مثل األول يف       ،   احلكم يف تلك العني   

أن  إال    ،  ملا قلناه  بالشاهد واليمني وان اخلراج بالضمان     قضٰى    إنه ثبتت هذه اجلملة فيما روى    
  .)١( احلاق غريه به فيحكم به علٰى  دليلـ يدل

 9ى رسول اهللا    نه  ا مثالً   قول الصحايب :  )٢( وقال الشهيد الثاين يف متهيد القواعد     
 علٰى  فتقدير داللة املفرد املعر    علٰى   ال يفيد العموم   ،   وقضى بالشاهد واليمني   عن بيع الغرر  

 واحملكي قد يكون خاصـاً     ،   كالم الرسول ال يف احلكاية     حملكي وهو ألن احلجة يف ا    ،   العموم
 ) ال ( الحتمال أن تكـون  ) مسعته يقول قضيت بالشفعة للجار     ( وكذا قوله  ،   فيتوهم عاماً 

آخر مـا    إٰىل    ، كذا قال يف احملصول وتبعه عليه خمتصروا كالمه وغريهم من احملققني           ،   للعهد
  .ذكره يف ذلك

مـن أن    1 واوضحه السيد االستاذ   )قده( ا أشار اليه احملقق النائيين    م  :الوجه الثالث 
   جلعل حق الـشفعة     حلديث الشفعة إذا كان مصححاً     ذيالً   ما ميكن اعتباره  حديث ال ضرر إن 

 أو  اً هو نفي احلكم الضرري اما ابتداء      ولكنه ليس كذلك ألن مفاده     ،   جبسب مفاده وحمتواه  
من قبل بيع الـشريك      يأيت   ماورد ثبوت حق الشفعة إن    والضرر يف م   ،   بلسان نفي املوضوع  

ولو كان الضرر    ،   لزم احلكم ببطالن البيع    ) ال ضرر  (  لقاعدة فلو كان ذلك مورداً    ،   حصته
ـ  ،   البـائع  إٰىل    املبيع ن يكون له حق رد    أ من لزوم البيع لزم احلكم بثبوت اخليار ب        ناشئاً ا وام

 ملكه فهو امنا يكون مـستنداً      إٰىل   ن ينقل املبيع  أكه ب جعل حق الشفعة له جلربان الضرر وتدار      
  إذا كانت دالة ) ال ضرر ( قاعدةإٰىل 

__________________  
  . خمطوط١٤٧ / ١ األصول عدة )١(
  .)٥٧ (متهيد القواعد ذيل القاعدة )٢(



 ٤٧ ....................................................................................كالم السيد اخلوئي ودفعه 

نفـي احلكـم     علٰى   ذلك وإمنا تدل   علٰى   على جعل حكم يتدارك به الضرر ولكنها ال تدل        
  .)١( الضرري

   : عليهويالحظ
منها أي   الثانية   تناسب اجلملة   ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار       إنّ  :أوالً

 مـا  علـٰى    ـ ن تكون حكمة جلعل حق الشفعة     أمع حق الشفعة ب    ) ال ضرار  ( 9قوله  
 ارتباط القاعدة حبديث   يتوقّف   هذا فال  وعلٰى   ـ توضيحه يف اجلواب عن الوجه الرابع     سيأيت  
بوجه يقتضي جعل احلكم الذي يتدارك به الضرر لكي يقال           ) ال ضرر  ( تفسري علٰى   الشفعة

  .ذلك علٰى إن حديث ال ضرر ال يدل
هو نفي  ) ال ضرر(  معٰىن  املختار يفا كانملّنه ا إٰىل إن مرجع الوجه املذكور     :وثانيـاً 

وهو ال يناسب الترابط بـني       ،   البحث عنها  سيأيت   احلكم الضرري دون غريه من املعاين اليت      
 من رفع اليد عن هذا الظهور واعتبـار اجلمـع           دفال ب  ،   ظاهر الكالم  ما هو  علٰى   اجلملتني

 ميكن أن يقال بـأنّ     ألنه    ، وهذا الكالم ال خيلو عن غرابة      ،   بينهما من قبيل اجلمع يف الرواية     
ا غـري نفـي احلكـم     كون معناه  علٰى   نفس ورود هذه اجلملة يف ذيل حديث الشفعة قرينة        

كأصل مفروض من دون مالحظة القـرائن      مسبقاً   للجملة معٰىن   وال وجه الختيار   ،   الضرري
 ترابط اجلملة مع حديث الشفعة بعدم انسجام ذلك مع هـذا           علٰى   مث االعتراض  ،   احملتفة ا 

 بل األحرى أن يعكـس     ،   واستكشاف كون اجلمع بينهما من قبيل اجلمع يف الرواية        ،  املعٰىن  
 ذيـالً   املذكورة ) ال ضرر وال ضرار    ( األمر فيجعل ظهور الكالم يف ترابط احلديث مع قوله        

  .كما هو واضح ) ال ضرر ( من مجلة املعٰىن ف استظهار ذلكعله من وجوه ض
__________________  

  .٥٢١ / ٢ األصول ومصباح ، ١٩٥ : رسالة ال ضرر تقريرات احملقق النائيين )١(
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نفـي احلكـم     مبعـٰىن     مثالً قضية مسرة  يف    )ال ضرر  (  قوله لو فرضنا انّ    إنه  :وثالثا
ولكن ال مانع من كونه يف ذيـل         ،   جعل احلكم الذي يتدارك به الضرر      مبعٰىن   ال ،   الضرري

 الثاين إذا كان هذا احلديث مبا له من الظهور السياقي ال يساعد مع             املعٰىن   حديث الشفعة ذا  
إذ ال موجب لاللتزام بوحدة املـراد   ،    معناه حبسب اختالف املوردين    فيختلف ،   األولاملعٰىن  

 الرادتـه يف    األول يف سائر املوارد مقتضياً     املعٰىن   يكون ظهوره يف   حٰىت    ، منه يف مجيع املوارد   
  .ذا احلديث وسياقه فتدبره معٰىن ليستلزم ذلك انفصاله عن أيضاً ذيل حديث الشفعة
 )قـده ( ستاذكالم السيد األُ   وذكر بعضه يف   1 قق النائيين ما افاده احمل    :الوجه الرابع 

   :وحاصله،  )١(أيضاً 
 ،  ا بلحاظ كون األول علة للثاين     بني جعل حق الشفعة إم    و ) ال ضرر  (  الترابط بني  إنّ

  .أو بلحاظ كونه حكمة لتشريعه وكالمها باطل
 أن يدور هذا    دال ب ة للحكم بثبوت حق الشفعة ف     فألن الضرر إذا كان علّ      :ولأما األَ 

 حامض ألنه   ال تاكل الرمان   ( كما يف قولنا  العلّة   شأن   ألن هذا  ،   اً وعدم احلكم مداره وجوداً  
 هذا غري متحقق يف املقام بال اشكال فإن احلكم بالشفعة غري حمدد بترتب الـضرر           مع انّ ،  ) 

ك بالبيع عموم   بل بني موارد ثبوت حق الشفعة وتضرر الشري        ،   الشخصي للشريك من البيع   
كمـا إذا كـان      ،   ما يتضرر الشريك وال يكون له حق الـشفعة        فرب ،   وخصوص من وجه  

 أحد الشريكني ببيـع    علٰى   وقد يثبت حق الشفعة بال ترتب ضرر       ،   من اثنني  الشركاء أكثر 
 ،  شـريكه  إٰىل   اً حمـسن   باراً  وكان املشتري ورعاً   اًكما إذا كان الشريك البائع مؤذي     ،  اآلخر  
جيتمعان كما هو واضحماورب .  

   ال يصح ادراج احلكم بثبوتاًاذ
__________________  

  .٥٢١ / ٢ األصول ومصباح ، ١٩٥ : رسالة ال ضرر تقريرات احملقق النائيين )١(



 ٤٩ ..................................................................................مناقشة مدعٰى احملقق النائيين  

  . )ال ضرر ( الشفعة حتت كربى
 ة التشريع وإن مل يعترب    وعلّ ،    اتفاقي الشريك أمر  علٰى    وقوع الضرر  فألنّ  :واما الثاين 

فإن الضرر االتفاقي ليس     ،    غالبياً أو كثري الوقوع    اًكوا أمراً دائمياً ولكنه يعترب أن تكون امر       
  .حبيث جيعل له حكم كلي لئال يقع الناس فيه فسر بتلك املثابة من

ن يكون متام املوضـوع     أية ترتب الضرر ب   إن ما ذكر من عدم علّ       :الًأوه  ويالحظ علي 
يف غـري    أيضاً   من عدم كونه حكمة له      أن ما ذكر    إال ن كان تاماً  للحكم بثبوت الشفعة وإ   

 ،  اً نـادر  شخص آخر ليس امراً    إٰىل   الشريك بانتقال حصة شريكه    إٰىل    توجه الضرر  حمله فإنّ 
 ذاـا   بل نفس الشركة يف العني حبد      ،   حبيث ال يصلح أن يكون حكمة لتشريع حق الشفعة        

 اآلية شري اليه يفكما أُ  ،   بعض علٰى   ببغي بعضهم يوجب كون الشركاء يف معرض الضرر        أمر
  الَِّذين آمنوا وعِملُوا الـصاِلحاتِ ال ِمن اخلُلَطَاِء لَيبِغي بعضهم علَٰى بعٍض إِ     وِإنَّ كَِثرياً  ( الكرمية

  .تفسري اخللطاء بالشركاء املختلطة أمواهلم كما عن مجع من املفسرين علٰى بناءاً )١( )
امللـك   قد ابطل يف بعض القوانني احلديثة الوقف الذري معلالً بأنه يوجب ركـود            و

وقد أفىت مجع من الفقهاء جبـواز بيـع          ،   وتقليل منافعه وصريورته مثاراً لالختالف والتضرر     
  .حبيث خياف منه تلف األموال واألنفس ، الوقف عند اختالف املوقوف عليهم

 ذلك احتراز من تزوجها     نّأالزوجة من العقار ب   ل يف بعض الروايات عدم ارث       وقد علّ 
 عبد اهللا   ففي صحيحة زرارة وحممد بن مسلم عن أيب        ،   أهله علٰى   برجل آخر فيفسد املرياث   

 م البناء والطوب وتعطى مثنـها أو      وولكن يق  شيئاً   ال ترث النساء من عقار الدور      :  قال 7
  ما ذلكوإن : قال ، ربعها

__________________  
  .٢٤ / ٣٨رة ص سو )١(
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  .)١( أهل املواريث مواريثهم علٰى لئال يتزوجن فيفسدن
الشريك من عدم جعل حق الشفعة لـه ال          إٰىل   ندرة توجه الضرر   دعوٰى   واحلاصل انّ 
  .ميكن املساعدة عليها

قال ابن   ،   لوا ثبوت الشفعة بدفع الضرر     من فقهاء العامة قد علّ      كثرياً ويشهد لذلك انّ  
 ،  للشريك ما مل يقاسـم     إال   ال شفعة نه  ا إٰىل   الك والشافعي وأهل املدينة   ذهب م (  )٢( رشد

وقال أهل العراق الشفعة مرتبة فأوىل الناس بالشفعة الشريك الذي مل يقاسـم مث الـشريك                
وقال أهل املدينـة ال      ،   مث اجلار املالصق   ،   املقاسم إذا بقيت يف الطرق أو يف الصحن شركة        

 ومن طريق املعىنٰ   ( مث قال يف ذكر احتجاج أهل العراق      ،   ) ملقاسمشفعة للجار وال للشريك ا    
 املعـٰىن   وكان هـذا   ،   ملا كان املقصود بالشفعة دفع الضرر الداخل من الشركة         إنه    أيضاً هلم

وألهل املدينة أن يقولوا وجود الـضرر يف الـشركة           ،    يف اجلار وجب أن يلحق به      موجوداً
  . )أعظم منه يف اجلوار

،  العلّة   العامة يف مشول الشفعة لغري االرضني لعموم       علٰى   )قده( سيد املرتضى واحتج ال 
 ،  ما وجبت الزالة الضرر عن الشفيع      الشفعة عندكم إن   ا ميكن أن يعارضوا به إنّ     ومم ( وقال
ما جيـب  فإذا قالوا حق الشفعة إن ،  موجود يف مجيع املبيعات من االمتعة واحليوان       املعٰىن   وهذا
 يف االرضني والعقـارات دون      ال يثبت إال   املعٰىن   وهذا ،   طريق الدوام  علٰى   الضرر من   خوفاً

وجه الدهر مثل بقاء العقارات واالرضني كاليـاقوت       علٰى   قلنا يف االمتعة ما يبقى     ،   العروض
وأنتم ال توجبون فيـه      ،   فيدوم االستضرار بالشركة فيه    ،   وما أشبهه من احلجارة واحلديث    

   ازالة الضرر الدائم أونّوبعد فإ ، الشفعة
__________________  

  .٦ باب ٣٢٨٤٢ح  ٢٠٨ : ٢٦الوسائل  )١(
  .٢٥٧ ـ ٢٥٦ / ٢بداية اتهد  )٢(
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فلـو   ،   ة باملستمر دون املنقطع   وليس وجوب إزالتها خمتص    ،   املنقطع واجبة يف العقل والشرع    
 كل حال  علٰى   ازالته واجبة ما ادعيتم لكانت     علٰى   كان التأذي بالشركة يف العروض منقطعاً     

 ... ()١(.  
وليس ذلـك    ،   ن يكون حكمة لتشريع حق الشفعة      دفع الضرر صاحل ألَ    واحلاصل انّ 

جل عدم اختالط    من تشريع احلج للتفقه يف الدين وبسط أمر الوالية أو تشريع العدة ألَ             قلّأب
ة املضروبة ملـا هـو      تشريع غسل اجلمعة الزالة ريح اآلباط وغري ذلك من االمثل          أو ،   املياه

  .حكمة جلعل حكم شرعي
ال ضـرر    ( إن حلاظ دفع الضررحكمة لتشريع حق الشفعة ال مينع من اعتبار            :وثانياً

إذ ال مانع من أن يكون أمر واحد         ،   كربى كلية وقاعدة مستقلة يف حد نفسها       ) وال ضرار 
كما اتفق ذلك    ،   بنفسه موضوع حلكم آخر   نه  ا جعل حكم مع   إٰىل   قد لوحظ حكمة بالنسبة   

 كما  ـ  مثالً فإن عدم احلرج النوعي حكمة لعدم اجياب السؤال       ،   ) ال حرج (     ال إٰىل   بالنسبة
 علٰى   احلرج الشخصي موجب لرفع كل حكم يلزم منه احلرج         يف حني انّ   ـ  عليه النص  دلّ

  .املكلف
نايف تفسريه  حكمة للحكم بثبوت الشفعة ال ي      ) ال ضرر وال ضرار    (  اعتبار إنّ  :اًوثالث

    ا يف كلمات االعالم    بشيء من املعاين اليت فس ه   وذلك ،   رألن  ر بنفي احلكم الضرري    ان فس
فال  ،   ال يتأتى يف مورد حديث الشفعة      املعٰىن   أو بالنهي عن االضرار بالغري فغاية األمر أن هذا        

نفـي الـضرر    يف ذيل هذا احلديث جمرد       ) ال ضرر وال ضرار    ( بد أن يكون املقصود بقوله    
 مانع من تفسريه بغري    ا يف غري هذا احلديث فال     وأم ،   كحكمة للحكم بثبوت الشفعة    والضرار

  .ذلك فتأمل
  هو نفي التسبيب اىل ) ال ضرر (  مفادوإن فسر مبا هو املختار من أنّ

__________________  
  .٢١٥ : االنتصار )١(
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 االضرار بالغري مبا يشمل حترمي وتـشريع       نفي إٰىل   التسبيب ) ال ضرار  ( ومفاد ،   حتمل الضرر 
فعلى هذا القول ميكـن تطبيـق    ،   حكام الرافعة ملوضوعه  وجعل األَ  خارجاً   ما مينع من حتققه   

 باعتبار انّ  ) راال ضر  ( أي الثانية   مورد حديث الشفعة مبالحظة اجلملة    علٰى   املعٰىن   نفس هذا 
  .ضرار بالغري كما اتضح ذلك مما تقدماحلكم بالشفعة بنفسه مثال للحكم الرافع ملوضوع اال

وبني جعل حـق     ) ال ضرر وال ضرار    (  ما ذكرناه من كون االرتباط بني قوله       مث إنّ 
  ال منـاص مـن      ،   حكمة جلعل هذا احلق    ) ال ضرر  ( ما هو مبناط كون   الشفعة للشريك إن

 ،  قرباَأل كما هو    9االلتزام به لو كان اجلمع بني حديث الشفعة وال ضرر من قبل النيب              
 7الذي سبق ان ذكرناه من كون اجلمع بينهما من قبل االمام             اآلخر   االحتمال علٰى   وأما
  ،  ج االرتباط بينهما  فباالمكان أن يوهو  أيضاً   وقد أشرنا اليه فيما مضى     ،   خرآوجه   علٰى   خر

 بالشفعة من باب األخذ بشواهد السنة       9بعد نقل قضاء النيب      ) ال ضرر  ( أن يكون ذكر  
 7االمـام    فـأراد     ، 9كالماً مشهوراً عنـه      ) ال ضرر وال ضرار    ( 9كون قوله   ل

 9 بتوافقه مع ذلك الكالم الثابت عنه        9بذكره االستشهاد لثبوت القضاء املذكور عنه       
  .يقيناً

 الوجوه األربعة اليت ذكـرت لـدعوى عـدم          انّ تقدم   هذا وقد حتصل من مجيع ما     
 لظـاهر   خالفاً ،   لشفعة وبني قوله ال ضرر وال ضرار       با 9االرتباط بني قضاء رسول اهللا      

ا ال ميكن املساعدة عليهارواية عقبة بن خالد مم.  

   ـ حديث منع فضل املاء٣
بن  عبد اهللا    بن حممد   عن ،   بن احلسني  عن حممد  ،   بن حيىي  حممد   وقد رواه الكليين عن   

  عليه عبد اهللا عن أيب ، عن عقبة بن خالد ، هالل
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 ،  ال مينع نقع البئر    إنه    بني أهل املدينة يف مشارب النخيل      9رسول اهللا    قضى    :السالم قال 
 وال ضرار  ال ضرر  : وقال ،   ال مينع فضل ماء ليمنع به فضل كأل        إنه   وقضى بني أهل البادية   

)١(.  
   :والكالم يف هذا احلديث من جهات

د حديث الشفعة فإن    يف سن  تقدم   غرار ما  علٰى   وهو ضعيف  ،   يف سنده  : األوٰىل   اجلهة
مل  ) عقبة بن خالد   ( و ) ابن هالل  عبد اهللا    بن حممد    ( من  كالً وقد سبق انّ   ،   سندمها واحد 

أو لكوما من رجال كامل      ،   تثبت وثاقتهما عندنا وإن وثقهما بعض لرواية االجالء عنهما        
  .االشكال فيه تقدم الزيارات وشبه ذلك مما

 ) نقع البئـر  ( ول يف القضاء األَ   9ا قوله   أم،   امجاالً   ايف شرح مفاده   : الثانية   اجلهة
ـ  وهو ) نقع البئر ( بدل ) نقع الشيء ( ففي النسخ اليت رأيناها من الكايف    ه تصحيف كما نب

 الروايـة مـذكورة يف      انّ إٰىل    مضافاً  ، ويشهد له مناسبة احلكم واملوضوع     )٢( عليه يف الوايف  
فيه ـى    : يف شرح احلديث   )٤( يف النهاية  األثري   قال ابن  .)٣( ) نقع البئر  ( كتب العامة وفيها  
نقع أي   حٰىت   وشرب ( ينقع به العطش أي يروي     ألنه   ـ أي فضل مائها   ـ أن مينع نقع البئر   

 املـاء  رهـو  وال ومنه احلديث ال يباع نقع البئر      ،   وقيل النقع املاء الناقع وهو اتمع      ) روي
  . )جمتمعه املاء رهو ( وقال

ففي املراد به    ) ال مينع فضل ماء ليمنع به فضل كأل        (  يف القضاء الثاين   9وأما قوله   
   :وجوه

__________________  
  .٦ ح ٢٩٤ ـ ٢٩٣ / ٥الكايف  )١(
  .١٣٦ / ١٠ اجلزء ٣الوايف الد  )٢(
ـ  ٢٤. ٧٤٥ / ٢ وموطأ مالك    ٨٢٨ / ٢ وسنن ابن ماجة     ٣٢٧ / ٥الحظ مسند أمحد بن حنبل       )٣(  .٢٥ ـ

٢٣.  
  .١٠٨ / ٥ة النهاي )٤(
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املـاء   إٰىل    تأيت املاء والكأل كانت طاثفة منهم     إٰىل   ا كانوا يرتلون  عراب ملّ إن األَ   :األول
  من املاء امتنعت الطائفـة     األوٰىل   الكأل حلاجتها فإذا منعت الطائفة     إٰىل    تأيت وطائفة ،   حلاجتها

  .أيضاً هلم عن الكأل فكان ذلك منعاً ، من الكألاُألخرٰى 
املاء والكأل مشتركة   إٰىل   احلاجة    ألنّ وهو بعيد أوالً   )١( وهذا االحتمال ذكره يف الوايف    

 إٰىل املاء وطائفـة حتتـاج   إٰىل طائفة حتتاج ،  طائفتني علٰى   وجه لفرض كوم   بني اجلميع فال  
  .الكأل

تـرك  لبـاً    غا  من عواقبه   ظاهره أن مصب النهي هو املنع من املاء بلحاظ أنّ           إنّ وثانياً
  .الكالء مع أن ظاهر احلديث االرتباط بني اجلملتني يف تعلق النهي

 أصحاب املاء لو منعوا فضل مائهم منعهم اهللا من الكأل ذكـره يف         املراد أنّ  إنّ  :الثاين
أي  ـ يف اجلملتني  ) مينع (  ظاهر السياق احتاد فاعل    وهو بعيد كسابقه ألنّ   ،   )٢( أيضاً   الوايف

 مانع املاء هم أصحابه فـال       انّ األوٰىل    ظاهر اجلملة  ومبا انّ  ،   ـ مانع الكأل  ء هو  مانع املا  انّ
  .يناسب أن يكون مانع الكأل هو اهللا تعاىل

مستلزم ملـنعهم عـن      ألنه    ، ال مينع قوم فضل مائهم عن الرعاة       إنه    املراد إنّ  :الثالث
 إٰىل  حلاجتهم ،   رض مل يأتوها للكأل فقط     الرعاة إذا منعوا من املاء يف ا       فإنّ،   أيضاً   الكأل املباح 

 )٣( وهذا الوجه ذكره ابـن حجـر   ، املاء والكأل يف وقت واحد وال يسعهم التفكيك بينهما    
وال ميكن أصـحاب املواشـي       ،   أن يكون حول البئركأل ليس عنده ماء غريه        واملعٰىن   (قائالً  
 ،  تضرروا بالعطش بعـد الرعـي     لئال ي  ،   إذا متكنوا من سقي ائمهم من تلك البئر        إال   رعيه

  فيستلزم
__________________  

  .١٣٦ / ١٠ جزء ٣الوايف الد ) ٢ و ١(
  .٢٥ ـ ٢٤ / ٥فتح الباري  )٣(
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لو  إنه   ع عليه وفر ) وإىل هذا التفسري ذهب اجلمهور     ( قال ) منعهم من املاء منعهم من الكأل     
أن يكون   علٰى   ن هذا الوجه مبين    ألَ  ؛ ةالعلّ فال ي عن املنع النتفاء       مل يكن هناك كأل يرعىٰ    

 فيكـون  ، النافية فيه  ) ال ( علة للنهي عن منع فضل املاء بتقدير       ) ليمنع به فضل كأل    ( قوله
ول  حمـصل األَ  فإنّ ،   ولوهذا هو الفارق بينه وبني الوجه األَ       ) لئال مينع به فضل كأل    ( املعٰىن  

بينمـا   ،   ة لـه  علّنه  ا ال ،   أن من عواقبه ترك الكأل    أن مصب النهي هو املنع من املاء بلحاظ         
ولذلك يكـون هـذا      ،   ملنع الكأل  سبباً   إذا كان  إال   ال ي عن منع املاء    نه  أ مفاد هذا الوجه  

  .الوجه خالف الظاهر جداً
ال مينع قوم فضل املاء املباح عن الرعاة ألجل أن مينعـوهم عـن              نه  ا  املراد إنّ  :الرابع

ة للمنع من فضل     علّ ـ هذا الوجه  علٰى   ـ  به النفسهم فاملنع عن الكأل     فاظاًالكأل املباح احت  
يف  املعـٰىن    ة للنهي عن منع فضل املاء كما يف الوجه السابق وقد ذكر هذا            علّ ال ،   املاء نفسه 
ال تأكل مواشيهم    حٰىت   قيل كان بعضهم مينع فضل املاء من مواشي املسلمني        (  قائالً   )١( الوايف

منع مل يرتل حول بئره أحـد        لو ألنه    عن املنع  7فنهى   ،    الذي حول مائه   العشب والكأل 
موا الكأل املباح حنيئٍذفحر( .  

 (  :عن املهلب قـال    )٢( وحكى ابن حجر هذا الوجه يف موضع آخر من فتح الباري          
وهو بفتح الكاف والالم مهموز ما       ـ قال املهلب املراد رجل كان له بئر وحوهلا كأل مباح         

وال  ،    غـريه للـشرب    معفيمنع فضل ماء بئره وأن ترده نِ       ،   االختصاص به  فأراد   ـ يرعى
 منعه لكونـه غـري     علٰى   ال يقدر  وهو ،   الكأل إٰىل   املاء الذي مينعه وإمنا حاجته     إٰىل   حاجة به 
 عن املاء بل إذا رعـت الكـأل          النعم ال تستغين   ألنّ ،   فيمنع املاء فيتوفر له الكأل     ،   مملوك له 
  عطشت

__________________  
  .١٣٦ / ١٠ جزء ٣الوايف الد  )١(
  .طبعة بوالق يف مصر علٰى  طبعة اوفسيت لبنان٢٩٦ : ١٢فتح الباري  )٢(
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فريغب صاحبها عن ذلك الكأل فيتوفر لصاحب البئر ذه          ،   عنها بعيداً   ويكون ماء غري البئر   
إذا مل   ألنـه     ،  املاء بوجه من الوجوه    ال مينع فضل  نه  ا حينئٍذ   مث قال فمقتضى احلديث    ) احليلة

  .الكأل فأوىل أن ال مينع بسبب نفسه علٰى مينع بسبب غريه كاحملافظة
  .وهذا الوجه هو املنساق من ظاهر احلديث فهو صحيح

املذكور  ) وال ضرار  ال ضرر  ( يف ارتباط النهي عن منع فضل املاء بقوله         :اجلهة الثالثة 
  .بعده

خرى فيمـا   وأُ ،   ة يقع تارة فيما يقتضيه ظاهر احلديث يف نفسه        والكالم يف هذه اجله   
  .تقتضيه القرائن اخلارجية

يف حـديث الـشفعة      تقدم   حذو ما  علٰى   أما ظاهر احلديث فمقتضاه الترابط بينهما     
وكون  ،    الظاهرمن مثل هذا السياق هو االرتباط بني اجلملتني        وقد سبق انّ   ،   الحتادمها سياقاً 
دون الراوي7 أو االمام 9ا من قبل النيب اجلمع بينهما إم .  

مة شيخ الشريعة ومجع من احملققني أن مقتضاها        واما القرائن اخلارجية فقد اختار العالّ     
عدم الترابط بني اجلملتني وكون اجلمع بينهما من قبل الراوي كما سبق ذلـك يف حـديث                

  .الشفعة
 (  تكرار قوله  إنّ : ـ الشفعةنظريه يف حديث     تقدم    كما ـ ولكن ميكن لنا أن نقول    

 علٰى  قرينة واضحة ،   مجيعاً   بعد حديث الشفعة وحديث منع فضل املاء       ) ال ضرر وال ضرار   
ال  ( كان امع من قبل الراوي ملا كان لذكرحديث        ه لو فإن ،   االرتباط بينه وبني كل منهما    

  .مرتني مربر اصالً ) وال ضرار ضرر
 ورد هنا معطوفـاً  ) وال ضرار ال ضرر (  قولهة يف انّ بل ميتاز املقام عن حديث الشفع     

 ، والعطف بالفاء ال مصحح له لوال االرتباط بني اجلملـتني  ،   بالفاء يف مجلة من نسخ الرواية     
  مع أن ورود العطف بالواو يف بعـض النـسخ   ، فهو مرجح احتمايل لصاحل القول باالرتباط    

  اً احتماليليس مرجحاًاُألخرٰى 



 ٥٧ ......................................................................ارتباط ال ضرر بالنهي عن منع فضل البئر  

  .بل هومنسجم مع كال القولني كما ال خيفى ، م االرتباطللقول بعد
ما يف بعض النسخ من      نّأب(  ـ )قده(  كما عن العالمة شيخ الشريعة     ـ ما يقال ورب 
ألن النـسخ  ،  قطعاً  اجلملة اليت قبلها بالفاء تصحيف     علٰى    )ال ضرر وال ضرار    ( عطف قوله 

  .)١( الواو علٰى الصحيحة املعتمدة يف الكايف متفقة
اجلملة اليت قبلها    علٰى   )٢( املذكور يف النسخ املطبوعة للكايف هو العطف بالواو         :أقول

 كالعوائد للنراقي   ـ ولكن املذكور يف الوسائل والوايف ومجلة من الكتب الناقلة هلذا احلديث          
القطـع   وال ميكـن     ، )٣(  هو العطف بالفاء   ـ والرسائل للشيخ االعظم االنصاري وغريمها    

 النسخ املوجودة بايدينا من الكايف ال ختلو من الغلط          فإنّ ،   اًألول وكون الثاين تصحيف   بصحة ا 
 ،  يف عامة نسخه   ) نقع الشيء (      ب  )نقع البئر  ( وهو حتريف  قريباً   مثاله والتصحيف كما مر  

  .احملدث الكاشاين وصاحب الوسائل إٰىل ومنها النسخة اليت وصلت
عدم االرتباط بني حديث منع فـضل        علٰى    خارجية  الوجوه اليت ذكرت كقرائن    مث إنّ 
  : منها ما سبق بيانه يف حديث الشفعة وهو وجهان،  ) ضرار ضرر وال ال ( املاء وقوله

مـا   اجلمع يني اجلملتني إن    من ادعاء انّ   )قده( شيخ الشريعة  العالّمة   ما ذكره   :أوهلما
قرينة التفكيك بينهما يف حديث     ب ،   9كان من قبل عقبة يف سياق اجلمع بني قضايا النيب           

  .عبادة بن الصامت املنقول يف كتب العامة
   ذيالً )ال ضرر ( كان لونه ا من )قده( ما أفاده احملقق النائيين  :ثانيهما

__________________  
  .٢٣ : رسالة ال ضرر )١(
  .٢ ذيل احلديث ٢٩٢ / ٦ ط جديد ١٩٣ / ٥ الكايف )٢(
 :  العوائـد  .٢ ح   ٣٩٤ : ١٩ ومرآة العقول    .٢ ح   ٤٢٠ : ٢٥الوسائل   ،   ١٣٦ / ١٠  اجلزء ٣الوايف الد    )٣(

  .٥٣٤و  ٥٣٣ : ٢ الرسائل ٠ ١٧
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مـن اشـهر    نه  ا ن هذا القضاء رغم   ـ ع   يف رواية عقبة   ـ قضاياه لزم خلو  ،   خرىلقضية أُ 
  .قضاياه

  .الكالم يف حتقيق هذين الوجهني فال موجب لالعادة تقدم وقد
   : يف خصوص املقام ومهاما هلذا املدعٰى يستدلّ خران قدآ وجهان وهناك

 حديث منع فضل املاء مذكور يف بعض روايات اخلاصة وكثري مـن             إنّ  :الوجه األول 
ي احتمال كون اجلمع    وهذا يقو ،   ) ال ضرر وال ضرار    ( روايات العامة من غري تذييل بقوله     

  . دون ارتباط بينهما يف االصلبينهما يف رواية عقبة بن خالد من فعل الراوي من
يف أهـل    7قـال وقـضى      ( مرسالً )١( ا يف روايات اخلاصة فقد ورد يف الفقيه       أم 

 ،  هكذا يف املطبوعة النجفية للفقيـه      ) البوادي أن ال مينعوا فضل ماء وال يبيعوا فضل الكأل         
  .الصحيح ولعلّه  )مينعوا فضل الكأل لكي ال ( ويف بعض النسخ

ات العامة فقد ورد يف صحيح البخاري وسنن أيب داود والترمذي وابـن             ا يف رواي  وأم
  .)٢( ماجة وموطأ مالك ومسند أمحد بن حنبل وغريها

 لة بقوله ها وردت مذي  فإن ،   بالنقض بقضية مسرة بن جندب     : وميكن اجلواب عنه اوال   
ات العامـة ويف    ولكنها خالية عن هذا الذيل يف رواي       ،   يف رواية زرارة   ) ال ضرر وال ضرار   ( 

  .ذلك مفصالً تقدم بعض رواياتنا كما
مراسيله وإن كانـت     علٰى    رواية الصدوق مرسلة وال اعتماد     وهو انّ  ،   باحلل : وثانياً

كتاب فقهي   ) من ال حيضره الفقيه    ( أن إٰىل    مضافاً  ، ـ كما حقق يف حمله    ـ بصيغة جزمية 
   ،يف االساس يتضمن الفتوى مبتون االحاديث

__________________  
  .٦٦٢ ح ١٥٠ / ٣حيضره الفقيه  من ال )١(
  . )فضل ( الحظ املعجم املفهرس اللفاظ احلديث النبوي مادة )٢(



 ٥٩ .................................................................ترابط ال ضرر مع منع املاء يف املنقول واحملتوٰى 

فال يلزم يف مثله مراعاة نقل احلديث بتمامه إذا كان بعض فقراته ال يرتبط مبا هو مقـصود                  
  التعليل الذي ال حاجـة     جيري جمرى  ) ال ضرر وال ضرار    (  قوله فإنّ ،   املؤلف كما يف املقام   

  .ذكره يف مقام االفتاء مبضمون الروايةإٰىل 
م   ا روايات العامة فقد   وأمالكالم يف مدى ما ميكن االعتماد عليه يف مقابل رواياتنا           تقد

  .عند احلديث عن رواية عبادة بن الصامت فالحظ
رابط بينه وبـني    عن االلتزام بالت   يأىب    مضمون حديث منع فضل املاء     إنّ  :الوجه الثاين 

   :وذلك من جهتني ) وال ضرار ال ضرر ( قوله
 ما هـو وإن ، الغري إٰىل  بالنسبة ضرراً منع املالك فضل ماله عن الغري ال يعد        إنّ  :األوىل

  . عدم النفع ال يعد ضرراًمن قبيل عدم النفع ومعلوم إنّ
منع فضل املال عن الغري     لعدم حرمة   ،   قطعاً    النهي يف مورد احلديث ترتيهي     إنّ  :الثانية

  . من معانيهابأي ) ال ضرر وال ضرار ( بالضرورة فال يندرج ذلك حتت كربى
وهي عدم ثبوت حق للغـري يف        ،   جهة واحدة  إٰىل    مرجع هاتني اجلهتني   والتحقيق انّ 

 ألنـه   إذا كان له حق يف ذلك فإن منعه عنه يكون ضرراً عليه            ألنه   االستفادة من فضل املاء   
فيمكن تطبيق كربى ال ضـرر       ،   اً ترتيهي اًي حينئٍذ   فال يكون النهي عن منعه     ،   ص حلقه تنقي

 ال ضرر  ( ا إذا مل يكن له حق يف ذلك اجته االشكال يف انطباق           وأم ،   مورده علٰى   وال ضرار 
ال حق للغري يف االستفادة     نه  ا  :ساساًأ فجهة االشكال    ـ  وحكماً  موضوعاً ـ من اجلهتني ) 

  .ملاءمن فضل ا
 وهم  ـ بار اليت كان أهل البادية     اآل انّ : والصحيح عدم اجتاه هذا االشكال وتوضيحه     

 ـ لاألعراب الرح    يستفيدون من مائها ام  أو ما هي يف     ،   ها كانت من املباحات االصلية    ا ان
 كما ال يبعد أن ذلك كـان     ـ  الستفادة الناس منها    عاماً بار املوقوفة وقفاً  اآلـ ك   ، حكمها

  لعدم كوم ، الغالب فيهاهو 
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ه  ا  فال اشكال يف   ين حوهلا وحينئذٍ  مستقرـ شيء منها حق منع الغري ع      إٰىل   ليس ملن سبق  ن ا م
  .اذ ليس له إال حق السبق يف االستفادة فقط ، فضل من استفادته

وإم م    فقد وحينئٍذ ،   ها كانت من االمالك الشخصية أو ما هي حبكمها        ا انه  ا يتوهال ن
 ، ذلـك  علـٰى  وانعقاد الضرورة ،  يف عدم استحقاق الغري االستفادة من فضل مائها       اشكال

ولكن الذي يتضح مبالحظة كلمات الفريقني واملشهور بني املتقدمني ان للغري حق الـشرب              
وكون القول بعدم ثبوت هذا احلق له واستحباب البذل للمالك شـاذاً   ، منها لنفسه وملاشيته  

  .بني القدماء
إذا ملك البئر باالحياء وخرج ماؤها فهو احق مبائها من           ( : )١( يخ يف اخلالف  قال الش 

وما يفضل عن ذلك جيب عليه بذله لغريه حلاجته اليـه            ،   غريه بقدر حاجته وحاجة ماشيته    
وبـه قـال     ،   وال جيب عليه بذله لسقي زرعه بل يستحب له ذلك          ،   ملاشيته للشرب له أو  

ربوز يستحب له ذلك لسقي غريه وسقي مواشـيه وسـقي           وقال أبو عبيد بن خ     ،   الشافعي
ومن الناس من قال جيب عليه بذله بال عوض لشرب املاشـية             ،   حال علٰى   جيب وال ،   زرعه

مث ذكـر يف     ،   بال عـوض فـال     فأما    ، ومنهم من قال جيب عليه بالعوض      ،   ولسقي الزرع 
شبه كالمه هنا كالمـه يف      وي ،   خمتاره ثالث روايات مجيعها من طرق العامة       علٰى   االستدالل
  .املبسوط

 : وبه قال ابـن اجلنيـد والوجـه        ( بعد نقل كالم الشيخ ما لفظه      )٢( ويف املختلف 
 مث ذكر  ) االنسان بذل ماله لغريه    علٰى   إذ ال جيب   ،   االستحباب يف اجلميع وبه قال ابن الرباج      

 ولو ثبتت محلت   ،   ها هذه احاديث مل تثبت عندنا صحت      بأنّ ،   ما استدل به الشيخ وناقش فيه     
  .الكراهةعلٰى 

__________________  
  .١٣٢ ، ١٢٩ / ٢اخلالف  )١(
  .١٥ / ٢خمتلف الشيعة  )٢(



 ٦١ .............................................................يف جواز الشرب من البئر وإن مل يعلم رضى املالك 

 القول بوجوب البذل هو املشهور بـني        ويظهر من كالم ابن حجر يف فتح الباري انّ        
 دعـوٰى    عـن  عدم وجوب البذل فـضالً     علٰى    وعليه فال وجه لدعوى االمجاع     .)١( العامة
  .رورة عليهالض

 جـواز   تصور أن الزم احلكم مبلكية شخص ملالٍ       الدعوٰى    عمدة ما أوجب هذه    ولعلّ
فكأن استحقاق الغري التصرف فيه ينـايف احلكـم          ،   عنه مبقتضى طبيعة امللكية    اآلخرين   منع

  ثبوت احلق املذكور ال ينايف أصل امللكية       ألنّ ،   ولكن هذا غري صحيح    ،   ول لألَ بكونه مملوكاً 
بل الثابت فيها حبـسب بنـاء        ،   وهي غري ثابتة يف امثال املقام      ،   ا ينايف امللكية املطلقة   وإمن،  

  .خريناآل إٰىل العقالء سنخ ملكية حمدودة جتامع ثبوت حق الشرب والوضوء وحنومها بالنسبة
 جلمع من احملققني جواز الوضوء والشرب من األار الكبار وان           اًومن هنا اخترنا وفاق   

ومستند ذلـك    ،   كان فيهم صغري أو جمنون     بل وإن علم كراهتهم أو     ،   ضا املالكني مل يعلم ر  
حبيث تنـايف    ،    عدم ثبوت امللكية املطلقة للمالك يف أمثال هذه األشياء         هو بناء العقالء علىٰ   

التصرفات ذكر من رضاهم مبثل ما فيها من غري اآلخرين فجواز تصر.  
 ،   فال خيلو عن نظر    ـ )٢( ما يف املستمسك  ك ـ واما التمسك لذلك بسرية املتشرعة    

واحنازوا  ،   بفعل شيء أو بتركه    اإلمامية   الن مورد التمسك ا هو فيما إذا انفرد املسلمون أو         
حيث يستكشف بذلك حكم تأسيسي شرعي وفق ما جرت عليه           ،   يف ذلك عن بقية العقالء    

واملستكشف به هـو      العقالء واما يف امثال املقام حيث يكون الكاشف بناء عموم         ،   سريم
  احلكم االمضائي

__________________  
  .٤٨ : ٦والحظ نيل األوطار للشكوكاين  ، ٢٥ ـ ٢٤ / ٥ فتح الباري البن حجر )١(
  .٤٣٤ / ٢مستمسك العروة الوثقى  )٢(
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  .للتمسك بسرية املتشرعة معٰىن فال ، الشرعي
يصلح  ) رئ مسلم اال بطيب نفسه    ال حيل مال ام    ( 7ان مثل قوله     يتوهم   قد إنه   مث

 عن البناء العقالئي يف املتقدم فال ميكن االعتماد عليه بعد ثبوت الردع عنـه               ان يكون رادعاً  
ال  ) اخل ... ال حيل مال امرئ    ( الن قوله  ،   حمله ولكن هذا يف غري    ،   من قبل الشارع املقدس   

 لو توفرت مقدمات احلكمة     ـ لكي يؤخذ باطالقه   ،   يتضمن مبنطوقه حكما تأسيسياً شرعياً    
فيمتنع ان يكون رادعاً عن نفس هذا البنـاء يف           ،   بل مفاده إمضاء ما بىن عليه العقالء       ، ـ

  .بعض حدوده
 ،  من االستفادة من فضل ماء بئـره       اآلخرين   حيق للمالك منع  نه  ا لو فرضنا نه  ا هذا مث 

ولكن ال مانع    ،   ي ال حترميي   ي ترتيه  ـ  يف رواية عقبة بن خالد     ـ وان النهي عن هذا املنع    
احلكـم االخالقـي    مستوٰى ان يكون ذلك يف علٰى    أيضاً  )ال ضرر وال ضرار   (      ب من تعليله 
ينبغي التحرز عن االضرار بالغري املسلم كمنع فضل املاء عنـه وعـن             نه  ا وهو ،   االسالمي

ـ   :مـستويان  ) ال ضرر  ( فيكون هلذا احلكم أي    ،   مواشيه مع حاجتهم وعطشهم    ستوٰى  م
ومستوى الزامي وهو املراد به يف حديث مسرة وحنوه          ،   اخالقي متثل يف حديث منع فضل املاء      

  .بعد قضاء القرائن خالفها املعٰىن ووحدة اللفظ ال تفرض وحدة
قد  ) ال ضرر وال ضرار    ( هذا إذا كان اجلمع بني النهي عن منع فضل املاء وبني قوله           

فباالمكـان ختـريج     ،   7ك صادراً من قبل االمام      واما ان كان ذل    ،   9صدر من النيب    
 مبعـٰىن    ، وهو قاعدة األخذ بـشواهد الكتـاب والـسنة         ،   وجه آخر  علٰى   االرتباط بينهما 

للنـهي   ) ال ضرر  ( عدم افادة  حينئٍذ   وال يقدح  ،   صدق النقل  علٰى   االستشهاد بالسنة الثابتة  
   يف مثل ذلك كماالتشريعي لكفاية التوافق الروحي واملبدئي بني االمرين



 ٦٣ .................................................................يف الربط بني ال ضرر واملنع من فضل ماء البئر 

  .تقدم نظريه يف حديث الشفعة
ويؤيـده   ، احلـديث  هو ظاهر ال مناص من االلتزام مباإنه  تقدم فتحصل من مجيع ما   

 بعض القرائن اخلارجية من االرتباط بني النهي عن منع فضل املاء وكربى ال ضرر وال ضرار               
  .ذلكٰى  علالن الوجوه اليت ذكرت الثبات عدم االرتباط ال تنهض، 

  .اليت وردت من طرق االمامية األوٰىل هذا متام الكالم يف القضايا الثالث

   :حديث هدم احلائط ـ ٤
 عبـد اهللا  روينا عـن ايب  ( قائالً   اإلسالم   وقد أورده القاضي نعمان املصري يف دعائم      

 ،   سقط فامتنع من بنيانـه     ـ سترة بينه وبني جاره     وهو ـ سئل عن جدار الرجل   نه  ا 7
ذلك اال ان يكون وجب ذلك لصاحب الدار االخرى حلق أو شرط يف              علٰى   ليس جيرب :  قال

 : قيل لـه   ،   نفسك يف حقك ان شئت     علٰى   استر : ولكن يقال لصاحب املرتل    ،   اصل امللك 
 ،  هدمـه  إٰىل   جباره لغري حاجته   إضراراً   مل يسقط ولكنه هدمه أو اراد هدمه       فان كان اجلدار  

ـ  راضـرا  ( ال ضرر وال ضرار    :  قال 9رسول اهللا   ال يترك وذلك ان      : قال ،  ) خ ل  ـ
١( ) بنيهوان هدمه كلّف ان ي(.  
   :يقع يف جهاتوالكالم فيه 

للقاضـي   اإلسـالم    كتاب دعائم  ـ كما ذكرنا  ـ ووه : يف مصدره  األوٰىل   اجلهة
لمـاء  وكان من ع   ،   ٣٦٣ون التميمي املغريب املتوىف سنة      بن منصور بن حي    حممد   النعمان بن 
  خدم املهدي باهللا مؤسس الدولة ، االمساعيلية

__________________  
  .١٨٠٥ / ٥٠٤ / ٢ اإلسالم دعام )١(
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اصـبح قاضـي    حـٰىت  مث توىل القضاء هلم ، الفاطمية يف السنوات التسع االخرية من حكمه   
الدولـة  وقد ذكر ان كتابه الدعائم هذا كان هو القانون الرمسي ودستور             ،   القضاة يف الدولة  

ما توهم بعضهم   ورب   ، اية الدولة الفاطمية   حٰىت   ـ رابع اخللفاء الفاطميني   ـ منذ عهد املعز  
  .شبهات ضعيفة اجبنا عنها يف حمله إٰىل استناداً اإلمامية ان القاضي نعمان من رجال الشيعة

 ةبل مل يذكر فيه اسامي رواا من الطبق        ،   ويالحظ ان احاديث الكتاب كلها مراسيل     
مـن فقهائنـا    املتأخرين   متأخري   وقد تداول النقل عن هذا الكتاب يف كتب       ،  غالباً  األوٰىل  

  .)قده( وهو احد مصادر كتاب املستدرك للمحدث النوري ، كاجلواهر وغريه
 ،  فالذي يظهر مبراجعة ما ورد فيه مـن االحاديـث          : واما مراجع الكتاب ومصادره   

كتبهم ويعتمـدها يف     إٰىل   كان يرجع نه  ا ، اإلمامية   ةومقايسته مع مصادر احلديث عند الشيع     
  ، اخذها من مصادرهم  نه  ا فان مجلة مما تضمنه من االخبار مما ال اشكال يف          ،   نقل الروايات 

 بينمـا   7الباقر  نه  ا منه ظناً   7اشتبه يف بعض املواضع فنقل رواية عن ايب جعفر        نه  احٰىت  
تعمد االام وجعلوا ذلك من امـارات       نه  ا فظن احملدث النوري وآخرون    ،   7هو اجلواد   
  .كونه امامياً

كتابـه هـو ان      تأليف   يف اإلمامية   مصادر علٰى   االعتماد إٰىل   والظاهر ان الذي دعاه   
مل يكن مـن مـسلكهم نقـل         ،   8م يف زمن الصادق والكاظم      واالمساعيلية منذ تك  

نب الـسياسية واالجتماعيـة   االحاديث واالهتمام بضبطها وامنا كانت غاية اهتمامهم باجلوا   
  .لالمامة

وبنوا القـاهرة واسـسوا      مصر علٰى   وملا وفقوا لتشكيل دولتهم يف املغرب واستولوا      
القاضـي   آنذاك   الفقه واحلضارة والقانون فاضطر عاملهم املربز      إٰىل   احتاجوا ،   اجلامع االزهر 

  واالعتماد ، كتاب الدعائمتأليف  إٰىل نعمان



 ٦٥ .................................................................................كتاب دعائم االسالم وقيمته   

  .ملا مل يكن لسلفهم كتب يف هذا املضمار، رين  اآلخمصادر علٰى فيه
 مبقارنته معها او مع ما نقل من رواياا        اإلمامية   وميكن معرفة بعض مصادره من كتب     

ومنها كتاب اجلعفريات فان ما ورد فيه من االخبار يطابق يف موارد كثرية متون االخبـار                ،  
ـ  )١( 1 ما تنبه لذلك احملدث النـوري     ك ـ الواردة يف الدعائم    وكتـاب اجلعفريـات     ـ

سكن مصر وولده ا ولـه كتـب         ( قال الشيخ والنجاشي   ،   المساعيل بن موسى بن جعفر    
 بـن  حممـد    وقد روى اجلعفريات امساعيل بن موسى ورواه عنه        . )يرويها عن ابيه عن آبائه    

 يف مصر مقـر      فهذا الكتاب كان موجوداً    ـ  أيضاً  مبصر وكان ساكناً  ـ ابن االشعث حممد  
  .االمساعيلية آنذاك

 عن مصادر الشيعة   غالباً   ان روايات كتاب الدعائم منقولة     : وعلى اي تقدير فاملقصود   
 ،  االعتبار من روايات العامـة     إٰىل   ولذلك كانت اقرب   ،   رغم ان مؤلفه ليس منهم    اإلمامية  

  .الا نفس رواياتنا نقلت الينا بغري طريقنا فتدبر
مـن جهـة     : هوكما علم مما سبق ضعيف من جهـتني       و ،   يف سنده  : الثانية   اجلهة

  .االرسال ومن جهة عدم وثاقة مؤلف الدعائم عندنا
وال اشكال فيما تضمنه صدره من عدم وجوب اعادة بنـاء            ،   يف مفاده   :اجلهة الثالثة 

وامنا االشـكال   ، وفق القاعدة علٰى صاحب الدار اذا مل يكن للجار حق فيه فانه        علٰى   اجلدار
فانه قد يقال    ،   جباره إضراراً   نه الذيل من منعه من هدم جداره وامره ببنائه لو هدمه          فيما تضم 

الن الظاهر ان مورد احلديث اجلدار الذي يكون         ،   ان ذلك خمالف للقواعد واالصول املسلمة     
ومقتضى  ،    حلق اجلار بوجه من الوجوه     اً من دون ان يكون متعلق      طلقاً  للشخص ملكاً  مملوكاً

  وان ال جيب ، مثل ذلك ان يكون للمالك حق هدمهالقاعدة يف 
__________________  

  .٣١٧ / ٣مستدرك الوسائل  )١(
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لوقوع اجلار يف احلرج والضيق مـن        سبباً   وان كان ذلك   ،   تقدير هدمه  علٰى   عليه اعادة بنائه  
 وجمرد كون هدمه ال حلاجة عقالئية بل بداعي ايقـاع اجلـار يف             ،   جهة فقدان الساتر لبيته   

ال  ( وعليه فتطبيق قاعدة   ،   تقدير خمالفته  علٰى   وامره بالبناء  ،   الضيق ال يقتضي منعه من اهلدم     
  .مورد احلديث حمل اشكال علٰى  )ضرر وال ضرار
   : ميكن اجلواب عن ذلك بوجهنيولكن

ال غرابة يف احلكم مبنع املالك من هدم جداره وامره باعادة بنائه لو             نه  ا  :الوجه األول 
اذا مل يكن له يف اهلدم غرض عقالئي بل كان غرضه جمرد االضرار              ،   خمالفته علٰى   وبةفعل عق 

ومنها ما التزم به مجع من الفقهاء منـهم          ،   فان هلذا احلكم نظائر يف الفقه االسالمي       ،   جباره
 قاصداً  اذا اعتق احد الشركاء نصيبه من العبد      نه  ا من ،   الشيخ يف النهاية والقاضي وابن الرباج     

ن وإ ،   اً وبطل عتقه ان كـان معـسر       وجب عليه فكه ان كان موسراً      ،    االضرار بشريكه  به
املعتق فكـه بـل      علٰى   ومل جيب  ،    العبد يف نصيب الشريك    قصد القربة انعتق سهمه وسعىٰ    

  .)١( املسألة هذا القول احد القولني القويني يف يف اجلواهر وقد اعترب ، يستحب له ذلك
لته عن اململـوك    أس :  قال 7 عبد اهللا    صحيح احلليب عن ايب   ويدل عليه من االخبار     

فال يستطيعون بيعـه    ،   اصحابه علٰى    فقال ان ذلك فساد    ؟ بني الشركاء فيعتق احدهم نصيبه    
 .وامنا جعل ذلك مما افـسده      ،   الذي اعتقه عقوبة   علٰى   وال مؤاجرته وقال يقوم قيمته فيجعل     

رجل ورث غالمـاً ولـه فيـه     : 7بد اهللا  عابن مسلم قال قلت اليب حممد  ويف صحيحة 
   ،موسر ضمن للورثة فقال اذا اعتق نصيبه مضارة وهو ، شركاء فاعتق لوجه اهللا نصيبه
__________________  

  .١٥٧ ـ ١٥٦ / ٣٤جواهر الكالم  )١(



 ٦٧ ...................................................................................رواية هدم احلائط وحتليلها 

قدر ما اعتق    علٰى   ويستعملونه ،   واذا اعتق لوجه اهللا كان الغالم قد اعتق من حصة من اعتق           
وهو معسر   مضاراً   وان اعتق الشريك   ،    وله يوماً  اًفان كان نصفه عمل هلم يوم      ،   ه وهلم منه ل 

  .)١(  القوم حصصهمالقوم فترجع إٰىل علٰى اراد ان يفسدنه  ال ،فال عتق له
 ضرار بالشريك  بقصد اال  اًفيستفاد من هاتني الروايتني وغريمها أن العتق لو كان مقرون         

  . أو بتضمينه حصة الشريكاملعتق اما بابطال عتقه راساً علٰى استتبع ذلك التشديد، 
بـان   ـ ما التزم به بعض فقهاء العامة     ك ـ  أيضاً فيمكن االلتزام بنظري ذلك يف املقام     

ال جيوز للجار ان يتصرف يف ملكه مبا يكون رد االضـرار جبـاره ال لغـرض                 نه  ا  :يقال
وهـذا احلكـم    .عمله علٰى اصل عقوبةتدارك الضرر احل علٰى   ولو فعل ذلك اجرب    ،   عقالئي

اجلار ان   علٰى   املسلم أو اجلار   علٰى   اساس ان من حق املسلم     علٰى    اولياً يصح ان يكون حكماً   
 كما يصح ان يكـون حكمـاً       ،    وان كان ذلك بالتصرف يف ملك نفسه       ال يضر به متعمداً   

  .ملوارد يف امثال هذه ا7 اقتضته املصلحة امللزمة اليت رآها االمام والئياً
 يف ذيل احلديث هو مـا  7ميكن ان يفترض ان مورد كالم االمام نه  ا  :الوجه الثاين 

تقـدير   علـٰى    وبذلك يتجه النهي عن اهلدم واالمر ببنائه       ،    حلق اجلار  اًاذا كان اجلدار مورد   
 إضـراراً   حينئٍذ اجلدارالن يف هدم )ر ال ضرر وال ضرا (      ب كما يتجه تعليل النهي    ،   املخالفة

  .باجلار الستلزامه سلب حقه
  وهذا ، باجلار إضراراً ومربر هذا االفتراض ان السائل فرض كون اهلدم

__________________  
  .٢٩٠٥٩و  ٢٩٠٥٦ ح ٤٠و  ٣٩ : ٢٣الوسائل  )١(
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ـ  لكي يصدق االضرار به عرفاً ـ راجلدا إٰىل ظاهر فيما اذا كان للجار حق بالنسبة     وال  ، ـ
واما قول   ،    لعدم انتفاعه جبدار الغري    ه حق فيه وامنا كان هدمه مستلزماً      يشمل ما اذا مل يكن ل     

بـل   ،    حلق الغري  عدم كون اجلدار متعلقاً    علٰى   فال يدل  ) هدمه إٰىل   لغري حاجة منه   ( السائل
هدمه  إٰىل   حيث يكون صاحب اجلدار حمتاجاً     ،   لعل املراد به اخراج صورة تعارض الضررين      

  . حلق اجلارمع كونه متعلقاً مثالً لضيق داره موجباً  للسقوط أوئالًآلكونه 
يف كتاب الـصلح     )١( وهذا الوجه يف توجيه الرواية يظهر من كالم لصاحب اجلواهر         

  .ملقاصدنقله عن احملقق الكركي يف جامع ا لكالم ذكره تأييداً

  : )٢( حديث قسمة العني املشتركة ـ ٥
 باسناده عن احلجاج بـن      لصنعاين منقوالً ا عبد الرزاق    رواه يف كرت العمال عن جامع     

  قال أخربين أبـو    ـ )قده(  وهو من رجال الصادقني كما يف كتاب الرجال للشيخ         ـ أرطأة
اشـققها   : فقال احدمها  ،   9النيب   إٰىل   ان خنلة كانت بني رجلني فاختصما فيها       : جعفر

  .)٣( ومان فيهايتقا اإلسالم وال ضرار يف  ال ضرر9فقال النيب  ، نصفني بيين وبينه
 وقـد ذكـره   )ر ال ضرر وال ضرا ( وفق قاعدة علٰى واحلكم املذكور يف الرواية جار 
  .فقهاؤنا مع تعليله ذه القاعدة ايضاً

__________________  
  .٢٦٨ / ٢٦جواهر الكالم  )١(
ا آثرنا التعرض هلا    نإإال   ةما وردت يف كتب العا    نمهذا احلديث وما بعده من األحاديث وإن مل ترد يف كتبنا وإ            )٢(

 مـضافاً  اإلسالم   استيفاًء ملا اطلعنا عليه من القضايا اليت ذكر قاعدة ال ضرر وال ضرار يف مواردها يف كتب علماء                 
  .ةتي اليت ستتضح من خالل البحوث اآلىخربعض الفوائد األإٰىل 

  .١٤٥٣٤ ح ٨٤٣ : ٥كرت العمال  )٣(



 ٦٩ ...................................................................................رواية قسمة العني املشتركة 

يف  : 7 عبـد اهللا      املروي يف الكايف عـن ايب      وقد ورد ما مياثله يف صحيح الغنوي      
فجاء واشرك فيـه رجـالً       ،   يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم     رجل شهد بعرياً مريضاً وهو    

فقال لصاحب الدرمهني خذ     ،    ان البعري برئ فبلغ مثنه دنانري      فقضٰى ،   بدرمهني بالرأس واجللد  
عطـي  ه ذلك هذا الضرار وقد أُ      ليس ل  7قال اريد الرأس واجللد فقال       فأٰىب   مخس ما بلغ  

  .)١( عطي اخلمسحقه اذا أُ
وهذه الرواية متاثل رواية احلجاج بن أرطأة اال ان املذكور فيها جمرد تطبيق كـربى ال                

ولعل ذلك ملعلوميتها واشتهارها فاستغىن االمام       ،   اًموردمها من دون ذكرها صرحي     علٰى   ضرر
  . عن ذكرها7

 ،   للبحث واالشكال يف كلمات مجع من الفقهاء       اًوقد وقعت صحيحة الغنوي موضع    
ولعل االظهر يف    ،   وافىت مبضموا مجاعة منهم كاحملقق يف الشرائع والشهيد االول يف الدروس          

ان الرجل قد اشترك     مبعٰىن    ) بدرمهني بالرأس واجللد   اشرك فيه رجالً   ( معناها ان يكون قوله   
وكـان هـذا     ،    بعد النحر يف الرأس واجللد     يف البعري بنسبة اخلمس واشترط ان يكون نصيبه       

صورة استمرار املرض وعدم برء البعري مما ال مناص معه من حنره فلما برئ               إٰىل   الشرط ناظراً 
البعري انتفى موضوع الشرط املذكور فلم يكن يستحق اال مخس البعري نفسه وذلـك وجـه                

  .احلكم يف الرواية

   :حديث عذق ايب لبابة ـ ٦
كان اليب لبابة عذق يف حـائط   : قال ، املراسيل عن واسع بن حبان يف رواه ابو داود  

 وأخرجه عين  ،   عذقك فانا اعطيك مثله يف حائطي      إٰىل   فقال انك تطاً حائطي    ،   رجل فكلمه 
  9فكلم النيب  ، عليهفأٰىب 

__________________  
  .٤ ح ٢٩٣ : ٥الكايف  )١(
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فقال مـا    ،   الك واكفف عن صاحبك ما يكره     م إٰىل   فقال يا ابا لبابة خذ مثل عذقك فحزها       
مث اضرب فوق ذلك جبدار فانه ال        ،   حائطه إٰىل   فقال اذهب فاخرج له مثل عذقه      ،   انا بفاعل 
  .)١( وال ضرار اإلسالم ضرر يف

  .وهذه القضية تشبه قضية مسرة بن جندب مع الرجل األنصاري

   : الطريق املسلوك حديث جعل اخلشبة يف حائط اجلار وحدـ ٧
عن ابن   ،   عن عكرمة  ،   عن معمر عن جابر    ،   الصنعاين يف املصنف   عبد الرزاق    اورده

وللرجل ان جيعل خشبة يف حائط       ) ال ضرر وال ضرار    (  :9قال قال رسول اهللا      ،   عباس
  .)٢( جاره والطريق سبعة اذرع

يهقي وكذا الطرباين والب  ،   أيضاً   ورواه امحد بن حنبل يف مسنده باسناده عن ابن عباس         
لكن مـع    ،    ويف سنن الدارقطين حكى اجلمل الثالث بطريقه عن ابن عباس          .)٣( وابن ماجة 
  .)٤( خرينيعن اجلملتني اُأل ) ال ضرر وال ضرار ( تأخري مجلة

       ال ضرر وال ضـرورة      (  :قالنه  ا  ، 9 كما روى باسناده عن ايب هريرة عن النيب
  .)٥( ) حائطه علٰى وال مينعن احدكم جاره أن يضع خشبة

 حنـو  علـٰى    9ولكن ظهور هذا احلديث يف تعاقب اجلمل الثالث يف كالم النيب            
الكلية للحكمني املـذكورين يف اجلملـتني        الكربٰى   مبرتلة ) ال ضرر وال ضرار    ( يكون قوله 

الث ليست صيغة واضـحة  فان صيغة احلديث يف اجلمع بني اجلمل الث  ،   االخريني غري واضح  
  يف ان النيب

__________________  
  . يف اإلضرار٧١ باب ٢ ح ٢٠٧ : ملراسيل مع االسانيد أليب داودا )١(
  .٩٥١٩ ح ٦١ : ٤العمال  كرت )٢(
  .٢٢٨ : ٤وسنن الدارقطين  ، ٧٨٤ : ٢ ابن ماجة سننو ، ٣١٣ : ١الحظ مسند أمحد ) ٤ ـ ٣(
   .٨٢٢ : ٤سنن الدارقطين  )٥(



 ٧١ ...........................................................................حديث جعل اخلشبة يف حائط اجلار 

مورد جعل اخلشبة يف حائط اجلـار       لٰى   ع ، ) ال ضرر وال ضرار    (  كان بصدد تطبيق   9
والفرق التعبريي بني الصيغة املستعملة يف هـذا احلـديث والـصيغة             .وحد الطريق املسلوك  

بكذا  قضٰى   فان الوارد فيهما هكذا    ،   املستعملة يف حديثي الشفعة ومنع فضل املاء شاسع جداً        
رتباط بني القضاء والقول واما      يف اال  عرفاً ظاهراً   مما يكون  ) ال ضرر وال ضرار    ( وكذا وقال 

وال ميـنعن    ( وقوله ) ال ضرر وال ضرار    ( يف املقام فال ظهور للحديث يف االرتباط بني قوله        
  . )اخل ... أحدكم

اصـحاب   علـٰى    والشافعي يف كتاب االم يف مقام الرد       ،   ويظهر من مالك يف املوطأ    
حلكمـه   ذيالً   اه صدراً أو  تقلة ومل يعد  رواية مس  ) ال ضرر وال ضرار    ( مالك اما اعتربا قوله   

  .)١(  فالحظ.ويه عن منع اجلار عن ذلك ، جعل اخلشبة يف حائط اجلار  جبواز9

   : حديث مشارب النخلـ ٨
ان  : عن ثعلبة ابن ايب مالك     ،   اورده يف كرت العمال عن أيب نعيم عن صفوان بن سليم          

يف مشارب النخل    قضٰى    :9اهللا  وان رسول    ) ال ضرر وال ضرار    (  قال 9رسول اهللا   
 إٰىل مث يسرح املـاء  ، الكفني إٰىل يشرب االعلى ويروي املاء حٰىت االسفل علٰى  بالسيل االعلى 
  .)٢( تنقضي احلوائط ويغين املاء حٰىت االسفل وكذلك

وبـني   ) ال ضرر وال ضـرار     ( 9وهذا احلديت ال ظهور له يف االرتباط بني قوله          
  . فيه9مع تكرار ذكره  سيما وال ، يلقضائه يف مشارب النخ

__________________  
  .٢٣٠ : ٧واألم  ، ٧٤٥ : ٢موطأ مالك  )١(
  .٩١٦٧ ح ٩١٩ : ٣كرت العمال  )٢(
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ال ضـرر وال    (      ب  يف مشارب النخيل من دون تعقبه أو تقدمـه         9وروي قضاؤه   
  .يف مجلة من مصادر اخلاصة والعامة ) ضرار

   :عن ثالثة اشخاص هم )١( صادرهماما اخلاصة فقد ورد يف م
  .)٢( عقبة بن خالد واورد حديثه الكليين وينقله عنه الشيخ ـ ١
غياث بن ابراهيم وقد ورد حديثه بطريقني يف الكايف ونقله الشيخ باسناده عـن         ـ ٢
 كما رواه الصدوق يف الفقيه بسنده      ـ  أيضاً اخذه من الكايف  نه  ا والظاهر ـ  حممد امحد بن 

  .ثغياإٰىل 
وقد اورد حديثه الكليين باسناده اليه       ـ وهو عامي املذهب   ـ حفص بن غياث   ـ ٣

  .)قده( ورواه عنه الشيخ
منـهم عبـادة بـن       ،   واما العامة فقد روى ذلك مجع منهم يف مصادرهم عن مجع          

  .)٣( الصامت
ل يف ذكر القضايا الـيت تـضمنت        ول من الفصل األَ   وهذا متام الكالم يف البحث األَ     

وقد عرفت اا    ،   مواردها يف كتب اخلاصة والعامة     علٰى    )ال ضرر وال ضرار    ( يق كربى تطب
  .املروية يف كتب االمامية األوٰىل مثان قضايا وعمدا القضايا الثالث

* * *  
  . )ال ضرر وال ضرار ( يف حتقيق لفظ حديث  :البحث الثاين

 علـٰى    (واخرى يف زيـادة    ،   رهخآيف  )  اإلسالم   يف ( ويقع الكالم فيه تارة يف زيادة     
   ثبوت القسم الثاين من احلديث أيوثالثة يف ،  عنهبدالً ) مؤمن

__________________  
  .٣٢٢٦٣ / ٤٢٠ : ٢٥الوسائل  )١(
  .٩١١٧ ح ٩٠٣ : ٣كرت العمال  ، ٣٢٦ : ٥د مسند أمح )٢(
  .٦٢ ح ١٤٠التهذيب  ، ٦ ح ٢٧٨ : ٥ يفالكا )٣(



 ٧٣ ................................................................................ار حتقيق لفظ ال ضرر وال ضر 

ال  ( تقدير ثبوته هل هو ذه الصيغة أو بصيغة اخـرى مثـل           علٰى   وانه،   ) ال ضرار  ( قوله
   : فالكالم يف مقامات؟  )ال ضرورة ( أو ) اضرار

  .خر احلديثآيف )  اإلسالم يف ( يف حتقيق زيادة  :املقام االول
 ،  البحث عنه تارة من حيث وجود هذه الزيادة يف املصادر احلديثيـة وغريهـا             ويقع  

   :عدمه فهنا امرانواخرى يف اعتبارها و
ال  ( يف حتقيق وجود هذه الزيادة يف املصادر اليت تعرضت لذكر حديث            :االمر االول 
  . )ضرر وال ضرار
ان هذه الزيادة غري ثابتة يف شيء من كتب العامـة            )قده( شيخ الشريعة  العالّمة   ادعى

  ؟ ين جاء امن ا إنه وال يدرى،  األثري واخلاصة عدا النهاية يف غريب احلديث البن
مـن غـري     ) ال ضرر وال ضرار    ( ان الثابت يف روايات العامة هو قوله      :  1 )١( قال

فقد تفحصت يف كتبهم وتتبعت يف صحاحهم ومـسانيدهم         ،  )  اإلسالم   يف ( تعقيب قوله 
 وعن عبادة بن الصامت    ،   فلم اجد رواية يف طرقهم اال عن ابن عباس         ،   اً اكيد وغريها فحصاً 

 يف النهاية ذه الزيادة    األثري   وال ادري من اين جاء ابن      ،   يا من غري هذه الزيادة    وكالمها رو ،  
 ،  النقيصة واحلكم بوجودها   علٰى   الزيادة تقدم   وليس املقام من مصاديق القاعدة السابقة من      ،  

فاا فيما اذا ثبتت الزيادة بطريق معترب ال يف غريه ممامل يثبت أو ثبت خالفهـا أو ارسـلها                   
فال ميكن االحتجاج مبثل هذه الزيادة اليت لو مل يدع اجلزم خبطئها فغاية مـا                ،    أو اثنان  واحد

  .حكم ديين وفرع فقهي علٰى ال يعلم حال مراسيله ممن فيه االرسال
  متهم املتبحر املاهروناهيك يف املقام ان عالّ:  )قده( واضاف

__________________  
  .٧ : رسالة ال ضرر )١(
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مـا  نه  ا وقيل ،   ويعدونه جمدد املائة التاسعة    ،   ي جتاوزت تصانيفه عن مخسمائة    السيوطي الذ 
يف  ) مجع اجلوامع  ( صنف كتابه  ،   السيوطي إال   بلغ احد درجة االجتهاد بعد االئمة االربعة      

 ،  ومجع فيه مجيع كتب احلديث من الصحاح وغريها كصحيحي البخاري ومسلم           ،   احلديث
وموطأ  ،   وصحيح ابن ماجة القزويين    ،   وسنن النسائي  ،   اودوسنن ابن د   ،   وصحيح الترمذي 

 ومـستدرك  ،   وصحيح ابن عوانـة    ،   وصحيح ابن خزمية   ،   ومسند أمحد بن حنبل    ،   مالك
وسنن سعيد بـن     ،   وصحيح الطرباين  ،   وصحيح ابن حبان   ،   ومنتقى ابن اجلارود  ،  احلاكم  
 ،  وسـنن الـدارقطين    ،   علـى ومسند أيب ي  ،   عبد الرزاق    وجامع ،   وابن ايب شيبة   ،   منصور

وغريها  ،   والكامل البن عدي   ،   وشعب االميان للبيهقي   ،   والصحاح املختارة للضياء املقدسي   
ال ضـرر وال     ( 9ومل ينقل يف هذا الكتاب اال قولـه          ،   رية ال نطيل بنقلها   ثمن كتب ك  

  . وذكر رواية امحد يف مسنده وابن ماجة يف صحيحه ؛فقط ) ضرار
، )  اإلسالم   يف ( وهذه كتب احاديث اهل السنة تراها خالية عن قوله         ( )قده( مث قال 

احلديث ونـستعني   معىن  علىونستشهد ا ، النقيصة على نقدمها حىت  فمن اين هذه الزيادة   
 فما اشتهر يف الكتب وتداولوه يف االستشهاد ا ليس علـى            ؟ ا يف بعض املقاصد والفروع    

  .ما ينبغي
االستفاضة مع هـذا     دعوى   ته يف كالم بعض املعاصرين من     واعجب من الكل ما رأي    

 احلاجة  انتهى موضعـ تواتر هذا احلديث مع هذه الزيادة     دعوى   احملققني إىل   واسناده ،   القيد
  .ـمن كالمه 

فيما ذكره من عدم وجود      سيما   عنه وال  تأخر ممن   واحد غري )قده( وقد تأثر مبا ذكره   
  .مة غري النهاية االثرييةالزيادة املذكورة يف مصادر العا



 ٧٥ ................................................................................ما ذكره العالمة شيخ الشريعة  

مع اضـافة    ) ال ضرر وال ضرار    ( حلديث )١( نقل الفقيه  علٰى   مل يطلع  1نه  ا ويبدو
  .واال ملا بالغ يف نفيها،  اإلسالم يف

  بالنفي البالغ الذي ذكره العالمة شـيخ الـشريعة         اًثرأت )٢( وقد شكك بعض االعاظم   
  أيضاً مل يثبت وجودها يف نقل الفقيه     نه  اقائالً    :يف اصل وجود هذه االضافة يف الفقيه       )قده(

قـد جـاء يف    ألنه  وذلك ،   الحتمال ان تكون الزيادة من قبل الكاتب       ،   حنو يطمئن به  علٰى  
فمن احملتمـل ان     ،   وال يزيده شراً   خرياً   فاالسالم يزيد املسلم  ،   ) ال ضرر  ( الفقيه بعد ذكر  

 ،  كما يقع ذلك كثرياً    ،   لته عن كتابتها اوالً    لغف اًمكرر ) فاالسالم ( الناسخ قد كتب كلمة   
فـصححه  ،  )  اإلسـالم    يف ( حتريف األوٰىل    )فاالسالم ( عنه ان  تأخر   مث تصور بعض من   

، )  اإلسـالم    ضرار يف  ضرر وال    ال ( فتحقق بذلك ،   ) يف(      ب  مبدالً للفاء   قياسياً تصحيحاً
وتـصحيح قياسـي    ،  خـاطئ اوالً تكرار : فكان وجود هذه الزيادة يف الفقيه وليد عملني     

  .منشأه ثانياً إٰىل للتكرار دون التنبه
يف آخـر   )  اإلسـالم    يف ( هذا غاية ما ميكن ان يقال يف التشكيك يف ثبوت زيـادة           

  .احلديث
   :ويف جمموع ما ذكر مالحظات

 ( من حصر راوي حـديث    )قده( ان ما ذكره العالمة شيخ الشريعة      : األوٰىل   املالحظة
لـيس   ،   وعبادة بن الـصامت    ،   يف شخصني ابن عباس    ،   لدى العامة  )  ضرار ال ضرر وال  

   :وتوضيح احلال ، بصحيح
  . ومسنداًمرسالً : حنوين علٰى ان هذا احلديث قد ورد يف كتب العامة
   ،عن عمرو بن حيىي املازين،  )٣( اما املرسل فقد ورد يف موطأ مالك

__________________  
  .٧٧٧ ح ٢٤٣ : ٤الفقيه  )١(
  .٢٥ : رسالة ال ضرر لإلمام اخلميين )٢(
  .٧٤٥  :٢املوطأ  )٣(
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 ـيف جامع الصنعاين   أيضاً وورد،  ) ال ضرر وال ضرار (  قال9ان رسول اهللا  : عن ابيه
جعفر ان   أخربين ابو  ،   عن احلجاج بن أرطأة    ،   عن ابن اليميين   ـ )١( ما يف كرت العمال   علٰى  

 فقال احدمها اشققها نصفني بيين وبينـه  9النيب   إٰىل   ا فيها خنلة كانت بني رجلني فاختصم    
 اصول العامة من عـد     علٰى    مبين  هذا احلديث مرسالً    وعد ـ ) ال ضرر  ( 9فقال النيب   

وان كانـت    ،    من غري ذكر الوسائط من قسم املراسيل       9 عن النيب    :روايات ائمتنا   
  .عندنا من املسانيد

 يف كثري من الكتب الفقهية واللغوية       مرسالً )  ضرر ال ( وعلى اي تقدير فقد ورد نقل     
  .عرض ذلك ان شاء اهللا تعاىل سيأيت  كماـتارة مع الزيادة واخرى بدوا 

   :وأما املسند فقد نقل عن مجلة من الصحابة يبلغ عددهم مثانية أو تسعة رواة وهم
   : وقد نقل حديثه يف مصادر. ابن عباس ـ١

عن ابن عباس    ،   رواه باسناده عن جابر اجلعفي عن عكرمة      :  )٢( سنن ابن ماجة    :منها
  . )ضرار ضرر وال ال (  :9قال قال رسول اهللا 

عن جابر اجلعفـي كمـا       ،   الرزاق الصنعاين رواه عن معمر     لعبد )٣( املصنف  :ومنها
  .تقدم

   ،الرزاق بنفس السند املذكور رواه عن عبد،  )٤( مسند امحد  :ومنها
__________________  

  .١٤٥٣٤ ح ٨٤٣ : ٥كرت العمال  )١(
  .٣٤١ ح ٧٨٤ : ٢سنن ابن ماجة  )٢(
  .٣٨٤ : ٤كما يف نصب الراية  )٣(
  .٣١٣٣ / ١مسند أمحد بن حنبل  )٤(



 ٧٧ ....................................................................من الصحابة ) ال ضرر ( من روٰى حديث 

  . )ال ضرر وال اضرار ( ولكن بلفظ
عن ابـن    ،   رواه باسناده عن داود بن احلصني عن عكرمة        )١( سنن الدارقطين   :ومنها
  . )ر وال اضرارال ضر ( عباس بلفظ
عـن   ،   عن ابن ايب شـيبة     ـ )٢( ما يف نصب الراية    علٰى   ـ املعجم للطرباين   :ومنها

  .عن مساك عن عكرمة ، عن زائدة ، معاوية بن عمرو
   :وقد ورد حديثه يف مصادر . ابو سعيد اخلدريـ ٢

عن  ،   هعن ابي  ،   رواه باسناده عن عمرو بن حيىي املازين      :  )٣( املستدرك للحاكم   :منها
من ضـار ضـاره اهللا       ـ ال ضرر وال ضرار    (  قال 9أن رسول اهللا     : ايب سعيد اخلدري  

شرط مـسلم   علٰى   هذا حديث صحيح االسناد    ( : احلاكم   قال،   ) ومن شاق شاق اهللا عليه    
  .ومل يتعقبه الذهيب يف تلخيص املستدرك ) ومل خيرجاه

ال ضـرر وال   ( ولكن بلفـظ  ، رواه باسناده عن املازين )٤( سنن الدارقطين   :ومنـها 
  . )اضرار

  .ـ )٥( ما حكي عنه علٰى  ـالتمهيد يف شرح املوطأ البن عبدالرب  :ومنها
  .)٦( سنن البيهقي  :ومنها

مـا   علٰى   ـ داود يف املراسيل عن واسع بن حبان عنه        نقل حديثه ابو   . ابو لبابة  ـ ٣
   )اسعو (  ونص احلديث قالـ )٧( ذكره الزيلعي يف نصب الراية
__________________  

  .٨٤ ح ٢٨ : ٤سنن الدارقطين  )١(
  .٣٨٤ / ٤نصب الراية  )٢(
  .٥٧ / ٢الصحيحني  علٰى املستدرك )٣(
  .٨٥ ح ٢٢٨ : ٤سنن الدارقطين  )٤(
  .٢٨٥ / ٤الحظ نصب الراية  )٥(
  .١٥٧ : ٦سنن البيهقي  )٦(
  .٣٨٥ / ٤نصب الراية  )٧(
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نـا  أف ،   عـذقك  إٰىل   فقال انك تطأ حـائطي     ،    فكلمه كان اليب لبابة عذق يف حائط رجل      
 فقال يا ابا لبابة خذ مثـل  9 النيب عليه فكلم  فأٰىب   واخرجه عين  ،   اعطيك مثله يف حائطي   

فقال ما انا بفاعل فقال اذهـب        ،   واكفف عن صاحبك ما يكره     ،   مالك إٰىل   عذقك فحزها 
وال  اإلسـالم  فانه ال ضرر يف ( مث اضرب فوق ذلك جبدار ،  حائطه إٰىل   فأخرج له مثل عذقه   

  . )ضرار
 ،  عن ابيه  ،   باسناده عن ابن عطاء    )١(  أورد حديثه الدارقطين يف سننه     .ابو هريرة  ـ ٤

وال مينعن احدكم جاره أن يضع       ) رةوال ضرر وال ضر    (  قال 9 أن النيب  : عن ايب هريرة  
  .حائطه علٰى خشبة

 باسـناده   ـ )٢( ما يف كرت العمال   لٰى   ع ـ  اورد حديئه ابونعيم   .ثعلبة بن مالك   ـ ٥
  ونقلـه  . )ال ضرر وال ضرار    (  قال 9أن رسول اهللا     : عن ثعلبة  ،   عن صفوان بن سليم   

  .صفوان عن ثعلبة إٰىل  بسندهـ )٣( ما حكاه الزيلعي علٰى ـ الطرباين يف معجمهأيضاً 
 حكـاه   ما علٰى   ـ  روى حديثه الطرباين يف معجمه االوسط      . جابر بن عبداهللا   ـ ٦

 ،   باسناده عن واسع بن حبـان      ـ )٥( واهليثمي يف جممع الزوائد   ،   )٤( الزيلعي يف نصب الراية   
  .) اإلسالم ال ضرر وال ضرار يف ( 9قال قال رسول اهللا ،  عبد اهللا عن جابر بن

   ،باسناده عن عمرة )٦(  نقل حديثها الدارقطين يف سننه.شةئعا ـ ٧
__________________  

  .٨٦ ح ٢٢٨ : ٤دارقطين سنن ال )١(
  .٩١٦٧ ح ٩١٩ : ٣كرت العمال  )٢(
  .٣٨٦ / ٤نصب الراية  )٣(
  .٣٨٥ / ٤نصب الراية  )٤(
  .١١٠ / ٤جممع الزوائد  )٥(
  .٨٣ ح ٢٢٧ : ٤سنن الدارقطين  )٦(



 ٧٩ ....................................................................................) ال ضرر ( رواه حديث 

يف معجمـه    أيـضاً    ورواه الطـرباين   ) ال ضرر وال ضرار    (  قال 9عن عائشة عن النيب     
بطريقني عن نافع بن مالك عن القاسم        ـ )١( لراية وجممع الزوائد   كما يف نصب ا    ـ االوسط

واما الثاين فنقله اهليثمـي ـذا        ) ال ضرر وال ضرار    ( عن عائشة احدمها بلفظ   ،   حممد   بن
  . )ال ضرر وال ضرار ( ولكن نقله الزيلعي بلفظ أيضاً اللفظ

ثـه يف عـدة   وقد ورد حدي ـ أشهر رواة احلديث  وهوـ . عبادة بن الصامت  ـ ٨
   :مصادر

عن جد أبيـه     ،   موسى بن عقبة بن الوليد بن عبادة       إٰىل   سنن ابن ماجة بطريقه     :منها
  .)٢( أن ال ضرر وال ضرار قضٰى 9أن رسول اهللا  : عبادة بن الصامت

  .ـ )٣( ما يف كرت العمال علٰى ـ صحيح أيب عوانة  :ومنها
  .ـ )٤( أيضاً رت العمالما يف ك علٰى ـ املعجم الكبري للطرباين  :ومنها
  .)٥( سنن البيهقي  :ومنها
  .)٦( مسند امحد بن حنبل  :ومنها

مروية عن االمام    ،   7واذا اعتربنا الرواية املذكورة يف جامع الصنعاىن عن أيب جعفر           
فسوف  ـ  فامنا ينقله عن آبائه    9  عن النيب  7باعتبار ان ما ينقله      ـ 7أمري املؤمنني   
  تكون رواة

__________________  
  .١٠٣٧ ح ٢٣ : ٢املعجم األوسط  ، ١١٠ : ٤وجممع الزوائد  ، ٢٨٦ : ٤نصب الراية  )١(
  .٢٣٤٠ / ٧٨٤ : ٢سنن ابن ماجة  )٢(
  .٩٤٩٨ ح ٥٩ : ٤كرت العمال  )٣(
  . الطبعة القدمية٢٠٩ / ٣كرت العمال  )٤(
  .١٥٧ : ٦سنن البيهقي  )٥(
  .٣٢٦ : ٥مسند أمحد بن حنبل  )٦(
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  .سعةاحلديث ت
   :ومبا ذكرنا يتضح

لكي يقال يف بيان عدم      ،    بالنقل املسند يف كتبهم    ان نقل احلديث ليس حمصوراً      :اوالً
وروايتـهما ال تتـضمن      ،   مل يروه اال ابن عباس وعبادة     نه  ا وجود احلديث مع الزيادة فيها    

 دفال ب  ،   ما مر   علىٰ  ذلك فعالً  تكما ثب  ،   الزيادة ؛ اذ ميكن ثبوت الزيادة يف املنقول مرسالً        
  . مع الزيادة لكي يتم البيان املذكور ومسنداًمن نفي ثبوت احلديث مرسالً

 ،  ان الراوي للحديث ال ينحصر بابن عباس وعبادة بل له رواة كثريون غريمها              :وثانياً
  .نعم مها اشهر من نقل احلديث لورود روايتهما يف مجلة وافرة من مصادرهم

بل له مـصادر     ،   ديث ال ينحصر بسنن ابن ماجة ومسند امحد       ان مصدر احل    :وثالثاً
   واالوسـط   ،   واملعجم الكبري  ،   وسنن الدارقطين  لعبد الرزاق    فاخرى كاملوطأ ملالك واملصن

  . بعضهاوغريها مما تقدمت االشارة إٰىل ، وسنن البيهقي ، واملستدرك للحاكم ، للطرباين
يف نقل هـذه     األثري   ن عدم معلومية مصدر ابن    م )قده( ان ما ذكره   : الثانية   واملالحظة

 ( فان مصدره يف ذلك واضح من نفس كتابه وهو كتـاب           ،   الزيادة يف النهاية ليس يف حمله     
اهلروي صاحب أيب منـصور االزهـري        حممد   اليب عبيد امحد بن    ) غريب احلديث والقرآن  

  .٤٠١اللغوي املتوىف سنة 
   :وتوضيح ذلك

قد مجع يف كتابه هذا بني كتـاب         ـ )١(  يف مقدمة النهاية   كما صرح  ـ  األثري ان ابن 
  بن ايب بكر االصفهاين حممد ويني كتاب أيب موسى ، اهلروي

__________________  
  .٨١ : ٣لنهاية ا )١(



 ٨١ ..........................................................رواية كلمة ـ يف االسالم ـ يف كتب العامة واخلاصة 

وقد جعل ملا اخذه من كل منـهما         ،   ذلك ما تيسر له    علٰى   واضاف هو ،   ٥٨١املتوىف سنة   
 وما اضافه عليهما جعله مهمـالً     ،   ) س ( وعالمة الئاين )     ه ( ولفكانت عالمة األَ   ،   عالمة

 مقرون بالعالمـة   اإلسالم   وكالمه املتضمن لشرح حديث ال ضرر وال ضرار يف         ،   بال عالمة 
  .اهلروي مأخوذ من كتاب أيب عبيدنه أ فيعلم، األوٰىل 

 كالمـه كما جـاء يف  ـ  األثري  ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن  :املالحظة الثالثة
   : حيث قالـ )قده(

الا توجد يف مجلـة مـن كتـب          ،   ليس بصحيح )  األثري   وامنا توجد يف اية ابن    ( 
  .احلديث والفقه واللغة وغريها

 فتوجد يف مصادر العامة يف عدة كتب علم بعضها مما سـبق  ) كتب احلديث  ( اما يف 
   :ويف ضمن ثالث روايات.. 

  .راسيل ايب داودرواية ايب لبابة املروية يف م ـ ١
  .املروية يف املعجم االوسط للطرباين عبد اهللا رواية جابر بن ـ ٢
  . املروية يف املصنف لعبد الرزاق الصنعاين7رواية أيب جعفر  ـ ٣

   :واما يف مصادرنا فيوجد احلديث مع الزيادة يف كتابني
  .الفقيه كما مر نقله عنه : احدمها
 مجهور االحسائي الذي نقل احلديث عـن الـشهيد          عوايل الآليل البن أيب     :وثانيهما

نه أ أحد رواة العامة مما يظهر منه      يف بعض مصنفاته عن أيب سعيد اخلدري وهو        ) ره ( األول
قد أخذه من مصادرهم     أيضاً   )قده( نقل احلديث من مصادرهم وال يبعد أن يكون الصدوق        

 مرويـة   ٰى بعدة أحاديث اخر   روناًمق ،    العامة ذكر احلديث يف مقام االحتجاج علىٰ     نه  أ كما
  .من طرقهم

   :فيوجد يف مجلة من كتب فقه العامة ) كتب الفقه ( وأما يف
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 إٰىل  وأما الـذي يرجـع     ( للكاساين احلنفي قال يف كالم له      )١( بدائع الصنائع   :منها
ال ال ضـرر و    ( 9ى عليه لقولـه     ى فيه فهو ان ال يكون من التصرفات الضارة باملولَّ         املولَّ

  .) اإلسالم ضرار يف
فاذا كان تقدمي الغرباء     ( للسرخسي احلنفي حيث قال يف كالم له       )٢( املبسوط  :ومنها

اإلسالم ال ضرر وال ضرار يف ( 9بقوله  عمالً منازهلم علٰى مهميضر باهل املصر قد (.  
م والضرر حرا  ( احلنفية حيث قال يف كالم له      متأخري   لبعض )٣( شرح اخلراج   :ومنها

  .) اإلسالم ال ضرر وال ضرار يف : لقوله
حيث قال يف كالم     )٤( ككتاب البحر الزخار   أيضاً   ويوجد يف بعض كتب فقه الزيدية     

 ال ضـرر وال ضـرار يف   ( 9واذا باعه الراهن فباطل البطاله حق املرن وقد قـال       ( له
  .)اإلسالم 

 طوسي يف كتاب الـشفعة    كاخلالف للشيخ ال  أيضاً   اإلمامية   ويوجد يف مجلة من كتب    
  .)٦( مة يف خيار الغنبوالتذكرة للعالّ،  )٥(

وغريـب احلـديث     )٧( فيوجد يف ذيب اللغة لالزهـري     :  ) كتب اللغة  ( ا يف مأو
  ويف مجلة من )٩( واساس البالغة للزخمشري )٨( والقرآن اليب عبيد

__________________  
  .٢٦٥ : ٦بدائع الصنائع  )١(
  .٨١ / ١٦املبسوط  )٢(
  .١٢٠ / ٢الرتاج  )٣(
  .١١٩ / ٥ البحر الزخار )٤(
  .١٠٩ : ٢اخلالف  )٥(
  .٥٢٢ / ١تذكرة الفقهاء  )٦(
  .٤٥٧ / ١١ة ذيب اللغ )٧(
  .٨١ : ٣عن اية األثر  تقدم كما )٨(
  .٢٦٨أساس البالغة  )٩(



 ٨٣ .......................................................................إثبات كلمة ـ يف االسالم ـ يف الفقيه  

  .وغريه )١( القواميس اللغوية املتأخرة كلسان العرب
 موارد ذكر احلديث مع االضافة يف كتب الفريقني ولعل املتتبع           هذا ما اطلعنا عليه من    

  .جيد اكثر من ذلك
 يف ( من التشكيك يف وجود زيـادة      )٢( ان ما ذكره بعض االعاظم      :املالحظة الرابعة 

   :يف الفقيه حمل نظر من وجهني) اإلسالم 
غـريه مـن   أو  اساس التكـرار  علٰى ان جمرد امكان ختريج زيادة كلمة خطأً      :ولاَأل

د من قيام شـاهد     بل ال ب   ،   وقوع اخلطأ بالفعل   علٰى   مناشئ اخلطأ يف الكتابة ال يقوم حجة      
فان نسخ الكتـب     ،   ذلك بل بعض الشواهد يقتضي خالفه      علٰى   وال شاهد يف املقام    ،   عليه

قريب هذه االعصار وتوجد مجلة من       إٰىل   املشايخ من بدو تأليفها    علٰى   االربعة كانت مقروءة  
فيضعف مع ذلك ادعاء وقوع التحريف بالزيادة يف مرحلـة           ،   نسخ املقروءة عليهم بايدينا   ال

ان اجلوامع احلديثية اليت نقلت هذا احلديث        إٰىل    مضافاً  ، حيصل يف الكتابة  نه  ا القراءة وان سلم  
  ما نقلته مع تلك الزيادة كالوسائل وغريها ومل ينقل احتمال مـا ذكـر مـن                عن الفقيه ان
  .احه عن احد من حمشي الفقيه وشرالتصحيف

يف االحتجاج ذا احلـديث وجـود هـذه     )قده( كالم الصدوق  مقتضٰى   ان  :الثاين
العامة يف قوهلم ان املسلم ال يـرث         علٰى   فانه ذكر هذا احلديث يف سياق االحتجاج       ،   الزيادة
كمـا   ،   م بكفـرهم  الكفار املرياث عقوبة هل    علٰى   ان اهللا عزوجل امنا حرم    :  )٣( فقال الكافر
  وكيف صـار   !؟  جرم وعقوبة حيرم املرياث    املسلم فألي  فأما    ، القاتل عقوبة لقتله   علٰى   حرم

  ومع قوله عليه ، يزيد وال ينقص اإلسالم  :9 مع قول النيب !؟ يزيده شراًاإلسالم 
__________________  

  .٤٨٢ / ٤لسان العرب  )١(
  .٢٥ :  يف الرسائليناإلمام اخلمي )٢(
  .٧٧٨ ـ ٧٧٦ ح ٢٤٣ : ٤من ال حيضره الفقيه  )٣(
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 ،  وال يزيده شراً   خرياً   فاالسالم يزيد املسلم  )  اإلسالم   ال ضرر وال ضرار يف     (  :وآله السالم 
  .يعلو وال يعلى عليه اإلسالم  :ومع قوله عليه وآله السالم

ء ال  ان اسـالم املـر     علٰى   مبين ) ال ضرر وال ضرار    ( فيالحظ ان احتجاجه حبديث   
باالعتقاد  اإلسالم   ثبوت تلك الزيادة لكن مع تفسري      علٰى    يتوقّف وهذا ،    عليه يوجب ضرراً 

 ) قتل فالن يف دينـه     ( للتعليل كما يف قوهلم    ) يف ( دون نفس الدين وجعل كلمة     ،   بالدين
املرء باسالمه فلو فرضنا خلو احلديث عن الزيادة يف          علٰى   ال ضرر  إنه   فيكون مؤدى احلديث  

  . املذكورله مل ميكن االحتجاج به للمدعٰىذي
  .حمله يف الفقيه يف غري)  اإلسالم يف ( فظهر مبا ذكرناه ان التشكيك يف وجود زيادة

  .هذا متام الكالم يف حتقيق وجود هذه الزيادة يف املصادر احلديثية وغريها وعدمه
 ام ال  وجه معترب  علٰى   اخلربيف حتقيق اعتبار هذه الزيادة وهل اا ثابتة يف            :االمر الثاين 

  ؟
   :ول من ثبوا واعتبارها بوجوهوجهان بل قوالن وميكن االستدالل للوجه اَأل

ان حديث ال ضرر وال ضرار مع هذه االضافة مروي يف كتب احلديث               :ولالوجه األَ 
ـ         ذكرنه  ا حٰىت   للفريقني ومشهور يف السنة الفقهاء     ب ذا املنت يف كتب اللغة وذلك مما يوج
  .الوثوق بثبوت الزيادة وصحتها

   :ويرد عليه
يف مقـام     إالّ ـ  فيما اطلعنا عليه   ـ مل يذكر مع الزيادة يف كتب اصحابنا      نه  ا  :الًأو 

 أيـضاً   نقله من طرقنا   علٰى   فال يدل  ،   العامة من حيث وروده من طرقهم      علٰى   االحتجاج به 
  مروي من طرق الفريقني فيمكن الوثوقنه ا ليقال



 ٨٥ .........................................................................ثبوت كلمة ـ يف االسالم ـ وعدمه 

  .بصحته
مما ال   ،    من قبل الفقهاء واللغويني أو احملدثني      مع الزيادة مرسالً   اخلرب ان تكرار   :وثانياً

يوجب الوثوق به وإمنا الذي يوجب الوثوق به تعدد طرقه واختالفها ليزداد بذلك احتمـال               
  .مرتبة الوثوق واالطمئنان وهذا ما مل يتحقق يف املقام إٰىل يصل حٰىت صدوره

ان هذا احلديث مع الزيادة مروي يف الفقيـه بـصيغة جزميـة اي ان                : الوجه الئاين 
 ال ضرر   7ومع قوله    (  : بصورة اجلزم حيث قال    7املعصوم   إٰىل   اسنده )قده( الصدوق

 فانه وان مل    وإن كان النقل مرسالً    ،   وهو مما يستوجب االعتماد عليه    )  اإلسالم   وال ضرار يف  
 7املعصوم   إٰىل    اال ان ما نسبه    ـ  ذهب اليه مجع   ماك ـ )قده( تثبت حجية مجيع مراسيله   

  .سبيل اجلزم حجة ومعتمد عليهعلٰى 
 ،  مث عدل عنـه    )١( يف بعض دوراته االصولية    1 وهذا الوجه اعتمده السيد االستاذ    

ا صحته   ،   ه بان غاية ما يدل عليه هذا النحو من النقل هو صحة اخلرب عند الصدوق              وردوام
فان بعضهم قائل حبجية خـصوص خـرب         ،   ف املباين يف حجية اخلرب    عندنا فلم تثبت الختال   

قال بعضهم العدالة هي اظهار الشهادتني       حٰىت    ، العدالة من االختالف   معٰىن   العادل مع ما يف   
وبعضهم ال يرى جواز العمـل اال        ،   وبعضهم قائل حبجية خرب الثقة     ،   مع عدم ظهور الفسق   

كيـف   ، ة العلمية فمع وجود هذا االختالف يف حجية اخلرب    باخلرب املتواتر أو احملفوف بالقرين    
  .)٢( خرب مستلزماً حلجيته عند غريه علٰى يكون اعتماد أحد

__________________  
  .٣٢٢ : الدراسات )١(
  .٥٢٠ / ٢ األصول مصباح )٢(
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  .وميكن ان يناقش فيما افاده نقضاً وحالً
هـذا   تـأيت    يعتمدها رغم  1  فانه فبتوثيقات الرجاليني وتضعيفام   ) النقض ( اما

اـم يف   علـٰى  اذ ال شاهد ، وال موجب للتفريق بينها وبني ما حنن فيه      أيضاً   االحتمال فيها 
طريقة خاصة غري ما يعتمدوا يف مقـام نـسبة           علٰى   مقام جرح الرواة أوتعديلهم يعتمدون    

  .منهج واحد علٰى قامنيبل الظاهر ان اثبات املخرب به عندهم يف امل ، املعصوم إٰىل القول
 ،  وما يقال من كثرة الكتب املؤلفة يف الرجال املتضمنة الحوال الرواة مما مل يصل الينا              

بـل  ،  أيضاً نظريه يف كتب احلديث يأيت  ،فيحتمل استناد الرجاليني اليها يف اجلرح والتعديل      
ـ  ـ زمن الصدوق  إٰىل   7ان كتب احلديث املؤلفة من زمان االمام الصادق          ا فقـد يف     مم

  . أزيد بكثري مما صنف يف اجلرح والتعديلـاالعصار املتأخرة 
 خمتاره من حجية خرب الثقة     على    بناءً ـ )١( يف غري هذا املقام    1 واما احلل فبما ذكره   

فالقاعـدة االوليـة وان      ،    أو احلدس  اإلخبار هل هو احلس    منشأ   اذا مل يعلم ان   نه  ا  وهو ـ
تشمل االخبار  ان ادلة حجية خرب الثقة ال      إىل    نظراً ـ خباركانت تقتضي عدم حجية هذا اال     

فاذا احتمل ان اخلرب حدسي كانت الشبهة مصداقية وال يصح التمسك بالعـام يف        ،   احلدسية
هذه القاعدة وهو اصالة احلس الثابتة       على   اً حاكم اًثانوي أصالً   اال ان هناك   ،   الشبهة املصداقية 

نشأ من  نه  ا حجية خرب الثقة يف احلسيات فيما مل يعلم        على   ائمة فان سريم ق   ـ ببناء العقالء 
املخرب يف اخباره ال يوجب      مبعىن   ضوء هذا فيقال يف املقام ان جمرد عدم العلم         وعلى    ، احلدس

وال ريب يف أن احتمال ،  يف حقهاحلكم بعدم حجية خربه بعد وجود احتمال احلس  
__________________  

  .٤١:  ١ لالحظ معجم الرجا )١(



 ٨٧ .................................................................................التفريق بني مراسيل الصدوق   

  وجداناً  موجود ـ  ولو من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة          ـ حلس يف خرب الصدوق   ا
  .حجية خربه علٰى فيلزم البناء

هذا والصحيح يف اجلواب عن الوجه املذكور ما اوضحناه يف مبحث حجيـة اخلـرب               
  .الواحد
 من  دوعليه فال ب   ، ،    ةمن أن التحقيق هو حجية اخلرب املوثوق به دون خرب الثق            :الًوأ

 ،  وال يكفي جمرد وثوق املخرب بصحة خربه يف ذلك         ،   به حصول الوثوق عندنا بثبوت املخرب    
  .إذا مل يستوجب الوثوق لدينا

ثبوتـه فـال     علٰى   للخرب وجزمه به حجة    )قده( تصحيح الصدوق  لو كان    نها  :وثانيا
 ينبغي القـول حبجيـة مجيـع        بل ،   وجه لتخصيص ذلك مبراسيله اليت جاءت بصيغة جزمية       

اذا كان هـو     ،   بل مجيع ما ابتدأ فيه باسم شخص مل يذكر طريقه اليه يف املشيخة             ،   مراسيله
قـد   1نـه   ا والوجه يف ذلك   ،    من الثقات  ـ ان وجدت  ـ ومن يروي عنه من الوسائط    

ني ومل اقصد فيه قصد املصنف     (  :حيث قال  ،   شهد يف مقدمة كتابه بصحة مجيع ما رواه فيه        
حجـة  نه  ا فيت به واحكم بصحته واعتقد فيه     ايراد ما أُ   إٰىل   يف ايراد مجيع ما رووه بل قصدت      

   ضوء هذا فتفريقه بني الروايات      وعلى   .)١( ) ي تقدس ذكره وتعالت قدرته    فيما بيين وبني رب
أو يستعمل صـيغة     ،   وثالثة بالسؤال  ،   واخرى بالقول  ،   حيث يعرب تارة بالرواية    ،   يف التعبري 

 مـن   حذراً ،    من التفنن يف التعبري    اخل ليس اال ضرباً    ... وصيغة اهول اخرى   ،   املعلوم تارة 
  .اليه سند يف املشيخةن  مم واحد كما يشهد له اختالف تعبريه يف مورد راٍوالتكرار اململّ

 : مثالً   )٢( كأن يقال  ،   التفريق بني هذه التعابري    إىل   وذا يظهر بطالن كل مبىن يستند     
  مل الروايات اليت وردت يف الفقيهان اسانيد املشيخة ال تش

__________________  
  .٣ / ١الفقيه  حيضر من ال )١(
  .٢٠٣ / ٢ كتاب الصوم ـ مستند العروة الوثقٰى )٢(
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الن  ،   ر فيه بـصيغة الـسؤال     إا ال تشمل ما عب     : او يقال ،   ) روي ( بصيغة اهول اعين  
بطـالن   إىل    مضافاً او غري ذلك   ،   اسئلتهم إٰىل   روايات الرجال وليست   إىل   االسانيد امنا هي  

  .امثال هذه التفاصيل بوجوه اخرى تعرضنا هلا يف حمل آخر
 قد اورده الـصدوق     ـ  اإلسالم  اي ال ضرر وال ضرار يف      ـ ان هذا احلديث    :وثالثاً
وذكـر   ،   العامةعلى   يف مقام االحتجاج   تعاىل   تفصيله ان شاء اهللا   وسيأيت   سابقاً   كما ذكرنا 

 حينئٍذ  ألنه ، كان التعبري بظاهره جزمياً    احلديث يف هذا السياق ال يعين االعتراف بصحته ولو        
ذلك فال ميكن تصحيح هذا      وعلى   ) ...  فيما رويتموه  9مع قول النيب     ( يف قوة ان يقول   

  . املوارد بصيغة جزمية يف سائر7املعصوم  إٰىل احلديث وإن قلنا بصحة مراسيله املسندة
  .وبذلك كله يظهر عدم متامية الوجه املذكور

نـه  أ اال سنداً   ان هذا اخلرب مع هذه الزيادة وان كان ضعيفاً         : أن يقال   :الوجه الثالث 
 الفقيه والشيخ يف اخلالف     كالصدوق يف  ،   فه بعمل االصحاب به واعتمادهم عليه     عمنجرب ض 

  .مة يف التذكرة وغريهموالعالّ
  .ـ الكربى  بعد تسليمـ فيه يناقش وميكن ان

فإن اجلرب عند القائل به امنـا        ،   بان هذا املقدار ال يكفي يف جرب اخلرب الضعيف          :اوالً
  .ال مبجرد عمل البعض كما هو احلال يف املقام املشهور به يتم يف موارد عمل

 وال ضـرار يف    ال ضـرر   ( حديث على    أيضاً مل يظهر اعتماد هذا البعض    نه  ا  :اًوثاني
 ،  به علماؤنا يف املسائل اخلالفية من الروايات املروية بطرق العامة          يستدلّ   ن ما َأل،  ) إلسالم  ا

 ،  اخلصم مبا يعترف حبجيتـه     على   ليس من باب االعتماد عليها وامنا هو من باب االحتجاج         
  ونقل الرواية يف اخلالف



 ٨٩ .................................................................ضعف رواية الزيادة ال ينجرب بعمل االصحاب 

  .من هذا القبيل والتذكرة امنا هو
ن هذا الكتاب وان مل يكن قد وضـعه شـيخنا   َأليضاً  أبل االمركذلك يف نقل الفقيه    

قد تعرض لرد كالمهـم يف عـدة        نه  أ االّ ،   للمحاجة مع العامة يف الفروع     )قده( الصدوق
 اإلماميـة   وقد كان منهجه يف هذه املسائل نقل اخبار العامة اليت تؤيد رأي            ،   مسائل خالفية 

  .وتقوم حجة عليهم
 وهي اليت ذكر فيها حديث     ،   ث املسلم من الكافر   إر مسألة   وكانت من تلكم املسائل   

ان املـسلم ال يـرث       إٰىل   فقد ذهب اكثر العامة   )  اإلسالم   ال ضرر وال ضرار مع زيادة يف      ( 
ولكن الكافر ال يرث من املسلم وقد وافقهم يف ذلك           ،   يرثهنه  ا إٰىل    اإلمامية وذهب ،   الكافر

وعلـي بـن     ،   وحممد بن احلنفية   ،   ومعاوية،   معاذ إٰىل   ونسبوا ذلك ،   أيضاً   مجع من العامة  
 واسحاق ،   وحيىي بن معمر   ،   والنخعي ،   والشعيب ،   وعبداهللا بن معقل   ،   ومسروق ،   احلسني

ال يتوارث   ( 9وذكر الشوكاين يف نيل االوطار يف شرح قوله         ،   )١( وهو رواية عن عمر   ،  
وبه قـال االوزاعـي    ،  اخرىةمن اهل ملة كفري    ،   يةال يرث اهل ملة كفر    نه  ا  )اهل ملتني 

واالخرى هـي    اإلسالم   أن احدى امللتني هي    علٰى   ومحله اجلمهور  ،   ومالك وامحد واهلادوية  
  .)٢( الكفر وال خيفى بعد ذلك

مع تعقيبها بشيء من الشرح لكي       املسألة   وحنن ننقل فيما يلي عبارة الصدوق يف هذه       
ال يتوارث اهل ملتني واملـسلم       :  امللل باب مرياث اهل  « :  )قده( )٣( يتضح ما ذكرناه قال   

اليت هـي موضـع      األوٰىل   ويالحظ ان تعقيب اجلملة    »  والكافر ال يرث املسلم    يرث الكافر 
  بيان،  الثانية استدالل العامة باجلملة

__________________  
  .١٦٧ : ٧املغين  )١(
  .١٩٤ : ٦نيل األوطار  )٢(
  .٧٨٢ / ٢٤٤ : ٤الفقيه  )٣(
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 ذلك من بعـض     ن املراد هو نفي التوارث من الطرفني متخذاً       أهذا االستدالل ب  للجواب عن   
 قـال ال  7 عبـد اهللا    وهو خرب عبدالرمحن بن اعني عن ايب       ،   االخبار اليت نقلها بعد ذلك    

؛ ونفي التوارث ال يستلزم نفي اإلرث مـن أحـد           يتوارث اهل ملتني حنن نرثهم وال يرثونا      
  .الطرفني لآلخر
وذلك ان أصل احلكم يف اموال املشركني أـا يفء للمـسلمني وان              ( )قده( مث قال 

 إٰىل  واملقصود ذه العبارة بيـان أن رجـوع أمـواهلم          )١( ) املسلمني احق ا من املشركني    
 ، أن الذمة منعت عن استحالل امواهلم من قبل املسلمني  إال    ، وفق القاعدة  علٰى   املسلمني أمر 

  .العامة علٰى جاجاًوهذا نوع استحسان ذكره احت
 ،  الكفار املرياث عقوبة هلم بكفـرهم      علٰى   وان اهللا عز وجل امنا حرم      ) ( ره ( مث قال 

 مبالحظة مـا    ـ للحكم العلّة   وهذا من قبيل استنباط    )٢( ) القاتل عقوبة لقتله   علٰى   كما حرم 
  .سملنع تعميمه ملرياث املسلم من الكافر وهو من قبيل القيا ـ يشترك معه يف ذلك

 علـى   مبين أيضاً   وهذا )  جرم وعقوبة حيرم املرياث    ياملسلم فألَ  فأما    ()قده( مث قال 
ـ   ال حمالة  ـ فعل قبيح  على   استنباط ان موانع االرث امنا هي من قبيل العقاب          كالقتـل   ـ

ذكـر   أيضاً   وهذا نوع من االجتهاد بالرأي     ،   حلرمان املسلم من املرياث    معىن   فال ،   والكفر
  .العامةى  علاًاحتجاج

 اسـتبعاداً   وهذا االستبعاد إذا كان    ) يزيده شراً  اإلسالم   وكيف صار  ( )قده( مث ذكر 
توجيهه مبالحظة االخبار اليت     النظر عن     بغض ـ حلنه يظهر من    ماـ ك  للموضوع يف نفسه  
  .نوع من االجتهاد بالرأي أيضاً  فهوـ نقلها بعد ذلك
وهذا احد إدلة من قال      ) زيد وال ينقص  ي اإلسالم    (9مع قول النيب     ) ره ( مث قال 

  جزء من رواية ايب االسود بقولنا من العامة وهو
__________________  

  .٢٤٣ : ٤الفقيه ) ٢ و ١(



 ٩١ ..........................................................زيادة ـ يف االسالم ـ يف مقام االحتجاج علٰى العامة  

وقد اجاب عنـه   ، كتبهم كما سيجيء كثري من   وهي مروية يف   ،   بعد ذلك  )قده( اليت نقلها 
ه من االديـان وال تعلـق لـه         يفضل عن غري  نه  ا على   فتح الباري بانه حممول    حجر يف    ابن

  .باالرث
وقد مضى ختـريج هـذا      )  اإلسالم   ال ضرر وال ضرار يف     ( ومع قوله  )قده( مث ذكر 

 مـذهب  علـى    مل حيتج ذا احلديث   نه  ا  أيضاً  ويالحظ .احلديث ذا اللفظ من مصادرهم    
ولعـل   ،   فوالشيخ الطوسي يف اخلال    ،   السيد املرتضى يف االنتصار    املسألة   يف هذه اإلمامية  

وجعل  ،   االعتقاد بالدين  على   ) اإلسالم    (محل كلمة  علٰى   منشؤه أن مبىن االستدالل به هنا     
وهـذا خمـالف     ) املرء باسالمه  على   ال ضرر وال ضرار   (  املعىن   للتعليل ليكون  ) يف ( كلمة

للظرفية كما سيجيء توضيحه ان      ) يف ( الدين وكون  مبعٰىن    اإلسالم لظاهر احلديث من كون   
  .شاء اهللا تعاىل

وهذا اسـتنتاج مـن      ) اًوال يزيده شر   خرياً   فاالسالم يزيد املسلم   ) ( قد ( مث ذكره 
  . )ره ( كالم الصدوق نفسه وليس يف الروايات كما ظنه صاحب الوسائل فهو من اخلربين

 وهذا احلديث مـروي ،  ) يعلو وال يعلى عليه اإلسالم 7ومع قوله  ( )قده( مث قال 
 علـى   )٢( وقد استدل به يف نيل االوطار      )١( ق العامة رواه البخاري يف صحيحه     من طر أيضاً  

  .هذا القول
وهـذا تقريـب     ) والكفار مبرتلة املوتى ال حيجبـون وال يرثـون         ) ( ره ( مث ذكر 

  .للموضوع
وروي عن ايب االسود الدؤيل أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا             ( )قده( مث قال 

  فقال معاذ ، ودي مات وترك اخاً مسلماًيه : وقالوا ، اليه
__________________  

  . )فيه عن ابن عباس وباسقاط قوله عليه عن آخره ( ١٧ : ٢صحيح البخاري  )١(
  .١٩٣ : ٦نيل األوطار  )٢(
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 ) فورث املسلم من اخيه اليهـودي      ،   يزيد وال ينقص   اإلسالم    يقول 9مسعت رسول اهللا    
ونقلت عـن سـنن ايب      ،   )٢( واملستدرك للحاكم ،   )١(  امحد وهذه الرواية مذكورة يف مسند    

ان هـذه    علـٰى     (وقـال ،   )٤( وقد أوردها السيد املرتضى يف االنتصار     ،   )٣( داود والبيهقي 
ان رجـالً حدثـه ان       : حدثين ابو االسود الدؤيل    : االخبار معارضة مبا يرويه خمالفونا وقال     

ومنـه  ،   ) يزيد وال ينقص فورث املسلم    سالم   اإل  ( يقول 9معاذاً قال مسعت رسول اهللا      
إمنا نقل هـذا     )قده( وال اشكال يف ان الصدوق     ،   يظهر أن نقل ايب االسود عن معاذ مرسل       

ف يف الرد عليهم كالفضل بن      الّ ممن   أو من كتب بعض قدمائنا     ،   احلديث من مصادر العامة   
  .شاذان وغريه

)  اإلسـالم    ال ضرر وال ضرار يف     ( يثإمنا نقل حد   )قده( ان الصدوق  تقدم   فظهر مما 
   :وذلك لقرينتني ،  به عليهممن كتب العامة وأورده احتجاجاً

خالفيـة بيننـا     مـسألة    العامة يف  علٰى   نقل هذا اخلرب يف مقام االحتجاج     نه  ا  :وىلاُأل
  .وبينهم

لعامـة  امنا نقلها عن ا    ،   ان سائر الروايات اليت نقلها يف هذا املقطع من كالمه           :الثانية
بل ان سائر االدلة اليت ذكرها امنا هي من قبيـل االجتـهاد              ،   وال توجد يف شيء من كتبنا     

وقـد اسـتعملها يف   ،  اإلمامية مما ال حجية له لدى بالرأي من القياس واالستحسان وحنومها   
البحث  علٰى   امنا كان  ،   فهذا يكشف عن أن منهجه االستداليل يف هذا املوضع         ،   مقام االلزام 

   هذا السياق ذكر خرب مروي من طرقوال ينفع يف ،  العامة وفق مبادئهم واسسهممع
__________________  

  .٢٣٠ / ٥مسند أمحد بن حنبل  )١(
  .٣٤٥ : ٤الصحيحني  علٰى املستدرك )٢(
  .٢٩١٣ / ١٢٦ : ٣سنن أيب داود  )٣(
  .٣٠٤ : االنتصار )٤(



 ٩٣ ....................................................................................زيادة لفظ ـ علٰى مؤمن  

  .كما هو واضح ، االمامية
ال ضرر وال ضرار     ( قد أورد خرب   )قده( صل الوثوق بان الصدوق   فبهاتني القرينتني حي  

كما فعل مـن بعـده       ،   خالفية مسألة   من طرق العامة وامنا احتج به عليهم يف       )  اإلسالم   يف
  .كالشيخ الطوسي يف اخلالف والعالمة يف التذكرة

 دليلفال   ،   اجنبار احلديث مع الزيادة بعمل االصحاب      دعوٰى   وبذلك يظهر عدم متامية   
  .ثبوت هذه الزيادة واعتبارهاعلٰى 

إن هذه الزيـادة قـد       ،   يف آخر احلديث   ) املؤمن علٰى    (يف حتقيق زيادة    :املقام الثاين 
 ،  لكنها مل ترد يف معتربة ابن بكري       ،   عن زرارة يف قضية مسرة     ،   وردت يف رواية ابن مسكان    

من طـرق    ،   موارد نقل احلديث  كما مل ترد يف سائر       ،   اليت نقلت نفس القضية    ،   عن زرارة 
 كما ذهـب اليـه     ،   فهل تثبت هذه الزيادة يف احلديث برواية ابن مسكان         ،   اخلاصة والعامة 

  ؟ وآخرون )٢( ؟ كما اختاره احملقق النائيين وغريه أم ال )١( شيخ الشريعةالعالّمة 
   :االلتزام بامرين علٰى  يتوقّف هذه الزيادةوالقول بثبوت

  .واية ابن مسكان يف نفسهاحجية ر  :لواَأل
  .ما ال يتضمن تلك الزيادة علٰى ـ عد حجيتهاـ ب تقدميها  :الثاين

أن مرسلها   سيما   وال ،   فيشكل االلتزام به من جهة ان الرواية مرسلة         :لوا االمر األَ  مأ
ولكن مع ذلك فقد يقـال حبجيتـها الحـد     ،   الربقي الذي طعن عليه بالرواية عن الضعفاء      

   :وجهني
وذكـر هـذا    ، وجود الرواية يف الكايف فال يضرها االرسال بعد ذلك      :الوجه االول 

  ان اخلدشة ( قالنه ا وقد حكي عنه )٣( 1 احملقق النائيين
__________________  

  .١٥ر رسالة ال ضر )١(
  .١٩ : رسالة ال ضرر تقريرات احملقق النائيين) ٣ و ٢(
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 اعتمد أيضاً   شيخ الشريعة  العالّمة   ويبدو أن ،   )١(  )جزيف اسناد روايات الكايف من حرفة العا      
ولعل تأثره بالوجوه اليت ذكرها احملدث النوري يف خامتـة املـستدرك يف              ،   هذا الوجه علٰى  

  .تصحيح احاديث الكايف
ولكن تلك الوجوه ضعيفة ال ميكن االعتماد عليها كما اوضحنا ذلك يف بعض احباثنا              

  .الرجالية
ان يقال إن اصل هذه القضية اليت ذكرت يف رواية ابن مـسكان عـن                 :الوجه الثاين 

وبرواية أيب عبيدة    ،   7عن أيب جعفر     ،   عن زرارة  ،   برواية ابن بكري   أيضاً   زرارة قد ثبتت  
فمطابقة رواية ابن مسكان يف اصل القضية لتلك الـروايتني ممـا يوجـب    ،  أيضاً 7عنه  

  .الوثوق بصدورها
   :عليهويرد 

الًأو:  رواية ابن مسكان توافقها يف املـضمون مـع          علٰى    االعتماد إذا كان مبىنٰ  ه   إن
وال  ، موارد االتفاق فيما بينـها  علٰى فالالزم االقتصار يف ذلك    ،   رواييت ابن بكري وأيب عبيدة    

فإن قضية مسرة بنقل ابن بكري عن زرارة مل تتضمن           ،   موارد االختالف  إٰىل   ميكن التعدي عنها  
كما أا بنقـل أيب      ) ال ضرر وال ضرار    ( وان تضمنت أصل حديث    ) ؤمنم على    (زيادة

فكيف ميكن االلتزام باعتبار رواية ابن مـسكان يف مـورد        ،   عبيدة مل تتضمن اصل احلديث    
  !؟ االختالف بينها وبني تلك الروايتني بسبب التوافق بينها يف اصل القضية

وال ميكن توجيه عدم تضمنها هلا       ،   الزيادةإن رواية ابن بكري غري متضمنة هلذه          :وثانياً
 الن االختصار يف مثل ذلك      ـ حذف ملا خيل باملعىن حذفه    نه  أ مع ـ نه من باب االختصار   أب

 ، تعاىل   توضيحه إن شاء اهللا    سيأيت   ال يوافق اصول االختصار املعمولة يف باب الروايات كما        
  هذا فالقولوعلى 

__________________  
  .٨٧ : ١ معجم الرجال )١(



 ٩٥ .................................................................................ت رواية ابن مسكان عدم ثبو

ابـن   وهو خرب     ، مع منافاا مع مصدر اعتبارها     ،   باعتبار رواية ابن مسكان يف هذا املوضع      
إذا كان هناك خربان متعارضان يشتركان يف جزء        نه  ا  مرجعه إىلٰ  ألنّ ،   ا ال حمصل له   مم بكري

يـع   الثاين يكون حجة يف مجفإنّ،  اآلخر  وكان احدمها حجة يف نفسه دون      ،   من مضموما 
مث يتعارضان يف نقطة االختالف      ،   مضمونه مبالحظة اشتراكه مع االول يف جزء من مضمونه        

 بـبعض الوجـوه   ـ الذي اكتسب منه احلجيـة   ـاالول   علٰى ورمبا يتقدم الثاين ، بينهما
  . وهذا أمر ال ريب يف بطالنه!  ،واالعتبارات

 علٰى  يف نفسها لتكون حجة   ان رواية ابن مسكان مل يثبت اعتبارها         تقدم   فتحصل مما 
  .يف آخر احلديث ) مؤمن علٰى  (ثبوت زيادة
ـ  تقدير حجيتها علٰى ـ وهو تقدمي هذه الرواية املتضمنة للزيادة       :ا االمر الثاين  وأم  ـ

االصـل يف    مقتـضٰى    نأب : فرمبا حيتج له   ،   ما ال يتضمن الزيادة وهي رواية ابن بكري       علٰى  
الزائد واالخذ به واعتبار اخللـل يف مـورد          علٰى   يصة هو البناء  دوران االمربني الزيادة والنق   

  .النقص
   :الكالم يف ذلك يستدعي البحث يف مقامنيوحتقيق 
 مـسألة   يتـضمن نه   ال  ، يف ثبوت االصل املذكور وهو حبث مهم جداً         :لواملقام األَ 

الة كثرية الدوران يف الفقهسي.  
  .تقدير عدم ثبوت هذا االصل  علٰىفيما يقتضيه املوقف  :واملقام الثاين
القاعدة االولية هو اعمال قواعد املتعارضني من        مقتضٰى   فيالحظ ان   :لوأما املقام األَ  

كيفية النقل فيجـري     إٰىل   الن الدليلني هنا من قبيل املتعارضني بالنسبة       ،   الترجيح أو التساقط  
ايا يف اجلانبني فإن اقتـضت      فيهما القواعد العامة يف باب التعارض وهي تقتضي مالحظة املز         

الرجحان  كفاية    من القولني يف باب التعارض    علٰى   ـ رجحان احدمها أو أوجبت الوثوق به     
  يف الترجيح أو
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 سواءاً كان هو الزيادة أو النقيصة       ـ خذ باجلانب الراجح   أُ ـ اعتبار الوثوق كما هو املختار    
  .ويلصل اَألهذا حبسب اَأل .ماأي منه علٰى  تساقط الدليالن ومل ميكن االعتمادوإالّ

جانب النقيصة كقاعدة عامـة   علٰى األصل الثانوي املقتضي لتقدمي جانب الزيادةا  وأم
   :يف موارد دوران االمر بينهما ففي حقيقته احتماالن

  ال ـ أن يكون صغرى وتطبيقاً للقاعدة العامة للترجيح الصدوري         :لواالحتمال األَ 
وذلك بان يكون املقصود به      ـ عن تلك القاعدة   مستقالً   ب الزيادة ياً يرجح جان  عموضأصالً  

 حبيث توجب أقربية الزيادة    غالباً    أو التعبري عن وجود مزية نوعية قائمة يف طرف الزيادة دائماً         
يف فرض عدم رجحان طرف النقيـصة يف القيمـة االحتماليـة             ،   الصدور من النقيصة  إٰىل  

  .يادة ومل يؤخذ ا مل يرجح جانب الزوإالّ ، للصدور
  .تفسري القاعدة املذكورة ذا االحتمال فيمكن االستدالل عليها بوجهني علٰى اًبناءو

 احتمال الغفلة يف جانب الزيادة أبعد من احتماهلا يف جانب           أن يقال إنّ    :لوالوجه األَ 
ـ  ـ الذهول مبعٰىن   ـ ولعل وجه االبعدية أن الغفلة     ،   النقيصة فيلزم االخذ به    ا تتناسـب   إمن

مـشاهد   كما هو غري واقع  لترك شيء ثابت ال إلثبات شيء      سبباً   ن تكون حبسب طبيعتها ألَ  
  .وجداناً

   : عليهويرد
لريجح احتمال عدم الغفلة يف جانب الزيـادة        ،   مر ال يدور بني الغفلتني    بأن األَ   :الًأو 

خـرى  قيصة مناشئ أُ  فإن لكل من الزيادة والن     ،   احتمال عدم الغفلة يف جانب النقيصة     علٰى  
 للكالم  اساس أن الراوي يستفيد قيداً     على   فقد تتحقق الزيادة الجل النقل باملعىن      ،   غري ذلك 

وقـد تتحقـق    ، مل يستفده منها ألنه من القرائن احملتفة به حسب فهمه فيتبعه وال يثبته غريه   
  النقيصة



 ٩٧ .................................................................اصالة تقدمي جانب الزيادة علٰى جانب النقيصة  

د مـن   فال ب ،   مثالً   احترازياً ال   أو تصور كون القيد توضيحياً     ،   من جهة االختصار يف النقل    
  .ذلك ضوء علٰى مالحظة جمموع االحتماالت ودرجة كل احتمال حبد ذاته مث احلكم

ه لو فرض دوران االمر بني الغفلتني فإن أبعدية الغفلة يف جانب الزيـادة ال               بان  :وثانياً
كن قد حقق يف    الظن بوقوعها ول   مبعٰىن   احتمال الغفلة يف جانب النقيصة     أرجحية    إال تقتضي
 لعدم الـدليل  ،   اآلخر    علىٰ الظن يف تقدمي أحد املتعارضني     مبعٰىن   ال يكفي الرجحان  نه  ا حمله

 ،  الطـرفني  بأحد   بل العربة يف ذلك بالوثوق    ،   عقالً    وال حجية الظن بالصدور ال تعبداً    علٰى  
دون  اآلخر   فالطر إٰىل   بنحو يوجب انصراف الريبة احلاصلة من العلم االمجايل خبطأ احدمها         

  .هذا الطرف
إال  ـ تقدير صدق الراوي   علٰى   ـ  الزيادة ليس هلا تفسري    إنّ : أن يقال   :الوجه الثاين 

 ،  خروأما النقيصة فيمكن تفسريها بوجوه أُ      ،   صالة عدم الغفلة  أالغفلة فينفى هذا االحتمال ب    
 ،  وغري ذلـك  عٰىن   امل من قبيل االختصار يف النقل أو توهم تساوي وجود الزيادة وعدمها يف           

  .ثبوت الزيادة علٰى ومن هنا يرجح احتمال وقوع النقيصة يف الناقص ويبىن
   :ليهويرد ع

م  كما ـ أن سبب الزيادة  :الًأوبل قد تكون الزيادة من  ، ال ينحصر بالغفلة ـ تقد
 ما  أو بلحاظ  ،   جهة النقل باملعىن بعد فهم الزائد من حلن الكالم ومناسبات احلكم واملوضوع           

فالنسبة بني مناشئ الزيـادة      ،   اعتقده الراوي من القرائن املقامية احملتفة بالكالم او لغري ذلك         
وال  أيضاً   ن تكون مناشئ الزيادة مناشئ للنقيصة     أب مطلقاً    وخصوصاً والنقيصة ليست عموماً  

  .)١( عكس كما ذكره بعض االعاظم
__________________  

  . حنوه٢٧ ـ ٢٦رسائل يف ال )قده( اإلمام اخلميين )١(
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،  اآلخر   اجلانب إٰىل   ال عربة مبجرد زيادة احملتمالت يف احد اجلانبني بالنسبة        نه  ا  :وثانياً
  من مالحظة درجة االحتمال يف كل واحد منهما        بل ال ب ضوء جهات اخرى من قبيل      علٰى   د

 رواة إٰىل    بالنـسبة  أو اوثقية رواة احد النقلني     ،   وحدة الراوي وتعدده أو قرب االسناد وبعده      
احتمـال   أرجحيـة    فمجرد زيادة احملتمالت يف جانب النقيصة ال يوجـب         ،   وهكذااآلخر  

  .وقوعها يف مقابل احتمال وقوع الزيادة
ال نـه  أ  إالاحتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة أرجحية لو سلمنا   :وثالثا

  .آنفاً تقدم ايستوجب االخذ به لعدم حجية الظن يف هذا الباب كم
 يرجح جانـب    اًموضعي أصالً   أن يكون  : يف تفسري االصل املذكور     :االحتمال الثاين 

لزوم  مبعٰىن   ـ عن القاعدة العامة للترجيح   مستقالً   ـ  النقيصة من جهة الصدور    الزيادة علىٰ 
جانـب   أرجحيـة    صحتها بغض النظر عن تكافؤ االحتمالني أو       علٰى   االخذ بالزيادة والبناء  

كـان   وإالّ    ، درجة االطمئنان والوثـوق    إٰىل   جانب النقيصة ما مل تصل     أرجحية   زيادة أو ال
  . للزيادة أو النقيصةاًوإن كان متضمن اآلخر العمل باخلرب املوثوق به دون

بعـد   )١( حيث قال  )قده( وقد يستظهر هذا االحتمال من كالم العالمة شيخ الشريعة        
 الزيـادة إذا    القاعدة املطردة املـسلمة إنّ     على   وبناًء : ةنقل اختالف الروايات يف هذه الزياد     

وحكم بوجودها يف الواقع وسقوطها عن رواية مـن          ،   النقيصة على   ثبتت يف طريق قدمت   
نه ال فرق بني وجودهـا      أ ب تومهاً أو اختصاراً    أو  السقوط إمنا وقع نسياناً    وانّ ،   روى بدوا 
 قضية شخصية ثبتت يف     ه ما يعتذر به للنقص يف     أو غري ذلك من وجو    ،   التأكيد   وعدمها إالّ 

  طريق آخر مع
__________________  

  .١٥ر رسالة ال ضر )١(
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 ) مـؤمن  علٰى   ال ضرر وال ضرار    ( فينتج ما ذكر أن الثابت يف قضية مسرة هو قوله          ،   الزيادة
  . انتهى.ال مها جمردين

   :ـ تقدير متامية االستظهار املذكور على ـعليه ولكن يرد 
صـحة   علـى    مل يثبت هناك اصل عقالئي يف خصوص املقام يقتضي البناء         نه  ا  :أوالً
كما يف سائر    ،   الطرفني بأحد   ما العربة عند العقالء بقيام القرائن املوجبة للوثوق       وإن ،   الزيادة

فمىت حصل الوثوق باحدمها بعد جتميع القرائن يف كل واحد منهما بنـوا              ،   املوارد األخرى 
ودعوى اطراد تقدمي    ،   اًوإال تساقطا مع   ،   اء أكان هو ثبوت الزيادة أو عدم ثبوا       سو ،   عليه

 إذا كان يف مقام استالم الف دينار        اً احد أنّ ترى   فهل ،   الزيادة يف تعارض الطرق ممنوعة جداً     
فهل تراه   ،    ومخسة وعشرين  واآلخر ألفاً  ،   ه احدمها ألفاً  اثنني بعد املبلغ فعد    فأمر    ، من غريه 

صـاحب   إىل   اصالة ثبوت الزيادة ويرجع مخسة وعشرين ديناراً       علٰى   م قول االول بالبناء   قدي
  !؟ املال

بـل وقـع    ،    عند الكل يف غري حملـه      من كون ذلك مسلماً    1  ما ذكره  انّ  :وثانياً
 فاحملقق النـائيين   ،   راء بعضهم آ إىل   االشارة على   ونقتصر ،   االختالف فيه بني العامة واخلاصة    

الزيـادة عـن    إىل يرى أن مبىن االصل املذكور هو ابعدية احتمال الغفلة بالنـسبة           مثالً 1
 الـراوي للزائـد واحـداً      لو كان    بعدية ال تتم فيما   وهذه األَ  ،   النقيصة إىل   احتماهلا بالنسبة 
بـل   ،   برأسه أصالً   الزيادة على   ال يرى البناء   )قده(نه  أ على   فهذا يدل ،   )١(اً  وللناقص متعدد 

  .حماسبة االحتماالت واختالف درجتها يف اجلانبني على بنياًيراه م
  هما نص )٢( والزيلعي من حمدثي العامة ذكر يف كالم له يف نصب الراية

__________________  
  .١٩٢ : الحظ رسالة ال ضرر تقريرات احملقق النائيين )١(
  .٣٣٦ / ١نصب الراية  )٢(
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 ،   عليه بل فيه خالف مـشهور      قلنا ليس ذلك جممعاً     ، إن قيل إن الزيادة من الثقة مقبولة      ( 
 وهـو  : ومنهم من ال يقبلها والصحيح هو التفصيل      ،   مطلقاً   فمن الناس من يقبل زيادة الثقة     

والـذي   ، اً ثبتاًها تقبل يف موضع دون موضع فتقبل اذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظ          أن
  عاماً ها ومن حكم حكماً   بقرائن حتفّ  خرآ موضع   مل يذكرها مثله أو دونه يف الوثاقة وتقبل يف        

  . )فقد غلط
 علـٰى   جانب النقيصة  علٰى   ال وجه لترجيح جانب الزيادة    نه  أ تقدم   وهكذا اتضح مما  

  للقاعدة العامة للترجيح الصدوري أو     اًسواءاً كانت تطبيق   ،   اساس قاعدة عامة تقتضي ذلك    
يف احلـديث    ) مؤمن علٰى    ( اثبات زيادة  ضوء ذلك فال ميكن    وعلٰى    ، برأسهمستقالً  أصالً  
  .هذا االصل إٰىل اًاستناد

  .لوهذا متام الكالم يف املقام اَأل
ففيـه   ،   وهو فيما يقتضيه املوقف بعد عدم متامية االصل املـذكور           :ا املقام الثاين  وأم
   :وجهان

الحـظ  أن من    : بتقريبأيضاً   احلالة   أن يرجح ثبوت الزيادة يف هذه       :الوجه األول 
وقارن بينها وبني رواييت ابن بكـري وأيب        ،   ) مؤمن علٰى    (رواية ابن مسكان املتضمنة لزيادة    

التفصيل وذكر خصوصيات ما دار بني الرجـل االنـصاري           علٰى    سياقها قائم  عبيدة جيد انّ  
بينما الروايتان األخريان ليس سياقهما      ،   9مث ما دار بينهما وبني رسول اهللا         ،   وبني مسرة 

 وتفـصيالً  امجاالً   الروايتني مستوى   فرواية ابن مسكان ليست يف     ،    ذكر متام اخلصوصيات   يف
للتشكيك يف   موجباً    جاء فيها  يءليكون عدم تضمنهما لش    ،   يتوقع تضمنهما ملا تضمنته   حٰىت  
متثل الصورة التفصيلة للقضية بينما مها يتضمنان الصورة االمجالية هلا فعـدم             بل إا  ،   ثبوته
  .فيهما لعدم كوما يف هذا السياق ) مؤمن على  (مةكل ذكر

   ،يف مجيع املوارد تأيت  وقواعد ال لالختصار اصوالًأنّ : ويرد عليه



 ١٠١ ............................................................................تقدمي الزيادة علٰى النقيصة ودفعه  

وال يكون   ،   فرمبا يصح االختصار ويكون مناسبأ يف مورد خللو التفصيل عن أي فائدة مهمة            
ل التفاصـيل الـدائرة يف       االختصار يف نق   واملقام من هذا القبيل فإنّ     ،   كذلك يف مورد آخر   

 الذي هو يف مقام     9القضية مما ليس هلا اثر فقهي ال يقارن باالختصار يف نقل كالم النيب              
 ،  موافق الصول االختصار   األوٰىل   فاالمجال من اجلهة   ،   القاء كربى كلية حبذف بعض كلماته     

  .لوفال ميكن قياس الثاين باَأل الثانية خبالفه من اجلهة
 ج ورودها يف رواية ابـن مـسكان  وخير ، أن يرجح عدم ثبوت الزيادة   : الوجه الثاين 

كما ذكره احملقق    ـ اا كانت اضافة من الراوي لفهمه من مناسبات احلكم واملوضوع         علٰى  
وال  ،   ر أن املنع من االضرار بالغري ميثل رمحـة بالنـسبة اليـه             وذلك بتصو  ـ )قده( النائيين

أَِشداُء علَى الْكُفَّـاِر     ( تعاٰىل   مرنا بالشدة معه كما يف قوله     يناسب مشول ذلك للكافر الذي ا     
 مهنياُء بمحعلـٰى    (فال حمالة ختتص كربى ال ضرر وال ضرار باملؤمن فيزاد لفـظ           ،   )١( ) ر 

  . )مؤمن
اخلاليـة عـن الزيـادة       ،   ا الوجه هو االقرب يف النظر لرجحان رواية ابن بكري         وهذ

   :ت ميكن مبالحظة جمموعها ترجيح الوجه املزبور وهذه اجلهات هياملذكورة من عدة جها
 يف رواية   7فإن بني الكليين وبني االمام       ،   قرب االسناد يف رواية ابن بكري       :األوىل

عن زرارة مخس وسائط وبينه وبني االمام يف رواية ابن مسكان سـت وسـائط                ،   ابن بكري 
 احتمـال   ألنّ ،   ه احتمال خمالفة النقـل للواقـع       مع  عدد الوسائط يقلّ   كلما قلّ نه  أ ومعلوم

االمـام   إٰىل   املخالفة جييء يف كل واحد من الرواة فيقل بطبيعة احلال فيما كان اقرب اسناداً             
7.  

  فإن ، تعدد الرواة يف رواية ابن بكري دون رواية ابن مسكان  :الثانية
__________________  

  .٢٩ / ٤٨سورة الفتح  )١(
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مبالحظة ضم طريق الـصدوق      ،   بن بكري يف كل طبقة ال تقل عن رجلني         اهللا    عبد الرواة عن 
وأما يف رواية إبن مسكان فالراوي يف كل طبقة رجل واحد            ،   طريق الكليين  إٰىل   يف املشيخة 

  .فقط
كان كثري الرواة كمـا ذكـر ذلـك          ) بن بكري  عبد اهللا     ( كتاب انّ إٰىل    مضافاً هذا
سـتظهرنا أن  افلـو   ، فلم يذكر ذلك بشأنه ) بن مسكان  عبد اهللا (وأما كتاب  ،   النجاشي

 حينئـٍذ   فال تقاس  ،   بن بكري نفس كتابه    عبد اهللا    مصدر الكليىن أو الصدوق فيما روياه عن      
  .من حيث االعتبار ، روايته برواية ابن مسكان

وقد يقال   ،   نقل الكليين كما هو واضح     إٰىل   هذا االستظهار بالنسبة   إٰىل   ولكن ال سبيل  
فـيعلم   ،   وله طريق اليه يف املشيخة     ابتدأ باسم ابن بكري    ألنه   نقل الصدوق  إٰىل   بثبوته بالنسبة 

 ـ ما تقدمت االشارة اليه   ـ ك  ولكن هذا ليس بصحيح    ،   اخذ رواياته من كتابه   نه  ا بذلك
مل يتقيد يف الفقيه باالبتداء باسم صاحب الكتاب الذي اخذ احلديث من             )قده( ألن الصدوق 

 كان له سـند اليـه يف        فمجرد االبتداء باسم شخص وإنّ     ،    بل يبتدأ باسم غريه كثرياً     كتابه
  . ال يقتضي كون مصدره يف النقل عنه نفس كتابهأو كان كتابه مشهوراً ، املشيخة

 مـن    وأجل قدراً  ابن بكري اعظم شأناً    إٰىل    رواة احلديث يف سند الصدوق     إنّ  :الثالثة
الذي  ) احلسن بن علي بن فضال     ( فمن رواة االول   ،   بن مسكان ا إٰىل   رواته يف سند الكليين   

امحد  ( ومنهم ،    ثقة يف احلديث    ورعاً كان جليل القدر عظيم املرتلة زاهداً      : قال عنه الشيخ  
 ،  شيخ القميني ووجههم وفقيههم غري مدافع      : الذي قال عنه النجاشي    ) بن عيسى  حممد   بن

وقـد   ، بن خالد الربقي ومل يذكر امسـه  حممد   ي روى عنه  ومن رواة الثاين ذلك اهول الذ     
ومنهم  ،    يف احلديث يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل       كان ضعيفاً نه  ا الربقي شأن   ذكر يف 
  بن خالد الذي حممد امحد بن
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 ،  ما الطعن فيمن يروي عنـه     نإقال عنه ابن الغضائري طعن عليه القميون وليس الطعن فيه و          
 كان ثقة يف نفسه غري     : وقال الشيخ  ،   طريقه اهل االخبار   علٰى   ن يأخذ ال يبايل عم  ه كان   نإف
  . وحنوه كالم النجاشي.اكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد املراسيلنه ا

ن الكليين قد فرق بني رواييت ابن بكري وابن مسكان يف كيفية النقـل مـن                إ  :الرابعة
   :ومهارواية ابن بكري  أرجحية وجهني يقتضيان

 ،  نقل رواية ابن بكري يف اوائل الباب ونقل رواية ابن مـسكان يف اواخـره              إنه   ـ ١
 كان الثانية   ان ذكر  علٰى   فهذا قد يدل   ،   وفصل بينهما جبملة احاديث ختتلف عنهما موضوعاً      

فيما عرفناه بالتتبع    ـ ما هو دأبه   علٰى   سبيل االعتماد  علٰى   سبيل االستشهاد والتأييد ال   علٰى  
وقد تنبـه    ،   حسب مراتبها عنده يف الصحة واالعتبار      علٰى   من ترتيب الروايات   ـ  كتابه يف

  .)١( أيضاً هلذا بعض احملققني
ولكنه  ، بن خالد الربقي حممد   نقل رواية ابن بكري بتوسط العدة عن أمحد بن        إنه   ـ ٢

 ذلـك  منشأ   كونن ي أوال يبعد    ،   بن بندار عنه   حممد   نقل رواية ابن مسكان بتوسط علي بن      
 عن النسخة املشهورة أو االجزاء املشهورة من كتاب احملاسن للربقي          األوٰىل   قد نقل الرواية  نه  ا

فنقلها من غري كتاب احملاسن أو غـري النـسخة أو            الثانية   اوأم ،   ولذا نقلها بتوسط العدة   ،  
  .االجزء املشهورة منه فلذا كان الراوي هلا واحداً

ــ كمـا يف       من الكتب املشهورة   ن عد إاحملاسن للربقي و   كتاب   وتوضيح ذلك انّ  
قد زيـد يف  نه ا  :وقد ذكر الشيخ والنجاشي   ،   ن مجيعه مل يكن كذلك    أ إال   ـ مقدمة الفقيه 

  ن ونقص وقد اختلفت الرواة يف عدداحملاس
__________________  

)١( ١١٦ / ٦ات روضات اجلن.  
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 : قالنه  ا بن عبد اهللا احلمريي من     حممد   ا يف ترمجة  عدم اشتهار مجيعه م    علٰى   ومما يدل  ،   كتبه
ـ اين تفقدت فهرست كتب      بعض كتبه  إٰىل   ـ اشارة  كان السبب يف تصنيفي هذه الكتب     

ونسختها ورويتها عمن رواها عنه وسقطت       ،   الربقي عبد اهللا    اخلاصة اليت صنفها امحد بن ايب     
بقم وبغداد والري فلم اجدها عند أحد       خواننا  إفسألت   ،   هذه السنة عين فلم اجد هلا نسخة      

  .فاخرجتها والزمت كل حديث منها كتابه وبابه الذي شاكله األصول  إٰىلمنهم فرجعت
واحـد مـن    مستوٰى  علٰىوكيف كان فال اشكال يف ان كتب احملاسن مل يكن كلها     

ـ               ،   الشهرة والنقل  ن فلو كانت رواية ابن بكري مروية من الكتب املـشهورة دون روايـة اب
 بن بندار فقط يف نقل     حممد   وعلي بن ،   األوٰىل   كما يومي اليه توسط العدة يف نقل       ،   مسكان
  .االعتبار إٰىل اوثق واقرب األوٰىل كانت، الثانية 

ال ضـرر وال     ( مل ترد يف سائر موارد نقل حديث       ) مؤمن علٰى    ( زيادة نّإ  :اخلامسة
ب وهذا مما يقر   ،   ضمن قضية خاصة وغريه   يف كتب العامة واخلاصة سواء ما جاء يف          ) ضرار

  .احتمال كوا من قبل الراوي
  .ضرر يف ذيل حديث ال ) مؤمن علٰى  ( االصح عدم ثبوت زيادةانّ تقدم فتحصل مما

ال  « يف حتقيق حال القسم الثاين منه وهو لفظ        : ا يتعلق مبنت احلديث   مم  :املقام الثالث 
و بـاختالف   أا باختالف الروايـات     ام ،   ة واخلاصة وقد اختلفت فيه مصادر العام     » ضرر

  .ر ـالنسخ ـ وهذا هو االكث
   :احناء علٰى فقد نقل احلديث فيها ) مصادر العامة ( أما يف

كاملروي عن جامع الصنعاين باسـناده عـن         أصالً   ما ال يتضمن القسم الثاين     ـ ١
   : يف حديث قال7عن أيب جعفر  ، احلجاج بن ارطأة



 ١٠٥ ................................................................................البحث حول مجلة ال ضرار 

  . وهذا حيتمل فيه السقوط للجملة الثانية.) اإلسالم ال ضرر يف (  :9 قال النيب
اذ  ،   كرواية أيب هريرة املروية يف سنن الدارقطين       ) ال ضرورة  (  ما يتضمه بصيغة   ـ ٢
 نقـالً   ما يف كرت العمال    علٰى   وكرواية عبادة بن الصامت    ) وال ضرورة  ال ضرر     (جاء فيها 

وصحيح أيب عوانه واملعجـم الكـبري    ،  حنبل يف مسند أبيه عن زيادات عبد اهللا بن امحد بن      
ال  ( ـ نقلت حديثه بـصيغة     ا اطلعنا عليه  ـ مم  ولكن سائر مصادر رواية عبادة     ،   للطرباين
  .وهي املوجودة يف مسند امحد بن حنبل ) ضرار

 ،  كرواية ابن عباس بنقل امحـد بـن حنبـل          ) ضرارإال   ( ما يتضمنه بصيغة   ـ ٣
ورواية عائشة بنقل الزيلعي عن     ،   أيضاً   ورواية أيب سعيد اخلدري بنقل الدارقطين     والدارقطين  
  .معجم الطرباين

 يف مصادرهم احلديثيـة     وهذا هو االكثر شيوعاً    ) ال ضرار  ( ما يتضمنه بصيغة   ـ ٤
  .والفقهية
ا ككتاب دعائم     ) مصادر اخلاصة  ( اوام علـٰى   فهي خمتلفـة  ،   اإلسالم   وما يلحق 
   :كما يلي ) ضرارإال  ( و ) ال ضرار (  :االخريينالنحوين 
ـ وهي النـسخة     ورد فيها يف بعض نسخ الكايف      : رواية ابن بكري عن زرارة     ـ ١

ولكن ورد يف الطبعـة القدميـة       ،   )١( ) ال إضرار  ( بصيغة ـ املطبوعة امش مرآة العقول   
 مجيعـاً   نجفية والوسائل والوايف  واحلديثة من الكايف وكذا التهذيب بطبعتيه والفقيه بطبعته ال        

  .)٢( ) ال ضرار ( بصيغة
__________________  

 ٤٣٣ / ٣ ولكن يف الطبعة احلجرية      .ضرار  ال ٢ح   ٣٩٥ ـ ٣٩٤ / ١٩يف النسخة اليت بني ايدينا من املرآة         )١(
  .ال إضرار : فيها

 / ٧ط حـديث     ،   ١٥٨ / ٢التهذيب ط قـدمي      ،   ٢ح   ٢٩٢ / ٥ط حديث    ،   ٤١٤ / ١الكايف ط قدمي     )٢(
 / ١٠ اجلـزء  ٣الوايف الد  ، ٣٢٢٨١ح  ٤٢٩ ـ ٤٢٨ / ٢٥الوسائل  ، ٦٤٨ح  ،   ١٤٧ / ٣الفقيه   ،   ١٤٦
١٠.  
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يف الكايف املطبوع    ) ال إضرار  ( ورد فيها بصيغة   : رواية ابن مسكان عن زرارة     ـ ٢
حلديثة من الكايف وكذا    ولكن يف الطبعتني القدمية وا     )١( وكذا يف الوايف   ،   امش مرآة العقول  
  .)٢( ) ضرار ال ( يف الوسائل بصيغة

ــ   يف الفقيه  ) ال اضرار  ( ورد فيها بصيغة   : رواية عقبة بن خالد يف الشفعة      ـ ٣
ولكن يف غريمها من    ،   )٣( عن الكايف والتهذيب والفقيه    نقالً   ـ وكذا يف الوايف    الطبعة احلديثة 

  .)٤( ) ال ضرار ( املصادر ورد بصيغة
 ) ال إضرار  ( ورد فيها يف الوايف بصيغة     : رواية عقبة بن خالد يف منع فضل املاء        ـ ٤

  .)٦( ) ال ضرار ( ولكن يف غريه ورد بصيغة )٥(
 يف املطبوعة النجفية من الفقيـه      ) ال إضرار  ( ورد فيها بلفظ   : مرسلة الصدوق  ـ ٥

  .)٨( ) ال ضرار ( ولكن يف الوسائل بصيغة،  )٧(
يف النسخة املخطوطة اليت     ) ال إضرار  ( ظورد فيها بلف   : ن أيب مجهور  مرسلة اب  ـ ٦

  .)٩( اطلعنا عليها من عوايل اللآليل
  ورد فيها بصيغة : يف حديث هدم احلائط اإلسالم مرسلة دعائم ـ ٧

__________________  
  .١٤٣ / ١٠ اجلزء ٣الوايف الد  ، ٤٣٣ / ٣مرآة العقول  ، ٤١٤ / ١ الكايف ط قدمي )١(
  .٣٢٢٨٢ح  ٤٢٩ / ٢٥الوسائل  ، ٨ح  ٢٩٤ / ٥الكايف ط حديث  )٢(
  .٤١٠ / ١الكايف ط قدمي  ، ١٠٣ / ١٠ اجلزء ٣د الوايف ال ، ١٥٤ / ٤٥ : ٣الفقيه  )٣(
ـ  ٣٩٩ : ٢٥الوسائل   ،   ١٦٢ / ٢  التهذيب ط قدمي   ،   ٧٢٧ / ١٦٤ : ٧التهذيب   ،   ٤ / ٢٨ : ٥الكايف   )٤(

  .٣٢٢١٧  ح٤٠٠
  .٤١٤ / ١ وط قدمي ٤٣٤ / ٣مرآة العقول  ، ١٣٦ / ١٠ اجلزء ٣د وايف الال )٥(
 ٣٩٧ : ١٩الكايف املطبوع يف املرآة      ،   ٦ح   ٢٩٤ـ   ٢٩٣ / ٥  الكايف ،   ٣٢٢٥٧ / ٤٢٠ : ٢٥الوسائل   )٦(

  .٣٩٨ـ 
  .٧٧٧ح  ٢٤٣ / ٤الفقيه  )٧(
  .٣٢٣٨٢ح  ١٤ / ٢٦الوسائل  )٨(
  .شرفيف النجف اَأل )قده(  السيد ابو احلسن االصفهاينوهي من موقوفات مقربة فقيه عصره )٩(



 ١٠٧ .....................................................................) إضرار ( وال )  ضرار ال( املقارنة بني 

 ال ضرار  (  ولكن يف املستدرك عنه بصيغة     ـ  ، ما يف مطبوعته املصرية    علٰى   ـ  )ال إضرار ( 
  .)١( نسخة بدل عنها ) ال إضرار ( مع جعل) 

يف مجلة مـن     ) ال إضرار  ( ورد فيها بصيغة  :   اُألخرٰى     اإلسالم مرسلة دعائم  ـ ٨
 ) ال ضـرار   ( ويف واحدة منها بصيغة    ،   ا املخطوطة اليت اعتمدها حمقق الطبعة املصرية      نسخه

  .)٢( أيضاً كما هو كذلك يف املستدرك
ورد  : وحنوهـا  )٣( املصادر الفقهية وغريها كاخلالف والتذكرة والتبيان والغنية       ـ ٩

  .الوىلواالكثر هي ا ) ال إضرار ( خرىوأُ ) ال ضرار ( فيها بالصيغتني تارة
وبعد مالحظة اختالف لفظ احلديث باختالف النسخ أو الروايات فما هو االرجـح             

  !؟ من بينها
ا مـا ورد يف بعـض       وأم،   ) ال ضرار وال إضرار    (  األمر دائر بني صيغيت    الظاهر انّ 

فـال   ) ال ضـرورة  ( مصادر العامة من حذف القسم الثاين من احلديث رأساً أو ثبته بصيغة       
 واالرجح يف النظر من الصيغتني املذكورتني هي       ،   كما هو واضح   أصالً   اد عليه ميكن االعتم 

  . وذلك لوجوهـ  أيضاً كما استقربه يف جممع البحرينـ ) ال ضرار ( منهما أياألوٰىل 
وهو يناسـب كـون الـصيغة        )٤( ) باب الضرار  ( ورد يف عنوان الكايف    إنه    :لواَأل

  .كما ال خيفى ) ال إضرار ( ال لفظ  )ال ضرار ( املستعملة يف احلديث
  9قد جاء يف قضية مسرة توصيف النيب  إنه  :الثاين

__________________  
  .٢٠٩٢٧ ح ١١٨ / ١٧مستدرك الوسائل  ، ١٨٠٥  ح٥٠٤ / ٢ اإلسالم دعائم )١(
  .٢٠٩٢٨ ح ١١٨ / ١٧مستدرك الوسائل  ، ١٨٨١ ح ٤٩٩ / ٢ اإلسالم دعائم )٢(

  .١٣٦ املسألة  ذيل٨٣ وص ١٣١ املسألة  ذيل٨١ وص ٦٠ملسألة  ا ذيل٤٢ / ٣اخلالف 
  . والغنية الطبعة أحلجرية غري مرقمة٣٧٩ / ١التبيان  )٣(
  .٢٩٢ / ٥ث يالكايف ط حد )٤(
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كما تضمن ذلك خرب ابن مسكان وخرب أيب عبيدة وبعض اخبار            ـ ره رجل مضا  نالسمرة ب 
 فيناسـب أن تكـون    ،   ) ضرار ( ة كلفظ صفة من باب املفاعل    ) رمضا (  ولفظ ـ  ، العامة

  .ليسانخ الصفة املذكورة فيه أيضاً املذكورة يف القضية بصيغة املفاعلةالكربٰى 
هـا بكـسر الـضاد      اعتىن بضبط الكلمة وذكر ان     )١(  الشهيد يف القواعد   إنّ  :الثالث
  .وحذف اهلمزة
 ) هذا الضرار  ( 7 ورد يف رواية هارون بن محزة الغنوي املتقدمة قوله         إنه    :الرابع

 أيضاً   كان بصدد تطبيقها ذا اللفظ     7اليت يبدو ان االمام      الكربٰى   وهو يناسب أن تكون   
  .دون غريه

وضبطها لاللفاظ   ) ضرار ( ضبط الكلمة بصيغة   علٰى   إن كتب اللغة اتفقت     :اخلامس
عهـا ممـا    هيئة الكلمة حبسب طب    علٰى    من ضبط كتب احلديث والفقه لتركيزها      اًاكثر اعتبار 

  .يبعدها عن التحريف اكثرمن غريها
 ال إضرار  ( ال لفظ  ) ال ضرار  ( فبمجموع هذه الوجوه يطمئن بأن لفظ احلديث هو       

(.  
         ال ضرر وال ضرار    ( ما هي فتحصل من مجيع ما ذكرناه ان الصيغة الثابتة للحديث إن 

لفصل االول وهـو    كما هو املعروف دون نقص أو تغيري أو زيادة وبذلك يتم الكالم يف ا             ) 
  .البحث عن سند احلديث ومتنه

__________________  
  .١٢٣ / ١القواعد والفوائد  )١(



 

   )الفصل الثاين يف حتقيق مفاد احلديث( 
احلديث  معٰىن   س بذكر بعض كلمات اللغويني يف شرح      أوقبل الدخول يف البحث ال ب     

  .وتوضيح املراد به
ـ   أي يف احلديثـوفيه   : قال أبو عبيد كما يف النهاية   ال ضـرر وال ضـرار يف  ـ

 ( فمعىن قوله ،   إضراراً    به يضر  وأضر ،    وضراراً اًه ضر ه يضر ضر ،    ضد النفع  الضر،  اإلسالم  
أي ال  : والضرار فعال من الـضر  ، من حقه شيئاً أي ال يضر الرجل أخاه فينقصه     ) ال ضرر 
 ،  والضرار فعـل االثـنني     ،   فعل الواحد  : والضرر .إضراره بادخال الضرر عليه    علٰى   جيازيه

وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع بـه          ،   اجلزاء عليه  : والضرار ،   والضرر ابتداء الفعل  
  .كيدأوتكرارمها للت مبعٰىن ه من غري أن تنتفع به وقيل مهاوالضرار أن تضر ، انت

ولكل ،  سالم   اإل قال ال ضرر وال ضرار يف      إنه   9 روي عن النيب   : وقال االزهري 
اي ال يـضر الرجـل أخـاه      ) ال ضرر  ( فمعىن قوله ،   اآلخر   غري معٰىن   واحدة من اللفظتني  

أي ال يضار الرجـل   ) ال ضرار  ( وقوله ،   وهو ضد النفع   ،   مسلكه من حقه أو   شيئاً   فينقص
  والضرر فالضرار منهما معاً   ،   أخاه جمازاة فينقصه ويدخل عليه الضرر يف شيء فيجازيه مبثله         

ه ولكن  الذي ضر  علٰى   أي ال يدخل الضرر والنقصان     ) وال ضرار  ( ومعىن قوله  ،   فعل واحد 
 ادفَع ِبالَِّتي ِهي أَحسن فَِإذَا الَِّذي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه وِلي حِمـيم       (  :يعفو عنه كقول اهللا   

( )١(.  
  ارة يف مفاد املادة اللغويةيقع تاحلديث  معٰىن هذا والكالم يف حتقيق
__________________  

  .٣٤ / ٤١سورة فصلت  )١(
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وثالثة يف مفاد اهليئة التركيبية      ،   خرى يف مفاد هيئتها االفرادية    وأُ ،   للضرر واالضرار والضرار  
  .للجملتني فهنا ثالثة مقامات

كالنقص  ،   كثريةوقد ذكر اللغويون هلا معان       ) ر ض ر  ( يف مفاد مادة    :لواملقام األَ 
 واملرض واهلزال واحلاجة والقحط وااليذاء والعلة وغري        والضيق وسوء احلال والزمانة والعمىٰ    

  .ذلك
بل املفهوم منـها     ،    هذه املادة ليس هلا هذه الكثرة من املعاين        ولكن ال اشكال يف انّ    

ان للمادة وتوضـيح    واحداً أو اثنني أو ثالثة وأما البواقي فليست مع         معٰىن   حبد ذاا ليس إال   
   :ذلك

وفئـة   ، فئة املعاين العامة   : فئتني إٰىل    املعاين املذكورة تنقسم باعتبار سعتها وضيقها      إنّ
ا فئة املعاين العامة فهي املفاهيم اليت تكون ابعد عن اخلـصوصيات واكثـر            أم .املعاين اخلاصة 

وهي ثالثة معـاين مـن بـني         ،   سائرها إٰىل   الشمول والسعة بالنسبة   إٰىل    عنها واقرب  جترداً
ا فئة املعاين اخلاصة فهي وأم ) وسوء احلال ، والضيق ، ـ ضد النفع  ـالنقص   ( املذكورات

كـالعمى   األوٰىل   سائر املعاين املذكورة اليت هي ذات حدود ضيقة وتعترب مـصاديق للفئـة            
  .والزمانة واملرض

     من املادة حبـسب    . ن املفهوم أل ،   ها ليست من معاين املادة    وهذه الفئة ال اشكال يف ان
  فمفهوم الضرر   ،   مفهوم عام ال يدخل فيه شيء من تلك اخلصوصيات         ما هو طبيعة معناها إن

ما وإن ،   ومشتقاته ال يرادف العمى والزمانه واملرض واهلزال وحنوها بل هي مصاديق له جزماً            
         مبعـٰىن   لمفهوم باملصداق  ل ا خلطاً ذكرت يف كلمات اللغويني يف عداد معايف املادة بسببني أم 

حنـو   علٰى   الوضعي املدلول عليه بنفس اللفظ باملعىن التأليفي املستفاد من الكالم          املعٰىن   خلط
 مـصداقاً   له أو  معٰىن   ا بغرض بيان ما اطلق عليه اللفظ سواء أكان        وأم ،   تعدد الدال واملدلول  

  معرفة علٰى ألن ذكر املصاديق يعني ، ملعناه



 ١١١ .................................................................................معاين مادة ـ ضرر ـ لغة  

  .دودهمعىن املادة وح
 وكيف كان فال اشكال يف أن فئة املعاين اخلاصة املتقدمة خارجة عما حيتمل أن يكون              

ولكن املعاين الثالثة العامة وهي النقص والضيق وسوء احلال هـل  ،  ) ر ض ر ( ملادة معٰىن   ،
وان  ،  فقـط واحـداً  معٰىن معاين ملادة تطلق عليها باالشتراك اللفظي أو ان للمادة        مجيعاً   هي
  !؟ العام املعٰىن ذكورات مرشحات لتمثيل هذاامل

ولكن الصحيح هو الوجـه      ،   رمبا يستظهر الوجه االول من كلمات كثري من اللغويني        
 اختالف مشتقاا وىف خمتلف موارد استعماهلا لـيس        علٰى   ألن املنساق من هذه املادة     ،   الثاين
غي طـرح املعـاين الثالثـة املتقدمـة     ال خيتلف باختالف املوارد فينب ،  واحداًعاماً معٰىن  إال

   :العام الوحداين فههنا عدة اقتراحات املعٰىن كاقتراحات يف تعيني هذا
وهـذا   ، ويرجع املعنيان اآلخران اليه ) سوء احلال ( ،االصلي   املعٰىن   أن جيعل   :األول

لم والفضل  ا يف نفسه كقلة الع    الضر سوء احلال ام    ( هو الذي اختاره الراغب يف مفرداته قال      
أو يف حالة ظاهرة من قلة مال وجاه ، ا يف بدنه لعدم جارحة ونقصوالفقه وام( .  

خبالف الضيق والـنقص     ـ  سوء احلال من املفاهيم املعنوية احملضة      واملالحظ عليه انّ  
للفظ خيالف طبيعـة     اصيالً معٰىن   املعنوية احملضة  وفرض االمور  ،   هما من املعاين احملسوسة   فإن 
ـ  صول اللغة معاين حمسوسة وإمنا ارتبطت االلفاظ باملفاهيم غري احملـسوسة           أُ فإنّ،   اللغة  ـ

 ولذلك قلنا يف حملـه يف  ، يف املفاهيم االصلية احملسوسة  بالتطورـ متاصلة كانت أو اعتبارية   
 االعتبارات املتأصلة كاالعتبارات القانوية مثل امللكيـة والزوجيـة متـأخرة يف             إنّاألصول  

 االعتبارات االدبية متأخرة    كما انّ  ،   ن االعتبارات االدبية كاالستعارات واازات    حدوثها ع 
  الامل ، فاملعاين احلسية هي مبثابة رأس ، عن املعايف احلسية
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عقال  ( املعرب عن القوة املفكرة لالنسان اصله من       ) العقل ( أن لفظ  حٰىت    ، للمفاهيم اللغوية 
مدى  إٰىل   وهذا يشري  ،   ه ليمنعه عن احلركة وهو امر حمسوس       ب وهو احلبل الذي يشد    ) البعري

حسي أو أعم من احلـسي       مبعٰىن   وعليه فتفسري اللفظ   ،   اصالة املفاهيم احلسية يف تكوين اللغة     
طبيعة اللغة   إٰىل    هو االقرب  ـ أعم معٰىن    إىلٰ  مث يتطور   يف احلس  يث يكون اصيالً  ـ حب  وغريه

بالضيق أو النقص    ) ر ض ر  ( ي املقام يكون تفسري مادة    فف ،   وما يعرف من مبادئ تكوينها    
  .أوىل واقرب من تفسريها مبفهوم جتريدي كسوء احلال
اللغوي والراغـب االصـفهاين    املعٰىن واحلاصل إن تفسري الضرر بسوء احلال بعيد عن    

فهـو يفـسر اللغـة       ،   الذي فسره به يغلب عليه الرتعة الفلسفية يف تفسري املفردات اللغوية          
  بعضاً كما انّ  ،    ذه النظرة  ـ باملنظار الفلسفي وانتزاعه ملعىن اللفظ متأثر يف حاالت كثرية        

كالفيومي يف املصباح املنري متأثر باملصطلحات الفقهية يف ذكـر معـاين             ،   آخر من اللغويني  
وقد اوضحنا اختالف حال اللغويني وتأثرهم بالعوامل الدخيلة يف تفـسري معـاين              ،   االلفاظ
  .فالحظ األصول لفاظ يف البحث عن حجية قول اللغوي يفاال

 ،  حاليـاً   أو معنوياً   مكانياً  كان حسياً  سواءاً ) الضيق ( االصلي املعٰىن   أن جيعل   :الثاين
  .بلحاظ تسبيبها للضيق حبيث يكون استعمال الضرر يف موارد النقص وسوء احلال إمنا هو

 رر يف موارد الـنقص وان مل يـستوجب         املالحظ كثرة استعمال الض    انّ : ويرد عليه 
وال تـضاروهن    (  :الكرميـة  اآلية   أن الضيق قد جعل يف     إٰىل    مضافاً  ، الشخص علٰى   ضيقاً

ِهنلَيقُوا عيضرار فال ينسجم معغاية لالض )١( ) ِلت  
__________________  

  .٦ / ٦٥سورة الطالق  )١(



 ١١٣ ......................................................................املعىن األصلي ـ للضرر ـ هو النقص 

  .جلعل الشيء غاية لنفسه فتدبر  معٰىنالضيق إذ ال مبعٰىن كون الضرر
ج يف   انسب للتدر  .وهذا هو الصحيح ألنه    ) النقص ( االصلي املعٰىن   أن جيعل   :الثالث

اسـتيعاب املـوارد     علٰى   واقدر ،   غريها إٰىل   توسعة دائرة مفهوم اللفظ من االمور احملسوسة      
  .املختلفة اليت استعملت فيها هذه املادة من دون عناية وترتيل

 كان النقص يف الكم     قصود بالنقص نقص الشيء عما ينبغي أن يكون عليه سواءاً         وامل
أم يف الكم املنفصل كما يف نقص النقود وما ماثلها مـن   ،   املتصل كما يف مورد ضيق املكان     

أم يف العني كما يف املركبـات        ،   أم يف الكيف كما يف سوء احلال باملرض        ،   اقسام العروض 
 اآلخرين  أم يف مورد االعتبار القانوين كعدم مراعاة حق من حقوق          ،   اخلارجية كنقص العضو  

 يف بيته بدخوله عليه مـن       كما يف قضية مسرة حيث مل يراع حق االنصاري يف أن يعيش حراً            
  .غري استيذان

ويف باب االفعال أي يف لفظ       ارد   املادة يف  معٰىن   إنّ : هذا وقد يفصل يف املقام فيقال     
مـورد   أيـضاً    ما هي ـ ك  هو النقص يف االموال واالنفس     ،   ريفهماالضرر واالضرار وتصا  

الـشخص واحراجـه     علٰى    فال يطلق الضرر واالضرار يف موارد التضييق       ـ مقابله أي النفع  
وأما يف بـاب املفاعلـة كالـضرار         ،   ذلك كما يشهد به العرف     بسلب حقه وايذائه وحنو   

الـشخص وايقاعـه يف احلـرج        علٰى   ه يستعمل يف التضييق   فإن ،   واملضارة فهو عكس ذلك   
كما يظهر ذلك مبالحظة املوارد اليت استعمل فيهـا هـذا البـاب يف       ،   واملشقة دون النقص  

والَِّذين اتخذُوا مسِجدا ِضـرارا      ( : تعاٰىل   كما يف قوله   ،   القرآن الكرمي واالحاديث الشريفة   
ِإرو ِمِننياملُؤ نيفِْريقًا بتا وكُفْروولَهسراَهللا و بارح نا لِّمادص  
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 الكفار كانوا يقصدون باختاذهم هذا املسجد تضعيف املسلمني وتفريقهم          نّإف )١( ) ِمن قَبلُ 
ومـن   ، ال ادخال الضرر املايل والنفسي علـيهم ،   اآلية   وتقوية اعدائهم كما يظهر من تتمة     

ة مل يكن يضر باالنصاري ماالً أو نفـساً          مسر ذلك استعمال الضرار يف مورد قضية مسرة فإنّ       
  .ظاهر ما كان يضيق عليه حياته وحيرجه يف بيته كما هونإو

ولكن مالحظة موارد االستعمال تشهد ببطالن هذا التفـصيل السـتعمال الـضرر             
واستعمال الضرار يف مـوارد الـنقص املـايل أو       ،   واالضرار يف موارد التضييق والنقص معاً     

 ) لَن يضروكُم ِإالَّ أَذًى    ( : تعاٰىل   ومن االول قوله   ،   مل يف موارد التضييق   النفسي كما يستع  
 ) تفتدي منه نفسها مل يرض اهللا له بعقوبة دون النـار  حٰىت تهأ بامر من اضر  ( 9وقوله   )٢(

 يف  7وقولـه    )٣( ) ِمن بعِد وِصيٍة يوصٰى ِبها أَو ديٍن غَير مضار         ( : تعاٰىل   ومن الثاين قوله  
 مطالبة الشريك بذبح احليوان مع إباء الـشريك        إٰىل   اشارة ) هذا الضرار  ( صحيحة الغنوي 

  .عن ذلكاآلخر 
  . )ر ض ر ( العام ملادة املعٰىن هذا فيما يتعلق بتشخيص

  .والضرار واالضرار )٤( يف مفاد اهليئة االفرادية للضرر  :املقام الثاين
__________________  

  .١٠٧ / ٩ة سورة التوب )١(
  .١١١ / ٣سورة آل عمران  )٢(
  .١٢ / ٤سورة النساء  )٣(
 فال توجد هيئة نوعيـة موضـوعة        ا إن كانت مصدراً   إفـ   ر الضر ـ قد يقال ال وجه للبحث حول هيئة       )٤(

ـ   ن كانت اسم مصدر فاسم املصدر     وإ ،   ملصدر الثالثي املضاعف االفعل بسكرن العني ال بفتحها        ع موضوع بوض
  ؟ شخصي مبادته وهيئته ملعىن خاص وليست له هيئة نوعية ذات داللة مستقلة عن داللة املادة

  وان كان ذلك ، وجواب ذلك ان املراد مبفاد اهليئة مطلق الداللة اليت تكون منوطة ا
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ثالثة  إٰىل   فهو حبسب اهليئة اسم حدث وامساء االحداث ميكن تقسيمها         ) الضرر ( أما
   :اقسام

  .املصدري املعٰىن  علٰىما يدل  :لواَأل
  .االمسي املعٰىن  علٰىما يدل  :الثاين

 معٰىن االمسي والفرق بني املصدر وامسه واملعٰىن املصدري املعٰىن ما يشترك بني    :الثالـث 
 املصدري يتضمن نسبة تقييدية ناقصة كالنسبة اليت         املعىنٰ  انّ ـ  ما هو احملقق يف حمله      علىٰ ـ

 ،  دون نسبة تقترن به    املعٰىن   االمسي فهو نفس   املعٰىن   واما ،   احد قولني  علٰى   وصافحتتويها اال 
خمتلفـان   خارجـاً    الوجود فهما متحـدان    إٰىل   اسم املصدر نسبة االجياد    إٰىل   فنسبة املصدر 
عامل أو معلوم    إٰىل   كمعىن خاص من غري حلاظه منسوباً      ) العلم ( اذا لوحظ  فمثالً    ، باالعتبار

وإذا لـوحظ   ،  امسيـاً    معٰىن   كان معناه  ) علمت علماً  ( فعول املطلق حيث يقال   كما يف امل  
  .مصدرياً معٰىن كان معناه ) علم زيد بكذا حمرز ( كما يف قولنا مثالً العامل إٰىل منسوباً

 فهو موجود يف بعض اللغات كاللغة الفارسية حيث ان املصدر           اًوأما الفرق بينهما لفظ   
  رفنت ( لنون دون اسم املصدر كما يقالخمتوم با غالباً فيها

__________________  
املصدر او اسم املصدر امنا يستفاد مبالحظة اهليئة واملادة باعتبارمها جزئني            معٰىن   وال أشكال يف ان    ،   بوضع شخصي 

 يفحـٰىت    مطلقـاً    بل ثبوت الوضع النوعي    ،   ذلك كما هو واضح    علٰى   ال تدل  ) ر ض ر  ( إذ مادة  ،   من الكلمة 
 لفاظ من علم  كما تعرض له يف مباحث األَ      )قده( اهليئات العامة كاألفعال والصفات مما مل بثبت عند السيد االستاذ         

تـصور يف مفرداـا   يفال  ، مبالحظة طبيعة تكون اللغة فإن اللغة باعتبار انطالقها من اتمعات البدائية         ،  األصول  
يد الذهن لصورة لفظية عامة متحررة من مجيع املواد ووضعها ملعـىن  ن الوضع النوعي مفاده جترَأل ،   الوضع النوعي 

  .وهذا إبداع عقلي ال يتصور يف الوضاع البدائي كما ال خيفى ، خاص
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 ،  كـردش  ،   كتـك وزدن   ،   كردن وكـردان   ،   كشنت وكشتار  ،   كفنت وكفتار  ،   ورفتار
فيستعمل اللفظ الواحد   ،  لباً   غا ولكن يف اللغة العربية ال امتياز بينهما يف اللفظ        )  ... كرديدن

  .نعم رمبا خيتص احدمها بلفظ خاص ، يف كال املعنيني
ـ  ها بعض علماء اللغـة    كما عد  ـ راسم مصد  ) الضرر (  لفظة والظاهر انّ    ألن ـ

  .املنساق منها ال يتضمن النسبة التقييدية فالحظاملعٰىن 
اآلخر  واملصدر )  يفاعل فاعل ( لباب ) فعال ( وزن علٰى   فهو مصدر  ) الضرار ( اوأم 

ويعرب عن هذا الباب بباب      ،   ضاره يضاره مضارة وضراراً    : يقال ) املفاعلة ( هلذا الباب هو  
مجع من اللغويني القول بأن باب املفاعلـة         إٰىل   وقد نسب  ،   أشهر مصادرها  إٰىل   املفاعلة نسبة 

(      ك بـه  اآلخـر    فعلـه  من الطرفني فعل باآلخر مثل ما         كالً انّ مبعٰىن    ، موضوع للمشاركة 
  .خرى تبعيةولكن احدى النسبتني يف ذلك اصلية واأل،  ) ضارب زيد عمرواً

  .املشاركة فيها معٰىن ولكن من الحظ موارد االستعماالت القرانية وغريها ال جيد متثل
 ِبمعروٍف أَو سـرحوهن     وِإذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن      ( : تعاٰىل     كقوله  

هفْسن ظَلَم فَقَد لْ ذَِٰلكفْعن يموا ودتعا لِّتارِضر نِسكُوهمال توٍف ورع١( ) ِبم(.  
عةَ والْواِلدات يرِضعن أَوالدهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن أَراد أَن يِتم الرضا          ( : تعاٰىل   وقوله

وعلَى املَولُوِد لَه ِرزقُهن وِكسوتهن ِباملَعروِف ال تكَلَّف نفْس ِإالَّ وسعها ال تضار واِلدةٌ ِبولَـِدها                
اِرِث ِمثْلُ ذَِٰلكلَى الْوعلَِدِه وِبو لَّه لُودوال م٢( ) و(.  

__________________  
  .٢٣١ : ٢سورة البقرة  )١(
  .٢٣٣ : ٢سورة البقرة  )٢(
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  .)١( ) وأَشِهدوا ِإذَا تبايعتم وال يضار كَاِتب وال شِهيد ( : تعاٰىل وقوله
وِإن كَانَ رجلٌ يورثُ كَاللَةً أَِو امرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت فَِلكُـلِّ واِحـٍد       ( : تعاٰىل   وقوله

ن كَانوا أَكْثَر ِمن ذَِٰلك فَهم شركَاُء ِفي الثُّلُِث ِمن بعِد وِصيٍة يوصٰى ِبها أَو ديٍن                منهما السدس فَإِ  
  .)٢( ) غَير مضار وِصيةً من اِهللا

 وِإرصـادا   والَِّذين اتخذُوا مسِجدا ِضرارا وكُفْرا وتفِْريقًا بين املُؤِمِنني        ( : تعاٰىل   وقوله
أَسِكنوهن ِمن حيـثُ سـكَنتم مـن     ( : تعاٰىل  وقوله.)٣( ) لِّمن حارب اَهللا ورسولَه ِمن قَبلُ  

    ِهنلَيقُوا عيضِلت نوهارضال تو ِدكُمجأيب  كما يف خرب   ـ لسمرة خماطباً   9وقوله  ،   )٤( ) و
 يف حديث عتق بعض الشركاء حصة من        7وقوله  ،   مضاراً    إال  ما أراك يا مسرة    ـ عبيدة
 غري ذلك من املوارد اليت ال يالحـظ يف          إٰىل ) معسر وهو مضاراً   وإن اعتق الشريك   ( العبد

  . املشاركةشيء منها متثل معٰىن
يف  مـثالً  ملعىن املشاركة فيها فيقـال   حتقيقاً   بعض هذه املوارد   تأويل   ولكن رمبا حياول  

 النفس ضرراً  علٰى   بلحاظ ان االضرار بالغري يستتبع الضرر      ما هو  املشاركة إن  نّإ : مجلة منها 
ـ   يف مورد قضية مسرة  ـ أو يقال  ،   املفاعلة معٰىن    فيتحقق  أو أخروياً  اجتماعياً  ان العنايـة  ـ

  اصـراره  فكأنّ ،   االضرار باالنصاري  علٰى   املوجبة الستعمال هذا الباب فيه هو اصرار مسرة       
 أو يقال فيه   ،    صار مبنبزلة صدور الفعل بني االثنني منه فإضراره مبرتلة إضرارين          االضرارعلٰى  
 إٰىل  أن منعه إياه عن الـدخول      إال   مسرة حقيقة   الرجل االنصاري وإن كان مل يضر      إنّ: أيضاً  

  غري ذلك من إٰىل  ،خنلته كان مضراً به يف نظره
__________________  

  .٢٨٢ / ٢سورة البقرة  )١(
  .١٢ / ٤ورة النساء س )٢(
  .١٠٧ / ٩سورة التوبة  )٣(
  .٦ / ٦٥سورة الطالق  )٤(
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  .املشاركة معٰىن مجلة من املوارد اليت مل يتضح فيها تأويل الوجوه اليت ذكرت يف
وعـدم عالجهـا     ،   وضوح ضعفها يف انفسها    إٰىل    مضافاً ـ هذه الوجوه  علٰى   ويرد

بعـد أن    ،   هذه املوارد تأويل   علٰى   ربر لالصرار ال م  إنه   ـ جلميع موارد استعمال هذا الباب    
بل كثرة جميئها لذلك كما يظهر بالتتبع يف القواميس          ،   ثبت جميء باب املفاعلة لغري املشاركة     

شاور وسافر وجادل وسارع وساور وخادع ونافق وناجى وبادر وعانـد            : الحظ ،   اللغوية
وقـد   ،   غري ذلك  إٰىل    ..ارعوسامح وراجع وعاين وشاهد وكابر وزاول وضارب وآجر وز        

ان  سيأيت   اعترف ذا علماء اللغة يف علم الصرف حيث ذكروا لباب املفاعلة عدة معان كما             
  .شاء اهللا

 وهـو   ـ  فبعد وضوح عدم متامية االجتاه املذكور يف تفسري صيغ املفاعلة          وكيف كان 
 ذا اال يبـتين احـدمها      فهناك اجتاهان رئيسيان يف ه     ـ املشاركة دائماً  علٰى   القول بداللتها 

  .وحدته علٰى خرواآل املعٰىن تعددعلٰى 
لا االجتاه األَ  أمفهو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا هليئة باب املفاعلة عدة             :و
   :معان

وناعمه  ،   كثرت اضعافه  مبعٰىن   كضاعف الشيء وضعفته   ) لفع ( كباب التكثري : منها
  .ه عليهاكثر نعمإنه  مبعٰىن اهللا ونعمه

ورمبـا   ،   السفر إٰىل   سفرت أي خرجت   مبعٰىن   كسافرتارد   مبعٰىن   أن يكون  : ومنها
  .يف ذلك يفيد املبالغة يف اإلسفار إنه يقال

 حنو راعنا مسعك وارعنا أي اجعله ذا رعاية         لَفعل وفع أجعل الشيء ذا صفة ك     : ومنها
 أي جعلتـه ذا     وعاقبت فالناً  ،   يةوعافاك اهللا أي جعلك ذا عاف      ،   ه وصعره دوصاعر خ  ،   لنا

  .عقوبة
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وعليه  ،   يف شرح الشافية   )قده( باديآهذا االجتاه احملقق الرضي االستر     إىل   وممن ذهب 
 (  فيقال ـ  والتأكيد  ولو مع افادة املبالغة    ـ ارد معىن   املضارة هنا هو   معٰىن   ميكن القول بأن  
  . جوهري بينهماواحد بال فارق مبعىن ) ضراراً وضاره ، ضره ضرراً

   وحـدة  على   املبين ـ ما يتعني االخذ به إذا مل ميكن االجتاه الثاين        ولكن هذا االجتاه إن 
يتعني األخذ   وإالّ    ، عام يصلح جلمع مشل املوارد املذكورة      معىن    من تقدمي  ـ هذا الباب معٰىن  

املـادة   معىن   تعددفإا تكون كدعوى    ،  حينئٍذ   املعىن   باالجتاه الثاين إذ ال مربر لدعوى تعدد      
  .لغة

   :فيضم عدة مسالك : وأما االجتاه الثاين
 إىل  الـسعي  هيئة املفاعلة تقتـضي ما اختاره مجع من احملققني من أنّ       :ولاملسلك األَ 

فقد اخـربت    ) قاتلت ( فقد اخربت عن وقوع القتل وإذا قلت       ) قتلت ( فإذا قلت  ،   الفعل
نعم رمبا تكون املـادة   ، وال تقتضي املشاركة ، ال يقع فرمبا يقع ورمبا     ،   القتل إىل    السعي عن

 وذلك كما يف املساواة واحملاذاة      ـ  من غري ارتباط هلا باهليئة     ـ يف نفسها مقتضية للمشاركة   
  .عدم استفادة املشاركة من اهليئة عدة آيات على والشاهد ، واملشاركة واملقابلة

،  )١( ) الَِّذين آمنوا وما يخـدعونَ ِإالَّ أَنفُـسهم    يخاِدعونَ اَهللا و   ( : تعاٰىل   قوله  :منها
ومن  ،   انفسهم على    املنافقني بصدد اجياد اخلدعة لكن ال تقع خدعتهم إال         فذكر سبحانه انّ  
 خبدعتهم ألن املخدوع    ال يكون خمدوعاً   تعاىل   ألن اهللا  ،   يئة املفاعلة  األوىل   مث عرب يف اجلملة   

  لجهلملزوم ل
__________________  

  .٩ / ٢سورة البقرة  )١(
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 خدعتـهم  لوقوع ضرر  ارد   يئة الفعل  الثانية   ر يف اجلملة  وعب ،    كبرياً وتعاىل اهللا عنه علواً   
  .أنفسهم ال حمالةعلٰى 

 اجلَنـةَ   ِإنَّ اَهللا اشترٰى ِمن املُؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهـم          ( : تعاٰىل   قوله  :ومنها
القتل الفعلي من اجلانبني بعـد       حتقّق   حيث ذكر  )١( ) يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اِهللا فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     

 القتـال هـو    معٰىن   وأن ،   املغايرة بينهما  علٰى   ا يدل مم ،    عليه بالفاء  القتال معطوفاً  حتقّق   ذكر
  .لكالقتل دون نفس القتل الذي فصله بعد ذ إٰىل السعي

   :ويالحظ عليه
ن كان يستفاد يف بعض موارد هذا الباب كما         االفعل و  إٰىل    السعي فإنّ  : بالنقض اوالً

فال يقال سافر أو     ،   فعالً املعٰىن    حتقّق اغلب امثلته لعدم صدقها دون     يف   ال يطرد  إنه    إال  ، ذكر
 املطالعـة أو    جادل أو طالع أو سارع أو شاهد أو عاوض رد حماولة السفر أو اجلـدل أو               

 هناك بعض   انّ إٰىل    مضافاً  ، خرىوهكذا يف موارد كثرية أُ     ،   السرعة أو الشهود أو التعويض    
 كما يف باب املغالبـة      ـ الفعل أوحتققه فعالً   إٰىل    السعي غريـ   رآخ معٰىن   املوارد اليت تقتضي  

أي حاول غلبته    ) شاعره فشعره  ( فاخره يف الكرم فغلبه فيه و      مبعٰىن    )كارمه فكرمه  ( يقال
  .ذلك فغلبه وحنو يف الشعر

 إىل الفعل من بعض امثلة هذا الباب ال يستند     إىل    السعي  استفادة إنّ :  باحلل وهو  وثانياً
 كالغلبة يف املغالبة واخلدعـة يف       ـ وليس املقصود باملادة هنا املبدأ اجللي      ،   املادة إىل   اهليئة بل 
ما املراد ا املبدأ اخلفي الذي اوضحناه       وإن،  لسعي  ا معىن   ال يستبطن نه  ا  لوضوح ـ املخادعة

   :ملا اوردناه هناك اختصاراً ونكتفي هنا بذكر امرين ،  يف مبحث املشتقفكرة وتطبيقاً
__________________  

  .١١١ / ٩سورة التوبة  )١(
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ؤلـف  يف املشتق باملعىن األعم امل     املعٰىن    املبدأ الذي يكون احد جزءي     إنّ  :االمر االول 
   :قسمني علٰى من املادة واهليئة الشامل للفعل املزيد فيه

خر اليه كـالعلم يف     آالفعلي للمادة دون اضافة عنصر       املعٰىن   وهو ،    املبدأ اجللي  ـ ١
  املبدأ فيها نفـس    يالحظ انّ  ،   ت مثل هذه املشتقات لو حللّ     فإنّ ،   العامل والقصد يف القاصد   

  .خرى كاملضي والقابلية وحنو ذلكجهة أُالفعلي للمادة دون اضافة املعٰىن 
ـ  صحنو خا علٰى  يف املشتق املادة ملحوظاً  معٰىن   وهو ،   املبدأ اخلفي  ـ ٢  علـٰى  و؟ ه
  .أصناف

 ،  كما يف اسم اآللة كاملفتاح واملنشار واملكنـسة        ،   أن يلحظ فيه بنحو القابلية     : منها
  .مورذه اُأل املبدأ فيها قابلية الفتح والنشر والكنس ال فعلية هفإنّ

 املبدأ  حنو احلرفة واملهنة كما يف التاجر والنجار والزارع فإنّ         علٰى   أن يلحظ فيه    :ومنها
  .فيها حرفة التجارة والنجارة والزراعة ال فعليتها

ـ   ،   أن يلحظ فيه بنحو االقتضاء كما يف توصيف النار بأا حمرقة           : ومنها ه والسم بأن
  .ء هذه املعاين ال فعليتها املبدأ يف ذلك اقتضافإنّ ، قاتل

إمنـا هـي باعتبـار     ، املادة يف هذه احلاالت معٰىن  إٰىلاملضافة اخلصوصية   فيالحظ أن 
مـستفادة   اخلصوصية   وليست ،   مث صياغتها مقرونة ا بالصيغة اخلاصة      ،   اشراب املادة إياها  

  .آخر مبعٰىن من ذات الصيغة واهليئة بل من املادة حني تطعيمها
ى لنا ما وقع من اخللط بني مفاد اهليئة ومفاد املادة يف كلمـات              ذا يتجلّ وعلى ضوء ه  

  حيث جعلوا كل خصوصية ، كثري من اللغويني واالصوليني
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تصور اختصاص   علٰى   مدلولة للهيئة ومستفادة منها مبنياً     ،   املادة معٰىن   اصل علٰى   معنوية زائدة 
املبدأ اخلفـي كمـا      إٰىل   ثري من اخلصوصيات  بينما تستند ك   ،   املبدأ يف املشتقات باملبدأ اجللي    

  .ذكرنا
حيث أن اسناد تلكـم      ،   اهليئات معٰىن   وقد انتج اخللط املذكور اخطاء كثرية يف حتقيق       

منـها   ، اهليئة اوجب احلكم باشتراكها بني معاين متعددة يف موارد كـثرية      إٰىل   اخلصوصيات
ورمبـا جعلـت     ،   يف صيغ باب املفاعلة   عٰىن   امل تعدد علٰى   وفق االجتاه االول املبين    علٰى   املقام

مبىن من جعل باب املفاعلة      علٰى   كما يف املقام   ،    للصيغة عاماً معٰىن   احدى تلك اخلصوصيات  
ما ذكر يف مبحث املشتق حيث الحظ كثري مـن االصـوليني             أيضاً   ومنه ،   للمشاركة فقط 

كاملفتاح واملنشار والتاجر والنجـار  املبدأ اجللي يف االمثلة املتقدمة  إٰىل التلبس وعدمه بالقياس 
قول من يرى أن املشتق اعم من املتلبس باملبدأ واملنقضي عنه التلبس مع أن               علٰى   فاستدلوا ا 

،  ـ ما ذكرناه ك ـ املبدأ اخلفي وهو االقتضاء والقابلية     إٰىل   الصحيح مالحظة التلبس بالنسبة   
  .عمالقول بوضع املشتق لَأل علٰى فال تكون يف االمثلة املذكورة وحنوها شهادة

أوجـب   ،   إال يف بعض املشتقات    غالباً   ال يتجلى نه  ا  املبدأ اخلفي مبا   إنّ  :االمر الثاين 
ولكن ميكـن    ،   ـ ما اشرنا اليه  ـ ك  ذلك اخللط بينه وبني مفاد اهليئة يف كثري من احلاالت         

للهيئة لعدم التسانخ بينه  عن أن يكون مفاداً ـ  بطبيعتهـ املعٰىن  التمييز بينهما مبالحظة بعد
سائر موارد اهليئـة     أو مبالحظة عدم اطراده يف     ،   وبينها حبسب احلس اللغوي للعارف باللغة     

اخلـاص   املعـٰىن    استفادة منشأ   فيتعني ان يكون   ،   اهليئة يف مجيعها   معٰىن   بعد استظهار وحدة  
  .غريها

  مله يستعفإن ، وميكن اختبار ذلك يف بعض االمثلة كمثال التاجر
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وهو استعمال غـري مقـرون       ـ فيمن كانت حرفته ومهنته التجارة وإن مل يشتغل ا فعالً         
املذكور عن اهليئة اما     املعٰىن   فهنا ميكن تشخيص عدم نشوء     ،   ـ جمازياً استعماالً   بالعناية ليعد 

من  املعىن   وقوع ما هو إن ،   حسب ما يقضي به احلس اللغوي      ) فاعل ( بلحاظ أن مفاد صيغة   
وبذلك تكون الداللة عليها اجنبية     ،   أصالً   احلرفة واملهنة  على   لذات من غري ان يتضمن داللة     ا

 ،  املذكور املعىن    على أو بلحاظ أن امثلة هذه الصيغة يف سائر املوارد ال تدل           ،   عن مفاد اهليئة  
ـ   كما يساعده احلس اللغوي    ـ املستفاد من اهليئة يف مجيعها     املعىن   فمع استظهار وحدة    ـ

  .املذكورة ملحوظة يف املادة لتكون من قبيل املبدأ اخلفي اخلصوصية يتعني أن تكون
الفعل يف بعض امثلة باب املفاعلـة        إىل   السعي معىن   إنّ : إذا اتضح ما ذكرناه فنقول    

واملفاخرة يف  ) شاعر ( الغلبة يف  معىن   هيئة هذا الباب نظري    إٰىل   املبدأ اخلفي ال   إىل   ما يستند إن 
هذا الباب حبسب احلس اللغـوي   مبعىن  األنسبأنّ إٰىل  مضافاًذلك على   والدليل،  )  كارم( 

 ( أو املـشاركة   ) كـضاعف  ( أو التكرر  ) كسافر ( يكون من قبيل االمتداد    معىن   هو نوع 
ة باب املفاعلة لوجب االلتزام     ئلو كان مفاد هي    املعىن   أن هذا ،   السعي   ال من قبيل   ) كضارب

 ر املسالك ئخالف تقدير هذا املسلك وسا     على   وهذا ،    اختالف املوارد  بتعدد معناها حبسب  
ال يتمثل يف مجيع موارد هذا الباب بل يف         السعي   معىن   ملا سبق من أن    ،   يف هذا االجتاه  اآلتية  

  .القليل منها جداً
 املوحد العام  املعىن   حنو الفعل ال يصلح أن يكون هو       السعي   وعلى ضوء هذا يتضح أن    

 علـى   كما يتضح عدم صحة الـنقض      ،   املشاركة معىن    عن  ميكن طرحه بديالً   وال،  للهيئة  
ألن ،   ) قاتل ( و ) ضارب(      ك جبملة من االمثلة املتقدمة    ،   استفادة املشاركة من هذه اهليئة    

وأما  ،   ال مشاركة فيها   إنه   تصور أن املبدأ فيها هو القتل والضرب فيقال        على   بناء النقض ا  
  إذا لوحظ
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ألن املـضاربة    ،   ق فيه بوضـوح   املشاركة متحقّ  معىن   الفعل فإنّ  إىل   السعي مبعىن   أ فيها املبد
فهذان املثاالن قـد     ،   الفعل إٰىل    السعي واملقاتلة ال يستعمالن إال يف موارد اشتراك الطرفني يف        

  .خالف ذلك علٰى وال شهادة فيهما ، املشاركة على يشهدان للقول بداللة هيئة املفاعلة
 هيئة املفاعلة معناها تعدية املادة      من انّ  1 ما اختاره احملقق االصفهاين     : الثاين املسلك
وختتلف نتيجة ذلـك حبـسب       ،   ا مل تكن تقتضي التعدي اليه بنفسها      الغري مم  إىل   وإسراؤها

ما  مل يكن يأخذه مباشرة وإن      هذه اهليئة تارة توجب اخذ الفعل مفعوالً       فإنّ ،   اختالف املوارد 
 جالسه ( و ) جلس اليه  ( كما يف  أصالً   مل يكن متعدياً   ألنه   اما ،   اليه حبرف اجلر  كان يصل   

 (  اليه ذه اهليئـة كمـا يف       أمر آخر غري ما اصبح متعدياً      إٰىل    ولكن كان متعدياً  ألنه   أو،  ) 
اهلـاء   إٰىل   مل يكن يتعدى   ) كتب ( يف املعٰىن   فإنّ،   ) كاتبه احلديث  ( و ) كتب احلديث اليه  

  . )كاتب ( سه فتعدى اليه يفبنف
 كما يف  ارد   ما كان يأخذه يف    علٰى    زائداً ال توجب اخذ الفعل مفعوالً     ) خرىأُ  (و

 احلالـة  الغري يف إٰىل وأثر باب املفاعلة يف حصول التعدية  ،   ) ضاربه ( و ) ضرب زيد عمراً  ( 
فيكـون   ارد   ق التعدية يف  فرمبا يستشكل يف ذلك بتحق    الثانية   احلالة   وأما يف  ،   واضحاألوٰىل  

 تعدية ذاتية  ارد    التعدي يف  نّأيندفع ب نه  ا  إال  ، حتققها يئة املفاعلة من قبيل حتصيل احلاصل      
ما هو الزم نـسبة الفعـل       املفعول غريملحوظ يف اهليئة وإن     إىل    إاء املادة وتعديتها   أنّمبعٰىن  

  .فهي تعدية حلاظية اهليئة املفعول ملحوظة يف مفاد إٰىل ملفعوله وأما يف املزيد فالتعدية واالاء
تعديها  ارد   ما مل تكن تقتضي هيئة     إىل   فاحلاصل ان هيئة املفاعلة تقتضي تعدي املادة      

أم كانت تصل اليـه      ،   ك الزم النسبة  لباعتبار كون ذ   ارد   اليه سواء أكانت تتعدى اليه يف     
  .ربوسط حرف اجلّ
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 املعـٰىن  الحلـاق  ) التعمد والتقصد ( التصدي معٰىن ادةذلك استف علٰى  1 بوقد رت 
كما يظهر مـن     مطلقاً    هلذا الباب  إما لكونه الزماً  ،   ارد   بالغري من هيئة باب املفاعلة دون     

وقد مثـل  ،  )٢(  اُألخرٰى أو واقع فيه يف اجلملة كما يظهر من بعض كلماته     )١( بعض كلماته 
 االخرييـن ال    فـإنّ  ) خـدع  ( و ) ضرب(  إٰىل   اسبالقي ) خادع ( و ) ضارب(      ب لذلك

ولكن املثال الثاين ال خيلو عن اشـكال الن          ،   يقتضيان تعمد الفاعل يف الفعل خبالف االولني      
فـال   ،   اخلدعة يف نفسها من املعاين القصدية اذ تتقوم بقصد ايهام الشخص خالف الواقـع             

ما تظهر التفرقة املـذكورة     وان ،   ةمن هذه اجله   ) خادع ( و ) خدع ( فرق بني  ،   يكون مثة 
  .لو كما يف املثال اَأل قصدياًعنواناً ارد يف املعٰىن حيث ال يكون

 الفرق بـني هـذا   مع انّ ، يف بعض الكلمات   )٣( لواملسلك األَ  )قده( وقد نسب اليه  
تحققه ك ) فاعل ( يف باب  املعٰىن    حتقّق ن مفاد هذا املسلك   املسلك واملسلك السابق واضح ألَ    

 كضارب وارد كضرب حصول     ـ  فاعل ـ أن الفارق بني   إال    ، مثل ضرب وقتل   ارد   يف
ألن التحقـق   املعٰىن  حتقّقوإمنا كان مفاد هذا املسلك هو    ،   ارد    دون ـ  فاعل ـ القصد يف 

 ه كان يرى أن مفاد هذا البـاب هـو         خبالف املسلك االول فإن    ،   الغري إٰىل   الزم تعدية املادة  
  .الفعل أم ال فالفرق بينهما واضح حتقّق الفعل سواء حتقّق ٰىلإي السع

   :هذا املسلك علٰى ولكن يالحظ
 مـن كـون     ـ ضارب وضرب ـ ك   ما ذكره من الفرق بني املزيد وارد       إنّ  :أوالً

  غري واضح بل الظاهر : التعدية يف األول حلاظية ويف الثاين ذاتية
__________________  

  .٣١٨ / ٢اية اية الدر )١(
  .٢ / ٢تعليقة املكاسب  )٢(
  .٥١٢ / ٢ األصول ومصباح ، ٢٨ ـ ٢٧ / ٢مصباح الفقاهة يف املعامالت  )٣(
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  .نسق واحد حبكم الوجدان علٰى أن التعدية فيهما
املفعول كأن   إٰىل   املتعدي يصح استعماله من دون نسبة      ارد   ان الفعل :  ) ن قيل إف( 
وهـذا دليـل     ) ضارب زيد  ( ن يقال أب ) فاعل ( يصح ذلك يف  وال   ) ضرب زيد  (  :يقال

  .الفرق املذكور
إن هذا جمرد ادعاء ال يسنده دليل لعدم ثبوت فرق بني البابني مـن هـذه                :  ) قيل( 
  .اجلهة

ف موارد املادة من االشتراك     لر ما يستفاد يف خمت    إن املقدار الذي ذكره ال يفس       :وثانياً
 ذا االعتبار ألنّ   احياناً    بل رمبا كانت استفادة التعمد     ـ  أو حنو ذلك   أو التكرار أو االمتداد   

تقع ال   األوٰىل   جنبية أن النظرة  اَأل إٰىل   التكرار وحنوه يناسب التقصد والعمد كما ذكر يف النظر        
  .عن قصد خبالف النظرة بعد النظرة

املفعول وبني اقتضائه   إٰىلمل يتضح الترابط بني اقتضاء باب املفاعلة للنسبة إنه   :وثالثـاً 
  فإنّ املفعول يف هذه اهليئة ال يقتضي كون الفعل قصدياً         إٰىل    ملحوظية تعدي النسبة   التعمد فإنّ 

  .تلك جهة لفظية فحسب كما ال خيفى
ـ  حنو املـادة  السعي   علٰى   د يف بعض املوارد لداللته    التعم علٰى   نعم قد تدل الكلمة     ـ

   علـٰى    دون داللة اهليئـة    ـ كما ذكرناه آنفاً   ـ أ اخلفي ما هو املبد  ومصدر هذه الداللة إن 
  .ذلك إٰىل كما يف خادعه وقاتله وغالبه وما أصالً  حينئٍذاملادة حتقّق  وال يلزمـ التعدية

 أنإال  ارد   معٰىن   باب املفاعلة هو   معٰىن   ما عن احملقق الطهراين من أنّ       :املسلك الثالث 
رتلك احلركة بعينها بنحو     علٰى    فحسب وباب املفاعلة يدل    أصل حركة املادة   علٰى   يدلد  ا

 و ) طالب ( و ) هاجر (  فمعىن ـ وهو االمتداد يف نسبتها بني اثنني      ـ من الطول واالمتداد  
   )باعد ( و ) سافر( 
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اليت  ) هجر وطلب وسفر وبعد    (  وبذلك يفترق عن   ـ اطال اهلجرة والطلب والسفر والبعد    
  .س ذه املعايند التلبجمر علٰى تدل

   :وهذا التفسري
يتضمن التناسب بني املِرب  :الًأوـ واملعٰىن  أي اللفظـز ز واملرب.  

ـ م ال ينفك عن مجيع املوارد املختلفة اليت وردت من هذا الباب فهو            إنه   : وثانياً رد طّ
  . لهيف مجيع موارد استعمال اللفظ يؤيد كونه مفهوماً املعٰىن رادطّفيها وا

 ةئز عن هي  يتتم ) فاعل ( فألن هيئة ـ   زز واملرب من التناسب الذايت بني املربِ      :ؤلأما األ 
 واأللف هـي    ـ وهي حركة الفاء والعني    ـ  ارد باضافة الف بني حركيت هيئة    ،   ) فعل( 

  .حنو اشباع للفتحة واطالة هلا فهي تناسب الطول واالمتداد بطبيعتها
   : فتوضيحهـ يف موارد املادةملعٰىن  ا هذاراد من اطّـ  :وأما الثاين

   :ما تكون يف نسبتها بني اثنني االمتداد يف مورد هذه املادة إنإنّ
 كمـا يف اـاروة واحملـاذاة        ـ  فإذا كانت املادة بذاا مقتضية المتداد النسبة       ـ أ

  هيئـة    فال تصلح هلا هيئـة إالّ      ـ ال حمالة تقتضي نسبة ممتدة بني طرفيها       هاوحنومها حيث إن 
  . الداء هذا املعىناملفاعلة ولذلك تصاغ ا ضماناً

بعض النحـاة    توهم   حنو االشتراك مدخلية كما    علٰى   وليس خلصوص كوا بني اثنني    
 هـذا    املستعمل فيه املنطبق علـىٰ     تعمال يف أصل املعىنٰ   سدرجوا بذلك خصوصية مورد اال    أف

بل معناها هو االمتداد األعم.املورد اخلاص .  
ة يف  حل كانـت صـا    نّأ ب ـ  وإذا مل تكن املادة مقتضية المتداد النسبة بطبيعتها        ـ ب

واحد واثنني كسار وساير وبعد وباعد وطلب وطالب وقبـل وقابـل             إٰىل   نفسها لالنتساب 
  الغـري  الغري فاذا لوحظت منضافة إىلٰ     إٰىل   هاتاالمتداد يقتضي إضاف   معٰىن   نّإف : ـ وحنو ذلك 

بني اثنني تنحلّةحدثت هناك نسبة ممتد   
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  .ـ  كما يف القسم األولـإىل نسبتني 
 ال يكون الغري الذي وقع طرفا هلذه النسبة املمتدة مفعـوالً           ) تارة(  احلالة   مث يف هذه  

  . هلايكون مفعوالً ) اخرى ( صل املادة وَأل
 رد ا الواحد ان كانت املادة الزمة يف      إٰىل   ول يكون مفاد اهليئة التعدية    ففي الفرض األَ  

ـ  واىل االثنني ان كانت متعدية لواحد      ـ كجلست اليه وجالسته وبرزت اليه وبارزته      ـ  ـ
  . )جاذبته الثوب ( و ) جذبت الثوب ( :  ك

ولكن يتغري نـوع    ،  ارد   علٰى   ال يستفاد من اهليئة تعدية جديدة      : ويف الفرض الثاين  
عن صدور الضرب مـن زيـد       عبارة   ) ضرب زيد عمراً   (  فالتعدي يف  ـ التعدية وسنخها 

ن نـوع   َأل ،   املفعول علٰى   جهة الوقوع  إٰىل   فال نظر  ) ضارب ( واما يف  عمرو علٰى   ووقوعه
اما طرفا هذه النـسبة      إٰىل   وامنا هو ناظر  ،   ) حاذى ( و ) جاور ( نسق تعدي  علٰى   تعديه
  .املمتدة

تدة بينـهما   نسبة مم  تعترب فيه    ان الضرب بلحاظ صدوره من الطرفني      : وتوضيح ذلك 
 إٰىل  وهذه النسبة املخصوصة حباجـة    ،   ) جاذب ( و ) قاتل ( و ) ضارب ( هي مدلول هيئة  

 فيالحظ فيها مبـدأ     ـ  )مفعوالً ( وحمل تقع عليه يسمى    ) فاعالً ( مبدأ تصدر عنه يسمى   
 ورمبا يصلح كل من الطـرفني لكـل مـن           .صدور النسبة املمتدة وحمل وقوعها باالعتبارين     

ضـارب   ( و ) ضارب زيد عمرا   ( ين اذا استويا يف استناد احلدث اليهما كما تقول        االعتبار
 كمـا يف املثـال      ـ فتارة يكون زيد مبدأ صدور النسبة وعمرو حمل وقوعها         ) عمرو زيداً 

الفعـل   بأصـل     وليس للبادئ  ـ  كما يف الثاين   ـ  واخرى يكون االمر بالعكس    ـ ولاَأل
  .والسابق فيه بالشروع خصوصية

ــ    للنسبة املمتدة ال من وقع عليه اصل املـادة       فعول يف هذا الباب من وقع طرفاً      فامل
 ) جاذب زيد عمرو الثـوب     ( كما يف  اآلخر    ولذا ينفك احد االمرين عن     ـ  ارد ما يف ك

  ع عليه اصل املادة هو الثوب فهوفان ما وق
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ـ   االمران واذا اجتمع  ) عمرو ( ومن وقعت عليه النسبة املمتدة هو      ،   اذوب  اي كـان    ـ
ضارب  ( يف مثال  ) عمرو (  كما يف  ـ  لوقوع اصل املادة    للنسبة املمتدة وحمالً   املفعول طرفاً 

مضارب ال مـن    نه  ا فعمرو مفعول لضارب من حيث     ،   فاما خيتلفان باالعتبار   ) زيد عمرا 
  .مضروب كما يف اردنه ا حيث

  .هذا تقرير هذا املسلك
ز ز واملـرب  رغم قربه من جهة ضمانه التناسب بني املـربِ        نه  ا ـ يالحظ عليه  ) لكن( 
اال ان ما ذكر يف موارد االشـتراك مـن تـصوير             ـ تفسري بعض موارد املادة    علٰى   وقدرته

االمتداد بلحاظ نسبة منتزعة من النسبتني املوجودتني بني الشخصني اللذين وقعت املـادة يف              
  . ال خيلو عن تكلف وبعد ظاهرـ طراف رغم اختالف النسبتني من اَألـ كل منهما

  .الوجداين العام للهيئة املعٰىن هو املعٰىن وعلى هذا فال ميكن قبول كون هذا
     اال ان جمرد التناسب الذايت ال حيسم االمر يف          ـ واما التناسب املذكور فهو وان صح 

 ومالحظـة مـدى   بل ال بد من حتقيق املوضوع باستقراء االمثلة واملوارد   ،   الدالالت اللغوية 
  .توافقها مع هذا التناسب واعتباره يف مرحلة الوضع

   :ذكر مقدمة هي إٰىل  وبيانه حباجة.هو املختار ما  :املسلك الرابع
اصل املادة يف مدلول الكلمة يف بـاب املفاعلـة ليـست             إٰىل   ان الدالالت اليت تنضم   

 وكثري من   السائد لدى اللغويني  كما كان هو االنطباع      ،   هيئة هذا الباب   إٰىل   مجيعها مستندة 
  .ئةياهل إٰىل  فمنها ما يستندـ : قسمني علٰى  بل هيـ االصوليني

  .املبدأ اخلفي امللحوظ يف بعض موارد الباب إٰىل ما يستند : ومنها
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 ،   يف اكثر اهليئات ان مل نقل مجيعهـا        وهذا االمر ال خيتص ذا الباب بل هو امر سارٍ         
معان تظهر يف بعض املواد مع أا ال تنشأ عن املادة وال عن              او معٰىن    ما نرى ان هناك    فكثرياً

  .اهليئة وامنا مصدرها املبدأ اخلفي للكلمة
نه ا اوبين ،   وقد سبق ان اوضحنا هذه الفكرة وبعض األمثلة هلا يف ابطال املسلك االول            

مـن   ،  واملفعـول كيف يتدخل املبدأ اخلفي يف اجياد معان غريبة عن املادة يف وصفي الفاعل  
  . ذلك رغم وحدة مفاد اهليئة فيهما حبسب الوجدان اللغوي وغٍريياالقتضاء واحلرفة واملض

 إٰىل  املبدأ اخلفي كالسعي   إٰىل   يستند قسم من الدالالت املتفرقة     أيضاً   ففي باب املفاعلة  
ـ  املبـدأ وقد اوجبت الغفلة عن هذا       .مما يظهر بالتتبع   ،   ذلك وحنو الفعل والغلبة والفخر    ـ

  .لوَألتراحات يف مفاد اهليئة كاملسلك ابعض االق
اهليئة وهذا هو املقصود حتليله يف هـذا         إٰىل   بعض آخر من الدالالت يستند    :  ) نعم( 
  .البحث

   :نقول املقدمة وبعد اتضاح هذه
 نسبة مستتبعة لنسبة   علٰى   لّان الظاهر مبالحظة املوارد املختلفة للهيئة ان هذه اهليئة تد         

تكون النـسبة    ) فتارة ( وذلك مما خيتلف حبسب اختالف املوارد      ،   اخرى بالفعل أو بالقوة   
 ) اخـرى  (  و.نفس الشيء إٰىل صادرة من نفس هذا الفاعل بالنسبة      ـ كاألول ـ االخرى

ـ  ) ضارب (  كما يف  ـ تكون احدامها صادرة من الفاعل واالخرى من املفعول        ر عـن  فيعب 
  .ركةباملشاحينئٍذ املعٰىن 

ـ  من قبيل الكم املنفصل فيعرب عنه باملبالغة املعىن  قد يكون تعدد  : وىل  اُأل احلالة   ويف  ـ
  أو يعرب عنه )١( )قده( كما ذكر يف كالم احملقق الرضي

__________________  
  .٢٨شرح الشافية ط احلجر ص  )١(
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الكتـب اللغويـة     كما فسر لفظ املطالعة يف بعـض          اذا مل يكن التعدد واضحاً     ـ باالمتداد
مـن   املعٰىن   دة يف احلقيقة وقد يكون    استطالعات متعد نه  ا  بادامة االستطالع مع   ـ كاملنجد

وحنـوه   ) سـافر  ( افراد متتالية كما يف    إٰىل   قبيل الكم املتصل فيكون تكرره بلحاظ احنالله      
تابع وواصل   والزمه التعمد والقصد يف بعض املوارد حنو         . يعرب عنه باالمتداد والطول    وحينئٍذ
آنفاً كما مر.  

 علـٰى   القول بداللـة اهليئـة     علٰى   ما ذكرنا ما اورده احملقق االصفهاين      علٰى   يردوال  
 الن املدلول املطـابقي    )١(  لنسبتني ال ميكن ان يكون املدلول الواحد حمتوياً      نه  ا من ،   املشاركة

حنـو دخـول التقيـد      علىٰ ما ذكرنا نسبة واحدة لكنها مقيدة بان تتبعها نسبة أخرى         علٰى  
  .وخروج القيد

يعـين تكـرر    نه  ا وعلى ضوء ذلك ميكن القول بان الضرار يفترق عن الضرر بلحاظ          
 مـضار نـه   ا مسرة علٰى   9 النيب    وذه العناية أطلق   .عن الفاعل أو استمراره    املعٰىن   صدور

  .لتكرر دخوله يف دار االنصاري دون استيذان
ق يف أول هذا الفصل عن بعض اللغويني يف تفـسري           ومبا ذكرناه يظهر النظر فيما سب     

  .بعدة تفسرياتـ  ر مقارنة بني مدلوله ومدلول الضرـ الضرار يف احلديث
  .ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل االثنني  :احدها

  .املشاركة على ال يدل ضراراً وقد سبق عدم متامية هذا الوجه الن
  .فعل والضرار اجلزاء عليهان الضرر ابتداء ال  :الوجه الثاين

  داء واجلزاء منفهم االبت دعوى  علىوالظاهر ان هذا التفسري ال يبتين
__________________  

  .٣١٨ ـ ٣١٧ : ٢ الحظ اية الدراية )١(
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وامنا هو حنو توجيه ملفاد      ،   لوضوح عدم افادة شيء منهما لذلك      ،   مادة الكلمتني أو هيئتهما   
  .هذا التحديد ملدلول املادة يف احلديث علٰى ةاحلديث ومع ذلك فال قرين

ان  ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار ان تضره مـن غـري                :الوجه الثالث 
  .تنتفع به

 هذا التحديد  علٰى   داللة املادة أو اهليئة    دعوٰى    علىٰ  ظاهراً ليس مبنياً  أيضاً   وهذا الوجه 
ذلك من قبيل بعض موارد تطبيق       علٰى    خارجية جهة اخرى وهي قيام قرينة     علٰى   وامنا يبتىن ،  

  .هذه الكربى
  .هذا التحديد علٰى لكن مل تثبت القرينة املذكورة

 ( ذلك يبتين ما ذكر مـن ان    وعلٰى   الضرر بعينه  مبعٰىن   ان يكون الضرار    :الوجه الرابع 
  .امنا هو رد التاكيد ) ال ضرار

اـرد   مبعٰىن   امنا هو  ) الضرار ( من مادة تصور ان باب املفاعلة      : ووجه هذا االعتقاد  
 هيئـة املفاعلـة   معٰىن دمبناهم من تعد علٰى بناءـ  ىما ذكروا ذلك يف مواد اخر   ـ ك  منها

 ضره يضره ضراً  (  مثالً   ح بذلك يف بعض كلمام ففي لسان العرب        وقد صر  .ما تقدم علٰى  
وضر١()  مبعٰىن ـ  به وضاره مضارة وضراراً به وأضر(.  

اسم  معٰىن   اهليئة فيهما وجود الفرق بني معنامها فالضرر       معٰىن   لكن اتضح مما ذكرناه يف    
 ،  نسبة صدورية مستتبعة لنسبة أخرى     علٰى   والضرار مصدر يدل  ،   ارد   مصدري ماخوذ من  

واوضـحنا يف املـسلك    ، املبالغـة  معٰىن ان الصيغة تفيد،   )قده( ولذلك ذكر احملقق الرضي   
هذا مـا   .تكرر النسبة أو استمرارها  علٰى   املبالغة امنا هي باعتبار الداللة     معٰىن   دةاملختار ان افا  

  يتعلق
__________________  

  .٤٨٢ / ٤   ه١٣٧٥   ه١٩٥٥ ط بريوت )١(
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  . )ضرار ( مبفاد هيئة
 ) ضرار (  عن للحديث بدالً  الثانية   الوارد يف نسخة اخرى يف اجلملة     ـ   رواما االضرا 

ولكـن   )١( أحد معاين هذا الباب يف علم الصرف كقال وأقال وهو .اردعٰىن  مب نها فقد ذكر 
 واملبالغة التأكيد   أفاد احملقق الرضي يف شرح الشافية ان ذلك تسامح منهم وان املقصود افادته            

كما أن ما ذكر يف علم الصرف هلذه اهليئة من املعاين الكثرية إمنا ينشأ أكثرها عن املبـدأ                   )٢(
  .نسق ما اوضحناه يف باب املفاعلة علٰى كلمةاخلفي لل

  .واما حتديد املفاد احلقيقي لنفس اهليئة ففيه وجوه واحتماالت
 علٰى  لكن ال يهمنا حتقيق احلال فيها يف املقام بعد عدم ثبوت هذه الصيغة يف احلديث              

  .لوما اوضحناه يف الفصل اَأل
  .يف مفاد اهليئة التركيبية  :املقام الثالث

 وقد اشـترك    ـ صلياملقصد األَ   اذ هو  ـ حباث يف املوضوع   األَ البحث هو اهم  وهذا  
 ويالحظ عليهم   .اال ان العمدة ما طرحه املتاخرون من فقهائنا        ،   فيه اللغويون وفقهاء الفريقني   

 ( مل تفرق بني املفاد التركييب للجملتني      غالباً   ان املسالك املطروحة عندهم يف تفسري احلديث      
  .املختار علٰى اً واضح مع أن بينهما فرقاًـ )  ضراروالر ـ ال ضر

مث نتعرض لسائر    ،   احلديث وحتقيق معناه   وحنن نتعرض للوجه املختار يف كيفية تفسري      
   :املسالك اليت طرحت يف ذلك فهنا حبثان

  .احلديث معٰىن حتقيق املختار يف  يف بيان املسلك:ول البحث اَأل
  ال ( هو قوله ـ ول منهو مفاد القسم اَألان: احلديث  معٰىن واملختار يف

__________________  
  . وغريمها٢٦ ، ٢٤الحظ الشافية وشرحها للرضي ط احلجري ص  )١(
  .٢٦الحظ شرح الشافية ط احلجر ص  )٢(
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 .الضرر جبعل احلكم الـضرري     إٰىل   ما ذهب اليه الشيخ االنصاري من نفي التسبيب        ) ضرر
وذلـك   ، نفي االضرار إٰىل  فان معناه التسبيبـ  )ال ضرار ( هو وـ واما القسم الثاين منه 

   :تشريعني علٰى حيتوي
  . تكليفياًمولوياً حترمياً حترمي االضرار  :لواَأل

  .تشريع اختاذ الوسائل اإلجرائية محاية هلذا التحرمي  :والثاين
   :مفادين علٰى حيتوي احلديثوبذلك 

  .النهي عن االضرار علٰى لداللة اـ ١
  )املختـار  علٰى    ( لذلك داللته بناء    ومضافاً .نفي احلكم الضرري   علٰى   الداللة و ـ ٢

 وهذا املفاد استفدناه مـن اجلملـة      ،   خارجاً   تشريع وسائل اجرائية للمنع عن االضرار     علٰى  
 وهـو    سلطانياً جبعل النهي املستفاد منها ياً     األوٰىل   عاظم استفاده من اجلملة   وبعض األَ الثانية  
  .مبىن وبناًء كما سيتضح يف موضعه ان شاء اهللااقش من

املنهج املختار نتعرض لبيان ذلك يف ضـمن         علٰى   ولتوضيح استفادة ذلك من احلديث    
   :وجهني امجايل وتفصيلي
يف مقام التعـبري عـن موقـف       خارجاً   الطبيعة حتقّق   نفي فهو أن     :اما الوجه االمجايل  

أو  أو اإلرشـادي     ات خمتلفة كإفادة التحرمي املولوي    يستعمل يف مقام   ،   شرعي بالنسبة اليها  
   من هذه املعاين من الكـالم       معٰىن   ولكن استفادة كل   .ذلك إٰىل   م وما بيان عدم احلكم املتوه
  .ومبجموع املالبسات املتعلقة به ، رهني بنوع املوضوع

  .ومالحظة هذه اجلهات تقضي يف الفقرتني باملعىن الذي ذكرناه هلما
اسم مصدري يعرب عن  معىن  فألن الضررـ ) ال ضرر (  وهي ـ  :ٰىلواُألة   الفقـر  اأم

  من دون احتواء نسبة صدورية كاالضرار ، املنقصة النازلة باملتضرر



 ١٣٥ ..............................................................) ال ضرار ( ومفاد ) ال ضرر ( الفرق بني مفاد  

وال يتحمله أحد عادة اال بتصور       ،   بطبعه مرغوب عنه لدى االنسان     املعىن   وهذا ،   والتنقيص
فيكون نفي   ،   بهدفع الضرر عن نفسه ويتجن    الن من طبيعة االنسان ان ي      ،   تسبيب شرعي اليه  

الطبيعة يف مثل هذه املالبسات يعين نفي التسبيب اليها جبعل شرعي وملثل ذلك كان النـهي                
مر بالشيء بعد   مر به كما كان األَ    عدم األَ  على   مر به داالً  م األَ هأو تو  اَألمر به    عن الشيء بعد  

ضوء هـذا    وعلٰى   ، األصول    حقق يف علم    عن عدم النهي فحسب كما     أو تومهه معرباً   احلظر
  .الضرر جبعل حكم شرعي يستوجب له إىل نفي التسبيب ،  طبعاً )ال ضرر ( كان مفاد
فهي ختتلف يف نوع املنفي وسائر املالبسات        ـ وهي ال ضرر   ـ : الثانية    الفقرة واما

. عل كاالضـرار  النسبة الصدورية من الفا    علٰى   الن الضرار مصدر حيتوي   وىل   األُ  الفقرة عن
وبذلك كـان   .  وشهوة من االنسان أمر طبيعي موافق لقواه النفسية غضباً        املعىن   وصدور هذا 

  .ومقتضى ذلك ، عدمه والتصدي له إىل يف التسبيب ظاهراً من قبل الشارع خارجاً نفيه
  .الشيء خارجاً حتقّق فإن التحرمي التكليفي خطوة أوىل يف منع تكليفاً حترميه  :أوالً
 ،  الـشرعي  احلـاكم    االضرار من قبل   حتقّق   إجرائية ضد  وسائل   تشريع اختاذ   :اًانيوث

ال  ( يف مثـل   سيما   ال ـ  باحلماية اجراءً  وذلك الن جمرد التحرمي القانوين ما مل يكن مدعماً        
  .ال يستوجب انتفاء الطبيعة وال يصحح نفيها خارجاً ـ  )ضرار

 نفياً  ان هذا احلديث ميثل    : ذلك فتوضيحه ٰى   عل لداللة احلديث   :واما الوجه التفصيلي  
 رغم وحدا صورة    ـ  أعين صيغة النفي   ـ وهذه الصيغة ،   ) مها الضرر والضرار   ( ملفهومني

   :معان خمتلفة حبسب اختالف املوارد علٰى ووحدة املراد االستعمايل منها حتتوي
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ال فُسوق وال ِجـدالَ ِفـي       ال رفَثَ و   ( يكون حمتواها التحرمي املولوي كما يف       :فرمبا
١( ) احلَج(.  

ال  ( الشيء كما يف   علٰى   املترتب االثر القانوين    عدم ترتب  إٰىل   تكون ارشاداً   :واخرى
عدم حصول الفراق القانوين بانشاء الطالق اذا        علٰى   فانه يدل  )٢( ) طالق اال ملن اراد الطالق    

  . جدياًمل يكن مراداً
فانه  )٣( ) بطهور إال   ال صالة  ( حمدودية متعلق األمر كما يف    إٰىل   تكون ارشاداً   :وثالثةً

  .حمدودية الصالة الواجبة بالطهارة علٰى يدل
ال  ( لـو قيـل   وجود شيء كما يف ما علٰى   تقتضي عدم وجود حكم يبعث      :ورابعة
  .من حمتويااغري ذلك  إٰىل ٠ ) حرج يف الدين

وحتقيقه من حتقيق ميزان اختالف حمتـوى     ،   ثاحلدي معٰىن    يف معرفة  دب وعلى هذا فال  
 علـٰى   احلـديث  معٰىن   مث حتقيق  ،   الكالم يف هذه املوارد وغريها رغم وحدة عنصره الشكلي        

   :ضوء هذا الضابط العام فهنا مرحلتان
نكتة عامة فيمـا     علٰى   قبل توضيح امليزان فيها من التنبيه      فال بد    : األوٰىل   ا يف املرحلة  مأ

   :أو النهي أو النفي أو االثبات فنقول مر الكالم سواء أكان من قبيل صيغة اَأليتعلق بتفسري
وعنصر معنوي  ،  ان الكالم يتألف من عنصرين عنصر شكلي يتمثل يف مدلوله اللفظي          

وهذان  ،   كامن حتت املدلول اللفظي يكون هو احملتوى الواقعي للصيغة واملصحح الستعماهلا          
ولذا تكـون الـصيغة    ، بينهما من تسانخ وعالقة ال بد  وان كان  العنصران ال يتحدان دائماً   

  الواحدة ذات
__________________  

  .١٩٧ : ٢سورة البقرة  )١(
  .٦٧ / ٢٢ : ٤الفقيه  ، ١٨٨٧ / ٢٢٦ : ١جامع األحاديث  )٢(
  .٢ / ٦٢ : ٦الكايف  ، ٢٧٩٤١ / ٣٠ : ٢٢الوسائل  )٣(



 ١٣٧ .........................................................................تأثر حمتوى الكالم بالعوامل املختلفة 

 فـان  . كاستعمال صيغة االمر والنهي يف معان كثرية دة حبسب اختالف املوارد   حمتويات متعد 
  واغراض السـتعماله وال هي جمرد دواٍع ،   هذه املعاين ليست هي املدلول االستعمايل للكالم      

  .وامنا هي حمتوى الكالم وباطنه األصول كما اوضحناه يف حمله من علم ـ
 املعنـوي الكـامن     االحناء السابقة وغريها يرتبط بالعنصر     علٰى   واختالف مفاد النفي  

ـ  كما هو واضح لوحدة العنصر الشكلي حسب الفرض وهو النفي          ـ للكالم  ومعرفـة   ـ
العوامل املختلفـة    علٰى   التعرف املسبق  علٰى    يتوقّف  ، الضابط العام لتشخيص حمتوى الكالم    

  .أساسها علٰى اليت تؤثر يف تعيني حمتواه وحتديده لكي يتم استخراج هذا الضابط
 نفسه عملية معقدة ال تكفي فيها معرفة اجلهـات          فسري الكالم يف حد   ن ت َأل : وذلك

  .ما أشرنا إليه علٰى ة من املفردات اللغوية واهليئات العامة فحسبياللفظ
 ، الكـالم  معٰىن سائراجلهات املؤثرة يف إٰىل ن العوامل اللفظية بالنسبةأبل ميكن القول ب 

الن هـذه    ،    حتت املاء  ما كان منه كامناً    إٰىل   سبةمثل ما يظهر من اجلبل الثابت يف البحر بالن        
وان كانت ظـاهرة     ،    من جمموع ما يؤثر يف حمتوى الكالم        يسرياً ًءالعوامل ال تؤلف اال جز    

  .اكثر من غريها
ظاهرة حية من الظواهر النفسية او االجتماعيـة فانـه          نه  ا ان الكالم مبا   : وسر ذلك 

 اليت حتيط به من حميط وشائعات واعـراف وغـري           يتفاعل حبسب حمتواه مع مجيع املالبسات     
فاذا ما أريد تفسريكالم ما فال بد من مالحظة مجيع اخلصوصيات اليت تقترن به مـن                 ،   ذلك
ومن الـصفات النفـسية      ،   ث عنه ومن طبيعة املوضوع الذي يتحد     ،   طار الذي القي فيه   اَأل

 إٰىل  زمان او من موضـوع     إٰىل   نفرمبا ختتلف الكلمة الواحدة من زما      ... للمتكلم واملخاطب 
  .خماطب إٰىل من خماطب متكلم أو إٰىل من متكلم موضوع أو
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       رنا نوع التفاعل املناسب معها    فاذا الحظنا اجلهات املختلفة اليت حتتضن الكالم وقد : 
  .أمكننا تفسري الكالم يف ظل جمموع تلك اجلهات

 أن إٰىل   نظـراً  ) ج التفسري النفسي  منه(      ب وقد عربنا عن هذا املنهج يف تفسري الكالم       
النفسية للمتكلم أو املخاطـب      احلالة   يف تأثريها   هات يف الكالم امنا هو بلحاظ     جلهذه ا تأثري  
  .معها

 ان اختالف حمتوى صـيغة النفـي يف املـوارد           ـ  :نقول املقدمة   وبعد اتضاح هذه  
كما يوجد   ،   املورد حبسبها إمنا ينشأ عن اختالف املواضيع ومالبساا وتناسبات         ،   املذكورة

عن املوقف الشرعي يف موضوع ما رنظري هذا االختالف يف سائر الصيغ اليت تعب.  
عرض مجلة من هذه املواضيع بشكل عـام ملختلـف           علٰى   حنن نقتصر يف هذا اال    و

يف  تأثريهـا    الصيغ كصيغة األمر والنهي والنفي واالثبات يف اجلملة اخلربية مع توضيح كيفية           
   :تالف حمتوى الصيغةاخ

يرغب  خارجية   ان يكون مصب احلكم طبيعة تكوينية ذات اثار         :لواملوضع األَ  ـ ١
مـن دون ان   ، املكلفون فيها أو عنها من جهة نسبتها مع القوى الشهوية والغضبية للـنفس   

  .ومههمر بعد احلظر أو بعد تكاَأل احتماالً  أوحبكم خمالف له علماً مسبوقاً يكون هذا احلكم
 واالخر خاص مبـورد     عام : أحدمها : ففي هذا املوضع يتضمن حمتوى اخلطاب أمرين      

  .صيغيت االثبات والنفي
  كان حمتواها   الفعل أو الترك فان كانت الصيغة بعثاً       علٰى   فهو الوعيد   :اما حمتواه العام 

 ان حمتواها الوعيد   ك وان كانت الصيغة زجراً   ،   تكليفاً    الترك فيكون الفعل واجباً    ٰىالوعيد عل 
ف احلكـم املولـوي     وجمموع الصيغة واحملتوى يؤلّ   ،   تكليفاً   الفعل فيكون الفعل حراماً   علٰى  

  .اخلاص من اجياب أو حترمي



 ١٣٩ ..........................................................حمتوى صيغة اَألمر والنهي الوعيد على الفعل والترك 

 علـٰى    إال واحتواء الصيغة هلذا احملتوى مل يكن رد خصوصية الصيغة اذ هي ال تدلّ            
حمتويات اخرى من قبيـل االرشـاد       وهذا املقدار ينحفظ يف ظل       ،   البعث أو الزجر اللزومي   

ن مدلول الوعيد بداللة االقتضاء بعد أن امتنع فرض حمتـوى اخـر             وامنا تعي ،   يأيت   وحنوه مما 
  .اجلهات املكتنفة ا يف للصيغة لعدم وجود مبادئه

العتباره مبا هو    معٰىن   الـ   ر من البعث أو الزج    ـ ان مدلول الصيغة   : وتوضيح ذلك 
 فال   ، أو عقالءً  خارجاً   ال يكون بذلك مثار أثر     ألنه    ، آخر أو اعتبار ٰىن   مع عن أي  جمرداً   هو
  دوما يكـون    ،   لألثر العقالئي  سبباً   له من حمتوى مسانخ له كامن فيما وراء اللفظ يكون         ب

   :قسمني علٰى حمتوى للكالم
 ( ةيف متعلق الصيغ   مبادئ مسبقة غري موجودة وال قابلة لالعتبار       علٰى    يتوقّف  ما ـ أ

 فانـه  ـ ركما يراد ذلك يف االمر بعد توهم احلظ    ـ رفع توهم احلكم السابق    ) ومثال ذلك 
 علـٰى   ب االثر املطلوب  عدم ترت  إٰىل   ومنه االرشاد  .فرض توهم خارجي للحظر    علٰى   يتوقّف

فرض اثر اعتباري ثابت     علٰى    يتوقّف وهذا ،   الشيء حيث يكون للشيء اثر اعتباري بطبيعته      
  .تيةغري ذلك من احملتويات اآل إٰىل ،اً  مسبقللشيء

التـرك   علٰى من جعله من قبل الشارع وهو الوعيد ال بد  اعتبارياًما يكون امراً  ـ ب
الفعل املقوم للحرمة علٰى م للوجوب أو الوعيداملقو.  

وعلى هذا فحيث مل يتواجد يف هذا املوضع شيء من العوامل النفسية وغريهـا ممـا                
فيتعني كون احملتوى هو القـسم       ،   حسب الفرض  املعٰىن   ل ليتفاعل معه  و األَ يندرج يف القسم  
  .احلكيم والزجر من  العتبار البعثالثاين تصحيحاً

  .وعلى هذا االساس يستفاد احلكم املولوي من البعث والزجر
صوليني من انال يتجه ما اشتهر يف كلمات اَألنه ا حوبذلك يتض  
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بل الصحيح هـو   .االرشاد اال بقرينة علٰى  وال حيمل كون مولوياً االصل يف االمر والنهي ان ي     
االرشاد امنا يكون وفق تناسبات ثابتة حبـسب طبيعـة           علٰى   مر والنهي العكس الن محل األَ   

 ألنـه   املولوية علٰى   وهذا خبالف محله   ،   مؤونة زائدة  إٰىل   فال حيتاج كونه لالرشاد    ،   املوضوع
اء بعد فقد سائر اجلهات اليت ترسم للكالم حمتوى إرشادياً         ما يكون مبوجب داللة االقتض    إن  ، 

  .فهي يف طول تلك اجلهات املقتضية إلرشادية اإلنشاء طبعاً
ال يفرق يف استفادة احلكم املولوي من الصيغة يف هذا املوضع بـني      نه  أ  :ويالحظ هنا 

نعـم   ،  ي واالثبـات  ان تكون صيغة االنشاء من قبيل االمر والنهي او صيغة االخبار من النف            
ح ذلـك  وامنا صح ، خيالف مفاده االستعمايل ألنه استعمال صيغة االخبار يف هذا اال جتوز    

  وكذلك التناسب بـني    ـ مر به التناسب بني االخبار عن وجود الشيء مع التسبيب اليه باألَ         
ـ   ـ ذلك بالنهي عنه   إٰىل   االنتفاء مع التسبيب  االخبار عن    ث عـن  كما اوضـحناه يف البح

  .مدلول اجلملة اخلربية يف علم األصول
  .فهذا هو احملتوى العام للكالم يف هذا املوضع

فهو تشريع اختـاذ الوسـائل       ـ )١( مبورد االثبات والنفي   ـ  )واما حمتواه اخلاص  ( 
 ملثـل   فيما كان املورد مقتضياً    ـ احلكم مقتضٰى   لتحقيق ـ اختالف مراتبها  علٰى   االجرائية

 فعل الواجب  علٰى   عمال القدرة يف املنع عن احلرام أو االكراه       هذه الوسائل كاِ  هذا التشريع و  
الفاعل  علٰى ويدخل يف ذلك االمر باملعروف والنهي عن املنكر ولو مبا يتضمن ايقاع الضرر            ،  
   مع أو ماالًنفساً

__________________  
 علٰى  بقة اعتبار طليب أو زجري فال داللة هلما       ووجه عدم اقتضاء االمر والنهي لذلك واضح الن مفادمها باملطا          )١(

  .قان فعالًقكأما متح حٰىت الفعل أو الترك إٰىل اكثر من ذلك وهذا خبالف االثبات والنفي فان مفادمها التسبيب
  . مع تشريع الوساثل االجرائية أكثر من األمر والنهياًفيكون االثبات والنفي منسجم
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  .مالحظة اخف الوسائل وأنسبها
وفـق   علٰى   من ان تكون جارية    ال بد    تخذة حلماية احلكم  نعم ان الوسائل االجرائية امل    

من قبيل كون ايقاع الضرر بالفاعـل        ،   يف هذه املرحلة   املقدسة   القوانني اعولة يف الشريعة   
  .ـ هكما ذكرناه يف حملّ ـ مر أو باشراف منه باذن من ويل اَأل أو نفساًماالً

ان يكون مصب احلكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية عقالئية            :ين املوضع الثا  ـ ٢
اليت حيترمها القانون وميضيها وحيميهـا يف مرحلـة          اآلثار   ويؤتى ا عادة بداعي ترتيب تلك     

  .وذلك كالعقود وااليقاعات ـ اإلجراء
لنهي املتعلق يف مورد ا    علٰى   ثر املزبور وحمتوى الصيغة يف هذا الفرض هو عدم ترتب األَ        

غري املتعلـق يف     علٰى   أو ) ملن اراد الطالق   إال   ال طالق  ( و ) ال بيع اال يف ملك    (      ك والنفي
  ولذا يكون احلكـم يف ذلـك حكمـاً         .)١( ) فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن  (     ك مر واالثبات مورد األَ 
  .ارشادياً

   التناسب الطبيعي بـني  هو   ،   كمحتوى للصيغة  املعٰىن   ن هذا والعامل العام املوجب لتعي
ع ان مثل هذه الطبيعة اذا كانت ذا مفسدة بنظر املـشر           : وتوضيح ذلك  ،   اهلدف والوسيلة 

فيستوجب  ،   هدف الشارع من االنزجار عنها فصلها عن اثارها القانونية         حتقّق   فانه يكفي يف  
  يف الطبيعـة الن الرغبة ، وحتديد الداعي املوجب الجيادها ، ذلك انزجار املكلف عن الطبيعة  

ليس باعتبارجهة تكوينية فيها تنسجم مع قوة نفـسية          ـ سب الفرض يف هذا املوضع    حب ـ
فاذا فصلت عـن     ،   وامنا هي بلحاظ أثرها القانوين     ـ لوكما يف املورد األَ    ـ  مثالً لالنسان

ـ      فالغاء األَ  .حتقيقها إٰىل   ثر القانوين انزاح الداعي   اَأل بة لتحقيـق   ثر القانوين هو الوسيلة املناس
  .اهلدف املزبور عادة

__________________  
  .١ / ٦٥سورة الطالق  )١(
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اجيادها أو لعـدم االحتيـاج     إٰىل   لقوة الداعي  ،   رمبا ال يكفي جمرد الغاء االثر      ) نعم( 
النهي عن الربا    اخلمر أو    كما يف مورد النهي عن بيع      ـ احلماية القانونية يف املورد    إٰىل   البالغ

فيجعل احلرمـة   ـ محاية قانونية إٰىل وال حتتاج املعاملة فيها مثالً الربا من املنقوالتفان مورد  
  .الفساد الوضعي علٰى التكليفية زيادة

ن حمتوى الكـالم يف الغـاء االثـر         فالتناسب املذكور هو املوجب لتعي     : وعلى هذا 
  .القانوين

  .توى الصيغةحمل املوجه  ،فهذا هو العامل االساسي العام يف هذا املوضع
   ـ   يتواجد يف مورد حتديد املوضوع فحسب      وهناك عامل آخر أخص  دون مـورد   ـ

وذلـك ألن  ،  للمـأمور   وهو تفاعل الصيغة مع العامل النفسيـ مطلقاً  النهي عن الطبيعة
 إٰىل  وهو الوصول  ،   سبق للمكلف منا تكون يف ضوء هدف م     إمرغوبية الطبيعة يف هذا املورد      

ـ   او حتققها  ـ ما يف الطالق  ـ ك   مثالً انفصام العلقة اخلاصة  ثر املطلوب ك  اَأل  كمـا يف    ـ
  .ـالزواج 

حتديد الوسيلة لتحقق    إٰىل   فان هذا يرجع   ،   الطبيعة تأثري   ددفإذا كان االعتبار الصادر حي    
ال  ( فـاذا قيـل    ،   اهلدف املفروض فيكون اهلدف املفروض كموضوع مفترض هلذا االعتبار        

اذا اردت انفصال العلقة الزوجية فال تطلـق اال          ( هو يف قوة ان يقال    ف ) طالق اال بشاهدين  
فيكون مفاد اخلطـاب   ، اخلطاب إٰىل ثر املطلوب كشرط مقدر بالنسبةفيكون األَ  ) بشاهدين
  .ص اخلا ارتباط الغاية املفروضة باحلدطبعاً

،  مطلقاً اء اثرهاوهذا العامل كما قلنا امنا يكون يف مورد حتديد الطبيعة ال يف مورد الغ            
  .واضح اسقاط الغاية املسبقة ال حتديد وسيلتها كما هو إٰىل الن الغاء اثرها يرجع



 ١٤٣ ............................................................................تفاعل احملتوى مع العامل النفسي  

 بـل هـو     ان استعمال صيغة األمر والنهي يف هذا املوضع ليس جمازاً         :  ) ويالحظ( 
استعمال حقيقي الن فصل العلقة بني الطبيعة وبني األثر املرغوب منها ينسجم مـع صـيغة                

يوجب انزجار املكلف عن ذلك باالمكان وكلما كـان احملتـوى            ألنه   ام االنسجام مت الزجر
املطلوب منه املسانخ اياه فإن االسـتعمال        التأثري   املعنوي يف اللفظ حيقق للعنصر الشكلي فيه      

ان يقـصد املـدلول      حينئـٍذ     للمتكلم يتأتٰى املزبور إذ    ٰى بعد متام احملتو   حقيقياً حينئٍذ   يكون
كمـا   ،   وفصل العلقة يف املقام مستوجب لفاعلية الزجر االنشائي        ،   اً بالكالم جد  االستعمايل

 وهكذا يف صيغة البعـث يف       .أن الوعيد يف النهي املولوي مستوجب لفاعلية الزجر االنشائي        
فـان حتديـد     ،   يكون االستعمال حقيقياً   )١( ) فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن  (     ك مورد االمر باحلصة  

  .املشروعة حنو الوسيلة باثرها نوع من البعث للشخص مسبقاً لة بعد تعلق الغرضالوسي
 ال يتجه ما يف كلمات مجاعة من االصوليني من اعتبـار االرشـاد     نه  ا  :وبذلك يظهر 

ة تفاعل االعتبار مع املالبسات     ه لكيفي ذلك عدم التنب   منشأ   وكان ،    لالمر والنهي  جمازياًمعٰىن  
  . أوضحنا ذلكما علٰى احمليطة به

ال سـبق اال يف      ( و ) ال طالق اال ما اريد به الطالق      (      ك واما صيغة االثبات والنفي   
فانه يكون من قبيل اثبات احلكم بلسان       ،   ) ال بيع اال يف ملك     ( و ) نصل حافر او   أو خف

بلحاظ ان فصل الشيء عـن اثـره         ،   ة يف ذلك  غأو نفيه بلسان نفيه مبال     ،   اثبات موضوعه 
  .ما سبق توضيحه علٰى انتفائه يف اخلارج إٰىل انوين تسبيبالق

 حلكم شرعي خاص من دون      ان يكون مصب احلكم موضوعاً      : املوضع الثالث  ـ ٣
   يفـ أو انزجارطبيعي عنه ـ  يف مورد الزجرـ  طبيعية حنوهرغبٍة

__________________  
  .١ / ٦٥سورة الطالق  )١(
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فـان   ) ال سهو لالمام مع حفظ املأموم      ( و ) كثري الشك ال شك ل  (      ك ـ مورد البعث اليه  
  .الشك يف الصالة موضوع جلملة من االحكام

 إٰىل  ليس هو التـسبيب    ـ حيث تكون صيغة نفي    ـ وحمتوى الصيغة يف هذا املوضع    
ترتب ذلك احلكـم الـشرعي       هو عدم    وامنا ،   املوضوع إذ ال وجه الرادة ذلك      حتقّق   عدم
يوجب ان   ،   حكامفان ارتباط الطبيعة يف ذهن املخاطب بتلك األَ        ،   خلاصةاحلصة ا  إٰىل   بالنسبة

 هلذا االرتباط مبقتضى التفاعل الطبيعي بني الكالم وبني التصورات          اًيكون حمتوى الكالم ناظر   
  .فيكون مؤداه حتديد هذا االرتباط وخروج املنفي عنه ، الذهنية للمخاطب

 م حصة خاصة من ماهية مامور ا يظـن    أن يكون مصب احلك     : املوضع الرابع  ـ ٤
ال صـالة اال     ( سعتها هلذه احلصة فيكون الداعي التياا تفريغ الذمة واداء الوظيفة كما يف           

  . )ال صالة ملن مل يقم صلبه يف الصالة ( و ) بفاحتة الكتاب
  فراغ الذمـة   ـ ووهـ   روحمتوى الصيغة يف هذا املوضع هو عدم ترتب االثر املذكو         

 ولذا يكون احلكم حكمـاً     ،   اشتراط املتعلق بالقيد اخلاص    إٰىل   فريجع ،   االتيان باحلصة علٰى  
  .اجلزئية والشرطية إٰىل ارشادياً

غرار ما سبق يف املوضـع       علٰى   ـ كمحتوى للصيغة هنا عامالن    املعٰىن    تعني هذا  وسر
   :ـالثاين 

  حصول هدف الـشارع    التناسب الطبيعي بني اهلدف والوسيلة فانه يكفي يف         :لواَأل
وذلـك   ،   احلصة املذكورة حتديد األمر بالطبيعي لتخرج هي عن املتعلق         حتقّق   وهو عدم  ـ

الن االتيان ا إمنا يكون بقصد امتثال األمر بالطبيعة وهـو            ،   موجب النزجار املكلف عنها   
  .ينتفي مع حتديده حبصة خاصة

  وذلك الن باعث،  النفسية للمخاطب احلالة تفاعل الكالم مع  :الثاين
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 فالنفي امللقى يف هذه    ،   به املأمور   االتيان ذه احلصة هوتفريغ الذمة عن الطبيعي       علٰى   املكلف
يتفاعل حسب التناسب مع هذا الباعث النفسي ويفيد حتديد العامل فيه وهـو األمـر       احلالة  

  .الشرعي حبصة معينة
 هذا املوضع مياثل ما مضى يف       وكيفية استعمال صيغ األمر والنهي واالثبات والنفي يف       

  .املوضع الثاين
ان يكون مصب احلكم حصة من ماهية منهي عنـها يظـن              : املوضع اخلامس  ـ ٥

قصد اطاعة احلكم املتعلق بالطبيعي كما       فيكون الرادع النفسي عنها هو     ،   سعتها هلذه احلصة  
  . )ال ربا بني الوالد والولد ( يف

تقييـد   إٰىل   فريجع ،   في تعلق احلكم التحرميي باحلصة     الصيغة يف هذا املوضع ن     وحمتوٰى
  م وذلك لنظري ما ، متعلق احلرمة بالقيد اخلاصيف املوضع الثالث فان ارتباط الطبيعـي يف   تقد

  هلذا االرتباط وحتديداً   اًذهن املخاطب باحلكم التحرميي يوجب ان يكون حمتوى الكالم ناظر         
  .للحكم التحرميي بتحديد متعلقه

ب احلكم طبيعة يرغب املكلف عنها أو يرغب        ان يكون مص    :ملوضع السادس  ا ـ ٦
 علـٰى   أو لألثر القانوين املترتـب     ،   اما النسجام املتعلق مع القوى النفسية والشهوية       ،   إليها

ثبوت حكـم    رلكنه معرض عنها لتصو    ،   الشيء عادة أو الجل تفريغ الذمة وامتثال القانون       
سـواء   ،   ل كما هو واضح   و الفارق بني هذا املوضع واملوضع األَ      خمالف جلهة رغبته وهذا هو    

وقسم مـن هـذا   ،  احتماالً    أو ر تومهاً او كان هذا التصو    ،   كان هناك حكم كذلك بالفعل    
  . )مر بعد احلظراَأل ( بعنوان األصول املوضع هو الذي يتعرض له يف علم

    فيكون حمتواه نفي احلكـم   ، در الذهين املضاويف هذا املوضع يتفاعل الكالم مع التصو
ق لوال التصور املذكور الفاد احلكم املولوي أو احلكم االرشادي وال فـر           نه  ا مع ، ،    املتصور

  يف ذلك بني أن تكون صيغة احلكم
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  .خرباً  أوانشاءاً
      ففي االنشاء تتبدل الصيغة من اداة اجيابي إٰىل   اءةة بن   حيث يكـون    ـ ةاداة هدم سلبي

 من قبيل   اجيابياً معٰىن    رغم ان عنصرها الشكلي ميثل     ـ حلكم السابق فحسب  حمتواها سلب ا  
 خيتلف فيه املـراد التفهيمـي عـن املـراد           ولذلك يكون استعماله جمازياً    ،   الطلب والزجر 

  .االستعمايل
يتـيح   ، لكن مصحح االستعمال املذكور هو ان هدم االعتبار السابق أو رفع تومهـه        

فيخيل بذلك أن هذا اهلدم أو الرفـع هـو           ،   فع العائق امام فاعليته   اال للعامل النفسي وير   
 يف حـال    الًوذلك من قبيل االمر باالصطياد بعد حترميـه أو         ،   العامل الفاعل للبعث والزجر   

مر ليس حمتـواه اال رفـع      هذا األَ  فانّ )١( ) وِإذَا حلَلْتم فَاصطَادوا   ( : تعاٰىل   االحرام يف قوله  
 استعمال  صحنه  ا  اال ـ مدلوله مقتضٰى   كما هو  ـ دون بناء حكم اجيايب    ،   بقالتحرمي السا 

صيغة البعث الن هدم التحرمي السابق يستتبع االنبعاث حنو االصطياد بفاعلية العامل الطبيعي             
فيكون استعمال صيغة األمر يف ذلك بلحاظ استتباع حمتواه اهلادم           ،   عند االنسان حنو الصيد   

  .نه العامل لذلكاك  حٰىتلالنبعاث حنوه
الن مفـاد    ،   استعمال جمـازي   أيضاً   واما استعمال صيغة االخبار يف هذا املوضع فهو       

ال سلب وجود حكـم     ،   خارجاً   جمرد االخبار عن نفي وجود الطبيعة      هو مثالً   صيغة النفي 
ح ذلك أن سلب احلكم وان كـان يف         لكن صح  ،   لوال هذا النفي   خارجاً   قهاموجب لتحقّ 

 ـ عنها لذاا  مرغوباً   لكن حيث تكون الطبيعة    ،   وجود الطبيعة  إٰىل   جمرد عدم تسبيب  الواقع  
تقدير ثبوت هذا احلكم كان نفي احلكم يف هذا الـسياق            علٰى    اال ـ مرغوب اليها  أو غري 

  .ترتيلياًنفياً  خارجاً وبذلك صح نفيها ، الطبيعة حتقّق عدم إٰىل مبثابة التسبيب
__________________  

  .٢ / ٥سورة املائدة  )١(
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ال اعـادة للـصالة    (  :ـمانعيته للصالة   ما حيتمل ملانعية بعض نفياً ـ وذلك كما لو قيل
 ف بطبعه اال لطلب شرعي فحسب فلو دل الدليل        فان االعادة ال يرغب اليها املكلّ     ،   ) بكذا
عية عنها فـصح  نفي الطلب الشرعي لزم من ذلك عدم حتققها عادة بفاعلية الرغبة الطبي    علٰى  

  .نفيها ترتيالً
 حلكـم منـساق او      متعلق احلكم نفسه مورداً    لو كان    مث ان هذا املوضع ال خيتص مبا      

 عـن   باًب مـس  كان متعلقه امراً   بل يعم ما لو    ـ كما يف مثال االصطياد والصالة     ـ متوهم
 إٰىل  وذلك كأن يقال يف معرض توهم جعل الشارع لتكليف مؤد          ،   احلكم السابق أو املتوهم   

يتفاعـل الكـالم مـع      أيضاً   فهنا ) ال حترج نفسك   ( أو )  الدين يفال حرج   (  ـ  :احلرج
 .احلـرج  إٰىل    التفهيمي نفي جعل حكم مـسبب      ـ التوهم املذكور ويكون حمتواه ومفاده    

  .ما يتضح قريباً علٰى من احلديث من هذا القبيل ) ال ضرر ( ومقطع
 ،  توى الذي تستنبطه صيغ احلكم ومنها النفـي       فهذه مواضيع عامة يتغري مبقتضاها احمل     

وقد اتضح من خالل ذلك ان احملتويات املختلفة للنفي وغريه امنا هي مرهونة بتناسبات خمتلفة               
 هذا متام الكالم عن     .ضوئها معان خمتلفة تكون حمتوى له      علٰى   يتفاعل معها الكالم فترسم له    

  .املرحلة األوىل
 معـٰىن   توضيح احلديث أو  علٰى    من تطبيق الضابط املذكور    فهي : الثانية   واما املرحلة 

   :ضوء ذلك علٰى احلديث
يندرج يف املورد السادس الذي      فهو،   ) ال ضرر  ( من احلديث وهو    :لواما املقطع األَ  

   :ضوء أمور ثالثة علٰى ذكرناه فيفيد نفي جعل حكم ضرري وذلك

   :لو اَألـ ١
  ـ  وهو الضررـي يف هذا املقطع  أن متعلق النفان من الواضح جداً
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فصلها عن آثارهـا وينـدرج يف        إٰىل   يرجع نفيها  حٰىت   ليس ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية     
  او متعلق للوجوب أو للحرمة     .من موضوع ذي حكم شرعي     هو حصة    وال ،   املوضع الثاين 

فـال   ،   طة الباقيـة  الطبيعي فيندرج يف احد املواضع املتوس      علٰى   يراد نفي احلكم املترتب   حٰىت  
   :مر فيه بني احتمالنيحمالة يدور اَأل

مـن   ـ إليها النسجامها مع القوى الشهوية أو الغضبية       مرغوباً   ان يكون ماهية   ـ أ
قه بتحرميه واملنـع عـن   عدم حتقّ إٰىل   التسبيب حينئٍذ    فيكون مفاد نفيه   ـ لوقبيل املوضع األَ  

مـؤدى بعـض     النهي كما هـو    علٰى    حينئذٍ فيصح محل النفي يف احلديث    ،   خارجاً   اجياده
  .املسالك يف املقام

لكن النفي لرفع توهم تسبيب الـشارع اليـه          ،   عنها مرغوباً   ان يكون ماهية   ـ ب
فيندرج يف املورد السادس ويكون مفاد نفيه        ،   بالزامه به مبا يوجب الضيق والضرر للمكلف      

  .املشهور إٰىل كما نسب ) حرج ال ( جبعل حكم ضرري نظري ، الضرر إٰىل نفي التسبيب
 معـىنٰ  ) الـضرر  ( هيئة معٰىن   كون علٰى   ان هذين االحتمالني يتفرعان     : الثاين ـ ٢
 معـٰىن   أو ،   كاالضرار والضرار  ـ أي الضار  ـ الفاعل إٰىل    للنسبة الصدورية  حمتوياًمصدرياً  

  . عن هذه النسبة كالضيق واحلرج واملنقصةاسم مصدري خاٍل
ـ  لالنـسان  النفـسية  للقـوى  موافقة طبيعة كاالضرار ميثل الضرر  : لوفعلى األَ   ـ

 . لنفـسه   ارضـاءً  اليها االنسان كثرياً   يلجأ   اليت ـ كالغضب واحلقد وحب االيذاء وحنوها    
  . يكون مفاد ال ضرر حترميه وتشريع ما مينعه خارجاًوحينئٍذ

وهو امر ال يتحملـه      ،   راملتضر علٰى   املنقصة الواردة  مبعٰىن   يكون الضرر   :وعلى الثاين 
  وامنا يتحمله ، له أشد الكراهة هو مكروه االنسان بطبعه بل



 ١٤٩ ......................................................................نفي التسبيب للضرر  ) ال ضرر ( مفاد  

 نفـي تـسبيب    إٰىل  ان الشارع محله اياه فنفي الضرر يف هذا السياق النفسي يرجـع لو ظن
  .املكلف وحتميله عليه علٰى  لتوهم اجيابهاًالشارع له دفع

الن احلس اللغوي ملن عرف اللغـة         ، ان الصحيح هو االحتمال الثاين      : الثالث ـ ٣
اسـم   معٰىن  فهو ،من الفاعلاً  ردال صا   باملتضرر نازالً املعٰىن   العربية يشهد بان الضرر امنا ميثل     

ذكـر ذلـك يف      تقدم   كما ،   كاالضرار مصدرياً   وليس معىنٰ  ،   مصدري كاملضرة واملنقصة  
  .اهليئة االفرادية للكلمة معٰىن البحث من

  )حرج ال(      ك مثلة املماثلة له حاالً   ثل هذا التركيب مثل سائر األَ     وعلى هذا فيكون م   
تشريع  عنه للمكلف حبسب طبعه وامنا يتحمله بتصور     مرغوباً   عمالً   املنفي عنه  املعٰىن   ما يكون 

  .يفرضه عليه فيكون املنساق من النفي قصد نفي التشريع املتوهم أو املترقب فحسب
الضرر جلعل حكم ضرري كما هو       إٰىل   ي التسبيب نف ) ال ضرر  ( وبذلك يكون مفاد  

  .مسلك املشهور
ل واملوضع األَ  يف    فانه يندرج  ـ  )ال ضرار (  وهو ـ من احلديث   :واما املقطع الثاىن  

الن الضرار هـو     ـ آنفاً ) ال ضرر  ( ما اتضح مبا ذكرناه يف مورد      علٰى   من املواضع السابقة  
نا ان االضرار بالغري عمل ميارسه االنسان بطبعه ألجل         وقد ذكر  ،   االضرار املتكرر أو املستمر   

فهو ظـاهر يف     )١( اآليات   فاذا ي عنه كما يف مجلة من       ،   ةيارضاء الدواعي الشهوية والغضب   
  .واضح  للمكلفني عن هذا العمل كما هواًالنهي التحرميي زجر

__________________  
وأَشِهدوا ِإذَا تبـايعتم     (  و ٢٣٣ / ٢البقرة   ) لَِدها وال مولُود لَّه ِبولَِدهِ    ال تضار واِلدةٌ ِبو    ( تعاٰىل   كقوله )١(

ِهيدال شو كَاِتب ارضال ي( ٢٨٢ / ٢البقرة  ) و ِهنلَيقُوا عيضِلت نوهارضال ت٦٧٦ / ٦٥الطالق  ) و.  
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هذا العمل وذلك    حتقّق   عدم إٰىل   لتسبيبا علٰى    كما يف هذا احلديث فانه يدل      واذا نفي 
  .من خالل ثالثة امور

  .جعل احلكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو احلرمة  :لومر اَألاَأل
 الفعل ويترتب عليه حبسب القانون اجلزائي الشرعي       علٰى   وهذا احلكم يستبطن الوعيد   

:  
خرةالعذاب االخروي يف عامل اآل  :الًأو.  

مر باحلدود املستفادة مـن      األَ ويلّ رأٰى    الدنيوية بالتعزير وحنوه حسب    العقوبة  :وثانياً
  .األدلة الشرعية
  . العقالءالضمان يف موارد االتالف وكون الشيء املتلف ذا مالية لدٰى  :وثالثاً
إزالة  وذلك من قبيل جتويز   ،   خارجاً   تشريع اختاذ وسائل مانعة عن حتققه       :مر الثاين اَأل

 )١( كاألمر باحراق مسجد ضـرار     ،   بذلك إال   مها اذا مل ميكن منع ايقاعه     وسيلة الضرر وهد  
  .واحلكم بقلع خنلة مسرة وحنو ذلك

   :قوانني ثالثة علٰى وهذا التشريع يرتكز
ـ  كما ذكر يف الفقـه     ـ دةذّقانون النهي عن املنكر فان للنهي مراتب متع        ـ ١  ـ

 إٰىل  تصل النوبة  وال ،   نهما مراتب متوسطة  وبي ،   ها النهي القويل وأقصاها االضرار بالنفس     اخفّ
تأثريها  اال بعد تعذر املرحلة السابقة عليها أو عدممرحلة اشد عن املنكريف الكف .  

مـور   وهذا من شؤون الوالية يف األَ      . قانون حتقيق العدالة االجتماعية بني الناس      ـ ٢
   وائمة اهلدى عليهم9العامة الثابتة للنيب 

__________________  
 ١٠٧ / ٩التوبة   ) ... والَِّذين اتخذُوا مسِجدا ِضرارا    ( : تعاٰىل   ورد ذكر يف كتب التفسري يف تفسري قوله        )١(

  .٧٣  ـ٧٢ : ٣الحظ جممع البيان ط 
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  .من العدالة يف حفظ النظام ال بد والفقهاء يف عصر الغيبة إذ ، السالم
 من قبل الـوايل      قضائياً ن منع االضرار حكماً   محاية احلكم القضائي فيما إذا كا      ـ ٣

نصاري دخولـه يف    كما يف مورد قضية مسرة حيث شكا األَ        ـ بعد رجوع املتخاصمني اليه   
 مسرة عن العمل    وحيث أىبٰ  ،    بعدم جواز دخوله كذلك    9  النيب ىداره بال استئذان فقض   

  . بقلع النخلة لتنفيذ احلكم بعدم الدخول عمال9ًأمر  ، باحلكم
امنا هي للحاكم الـشرعي     ،   ان والية اختاذ وسيلة اجرائية ملنع االضرار      :  ) ويالحظ (

القانونني االخريين فاالمر واضح الن حتقيق العـدل ومحايـة           علٰى   أما ،   دون عامة املسلمني  
 نَّفَأل : القانون االول  علٰى   املتصدي للحكومة والقضاء وأما    احلاكم   وظيفة هو من    القضاء امنا 
 باحلـاكم    ختتص  أو ماالً  ر أن والية النهي عن املنكر فيما كان باالضرار بالفاعل نفساً          املختا

  . ملا افىت به مجع من الفقهاءالشرعي خالفاً
مـر بقلـع    هو مبىن تعليل األَ    ) ال ضرار  ( أن هذا اجلزء من مفاد    )  أيضاً   ويالحظ( 

 إٰىل اسـتند  حـٰىت   من الفقهاءمجع علٰى وهو أمر أشكل،  الكربٰى النخلة يف قضية مسرة ذه   
مـر  لَأل حينئٍذ   بتصور تربيره  ،   اً سلطاني ذلك بعض االعاظم يف جعل النهي يف احلديث حكماً        

  .ل من تنبيهات القاعدةوتوضيح املوضوع يف التنبيه اَأل وسيأيت .بالقلع وهو ضعيف
فعة لرفع  تشريع احكام رافعة ملوضوع االضرار من قبيل جعل حق الش           :مر الثالث اَأل
أو عدم جعل ارث للزوجة يف العقار لعـدم          ،   اليت هي موضوع إلضرار الشريك     ،   الشركة

  .)١( كما يف احلديث ـ االضرار بالورثة
  يدل على ) ال ضرر ( أن احلديث جبملة : فاتضح مما ذكرناه جمموعاً

__________________  
  .٣٢٨٤٢ / ٢٠٨ : ٢٦ ج ٩باب  الـ أبواب مرياث األزواج ـ كتاب الفرائض ـ الوسائل )١(
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 حترمي االضرار وتشريع الصد عنـه      علٰى   يدل ) ال ضرار  ( نفي جعل احلكم الضرري وجبملة    
  .ورفعه يف بعض املوارد موضوعاًخارجاً 

بنفي احلكم الـضرري بعلـة       ) رال ضر  ( تفسري علٰى   رمبا يعترض نه  ا : ) ويالحظ( 
 ملسلك النهي يف تفسري     ترجيحاً،   ) ة ال ضرر  رسال ( وجوه ذكرها العالمة شيخ الشريعة يف     

استعراض تلك الوجوه ونقدها يف البحث عن هذا املسلك مبا يتضح            يأيت   وسوف ،   احلديث
  .به مجلة من اجلهات اليت ترتبط ذا التفسري

 العالّمـة  من ترجيح هذا التفسري وما ذكره   )قده(  للشيخ األنصاري  ونذكر هنا كالماً  
  . للقول يف هذا املبىنقيبه ونقده مع حتقيق القول يف ذلك تكميالًشيخ الشريعة يف تع
واالظهر مبالحظة   (  :يف الرسائل بعد ذكر املعاين احملتملة يف احلديث        )قده( قال الشيخ 

 يعـين  )١( لواَأل املعـٰىن    وموارد ذكرها يف الروايات وفهم العلماء هو      ونظائرها   الفقرة   نفس
  .لضرريكم ابذلك تفسري احلديث بنفي احل

 لالنكار من قبل العالمة شـيخ       مورداً مجيعاً    اربع وقعت  دعاٍو إٰىل   وهذا الكالم ينحل  
   :الشريعة فقال

فقـد   الفقـرة    اما نفس . مدعيها علٰى   ربعة كلها منظورة فيها ممنوعة    والشواهد األَ ( 
يف هـذا      املعىنٰ  واما نظائرها فقد قدمنا عدم النظري هلذا       .عرفت ظهورها يف احلكم التكليفي    

  .)٢( التركيب
__________________  
  .٥٣٥ : ٢الرسائل  ، ٣١٥املصدر ط رمحت اهللا ص  )١(
وارادة السبب مل يعهد يف مثل هذا التركيـب          املسبب   الثالث من نفي   املعٰىن   ان (  من الرسالة  ٤١قال يف ص     )٢(
   االال صالة جلار املسجد(  يف  وامنا املعهود النهي أو نفي الكمالابداً



 ١٥٣ ......................................................................................مناقشة شيخ الشريعة  

قد اتضح عدم ذكرها يف شيء من الروايات        نه  ا  :واما موارد ذكرها يف الروايات ففيه     
وان حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل ال         ،    اال يف قضية مسرة املناسب للتحرمي وجداناً       ،

ومل ،   ممنـوع  أيضاً   واما فهم العلماء فهو    ،   أو ترتيهاً  حترمياً   النهي التكليفي  إال   مساغ ملا فيها  
    م فهموا هذا   جند للمتقدمني واملتأخرين ما يعيعن قليل نادر ال يكفي فهمهم يف        اال املعٰىن   ن ا

  .)١( ) حلرمة الترك تعليالً عائمدوقد ذكر يف حديث ال،  املعٰىن تعيني
   :ال بد من مالحظة كل واحد من هذه اجلهات ) ره ( ولتحقيق القول فيما ذكر

 فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها ـ  الفقرة ظهور نفسمن ـ األوٰىل  اما اجلهة
،  مجيعـاً    يف نفي احلكم الضرري وما ذكره هذا القائل من ظهورها يف النهي عن االضـرار              

االستعمايل الظاهر منها ليس هلا ظهور يف        املعٰىن   مبالحظة عدم ارادة   الفقرة   ان نفس  : بتقريب
ا يف  حدازي املقصود    املعٰىن    ذااا   ،      ه    :وامنا ذلك رهني قرينة اخرى وذلكال اشكال   ألن
 ـ خارجـاً   الضرر حتقّق هو االخبار عن نفيـ و  الفقرةاالستعمايل الظاهر من املعٰىن يف ان

ر املراد اجلدي بنفي احلكم الضرري أو بالنهي عن         سواء فس  ،   كل حال  علٰى   ليس مبقصود ا  
مر بـني    فيدور األَ  وحينئٍذ ،   مع هذين املعنيني بوضوح   االضرار الختالف املدلول االستعمايل     

عدم نفـي    إٰىل   أو يراد التسبيب   ،   الضرر جبعل حكم موجب له     إٰىل   أن يراد ا نفي التسبيب    
  .معني لشيء منهما يف نفس الفقرة وال ، االضرار الذي ينتج النهي عنه

__________________  
 جهـة   فاد وان أمكن ارجاع الثالئة إىلٰ     أما   إال   ال كالم  و ) برفيق إال   رال سف  ( و مانفع إال   وال علم  ) يف املسجد 
  .واحدة

  .٤٢ص  ) ال ضرر ( رسالة )١(
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ز جتـو  إٰىل   عليهما حباجة  الفقرة   وبعبارة اخرى ان كال املعنيني يشتركان يف كون محل        
 نفـي مـن    ـ وهو احلكم الضرري   ـ ز بارادة نفي السبب   التجو إٰىل   وعناية فاالول حباجة  

 معـٰىن   هو سنخالتجوز يف ارادة النهي الذي إٰىل وهو الضرر كما ان الثاين حباجة ـاملسبب  
بذاا يف احد االحتمالني     الفقرة    فليس ادعاء ظهور   .خربي معٰىن    هو إنشائي من النفي الذي   

ايل عدم ارادة مدلوهلا االستعم    بعد الفقرة   بل ال قضاء لذات    اآلخر   بأوىل من ادعاء ظهوره يف    
  .لشيء من املعنيني

ما ادعاه الشيخ من ظهورهـا يف نفـي          علٰى   عدم ورود هذا االيراد    : ولكن التحقيق 
ـ  اسم مصدري  معٰىن   نها حيث ـ الضرر معٰىن   احلكم الضرري ملا اوضحناه من ان طبيعة        ـ

ـ      عنه ال مرغوباً   معٰىن   ميثل ألنه   ، املعٰىن   ظاهرة يف هذا   الفقرة   جيعل وهم يتحمله أحـد اال بت
 فيكون ذلك قرينة داخلية    ،   ومفاد النفي يف مثل ذلك نفي التسبيب املتوهم        ،   تسبيب شرعي 

  .التجوز املذكورعلٰى 
يف النهي عن االضرار مـع عـدم         الفقرة   القول بظهور  على   هذا االيراد يرد   ) نعم( 

سب مع نوع   فان ارادة النهي ال ينا     ،   خالفه على   بل ما ذكرناه قرينة    ،   وجود قرينة عليه منها   
  .املوضوع املنفي لعدم وجود عالقة بني نفي الضرر والنهي عن االضرار شرعاً

فالبحث  ،   مع ذلك التفسري   الفقرة   وهي مدى تناسب معاين نظائر     : الثانية   واما اجلهة 
 يف وجود مماثل هلا خبالف هذا      ) واخرى(  .بنفس هذا املعىن   الفقرة   تارة يف وجود مماثل هلذه    

  . النهي مثالًكمعىناملعىن 
  ال ( ذلك بقوله فقد جاء يف رسالة ال ضرر للشيخ تنظري  :لواما اَأل



 ١٥٥ ............................................................................ الفقرة املبحوث عنها  معىن نظائر 

 لكنا مل نطلع   )٢( أيضاً    يف كالم السيد األستاذ    وذكرت هذه اجلملة تنظرياً    )١( ) حرج يف الدين  
ي الديِن  وما جعلَ علَيكُم فِ    ( تعاٰىل   والذي يوجد يف القران الكرمي هو قوله       ،   مصدر هلا علٰى  

ومها ليستا بنفس سـياق      )٤( ) ما يِريد اُهللا ِليجعلَ علَيكُم من حرجٍ       ( وقوله )٣( ) ِمن حرجٍ 
كالصريح يف نفي احلكم احلرجي حيث ال حيتمل فيهما ارادة النـهي عـن               فاما ،   احلديث

  .االحراج كما هو ظاهر
خر له بعد ان ساق مـوارد كـثرية مـن    آ فقد ذكر هذا القائل يف كالم  :واما الثاين 

فيهمـا ويف    الفقـرة    ان نظائر هذه   (  :النافية للجنس من الكتاب والسنة     ) ال ( استعماالت
يف البحث عن  تفصيالً   نقل كالمه ونقده   وسيأيت   )٥( ) استعماالت الفصحاء قد اريد ا النهي     

  .مسلك النهي
ينبغـي عـدم    الفقـرة   هلذهخر نظرياًالقول بأن يف اعتبار تركيب آ   علٰى   ونقتصر هنا 

ن التماثل ذا املقدار    َأل ،   النافية للجنس  ) ال ( مالحظة متاثله معها يف تركيب     علٰى   االقتصار
ال يكون نقطة ضعف يف      املعٰىن    وذا وعدم وجود املماثل للفقرة شكالً     ،   متاثل شكلي حمض  

عن اخـتالف اخلـصوصيات     حينئٍذ   ينشأ املعٰىن   ألن االختالف بينهما يف    ،   تفسريها بذلك 
  .ببعض حينئٍذ فال يقاس بعضها ، املؤثرة يف ترسيم حمتوى الكالم

فيما يدعى   الفقرة   بل ينبغي يف مقام التنظري اعتبار توفر اخلصوصيات املوجودة يف هذه          
   ،بان يكون املنفي ماهية ال رغبة اليها لذاا ،  هلانظرياً

__________________  
  .٣٧٢ : للشيخاملكاسب  )١(
  . )يندكما يف قضية ال حرج يف ال (  فانه قال٣٢٦الحظ الدراسات ص  )٢(
  .٧٨ / ٢٢احلج  )٣(
  .٦ / ٥املائدة  )٤(
  .٣٩  ـ٣٧رسالة ال ضرر للعالمة شيخ الشريعة ص  )٥(
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ن هذه اجلهة مـؤثرة يف تـشكيل        َأل ) ال حرج يف الدين   (      ك إال بتصور تسبيب شرعي اليه    
  .النفسية والذهنية للمخاطب احلالة  باعتبار تفاعل الكالم معحمتوى الكالم

من املوارد الكثرية اليت ذكرها هـذا        شيئاً   يعلم ان  ،   فإذا اعترب هذا املقياس يف التماثل     
امنا تشترك معها يف العنصر الشكلي فحسب حيث استخدمت         ،   الفقرة   مياثل هذه  القائل مما 

  .يف مجيعها صيغة النفي
ـ   وهي مدى تناسب مواردها يف الروايات مع هذا التفسري      ـ  :لثالثةواما اجلهة ا   :  ـ

   :فال بد يف حتقيقها من استعراض املهم منها
وتوضـيح   ،   ل حمل تأم  أما قضية مسرة فما ذكر من مناسبتها مع التحرمي وجداناً          ـ ١
  االستطراق  له باعتبار حقه يف    سائغاً عمالً   ان مسرة كان يرى دخوله يف دار االنصاري        : ذلك
يف كـل زمـان    ـ مطلقاً   يترتب عليه جواز الدخولفان حق االستطراق عرفاً ، خنلتهإٰىل 
 فان اناطة الدخول باالستئذان يناسب عدم احلق       ،   ال خصوص الدخول باالستئذان    ـ وحال
ففي رواية ابن بكري     ،   9 وقد احتج بذلك مسرة يف حديثه مع االنصاري ومع النيب          ،   رأساً

هو مايل أدخـل     ،   ال أفعل  : فقال ( نصاري من مسرة ان يستاذن اذا جاء      كر طلب األَ  بعد ذ 
 مسرة فجاء  إٰىل    فشكى اليه وأخربه فبعث    9األنصاري رسول اهللا     فأتٰى   ، استأذن   عليه وال 

بعـد   ،   ويف رواية ابن مسكان   ،   ) وقال له مثل ما قال لألنصاري      فأٰىب   ، استأذن   فقال له ،  
 إٰىل  فشكا األنصاري  : فقال ،   عذقي إٰىل   يف طريقي وهو طريقي    استأذن   ال : فقال (  :ذلك

نك متـر   اك وزعم   كافالن قد ش   : تاه فقال أ ف 9رسل اليه رسول اهللا     أ ف 9رسول اهللا   
يف  اسـتأذن    يا رسول اهللا   : ذن عليه اذا اردت ان تدخل فقال      أستااهله بغري اذنه ف    وعلٰى   عليه
  . )؟ عذقي إٰىل طريقي



 ١٥٧ .......................................................تناسب املسلك املختار مع موارد تطبيق ـ ال ضرر ـ    

ا فلو كان املراد باحلديث جمرد النهي التكليفي لبقي اسـتدالل مسـرة بـال               وعلى هذ 
ومن  ) ال تضر باالنصاري   ( يقول ) ال ضرر  ( يتمسك حبقه يف االستطراق و     ألنه    ، جواب

 عن وجه تفكيـك     وليس جواباً  ،   املعلوم ان النهي التكليفي عن ذلك ليس اال اعمال سلطة         
  .ستطراقاجلواز املطلق عن حق اال

 فانه يرجـع  ، الضرر جبعل حكم ضرري إٰىل وهذا خبالف ما لو اريد به نفي التسبيب   
حكام العرفية مىت استوجبت تفويـت      مل ميض األَ   اإلسالم   اجلواب عن هذا االستدالل بان    إٰىل  
م  اآلخرين   حق وال يثبت   مطلقاً   حق االستطراق جواز الدخول    علٰى   فال يترتب  ،   واالضرار

ـ  االنصاري يف حقه   علٰى   اًبل ذلك مقيد بعدم كون الدخول ضرر      لقاً   مط حق االستطراق   ـ
ـ يف داره من التعيش احلر.  

 بقضية مسرة    وأوثق ارتباطاً  هذا التفسري اكثر تناسباً    علٰى    )ال ضرر  ( وبذلك يظهر ان  
  .تفسريه بالنهي عن االضرار علٰى منه

ال ملا ذكره هذا القائل مـن       ،   حد املعنيني وأما قضية الشفعة فال شهادة فيها ألَ       ـ ٢
فانه غري تـام     ،   وإمنا اجلمع بينهما من قبل الراوي     ،  صالً  ا  )ال ضرر (      ب عدم ثبوت تذييلها  

 هـو  فيها امنـا  ) ال ضرر ( هناك من أن تقدم وامنا مبالحظة ما  ،   لوكما سبق يف الفصل األَ    
  .اً كليماًمبحوث عنه من كونه بنفسه حك للتشريع فال يرتبط مبا هوحكمة 

  .ال مساغ فيها اال للنهي التكليفي إنه وعلى اي تقدير فال يتم ما ذكره هذا القائل من
ملا ذكرناه يف الفـصل      ،   وأما قضية منع فضل املاء فهي تناسب التفسري املذكور         ـ ٣

 ،  أو مملوكـاً   مباحـاً    ال يبعد ثبوت حق الشرب من املاء لآلخرين سواء كان         نه  ا ل من واَأل
  فيها بعناية نفي جواز منع ) ال ضرر ( كن تطبيقفيم
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أن حـق    ( ضرر م وتنقيص حلقهـم وحاصـله       ألنه   خرين من االستفادة من فضل املاء     اآل
  . )منه اآلخرين  جلواز منعشامالً مطلقاً املاء ليس علٰى احلائزين

قـد  هلا و  ذيالً    )ال ضرر  (  بعدم ثبوت  ـ كقضية الشفعة  ـ  أيضاً ورمبا يشكل فيها  
  .سبق مناقشة ذلك

 تعلـيالً   فيها ) ال ضرر وال ضرار    ( ن كون فال يتعي  : واما حديث هدم احلائط    ـ ٤
حبيث  ،    للجار يف املورد   بل ميكن أن يكون بلحاظ وجود حق       ،   حلرمة ترك احلائط بعد هدمه    

(      ب تفعه فري اجلار مبالحظة منافاته مع حقّ     إٰىل    بالنسبة  ضررياً يكون جواز هدم اجلدار حكماً    
  . )ال ضرر

ذا التفسري مع مـوارد تطبيقـه يف         ) ال ضرر  ( ان ما ذكر من عدم تناسب      : فظهر
  ذا التفسريأنسب ببعضها منه بتفسريه بالنهي        الروايات ليس بتام كما يف قـضية     ـ  بل هو 

  .ـمسرة 
 ـ هذا الرأي يف تفسري احلديث     إٰىل    وهي مدى ذهاب العلماء    ـ  :واما اجلهة الرابعة  

  .فاملقصود بالعلماء اما علماء اللغة أو الفقهاء
 يف ذلك   بالنهي ذاكراً  الفقرة   تفسري علٰى   القائل اتفاقهم  ذكر هذا    فقد : ةغاما علماء الل  

وتقييم آراء اللغويني يف مثل هذا املوضوع مما يتعلـق           ،   مناقشة ذلك  وسيأيت   بعض كلمام 
حيث اعترب هذه اجلهـة مؤيـدة هلـذا          ،   نهيبالفقه والتشريع اإلسالمي يف حتقيق مسلك ال      

  .املسلك
فالظاهر أن اكثر فقهاء الفريقني قد فهموا من احلديث نفـي احلكـم              : واما الفقهاء 

  .الضرري كما ذكر الشيخ
فيكفي يف تصديق ذلك عنهم مالحظة ما نقله السيوطي يف تنـوير             : اما علماء العامة  

  قالنه ا من : احلوالك يف شرح موطأ مالك عن ايب داود
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  ، تفسريه ذا الوجـه    على   فإنه يبتين  )١( ) مخسة احاديث هذا احدها    على   ان الفقه يدور  ( 
حكام األولية يف خمتلف األبـواب ولـيس        اَأل على    لالدلة الدالة   عاماً داًيكون حمد  حينئٍذ   ألنه

لـك هـو    ان ذ  على   قد يدل  .. كما أن تعبريه بأن الفقه يدور      ،   تفسريه بالنهي  على   كذلك
  .الرأي السائد لدى فقهائهم

اعلـم أن    (  :شباه والنظائر حيث قـال    ويؤكد ذلك ما ذكره السيوطي يف كتاب األَ       
 بالعيب ومجيع انواع اخليـار      ومن ذلك الرد   ،   هذه القاعدة ينبين عليها كثري من ابواب الفقه       

نواعه والشفعة  من اختالف الوصف املشروط والتعزير وافالس املشتري وغري ذلك واحلجر بأ          
الا شرعت لدفع ضرر القسمة والقصاص واحلدود والكفارات وضمان املتلـف والقـسمة    
ونصب األئمة والقضاة ودفع العائل وقتال املشركني والبغاة وفـسخ النكـاح بـالعيوب أو         

  . )اإلعسار أو غري ذلك
رات بـشرط   الضرورات تبيح احملظو  : وىل   اال  :ويتعلق ذه القاعدة قواعد    (  :مث قال 

  .عدم نقصاا عنها
ومن مث جاز أكل امليتة عند املخمصة واساغة اللقمة باخلمر والتلفظ بكلمـة الكفـر               

  .)٢( ) اخل ... لإلكراه وكذا اتالف املال
تفسريها بنفي احلكم الـضرري   على  فان االستدالل ا لكثري من هذه املواضع متفرع       

  .كما هو واضح
يف معرفة موقفهم مالحظة ما ذكره صاحب العناوين فيها         فيكفي   : واما علماء اخلاصة  

ويندرج حتته لزوم ديـة التـرس    (  :هذه القاعدة قال إىل  يف ذكر املقامات اليت استندوا فيها     
 جباروعدم اإل ،   منااهدين وسقوط النهي عن املنكر واقامة احلدود مع عدم األَ          على   املقتول
  القسمة مع عدمعلى 

__________________  
)١٢٢ / ٢ )١.  
  .٩٣ ـ ٩٢االشباه والنظائر ط مصر دار احياء الكتب العربية ص  )٢(
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ومشروعية  ،   وعدم لزوم اداء الشهادة كذلك وحرمة السحر والغش والتدليس         ،   ق الضرر حتقّ
التقاص   وحرمة االحتكار مع    ،   احملتكر إن أجحف   على    الولد يف مواقع التسعري     وجواز بيع ام

 عن الولد وجواز قلع البائع زرع املشتري بعد املدة وختري املسلم يف             متفريق األُ حاجة الناس و  
       ويف خيـار    ،   ر الرابح عند الكذب واخلديعـة     الفسخ مع انقطاع املسلم فيه عند احللول وختي

التأخري وما يفسد ليومه والرؤية والغنب وعدم سقوط خيار الغنب باخلروج عن امللك وخيـار               
  .ما ذكره مما يطول نقله آخر إىل )١() ...  العيب والتدليس

  .التفسري املذكور كما هو واضح على يتفرع أيضاً وكثري من هذه املواضيع
  .يف استعراض املسالك االخرى يف تفسري احلديث  :البحث الثاين

واحد ومل   مبعىن    )ضرار ال ( و ) ال ضرر  ( فسرت غالباً   أن هذه املسالك   : ويالحظ
م  كما ـ يبالتركي املعىن لتني من حيث اجلمق بنيتفرمهيـة  وإن كان حمل العناية واَأل ـ تقد

 بعـد البحـث يف     ) ال ضرر  ( يف رسالة  )قده( كما ذكر الشيخ األنصاري   وىل   اال يف اجلملة 
 مبا هو املقصود من االسـتدالل       فالتباس الفرق بني الضرر والضرار ال خيلّ       (  :الضرارمعىن  

  .)٢()  الشرعية بنفي الضرر يف املسائل
   :مسالك مخسةوهي 

بنفي احلكم الضرري وذلك بتقريب ذكره احملقق        ) ال ضرر  ( تفسري  :املسلك األول 
  أن الضرر املنفي وهو )٣( وتبعه عليه غري واحد ، النائيين

__________________  
  .٩٦ : نيالعناو )١(
  .)   ه١٣١٢طبعت مع كتبه الفقهية سنة  ( ٤١٨ص  )٢(
  . )٣٧٢ : رسالة يف قاعدة نفي الضرر ( كاسبامل )٣(
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 ،  بهمـسب  إٰىل   ونسبته اليه نسبة السبب التوليدي     ،   يف احلديث عنوان ثانوي متولد من احلكم      
  .الضرب وحنو ذلك إٰىل اإللقاء يف النار وااليالم إٰىل قطع الرقبة واالحراق إٰىل كالقتل

أية عناية فيكـون     إٰىل   متعارف ال حيتاج  اسباا شائع    علٰى   واطالق العناوين التوليدية  
 ،  فيكون املراد من نفي الضرر نفي سببه املتحد معه وهو احلكم           ،    واملقام من هذا القبيل    جمازاً

والفرق بني هذا املسلك ومسلكنا أننا نرى أن املنفي هو التسبيب للضرر والزمه نفي احلكم               
  . احلكم الضرريالضرري بينما هذا املسلك يرى أن املنفي مباشرة هو

يعترب يف العنوان التوليدي عدم ختلل ارادة من فاعل خمتار بينه وبـني             نه  ا : ) ان قيل ( 
واملقام ليس من هذا القبيل يف مثل اجياد الوضوء          ،   لها بني اإللقاء واالحراق   السبب كعدم ختلّ  
عبـد بارادتـه    امتثال ال  علٰى   ن احلكم فعل للشارع والضرر امنا يترتب      َأل ،   واحلج الضرريني 

  .احلكم علٰى فكيف حيمل الضرر ، واختياره
الن  ،   إن ارادة العبد يف عني كوا اختيارية مقهـورة الرادة اهللا سـبحانه            :  ) قيل( 

فالعلة التامة لوقوع املتوضئ أو الشريك أو اجلار يف          ،   باالمتثال شرعاً   وجمبور عقالً   العبد ملزم 
  .الضرر هي اجلعل الشرعي

   :يفعتقريب ضولكن هذا ال
سباب واملسببات  فان املقام ليس من قبيل األَ      ،   الن اإلشكال املطروح ال واقع له       :الًأو
 وال  وجمرد كون ارادة العبد مقهورة الرادة املوىل ال جيعله من قبيلـها موضـوعاً              ،   التوليدية

 العاصـي كمـا     أن ذلك امنا يتأتى يف ارادة العبد املطيع دون         إٰىل    مضافاً  ، يلحقه ا حكماً  
  .اعترف به ومن املعلوم أن االحكام ال ختتص باملطيعني دون العصاة

   ،العمل ال يترتب عليه دائماً مباشرة علٰى ان الضرر املترتب  :وثانياً



  قاعدة ال ضرر وال ضرار................................................................................... ١٦٢

     الوضوء مما يوجب استعداد املزاج ملـرض        لو كان     للضرر كما  بل قد يكون العمل جمرد معد
  .بانه ضرر بلحاظ توليده للعمل املضر ال ميكن اتصاف احلكم ٍذ وحينئن.ما

ن للنـسبة   سببه باملعىن املصدري املتـضم     علٰى   إن العنوان التوليدي إمنا ينطبق      :وثالثاً
 علـٰى   الصدورية ال باملعىن االسم املصدري وحنوه مما ال يتضمن نسبة صدورية ولذا ال يقال             

تـضمن نـسبة صـدورية دون       ألن االحراق ي   ،   احراق إنه   احتراق ولكن يقال  نه  ا االلقاء
 الضرر ( احلكم هو عنوان االضرار والضرار ال عنوان       علٰى    هذا فما ينطبق   وعلٰى ،   االحتراق

  . ما سبقاسم مصدري علٰى معٰىن  ألنه)
ان هذا املقدار ليس إال تصويراً لتفسري احلديث بنفي احلكم الضرري وذلـك               :ورابعاً
ذا التصويرتمل معٰىننه بعد عدم احنصار ما حيال يقتضي تعي للحديث .  

  .ر النهي عن الضرر واالضراأن يكون املراد باحلديث  :املسلك الثاين
 ،  وهذا املسلك هو العمدة يف تفسري احلديث يف مقابل تفسريه بنفي احلكم الـضرري             

 املتـأخرين    وقد اختاره مـن    .وقد ذهب اليه مجع من اللغويني ونقل عن بعض فقهاء العامة          
  .هم صاحب العناوين والعالمة شيخ الشريعةمجاعة من

ـ  ) ال ضرار  (  مع مفاد  متحداً ) ال ضرر  ( وعلى هذا املسلك يكون مفاد      بعـد   ـ
كما  التأكيد   دفيكون التكرار ر   ـ حتقيقه تقدم   ما علٰى   املادة فيهما  معٰىن   االعتراف بوحدة 

  عن التكـرار   صاًرقة بينهما ختلّ  ورمبا قال مجع منهم بالتف     .مر ما علٰى   نقل عن بعض اللغويني   
  .بوجوه ضعيفة سبق التعرض هلا ولنقدها
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ألن النهي الذي يتضمنه احلديث تـارة        ،    عدة وجوه   هذا املسلك يف نفسه اىلٰ     وينحلّ
جامع بني النهي   نه  أ ي حترميي سلطاين وثالثة يدعى     إنه    يقال واخرٰى ،   اً أولي  حترميياً اًجيعل ي 

  .ديالتكليفي واإلرشا
اقواها  ألنه   وحنن نتعرض لتحقيق أصل هذا املسلك وفق الوجه االول من هذه الوجوه           

 اآلتيـة   وان كانت مجلة من األحباث     ،   عقيب ذلك  اآلخرين   مث نتعرض للوجهني   ،   وأرجحها
مجيع الوجوههذا املسلك فتنطبق علٰى بأصل ا يتعلقيف هذا الصدد مم .  

   :حثمن الب ال بد ولتحقيق هذا املسلك
  .يف تصويره  :أوالً
  .نه لتعي له واثباتاًفيما ذكر ترجيحاً  :وثانياً
  .هذا املسلك أو اورد عليه علٰى فيما يرد  :وثالثاً
  .يف الوجهني األخريين مما قيل بناًء عليه  :ورابعاً

   :فهنا احباث اربعة
   :توضيح امرين علٰى  يتوقّف وهو.يف تصوير هذا املبىن  :لوالبحث اَأل

  .كيفية ارادة النهي من هذا التركيب  :لواَأل
 اسـتعماالً   احلـديث  معٰىن   يف احلديث هو النفي فيكون     ) ال ( ال اشكال يف ان مفاد    

تقـديره   علٰى   ـ وامنا اريد النهي   ،   ما هو املنساق منه    علٰى   اإلخبار عن نفي الضرر والضرار    
  . يف مرحلة اإلرادة جتوزاًـ

 تعمال هي التناسب املوجود بني نفي الطبيعة وبني التسبيب        واجلهة املصححة هلذا االس   
  . حمرماًانتفائها باعتبارها فعالًإٰىل 

 كـأنّ  حـٰىت     اظهار املبالغة يف الزجر عن الشيء      يواما العناية املوجبة هلذا التجوز فه     
  كما تستعمل صيغة االثبات، أصالً  خارجاً الفعل ال يوجد
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قد يقع اخلرب موقع االنـشاء      نه  أ لعناية وقد ذكريف علم املعاين    الشيء مبثل هذه ا    إٰىل   يف البعث 
 وقد اوضحنا القول يف ذلك بتفصيل يف        ل اليه حاصالً  خيي حٰىت   الظهار احلرص يف وقوع الفعل    

  .حبث استعمال اجلملة اخلربية يف مقام الطلب من علم االصول
  .يف ثبوت استعمال هذا التركيب يف النهي  :الثاين

يف غري مورد االنـشاء الطلـيب        بأقسامها   يف ثبوت استعمال اجلملة اخلربية    ال إشكال   
 ) بعـت (    كفعلية بالفعل املاضي أو مجلة   )هي طالق (      ك والزجري سواء كانت مجلة امسية    

  . )إين أريد أن انكحك ( أو بالفعل املضارع حنو ) اشتريت ( و
ما يشهد بـه مـوارد       علٰى   يلكن االمر ليس كذلك يف مورد اإلنشاء الطليب والزجر        
اذا كانت اجلملة امسية مـن   ، االستعماالت فلم يثبت استعماهلا يف مورد إنشاء هذين املعنيني      

القيام وبالثاين زجره عنـه      إٰىل   ل بعثه وبان يراد باألَ   ) زيد ليس بقائم   ( أو ) زيد قائم  ( قبيل
 ) أنا مسافر غداً وأنـت معـي    (كأن يقول الولد لولده  صحيحاً ممكناً    وإن كان االستعمال  

  .ومراده طلب السفر معه
كما عـن الـسيد      أيضاً   مل يثبت أو ال يصح    نه  ا واما يف مورد الفعل املاضي فرمبا قيل      

  .)١( )قده( األستاذ
كمـا   ) رمحـك اهللا وأعـزك    (      ك لكنه ليس بواضح فانه يشيع استعماله يف الدعاء       

 ) زاد يف صالته ركعة اعاد صـالته      نه  ا اذا استيقن  (     ك األمر اذا كان جزاءً    معٰىن   يستعمل يف 
  .)٢( ) أجزء امرؤ قرنه آسى أخاه بنفسه ( 7ورمبا استعمل فيه ابتداًء كقوله 

__________________  
  .١٣٧ ص ٢احملاضرات ج  )١(
  . )١٨١ ـ ١٨٠ :  القتاليف حث اصحابه علٰى ( ج البالغة )٢(
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كال يف ثبوت استعماهلا يف البعث والزجر كما هو         واما يف مورد الفعل املضارع فال اش      
  .ما هو واضح علٰى  )ال يعيد صالته ( أو ) يعيد صالته(    كشائع

فرمبا يشكل ذلك كما ذكر      ـ مورد البحث هنا   هوـ و  : ) واما تركيب ال النافية   ( 
يف مثل هـذا    مل يعهد   نه  ا ان ارادة النهي من النفي وان كان غري عزيز اال          ( احملقق اخلراساين 

يف التركيب وذكـر مجلـة       املعٰىن   مة شيخ الشريعة بشيوع هذا     عليه العالّ  ورد )١( ) التركيب
  .)٢( كثرية من األمثلة ادعى فيها اا تعين النهي

ل فلمعهودية ارادة النهي من     اما األو  ،   واحلق ان القولني ال خيلوان عن افراط وتفريط       
وغري ذلـك مـن      )٣( ) رفَثَ وال فُسوق وال ِجدالَ ِفي احلَج      فَال   ( تعاٰىل   النفي كما يف قوله   
يف التركيب املزبور باملستوى الذي ميثلـه        املعٰىن   فألن شيوع هذا   : واما الثاين  .االستعماالت

تفصيله يف التعرض ملـا    يأيت   كما املعٰىن   ذكر تلك االمثلة غري ثابت فان مجلة منها ليست ذا         
  .ملسلك ترجيح هذا ايف ذكر

اصـل ثبـوت     ) من تصوير هذا املـسلك     ( لكن يكفي يف ما هو الغرض يف املقام       
  .ضوء هذا يتضح متامية هذا املسلك تصويراً وعلٰى .استعمال هذا التركيب يف هذا املعىن

  .يف تعيني هذا املسلك وترجيحه  :البحث الثاين
   :مة شيخ الشريعة يف هذا الصدد وجوه من كالم العالّويستفاد

__________________  
  .٣٨٢: األصول  كفاية )١(
  .٣٩  ـ٣٧ : رسالة ال ضرر له )٢(
  .١٩٧ : ٢البقرة  )٣(
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 من تعني ارادة النهي يف احلديث نظـراً        )١( ما يظهر من جمموع كالمه      :لوالوجه األَ 
 شيوع ارادته من هذا التركيب يف مثل هذا املوضوع دون غريه من املعاين اليت يـصح ان                إٰىل  

  .تراد ذا التركيب
  .عقدين سليب واجيايب إٰىل وهذا ينحلّ

   :ن يف قبال احتمال النهي وجهنيفَأل ، عدم شيوع غريه وهو  :اما العقد السليب
  .مبىن تفسريه بنفي احلكم الضرري وارادة نفي السبب كما هو املسبب نفي  :احدمها
  .نفي احلكم بلسان نفي موضوعه  :والثاين
والثاين معهود لكن فيما ال مياثـل املقـام         . يف هذا التركيب أصالً    معهود    غري لوواَأل
ال سـهو يف    (      ك  واريد نفيه عن بعض اصنافه     اذا ثبت حكم ملوضوع عام     وهو ما    موضوعاً
حكم يراد نفيه    اذ مل جيعل لنفس الضرر     ،   ومن الواضح ان املقام ليس من هذا القبيل        ) سهو

قرينة واضحة وهـي     إٰىل   كم موضوع آخر عنه فارادته حتتاج     واما نفي ح   ،   عن بعض اصنافه  
  .منتفية يف مقامنا

 فقد ذكر له امثلة     ـ وهو شيوع ارادة النهي من هذا التركيب       ـ  :واما العقد اإلجيايب  
ولو ذهبنا لنستقصي ما وقع من نظائرهـا يف الروايـات            ( من الكتاب والسنة وقال بعدها    

يف  كفايـة    امللل وفيما ذكرنا   إىل    لطال املقال وأدى   ـ ثراً ون نظماً ـ واستعماالت الفصحاء 
  .)٢( اليت لنفي اجلنس ) ال ( اعين تركيب ، يف هذا التركيب املعىن اثبات شيوع هذا

__________________  
)١(      ـ  ٣٧ل الفصل الثامن من شيوع ارادة النهي وما ذكره بعد ذلك ص             يظهر ذلك مبالحظة ما ذكره أو  ٤٠ ـ

  .الحتماالتحول سائر ا
  .٣٩  ـ٣٧رسالة ال ضرر للعالمة شيخ الشريعة ص  )٢(
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   :واالمثلة اليت ذكرها هي كما يلي
  .)١( ) فَال رفَثَ وال فُسوق وال ِجدالَ ِفي احلَج ( : تعاىل  قولهـ ١
  :بيـان يف جممع ال   )٢( ) فَِإنَّ لَك ِفي احلَياِة أَن تقُولَ ال ِمساس        ( : تعاىل    وقوله ـ ٢

  .)٣(  بعضنا بعضاًأي ال ميس ) ال مساس( معٰىن 
  .) اإلسالم يف جنب وال شغار جلب وال ال (  :9ومثل قوله  ـ ٣
  . )ال جلب وال جنب وال اعتراض (  :9وقوله  ـ ٤
  . )وال بنيان كنيسة اإلسالم ال خصى يف (  :9وقوله  ـ ٥
  . )وال مناجشة اإلسالم ال محى يف (  :9 وقوله ـ ٦
  . )ال محى يف االراك (  :9 وقوله ـ ٧
  . )ال محى اال محى اهللا ورسوله (  :9 وقوله ـ ٨
  . )أو نصل حافر  أويف خف إال ال سبق (  :9 وقوله ـ ٩

  . )الليل إٰىل ال صمات يوم (  :9وقوله  ـ ١٠
  .) اإلسالم ال صرورة يف (  :9وقوله  ـ ١١
  . )ية اخلالقال طاعة ملخلوق يف معص (  :9 وقوله ـ ١٢
  . )ال هجر بني املسلمني فوق ثالثة ايام (  :9 وقوله ـ ١٣
  . )ال غش بني املسلمني (  :9 وقوله ـ ١٤

__________________  
  .١٩٧ : ٢لبقرة ا )١(
  .٩٧ : ٢٠طه  )٢(
  .٢٨ ص ٤ط جديد ج  )٢(
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   :هذا الوجه على ويرد
م   ما  :الًأور يف تقويـة هـذا      ركيب ال يؤثّ  من ان شيوع ارادة النهي من هذا الت        تقد

    د التماثل التركييب بني املقام وبني املوارد االخرى       االحتمال وتضعيف سائر االحتماالت مبجر 
بل ال بد من احراز احتادها      ،   املعىن   ثرة يف تغيري  ؤ اختالفها يف مالبسات وخصوصيات م     مع،  

ذه اجلهة الن طبيعة املوضوع     ال تشترك مع االمثلة املضروبة يف ه       ) ال ضرر  (  ومجلة .يف ذلك 
تسبيب شـرعي فـالنفي    رمرغوب عنه مما جيعل االنسان ال يتحمله اال بتصو       املنفي فيها امر  

ونفـي التـسبيب     ،   ر املذكور ابطال التصو  إىل   الوارد يف هذا السياق النفسي يهدف بالطبع      
 خارجيـة   عئبـا وليس شيء من هذه األمثلة من هذا القبيل فاا بني ط           ،   ذلك إىل   الشرعي

ثارها وبني طبائع اعتبارية مرغوبة آل     ،   مرغوبة لذاا النسجامها مع القوى الشهوية والغضبية      
 فشيوع ارادة النهي يف هذا اال ال حيسم املوقف لصاحل ـ  يأيتضح مما كما سيتـالقانونية  

  .احتمال النهي يف احلديث
إذ مجلة من    ،    بشائع باملستوى املدعى   ان استعمال هذا التركيب يف النهي ليس       : وثانياً

ر ارادة النـهي    اما لتعذّ  ،   األمثلة املذكورة امنا هي من قبيل نفي احلكم بلسان نفي موضوعه          
  .فيها وان افادت التحرمي أو لعدم ظهورها يف ذلك

 يف ( ما اقتـرن بكلمـة    فهوـ يتعذر ارادة النهي منها   وهو ما    ـ  :لواما القسم األَ  
ان وجود هذه الكلمة يقتضي كون نفي املاهية بلحاظ عامل التـشريع أي عـدم               ف) اإلسالم  

  .بداعي الزجر عن اجيادها خارجاً  للحكم ال نفيهاوقوعه موضوعاً
ـ   مـثالً ) اإلسالم ال خصى يف ( ما يفك ـ لو اريد التحرمي حىت ففي هذا القسم   ـ

  يبلسان نف ) اي اجلواز ( سبيل نفي احلكم على فامنا يكون ذلك
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  إال  ، مؤدى واحـد   إٰىل   وان كان نفي اجلواز والنهي يرجعان      ،   ارادة النهي  علٰى   موضوعه ال 
  .ال ينبغي اخللط بينهما يف مقام التدقيق يف احناء استعماله هذا التركيب كما هو واضحنه ا

 فهو املوارد الـيت كـان       ـ يف التحرمي  ظاهراً   وهو ما ال يكون    ـ  :واما القسم الثاين  
فان نفي املاهية االعتبارية ظـاهر حـسب تناسـبات احلكـم             ،    فيها ماهية اعتبارية   املنفي

توضيح ذلك يف ذكر الضابط العام لتشخيص حمتوى         تقدم   كما ـ للموضوع يف نفي صحتها   
  . فتكون هذه املوارد من قبيل نفي احلكم بلسان نفي موضوعهـصيغ احلكم 

  .أو يف وعاء التشريع خارجاً ةللماهي نفياً سواء يف ذلك ما كان النفي فيه
فان املراد بالـسبق العقـد       )  أو حافر أو نصل    يف خف  إال   ال سبق  ( ل قوله وفمن األَ 

وثبوت حرمته بـدليل آخـر ال        ،   اخلاص فاملقصود باحلديث بطالنه اال يف املوارد املستثناة       
  .يقضي باستفادته من هذا الدليل

 فان الشغار نوع خاص من النكاح كـان       ) م   اإلسال ال شغار يف   ( قوله : ومن الثاين 
 مرعى ومرتع خمتصاً   فان املراد باحلمى اعتبار   )  اإلسالم   ال محى يف   ( يف اجلاهلية وقوله  معروفاً  

فيمنع الغري من الرعي فيه وهذا نوع من احلكم الوضعي الذي يندمج فيه              ،   بشخص أو قبيلة  
يف العـرف    اآلثار   ما كان يترتب عليه من    الغائه أو اسقاط     إٰىل   احلكم التحرميي ومرجع نفيه   

  .اًمولوي حترمياً اجلاهلي ال حترميه
اا التـزام    علٰى   بناًء)  اإلسالم   ال رهبانية يف   ( وحيتمل ان يكون من هذا القبيل قوله      

فيكون  ،   مشاقها إٰىل   د نفسي بترك االشتغال بالدنيا ومالذها والعزلة من اهلها والتعمد         وتعه
 الغاء هذا العهد وعدم استتباعه لوجوب الوفاء فال يكون يف هذا املـورد حتـرمي                املراد بنفيها 
  .مولوي
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 فيما مل يقترن بزيادة يف     إال    ، مثلة املذكورة النهي ال يتجه يف األَ     معٰىن   وبذلك ظهر أن  
فَـال   (   كى ا لبعض الدواعي الشهوية والغـضبية تيؤ خارجية وكان املتعلق ماهية  اإلسالم  

  .)١( ) وال فُسوق وال ِجدالَ ِفي احلَجرفَثَ 
يف كالم لـه     ( )قده( قال .الذهن إٰىل   تبادر النهي من احلديث وانسباقه      :الوجه الثاين 

 )٢( ) اليه إال   ذهان الفارغة عن الشبهات العلمية    وهو الذي ال تسبق األَ     ( : ) عن هذا املسلك  
األذهان اخلالية من اهل احملاورات قبل ان ترد         إٰىل   ن املتبادر افال اشكال يف     : وباجلملة ( وقال

  .)٣( ) عليها شبهة التمسك باحلديث يف نفي احلكم الوضعي ليس اال النهي التكليفي
وذلك الن   ـ كما سبق  ـ ال يتجه التمسك بالتبادر يف املقام     نه  ا : ) ويالحظ عليه ( 
يف  ) أخـرى  (  و و انـصرافاً   أ يكون يف تشخيص املراد االستعمايل وضـعاً       ) تارة ( الشك

يف تـشخيص املـراد    ) وثالثة ( .تشخيص توافق املراد التفهيمي مع املراد االستعمايل وعدمه 
ك بالتبادر امنا    والتمس .التفهيمي املردد بني وجوه بعد العلم بعدم توافقه مع املراد االستعمايل          

واما يف املرحلتني االخريتني فال      .افالثبات العلقة الوضعية أو االنصر     األوٰىل   جه يف املرحلة  يت 
او ذاك بعـد     املعـٰىن    وجود القرينة املعينة هلذا    الثانية   عربة بادعاء التبادر بل املناط يف املرحلة      

النهي لـيس    علٰى   ومن املعلوم ان محل احلديث     .وجود القرينة الصارفة عن املراد االستعمايل     
 يف املراد التفهيمي بعد االعتراف بتخالفه مع املـراد   ملدلوله االستعمايل وامنا هو اقتراح حتديداً

  .االستعمايل
 علـٰى  ر القرينة اذن من مالحظة اجلهات احمليطة ذا احلديث ملالحظة مدى توفّ       دب فال

  قدأحد الوجوه املقترحة يف حتديد املراد التفهيمي و
__________________  

  .١٩٧ : ٢البقرة  )١(
  . )الفصل الثامن ( ٤١ ـ ٤٠  :رسالة ال ضرر) ٣ و ٢(



 ١٧١ ..................................................................................النهي غري متبادر يف املقام  

  .عرفت مقتضاها يف كل من اجلملتني
ما عرفت من ان الثابـت مـن         إىل    مضافاً  (ما ذكره بعد ذلك بقوله      :الوجه الثالث 

ال  ( ما كان يف قضية مسرة بن جندب وأنه ثبت فيهـا           صدور هذا احلديث الشريف امنا هو     
  .)١( الزيادة ظاهر يف النهيوال شك ان اللفظ ذه  ) مؤمن على ضرر وال ضرار

ان هذه الزيادة مل ترد اال يف مرسلة ابن مسكان عـن زرارة               :الًأو ) ويالحظ عليه ( 
اليت تنقل نفس القضية عـن      ـ   تقدير حجيتها فان موثقة ابن بكري      وعلى   وهي ليست حبجة  

يث يف  ما مر حتقيقه يف البحث عن منت احلـد         على    مقدمة عليها  ـ زرارة دون تلك الزيادة   
  .لوالفصل اَأل

 تقدير ثبوت هذه الزيادة فانا ال نسلم منافاته مع ارادة نفي التـسبيب             على   نه ا  :وثانياً
  .املؤمن إىل احلكم الضرري اذ ميكن نفي ذلك بالنسبةإٰىل 

 لسمرة انك رجل مضار وال ضرر       9ان قوله    على    (ما ذكره بقوله    :الوجه الرابع 
امنا هـو مبرتلـة صـغرى     ـ  رواية ابن مسكان عن زرارة     ما يف ك ـ مؤمن على   وال ضرار 
ة حرام وهو املناسب لتلـك      فلو اريد التحرمي كان معناه انك رجل مضار واملضار         ،   وكربى
لكن لو اريد غريه مما يقولون صار معناه انك رجل مضار واحلكم املوجب للضرر               ،   الصغرى

  .)٢( ) ظن باالذهان املستقيمة ارتضاءهوال ا ، منفي أو احلكم اعول منفي يف صورة الضرر
  وقد سبق عـدم     .ان القول املذكور مل يتضمنه اال رواية ابن مسكان          :الًويرد عليه أو 
  .لواعتبارها يف الفصل اَأل

__________________  
  .٤١ نفس املصدر ص )١(
  .٤٢ ـ ٤١ : رسالة ال ضرر للعالمة شيخ الشريعة )٢(
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 ) ال ضـرر   (  ال من  ـ ) ال ضرار  ( ره استفادة التحرمي من   ما ذك  مقتضى   ان  :وثانياً
ـ  رمـضا  وهو ـ وصف باب املفاعلة    املستعمل يف التطبيق هو    نَّأل ـ  مجيعاً وال منهما   ـ

الضرر بنفي احلكـم الـضرري       إىل   نفي التسبيب  ) ال ضرار (      ب وعليه فال مانع من ان يراد     
  .ب الصغرى مع الكربى احلرمة التكليفية فتتناس)ر ال ضرا(    بويراد

  .النهي من احلديث معىن فهم على اتفاق اهل اللغة  :الوجه اخلامس
ولنذكر بعض كلمات ائمة اللغة ومهرة أهل اللـسان          ( : ) يف كالم له   ( )قده( قال

 قوله : ففي النهاية االثريية   ،   ارادة النهي ال يرتابون فيه وال حيتملون غريه        على   تراهم متفقني 
والضرار فعال من الضر اي ال       ،   اي ال يضر الرجل اخاه فينقصه شيء من حقه          )ال ضرر ( 

كتاب جليل يف اللغة  هو ـ و  ويف لسان العرب. )الضرر عليه ( اضراره بادخال على جيازيه
  و .من حقه  شيئاً   ال يضر الرجل أخاه فينقصه     ) ال ضرر  ( قوله معىن   ـ )١( يف عشرين جملداً  

 ويف تاج العروس مثل هـذا       . )الضرر عليه  ( اضراره بادخال  على   هأي ال جيازي   ) ال ضرر ( 
  .)٢( ) وكذا الطرحيي يف امع ، بعينه

   :هذا الوجه مالحظتانويف 
يف مدى اصالة هذه املصادر اخلمسة يف ذكر هذا الرأي ومدى التزام مؤلفيها               :وىلاُأل

  .به
  اا يف جزء مهمم  تقدفقد)    ه٦٠٦ت (  األثري ا النهاية البنمأو ـ ١

__________________  
)١(    يف بريوت يف مخـسة وعـشرين    ثانياً  وعليه جرى هذا القائل وقد طبع  يف عشرين جملداً   الًقد طبع الكتاب أو

رون شسبعة وع نه  ا ثالئون جملداً كما جاء يف مقدمة تاج العروس       نه  ا ٦ / ١ وقد جاء قي مقدمة هذه الطبعة        جملداً
  .منه. جملداً

 ،  ٨١ / ٣ األثري   النهاية البن  ،   ٣٤٨ / ٣تاج العروس    ،   ٣٧٣ / ٣جممع البحرين    ،   ٤٨٢ / ٤لسان العرب    )٢(
  .٤٣ : رسالة ال ضرر لشيخ الشريعة



 ١٧٣ ...................................................................................علماء اللغة ومعٰىن النهي 

 ( اهلروي املتـوىف سـنة     حممد   منها جتميع لكتاب غرييب احلديث والقرآن اليب عبيد امحد بن         
 ( االصـفهاين  حممد يث للحافظ ايب موسىوكتاب الغيث يف ذيب القرآن واحلد     )      ه ٤٠١
نقله عن  نه  ا ل مما يعين  و وقد جعل هنا عالمة األَ     .وقد جعل لكل منهما عالمة    )     ه ٥٨١ت  

  .كتاب اهلروي وليس من كالمه هو
ـ  فهو وان كان كتاباً   )      ه ٧١١واما لسان العرب البن منظور ت       (  ـ ٢   اال اً جامع

والصحاح   )      ه  ٣٧٠  ت ( وية وهي ذيب اللغة لالزهري    لعددة كتب لغ   جتميعاً   ليس اال نه  ا
ندلسي والنهايـة   ونقد الصحاح البن بري واحملكم البن سيدة األَ       )      ه ٣٩٣ت   ( للجوهري
  .البن االثري

        ح بانه ليس مسؤوالً عما يف الكتاب      وقد صرح بذلك مؤلفه يف مقدمة كتابه كما صر 
نهاية كتاب اللسان نسخة من نسخها يف مرحلة        وقد اعتربه بعض حمققي هذه الكتب كال       )١(

  يف اللسان عبارتني تتضمنان تفسريوقد نقل  )٢( حتقيقها
__________________  

 ا وال وسيلة امتـسك      وليس يل يف هذا الكتاب فضيلة أمت       (  ط بريوت  ٨ / ١قال يف مقدمة لسان العرب       )١(
 اشبع باليسري وطالـب العلـم       ملعلوم وبسطت القول فيه و    ا سوى اين مجعت فيه ما تفرق يف تلك الكتب من ال           

صله الـذي  ل ومحده وذمه َألواملصنف اَأل علٰى خلل فعهدته ذيل أو صحة أو صواب أو علٰى منهوم فمن وقف فيه   
نة ماالذين يبدلون بل اديت األَ     علٰى   فيقال امنا امثه   شيئاً   عليه املعول النين نقلت من كل أصل مضمونه ومل ابدل منه          

 ينقل عـن  نه  ا بالنص وما تصرفت فيه بكالم غري ما فيه من النص فليعتد من ينقل من كتايب هذا                األصول   يف نقل 
 ٤وقد اكد ذلك يف اثناء الكتاب ففي         ) اخلمسة وليغن عن االهتداء بنجومها فقد غابت ملا طلعت مشسه         األصول  

ما قاله مصنفو الكتب اخلمسة اليت عنيتها        ب ان اذكر  شرطي يف هذا الكتا    : بن املكرم حممد   عبد اهللا    قال ( ٤٢ /
  .) ... قال اهليثمي. يف خطبته لكن هذه نكتة مل يسعين امهاهلا

وملا كان ابن منظور قد افرغ النهاية يف لسان العرب فقد اعتربنا ما جاء من                (  قال ١٩ : الحظ مقدمة النهاية   )٢(
  . )ها من فروقالنهاية يف اللسان نسخة وأثبتنا ما بينه وبين
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   :احلديث بالنهي
  .وقد نسبها اليه صرحياً األثري عبارة النهاية البن  :احدامها
 : قـال  ( عبارة األزهري يف ذيب اللغة ومل يصرح بامسه وامنا عرب بقولـه             :والثانية

 فلـيس  .والكالم الذي نقله هذا القائل هو جزء من هذه العبارة       )  ... 9وروي عن النيب    
  .البن منظور نفسهذلك قول 
   :فهو)    ه٩١١ت  ( واما الدر النثري للسيوطي ـ ٣
اية ابن    :الًأو اية ابن     ( وامسه الكامل  األثري   خمتصر وقد )  األثري   الدر النثري تلخيص
بارته يف املقام نـص     وع )١( ذلك اضافات قليلة كما ذكر يف مقدمة حمقق النهاية         على   اضاف

  . آخرحلقيقة ليس مصدراًفهو ا األثري عبارة ابن
فانه يف كتبه    ،   هو النهي  ) ال ضرر (  معىن   ان الظاهر ان السيوطي ال يلتزم بان        :وثانياً

ما بىن عليه اكثر فقهاء العامة من تفسري احلديث بنفي احلكـم             على   احلديثية والفقهية جرى  
ان الفقه   ( قولهففي كتابه تنوير احلوالك يف شرح موطأ مالك نقل عن ابن داود              ،   الضرري
ـ وهو مؤلف يف     )٣( شباه والنظائر ويف كتابه األَ   )٢( ) مخسة احاديث وهذا احدها    علٰى   يدور

 تقـدم   كثرية ال تنسجم اال مع التفسري املذكور كماع عليها فروعاً   قد فر  ـ القواعد الفقهية 
  .ذكر ذلك

__________________  
(  .اية الغريـب   علٰى   النهاية ومساها التذييل والتهذيب    على   ياداتهالسيوطي ان يفرد ز    رأى    مث ٨قال يف ص     )١(

 ١٩وقد ذكر يف ص      ) التذييل بآخر نسخة من نسخ النهاية بدار الكتب املصرية وهو يف سبع ورقات            ويوجد هذا   
 على  طلعا ولعلّه   وقد نظرنا يف الدر النثري للسيوطي وسجلنا حتقيقاته وزياداته ومعظمها عن ابن اجلوزي             ( ٢٠ ـ

  . )غريبه فهو يكثر النقل عنه
  .٢٢ / ٢املصدر  )٢(
  .٨٥ ـ ٨٤االشباه والنظائر  )٣(



 ١٧٥ ..............................................................................ال يستفاد النهي من أهل اللغة  

اخذ ما ذكره من النهاية اما مباشرة أو        نه  ا فالظاهر : واما تاج العروس للزبيدي    ـ ٤
 ،  مقدمة كتابـه   يظهر من    من مصادره كما   مجيعاً   فاا ،   بتوسط لسان العرب أو الدر النثري     

وعبارته يف املقام    ـ كما ذكره يف مقدمتها    ـ مد عليه حمقق النهاية يف حتقيق نصها      وقد اعت 
  .عني عبارة النهاية
نقل هذا التفسري    إال   جزمه بذلك فانه مل يتضمن     علٰى   ان كالمه قد ال يدلّ     إٰىل   مضافاً

 ال ضرر وال   ( واالسم الضرر فعل واحد والضرار فعل االثنني وبه فسر احلديث          ( حيث قال 
اضـراره بادخـال     علٰى   ه وال جيازيه  من حقّ  شيئاً   اي ال يضر الرجل أخاه فينقصه     ،   ) ضرار

  . )وتكرارمها للتأكيد مبعٰىن وقيل مها ، الضرر عليه
 ذكر عني عبارة النهايه يف املقام وقد صـرح يف          أيضاً   فهو : واما جممع البحرين   ـ ٥
  .باا من مصادرهاملقدمة 

   :وبذلك يتضح
بل ،   مجيعاً   ان ذكر هذا الرأي يف كلمات هؤالء مل يكن عن التزام به من قبلهم              : الًوأ

 األوٰىل ربعةكما يف املصادر اَأل ـ احتماالً  ولو ـ سبيل النقل علٰى كان ذكر اكثرهم لذلك
ولـذا   ،   وذلك ان اكثر الكتب اللغوية شأا جتميع الكلمات واالقوال كاجلوامع احلديثية          ،  

  .لالسناد اليها يف العهد األوكانوا يذكرون ا
ل هـذا الفـصل     ذكرمها يف أو   تقدم   كالمني إٰىل   ان اصل هذا التفسري ينتهي      :وثانياً

عنهما امنا   املتأخرين   وسائر ،   والثاين للهروي يف الغريبني    ،   احدمها لالزهري يف ذيب اللغة    
  .زائد يف ذلكمن دون تصرف  ـ ولو ملخصاً ـ ذكروا نص هذين الكالمني أو احدمها
 خيلو عن   مهرة اللغة ال  إٰىل   املعٰىن   نسبة فهم هذا   ذكر من    وعلى ضوء ذلك يظهر ان ما     

  .لوتأم نظر
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 االحتجاج بقول أهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقواهلم يف حد           انّ  :واملالحظة االخرى 
 يف مثل هذا املوضـوع الـذي ال   سيما ال ـ األصول  ما اوضحناه يف علم علٰى ـ انفسها

 مـع   وخـصوصاً  ،   اازي للكلمة  املعٰىن   وامنا يرتبط بتشخيص   ،   يرتبط بتفسري مفرد لغوي   
املناسبات الدخيلة يف تـشخيص املـراد    علٰى تعارضه مع فهم الفقهاء الذين هم اكثر اطالعاً       

أن اغلب فقهاء الفريقني فهموا مـن        تقدم   يف النصوص التشريعية حيت    سيما   ال ،   التفهيمي
  .ي جمعولية احلكم الضررياحلديث نف

   :قالنه ا عن صاحب العناوين من )قده( ما نقله  :الوجه السادس والسابع والثامن
وان املراد حتـرمي     ،   ارادة النهي من ذلك    إٰىل   واحلق ان سياق الروايات يرشد    (  ـ ١

 ( يركلمةا بتقد وام ،   النهي معٰىن    علىٰ  )ال ( ا حبمل وذلك إم  ،   الضرر والضرار واملنع عنهما   
  .التقديرين يفيد املنع والتحرمي وعلٰى  ،نفيه علٰى يف خربه مع بقائه ) ومباح مشروع وجموز

 ،  وهذا هو االنسب مبالحظة كون الشارع يف مقام احلكم من حيث هو كذلك             ـ ٢
 لآلخـر إذ    وان كان كل من املعنيني مستلزماً      ،   كما يف مقام ما يوجد يف دين وما ال يوجد         

  .معناه منعه فيه ومنعه فيه مستلزم خلروجه عنه أيضاً ن الدينعدم كونه م
 حيتاج تنقيحه  معٰىن    )الضرر والضرار غري موجود يف الدين      ( ان قولنا  إٰىل   مضافاً ـ ٣

وذلك ليس من الدين بديهة      ،   نقص املال أو ما يوجب نقصه      مثالً    الضرر فانّ ،   تكلفاتإٰىل  
ان  : هكـذا  املعـٰىن    جعل إٰىل    حينئذٍ فيحتاج ،   وعاتإذ الدين عبارة عن االحكام ال املوض      

  احلكم الذي فيه ضرر أو ضرار
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  .)١( ) وهذا غري متبادر وإن بالغ فيه بعض املعاصرين ، ليس من الدين
  .وهذه الوجوه غري تامة أيضاً

 علٰى   سيما ال ) ال ضرر  ( ارادة النهي من   إٰىل   فلمنع إرشاد سياق الروايات     :لوأما األَ 
 كما ان الوجهني املذكورين لتخريج ارادة التحرمي        .النهي علٰى    )ال ضرار  ( ملختار من داللة  ا

   :ذكره يف تصوير هذا املسلك تقدم ضعيفان وامنا الصواب ما
فألن كون الشارع يف مقام احلكم والقضاء ال يقابل كونه يف مقام بيـان                :ا الثاين موا

  .واضح  لذلك يف املورد كما هوتطبيقاًبعدم الضرر  الشرعية حتديد األحكام
ليكون املنفي وجود الضرر    )  اإلسالم   يف ( فالن مبناه ثبوت زيادة     :الثالث علٰى   واما

 حينئـٍذ    فان املنفـي   ـ ما هو الصحيح  ك ـ تقدير عدم ثبوا   علٰى   اوأم ،   يف وعاء التشريع  
قدير سواء فسر بالنهي أو     كل ت علٰى   تفهيماً   وهو غري مراد   ،   يكون وجود الضرر يف اخلارج    

الثـاين   وعلـٰى  عدم اإلضرار إٰىل ول التسبيباَأل علٰى لكن مصححه  ،   بنفي احلكم الضرري  
  .الثاين بل سبق تعني الثاين علٰى لووال ترجيح لَأل وقوع الضرر إٰىل عدم التسبيب

 انّ (  :ضوء ما ذكره يف موضع آخر حيث قال        علٰى   ما ميكن ان يقال     :الوجه التاسع 
   ا مبتنية  ،   القاعدة ليست كما يقولون    علٰى   عون ورودها التخصيصات الكثرية اليت يدعلٰى  وأ 

حوه من التعميم للتكليفي والوضعي وللضرر الناشئ من اركان املعاملة          الذي رج  املعٰىن   ارادة
التسليم بورود تلك التخصيـصات     فلعل   )٢( وشروطها وما يترتب عليها مما هو خارج عنها       

  ىعل
__________________  

  .العنوان العاشر ،  للسيد مري فتاح٤٠ ص ـ الفصل الثامن ـ الحظ رسالة ال ضرر للعالمة شيخ الشريعة )١(
  .٤٥ص  ـ الفصل التاسع ـ مة شيخ الشريعةللعالّ ) ال ضرر ( رسالة )٢(
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فيـتعني   ،   بطالن هذا االحتمـال    علٰى   احلديث يف تفسريه بنفي احلكم الضرري يكون قرينة       
وبعبارة أخرى الزم تفسري احلديث بنفي احلكم الضرري كثرة التخـصيص            ،   احتمال النهي 

تفسريه بنفـي   ـ بطالن علٰى فهذه قرينة عقلية ، خبالف تفسريه بالنهي املولوي عن االضرار   
  .احلكم الضرري

 من عـدم    يف التنبيه الثاين من تنبيهات القاعدة      سيأيت    ملا غري تام  أيضاً   لكن هذا الوجه  
  .ثبوت استلزام ارادة نفي احلكم الضرري لتخصيص احلديث كذلك

 وقد ،   يف ترجيح هذا املسلك    )قده( شيخ الشريعة  العالّمة   هذه هي الوجوه اليت افادها    
ـ  بعد متامية تـصويره    ـ فهذا املبىن  : هذا وعلٰى   .ذلك علٰى   وض شيء منها  ظهر عدم     ـ
ليس له معيا من احلديث نفسه يف مقابل سن يف حدائر الوجوه واملعاين اليت يصح اراد.  

  .يف مناقشة هذا املسلك  :البحث الثالث
  .املختار علٰى احلديث معٰىن ويظهر ذلك مما سبق يف حتقيق

اسم مـصدري ال     معٰىن   نها الضرر مبا  معٰىن   قد اوضحنا ان   ) ال ضرر (      ب قففيما يتعلّ 
ماهية مرغوب عنها ال    نه   ال  وبني احتمال النهي    فال تناسب بينه   ـ يتضمن النسبة الصدورية  

إال   لتتحم وإمنا املناسب مع النهي     ،   لذلك بالطبع  نفياً   ر التسبيب الشرعي فيكون نفيه    بتصو
د ذلك بفهم اكثر الفقهاء وأنسبيته مع بعض موارد احلـديث           مع تأي  ،   هو اإلضرار والضرار  

  . سابقاًما مر علٰى كقضية مسرة
 لكن ال يقتـصر مفادهـا      ،   فان افادته للنهي صحيحة    ) ال ضرار (      ب بطواما فيما يرت  

كما يقتضي النهي عنـه      املعٰىن   وهذا ،   عدم االضرار بالغري   إٰىل    مؤداه التسبيب  نَّذلك ألَ علٰى  
  .ما سبق ايضاً علٰى فانه يقتضي تشريع اختاذ الوسائل االجرائية ملكافحته
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   :رىهذا املسلك بوجوه اخ على وقد يعترض
  .يف اثناء املباحث السابقة وتقدم القول فيها تقدم ما : منها
 ال ميكن االلتزام باحتمال النهي يف املقام      نه  ا من )قده( ما أورده السيد االستاذ     :ومنها

، ) اية ابن     )  اإلسالم   يف ( مجلة علٰى   اشتمال احلديث  على    )ا بناءً امكما يف رواية الفقيه و 
 هذا القيد كاشف عن ان املراد هو النفي يف مقام التشريع ال نفي الوجود               نّال ،   فظاهراألثري  

 ،  عدم ثبوت اشتماهلا عليها كما هو الـصحيح        على    )ا بناءً وام (  ، اخلارجي بداعي الزجر  
 وجود قرينة صارفة عن ظهور اجلملة يف كوا خربية         على    يتوقّف النهي على   فالن محل النفي  

فان العلم بوجود هذه االمـور       )١( ) فَال رفَثَ وال فُسوق    ( : تعاىل   لهكما هي ثابتة يف قو    ،  
ارادة  علـٰى  قرينة قطعيـة   ،   اهللا سبحانه وتعاىل   علٰى   يف اخلارج مع العلم بعدم جواز الكذب      

المكـان   ،   النهي على   ا يف املقام فال موجب لرفع اليد عن الظهور ومحل النفي          وأم ،   النهي
  .)٢( ربيةخلا على محل القضية
   :يف كال الشقني ذكر نظر وفيما

ما ذكر على فيالحظ  :ولّ اَألاما الشق:   
العالّمة  وهو ـ  مجيعاً ال وجه لذكره بعد ان كان مبناه ومبىن املعترض عليه         نه  ا  :الًأو 

عدم صحة هذه الزيادة فالبحث يف الصيغة اليت ثبت ورود احلديث ـا ال               ـ شيخ الشريعة 
  .غريها

نفـس   ) ال ضرر (      ب ان وجود هذه الزيادة وان كان مينع عن جعل املقصود           :وثانياً
  مينع من استفادة التحرمي املولويال نه ا  إال ،النهي عن االضرار

__________________  
  .١٩٧ / ٢البقرة  )١(
  .٥٢٦ / ٢ األصول الحظ مصباح )٢(
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 ويراد بـه  ،   استعماالً   وعهان يكون من قبيل نفي احلكم بلسان نفي موض         على   من احلديث 
 على  نفي جواز الضرر يف الشريعة االسالمية ومدعى املعترض عليه هو داللة احلديث           تفهيماً  

  .)١( كما يظهر من آخر كالمه يف املقام ،  أم تفهيمياًاحلرمة سواءاً كانت مراداً استعمالياً
 مسبقاً   املنفي للشيء  ثبوت احلكم  املقدسة   يعترب يف نفي شيء يف الشريعة     نه  ا  :ان قيل 

فان الرهبانيـة   )  اإلسالم   ال رهبانية يف   ( 7كأن يثبت له يف الشرائع السابقة كما يف قوله          
واإلضرار لـيس    ،   تهاملشروعينفياً   اإلسالم   كانت مشروعة يف االمم السابقة فكان نفيها يف       

 ما يستقلّ  على   حاًقبي أو حترمياً   افان حكمه السابق حيث مل يكن اباحة بل كان إم          ( كذلك
         احلرمة أو القبح    وهو نفي     املقصود به العقل فارادة نفي احلكم بلسان نفي املوضوع ينتج ضد

  .) سابقاً الثابتني
فانه ال اشكال يف    )  اإلسالم   ال مناجشة يف   ( منتقض بقوله   :الًأو إن هذا البيان    :قيل

وقد ذكر الشيخ األنصاري يف املكاسب      . قبيحة عقالً  أيضاً   ان املراد نفي مشروعيتها مع أا     
فـالنجش   ... غش وتلبيس واضرار   ألنه    ، قبحه العقل  علٰى   يدلنه  ا احملرمة بعد ذكر النجش   

ـ   ،   أو اعم من ذلك    )٢( ا منحصر مبورد االضرار كما يظهر من املصباح املنري        ام ه فكيف يوج
  .دقد ينتج ضد املقصونه أ نفي احلكم فيها بلسان نفي موضوعه مع

   :ميكن حل ذلك مبالحظة جمموع جهتنينه ا  :وثانياً
  ن نفي موضوعه ال خيتص مبا لو كانان نفي احلكم بلسا  :وىلاُأل

__________________  
  .٥٢٦ / ٢ األصول الحظ مصباح )١(
  .٥٩٤ : ٢املصباح املنري  )٢(
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 ـ كما اعترف به   ـ دة وعا بل يكفي ثبوته له عرفاً     ،    للشيء يف الشرائع السابقة    احلكم ثابتاً 
يكفي يف مـصححه    اإلسالم   إٰىل   واضافة النفي  ،    وان مل يكن مدوناً    قانوناً أيضاً   فان للعرف 

  . هو واضحثبوت احلكم يف القانون العريف كما
 وذلـك   زاًوجمو مباحاً   ال يبعد القول بان االضرار يف العرف اجلاهلي كان        نه  ا  :الثانية

ية كالقمـار والربـا     كان يتعارف لديهم املعامالت الضرر    فقد   ،   مبالحظة عملهم اخلارجي  
وفـق   علـٰى    وكانت سريم  ،   وغريمها كما كان من عادام وأد البنات واإلغارة والنهب        

كما كانوا يضارون    ،   هحيث كان القوي يظلم الضعيف ويغصب حقّ       ) احلق للقوة  ( قانون
 ( : تعاٰىل   القرآنية كقوله  اآليات   لة من  يف مج  ولذلك ورد النهي عن مضارن     ،   النساء كثرياً 

ِهنلَيقُوا عيضِلت نوهارضال تكما ورد التنديد بالظامل يف كثري منها )١( ) و.  
حكام احلاكمة يف العرف اجلـاهلي      وال ينايف ذلك حكم العقل بقبح االضرار فان األَ        

 اآليـات   ذلك يف كثري مـن     إٰىل   شريكما اُ  ،   خالف ما حيكم به العقل     علٰى   كان كثري منها  
  .الشريفة يف مقام احملاجة معهم وال خيتص ذلك بإباحة االضرار

ن اجلواز الثابت لالضرار يف العرف اجلاهلي غري        اوعلى هذا فيكون املقصود باحلديث      
  .ثابت له يف االسالم

 ة خربيـة  ان جمرد احنفاظ كون اجلمل     : ما ذكر يف إبطاله    علٰى   فريد  : الثاين واما الشق 
 ومـبطالً  ،    هلذا التفـسري   تقدير تفسري احلديث بنفي احلكم الضرري ال يصلح ترجيحاً        علٰى  

 للتجوز يف أية جهة اخـرى حبيـث         الحتمال النهي اال اذا مل يكن التفسري املذكور مقتضياً        
لو كـان هـذا      وإالّ    ، تتطابق عليه االرادة االستعمالية واالرادة التفهيمية من مجيع اجلهات        

  لتفسري يقتضي حنوا
__________________  

  .٦ : ٦٥الطالق  )١(
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صلز آخر يف احلديث لكان الوجهان سواًء يف خمالفتهما لألَ         جتو ،     دمن قرينـة معينـة      فال ب
  .اًاحلقيقي وهو نفي الضرر خارج املعٰىن جود القرينة الصارفة عن ارادةوحدمها بعد َأل

جمازي للحديث الن املراد     معٰىن   ي احلكم الضرري  أن نف :  سابقاً   وقد اتضح مما ذكرناه   
لكنه استعمل بداعي التعبري عن عدم التسبيب ،   خارجاً   االستعمايل به هو نفي وجود الطبيعي     

  .وعليه فال يرد االعتراض املذكور ، الضررحتقّق  إٰىل التشريعي
  .يف تقرير هذا املسلك اآلخرين يف الوجهني  :البحث الرابع
   :وجوه ثالثة إٰىل رنا ان هذا املسلك ينحلقد سبق ان ذك

 وهذا الوجه هو املنساق من      .ان يراد باحلديث النهي التحرميي املولوي       : واقواها اوهلا
  اآلخرين  من الوجهني  أقوٰى    وامنا كان  .توضيح لنوعه  ر احلديث بالنهي من غري    كالم من فس 

املسلك خبالف هذين الوجهني كما     اصل هذا    علٰى   ال يتجه عليه اعتراض زائد عما يرد      ألنه  
  .سوف يتضح ذلك
  .رشاديان يراد بالنهي ما يعم النهي التحرميي املولوي والنهي اِإل  :الوجه الثاين

 يف الرسائل حيث قال بعد ذكر احتمال النهي        )قده( وقد ذكر ذلك الشيخ االنصارى    
لالستدالل به يف كثري من      ،   التحرمي الفساد وعدم املضي    علٰى   وال بد ان يراد بالنهي زائداً     ( 

مر بالوفاء بالـشروط    فالنهي هنا نظري األَ    ،   احلكم الوضعي دون حمض التكليف     علٰى   رواياته
قريب من   املعٰىن   وهذا ،   همن أضر  علٰى   م غري ماض  فكل اضرار بالنفس أو بالغري حمر     . والعقود
  .)١( ) ل بل راجع اليهواَأل

__________________  
  .٣١٥ الرسائل ط رمحت اهللا ص ؟ ٥٣٥ / ٢ألصول  افرائد )١(
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  .خرى يف مدى انسجامه مع ظاهر الكالم تارة يف تصوير هذا الوجه واُوالكالم
فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه اجلمع بني ارادة احلكم            :وىل   األُ ا من الناحية  ام

فهيمي بالنفي اي اسـتعمال     املولوي واإلرشادي واجلمع بني احلكمني يستلزم تعدد املراد الت        
  .قلاَأل على جمازي وهو خالف الظاهر معىن اللفظ يف أكثر من

قصد معنيني بل ميكـن ارادة      إٰىل   احلاجة   ولكن التحقيق عدم اجتاه هذا االشكال لعدم      
 على  اذا كان حمتواه الوعيد   نه  أ اال ،   النهي حبقيقته وهو الزجر جامع بينهما      معىن   فإن ،   النهي

ثر املرغـوب مـن     عدم ترتب األَ   إىل    واذا كان حمتواه االرشاد    . حترميياً  مولوياً ياًالفعل كان   
أو امتثال احلكم املتعلق بالطبيعـة يف        ،   حكاممن األثر القانوين يف موضوعات األَ      ـ الشيء
وعليـه   ،   مرين كما يف مورد حترمي الربا     وال مانع من اجتماع األَ     ،   كان ارشادياً  ـ متعلقاا
من احلكم ا يف     مجيعاً   ية التكليفية والوضعية  كما ميكن ارادة احللّ    ،   رادة كلتا احلرمتني  ميكن ا 
  .)١( ) وأَحلَّ اُهللا الْبيع ( حنو

 ، خرى وهي اجلمع بني ارادة متعلق احلكمـني يشكل الوجه املذكور من جهة اُ      ،   نعم
للحاظني االستقاليل واملرآيت يف     با  ان يكون ملحوظاً   دب ال هذا التقدير  على   ذلك الن الضرر  و

الن النهي التحرميي املولـوي      ،    أما اللحاظ االستقاليل فباعتبار احلكم التكليفي      .حال واحد 
 معـىن   النه   ال وأما اللحاظ املرآيت فباعتبار احلكم الوضعي     . امنا يتعلق باإلضرار مبا هو اضرار     

ذا أخذ مرآة ملاهيـة يعقـل اتـصافها         لفساد اإلضرار بذاته وامنا يتجه احلكم عليه بالفساد إ        
  .بالفساد

__________________  
  .٢٧٥ : ٢البقرة  )١(
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يقتـضي   ألنـه    خالف الظاهر جـداً   نه  ا إال عقالً   واجلمع بني اللحاظني وان مل ميتنع     
املنفي ماهية ميكن تعلق التحرمي والفـساد ـا          لو كان    نعم ،   استعمال اللفظ يف معنيني معاً    

  .للكالم معٰىن لوجه املذكورمباشرة احتمل ا
  ، فيالحظ ان هذا الوجه خيالف ظهور اجلملة مـن جهـات           : الثانية   واما من الناحية  

  .اصل احتمال النهي يف ما سبق إىل مضافاً
  للحكم الوضعي لكي يعقل ان يكون متعلقاًكون الضرر مرآة ملا يكون ضرراً    :منـها 

  .ر هو تعلق النفي به نفسهوال اشكال يف خمالفة ذلك للظاهر إذ الظاه، 
اجلمع بني إرادة الضرر بنفسه وجعله مرآة ملا ينطبق عليه وهو خمالفة اخـرى                :ومنها
 جمازيـاً   الضرر اسـناداً   إٰىل   يكون اسناد التحرمي  نه  أ ذلك على   ويتفرع،   تقدم   للظاهر كما 

  . اخرى باعتبار ملحوظيته ذاتاًوحقيقياً ، بلحاظ مرآتيته ملا يصدق عليه
صل يف النـواهي ان تكـون       ان األَ  على   تعميم احلكم للحكم اإلرشادي بناءً      :منهاو

  .صلن فيكون خالف اَألصولييمولوية كما هو املعروف بني االُ
  .نه هذا التقريرف الذي يتضموهكذا يتضح مدى التكلّ

 .)١( ان يكون النهي ياً سلطانياً كما ذهب اليـه بعـض األعـاظم              :الوجه الثالث 
  : شؤوناً 9ضحه بأن للنيب وأو

 9ة أو الرسالة باعتبار إنبائـه       ة وهو ما يعرب عنه بالنبو     يحكام اإلهل تبليغ األَ   :أحدها
 امر اهللا ويه   إىل    وامره ويه فيما يتعلق ذا الشأن يكون ارشاداً        .عن احكامه وارساله لذلك   

  كما أن خمالفتهما تكون، 
__________________  

  .وما بعدها ٥٠:  )قده( مام اخلميينلال الرسائل )١(
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  .9ال للرسول  تعاٰىل خمالفة هللا
وذا الشأن   تعاٰىل   مة من قبل اهللا   اُأل علٰى   اًالرئاسة العامة بني العباد لكونه ولي      : وثانيها

 ويكون حكمـه يف     .كتنفيذه جيش أسامة وحنوه   ،   مستقالً   مر والنهي  حق األَ  9يكون له   
وقد ،   تعاٰىل    ورئيس كما جتب طاعة احكام اهللا      واٍلنه  ا ب طاعته مبا  ذلك حكماً سلطانياً جت   

ومجلة من االحكام الكلية     )١( ) أَِطيعوا اَهللا وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم       ( : تعاٰىل   قال
  .هذا الشأن إٰىل تستند املقدسة يف الشريعة االسالمية

تنازعني وذلك بتطبيق االحكام الكلية يف مـورد الـرتاع          مقام القضاء بني امل     :وثالثها
 (  وحـديث  . ورئيس واٍلنه  ا قاض ال مبا  نه  ا وجتب طاعته يف ذلك مبا     ،   ضوئها علٰى   واحلكم
فمفاده املنع عن الضر     ،    من جهة رئاسته العامة     سلطانياً امنا ميثل حكماً   ) وال ضرار  ال ضرر 

  .والضرار يف حدود حكومته
   :ذلك بعدة أمور  علٰىاستدلوقد 
وقـضى   ( ة بلفظ قد ورد حكاية هذا احلديث يف بعض روايات اهل السن         نه  ا  :لواَأل

 ظاهر  ـ كاحلكم ـ  ولفظ القضاء  .كرواية عبادة بن الصامت    )  ان ال ضرر وال ضرار     9
مة ال  اُأل علٰى   ويلّنه  ا إما مبا هو قاض بني الناس أو مبا        ،   9يف كون املقضي به من احكامه       

ومبا أن اعول حكم كلي ال يرتبط مبقام القضاء بـني النـاس فقـط               ،   تعاٰىل    عن اهللا  ليغاًتب
 صدر عنه من جهة واليتـه        سلطانياً ذلك حكماً  هو كون    ح اطالقه حفينحصر ان يكون مص   

  .العامة
وهي ال تنسجم مع كون      ) مسرة ( ان احلديث قد ورد من طرقنا يف ذيل قضية          :الثاين

  ول فألنه اما اَألاً أو قضائي اهلياً فيها حكماًاحلكم املذكور
__________________  

  .٥٩ : ٤النساء  )١(
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ن احلكم الضرري منفـي     أ ب 9 النيب  يف املورد لكي خيرب     مشتبهاً مل يكن احلكم هنا حكماً    
  .أو منهي عنه من قبله تعاىل اإلسالم يف

 .مال  أو صاري وبني مسرة يف حق    فالنه مل يكن هناك نزاع بني الرجل االن         :وأما الثاين 
نصاري ظلم مسرة له يف الدخول يف داره بدون اسـتئذان           وامنا كان مورد احلديث شكاية األَ     

مة يف رفـع هـذا    اُأل علٰى   ويلنه  ا  مبا 9واستنجاده به    ،   ووقوعه لذلك يف الضيق واملشقة    
ة باالسـتئذان   مسر فأمر   نصاري لطلب األَ  9فاستجاب النيب    ،   الظلم ومنع مسرة من ذلك    

للعدل وقمعـاً وحتكيماً ،  لوقوع الضرر يف حوزة حكومتهمنعاً ثانياً  الً مث امر بقلع شجرته    أو  
  .وهذا امنا يناسب احلكم السلطاين ، للظلم بني الرعية

لو اريـد نفـي     نه  ا مر بالقلع يف قضية مسرة مع     لَأل تعليالً   ان احلديث قد وقع     :الثالث
اذ هذان املعنيان ال     ،   لذلك تعليالً   يل عن االضرار مل يتجه كونه     ألواحلكم الضرري أو النهي ا    

 ،   كما ان األمر به حكم ضرري       ألن القلع يف حد نفسه اضرار      .يربران االضرار بالغري بالقلع   
ان يكـون    فال بـد      ، ملادة الفساد ودفعاً للضرر والضرار     قطعاً   وامنا يربر ذلك اعمال الوالية    

  .ينسجم التعليل مع احلكم املعلل حٰىت  سلطانياًكماًح ) ال ضرر ( مفاد
  .)قده( هو اكثر ما وقع حمال للتركيز يف كالمه املعٰىن وهذا

  : أيضاً تام هذا الوجه غريولكن 
الن  ،    سلطانياً  ال حكماً   اهلياً  كلياً الن النهي عن االضرار إمنا يناسب ان يكون حكماً        

 من القوانني الفطرية بل هو أوضح مـوارد التحـسني           االضرار بالغري ظلم عليه وقبح الظلم     
فكيف تكون صفحة التشريع اإلهلي خالية عن مثل هذا احلكم الفطـري             ،   والتقبيح العقليني 

   حكم سلطاين   مستوٰى    يف ة تفصيل وتوضيح للقوانني الفطرية فيكون     مع ان التشريعات اإلهلي
  وضعه النيب
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  بالقلع امنا كان حكمـاً     9 مالحظة ان حكمه     هذا الرأي  إٰىل   العدول منشأ    وكأنّ .9
 وهذا غـري تـام      .فيقتضي كوا كذلك   الكربٰى    يف مورد قضية مسرة وقد علل ذه       سلطانياً
  .مر الثالثيف نقد اَأل سيأيت كما

  .واما الشواهد املذكورة فال يتم شيء منها
رت بالقضاء  ليت عب عدم حجية شيء من روايات العامة ا       إٰىل   مضافاً ـ ففيه  :لواما األَ 

إن املنـساق مـن التعـبري        ـ دةورود القضاء مبعان متعد    إٰىل   ومضافاً ،   مبا فيها رواية عبادة   
 ق بينه وبني الفتوى بأنّولذلك يفر  ،   ما اعترف به هو احلكومة بني املتخاصمني       علٰى   بالقضاء

        القضايا الشخـصية   ا القضاء فهو احلكم يف      الفتوى هي عبارة عن بيان احلكم بنحو كلي وام
نـه  ا ان يكون املقصود هو    علٰى   ن يراد هنا  قابل ألَ  املعٰىن    وهذا .اليت هي مورد تشاجر ونزاع    

9       فال ينايف ذلك كـون      ،   ه ال ضرر وال ضرار     حكم يف مورد جزئي بني املتخاصمني بان
  هذا التعبري  وقد سبق ان نقلنا كالم بعض الفقهاء يف اقتضاء         ،    عاماً  اهلياً احلكم الكلي تشريعاً  

  .للحكم به يف مورد خاص
استبعاد االلتزام باملعىن املذكور يف مجلة من موارد استخدام هـذا            : ذلك إٰىل   يضاف

 عـم مع أن اخلمس ثابت يف الغنيمة بـاملعىن األَ         ) يف الركاز اخلمس   قضٰى    (التعبري من قبيل  
  .الشامل للركاز )١( ) ... واعلَموا أَنما غَِنمتم من شيٍء ( : تعاٰىل بقوله

 الذي  فانّ ،   ففيه منع عدم وجود الرتاع يف أي حكم يف مورد قضية مسرة             :واما الثاين 
   :أمرين حتقّق ةيله هذه القضمتثّ

__________________  
  .٤١ : ٨االنفال  )١(
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نصاري كان ال يرى لسمرة حـق       وجود الرتاع يف شبهة حكمية حيث ان األَ         :لواَأل
 له حـق   ألنه    ، جيوز له ذلك  نه  ا ولكن مسرة كان يرى نفسه     ،   ول يف داره بال استئذان    الدخ

 إٰىل  حيتـاج  حـٰىت    خنلته وليس يريد الدخول يف مكان ال حق له يف استطراقه           إٰىل   االستطراق
 كمـا  9 نصاري ومع الـنيب وقد احتج بذلك يف كالمه مع األَ  ،   رضاالذن من مالك األَ   

بعد ذكـر طلـب      ففي معتربة ابن بكري    ،   بن بكري وخرب ابن مسكان    تضمنت ذلك معتربة ا   
 ، استأذن   أدخل عليه وال   هو مايل    ال أفعل  : فقال ( نصاري من مسرة ان يستاذن اذا دخل      اَأل

  اسـتأذن  مسرة فجاء فقال له    إٰىل    فشكى اليه واخربه فبعث    9األنصاري رسول اهللا    فأتٰى  
يف  استأذن   ال : فقال ( ويف خرب ابن مسكان بعد ذلك      . )فقال مثل ما قال لالنصاري    ،  فأٰىب  

رسل اليه رسـول    أرسول اهللا ف   إٰىل   فشكاه االنصاري  : قال ،   عذقي إٰىل   طريقي وهو طريقي  
ذن عليه  أأهله بغري اذنه فاست    وعلٰى    عليه  قد شكاك وزعم انك متر      فالناً انَّ : تاه فقال له  أاهللا ف 

  . )!عذقي  إٰىل يف طريقي استأذن اهللايا رسول  : فقال ، اذا أردت أن تدخل
 ألنـه   وذلك ،    ان حيميه ويدفع عنه اذى مسرة      9 نصاري من النيب  طلب األَ   :الثاين

وكان  ،   هو احلق  ،   كان يرى موقفه يف الرتاع الواقع يف استحقاق الدخول دون اذن وعدمه           
  .ون اذنالدخول د علٰى مر من تكرر صدور ذلك من مسرة واصرارهقد ضاق به اَأل

 من الـرتاع    ـ لومر األ  يف مورد األَ   9 فيمكن القول بان النيب    : وعلى ضوء هذا  
وهـذا   ،    وأمر مسرة باالسـتئذان    وفق القانون اإلهلي العام    علٰى   حكم ـ الذي نشب بينهما  

 اذ كان دخوله بـال اسـتئذان       ،   مسلك النهي  علٰى   بناء ،   االضرار بالغري  هو حرمة    القانون
مسلك  علٰى   بناء ـ أو حمدودية حق االستطراق بعدم لزوم الضرر بالغري        ،   نصاريباَألإضراراً  
   أو بكالـالنفي 
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 بلحاظ كال اجلملتني ومهـا ال     املختار للحديث اجلامع للنفي والنهي       املعىن    على مرين بناء اَأل
  .ضرار الضرر و

وجب احلكـم  نصاري يف مورد الرتاع واباء مسرة عن االلتزام مب   وبعد ترجيح موقف األَ   
 للـضرر عـن     مر الثاين بتنفيذ احلكم القضائي دفعـاً      معاجلة األَ  إىل   القضائي وصلت النوبة  

 ال ضرر وال ضرار    ( هيـ و  مادة قضائه املذكور   إٰىل    يف ذلك  9وقد استند    ،   نصارياَأل
  .بقلع خنلتهفأمر  ـ )

فريد عليه  :ا الثالثوام:   
و أ لياً أو  ذاته سواء كان حكماً    مر بالقلع يف حد   اَألال يربر    ) ال ضرار  ( ان مفاد   :الًوأ
تشريع مثل هذا االضرار كما هـو        على   إذ ال فرق بني نوع النهي يف عدم داللته         ،   سلطانياً
ه قد وقع االشـتباه      وكأن . وعليه فليس يف االلتزام بالوجه املذكور عالج هلذه النقطة         .واضح

وبني احلكـم بلـزوم    ، وسيلة لدفع االضرار كقلع النخلة   احلاكم   فيما ذكر بني مرحلة اختاذ    
  .له القانون العامدفعه الذي يتكفّ

مر بالقلع فانـه ميكـن      النهي ال يربر األَ    على   اذا كان بداللته   ) ال ضرار  ( ان  :وثانياً
ايضاحه  تقدم   ما على   ـ رتشريع اختاذ الوسائل االجرائية ملكافحة االضرا      على   تربيره بداللته 

 وسـيأيت   ، اهلياً فال يقتضي ذلك رفع اليد عن كون احلكم قانونياً        ـ   ر ذكر املسلك املختا   يف
  .ل من تنبيهات القاعدةوزيادة ايضاح للموضوع يف التنبيه اَأل

ما ذهب اليه احملقق صاحب الكفاية من ان املراد باحلديث هو نفـي               :املسلك الثالث 
  ص ما ذكره يفوملخ )١( احلكم بلسان نفي موضوعه ادعاًء

__________________  
  .٣٨٢ ـ ٣٨٠األصول  كفاية )١(
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   :نقاط ثالث إىل احلديث يرجع معىن توضيح
وقد ذكر ان الضرر هو ما يقابل النفع من النقص يف         . الضرر والضرار  معىن   يف  :وىلاُأل

كيـداً   تأ ان االظهر ان يكون الضرار جيء به       ( وقال ،   النفس أو الطرف أو العرض أو املال      
غـري   آخر معىن   ومل يثبت له   ... مسرة وحكي عن النهاية    على   كما يشهد به اطالق املضار    

  . )الضرر
النافية امنا هو لنفـي   ) ال (  وقد ذكر ان تركيب  .يف املراد التفهيمي باجلملتني     :الثانية

الة جلـار   ال ص  ( كما هو الظاهر من مثل     اآلثار   كناية عن نفي   ،   الطبيعة اما حقيقة أو ادعاءً    
 واملقام من قبيل الثاين فاملقـصود       . )يا أشباه الرجال وال رجال     ( و ) يف املسجد  إال   املسجد

هـو   ـ ح به كما صر  ـ لكن احلكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر       ،   هو نفي حكم الضرر   
     م ثبوته هلا كذلك يف حال الضرر ال احلكم الثابـت          احلكم الثابت لألفعال بعناوينها أو املتوه 

ن َأل معىن   فال ـ حسب مفاد احلديث   ـ للضرر بعنوانه لوضوح ان الضرر علة لنفي احلكم       
  .بل يلزم من ذلك التناقض يف مرحلة اجلعل ووعاء التشريع ، ينفي حكم نفسه

مـن    والذي يظهر  .به احلديث  غريه مما فسر  على   املعىن   يف وجه ترجيح هذا     :الثالثة
   :جمموج كالمه يف وجه ذلك

ازات بعد عدم امكان ارادة نفي احلقيقة حقيقة هو نفيهـا ادعـاًء            إنَّ : الًأواقرب ا 
فان يف املـسالك     ـ حنو الترتيل واالدعاء   على   لكن ـ  استعماالً فاداملُ املعىن   نوع على   حتفظاً

  . عن ذلكاالخرى عدوالً
 الغالب فيه   كان هو  حىت   ان النفي االدعائي كثرياً ما يستعمل فيه هذا التركيب          :وثانياً

  .خبالف غريه من املعاين
  .النقاط الثالث نظرويف 

  الكلمتني معىن  يصح القول بوحدةالنه ا فريد عليها :وىل  اُألاما النقطة
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 نة لكن خيتلفا  من جهة املاد   املعىن   فاما يتفقان يف   ،   ضح من االحباث السابقة   ما ات  على   متاماً
مصدر من باب    ) الضرار ( و ارد   صدر من الثالثي  اسم م ،   ) الضرر ( من جهة اهليئة الن   

  .حتقيق معنامها تقدم املفاعلة من الثالثي املزيد فيه وقد
 علـى    يتوقّف ن تصوير نفي احلكم بنفي موضوعه يف احلديث       فَأل : الثانية   واما النقطة 

   :امرين
 نفس معناه مل    اذ لو اريد به    ،   ان يكون املقصود بالضرر والضرار العمل املضر        :لواَأل

 ـ  )الضرر ( ما هو الصحيح يف كلمة    ك ـ اسم مصدري  معىن   ان كان نه   ال يتم هذا الوجه  
 املصدري املعىن   حكم له واحلرمة والضمان امنا مها من آثار        ال ألنه    ، لنفي حكمه  معىن   فانه ال 
ن فانـه وا   ،   كما هو الصحيح يف كلمة الضرار     مصدرياً   معىن   وان كان  ،   ما هو واضح  على  

 كان له حكم كاحلرمة والضمان اال ان نفيهما ليس مبقصود وال معقول كما تنبه لـه هـو                 
  .)قده(

 وان كان املوضوع متعلقاً    صحيحاً   ان يكون نفي احلكم بلسان نفي موضوعه        :والثاين
(      ك فرض وجوده ورتـب عليـه احلكـم        وهو ما     له باملعىن املصطلح   اًللحكم ال موضوع  

  . )املستطيع على جيب احلج  (يف قوله ) املستطيع
  .مرينشيء من هذين اَأل ال يتم لكن

  .ن قصد العمل املضر من الضرر إما بنحو املرآتية أو بنحو آخرفَأل  :لواما اَأل
   :ففيه ، فان كان بنحو املرآتية

الن ظاهر الكالم هو ان ما       ،   ان جعل العنوان مرآة للمعنون هو خالف الظاهر         :الًأو
 وذا يفقد هـذا     .ة اللبية ة بنفسه مرتبط معه يف القضي      باحلكم يف القضية اللفظي    اخذ مرتبطاً 

  له ميزة له يف النقطة الثالثة منما جع التفسري
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الظاهر اللفظي من نفي الطبيعة لكن ادعاًء خبالف تفسريه بنفـي احلكـم              على   ان فيه حتفظاً  
ـ   وهو احلكم الـضرري    ـ ةفانه يقتضي ارادة نفي سبب وجود الطبيع      ،   مثالً   الضرري  ـ
  .النفسها

الن مرآتية شيء لشيء ليـست       ،   مرآة للعمل املضر   ال ميكن جعل الضرر   نه  ا  :وثانياً
ـ  كما يف العنوان واملعنون    ـ جزافية بل أقل ما يعترب فيها حنو احتاد بني املفهومني وجوداً            ـ

ي من قبيـل نـسبة      بل ه  ،   العمل املضر كالوضوء من هذا القبيل      إىل   وليست نسبة الضرر  
  .العلة إىل املعلول

 ألن املرآتية فيما    غري املرآتية كالسببية واملسببية فهو أبعد منها استظهاراً        على   وان كان 
  .يقال أخف مراحل ااز

   :ففيه ، وأما الثاين
ينفى بلسان نفيه بل     حىت    خارجاً ان احلكم ليس من قبيل لواحق وجود متعلقه         :الًأو

وهـذا   ، عنه رتبة ال متقدم عليه متأخر مسقط للحكم ال مثبت له فهوارجاً   خ وجود املتعلق 
ن عالقـة املوضـوع      ألَ وجوده اخلارجي عرفاً   موضوعه فانه من قبيل آثار     إىل   خبالفه بالنسبة 
(    ك نفيه بلسان نفيـه ولذا يصح ،   احلكمة رتبة  على    فهو متقدم  باملعلول العلّة   باحلكم عالقة 

يا اشباه  (      ك كما يصح نفي األثر التكويين بلسان نفي مؤثره        ) راد الطالق ملن ا  إال   ال طالق 
  . )الرجال وال رجال

 فيمـا اذا     حترمييـاً  فعالً ولو كان    لو مت ذلك فانه يقتضي نفي حكم املتعلق       نه  ا  :وثانياً
ل اال ان يتوس   ،   ال ميكن االلتزام بذلك   نه  ا ومن املعلوم  ،   املكلف على   كان يف ارتكابه مضرة   

ودفع احلرمة عند الضرر خالف      ،   خرى ككون احلديث يف مقام االمتنان     يف دفع ذلك جبهة اُ    
  .االمتنان

ال يستدعي جعـل نفـي       من أن هذا التفسري    تقدم   فريد عليها ما    :وأما النقطة الثالثة  
   التصرف يفبل يقتضي ، ما ذكر على  فحسبالطبيعة ترتيالً
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وبذلك يظهر  ،   الثانية    العمل املضر كما مضى يف نقد النقطة        عن جبعله معرباً  أيضاً    )الضرر( 
أن كثرة النفي االدعائي يف امثلة هذا التركيب ال جتدي يف ترجيح هذا الوجه بعد اخـتالف                 

  .التكلف والتأملّ إٰىل مثلة مع املقام يف مدى حاجتههذه اَأل
عن الفاضل التوين   نصاري  ما نقله الشيخ األَ    ـ يف تفسري احلديث   ـ  :املسلك الرابع 

  .)١( شرعاً اثبات احلكم بالتدارك إٰىل من ان مفاد احلديث نفي الضرر غري املتدارك فريجع
   :اساس جهتني علٰى تقريب ذلكو

   :ان الضرر املنفي ميكن أن يراد به يف نفسه احد معان ثالثة : األوٰىل اجلهة
  . بالتدارك أم الكوماًحم أو خارجاً كل نقص واقعي سواء كان متداركاً  :لواَأل

 ال  وذلك بلحاظ ان النقص اذا كـان متـداركاً         خارجاً   النقص غري املتدارك    :الثاين
كبذل املثل أو القيمـة يف       ،   للضرر لتداركه حبكم القانون العقالئي والشرعي      مصداقاً   يكون

عريف املساحمي   بالنظر ال  فانه يكون منتفياً   ،   نفس واالطراف موال أو الديات يف تلف األَ     تلف األَ 
ر عن اداء العوض بالتدارك فيكـون مثـال          ولذا يعب  ـ  وان مل يكن كذلك بالنظر الدقي      ـ

فكما ال يصدق الضرر يف هـذه   ، الضرر املتدارك مثال معاوضة شيء مبا يساويه قيمة ومالية      
  وكذا من أصيبت سيارته وأخذ عوض ما خـسره          .ر صاحب املال يف شيء    فكذلك يف تضر 

  .أصابه ضرر عرفاًنه ا ال يقالتأمني  المن شركة
  فان النقص ،  وشرعاًالنقص غري احملكوم بلزوم تداركه قانوناً  :الثالث

__________________  
  .٥٣٢ / ٢ األصول فرائد )١(
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 ـ عادة ـ التدارك اخلارجي  حتقّق   احملكوم بلزوم تداركه اذا كان للقانون قوة إجرائية تضمن        
  . ترتيالً وادعاًء وإن مل يتدارك خارجاًميكن ان ينفى كونه ضرراً

ل واَأل املعٰىن   ال ميكن ان يكون الضرر املنفي باحلديث هو       نه  ا فهذه معان ثالثة وحيث   
 أيـضاً  خالف املفهوم العريف للـضرر نه  ا مع،   خارجاً   للزوم خمالفة الواقع بعد وجود الضرر     

الثاين لعدم تدارك    املعٰىن    يكون هو  وكذلك ال ميكن ان    ،   الثاين املعٰىن   كما يتضح مما ذكر يف    
اثبـات   إٰىل   الثالث فريجـع   املعٰىن   فال بد ان يراد    ،   فيتناىف مع عموم النفي    خارجاً   كل ضرر 

  .حكم شرعي قاض بالتدارك يف مورد كل ضرر
احلكم بضمان مـن     ) ال ضرار  ( يكون مفاد  هذا التفسري  علٰى   بناًء إنه   : الثانية   اجلهة

فهو باعتبار كون الضرر اسم مصدر ال يتضمن النسبة          ) ال ضرر  ( أمايف شيء و   بأحد   أضر
حلادثـة   أو كان نسواء كان من قبل شخص معي    مطلقاً   يكون مفاده نفي لضرر    ،   الصدورية

 بل له   ه ال يذهب هدراً   فإن ،    يف نفسه أو ماله     ضرر أصاب شخصاً   فكلّ ،   طبيعية أو غري ذلك   
فيكـون الـضمان    وإالّ  ، فيكون الضمان عليهنعيضامن ال حمالة فإن كان بسبب شخص م  

  . اإلمام والدولةعلٰى
 أفـراد   وبذلك يستفاد من احلديث ثبوت تأمني عام يف الدولة اإلسالمية بالنـسبة إىلٰ            

 إنساين تعـاوين فكـان       بداعٍ يف اتمع البشري أوالً    التأمني   وقد حدث  ،   اتمع اإلسالمي 
  الشخص حىتٰ  للخسارة الواقعة علىٰ   التأمني   ركني يف أداء حق   ل اجلماعة املشت   حتم مرجعه إىلٰ 

 ذلك يرجع ما يتعارف يف بعض اتمعات من التعاون بني            وإىلٰ . عليه ال تكون اخلسارة ثقالً   
أفراد القبيلة عند إرادة بعض أفرادها تأسيس عائلة جديدة حيث يهدي كل منهم ما يـسد                

  لة الستثمارأصبح فعالً وسينه أ  إال ،بعض حاجتها
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  .اآلخرين
  .وميكن تأييد هذه الفكرة جبملة من الروايات الواردة يف مجلة من مصاديق املوضوع

 مؤمن من نفسه     بكلّ أنا أوىلٰ  :  قال 9  النيب  انّ 7 عبد اهللا    ففي احلديث عن أيب   
 ينـاً أو   من ترك د   9 فقال قول النيب     ؟  ذلك ما معىنٰ  : فقيل له  . به من بعدي   وعلي أوىلٰ 

 نفسه والية إذا مل يكن له مال        علٰى   فالرجل ليست له   ،   ومن ترك ماالً فلورثته    ،   ضياعاً فعلي
ومـن   7  عليهم النفقة والنيب وأمري املـؤمنني      وال ي إذا مل جيرِ      عياله أمر  وليس له علىٰ  

وما كان سبب اسالم عامـة       ،    م من أنفسهم   فمن هناك صاروا أوىلٰ    ،   بعدمها الزمهم هذا  
  عياالم  أنفسهم وعلىٰ  هم آمنوا علىٰ  أن ( 9من بعد هذا القول من رسول اهللا         إال   يهودال
 ()١(.  

ـ  يف رجـل و    7 أمري املؤمنني    قضٰى :  قال 7 عبد اهللا    ويف الصحيح عن أيب     دِج
  إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيـت             (  : من قتله قال   درٰىمقتوالً ال ي

 ،  اإلمام علٰى    مرياثه لإلمام فكذلك تكون ديته     وال يبطل دم امرئ مسلم ألنّ      ،   مال املسلمني 
 يف رجل زمحه الناس يوم اجلمعة يف زحام الناس فمات           وقضٰى :  قال .ون عليه ويدفنونه  ويصلّ

  .خرٰىومثله أحاديث أُ )٢( أن ديته من بيت مال املسلمني
 مسلم هدراً ومثله ماله ألن حرمـة        ال يذهب دم امرئ   نه  ا  علىٰ ا دلّ ذلك مم  إىل غري 
  .)٣( كما يف احلديث ـ ماله كحرمة دمه

__________________  
  .٦ح  ٣٣٦ ـ ٣٣٥ / ١اصول الكايف  )١(
  .٣٥٣٤٦ احلديث ١٤٦ ـ ١٤٥  ص٢٩الوسائل ج  )٢(
  .١٦٣٤٩ احلديث ٢٩٧ ص ١٢الرسائل ج  )٣(
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ال  ( ا ذكرنـاه يف مفـاد  هذا غاية ما ميكن أن يقال يف تقريب هذا القول وإن كان م        
 ) الـضرر  ( لكنه الزم هذا الرأي بعد كون      ،   مما ال يلتزم به القائل ذا القول يقيناً        ) ضرر

  .اإلنسان علٰى اسم مصدر شامالً لكل ضرر يرد
   :أن يناقش يف ذلك بوجوهوميكن 

ميكـن   نفي الضرر والضرار كماليس بتام ألنّ  املعىنٰ ان ما ذكر يف تعيني هذا       :لاألو 
فكـذلك   ، أن يكون مبالحظة جعل احلكم بالتدارك الذي يوجب انتفاءمها بقاء بنحو الترتيل   

ـ  فيكون مفاد احلديث هو النهي     ـ  عدم االضرار  ميكن أن يكون بعناية التسبيب إىلٰ      أو  ـ
 هـاتني   ألنّ ـ فيكون مفاده نفي احلكم الضرري     ـ  ضرر املكلفني  بعناية عدم التسبيب اىلٰ   

  .فال يتعني التفسري املذكور،  تقدم ما علٰى  املعٰىنمصححتان لنفييضاً  أاجلهتني
وهـو نفـي    ) ال ضرار ( أن معناه كمعىن ) ال ضرر ( إذا كان املدعى يف    إنه    :الثاين

 اإلنسان ليختص احلكم بالتدارك باالضرار الصادر مـن         الضرر الصادر من الغري بالنسبة إىلٰ     
 لو كان الضرر مـصدراً     ) ال ضرر  (  نفسه لكن إمنا يناسب مع      معقول يف  فهو معىنٰ  ،   الغري
باالضرار الصادر عـن     حينئٍذ   حيث ميكن القول باختصاصه    ،    النسبة الصدورية   علىٰ حمتوياً
فال وجه لتخصيصه بذلك بـل ينبغـي       اسم مصدر نه  ا  ما هو الصحيح من    ا علىٰ مأو ،   الغري

  .ـ ةهة عوامل طبيعيمن ج ولو ـ الشخص علٰى تعميمه لكل ضرر واقع
كمـا   ـ  الشخص من غري تدارك  معناه نفي كل ضرر واقع علىٰ       انّ وإن كان املدعىٰ  

 تدارك كل ضرر واقع علىٰ     اإلسالم   مل يثبت يف   ألنه   ا ال ميكن االلتزام به    فهو مم  ـ أوضحناه
  تأمني عـام   حبيث يرجع إىلٰ   ـ من العوامل الطبيعية وغريها    ـ أي شخص مهما كان سببه    

 نعم ( .من قبل الدولة كما مل يعرف مثل ذلك يف عصرنا هذا عن شيء من القوانني البشرية               
ميكن االلتزام بضمان الدولة فيما لو قصرت فيما هو من وظائفها جتاه الناس كمـا لـو مل             ) 
جعلت  
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  .ة لديهامع توفر االمكانات املادي مثالً احلواجز الالزمة الجتياح السيول
 إٰىل  بل الـذي ينـساق     أصالً   ليس مبنساق من احلديث وحنوه      املعىنٰ ذاان ه   :الثالث

   ة من قبل الشارع   الذهن من نفي املاهي   ، إن كان نفيها يف     ـ ا نفي التسبيب الشرعي إليها    إم
 نفي احلكـم    فريجع إىلٰ  ) ال ضرر  (  ما أوضحناه يف مجلة    م تسبيب شرعي علىٰ   معرض توه 
 ذلك   ويشهد علىٰ  ـ  مسلك النهي  هو احلال علىٰ   كما ـ ئهاانتفا إٰىل    أو التسبيب  .الضرري

  .مالحظة موارد استعمال النفي يف التعبري عن موقف شرعي كاألمثلة املتقدمة فيما سبق
 لنفي الضرر لكن ال يفي به الكالم مـن          وأما احلكم بالتدارك فهو وإن كان مصححاً      

  . عليهدون قرينة زائدة تدلّ
ـ  ،   ة مسرة ال يناسب موارد تطبيق احلديث من قبيل قضي        املعٰىن   ان هذا   :الرابع ه مل  فإن

  . للتدارك كما هو واضح األنصاري لعدم كونه قابالًحيكم فيها بتدارك الضرر الواقع علٰى
   :خرٰىهذا وقد يناقش يف هذا املسلك بوجوه أُ

نفـي  من أن هذا املسلك يقتضي تقييد الضرر امل        )قده( ستاذما ذكره السيد األُ     :منها
لـيس  نـه   ا  )ويرد عليـه  (  .)١( بغري احملكوم بتداركه والتقييد خالف األصل فال يصار إليه        

بل املنفي هو مطلق الضرر لكن مبالحظـة         ،   املقصود ذا التفسري تقييد الضرر بغري التدارك      
ر محل  فاحلكم بالتدارك مصحح لنفيه مدلول عليه بداللة االقتضاء بعد تعذّ          ،   احلكم بتداركه 

 هلا وبني األمرين فرق واضح ففي كل        وليس عدمه قيداً   ،   النفي اخلارجي للطبيعة   علٰى   النفي
 يف  اًوليس عدم ذلك الكمال قيـد     ،    املعىنٰ  لنفي نفي ترتيلي يكون فقدان كمال ما مصححاً      

  في فنفي الطبيعي عن حصته ترتيالًاملن
__________________  

  .٥٢٩ / ٢ األصول الحظ مصباح )١(
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ا منه      ،   مطلقاً    لوجوده يف ضمنها   نفيوالترتيل  .بينما تقييده بعدمها يستبطن االعتراف بكو 
ونايف الترتيل هو أصـالة      ،   حذف دون عناية   إٰىل    عناية دون حذف والتقييد حباجة     حباجة إىلٰ 

ـ  وأما نايف التقييد فهو أصالة االطـالق       ،   احلقيقي املعٰىن   احلقيقة أي ظهور الكالم يف     أي  ـ
  .ـ  الكالم يف كون الطبيعة متام املوضوع للنفيظهور

 ووافقه مجع من أن الضرر اخلارجي ال يصح        )قده( ما ذكره الشيخ األنصاري     :ومنها
ما املرتل مرتلـة العـدم الـضرر        وإن ،   ترتيله مرتلة العدم مبجرد حكم الشارع بلزوم تداركه       

ع بالتدارك وجعل لتنفيـذ ذلـك قـوة         إذا حكم الشار  نه  ا  )ويرد عليه ( . )١( املتدارك فعالً 
ـ  قانون من القوانني االجتماعية حبسب التشريع قوة إجرائية طبعاً         كما أن لكلّ   ـ ةإجرائي 
ترتيالً واقعاً  األمر الواقع فيصح اعتباره جمرٰىمن نظر املقنن جارياً حينئٍذ ه يكون التداركفإن.  

قيه من أن املقصود ذه اجلملة أن       ما يظهر من كالم الصدوق يف الف        :املسلك اخلامس 
  حـق فكـلّ  ، إسالم الشخص واعتقاده الدين اإلسالمي ال يوجب تنقيص شيء من حقوقه   

 ث الكافر  اإلرث عن املور   ه يثبت له يف حالة إسالمه كحق       فإن ماًسِلممل يكن     له لو  كان ثابتاً 
ومجع من الصحابة والتابعني    امية   اإلم  ما ذهبت إليه    ذا احلديث علىٰ   وذا االعتبار استدلّ  ،  

  .من أن املسلم يرث من الكافر ـ  ألكثرهم كأئمة املذاهب األربعةخالفاً ـ وعلماء العامة
 ،  ال يتوارث أهل ملتني واملسلم يرث الكافر والكافر ال يـرث املـسلم             ( )قده( قال

مسلمنيها يفء للوذلك أن أصل احلكم يف أموال املشركني ان  
__________________  

للعالمـة شـيخ     ) ال ضرر  ( رسالة ،   ٣٧٢للشيخ االنصاري ملحقة مبكاسبه ص       ) ال ضرر  ( الحظ رسالة  )١(
  .٥٢٩ / ٢ األصول  ومصباحـ الفصل الثامن ـ ٤١الشريعة ص 



 ١٩٩ ..................................................................................مسلك الصدوق يف املقام 

  ا من املشركني   وأن املسلمني أحق    ،   وجلّ وأن اهللا عز  إن  ار املرياث عقوبة   الكفّ علٰى   مما حر
  جرم وعقوبة حيرم املرياث    املسلم فألي ا   فأم  ، القاتل عقوبة لقتله   علٰى   مم كما حر  هلم بكفره 

 ومع قولـه  .يزيد وال ينقص اإلسالم  :9يزيده شراً مع قول النيب  اإلسالم   وكيف صار  ؟
 ومع قوله   .وال يزيده شراً   خرياً    فاإلسالم يزيد املسلم   . ال ضرورة وال إضرار يف اإلسالم      7
  (7فهو اعترب مفاد هذا احلديث كمفاد قولـه          )١( )  عليه علٰىيعلو وال ي   اإلسالم    (7

  . )يزيد وال ينقصاإلسالم 
،   املعـىنٰ  هـذا  علـٰى    كيفية تطبيق احلديث   :  من بيان أمرين   البد : ذلكولتوضيح  
  .هذا املوضوععلٰى  املعٰىن وكيفيته انطباق
 يف احلـديث   ) يف ( بأن حيمل لفظ   املعٰىن   هذا علٰى   فيمكن تطبيق احلديث    :أما األول 

 (  :وقولـه  )٢( ) فَذَِٰلكُن الَّـِذي لُمتنِنـي   (  :ة كما قيل يف قوله تعاىلٰ    التعليل والسببي علٰى  
   متا أَفَضِفي م كُمس(  من 9وما نسب إليه    ،   )٣( ) لَم         ة أن امرأة دخلـت النـار يف هـر

ـ  نفس الدين  علٰى    ال ـ تدين بالدين اخلاص  ال علٰى    اإلسالم كما حيمل لفظ  ،   ) حبستها  ـ
  .املرء بإسالمه علٰى ال يدخل ضررنه أ  هذاٰىفيكون مفاد احلديث عل

 ا مجاعة   اليت نقلها من طرقهم واحتج      اُألخرٰى     هذا فيماثل مفاده مفاد الرواية     وعلٰى
 الضرر يف   إنّ ف ـ  )يزيد وال ينقص   اإلسالم    (وهي ـ ثبوت اإلرث  علٰى   من فقهاء الفريقني  
ال  ( بل ميكن االستمداد ذا احلديث يف تفـسري        ،   كما مر  أيضاً    النقص هذا احلديث مبعىنٰ  

   إٰىل للمتشابهاًبذلك رد ) ضرر
__________________  

  .٧٧٨ح  ٢٤٣ / ٤الفقيه  )١(
  .٣٢ / ١٢يوسف ) ٢(
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  .ر بعضه بعضاً كالمهم يفساحملكم ألنّ
 يقتضي أن يكون معنـاه أن اعتقـاد        ألنه   بذلك ) ال ضرار  ( لكن قد يشكل تفسري   

 اإلسـالم   أن اعتقاد  يتوهم    ال  أحداً ألنّ ،    بعيد ب اإلضرار بالغري وهذا معىنٰ    ال يسب اإلسالم  
 املقصود بعدم تـسبيبه  بأنّ : لكن ميكن أن جياب عن ذلك. الغري إٰىل  يوجب اإلضرار بالنسبة  

حيتـرم   ممن   إذا كانوا  ،   ار باآلخرين وسلب حقوقهم    هذا االعتقاد ال خيوله اإلضر     لإلضرار انّ 
  .ماله كاملسلم والذمي واملعاهد

فقد يشكل من جهة أن عدم اإلرث        ،   املوردعلٰى   املعٰىن   وهو انطباق هذا    :ا الثاين مأو
 لكـن   .فال مورد لتطبيق هذه الكربى     ،   ما هو من قبيل عدم النفع      وإن من املورث ليس ضرراً   

عدم انتفاع   إال    فعدمه ليس   اإلرث وإن كان يف حد ذاته انتفاعاً        ذلك بأنّ  ميكن أن جياب عن   
مال مورثـه    إٰىل   باعتبار ثبوت حق الوراثة للشخص بالنسبة     نه  ا  إال  ، الشخص علٰى   ال ضرراً 

ذلـك   علـٰى  كما يدلّ ،  ونقصاًميكن اعتبار احلكم بانتفاء هذا احلق من جهة اسالمه ضرراً  
وصية امليـت إذا     علٰى    )اجلور واحليف (      ك وحنومها ) الضارة ( و ) اإلضرار ( تطبيق عنوان 

ِمن بعِد وِصيٍة يوصٰى ِبها أَو ديٍن        ( : تعاٰىل   كما يف قوله   ـ مثالً ـ كانت تشمل أكثر أمواله   
 ارضم ربايل أضررت بولدي أو سرقتم ذلـك        ما أُ  7قال علي    ( ويف احلديث ،   )١( ) غَي

 ) ق به يف حياته    كان كمن تصد    ومل حيف ومل يضار     من أوصىٰ  7قال علي    ( و )٢( ) املال
 حياته ومن جار يف وصيته لقـىٰ      من عدل يف وصية كان كمن تصدق ا يف          (  أيضاً   وفيه )٣(
  اهللا

__________________  
  .١٢ : ٤النساء  )١(
  .٢٦٤ ص ٢٤٥٥٥  ح٥ كتاب الوصايا الباب ١٩الوسائل ج  )٢(
  .٢٦٤ ص ٢٤٥٥٦ح  ٥ كتاب الوصايا الباب ١٩سائل ج الو )٣(



 ٢٠١ .......................................................................يف احلديث ) يف االسالم ( عدم زيادة 

و )٢( احليف يف الوصية من الكبائر    (  أيضاً   وجاء،   )١( )  يوم القيامة وهو عنه معرض     وجلّعز 
  .)٣(  )إن الضرار يف الوصية من الكبائر( 

ه فإن،  )  اإلسالم   يف ( مت فيما يتضمن زيادة    هذا ولكن يالحظ عليه ان هذا التفسري لو       
،  تقدم   ما علٰى   ال يتم فيما مل يشتمل عليها وقد ثبت احلديث بدون الزيادة يف روايات معتربة             

مل يعلم بثبوت   نه  أ سيما ال املعٰىن   بل مل يظهر من الصدوق تفسريه للحديث بدون الزيادة ذا         
ا إذ ذكـره هلـذ     ـ معناه بدوا  علٰى   احلديث مع الزيادة لديه لكي يكون معناه معها قرينة        

علٰى ما كان بغرض االحتجاجاحلديث إن م ة كماالعامـتوضيحه  تقد.  
 ) يف (  تفسري فإنّ ،   املذكورخمالف للظاهر جداً   املعٰىن    علىٰ أن محل احلديث   إٰىل   مضافاً

  .خيفٰى  كما ال.مبا ذكرناه يف تقريره خالف املنساق منه)  اإلسالم  (و
__________________  

  .٢٦٤ ص ٢٤٥٦٢ ح ٨ب الوصايا الباب  كتا١٩ الوسائل ج )١(
  .٢٦٧ ص ٢٤٥٦٣ ح ٨ كتاب الوصايا الباب ١٩ ج الوسائل )٢(
  .٢٦٨ ص ٢٤٥٦٥و  ٢٤٥٦٤ ح ٨ كتاب الوصايا الباب ١٩الوسائل ج  )٣(



 



 

  يف تنبيهات القاعدة:  ) الفصل الثالث( 
 لالتنبيه األو:      ا اإلشكال يف كيف     يف عدة اشكاالت يف قضييـة انطبـاق    ة مسرة عمد
  .القاعدة عليها

 ) ال ضرر وال ضرار    ( هي أهم قضية تضمنت حديث     ـ كما سبق  ـ ن قضية مسرة  إ
   : لإلشكال من عدة وجوهولكنها وقعت مورداً، 

كان له حـق  نه أ  مسرة من الدخول دون استئذان مع     9ملاذا منع   نه  ا  :الوجه األول 
 ،  يف الفقيـه   )قـده ( كالم الشيخ الصدوق   وهذا اإلشكال يظهر من      ؟ خنلته إٰىل   االستطراق

قال  ،   حمضاً إضراراً   فكان دخول مسرة   أصالً   نه مل يثبت حق االستطراق لسمرة     أوأجاب عنه ب  
   :اء املاضيبعد نقل خرب أيب عبيدة احلذّ

وليس هذا احلديث خبالف احلديث الذي ذكرته يف أول الباب من قضاء رسول اهللا              ( 
 ذلك فيمن   ألنّ ،    خنلة فقضى له باملدخل إليها واملخرج منها        يف رجل باع خنله واستثىنٰ     9

ومقـصوده   )١( )  النخلة مع الطريق إليها ومسرة كانت له خنلة ومل يكن له املمر إليها             اشترٰى
 عن أبيه عن آبائه     7باحلديث الذي أشار إليه ما رواه عن إمساعيل بن مسلم عن الصادق             

 خنلة فقضى له باملدخل إليهـا       اع خنله واستثىنٰ   يف رجل ب   9رسول اهللا    قضٰى    : قال :
  .واملخرج منها ومدى جرائدها

لسي يف مرآةكما  ـ ولكن هذا اجلواب غري تامتنبه له العالمة ا  
__________________  

  .٢٠٨ بعد احلديث ٥٩ / ٣ الفقيه )١(
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ما  لكنه إن  .ه يف اجلملة  خنلت إٰىل   حق االستطراق  أيضاً   كان لسمرة نه  أ  فإن الظاهر  ـ )١( العقول
 دت هذا احلق مبا ال يوجب ضرراً      حد ) ال ضرر  (  قاعدة منع عن الدخول بدون استئذان ألنّ     

ذلكباألنصاري كما مر .  
 شرعاً  ال جيوز نه  أ  مع ؟  بقلع خنلة مسرة   9ما هو توجيه أمر النيب      نه  ا  :الوجه الثاين 

ال  ( قاعـدة  حٰىت  ر ذلك ما يرب  الشرعية   اعدوليس يف القو   ،   التصرف يف مال الغري بدون إذنه     
ما يقضي حبرمة دخـول      مفاد القاعدة إن كان جمرد حترمي اإلضرار بالغري فهذا إن          ألنّ ) ضرر

وإن كان   ،   يقتضي قلع خنلته   باألنصاري وال  إضراراً   حيث كان ذلك   ،   مسرة بدون االستئذان  
 بقاء خنلته يف ملك األنصاري لـيس      مسرة يف   حق نفي جعل احلكم الضرري فإن جمردٍ      مفادها
ما احلكم الضرري   وإن   ، ذه القاعدة فيسوغ قلعها    مرفوعاً   األنصاري لكي يكون   علٰى   ضرراً

أو جواز ذلك فيكون هذا احلق       ،   يف ذلك هو يف االستطراق بدون االستئذان من األنصاري        
  . هذه القاعدة بال حاجة لقلع خنلتهأو اجلواز هو املرفوع مبقتضٰى

يف نقد الوجه الثالث من بيـان        سيأيت   ما إٰىل   مضافاً ـ وميكن اجلواب عن هذا الوجه    
 ميكن أن يكون هذا األمر حكماً     إنه   ـ  )ال ضرر وال ضرار    ( إمكان تربير هذا األمر بقاعدة    

 قلع وسيلة اإلضـرار مـن       ألنّ ،    بلحاظ واليته يف األمور العامة     9من قبل النيب     واليتياً
حافظ للنظام وإن مل تكـن  نه أ  ذلك له مباعليها حفظ النظام فيحق  يتوقّف   عامة اليت مور ال اُأل

األموال واألنفس علٰى ةله والية عام.  
  من ختريج )٢( ق النائيين ومن وافقهوبذلك يتضج النظر يف كالم احملقّ

__________________  
  .٨اخلرب  على  تعليقات٤٠٠ ـ ٣٩٩ / ١٩مرآة العقول  )١(
  .٥٢٣ / ٢ األصول  ومصباح٢١٠و  ٢٠٩ : الحظ تقريرات العالمة اخلونساري )٢(



 ٢٠٥ ........................................................................بقلع النخلة تناسب ال ضرر مع اَألمر   

 9 جمال الوالية العامة الثابتة للنيب       األموال واألنفس فإنّ   علٰى   ةالوالية العام  علٰى   هذا األمر 
عليها حفظ النظام وهي املسماة بالوالية       يتوقّف   ما هو املواضيع اليت ال     إن :وأئمة اهلدى   

 مـور العامـة    عليه حفظ النظام فهي املسماة بالوالية يف األُ        يتوقّف   ا الوالية يف ما   العامة وأم
  .الثابتة للفقيه املتصدي لألمور العامة املنتخب من قبل الفقهاء

 قد ورد يف هذه القضية تعليل األمر بالقلع        إنه   ـ وهو أهم الوجوه   ـ  :الوجه الثالث 
فقال رسـول اهللا     ( ـ بنقل الكايف  ـ بن بكري  اهللا    عبد ففي معتربة  ) ال ضرر وال ضرار   (     ب

9       ا إليه فإن هذه القاعدة ال    مع انّ  ) ه ال ضرر وال ضرار     لألنصاري اذهب فاقلعها وارم 
 وامنا أقصى ما تقتضيه عدم ثبوت حـق   ،   ما سبق بيانه يف الوجه الثاين      علٰى   تربر األمر بالقلع  

األنصاري ال أا تقتـضي   علٰى الضرر إٰىل تسبيب ذلك  االستطراق لسمرة دون استئذان ألنّ    
  .قلع النخلة

 تقدير علٰى    هذا الوجه  ض للجواب عن هذا الوجه نبحث عن جهة هي انّ         وقبل التعر 
املورد حبيث يـنحفظ الظهـور    علٰى   إمجال كيفية انطباق احلديث    إٰىل   متاميته هل يؤدي فقط   

لـوال هـذا     الظاهر منه     املعىنٰ ن ظهوره يف  مينع ع نه  ا أو ،   الداليل للحديث ويكون حجة فيه    
  .إمجال أصل احلديث إٰىل التطبيق وينتهي

هو الوجه األول حيث     ) ال ضرر  ( يف رسالة  )قده( الظاهر من كالم الشيخ األنصاري    
 القواعد ال    بقطع العذق مع انّ    9ويف هذه القضية إشكال من حيث حكم النيب          (  :قال

  .)١( )  باالستدالل ذلك لكن ذلك ال خيلّونفي الضرر ال يوجب ، تقتضيه
__________________  

  .٣٧٢املطبوعة يف آخر املكاسب ص  ) ال ضرر ( رسالة )١(
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ومـن   ( : قائالً   ذلك الثاين واستغرب كالم الشيخ يف     إٰىل   )قده( ق النائيين وذهب احملقّ 
 ل به ال خيـلّ    كم املعلّ احل علٰى   الغريب ما أفاده شيخنا األنصاري من أن عدم انطباق التعليل         

ك بـه يف سـائر      أن خروج املورد ال يضر بالعموم فيتمس       إٰىل    ذلك يرجع  فإنّ ،   باالستدالل
 ن عدم دخول املورد يف العموم يكشف عن عدم إرادة ما تكـون            أك خبري ب  مع أن  ،   املوارد
  .)١( ) االعتراف بإمجال الدليل إٰىل وهذا مرجعه ، ظاهرة فيهالعلّة 

 تفاعلـه   الكالم إمنا يستقر ويتحدد يف ظـلّ       معٰىن   ان : لصحيح وتوضيحه وهذا هو ا  
كتفسري للكالم من    معٰىن    يف تعيني  فالبد ،   الداليل مع مجيع ما يتصل به من مالبساته وشؤونه        

ـ  ل بـه   التعليل واحلكم املعلّ   ومن املعلوم انّ   ،   مالحظة جمموع هذه العوامل     أو الكـربىٰ   ـ
ويقتصر إمجـال    ،    ينفصل مصريمها الداليل   ني يف الكالم حىتٰ   مستقلّليسا معنيني    ـ والتطبيق
بل مها معنيان مترابطان يعترب كل منهما       ،   اآلخر    إىلٰ نفسه من دون أن يتجاوز     علٰى   أحدمها

 . مع الثـاين   أو حتديد إذا مل يكن ذلك منسجماً       معٰىن   فال يتم ألحدمها  ،   اآلخر   من مالبسات 
هذا فإذا كـان     وعلٰى    ، لعموم احلكم وخصوصه   موجباً   صهاوخصو العلّة   ولذا يكون عموم  

عدم ظهور التعليل يف     إٰىل   ه ينتهي فإن ،   وجه علٰى   ل به ال ينسجم مع تفسري التعليل      احلكم املعلّ 
  .فيه يف نفسه لوال تطبيقه يف املورد ظاهراً وإن كان،  املعٰىن ذلك

ـ      جمعوالً ففي املقام إذا فرضنا احلكم يف املورد حكماً        رة  بلحاظ املصاحل واملفاسد املتغي
     من باب الوالية يف األمور العام          ه يوجب  ة أو الوالية العامة ال من باب احلكم الكلي االهلي فإن

ة ملثل هذه األحكام وال ميكن أن يستفاد منه حكم كلي وقاعـدة             علّ كون التعليل حكمة أو   
  .عامة

__________________  
  .٢٠٩اري تقريرات العالمة اخلونس )١(



 ٢٠٧ ......................................................................................جواب النائيين ودفعه 

   :جاب عن االشكال املذكور بوجوهقد ي إنه  :ذلك نقولوبعد اتضاح 
 لالشكال وهـي    األوٰىل املقدمة   من إنكار  )قده( ق النائيين ما ذكره احملقّ    :الوجه األول 

 ،  ليس علّة لقطع العذق    ) ال ضرر  (  قوله إنّ ( قال ـ لألمر بالقلع  تعليالً    )ال ضرر  ( ورود
هو الـركن    ـ عقد سليب  : عقدين إٰىل   وهذا القول ينحلّ   ) ب استئذان مسرة  ة لوجو بل علّ 

  وعقد إجيايب يتضمن اقتراحـاً     .للقلع تعليالً    )ال ضرر  ( وهو عدم كون   ـ األصلي للجواب 
  .ـتعليل لوجوب االستئذان نه ا وهو ـ للقلع تعليالً  عن كونهبديالً

ال  ( ت اليت تضمنت قضية مسرة مع مجلة      الروايا إٰىل   وال بد يف حتقيق ذلك من الرجوع      
 وهي رواية ابن مسكان وروايـة ابـن         .ملالحظة مدى انسجامها مع ذلك     ) ضرر وال ضرار  
  . من الكايف والفقيهبكري بنقل كٍل

  . الروايات فيهفيختلف مقتضٰى  :أما العقد السليب
إذ ،   ) ال ضـرر  (      ب  يف تعليل األمر بالقلع    فرواية ابن بكري بنقل الكايف صرحية تقريباً      

 ) ه ال ضرر وال ضرار     ا إليه فإن    لألنصاري اذهب فاقلعها وارمِ    9فقال رسول اهللا     ( فيها
لالرتباط بني القاعدة    معٰىن   وال ،   القاعدة يقتضي االرتباط بني األمرين     علٰى   فإن الفاء الداخلة  

  .ة للثاينعلّ األوٰىل العامة واحلكم اجلزئي إالّ بكون
األنصاري  9رسول اهللا    فأمر    (ته بنقل الفقيه فهي ظاهرة يف ذلك إذ فيها        ا رواي وأم 

وتعقيب احلكم بقاعدة ظاهر يف      ) ال ضرر وال ضرار    (  :وقال ) أن يقلع النخلة فيلقيها إليه    
  .واضح تعليله ا كما هو

  ، لألمر بـالقلع   تعليالً    )ال ضرر  ( رواية ابن مسكان ال ظهور هلا يف كون        : ) نعم( 
 وال ضـرر    ك رجل مضار  فقال له رسول اهللا إن     (  :قبل األمربالقلع فقد جاء فيها     ذكرألنه  

 :  ا إليه وقال له رسول اهللا       رمىٰ  أمر ا رسول اهللا فقلعت مثّ      قال مثّ  ،   مؤمن علٰى   وال ضرار 
  لكن ال يبعد أن ) انطلق فاغرسها حيث شئت
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  .املورد فيتحد مفاده مع مفاد رواية ابن بكريعلٰى   لتطبيقهاتوطئة ومتهيداً الكربٰى يكون ذكر
 قـد وقـع    ) ال ضرر  ( يظهر عدم متامية هذا العقد من كالمه إذ اتضح أنّ          : وبذلك

  .كال النقلني فيها علٰى ـ  وهي رواية ابن بكريـ له يف الرواية املعتربة من الروايتنيتعليالً 
 وهو غري تـام    ،   لوجوب االستئذان يالً   تعل  )ال ضرر  ( كون وهو  :ا العقد اإلجيايب  مأو
  .أيضاً

لألمر بالقلع بالمورد    تعليالً   قاضية بكونه  فلما عرفت من أن معتربة ابن بكري        :الًا أو مأ
  .القتراح بديل عن ذلك

  كثرياً يف كلتا الروايتني فصالً    ) ال ضرر  (  بني األمر باالستئذان وذكر    فألنّ : ثانياً   امأو
لذلك تعليالً بارها مينع عن اعتمم.  

األنصاري رسـول اهللا    فأتٰى (ويشبهه نقل الكايف ... ففي رواية ابن بكري بنقل الفقيه   
 وقال له مثل مـا      عليه فأىبٰ  استأذن   مسرة فجاء فقال له    إٰىل   فبعث ،    إليه وأخربه   فشكىٰ 9

زيده عليه وجعل ي   فأٰىب    أن يشتري منه بالثمن    9فعرض عليه رسول اهللا      ،   قال لألنصاري 
 أن يقبل ذلـك    فأٰىب   نة قال لك عذق يف اجلّ     9 ذلك رسول اهللا     فلما رأىٰ  ،    أن يبيع  فيأٰىب
 ) ال ضرر وال ضـرار     (  : األنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال       9رسول اهللا   فأمر  

 مع مسرة املتوسـطة     9عن شرح معاملته     تفصيالً   بل هي أكثر   ،   ومثلها رواية ابن مسكان   
  . )ال ضرر وال ضرار ( االستئذان وبني قولهبني أمره ب

ة وال ميكن اجلواب عـن االعتـراض        لالشكال تام وٰىل  اُأل املقدمة   فظهر مبا ذكرنا أن   
  .بالنقاش فيها

   )ال ضرار (  أنبدعوٰى الثانية  املقدمةالنقاش يف  :الوجه الثاين
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ضرار ( لفظ     ب  املراد انّ : ح لألمر بالقلع بتقريب   مصح ( علٰى  ما هو وسيلة اإلضرار بالغري    إن 
وعليه فيكون مفاد هذه اجلملـة أن        ) زيد عدل (      ك الذات مبالغةً  علٰى   سبيل إطالق املصدر  

بإزالته فيجب التـصرف فيـه       إال   كل شيء اختذ وسيلة لالضرار حبيث ال ميكن رفع الضرر         
لذلكا خيرج عن صالحية ذلك دفعاًباالتالف أو النقل أو غري ذلك مم .  

ال ضـرر وال   ( هذا االحتمال يكون االرتباط بني األمر بالقلع وبني قولـه    علٰى   وبناء
ومل يكـن    ،    بقاء خنلة مسرة يف دار األنصاري أصبح وسيلة إلضراره به           ألنّ واضحاً ) ضرار

فجاز قلـع    ـ توضيحه يأيت   كما سوف  ـ النخلة علٰى   ظباالمكان دفع اإلضرار مع التحفّ    
  .هذا التفسري علٰى بناء ) الضرار(    لالنخلة تطبيقاً

والَِّذين اتخذُوا مسِجدا ِضرارا وكُفْرا وتفِْريقًـا        ( : تعاٰىل   وقد يؤيد هذا التفسري بقوله    
  .)١( ) بين املُؤِمِنني وِإرصادا لِّمن حارب اَهللا ورسولَه ِمن قَبلُ

 للتفريق   مجاعة من املنافقني بنوا مسجداً     انّ )٢( ريكما ذكر يف التفس    اآلية   وشأن نزول 
أن يصلي مجاعة منهم يف هذا املـسجد ومجاعـة    علٰى بني املسلمني وإيقاع االختالف بينهم   

 خرى يف املسجد الذي كانوا يصلون فيه قبل ذلك مث يوقعوا االختالف بني الفريقني لينتهي              أُ
خرب عن نواياهم  الشريفة ت  اآلية   فرتلت ،   كفارضعف املؤمنني وتشتت كلمتهم يف مقابل ال      إٰىل  
 بعد ذلك دم املسجد وإحراقه لكونـه وسـيلة          9وقد أمر النيب     ،    عن القيام فيه   وتنهٰى
  .لإلضرار

  أن يكون مفعوالً:  ) منها (  :وجوه)  ضراراً  (وقد ذكر يف إعراب قوله
__________________  

  .١٠٧ / ٩التوبة  )١(
  . طبعة املرعشي٧٣و  ٧٢ / ٣ان الحظ جممع البي )٢(
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 (  قولـه  انّ بدعوٰى    )ضربت ضرباً  ( من قبيل  مطلقاً   أن يكون مفعوالً  :  ) ومنها ( .ألجله
أن يكون  :  ) ومنها) (  ضراراً   وا به الذين ضار  ( يف قوة  )١( ) والَِّذين اتخذُوا مسِجدا ِضرارا   

  (قال أبو البقاء يف إعراب القـرآن  ،  الذات علٰى   صدر للم محالً ) اختذ(     ل ثانياً   ضرار مفعوالً 
وكذلك ما بعده وهذه املـصادر كلـها واقعـة       ) اختذوا ثانياً   جيوز أن يكون مفعوالً   ضراراً  

    راًموضع اسم الفاعل أي مض  مـن الـوجهني     أقوٰى    وقد يكون هذا الوجه    .)٢( ... قاً أو مفر
تقدير  إٰىل   ال حاجة  ألنه   تحويل اليت تأخذ مفعولني   األولني إذا كان اختذ يف الآلية من أفعال ال        

  .الوجهني األولني علٰى هذا الوجه خبالفه علٰى املفعول الثاين
بوسـيلة اإلضـرار يف      ) ضـرار  ( مناسبة لتفسري  اآلية   وعلى هذا الوجه تكون هذه    

  .احلديث
ف وسيلة اإلضـرار خمـال     علٰى    )ضرار (  محل ولكن هذا الوجه ضعيف ألنّ     ) هذا( 
ه جمازللظاهر فإن.  

  وتقريره إنّـ )٣( مبا ذكره بعض األعاظم ـ أيضاً الثانية    املقدمة منع  :الوجه الثالـث  
 اإلشكال إن   ر احلديث بنفي احلكم الضرري أو بالنهي عن اإلضرار مع اعتباره           ما يتجه إذا فس
ـ   سلطانياً حكماًرنا احلديث بالنهي عن اإلضرار مع اعتباره        ا إذا فس   وأم اً أولي حكماً ه ال   فإن

 فيتم ذلك  ) ال ضرر (      ب النهي السلطاين املفاد   إذ يكون مبىن األمر بالقلع هو      ،   يتجه االشكال 
 املذكور دليالً  التفسري علٰى   أساس هذا جعل عدم ورود اإلشكال      وعلٰى   .لألمر بالقلع تعليالً  
  .م للحديث كما تقدتعينه كمعٰىنعلٰى 

__________________  
  .١٠٧ / ٩ : التوبة )١(
  .٢٢ / ٢امالء ما من به الرمحن  )٢(
  . وما بعدها٥٠ص  )قده( الرسائل لالمام اخلميين )٣(
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 علٰى  النقاش يف أصل هذا التفسري     إٰىل    مضافاً إذ يرد عليه   أيضاً   تام لكن هذا الوجه غري   
 يف عـدم صـحة      ياً أو سلطان  ال فرق بني كون النهي أولياً     نه  ا ما أتضح من األحباث السابقة    

وهـي   ، اإلضرار بالغري هو حرمة كل حال علٰى فإن مفاد النهي  ،   لألمر بالقلع  تعليالً   وقوعه
    واضح ولو   كما هو  ال تنتج إمكان اإلضرار باملضر  ها تنتج ذلك مل يكن فرق بـني        فرض أن
  . سلطانياًحكماً  أولياً أو مولوياًنوع احلكم من كونه حكماً

 مفادها التسبيب   من انّ  ) ال ضرار  ( التفسري املختار جلملة   علٰى    يبتين ما  :الوجه الرابع 
  جبعلـه  سلب مشروعية اإلضرار قانونـاً     : أحدمها : أمرين إٰىل    عدم اإلضرار وهو ينحلّ    إٰىل

ويل أمر املـسلمني يف اختـاذ   نه أ اعطاء صالحيات إجرائية للحاكم مبا    :  والثاين .حمرماًعمالً  
اإلضـرار وهـدم     حتقّق   ملنع ـ  املقدسة  وفق قوانني الشريعة   ثرياًأة وت خفّ ـ الوسيلة املناسبة 
  .وسائله خارجاً

وكـان  .  بقلع النخلة  9ر أمر النيب    ميكن أن يرب   ) ال ضرر  ( وهذا اجلانب من مفاد   
 له باملعروف    قد أمر مسرة قبل اختاذ هذه اخلطوة التنفيذية باالستئذان من األنصاري أمراً            9
جدهفلم ي.  

ـ  حٰىت مث ساومه بشرائها منه بثمن أزيد وأزيد    ـ  ةعرض عليه بديلها شجرة يف اجلن  ـ
 غـري   9وكانت هذه املساومة منـه      . فلم يرتدع أيضاً   ـ  عن اإلضرار به   9 منه   جتنباً

 للحاكم أن يعمل القوة ملنع اإلضرار بعد األمر القويل باملعروف مباشرة إذا مل              عليه فإنّ واجبة  
  . عامل مسرة بعظيم خلقه وكرمه9ولكن النيب  ـ لكلذ املأمور يستجب

 ومل  .اً بعد ذلك أن مينع من إضرار مسرة باألنصاري منعاً عملي          9فكان من وظيفته    
وأجدٰىيكن يف هذا السبيل خيار أخف   
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تأديب مسرة وتعزيره لكن هذا العمل     مثالً   اُألخرٰى   فمن اخليارات  ،   ا أمر به من قلع النخلة     مم 
:  

ما ورب ،   نصارياإلضرار باألَ  علٰى   ة إصرار مسرة   لشد قد ال يكون ناجعاً ومؤثراً      :أوالً
إقامـة   علـٰى    فيتوقف إثباته  ظاهراً    يدخل دار األنصاري مث ينكر     ذلك بأنّ  علٰى   استمر مسرة 

  .شاهدين عدلني وهو ليس بسهل
 سب بل كان  ما مل يكن يكفى يف ردع مسرة ضربه مبا يوجب اإليالم فح           رب إنه    :وثانياً

 . ذلك أشد من التصرف يف ماله بقلع شجرته        عضو وحنوه ومن املعلوم أنّ     كسر علٰى   يتوقّف
حراسة بستان األنصاري عن دخول مسرة يف مجيع األوقات الـيت           :  اُألخرٰى   ومن اخليارات 

  .عمل شاق أيضاً  وهذا. واراًحيتمل دخول مسرة يف البستان ليالً
ال ضـرر وال    (      ب ضح وجه تعليل األمر بـالقلع     العتراض ويت  هذا ا  فبهذا الوجه ينحلّ  

  . )ضرار
  .أساس شواهد الكتاب والسنة علٰى يف حتقيق مضمون احلديث  :التنبيه الثاين

قد ورد بطريق صـحيح يف ضـمن       ) ال ضرر  ( قد سبق يف املقصد األول أن حديث      
ة مسرة بن جندب   قضي   ، أن االعتبـار    إال    ،  أنفسها خرى مل يثبت اعتبارها يف    ده طرق أُ  ويؤي

يف حتقيق مضمون اخلرب من مقايسته       ال بد    بل ،   املختار ال يكفي يف حجية اخلرب      علٰى   السندي
وذلك من جهتني داخلياًة ونقده نقداًبشواهد الكتاب والسن :   

ـ  اإلسـالم    للمعارف املسلمة يف   أن ال يكون مضمون اخلرب خمالفاً       :وٰىلاُأل ا ورد يف مم
 واعتبـار هـذا     . ملا هدمه اإلسالم   أو بانياً  اإلسالم    ملا بناه  ة كأن يكون هادماً   تاب والسن الك

  .الشرط من قبيل القضايا اليت قياساا معها كما هو واضح
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أن يتـسانخ    مبعٰىن   اً مع الكتاب والسنة توافقاً روحي     أن يكون مضمونه موافقاً     :الثانية
 التناسب  سالمية من خالل نصوصها القطعية ولو يف مستوىٰ       مع املبادئ الثابتة من الشريعة اإل     

  .واالستئناس
ما هـو    علٰى   بناء ،   يف قبول اخلرب دخالته يف الوثوق به عقالءً        املعٰىن    اعتبار هذا  ومبٰىن

ـ   علٰى   الصحيح من حجية اخلرب املوثوق به دون خرب الثقة         ة خـرب  ما أوضحناه يف حبث حجي
شخص أو جهـة     إٰىل   ه كلما كانت هناك جمموعتان منسوبتان     فإن،   األصول   الواحد من علم  

 ه ال بد يف الوثـوق باموعـة  فإن ،  مشكوكةخرٰىوكانت احدامها مقطوعة االنتساب واألُ   
 ومالحظة روحها   .باعتبارها السند الثابت يف املوضوع     األوٰىل   اموعة إٰىل   من الرجوع الثانية  

 ةوخصائصها العام   ،    ل ومـا  ِبتلك املبادئ املستنبطة فما وافقها قُ  علٰى   موعةمث عرض تلك ا
خالفها رد.  

ورمبا تداول إجراء مثل هذه الطريقة يف حتقيق الكتب أو األشعار املشكوكة النـسبة              
 حيكم  بعد درس مميزاته وخصائصه مثّ     ،   اًها تقارن مبا ثبت عن الشخص ثبوتاً قطعي       نإوحنوها ف 
 إٰىل  مثل الرضي أو مهيـار الـديلمي أو        إٰىل    نسب  شعراً  انّ ضوء ذلك فلو فرضنا    علٰى   فيها

وهو ال ينسجم مع ما عرف به من اسلوب ومن صفات نفسية ومميزات              ،   حافظ أو سعدي  
 ومبثل ذلك أبطـل بعـضهم       .ه ال تقبل النسبة وان كان الذي نسبه إليه رجل ثقة          فكرية فإن 

لنهج البالغـة    أيب احلديد    شرح ابن ففي   ،    قوم أن بعض ج البالغة مصنوع وخمتلق       دعوٰى
ابن امحد املعـروف بـابن       عبد اهللا     حممد قال قلت أليب  نه  ا عن مصدق بن شبيب الواسطي    

 ،  ال واهللا  : فقـال !  ها منحولة إن : أتقول ( : ـ ةيف كالم عن اخلطبة الشقشقي     ـ اخلشاب
كثرياً من الناس يقولـون     إن   :  قال فقلت له   .ك مصدق ي ألعلم أا كالمه كما أعلم أن      نإو
أ : فقال) ره (ها من كالم الرضي   إنٰىن   قد  . هذا النفس وهذا األسلوب     للرضي ولغري الرضي 

   علٰىوقفنا



  قاعدة ال ضرر وال ضرار................................................................................... ٢١٤

    وال مخر  ه يف الكالم املنثور وما يقع مع هذا الكالم يف خلّ          رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفن  
)١(.  

 من أنس بالكالم واخلطابـة      إنّ (  :نفسه يف إبطال هذه الدعوىٰ     أيب احلديد    وقال ابن 
ق بني الكالم الركيـك      أن يفر   من علم البيان وصار له ذوق يف هذا الباب البد          وشدا طرفاً 

ن اس واحد يتضم  كر علٰى   وإذا وقف . دوالفصيح وبني الفصيح واألفصح وبني األصيل واملولّ      
ق بني الكالمـني ومييـز بـني     أن يفر جلماعة من اخلطباء أو الثنني منهم فقط فال بد        كالماً

حنا ديوان أيب متام فوجـدناه قـد         أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده لو تصفّ       أال ترىٰ  ،   الطريقتني
كتب يف أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغريه لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أيب متـام نفـسه                 

فوا من شعره قصائد كثرية     ن حذ أ العلماء ذا الش   انّ ترٰى   أال ،   وطريقته ومذهبه يف القريض   
نه أ  ملا ظهر هلم   منحولة إليه ملباينتها ملذهبه يف الشعر وكذلك حذفوا من شعر أيب نؤاس كثرياً            

 علـٰى    إال وكذلك غريمها من الشعراء ومل يعتمدوا يف ذلك        ،   ليس من ألفاظه وال من شعره     
 ج البالغة وجدته كله ماءً     أوأنت إذا ت   (  وقال . )ةالذوق خاص واحداً ونفساً واحـداً     ملت 

 لباقي األبعـاض يف     واسلوباً واحداً كاجلسم البسيط الذي ال يكون بعض من أبعاضه خمالفاً          
وكل سورة منه وكل آية مماثلـة يف         ،   املاهية وكالقرآن العزيز أوله كوسطه وأوسطه كآخره      

ج البالغـة   بعض   ولو كان    .والسور اآليات   املأخذ واملذهب والفن والطريق والنظم لباقي     
مل يكن ذلك كذلك فقد ظهر لك بالربهان الواضح ضالل من زعم             صحيحاً    وبعضه منحوالً

  .)٢( ) 7أمري املؤمنني  إٰىل  هذا الكتاب أو بعضه منحولانّ
__________________  

  .٢٠٥ / ١ أيب احلديد شرح ج البالغة البن )١(
  .١٢٩و  ١٢٨ / ١٠ أيب احلديد شرح ج البالغة البن )٢(



 ٢١٥ ........................................................................املراد مبوافقة الكتاب املوافقة الروحية 

مؤلف أو شاعر ال حمالة جيمع شتات ما يصدر          أن كل مقنت أو   :  املعٰىن    يف هذا  والسر
  .منه مبادئ عامة سارية يف خمتلف آثاره تشترك فيها وتتسانخ حبسبها

 علٰى   هوقد نب     ة اخلرب مجلة من الروايات حيث اعتـربت يف         اعتبار هذا الشرط يف حجي
   التفـسري   علٰى   أمرت بطرح ما خالفهما فإن املقصود بذلك      و ،   ةقبوله موافقة الكتاب والسن

ما تشهد بـه قـرائن داخليـة         علٰى   التوافق أو التخالف الروحي بينه وبينهما      ـ املختار هلا 
 ولنذكر بعض هذه    ٰىوإن كان املعروف تفسريها بالتوافق أو التخالف يف املؤد         ـ وخارجية

   :األخبار املستفيضة
يا أيها الناس    (  :فقال ،    مبىنٰ 9 خطب النيب  :  قال 7هللا   عبد ا  ما عن أيب   : منها

  ١( ) نا قلته وما جاءكم خيالف كتاب اهللا فلـم أقلـه          أي يوافق كتاب اهللا ف    ما جاءكم من(. ) 
كـل   وعلـٰى    كل حق حقيقة   علٰى   إن (  :9 قال قال رسول اهللا      7ما عنه   :  ) ومنها

 ) احلقيقة (  و .)٢( ) لف كتاب اهللا فدعوه   وما خا  ،    فما وافق كتاب اهللا فخذوه     صواب نوراً 
 صواب وضوح وراية احلق هي املوافقـة         كلّ  حق راية وعلىٰ   كلّ علٰى    أن الراية واملعىنٰ  : هي

 (  : يقـول  7 عبد اهللا    مسعت أبا  :  قال معتربة أيوب بن احلر    ) ومنها ( .مع القرآن الكرمي  
ـ افق كتاب اهللا فهـو ز     ة وكل شيء ال يو    الكتاب والسن  إٰىل    حديث مردود  كلّ  )٣( ) رفخ
  .ذلك وغري

أن يكون مضمون احلـديث      علٰى   ولو أريد بالتوافق يف هذه األخبار التوافق يف املؤدىٰ        
  م جواز األخذمفاداً بإطالق أو عموم كتايب لزم من ذلك عد

__________________  
  .١٤٤ح  / ٢٥٩ / ١جامع احاديث الشيعة  )١(
  .٤٣٤ / ٢٥٧  :١جامع احاديث الشيعة  )٢(
  .٤٣٥ / ٢٥٨ : ١جامع أحاديث الشيعة  )٣(
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ا التوافق الروحي   املعٰىن   أن علٰى   صات فهذا قرينة واضحة   باملخص.       وقد ورد إعمـال هـذا 
   :إرادة التوافق الروحي يف األخبار السابقة علٰى وهو قرينة ، املنهج يف بعض األخبار

 ،  لوين من كتاب اهللا   أكم بشيء فاس  إذا حدثت  :  قال 7ما عن أيب جعفر     :  ) منها( 
 . عن القيل والقال وفساد املال وكثرة السؤال        ىٰ 9 رسول اهللا     قال يف بعض حديثه إنّ     مثّ

ال  (  يقول وجلّإن اهللا عز   : فقال ؟  اين هذا من كتاب اهللا     9يا ابن رسول اهللا      : فقيل له 
       رأَم نِإالَّ م ماهوجن نِفي كَِثٍري م رياسِ       خالن نيالٍح بِإص وٍف أَورعم قٍَة أَود(  :وقال )١( )  ِبص 

ال تسأَلُوا عن أَشـياَء ِإن       (  :وقال )٢( ) وال تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُم الَِّتي جعلَ اُهللا لَكُم ِقياما        
كُمؤست لَكُم دب٤( .)٣( ) ت(  

إذا  (  :7قـال أبوعبـداهللا      : ة الفضل بن العباس قال    ما يف صحيح  :  ) ومنها( 
       مل صـار    : قلت ،   ه جافاً فاصبب عليه املاء    أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مس

 السؤال سواء كان عن سبب احلكـم        فإنّ )٥( )  أمر بقتلها  9ألن النيب    : ؟ قال  ذه املرتلة 
 األمر  باعتبار أنّ  ،    بذلك إالّ من باب االستئناس      ال يكون اجلواب عنه    ثبوتا أو عن دليله إثباتاً    

غري  إٰىل    ، فيسانخ ذلك مع احلكم بالغسل أو الصب       شرعاً   تها مبغوضي مدٰى علٰى   بقتلها يدلّ 
  .ذلك

  ال (  يف املقام من حتقيق مضمون حديثفالبد وعلن ضوء ما ذكرنا
__________________  

  .١٤٤ / ٤ : النساء )١(
  .٥ / ٤ : النساء )٢(
  .١٠١ / ٥ : املائدة )٣(
  .٤٩ ـ ٤٨ : ٥احلديث  ـ ةالكتاب والسن إٰىل  باب الردـ األصول ـالكايف  )٤(
  .١٤٣٩ / ١٠٥ : ٢ج  ـ أبواب النجاسات ـ كتاب الطهارة ـ جامع األحاديث )٥(



 ٢١٧ .......................................................................ن عموم القاعدة بكثرة التخصيص وه

   :ته من جهتني للبحث عن اعتباره وحجيتكميالً)  وال ضرار ضرر
قد يقـال   إنه ة وعدمها وذلك خمالفة احلديث للكتاب والسنيف حتقيق : األوٰىل   اجلهـة 
التفسري املذكور يكون اخلارج منها أكثـر        علٰى    إنه  )منها (  :تقريبات بأحد   بتخالفه معهما 
  : يف الرسائل فقال 1 كما أثار ذلك الشيخ األعظم األنصاري ، من الباقي
ون اخلارج منـها أضـعاف      يوهن فيها كثرة التخصيصات فيها حبيث يك       الذي   إنّ( 

بل ،   تقدم   تفسري الضرر بإدخال املكروه كما    علٰى   خصوصاً   عاملتتب علٰى   خيفٰى الباقي كما ال  
  . )العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد علٰى لو بين

االستدالل ا يف مقابل     علٰى   مث طرح فرضية اجنبار هذا الوهن باستقرار سرية الفريقني        
  : قائالً ر فيهالكنه تنظّ ، ملثبتة لألحكامالعمومات ا

ال يلزم منه ذلـك   معٰىن إرادة علٰى تقدير العموم قرينة  علٰى    لزوم ختصيص األكثر   إنّ( 
  املعٰىن   د األمر بني العموم وإرادة ذلك     غاية األمر ترد       نـاً واستدالل العلمـاء ال يـصلح معي 

  . )نان وضرب القاعدةاملرجوح املنايف ملقام االمت املعٰىن هلذاخصوصاً 
تشريع اخلمس والزكاة واحلـج   ـ هذا الرأيعلٰى  ـ ا يعترب من موارد التخصيص    ومم

واجلهاد والكفارات والديات واحلدود والقصاص واالسترقاق وسلب مالية مجلة من األشـياء     
  .كاخلمر واخلرتير وغري ذلك

  .والسنة وعدمها مع الكتاب يف حتقيق موافقة احلديث روحاً : الثانية واجلهة
علـٰى   بنـاءً  ـ فقد يقال مبخالفة مضون احلديث للكتاب والسنة       :وٰىل   األُ ا اجلهة أم 

   :تقريبات ثالث بأحد ـ تفسريه بنفي احلكم الضرري
  بطبعه ) ال ضرر ( ما ذكره بعض االعاظم من ان مفاد  :التقريب األول
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وما جعلَ علَيكُم ِفي الـدِّيِن ِمـن         ( : تعاٰىل    عن التخصيص كقوله   حكم امتناين فيكون آبياً   
  .خمصص يف مجلة من املواردنه ا ومن املعلوم )١( ) حرٍج

   :عليه ويرد
 عن التخصيص إذا كـان التخـصيص يف          االمتناين آبياً  مل يتضح كون العام   نه  ا  :أوالً

  .اًسياق االمتنان أيض
سبيل  علٰى   كون خروج ما خرج منه    تقدير ثبوت ذلك فباالمكان ان ي      علٰى   نها : اًوثاني

ولـسان   ،   ضرري فيجب دفعها    غري حكماً مثالً   احلكومة دون التخصيص بان تعترب الزكاة     
 ،  احلكومة ال ميس باللسان اآليب عن التخصيص ألن صيغتها نفي احلكم بلسان نفي املوضوع             

  .نبيه الثالثتوضيحه يف الت يأيت كما ، خالف لسان التخصيص علٰى فهو لسان مسامل للعام
 ذكره من ان احلـديث      يف كالم مر   )قده( ما ذكره الشيخ االنصاري     :التقريب الثاين 

 ومبا ان ختصيص العام يف اكثـر        . يف اكثر مفاده بل اخلارج منه اضعاف الباقي        صاًصيكون خم 
  .العام إٰىل ه الوهن يف املقام قطعي ال يسري اليه الريب فيتوجصواملخص ، مدلوله غري جائز

ما اوضحناه يف بعـض املباحـث    علٰى   ـ والسر يف عدم جواز ختصيص العام كذلك      
فاذا كـان احلكـم      ،   بني مقامي االثبات والثبوت    عقالً   لزوم احنفاظ التناسب   ـ االصولية

     فانه ال يتناسب مع القـاء       ـ مثالً ـ  بافراد نادرة  اًحبسب املراد اجلدي ومقام الثبوت خمتص
 حح ملثل هذه الصيغة العامة ثبوت مقدار يقرب من العموم واالستيعاب          خطاب عام وامنا املص   

  .القاعدة إٰىل العموم نسبة االستثناء إٰىل تكون نسبة اخلارجحٰىت 
  ان املوارد الكثرية ( عن هذا االشكال بقوله )قده( وقد اجاب الشيخ

__________________  
  .٧٨ / ٢٢ : احلج )١(



 ٢١٩ ................................................................................دفع حمذور كثرة التخصيص 

  وقد  ،   وجه التفصيل  علٰى   ت بعنوان واحد جامع هلا وان مل نعرفه        امنا خرج  اخلارجة عن العام
فراد هي اكثر مـن     ر ان ختصيص األكثر ال استهجان فيه اذا كان بعنوان واحد جامع ألَ            تقر
  .)١( ) الباقي

اصـبح   ـ بعنوان واحد  من جوازختصيص األكثر   ـ وما طرحه الشيخ يف قوله هذا     
  : وقد ذكر يف كلمام يف هذا املوضوع تفصيالن، ن  املتأخريمورد نقاش من قبل مجاعة من

من التفصيل بني مـا      )٢( يف حاشية الرسائل   )قده( ما ذكره صاحب الكفاية     :احدمها
جـاز   انواعـاً    فان كانت  ،   أو اشخاصاً  انواعاً   اذا كانت اآلحاد اليت لوحظ العموم حبسبها      

فيما  ،   احد لعدم لزوم ختصيص العام    شخاص املندرجة حتته بعنوان و    ختصيص العام يف اكثر األَ    
  .هو اكثر افراده يف احلقيقة واما اذا كانت اشخاصاً فال جيوز ذلك للزوم هذا احملذور

 )٣( ما ذهب اليه احملقق النائيين من التفصيل بني القضية احلقيقية واخلارجيـة             :والثاين
 لو قيل اقتـل مـن يف        ولو بعنوان واحد كما    ،   ففي القضية اخلارجية ميتنع ختصيص االكثر     

وأما  ،   ليس فيه احد من غريهم اال اثنان أوثالثة       نه  ا مث اخرج بين متيم من ذلك مع       ،   العسكر
مـا يظهـر     علٰى   لكن الظاهر عدم الفرق بني القضيتني      ،   يف القضية احلقيقية فال ميتنع ذلك     

  .مبالحظة األمثلة العرفية هلما
يف  مطلقـاً    عد وضوح عدم متامية جتويز ذلك     ال اثر للبحث عن ذلك يف املقام ب       نه  أ اال
كـال   علـٰى    ) ال ضـرر   ( يف مـورد   املعٰىن   ما ذهب اليه الشيخ إذ ال جيوز هذا        علٰى   املقام

  .التفصيلني
__________________  

  .٥٣٧ / ٢الرسائل  )١(
  .١٩٦ األصول حاشية فرائد )٢(
  .٢١١تقريرات العالمة النائيين  )٣(
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نفي ضررية كل واحد من االحكـام        ) ال ضرر  ( ن امللحوظ يف  فَأل  :لواَأل علٰى   اما
لكـي   ،   مجلة منها  علٰى   اعولة يف الشريعة من غري حلاظها حتت جماميع حتتوي كل جمموعة          

  .. ة االحكام الواقعية كما هو واضحخيصص مفاده يف واحدة منها مبالحظة أدلّ
مـستوٰى   امنا هـو يف    ) ال ضرر (   حديث فالعتراف القائل به بأنّ     :الثاين علٰى   اوأم 

وان ،   خارجـاً     من االحكام اعولـة    شئالقضية اخلارجية مبالحظة أن املنفي هو الضرر النا       
 قد قال ذلك يف مورد قضية مسرة        9كان قد يناقش يف ذلك من جهة عدم العلم بأن النيب            

ي جعل اي حكـم     بل املقصود باحلديت نف    خارجية   حكام ليكون قضية  بعد انتهاء تشريع األَ   
  .قضية حقيقية فهو شرعاً ضرري

 بان من املستهجن ختصيص احلديث يف املوارد املذكورة        : ان يقال   :والتقريب الثالث 
حكام االهلية ومهماا وختصيص العـام      ا من اصول األَ   وان مل تكن هي اكثر موارده ألَ      حٰىت  

  .يف مثل ذلك قبيح
 من كون اكثرها أو اصوهلا ضررية     اإلسالم   ويالحظ أن مثل هذا االنطباع عن أحكام      

مع غض النظر عن  حٰىت  ،ل يف هذا التقريب والتقريب السابق مما يستحق البحث    ما يتمثّ علٰى  
 ذلك قد يكون ذريعة لبعض املخالفني للـدين يف  نَّأل ، لوهن هذا احلديث موجباً   كون ذلك 

بان معظمها أو اصوهلا تشريعات     لالقرار   ،   والقدح يف حقية تشريعاته    اإلسالم   تشويه صورة 
  .ضررية

   :عن هذين التقريبني طريقانويف اجلواب 
   :ينءجز إٰىل وهو ينحل. ما هو املختار  :لوالطريق اَأل

ضوء التدقيق يف مفهومه ويف      علٰى   عدم صدق الضرر يف كثري من هذه املوارد         :لواَأل
  .مدى انطباقه فيها
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ـ  مبالحظة طبيعة معناه التركييب    ) ال ضرر (      ب حتديد الضرر املنفي    :الثاين  علـٰى   ـ
يف مجلـة مـن      أصالً   بنحوال يقتضي نفي الضرر    ) ال ضرار (      ب وميالحظة اقترانه ـ   راملختا

  .املوارد املذكورة

   :فيظهر مبالحظة امرين : لواما اجلزء اَأل
ـ   مثالً ـ الان الضرر يف الشيء كامل    . يف التدقيق يف مفهوم الضرر      :لومر األَ اَأل  ـ

ليس مطلق عروض النقص عليه بل كونه أنقص عما ينبغي ان يكون عليه مـن الكميـة أو                  
أو نقصت كميته بضياع أو سرقة  ، املال آفة توجب نقص ماليته    علٰى   كما لوعرضت  ،   املالية

لو صرف  ما  ا ف  ،  مؤونه له وال يعود منه فائدة عليه       دأو غصب أو بصرف املالك له فيما ال يع        
مؤونة الشخص وشؤونه أو ينتفع منه بنحو مناسب معه فانه ال يكون ذلـك               إٰىل   ما يرجع في

ـ  ولذا ال يعترب صرف املال يف مؤونته ومؤونة عياله فيما حيتاجون اليه            ،    عليه ضرراً ـ  ـ ن م
باملال ال لغـة    إضراراً   ـ كل واملشرب وامللبس والعالج والوقاية والتنظيف وسائرحاجام      أامل

وكذلك صرف املال يف اداء احلقوق العرفية للغري وسـائر الرغبـات العقالئيـة              ،   وال عرفاً 
وهكذا لو اشترك الشخص يف مـشروع        ،   مكان آخر لغرض ثقايف أو اجتماعي      إٰىل   كالسفر

  .عام أو جهة عامة يعم االنتفاع ا
فصرف الشخص املال يف الشؤون املتعلقة بتعيش نفسه وعيالـه حبـسب             : وباجلملة

املال ان يصرف يف مثل هذه االمور بـل   شأن الن ،    ضرراً  من العرف والعادة ال يعد     مستواه
  . عليهمم وظلماً إضراراً العيال يعد علٰى عدم صرفه يف مثل االنفاق

 بااللزام الـشرعي ليكـون   فال ينقلب ضرراً إضراراً واذا مل يكن صرف املال يف ذلك   
  .احلكم الشرعي ضررياً

  دم صدق الضرر يف مجلة من املوارديظهر ع : يانوعلى ضوء هذا الب
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   :ه له مجع من احملققنيبكما تن ، السابقة
مـن   علـٰى    اجياب صرف املال فيما عليه من احلقوق حبسب العرف كاالنفاق          : منها

وكـذلك   ،    كالزوجة واالوالد وبعض االقرباء بل املواشي وحنوهـا        جيب االنفاق عليه عرفاً   
 أو اشتغلت به ذمته من جهة اتالفه ملال الغري         ،   ته عما اشتراه من غريه    صرف املال لتفريغ ذم   

  . عن االنتفاع بهأو بدالً
فاا تصرف يف مـصارف عمـدا        ـ يف اجلملة  ـ اجياب اخلمس والزكاة    :ومنها

  .النظام واملصاحل االجتماعية العامة علٰى التحفظ
ت العرفية اليت حيسن االجتنـاب      اجياب صرف املال يف ازالة كثري من القذارا         :ومنها

  .غري ذلك من املوارد املختلفة إٰىل .عنها
ـ  ضوء البيان الذي ذكرناه   علٰى   ـ وميكن ضبط املوارد اخلارجة عن حدود الضرر        ـ

   :بنحو عام يف حاالت ثالث
ه فان ،    عرفاً أن يكون احلكم الشرعي يف مورد ال يكون صرف املال فيه ضرراً             :وىلاُأل
  .هي اليت يندرج حتتها أكثر املوارد السابقة احلالة  وهذهضررياً حينئٍذ حلكمال يكون ا

 مـصداقاً   أن يكون احلكم الشرعي مبالحظة كشف الشارع عن كون املورد           :الثانية
 عن الضرر ختصصاً   خارجاً   يكون حينئٍذ   فانه ،   جلهة ال يعترب صرف املال يف تلك اجلهة ضرراً        

نظري ما لو انكشفت مصداقية املورد       ،    لتلك اجلهة لدى العرف    وان مل تعرف مصداقية املورد    
من قبل غري الشارع كما يف القذارات املستكشفة بالوسائل احلديثة فان صـرف املـال يف                

هو واضح كما ضرراًازالتها ال يعد املصداق فيها أيضاً علٰى ف العرف رغم عدم تعر.  
 من احلقوق يف ذلك اعترب القانون حقاًان يكون احلكم الشرعي يف مورد قد     :الثالثـة 

   االعتبارنّإف ، املورد فال يكون صرف املال فيه ضرراً
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  .حنو الورود علٰى الشرعي لتلك اجلهة يوجب انتفاء الضرر
  يف احلقيقة وامنا يرجـع     اً من األحكام املذكورة ال يوجب ضرر      ان قسماً   :مر الثاين اَأل

فإن الضرر هـو انتقـاص      ،   الضرر وعدم النفع فرق واضح    وبني   ،   حتديده عدم النفع أو  إٰىل  
فتوهم صدق الضرر يف ذلـك   ،  الزيادة عليه  حتقّق   وعدم النفع إمنا هو عدم     ،   الشيء املوجود 
  وهو املقدار الزائد يف املعاملة الربويـة        ـ احلكم بعدم متلك الربا    علٰى   م صدقه من قبيل توه

  .ـ
  .الزكاةموارد هذا القسم تشريع اخلمس و واظهر

وهو الظفر باملال بال عوض مادي  ـ  من الغنيمة مبعناها االعم    اما تشريع اخلمس   ـ ١
 إٰىل للملكية يرجـع  سبباً الن اعتبار الشارع االغتنام ، فانه حتديد لنفع املغتنم ال اضرار به      ـ

لكية مجيـع   مل سبباً    الشارع قد اعترف اوال بكون االغتنام      فاذا فرضنا انَّ   ،   توفري نفع للمغتنم  
 واما اذا مل يعترف منذ البدء       . به الغنيمة كان اجياب دفع مخسه بعد ذلك تنقيصا ملاله وضرراً         

فال يكون اجيـاب دفـع       ـ اربعة امخاس الغنيمة   إٰىل   للملكية اال بالنسبة   سبباً   بكون االغتنام 
  .مل ميلكه أصالً ألنه  باملغتنممن فرضه الشارع له ضرراً إٰىل اخلمس

   : ذلك نتعرض لبعض موارد اخلمس يف الغنيمةولتوضيح
فقد  ،   ارعليها املقاتلون املسلمون يف قتال الكفّ      الغنيمة القتالية وهي اليت يسيطر      :منها

ان  علـٰى     اإلسالم إمضاًء لقانون االغارة الذي كان قبل      ،   للملكية سبباً   جعل الشارع اخذها  
 ان يكون للعناوين اخلاصة    علٰى   ك اخلمس واستثىن من ذل   ،   يقسم بني املقاتلني ومن حبكمهم    

 ،   عن استثناء اخلمس   فضالً أصالً    عليه مل يكن ذلك ضرراً    ،   للمغتنم شيئاً   مل جيعل نه  ا ولو،  
حق الرئاسـة   نه  ا ورمبا كان استثناء اخلمس بعنوان    . لعدم حق هلم لوال اجلعل الشرعي أصالً      

ان ربع الغنيمة اليت حيـصلون عليهـا        حيث ك  أيضاً    يف اجلاهلية  كما كان هذا احلق متعارفاً    
   لرئيس القبيلة أو العشرية ويسمىباالغارة
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  .)١( مرباعاً
 ،   لالمـام  املختار وفاقاً للمشهور من االنفال فيكون ملكاً       على   املعادن وهي   :ومنها

 االذن يف استخراجها ومتليك أربعة امخاسها للمستخرج توسعة        إٰىل   ومرجع جعل اخلمس فيها   
فينحـصر حـق اسـتخراجها       ،   يف استخراجها  يأذن   مر ان ال   األَ وحيق لويلّ  ،   ننياملؤمعلى  

  .بالدولة ويصرف مجيعها يف سبيل مصاحل املسلمني
احد مـصاديق الغنيمـة      ـ حبسب الدقة والتحليل   ـ األرباح الزائدة وهي    :ومنها

لرأمسـايل   وقد اختلـف فيهـا املنـهج ا        .أي الفوز باملال بال عوض مايل      ،   مبعناها اللغوي 
 نه فقه أهـل البيـت   الوسط يف ذلك ما تضم     واحللّ ،   طريف افراط وتفريط   علٰى   واالشتراكي

  .ةواعتبار اخلمس الباقي للعناوين اخلاص ، اربعة امخاس على من اقرار الرابح :
ما يشاء من االموال     على   على الناس الن لكل انسان ان حيصل       ان هذا ضرر    :ان قيل 

  .ي ج فمنع التملك ملقدار اخلمس سلب هلذا احلقا وعلى ية وسيلةأب
 بالعقل النظـري    فانه ليس مدركاً   ،   دلةمل يثبت مثل هذا احلق بشيء من األَ       نه  ا  :قيل

أمـا االوالن    ،    عاماً وال مما بىن عليه العقالء بناءً      ،   وال من قضاء الوجدان والضمري االنساين     
ود قانون امللكية الفردية حسب تقييم العقالء       فواضح واما الثالث فالختالف القوانني يف حد      

  .للمصاحل الفردية واالجتماعية وتنبههم هلا
 بعـد    ضررياً ربع ال ميكن اعتباره حكماً    ففيما يتعلق بالغالت األَ     :واما تشريع الزكاة  

  لزارع والفالخ ليس اال اختاذ بعضا شأن مالحظة ان
__________________  

  . )ربع ( ١٠١ / ٨لسان العرب  )١(
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من املاء واملطر والشمس واجلو      تعاٰىل   واما التنمية فامنا هي بعوامل طبيعية خلقها اهللا        ،   املعدات
 ،  يف ذلك بدفع احلـشرات الـضارة  ان لبعض الطيور تأثرياً    حىت   وصالحية التربة وغري ذلك   

 * م ما تحرثُونَ  أَفَرأَيت ( : تعاىل   بعض هذه اجلهات يف سورة الواقعة حيث قال        إىل   شريوقد اُ 
بلْ  * ِإنا لَمغرمونَ   *لَو نشاُء لَجعلْناه حطَاما فَظَلْتم تفَكَّهونَ      * َءأَنتم تزرعونه أَم نحن الزاِرعونَ    

احلرث وهو مـن مقـدمات       على   ومفاده ان عمل االنسان امنا يقتصر      )١( ) نحن محرومونَ 
واما نفس الزرع وهو اإلنبات فانه من        ،   كراب االرض والقاء البذر وسقي املبذور     الزرع من   

  .نتفع به ال يصبح الزرع هشيماًره من عوامل خمتلفة ولوال فعله سبحانه َألمبا قد تعاىل فعله
.  بعد مالحظة اختصاصها بالسائمة منـها      نعام الثالثة ضرراً  وكذلك ال تعترب زكاة األَ    

ما لوحظ يف    ورب          من  فرض الزكاة عليها بعد حلول احلول عدم اجتماعها لدى صنف خاص 
  .الناس وتيسر وقوعها يف متناول من يريد اقتناءها حلوائجه الشخصية أو للتنمية

فإنـه   ،   وهكذا فرض الزكاة يف الذهب والفضة املسكوكني مع حلول احلول عليهما          
 ،   اما كانا يف العهد السابق نقداً      ذلك مبالحظة  على   غرامة رمبا كان للزجر عن جتميعها أو     

ولواله لكان التبـادل     ،   متعة للمالية ووسيلة سهلة للتبادل بني األَ      وخاصة النقد كونه ميزاناً   
ازدهار التجـارة    وسائل    للضرر والغنب وتوفر النقود وتداوهلا من       ومعرضاً  صعباً بينهما أمراً 

ـ  ) ربا الفضل  ( ه احد اسباب حترمي   ومنوها وذلك مورد اهتمام الشارع وعنايته كما لعل         ـ
  .ـ كما ذكرناه يف حبث الربا

  تشريع اخلمس والزكاة من املصاحل على ما ذكرنا ما يترتب إىل يضاف
__________________  

  .٦٧ ـ ٦٣ : ٥٦الواقعة  )١(
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بل هذا التشريع مما توجبه العدالة مـن جهـة           ـ الًكما اشرنا اليه أو    ـ االجتماعية العامة 
فادة اجلميع من اجلهات العامة اليت توفرها الدولة كبناء القناطر وتعبيد الطـرق وحتقيـق               است

  .األمن وغري ذلك
 التخصيص بالنسبة  دعوى    يوجب دفع   وانطباقاً مفهوماً ) الضرر ( فظهر ان التدقيق يف   

  .مجلة من االحكام اليت عدت ضررية بطبعهاإىل 
ـ   )ال ضرر (      ب ديد الضرر املنفي  حت وهو ـ  من هذا احلل   واما اجلزء الثاين     فهـو  ـ
  .يتضمن جهات ثالث

وذلـك ألن    ،   حكام اجلزائية ان الضرر املنفي منصرف عن كل ضرر تثبته األَ          :وىلاَأل
   ان يدعمه قانون جزائي يثبت ضرراً      احلكم املولوي ال ب دنيوياً خمالفته سواء كان ضرراً    على   د  

 ـ اذ احلكم املولوي   ،   بل كان حكماً ارشادياً    أصالً   ياً مولو واالّ مل يكن حكماً    ،   أو اخروياً 
م مبا يستبطنه من الوعيد فاذا لوحظ الضرر الـذي يولـده            يتقو ـ  سابقاً ما اوضحناه على  

اذ ال   ،   كلها ضـررية   الشرعية   حكاماحلكم اجلزائي الذي يندمج يف احلكم الشرعي فان األَ        
والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا    ( ثل قوله سبحانه  فرق يف ذلك بني الضرر الدنيوي الذي يثبته م        

ِإنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَمـوالَ      ( : تعاٰىل   وبني الضرر االخروي الذي يثبته مثل قوله       )١( ) أَيِديهما
 إىل  ي التسبيب هذا فنف  وعلى   )٢( ) الْيتامٰى ظُلْما ِإنما يأْكُلُونَ ِفي بطُوِنِهم نارا وسيصلَونَ سِعريا        

 علـى  الشخص دون ما كان جـزاءاً  على الضرر االبتدائي إىل الضرر من املقنن إمنا ينصرف 
  .هذا ما ينبغي مالحظته ، خمالفة القانون

  ال يندرج حتت عنوان احلاكم ان اضرار أيضاً كما ينبغي أن يالحظ
__________________  

  .٣٨ / ٥ : املائدة )١(
  .١٠ / ٤ : ساءالن )٢(



 ٢٢٧ ........................................................................ملا اُقدم عليه  ) ال ضرر( عدم مشول 

اـاء   مبعـىن    حبسب كونه من باب املفاعلة يقتضي ان يكون        الن الضرار  أيضاً    )الضرار( 
فـال ينطبـق     ،   ولو بالقوة  الغري املستتبع لنسبة مماثلة من نفس الفاعل أو من الغري          إىل   الضرر

مله حمدود حبد    ع نَّأل احلاكم   آخر ال من   إضراراً   ال يستتبع ألنه   احلاكم   ذلك يف مورد اضرار   
مبالحظة احلماية القانونية له ليس يف معرض أن يقع          احلاكم   وال من قبل املتضرر الن     ،   قانوين

  .واضح ممن أجرى عليه احلكم كما هو عليه ضرر
املختار ال يشمل مجلة مـن       على   ان احلديث حبسب املراد التفهيمي منه      : الثانية   اجلهة

وعليه فال ينفى احلكم     ،   نفي الزام املكلف بتحمل الضرر    االضرار فان املراد التفهيمي له هو       
مع اسقاط مجيع   شيئاً   اشترى   حتمل الضرر كما اذا    على   أقدم املكلف بنفسه   الشرعي فيما لو  

بالنـذر   شـيئاً     أو ألزم نفسه    حماباتياً بالغنب أو العيب أو صاحل صلحاً      عاملاً   اخليارات أو كان  
مـن قبلـه     تسبيباً    إمضاء الشارع ملا أنشأه املكلف     عدففي مثل ذلك ال ي     ،   والعهد واليمني 

 ل نفسه الضرر ابتداًء والشارع امنا أقـره وامنا الشخص هو الذي مح     ،   لتحمل املكلف للضرر  
  .ذلكعلى 

 ،  الضرر ابتداءً  على   ان املكلف يف مورد العلم بالغنب وحنوه وان كان اقدم           :وال يقال 
كما ذكره غري واحد     ـ ارع الزمه به بسبب حكمه باللزوم     لكنه مل يقدم عليه بقاًء وامنا الش      

  .ـ من احملققني
 وامنا ينتزع من اطالق املنشأ ملا بعد         شرعياً  تأسيسياً إن اللزوم ليس حكماً     :فانه يقال 

  .وإمنا الشارع أمضى ما انشأه املنشئ حبدوده ، الفسخ يف موارد عدم الشرط ولو ارتكازاً
 مينع عن مشوله جلملة من االضرار ) ال ضرار(   ب ) ال ضرر  ( نإن اقترا   :اجلهة الثالثـة  

حكـام  حبسب معناه التفهيمي يثبت عدة انواع من األَ        تقدم   كما ) ال ضرار  ( وذلك الن ،  
   : لوقوع االضرارالضررية دفعاً
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باتمع من قبيل حد السرقة واحملاربة وحـد   احكام جزائية يستتبعها االضرار   :منـها 
  .التعزيرالقصاص و
الغري كما يف بعض مراتب االمر       على   حق مكافحة االضرار ولو بانزال الضرر       :ومنها

  .باملعروف والنهي عن املنكر
فروض مالية مقابل اإلضرار كضمان االتالف وأروش اجلنايات والديات اليت            :ومنها

  .نفس اجلاين على تفرض
  . الشفعةأحكام متهيدية مانعة عن حتقيق االضرار كحق  :ومنها

 ضرر ال(      ب الن اقترانه  ) ال ضرر (     حكام غري مشمول ل   فالضرر الذي توجبه هذه األَ    
حتديد مدلوله ومانعة عن مشوله ملثل       على   حكام يكون قرينة متصلة   الذي يثبت مثل هذه األَ    ) 
  .ذلك

عدم اجتاه ما ادعي من لزوم ختصيص احلـديث يف            :وهكذا يتضح مبجموع ما ذكرناه    
  .تفسريه بنفي احلكم الضرري على لوله بناًءمد اكثر

اال يف   ظـاهراً    ليس ) ال ضرر  (  ان يقال ان   ـ شكاليف جواب اإلِ   ـ  :الطريق الثاين 
 من قبيل املـوارد  دون ما كان بطبعه ضررياً    ،   امتثاله ضرر  على   نفي احلكم الذي رمبا يترتب    

 ،  ب احلـديث ختصـصاً    فهي خارجة عن مص    ،   املذكورة كاخلمس والزكاة واحلج وغريها    
   :وجوه بأحد وذلك

حكـام  اَأل إىل   ناظرة ) ال ضرر  ( ما ذكره احملقق النائيين من ان قاعدة        :الوجه األول 
ا حكماً      ،   صة هلا بلسان احلكومة   وخمص ال يقتضي بطبعـه  والزم احلكومة ان يكون احملكوم 
  .)١(  لوقع التعارض بينهما بطبعه ضرراًىلو اقتض ألنه ضرراً

  دلةاَأل على امنا سيقت للحكومة ) ال ضرر ( ان قاعدة : وتوضيحه
__________________  

  .٢١١رسالة ال ضرر تقريرات احملقق النائيين ص  )١(



 ٢٢٩ .................................................................................جواب احملقق النائيين ودفعه 

الن  ،    ضررية حبسب طبعها   االدلة اليت تثبت أحكاماً    إىل   للحكومة بالنسبة  معىن   الواقعية وال 
  ال تعقـل   ـ  كالتخصيص ـ واحلكومة التضييقية  .وبينها هي التباين   ) ال ضرر  ( النسبة بني 

فإـا ال تفتـرق عـن       ،   مطلقاً    من وجه أو عموماً    مع كون النسبة بني الدليلني عموماً     إال  
،  اآلخـر    التخصيص اال حبسب اللسان حيث ان لسان احلكومة هو لسان مساملة مع الدليل            

حتديـد حجيـة     ى وهو ولسان التخصيص لسان معارضة معه واال فهما يشتركان يف احملتو         
؛ ولذلك ال تعقل احلكومة اال يف مورد يعقل فيه التخصيص ومبا ان التخصيص               اآلخر   الدليل

  .ال يعقل يف مورد كون النسبة هي التباين فانه ال تعقل احلكومة معها ايضاً
 ،  وليس املقصود بذلك أن كل مورد مل حيكم فيه بالتخصيص ال حيكم فيه باحلكومة             

وال يلتزم بتخصيصه به     اآلخر    على رد العامني من وجه يلتزم حبكومة أحدمها      اذ يف بعض موا   
ما املراد أن كل ما ال يعقل فيه التخصيص ال          وإن ،   بل يتعارض الدليالن يف امع فيتساقطان     

  .تعقل فيه احلكومة
  األدلـة  علـٰى     للحكومة مسوقاً ) ال ضرر  ( مل يثبت كون  نه  ا  :الًذلك أو  علٰى   ويرد

خصوص األدلة اليت تثبت بإطالقها أو عمومها        إٰىل   ناظرنه  ا يقال مبوجبه  حٰىت   ابتداًءخرٰى  اُأل
د مفاده بنفي احلكم الذي ال يكـون بطبعـه   وحيد،  خارجية لطرو عوارض ،    ضررياً حكماً
 املـسبب   سواء كان احلكم   مطلقاً   حتمل الضرر  إٰىل   بل الظاهر منه هو نفي التسبيب      ،   ضررياً

 األفـراد   أجلٰى ألنه   بل مشوله لألول أوضح    ،   له بالذات أو بعروض عارض     موجباً   لضرراإٰىل  
  . يف مفاده ويعود اإلشكالفيكون إخراجه منه ختصيصاً

  مبناه يف تقريب نفي احلديث للحكم الضرري هو جعل الـضرر عنوانـاً             انّ  :وثانيا
هذا املـبىن ال ميكـن        وعلىٰ  ، للحكم فيكون مصب النفي يف احلديث نفس احلكم مباشرة        

   علٰىـة األدلة األولي علٰى حاكماً ) ال ضرر ( اعتبار
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لسان  اآلخر    لسان نفي احلكم املثبت للموضوع يف الدليل        ألنّ ـ ما سيتضح يف التنبيه الثالث    
ينفي ذلك   ) ال ضرر  (  الدليل يثبت احلكم للموضوع و     فإنّ ،   معارضة مع لسان ذاك الدليل    

  .للحكومة يف مثل ذلك معٰىن والاحلكم عن موضوعه 
 ينفي التسبيب الشرعي  نه  أ املختار يف مفاد احلديث من     علٰى   نعم ميكن تصوير احلكومة   

لكن هذا   ،   للتسبيب باحلكم الضرري بلسان نفي الضرر كناية       نفياً   حتمل الضرر فيكون  إٰىل  
ليكون هـذا    اآلخر   لدليلاللسان إمنا ينتج تقدمي الدليل فيما أمكن اجلمع الداليل بينه وبني ا           

 فيه أخص مـن الـدليل      ) ال ضرر  ( وذلك كما يف مورد يكون     ،    به  وذاك حمكوماً  حاكماً
ن كانت النسبة بينهما    أا إذا مل ميكن اجلمع الداليل بينهما بذلك ب        وأم ،   ولو يف اجلملة  اآلخر  

 حبسب طبعهـا مع أدلة األحكام الضررية   ) ال ضرر  ( كما هو احلال يف مورد     ـ هي التباين 
  .واضح  غريه كما هوٰىفال وجه لتقدم الدليل الوارد ذا اللسان عل ـ

 إٰىل  مـا هـو نـاظر     إن ) ال ضرر  ( من أن  )قده( ستاذما عن السيد األُ     :الوجه الثاين 
التكاليف اليت قد تكون ضررية وقد ال تكـون ضـررية            علٰى   العمومات واالطالقات الدالة  

علٰى والشاهد ، ضررية وال يتعرض للتكاليف اليت هي بطبعها ضررية     دها مبا إذا مل تكن      فيحد 
ذلك ان وجوب احلج واجلهاد وغريمها من األحكام الضررية كانت ثابتة عند صدور هـذا               

ومع ذلك مل يعترض عليه أحد من الصحابة جبعل هذه           ،   ة مسرة  يف قضي  9الكالم من النيب    
  .)١( الشرعية األحكام

   مجيعاًأن الصحابة رتصو علٰى ان االستشهاد يبتين  :أوالً : ويرد علية
__________________  

  .٣٣٢الحظ الدراسات ص  )١(



 ٢٣١ ................................................................................جواب السيد اخلوئي ودفعه 

 علـٰى  مع أن الشواهد املختلفة تدلّ     ،   النحو الذي استظهرناه   علٰى    هذا احلديث  فهموا مغزىٰ 
مـسجد   يف خطبته اليت خطبـها يف        9وقد قال النيب     ،    أكثرهم مل يكونوا ذه املرتلة     انّ

يا  ،    مسع مقاليت فوعاها وبلغها من مل تبلغه       نضر اهللا عبداً  (  ـ قد نقلها الفريقان  و ـ اخليف
من هـو   إٰىل  حامل فقهورب ، فرب حامل فقه ليس بفقيه  ،   أيها الناس ليبلغ الشاهد الغائب    

 9وليس كل أصحاب رسول اهللا       (  :7ويف احلديث عن أمري املؤمنني       .)١( ) أفقه منه 
أم كانوا ليحبون أن جييء      حٰىت    ،  يسأله الشيء فيفهم وكان منهم من يسأله ويستفهمه        كان

 بل كانت معرفتهم بـالقرآن      .)٢( ) يسمعوا حٰىت   9األعرايب والطارئ فيسأل رسول اهللا      
بعض مباحث حجية ظواهر الكتاب ومقدمة حبث حجية خرب          يف   كذلك وقد أوضحنا ذلك   

  . ذلك من روايات الفريقنيالواحد وذكرنا مجلة من شواهد
  احلديث وثبوت عدم اعتراضـهم أو سـؤاهلم أو         تقدير فهمهم ملعىنٰ   علٰى   نها  :وثانياً

فمن املمكن أن يكـون الوجـه يف         ـ نقله علٰى   فر الدواعي وت لِ ـ لَِقنلو كان لَ  نه  أبدعوٰى  
 لكـل   )  ضرر ال ( ه فقهاء الصحابة للطريق السابق يف حل االشكال من عدم نفي          ذلك تنب

 وما يبقـى    .ما سبق توضيحه   علٰى   هذه املوارد  كثري من    ضرر من جهة عدم صدق الضرر يف      
 اخلاص حيث وجـد     ص احلديث بالنسبة إليها ألنّ    ه رمبا خص  فإن ـ من موارد قليلة   ـ منها

 الثـاين  علٰى   حيملنه  ا  إال صاً أو خمص  وإن كان يدور بني أن يكون ناسخاً       ،    العام ٰىليتقدم ع 
  ن أن يكون الوجه يف عدم اعتراضهمفيمك ، حبسب املتفاهم العريف

__________________  
  .٣٤٧ح  / ٢٢٩ / ١جامع احاديث الشيعة  )١(
  .٦٢ح  / ١٦ / ١جامع احادبث الشيعة  )٢(
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 علـٰى   بذلك تنبههم هلذا النحو من اجلمع العريف وال شهادة يف عـدم االعتـراض بنفـسه               
  .ا كان طارئاًاختصاص الضرر املنفي مب

  .يف الوجه الثالث يأيت ورمبا كان مقصوده ذا الكالم ما
   :جهتني علٰى ما يبتين  :الوجه الثالث

ما كان هو الضرر الطارئ ألن ملكية       يف قضية مسرة إن    الكربٰى   ان مورد هذه    :وىلاُأل
يف احلديث عن   كما ورد    ،    شاء مالكها  النخلة يف ملك الغري تستتبع حق االستطراق إليها مىتٰ        

باملدخل إليها واملخرج منها     (  له  خنلة فقضىٰ  يف رجل باع خنله واستثىنٰ     قضٰى    إنه 9النيب  
إالّ أن عموم هذا احلق يف مورد قضية مسرة للدخول بدون االسـتئذان              )١( ) ومدى جرائدها 

ه كان حمـل سـكنا    ـ الذي كانت فيه النخلة    ـ  البستان ألنّ ،   األنصاري علٰى   كان ضرراً 
فالـضرر   : هـذا  وعلٰى   .هلتك حرمتهم  موجباً   فكان الدخول بدون استئذان    ،   وسكن أهله 

  . اللقائه يف جهتهالطارئ هو القدر املتيقن من مفاد احلديث لكونه مورداً
  األحكام اليت هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات أحكـام          انَّ : اُألخرٰى   واجلهة

 ،  ون بثقل ذلك ومشقته    عهد باإلسالم فكانوا حيس    وحيث ان الصحابة كانوا حديثي    اإلسالم  
 فكان ذلك قرينة متصلة للكالم     ،   ومل ينقل عن أحد منهم تصور مشول احلديث هلذه األحكام         

  .خصوص الضرر الطارئ فال ينعقد له ظهور يف العموم إمنا هو شرعاً أن املنفيعلٰى 
  .حكام االوليةادلة األ علٰى  )ال ضرر ( يف وجه تقدمي  :التنبيه الثالث

حنـو احلكومـة     على   نهأ وقد ذكر يف ذلك وجوه كثرية اال أن املشهور بني احملققني          
  ع لديهم التعرض حلقيقةوحيث شا ، التضييقية وهو الصحيح

__________________  
  .٢٣٢١٩ح  / ٩١ / ١٨الوسائل كتاب التجارة ابواب احكام العقود  )١(



 ٢٣٣ ...................................................................................معىن احلكومة وتقسيمها 

   :فيقع الكالم يف مقامني ، الًحث عنها أواحلكومة يف املقام فال بأس بالب
  .يف حقيقة احلكومة التضييقية  :لواملقام اَأل

 اليت توجد يف الدليل    اخلصوصية   معنيني فتارة يراد ا    على   طلق احلكومة ت  ويالحظ انَّ 
 املعـىن   وذا ،   مىت مل يكن هناك مانع من ذلك       خرالدليل اآل  على   اليت توجب تقدميه  احلاكم  

خرى يراد ا التحكيم وهـو العـالج         واُ .حلكومة من املزايا الداللية ألحد املتعارضني     تعد ا 
 احلكومة كما يراد بالتخصيص    بأسلوب   اخلاص بني الدليلني املتعارضني حيث يكون احدمها      

ني من وجه وحقيقة هذا العالج احلكـم        نوع عالج خاص بني العام واخلاص أو العام       أيضاً  
 للدليل املتـضمن السـلوب      تقدمياً اآلخر   ت عن مقام الثبوت يف الدليل     وسعية مقام االثبا  أب

 ل وآثاره واَأل املعىن   من شؤون  املعىن    وهذا .فيقابل النسخ وغريه من وجوه التقدمي      ،   احلكومة
  ،  علـى   احلـاكم    الً عن حقيقة احلكومة باملعىن األول مث نتعرض لوجه تقدمي         وحنن نبحث أو

   : وذلك يف ضمن جهات.احملكوم وكيفيته وشرائطه
   :يف ذكر تقسيمات احلكومة وحمل البحث من اقسامها : ىل األواجلهة

أحـد    علـى  يكون ـ حبسب املراد االستعمايل   ـ ان حمتوى الدليل    :لوالتقسيم األَ 
   :نوعني

 وذلك من قبيل اثبات احلكم بلسان اثبـات         اً ترتيلي  ادبياً  ان يكون حمتواه اعتباراً    ـ ١
 ( و ) املتقـي عـامل  (  مثالً  يقال بعد األمر باكرام العلماء     نفيه بلسان نفيه كأن   موضوعه أو   

موضوع الوجوب   حتقّق   ل يثبت وجوب االكرام للمتقي بلسان     وفان األَ  ) الفاسق ليس بعامل  
 حتقّـق  كما أن الثاين ينفي وجوب االكرام عن العامل الفاسـق بلـسان نفـي          ،   وهو العامل 
 اندراج املتقي حتت العامل وخروج العامل الفاسق عنه اعتبـار اديب             ومن الواضح ان   .موضوعه
  .ترتيلي
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  .وسيجيء توضيح هذا القسم يف التقسيم الثاين
  على  وقد ميثل لذلك حبكومة االمارات     .صالًأ مت  حقيقياً ان يكون حمتواه اعتباراً    ـ ٢

ن مفاد ادلة   أالقول ب ى   عل  هلا كاالصول العملية وذلك    اًحكام اليت اخذ العلم أو عدمه حد      اَأل
 . هو تتميم كشفها باعتبارهـا علمـاً       ـ كخرب الثقة أو اخلرب املوثوق به      ـ حجية االمارات 

 العملية وحنوهـا   األصول    على ديب ليكون تقدمها  سبيل الترتيل واالعتبار األَ    على   وذلك ليس 
 للعلم عند العقـالء   سبيل االعتبار املتأصل مبالحظة أن     على   وإمنا ،   حنو احلكومة الترتيلية  على  
العلم  ـ رئيس العقالء نه  ا مبا ـ مضى الشارع أ وقد    وقسما اعتبارياً  قسما تكوينياً  : قسمني

  .االعتباري العقالئي
رفع (      ك  مثالً صليف موضوع جريان األَ    املأخوذ   فعلى هذا الرأي اذا فسرنا عدم العلم      

 احلالـة  احلرمة فان هـذه  على   الثقةبعدم العلم التكويين وقامت امارة كخرب        ) ما ال يعلمون  
 فـال   اًي قانون ن العقالء يرون انفسهم عاملني علماً     َأل ،   صل بنحو احلكومة  خترج عن حدود األَ   

  .رغم تفسري العلم بالعلم التكويين ) رفع ما ال يعلمون(    كجيدون انفسهم مشمولني
ملوضوع يف الـدليل    انتفاء ا  على   وال ميكن اعتبار ذلك من قبيل الورود لتوقف الورود        

صـل حـسب    وعدم العلم التكويين املوضوع يف دليل األَ       ،    مبؤونة من التعبد   ل وجداناً واَأل
صل عدم العلـم    موضوع األَ  لو كان     )نعم (  بوجود علم اعتباري   الفرض ال ينتفي وجداناً   

ود النتفـاء   االمارة عليه بنحو الور    تقدم   لكان ،   اجلامع بني العلم التكويين والعلم االعتباري     
  .حقيقة مبعونة االعتبار حينئٍذ املوضوع

ان هذا النوع من احلكومة تترتب عليه آثار التضييق والتوسعة معـاً فانـه               : ويالحظ
 صل عدم املاهية  ان كان موضوعه كاألَ    ،   يوجب تضييق الدليل احملكوم حبسب املراد التفهيمي      

  وتوسعته ان كان موضوعه وجود، 
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  .از االخبار عما يعلم وحنوهاملاهية كما يف جو
  .هذا اال ان ثبوت هذا النوع من احلكومة حمل تأمل

لـيس   ) ال ضـرر   ( وعلى تقديره فهو خارج عما هو املقصود بالبحث يف املقام فان          
  .مبندرج يف هذا القسم

)  األصـول     على يف وجه تقدمي االمارات    ( وحتقيق القول يف هذا القسم من احلكومة      
  .ه من علم االصول حملّقد تعرضنا له يف

 ،  اما توسعة يف الدليل احملكوم أو تضييق فيـه         احلاكم   ان مفاد الدليل    :التقسيم الثاين 
   :قسمني  إىلوذا االعتبار تنقسم احلكومة

دبية عبارة عن ترتيل شـيء       وهي يف االعتبارات األَ    .حنو التوسعة  على    احلكومة ـ ١
 للحكـم بلـسان جعـل       اثباتاً ،   بت لذلك الشيء  مرتلة شيء آخر ليترتب عليه احلكم الثا      

جل إثارة نفس االهتمام الثابت      واختيار هذا االسلوب من قبل املتكلم قد يكون ألَ         .موضوعه
فيعدل املتكلم عـن     ،   احلكم الثاين  إٰىل   عليه بالنسبة  والتأكيد   ل من جهة تكراره   وللحكم األَ 

ل استغالالً  و حدود موضوع احلكم األَ    هذا االسلوب الذي يظهره بيان     إىل   االسلوب الصريح 
  .املرتل  إىلثري النفسي الثابت للمرتل عليه لتحقيق مثله بالنسبةأللت

  إمنا يقصد بـه     ترتيالً ما ورد من ان الفقاع مخر فان اعتبار الفقاع مخراً          : ومثال ذلك 
ان الفقـاع    ( لولكن اختري هذا التعبري بدالً عن أن يقا        ،   كاخلمر أيضاً   كونه حراماً تفهيماً  
 اخلمـر مـن جهـة       نَّأل ،   لكي يوجد جتاهه نفس االحساس املوجود جتاه اخلمـر         ) حرام

واعتبار الفقـاع   ،  من املبغوضية واحلرمةالتشديدات املؤكدة حوهلا قد اكتسبت طابعاً خاصاً    
  . يثري يف نفس املخاطب نفس االحساس املوجود جتاه اخلمر بالنسبة اليهمخراً

فـان   ،  اسـداً دبية من قبيل اعتبار زيٍدو النكتة العامة يف االعتبارات األَ    وما ذكرناه ه  
  يف ذلك امنا هو الثارة نفسالعدول عن التصريح بشجاعته 
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وقد أوضـحنا ذلـك يف بعـض         ،   املشاعر اليت يثريها عنوان االسد عند املخاطب جتاه زيد        
  .لفاظ يف علم االصولمباحث اَأل

 ليس من هذا القبيل بالنسبة     ) ال ضرر  ( ود بالبحث فان  ليس مبقص  أيضاً   وهذا القسم 
  .حكامادلة اَألإىل 

حتديد ثبـوت    احلاكم    وهي ان يكون مؤدى الدليل     .حنو التضييق  على   احلكومة ـ ٢
متعلقه  وذلك كأن ينفي موضوع احلكم أو      ،   عام لتصورثبوته له بنحو   نافياً   احلكم ملوضوعه 

فـان   ) ال ربا بني الوالد والولد     (  :7اية كقوله   سبيل الكن  على   بغرض نفي نفس احلكم   
نفي حقيقته ولكنه تعرض لـذلك بلـسان نفـي           املقصود من نفي الربا هو نفي حرمته ال       

  .حنو الكناية دون التصريح على املوضوع
  .وهذا القسم هو املقصود بالبحث يف املقام

 احلـاكم   ف مؤدى الدليل   ومواردها واختال  .يف أقسام احلكومة الترتيلية    : الثانية   اجلهة
  .حبسبها

   :قسمني إٰىل ان احلكومة الترتيلية تنقسم
 ،   شيء اخر وترتيله مرتلتـه     ان يكون بلسان االثبات ومفاده اعطاء شيء حد         :لواَأل

عبارة عن عقيدة خاصة    نه  ا مبا اإلسالم   فان ) ولد املسلم مسلم   ( ان على   كما اذا قام الدليل   
    ل ولد املسلم مرتلة املسلم فيضيق دائـرة        ولكن الدليل املذكور يرتِّ    ،   زفال يتصف به غري املمي

  .ان غري املسلم جنس مثالً على الدليل الدال
  .دلةكثر تداوال يف اَألوهو اَأل ، ان يكون بلسان النفي  :الثاين

 موارد خيتلف حبسبها نوع املراد التفهيمـي مـن          ـ هباعتبار مصب  ـ وللنفي الترتيلي 
  :اكم  احلالدليل

  ل كالعقود لدى العقالء العتبار متأص ان يكون املنفي موضوعاًـ ١
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 املعـىن   أالقانونية اليت ينـش    اآلثار    واملراد التفهيمي بنفي الطبيعي يف ذلك نفي       .وااليقاعات
واذا كان املنفي حصة من الطبيعـي املوضـوع    ، كحصول الفراق بالطالق   ،   بداعي ترتيبها 
حبـصول   اآلثـار    كان مقتضاه اشتراط ترتب تلك     ) باشهاد إال   القال ط  (  :للحكم كقوله 
  .الشرط املذكور

ال  ( و ) ال شك لكثري الـشك    (      ك  ألحكام شرعية  ان يكون املنفي موضوعاً    ـ ٢
واملراد التفهيمي بنفي الطبيعي يف ذلك عدم ترتـب ذلـك            ) مومأشك لالمام مع حفظ امل    

  .ةاحلصة اخلاص إٰىل بالنسبة
ال صـالة    ( و ) ال صالة اال بفاحتة الكتاب    (      ك  للحكم كون املنفي متعلقاً  ان ي  ـ ٣

واملراد التفهيمي بنفي الطبيعي     ) ال ربا بني الوالد والولد     ( و،   ) ملن مل يقم صلبه يف الصالة     
  .ق بالشرط املذكوراشتراط املتعلّ إىل ومرجعه،  حترمياً  أويف ذلك نفي ثبوت احلكم هلا اجياباً

رفع  ( و ) كل شيء لك حالل    ( ن يكون املنفي نفس احلكم الشرعي كما يف       أ ـ ٤
لسنة اذ ال يراد مبثل هذه األَ      ،   كناية عن احلكم الواقعي    ) ما ( كون على   بناء ) ما ال يعلمون  

 وال ثبوت حكم ظاهري يف مـورد       ،   التصويب ودوران االحكام مدار علم املكلف وجهله      
 بل مفادها عدم ترتب اثر احلكم      ـ ليه كثري من االصوليني   كما ع  ـ اجلهل باحلكم الواقعي  

عدم كون احلكم حبد     إىل   خمالفته يف ظرف اجلهل بوجوده ارشاداً      على   كاستحقاق العقوبة ،  
  . وقد أوضحنا ذلك يف مبحث اصالة الرباءة. لهحبيث يكون احتمال وجوده منجزاً فسر من

ـ  كما يف حديث الرفـع     ـ فاملكلّإىل   املعىن   ان يكون املنفي انتساب    ـ ٥  اذا  ـ
ال يعـين رفـع     نه  أ املختار من  على   وذلك بناءً  ،   كناية عن الفعل دون احلكم     ) ما ( كانت

نفس الفعل من دون     على   ثر مترتباً ولذلك ال يرتفع احلكم فيما كان األَ       ،   الفعل يف حد نفسه   
  كما لو القى ، اعتبار صدوره من الفاعل
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 لنفس املالقاة باملعىن    لكون جناسة املاء اثراً    حينئٍذ   فإنه ينجس املاء   ،   هالنجس يف املاء عن اكرا    
ذلـك   على   ثر املترتب املكلف فريتفع األَ   إىل    وامنا املقصود بذلك نفي انتسابه     .اسم املصدري 

  .كبيع املكره وطالقه
 قها سواء كانـت متعلقـاً     حتقّ إىل   ان يكون املنفي طبيعة توهم تسبيب الشارع       ـ ٦
فـان   ) ال حـرج يف الـدين   (  :قيل من قبيل ما لو ، له يف وعاء اخلارج معلوالً أوللحكم  

 احلكم فيكون املقصود بنفي الطبيعـة      علٰى   يترتب وامنا هو امر   ،    للحكم احلرج ليس متعلقاً  
  .الطبيعة خارجاً حتقّق  بنفيعن نفيه ترتيالً ولكن عرب ، نفي جعل احلكم املؤدي اليهاحينئٍذ 

رد النفي الترتيلي وما ذكرناه امنا هو خصوص ما كان منها مـن قبيـل               هذه هي موا  
ـ  فكرة خمالفة ملؤدى الكـالم  إٰىل بأن كان نظر املتكلم يف نفيه الترتيلي للمعىن    ،   احلكومة  ـ

  .ـ  يأيتالتحقيق كما على احلكومة هو معيار ماعلى 
 والتحـرمي   وهناك مورد سابع ال يندرج يف احلكومة وهو حيث يستفاد منه الزجـر            

ـ  وضابطه )١( ) فَال رفَثَ وال فُسوق وال ِجدالَ ِفي احلَج        ( : تعاىل   املولوي من قبيل قوله     ـ
يرغـب   خارجيـة  أن يكون مصب النفي طبيعة تكوينية ذات آثـار    ـ  تقدم كما يظهر مما  

هـذا  من دون ان يكـون       ،   املكلفون فيها النسجامها مع القوى الشهوية أو الغضبية للنفس        
  . كاألمر بعد احلظر أو بعد تومههحبكم خمالف له ولو تومهاً مسبوقاً اخلطاب

 بعدم سبق حكم خمالف له ولو       ووجه عدم اندراج هذا املورد يف احلكومة كونه مقيداً        
 ،  فكرة خمالفة  إىل   فيه الشرط السابق من نظر املتكلم      رومع هذا القيد ال ميكن ان يتوفّ       ،   تومهاً

كان مفاده هدم ذلك احلكـم ونفـي      ،   لو سبق اخلطاب حكم آخر    نه  ا لكووجه تقييده بذ  
   حينئٍذفيندرج ، الطبيعة إىل التسبيب

__________________  
  .١٩٧ / ٢ : البقرة )١(
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  .يف املورد السادس من املوارد السابقة
  م    اختالف احملتوى يف اكثر هذه املوارد قد       ويالحظ ان سرتقد  يف ذكر   الًايضاحه مفص 

 ويظهـر   ،    الختالف حمتوى صيغ احلكم عند ذكر املسلك املختار يف احلديث          الضابط العام
  .ضوء ذلك على  أيضاًاحلال يف الباقي

      ١( د يف كلمات احملقق النائيين ومن وافقـه    هذا وهناك تقسيم اخر ملوارد احلكومة يترد( 
   :قسمنيعلى  احلاكم ان الدليل : وملخصه
 واملراد بعقد الوضع ما يعـم      ،    الوضع من الدليل احملكوم     لعقد ان يكون شارحاً   ـ ١

دليل حرمة الربـا     إىل   بالنسبة ) ال ربا بني الوالد والولد     ( موضوع احلكم ومتعلقه كحديث   
  .فان الربا متعلق للحرمة وموضوع للفساد ، وفساده

 ناًءب ) ال ضرر (      ب ل له  ومثّ ـ  وهو احلكم  ـ  لعقد احلمل منه   ان يكون شارحاً   ـ ٢
وقد ذكر أن هذا القسم اظهر افـراد     ،   من ان الضرر عنوان ثانوي للحكم      )قده( خمتارهعلٰى  

  .التعرض للحكم إىل ألن هدم املوضوع يرجع بالواسطة ، احلكومة
  .تام ولكن هذا التقسيم غري

مبناه مـن ان منـاط       على    كون القسم الثاين من قبيل احلكومة مبين       فالنّ : اما أوالً 
املختار من ان مناطه ان يكون لـسان الـدليل           على   وأما ،   دليل آخر  إىل   ة هو النظر  احلكوم

   فال يكون منها الن لسان الدليل يف هذا القسم ال حمالة لسان معارضة             لسان مساملة مع العام  
 امنا يتجـه   ) ال ضرر  ( مع ان التمثيل هلذا القسم حبديث      ،   اً صرحي ينفي ما يثبته العام    ألنه   ،

  بناه وهو غري تاممعلى 
__________________  

ـ  ٥٩٢ : ٤ األصول    وفوائد ٢١٣  :تقريرات احملقق النائيين   ) ال ضرر  ( الحظ رسالة  )١(  ،   مفـصالً  ٥٩٣ ـ
  .٥٤٢ ـ ٥٤١ / ٢ األصول ومصباح ، ٥٠٧ ـ ٥٠٥ و ١٦٣ ـ ١٦٢ : ٢وأجود التقريرات 
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وسيتضح القول يف ذلك تفصيالً ، كما مر.  
احلـاكم   ما اذا كان الدليل    مثالً   إذ ال يشمل   ،   فالن القسمة غري حاصرة    : ثانياً   اوام 

  . )ال حرج يف الدين(    كللحكم يف اخلارج معلوالً متعرضاً لنفي ما يكون
  .يف حقيقة احلكومة التضييقية مع املقارنة بينها وبني التخصيص  :اجلهة الثالثة

ـ  ورود والتزاحم والتعـارض   كاحلكومة وال  ـ ان الصفات اليت يتصف ا الدليل       ـ
   :قسمني إىل تنقسم

ـ  أعين مدلوله التفهيمـي    ـ ففئة منها يتصف ا الدليل بلحاظ حمتواه       كحالـة   ـ
 ليس االّ حالة تصادم بني املدلولني التفهيميني للدليلني        مثالً    التعارض فانّ ،   التعارض والورود 

يمـي هلمـا وان اختلـف املـراد         ولذا ال يتحقق التعارض بني قولني يتحد املدلول التفه        ،  
وكذلك الورود فان ورود احـد       ) زيد كثري الرماد   ( و ) زيد جواد (      ك االستعمايل فيهما 

  .الدليلسلوب ا بامنا هو باعتبار واقع مؤداه من غري اعتبار اآلخر  علىالدليلني
ال  ، املعـىن    خرى يتصف ا الدليل بلحاظ أسلوبه ولسانه يف التعبري عن         وهناك فئة اُ  

ولذلك ميكن ان يتصف الدليالن املتماثالن يف احملتوى بوصـفني   ،  بلحاظ واقع مؤداه وحمتواه   
  .متقابلني من هذه الفئة رد االختالف يف االسلوب

  .ما نراه هي احلكومة والتخصيص على ومن هذه الفئة
 ـ الكنايةمسامل معه وهو اسلوب الترتيل و      بأسلوب   فحقيقة احلكومة إمنا هي حتديد العموم     
 يتـوهم   مع ارادة نفي ما    استعماالً   كنفي امللزوم  ـ الذي هو اداء للمعىن بلسان غري مباشر      

صاغ ذا االسـلوب ال     الذي ي  احلاكم    الدليل  وامنا كان ذلك اسلوب مساملة ألنّ      . له اًالزم
  ميثل حمتواه
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 ،   أو ينفي ما أثبتـه     بأن يثبت ما نفاه العام     ـ بلسان معارض معه   ـ املعارض للعام احملكوم  
بيان حلدود املوضوع وعـدم     نه  ا على   وامنا يؤدي ذلك بلسان منسجم معه حيث ميثل نفسه        

 حتقّـق    باعتبار عـدم    احلكم يف املورد انتفاًء طبيعياً     ليتمثل انتفاءً  ـ مثالً ـ حتققه يف املورد  
  . من االلتواء وعدم الصراحة يف أداء املعىنيتضمن حنواً فهو ، موضوعه
معارض معـه    بأسلوب   العكس فإا عبارة عن حتديد العموم      على   قيقة التخصيص وح

 إىل   يلجأ من غري أن   ،   وهو اسلوب الصراحة بأن ينفي ما يثبته العام أو يثبت ما ينفيه صرحياً            
ـ  فالدليل املخصص ، نفي احلكم إىل  غري مباشرة كان ينفي املوضوع لينتهي بذلك      ٍةطريق  ـ
 ملـا   موافقاً استعماالً   س معارضة حمتواه مع العموم فيكون مفاده      يعك ـ  احلاكم خالفعلى  
  .من دون لف ودوران يف عرض املعىن تفهيماً يراد به

الواحـد وتفهمـه    املعىن  واملخصص أسلوبان خمتلفان يف أداء     احلاكم   وبذلك يظهر ان  
كالمهـا   ) العامل الفاسق ليس بعـامل     ( وقوله ) ال جيب اكرام العامل الفاسق     ( فقول الشارع 

لكنهما خيتلفـان يف     ،   وجوب اكرام العامل الفاسق    وهو عدم    تفهيمي واحد  معىن    على يدالن
 على  ل صراحة والثاين  ونفي احلكم حيث يؤديه األَ     التعبري عن    املراد االستعمايل أي يف اسلوب    

  .الواحد املعىن وذلك تفنن أديب يف اساليب إبراز،  غري تصريح حنو الكناية من
وهـو ان    ،   كن هناك اجتاه آخر يف حقيقة احلكومة هو املعروف بني االصوليني          هذا ول 

وسوقه قرينة شخصية لبيان املراد من ذلك        اآلخر   الدليل إىل   قوام احلكومة بنظر أحد الدليلني    
 الدليل سواء كان ذلك بلسان الترتيل كما يف نفي احلكم بلسان نفي موضوعه أم ال كما لو                

وجـوب   ( فرد من املوضوع كأن يقـال      ة أو  عن حص  العام منفياً   إىل جعل احلكم املضاف  
  .اثبات احلكم للعام إىل الن هذا اللسان ناظر ) إكرام العلماء غري ثابت للفاسق أو لزيد



  قاعدة ال ضرر وال ضرار................................................................................... ٢٤٢

 ،  ان لكل باب مورداً متيقنـاً لـه        : ولكن هذا االجتاه ليس بصحيح عندنا وتوضيحه      
 كموارد قصور القـدرة اتفاقـاً   ، الكه وحتديده ملخذاًأ يف حتليل ذلك الباب وم   يكون أساساً 

ره يف حد   بعد متامية تصو   ـ فكل حتليل ألي باب إمنا يصح     ،   مثالً   باب التزاحم  إىل   بالنسبة
خـرى  وال ضري بعد ذلك الندراج موارد أُ       ،   اذا أمكن مشوله للمورد املتيقن للباب      ـ نفسه

 لظـاهرة   لذلك الباب وامنا يكون حتديـداً      حتليالً   واالّ مل يكن   ،   حتت الباب وعدم اندراجها   
  .خرىاُ

احلكومة من هذا القبيل فاا هي القدر املتيقن هلا فال يصح            إىل   وموارد الترتيل بالنسبة  
 حتقّـق   أي حتليل للحكومة االّ اذا مت اندراج موارد الترتيل فيه وليس بامكان احد أن ينكـر               

  .مثالً ) العامل الفاسق ليس بعامل ( يل قولهاحلكومة يف موارد نفي احلكم بنفي موضوعه من قب
 دليل آخر  إىل   الن لسان الترتيل ال يقتضي نظراً      ،   ذلك على   واالجتاه املذكور غري قادر   

 لـو   ن داللته عليه بااللتزام امنا تتم     َأل ،   وال بااللتزام  ـ كما هو واضح   ـ ال باملطابقة أصالً  
 ،  مر كـذلك  وليس األَ  ،   دليل آخر  إىل   هصحة هذا اللسان لغة أو بالغة تقتضي نظر       كانت  

االسـتعمايل واملـراد     املعـىن    وجود تناسب بني   على   فان صحة هذا اللسان لغة امنا تتوقف      
كما ان   .دليل آخر  إىل    وال تعلق لذلك بالنظر    ـ كل اعتبار اديب   شأن    كما هو  ـ التفهيمي

 امنا هي ـللسان الصريح  هذا اللسان من ا إىل النكتة املصححة للعدولمبعىن  ـ صحته بالغة
احلذر من مواجهة احساسات املخاطب ضد الكالم حيث يكون ثبوت احلكـم ملوضـوعه              

 وسوف يتضح هـذا     . يف ذهنه وال أمهية لوجود دليل آخر وعدمه يف ذلك           مرتكزاً بنحو عام 
بيان املوضوع بعد    إىل   مث سنعود  ،   من خالل التعرض للمصحح اللغوي والبالغي هلذا اللسان       

  .ك تفصيالًذل
  يف املصحح اللغوي للسان الترتيل  :اجلهة الرابعة
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ان االعتبار الترتيلي اعتبار أديب خيتلف فيه العنصر املعنوي عن العنصر الشكلي للكالم             
  .مصححني لغوي وبالغي إىل وكل اعتبار أديب حباجة

ـ  ( االعتبـاري  املعـىن    هو العالقة والتناسب بني    : فاملصحح اللغوي  ـ ١ ازيا(  
ـ         معىن   كلما عبر عن  نه  ا وذلك ،   احلقيقيواملعىن   خاص بعنصر شكلي خيتلف عنه فإنه ال بد 

وبدون  ،   املراد بالشكل اخلاص   املعىن   من تسانخ وتناسب بني األمرين ليصح بذلك التعبري عن        
وقد تعرضـنا    .. توفر ذلك ال يصح استعمال اللفظ يف التعبري عن املراد لغة بل يكون خطأ             

  .صحح االستعمال اازي وحدوده بنحو عام يف مباحث األلفاظمل
ر عنه بالنكتة البالغية أو وجه العدول عن التعبري         وقد يعب  ـ : واملصحح البالغي  ـ ٢
وذلـك   ، ديب دون التـصريح بنحو االعتبار اَأل املعىن وهو اجلهة اليت توجب اداء  ـ احلقيقي

ان يصح لغة من دون نكتة لوجود املصحح اللغـوي          الن العدول عن التعبري احلقيقي وان ك      
ما مل يوجـد دافـع       املعىن   البالغة اختيار التعبري الصريح يف اداء      مقتضى   االّ أن  ،   لالستعمال

  .الستعمال التعبري اازي
   :ويتضح الفرق بني املصححني يف املثال اآليت

 التشابه بينهما يف صـفة      فاملصحح اللغوي هلذا التعبري هو     ،   سداذا عربنا عن زيد باألَ    
سـد  الشجاعة ولكن املصحح البالغي لذلك هو قصد حتقيق نفس اإلحساس املوجود جتاه األَ 

  .زيد إىل بالنسبة
   :واملصحح اللغوي السلوب الترتيل هو احدى نكتتني

الطبيعة يف اخلـارج     حتقّق   عدم إىل   التناسب الكائن بني التسبيب    : األوٰىل   النكتة ـ ١
 مـصداقاً  املـراد  املعىن فحيث كان،  خارجاً  االستعمايل لصيغة النفي من انتفائها    وبني املفاد 
  ة صح انالطبيع حتقّق عدم إىل للتسبيب
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ذلك  إىل   وأوضح مصداق للتسبيب   .اساس التناسب املذكور   على   يكون حمتوى لصيغة النفي   
  اختاذ وسائل اجرائية للـصد ذلك تشريع إىل  اذا انضم  سيما   مولوياً ال  حترمياً   هو حترمي الطبيعة  

 على   )ال ضرر وال ضرار    ( من حديث  ) ال ضرار  ( كما هو مفاد مقطع    خارجاً   من حتققها 
  .ما سبق توضيحه

  : أيضاً بل يتحقق يف املوارد التالية ، ولكن ال ينحصر مصداقه بذلك
مـا يف   ك ـ فصل املاهية االعتبارية عن اثارها الوضعية اليت تترتب عليها عقالءً          ـ ١
عدم  إىل   للتسبيب مصداقاً   يكون املعىن   فهذا ،   ل من املوارد السابقة للنفي الترتيلي     واملورد األَ 
بأن  ،   باعتبار ان مطلوبية مثل هذه املاهيات كالعقود وااليقاعات ليست لذاا          خارجاً   املاهية

 وامنا هـي    ـ الغضب والشهوة ك ـ تكون يف حد انفسها مما يدعو اليها قوة نفسية لالنسان         
 لزوال الرغبة ومؤديـاً    موجباً   اليت تترتب عليها فاذا فصلت عنها كان ذلك        اآلثار   ألجل تلك 

  .انتفاء املاهية خارجاًإىل 
ان استعمال صيغة النهي يف مثل هذا املورد ليس جمازاً الن            تقدم   وألجل ذلك قلنا فيما   

  فيكون الزجر عنـها زجـراً      فصل الطبيعة عن آثارها يوجب انزجار املكلف عنها باالمكان        
  .حقيقياً طبعاً

ما يف املورد الثالث من املـوارد       ك ـ مر املولوي حتديد املاهية اليت هي متعلق لألَ      ـ ٢
  .ـ السابقة للنفي الترتيلي

وذلك من جهـة ان      ،   املاهية حتقّق   عدم إىل   للتسبيب مصداقاً   يكونأيضاً   املعىن   وهذا
 مر وتفريغ الذمة عـن    جل امتثال األَ  ليست لذاا وامنا ألَ    أيضاً   املاهية يف هذا املورد    إىل   الرغبة

 موجبـاً  ا وأخرج منها حصة خاصة كان ذلك املأمور فاذا حدد الشارع املاهية   ،   بهاملأمور  
  . انتفائها خارجاًلزوال الرغبة عن تلك احلصة ومؤدياً إىل

  س جمازاًقلنا بان استعمال صيغة النهي يف هذا املورد لي أيضاً ولذلك
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  .بنفس النكتة ـ نظري ما سبق يف املورد السابق ـ
   :وجيمع هذين املوردين أمران

علـى   عدم املاهية امنا هـو     إىل   للتسبيب مصداقاً   ان كون حمتوى النفي فيهما      :الًأو 
املاهية حيث كانت الرغبة اليها ال لنفسها وامنا جلهة         حتقّق   إىل   أساس استلزامه النتفاء السبب   

  .وجب حمتوى النفي زواهلاأ فخاصة
خالف املـورد الثالـث     على   ـ عرفاً ن التسبيب فيهما تسبيب حقيقي ولو     ا  :وثانياً

وحمتوى النفي فيهما موجـب      ،   سبب لعدم معلوهلا   العلّة    وذلك من جهة ان إعدام     ـ يتاآل
  .ـ هي الباعث عليها واملرغب فيهاو ـ املاهية حتقّق يف العلّة لعدم

ويف  ،    نفـسها  م املوجب لتحقق املاهية اليت هي مرغوب عنها يف حد         هدم احلك  ـ ١
م   ة اهلدم بيان عدم وجود مثل هذا احلكم حيث        قووذلك كمـا يف     ،   أو حيتمل وجوده   يتوه

  .املورد السادس من املوارد السابقة للنفي الترتيلي
يـث كانـت    ن املاهية ح  املاهية ألَ  حتقّق   عدم إىل   مصداق للتسبيب  أيضاً   وهذه اجلهة 

اال ثبوت حكم موجب هلا وحيث ان هدم         ،   مرغوبة عنها لذاا مل يكن هناك سبب إلجيادها       
  .عدم اجياد املاهية إىل احلكم أو بيان عدم وجوده يزيل هذا السبب كان ذلك مؤدياً

ـ  ولنياملوردين اَأل يف  كما ـ لكن هذا مصداق ترتيلي للتسبيب وليس حقيقياً       ن َأل ـ
وامنا كان وجـود     ،   امنا هي الرغبة الطبيعية عنها     احلالة   عدم املاهية يف هذه   السبب احلقيقي ل  
ودم احلكم أو بيان عدمه      ،   لك الرغبة ت عن فاعلية    وجوده مانعاً  أو توهم    احلكم املوجب هلا  
  .يزول هذا العائق

 فـانّ  ،   تناسب واجدية حصة من املاهية لنقص أو فقدها لكمال         : الثانية   النكتة ـ ٢
  اهية ا ترتيالً لوجودها مرتلةامل حتقّق صحح نفيذلك ي
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  .ومن هذا القبيل نفي االنسانية عمن مل لكن له أخالق فاضلة ، عدمها
   :يف موارد أيضاً وتنطبق هذه النكتة

اذا كان املنفي موضوعاً حلكم شرعي كما يف املورد الثاين من املوارد الـسابقة               ـ ١
ـ  ) اكرم العامل  ( بعد ما قيل   ) الفاسق ليس بعامل   ( لوذلك كما لو قي     ، للنفي الترتيلي  ن إف

 وهكذا قوله  ،   الفسق حيث كان صفة نقص يف العامل صح نفي العامل يف حالة وجوده ترتيالً             
 يف اعتبار الـشك وقيمتـه   فان كثرة الشك ملا كانت توجب نقصاً ) ال شك لكثري الشك   ( 

  .أصل الشك معها حتقّق صح نفي
كما يف بعض أقسام املورد الثالث       ـ نفي حصة من ماهية منهي عنها     اذا كان امل   ـ ٢

 فان احلق العظيم الذي يثبت للوالـد       ) ال ربا بني الوالد والولد    (     ك ـ من املوارد املذكورة  
  .كال زيادة بالنسبة اليه ـ اة بالربااملسم ـ الولد يوجب كون الزيادةعلى 

كما  ـ خمالفته على   دم استحقاق العقوبة  اذا كان املنفي نفس احلكم الشرعي لع       ـ ٣
 صفة نقص يف احلكم عرفاً    نه  ا فان عدم االستحقاق حيث    ـ يف املورد الرابع من تلك املوارد     

  .صح نفيه ترتيالً
املثبت صفة نقص كما     املعىن   وتتجلى هذه النكتة يف احلكومة بلسان االثبات إذا كان        

أساس نقص مناسب    على    يكون ك الصفة ترتيالً  فإن إثبات تل   ) ولد الكافر كافر   ( نإلو قيل   
  .لتلك الصفة وهي كون االنسان ولداً للكافر الذي يعد صفة نقص فيه

املثبت صفة كمال فتنطبق فيها نكتة أخرى هي عكس تلك النكتة            املعىن   ا اذا كان  وام
فـان   ) ولد املسلم مسلم   ( ان لو قيل    وهي واجدية الشيء لكمال يناسب تلك الصفة كما       

  .كون االنسان ولداً ملسلم تعترب صفة كمال فيه وهي تناسب الصفة املثبتة له من االسالم
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ميكـن أن    فمثالً   :وىل   األُ ويالحظ ان هذه النكتة قابلة للتطبيق يف بعض موارد النكتة         
إن مصحح النفي    ـ  وهو مما يندرج يف املورد الثاين منها       ـ  )ال صالة اال بطهور    ( يقال يف 
  .القتران بالطهارةلكمال وهي ا احلالة لصالة يف هذهفاقدية ا

دليل آخر   إىل   ال ميكن ان يكون ادعاء اقتضاء لسان الترتيل للنظر        نه  ا  :فظهر مما ذكرنا  
فان املصحح للترتيل يف كل اعتبار      ،   املعىن   اقتضاء املصحح اللغوي للترتيل ملثل هذا      على   اًمبني

  . يف ذلكمايل واملراد التفهيمي وليس للنظر دخلٌاديب هو التسانخ بني املراد االستع
  .يف املصحح البالغي للسان الترتيل  :اجلهة اخلامسة

مر السابق ان البالغة تقتضي اختيار املتكلم لالسـلوب الـصريح يف            قد ذكرنا يف األَ   
ن االسلوب الصريح أسلوب طبيعـي  َأل ، ساليب امللتوية واملعقدة ورفض األَ  املعىن   مرحلة أداء 

ان يكون العدول عن هذا االسـلوب واختيـار          ال بد    ولذلك ،   وواضح يف األداء والتفهيم   
مصحح بالغي من مراعاة جهة تتـوفر        على   اسلوب الترتيل والكناية يف موارد احلكومة مبنياً      
  .يف هذا االسلوب دون االسلوب املباشر الصريح

نكتـة العامـة يف االعتبـارات    ال إىل الًفنشري أو ،  ومبا ان هذا االسلوب أسلوب أديب     
   :ضوء ذلك على دبية مث نتعرض لتحليل النكتة يف مقامنا هذااَأل

دبية فهـي التـصرف مبـشاعر املخـاطبني         اما النكتة العامة يف االعتبارات األَ      ـ ١
ليصل املتكلم مـن     ،   وعواطفهم واحساسام باختيار أسهل طرق التعبري وأحسنها واوفاها       

بل ليستفيد منها    ،    تلك األحاسيس والعواطف   بصورة ال جترح وال متس    مقاصده   إىل   خالهلا
 وال بد يف ذلك مـن       .هاوهذه اجلهة هي فلسفة البالغة وسر      .مقاصده تلك  إىل   يف الوصول 

  وع بنحو عام ليتسىن التفاعل معهامالحظة احلاالت النفسية للمخاطبني فيما يتعلق باملوض
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  .كان علم البيان يف احلقيقة من العلوم النفسيةىن  املع وألجل هذا مناسباًتفاعالً
ولذلك عرف   ،   وقد يقتضي ما ذكرنا اختيار أساليب خمتلفة حسب اختالف املقامات         

 ) الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة وخفائهـا   املعىن   علم يعرف به أداء    ( هذا العلم بانه  
الن  ) يف النفس شدة وضـعفاً     التأثري   بطرق خمتلفة يف   ( االّ ان الصحيح ان يقال يف التعريف      

الوضـوح وامنـا منـشأه       مستوى   ساليب يف  االختالف يف االسلوب ليس اختالف األَ      سر
  .النفسي املطلوب حصوله يف نفس املخاطب ونوعه والتأثري اختالفها يف الوقع

يف نفس   املعىن   أساليب ختتلف يف درجة اثارة     مثالً   فالتعبري احلقيقي والتشبيه واالستعارة   
فإثـارة  ،   ) جـاء االسـد    ( أو ) سدزيد كاألَ  ( أو ) زيد شجاع  ( املخاطب كما لو قيل   

 أقوى  من اثارة التشبيه كما ان اثارة التشبيه بدورها        أقوى   االستعارة لالحساس بشجاعة زيد   
  .من إثارة التعبري احلقيقي

م بيان حتديد احلكم    واما النكتة املوجبة الختيار أسلوب الكناية من قبل الشارع يف مقا          
   :أمرين على فهي ترتكز

 ويظهـر   .اختالف هذا االسلوب عن أسلوب التصريح يف نوع إثارة املعىن           :أحدمها
 فأسـلوب    ، ذلك فيما لو استخدمنا هذين االسلوبني يف مقابل فكرة عامة خمالفة حملتوامهـا            

 هلا معارضاً   تلك الفكرة  ل يكون جارحاً  ـ ما هو عليه  على   املعىن   ميثلنه  ا بلحاظ ـ التصريح
  ،       بتلك الفكرة    واذا كان املخاطب بالكالم مقتنعاً     ولذا قلنا إن لسانه لسان املعارضة مع العام 

فان مواجهته   ،   يف ذهنه ترابطاً وثيقاً    ـ مثل ـ املخالفة وكان الترابط بني احلكم واملوضوع     
     ذا االسلوب يثري احساسه ضد مؤد  ًمـن   ،   ره أو استنكاره له    فيوجب انكا  ى الكالم طبعا

  .جهة كون ذلك جماة واضحة مع ما ارتكز يف ذهنه من االرتباط بينهما
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 باعتقـاد املخاطـب ومـشاعره       بنحو ال ميـس    املعىن   واما اسلوب الكناية فإنه يثري    
 املوضوع حتقّق   ينفي إنه   الن مظهره مظهر املساملة واالعتراف بتلك الفكرة حيث        ،   واحساسه

ل املتكلم ملخاطبه بانه ال يعـارض       وبذلك خيي  ،   تب عليه انتفاء احلكم انتفاًء طبيعياًً     ليترمثالً  
 لو كان   كانه حىت   ه عليه ويعترف له به     بل يقر  عام بنحو ،   اعتقاده بثبوت احلكم للموضوع   

  . يف املورد لثبت احلكماملوضوع متحققاً
  . واذعانهقبوله إىل أوقع يف نفس املخاطب وأقرب املعىن وبذلك يكون

  .االحساسي التأثري وذا يظهر اختالف هذين االسلوبني يف نوع
أو املخـصص    احلاكم   اختالف املواضيع التشريعية اليت يتعرض هلا الدليل        :ينمر الثا اَأل

  .يف ارتكاز فكرة خمالفة ملؤداه يف ذهن املخاطب وعدمه
أو يكـون لـه      ،   بلةفقد يكون املخاطب بالدليل خايل الذهن عن اية فكرة عامة مقا          

ـ  الدليل على د اطالعه فتزول مبجر  ،   اا غري مرتكزة يف ذهنه     إال   فكرة مقابلة  وان حـىت   ـ
  .ـ اطالق كان له مستند يف تلك الفكرة من عموم أو

وان كان هناك عمـوم      حىت   ال مصحح بالغي للتعبري بلسان احلكومة      احلالة   ففي هذه 
ر املتكلم بلسان صـريح بعـدم       ملناسب ان يعب  بل ا  ـ خالف مؤدى الدليل   على   أو اطالق 

وال موجـب   ،   ) اكرم العلماء  ( الدليل األول هو   لو كان     مثالً وجوب اكرام العامل الفاسق   
  .مهه العلم لينتج عدم وجوب اكران ينفي عنَأل

 خالف مؤدى الـدليل    على   وقد يكون املخاطب بالدليل ذا ارتكاز ذهين يف املوضوع        
 الفكرة الثابتة يف الذهن الراسخة يف عمقه حبيث يصعب رفع اليد عنـه              واملراد باالرتكاز  ـ

   علىدليل على لعوان اطّ ، احساساً
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  .ـ خالفه
لسان النفـي غـري      إىل   يعدل املتكلم البليغ عن النفي الصريح للحكم       احلالة   ويف هذه 

عـبري مـع    باً عن إثارة مشاعر املخاطب وأحاسيسه واختياراً ألحسن طـرق الت          جتن ،   املباشر
 االرتباط االحساسي يف اذهام     املقاصد املنشودة حيث يشتد    إىل   جللبهم ،   اجلمهور وأسهلها 

  .ويصعب تفكيك مشول احلكم وعزله عن بعض احلصص
  كقيام عموم أو اطالق    اً حمضاً االرتكاز الذهين ال يكون امراً ادراكي      منشأ   ويالحظ أن 

بل يرتفع  ،   احلاكم   ية للمخاطب يف مقابل الدليل     ذلك مبجرده ال يستدعي مقاومة ذهن      نَّأل،  
  .االعتقاد اإلدراكي بقيام ذلك

يف نفس املخاطب واسـتقراره      املعىن   وامنا يكون منشأه امراً احساسياً يستوجب ثبوت      
   :حد أموروذلك َأل ، يف ذهنه وتعلقه به

 حكـم   كما لو اراد الشارع حتديد     ، ذهانشدة مناسبة احلكم واملوضوع يف األَ      ـ ١
ال ميكن ان يكون هناك عامل ال جيب اكرامه ملا يف           نه  ا وجوب اكرام العامل وكان اتمع يرى     

 ملا كان الشارع ال يريد      وحينئٍذ. العلماء إىل   نفوسهم من احساس االحترام والتقدير بالنسبة     
  . )الفاسق ليس بعامل ( أن جيابه مثل هذه املرتكزات الذهنية بصورة علنية فانه يقول
 هذه النكتة وذلك من قبيل     على   وميكن ختريج كثري من االمثلة السابقة يف االمر الثاين        

ة فان استعمال هذا االسلوب يف هذه اجلملة رمبا كان بلحاظ شـد            ) ال طالق اال باشهاد   ( 
ال صالة اال بفاحتة     (  وكذلك نفي املتعلق يف    .املناسبة بني الطالق االنشائي والطالق الشرعي     

وهكـذا نفـي    ،   شرعاً   رمبا كان باعتبار شدة التناسب بني الصالة وبني املطلوبية          )الكتاب
رمبا كان باعتبار ما انغرس يف االذهـان مـن أن احلكـم              ) رفع ما ال يعلمون    ( احلكم يف 
  .جب املوافقة له عقالًوالشرعى ي



 ٢٥١ .......................................................................مناشئ ارتكاز ثبوت احلكم ملوضوعه   

ـ           ـ ٢ ا اشتهار ثبوت احلكم للموضوع بالدعايات ووسائل النشر واالعالم وحنوها مم
 ولعل هذه اجلهة هي املوجبة الستعمال هـذا االسـلوب يف            . للمجتمع  نفسياً يوجب تلقيناً 

 ) باشهاد إال   ال طالق (      ك  ملا هو املشهور لدى العامة     مواضيع كان حمتوى الدليل فيها خمالفاً     
  .صحة الطالق بال اشهاد ترى فإن العامة
 عن التخصيص كما قـد  ٍبأن يكون العموم امللحوظ لدى املخاطب ذا لسان آ   ـ ٣

ال يناسـب    احلالـة    ففي هذه  )١( ) ِإنَّ الظَّن ال يغِني ِمن احلَق شيئًا       ( : تعاىل   يقال يف قوله  
 بـل ال  .باعتبار منافاته مع لسان العام ، استخدام االسلوب الصريح وهو اسلوب التخصيص     

بدذلك  من اختيار أسلوب احلكومة املنسجم معه كما مر.  
  .االرتكاز الذهين بني احلكم وموضوعهئ فهذه بعض مناش

فمثل هذه العوامل واالسباب هي اليت تقتضي أن يعرب الشارع عن مقصوده بلسان غري             
  .ال يصطدم باملشاعر واالحاسيس واملرتكزات الذهنية احملترمة لدى اجلمهور حىت مباشر

  .فهذه هي النكتة العامة ألسلوب احلكومة
 النفي أو االثبات فيها نفس احلكم أو مـا           إمنا هي فيما كان مصب     لكن هذه النكتة  

 لومر األَ من موارد السلب الترتيلي اليت سبق ذكرها يف األَ        وىل   األُ يرتبط به كاملوارد اخلمسة   
ـ  روأما حيث يكون مصب ذلك امرا خارجياً مسبباً عن احلكم كاحلرج والضر          ،   وهـو   ـ

 بل ال يبعـد     .واضح إنه ال تتأتى فيه هذه النكتة كما هو       ف ـ املورد السادس من تلك املوارد    
 لسان الترتيل يف مثل ذلك بيان عدم تناسب ثبـوت احلكـم            إىل   ان تكون النكتة يف العدول    

  إىلاملسبب 
__________________  

  .٣٦ / ١٠يونس  )١(
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  .احلرج والضرر مع املصلحة العامة
 إىل  نظـر الـدليل    ) و لسان احلكومة  وه ( يف اقتضاء لسان الترتيل     :اجلهة السادسة 

  .ـ عموم أو اطالق إىل ال ـ خالفه على ارتكاز ذهين للمخاطب
 وهو لسان احلكومة باعتبار مصححه البالغي      ـ قد ظهر مما ذكرنا أن اسلوب الترتيل      

حيث إن اختيار االسـلوب غـري        ،   ارتكاز ذهين خمالف للدليل    إىل   يقتضي نظر املتكلم   ـ
النكتة العامة لالعتبارات    على   إمنا هو لعدم جماة هذا االرتكاز وذلك جرياً         ، املباشر بالذات 

  .األدبية من اختيار االسلوب املناسب مع مشاعر املخاطب واحساسه
ها إمنا هي االعتقاد    ردإىل   احلاكم   وبذلك يتضح بان الفكرة املخالفة اليت ينظر الدليل       

ة حبسب مقام االثبات من عمـوم أو        دلّالً يف األَ  متمث معىن   وليس ،   املرتكز يف ذهن املخاطب   
كما اشتهر لدى االصوليني حيث قالوا ان قوام احلكومة بوجود عموم أو اطـالق               ،   اطالق

   :ذلك على اليه ؛ اذ يرد ناظراً احلاكم يكون الدليل
دليـل   إٰىل   ان مصحح هذا االسلوب كما ذكرناه يف حتليل املوضوع ليس النظر            :الًأو

؟  خمالف سواء كان عليه دليل من عموم أو اطالق أو غريمهـا أم ال              ارتكاز إىل   وامنا ،   خرآ
يصحح اختيار هذا اللسان والعدول عن التعبري الـصريح          وجمرد وجود العموم أو االطالق ال     

 ،  بـات الـشيء أو نفيـه ترتيـالً        ثن هذا االسلوب اسلوب اديب يتضمن ا      من قبل البليغ ألَ   
 وجمرد النظـر   ،   يف املخاطب  التأثري   ا تصححه نكتة بالغية تتعلق بكيفية     ديب امن واالسلوب األَ 

  .دليل آخر ليس كذلك كما هو واضحإىل 
فيما مل يكن هناك عمـوم      حىت   يصح استعمال هذا اللسان بالبداهة اللغوية     نه  ا  :وثانياً

هـة  اما مـن ج  ، أو اطالق اذا كان هناك ارتكاز ذهين للعرف خيالف بعمومه مؤدى الدليل       
  مجاع احلجة أو لشدة تناسب احلكمتصور اإل
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  .واملوضوع أو لغري ذلك من عوامل االرتكاز الذهين
  مر باإلشـهاد يف   رغم ورود األَ   مثالً    )ال طالق اال باشهاد    ( 7 قوله   ومن هنا صح 

ِبي ِإذَا  يا أَيها الن   ( تعاٰىل   قال ،   إطالق هلا يف ذلك    حتقّق   الطالق مما مينع عن    عقيب ذكر اآلية  
فَِإذَا بلَغن   (  :التالية اآلية   مث قال يف   )١( )  ...طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن وأَحصوا الِْعدةَ     

ِقيموا الشهادةَ  أَجلَهن فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف أَو فَاِرقُوهن ِبمعروٍف وأَشِهدوا ذَوي عدٍل منكُم وأَ          
  .)٢( ) ِهللا

بـل   ،   ليس مصحح هذا االسلوب ومقتضاه وجود عموم أو اطـالق         نه  أ فهذا يؤكد 
خالف الدليل كما يف الطـالق باعتبـار         على   العربة باالرتكاز الذهين للمخاطب ولو كان     

  .اشتهار فتوى العامة فيه
أساس عدم وجـود   على بقد يكون صدور الدليل املتضمن هلذا االسلو  نه  ا  :وثالثـاً 

رفع مـا ال     ( احلكم فال يعقل ثبوت مفاده مع وجود الدليل عليه وذلك كما يف            على   دليل
  . )وكل شيء لك حالل ) ( يعلمون

عمـوم أو    وجـود   علـى  ال تتوقف صحة استعمال هذا االسلوب     نه  ا وهكذا يتضح 
ما على   ـ رتبة سابقة لغواً لو مل يكن هناك دليل حمكوم يف          احلاكم   اطالق فال يكون صدور   

  .ـهو املعروف منهم بني االعالم 
      يـستبطن   ـ ولو بنحوغري صريح   ـ  االرتكاز الذهين  نعم هنا نكتة أخرى هي أن رد

ـ  مبا يف ذلك العموم واالطالق     ـ هذا االرتكاز لدى املخاطب    على   نفي ما يكون حجة     ـ
بنحو غـري مباشـر يف لـسان     فيما اذا كان املتكلم مطلعاً عليه فيكون حتديد ذلك ملحوظاً     

  ان هذا اللحاظ غري املباشر إال  ،الترتيل
__________________  

  .١ / ٦٥الطالق  )١(
  .٢ / ٦٥الطالق  )٢(
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  . هو واضحليس هو املصحح هلذا االسلوب كما
  .يف مدى اشتراك احلكومة والتخصيص يف األحكام  :اجلهة السابعة

وامنا خيتلفان يف    ،    متحدان حبسب احملتوى   قد ظهر مبا ذكرنا ان احلكومة والتخصيص      
 .ومعارض معـه يف الثـاين      ،   لواسلوب مسامل للعموم يف األَ    نه  ا حيث،   املعىن   أسلوب أداء 

حكام املنوطة مبحتـوى    وصاف واألَ واملخصص يف األَ   احلاكم   هذه اجلهة اشتراك   على   ويتفرع
  .الدليل دون األحكام املنوطة باسلوبه

   :قسمني على حكام اليت تثبت للدليل املخصص أو العامان اال : توضيح ذلك
كرب منـها ألن    وهو القسم األَ   ،    مبحتوى الدليل  ما يكون منوطاً    :لوالقسم األَ  ـ ١
حكام املذكورة للخاص يف املباحث املختلفة امنا تثبت له باعتبار واقعه من اخـراج              اكثر األَ 

   :لة ذلكبعض افراد العام عن حتته وفيما يلي بعض امث
فان التعارض كما اشـرنا   ، مع العام معارضاً اتصاف املخصص املنفصل بكونه   :منها

  .من قبل امنا هو وصف للدليل بلحاظ مدلوله التفهيمي ال باعتبار لسانه ومعناه االستعمايل
ويف حتديد حجيته   ،   متصالً    حيث يكون  املخصص يف حتديد ظهور العام     تأثري    :ومنها

ال باعتبار أسـلوبه     ،   بلحاظ حمتواه املصادم للعام    امنا هو  التأثري    فان هذا  صالًحيث يكون منف  
 وكذلك القول يف مدى اعتبار ظهور العام وحجيته مع الشك يف املخصص             .كما هو واضح  
  .املتصل أو املنفصل

 إىل   االمتناع ان التخـصيص يرجـع      وسر ،   امتناع ختصيص األحكام العقلية     :ومنها
   ،صاالثبات عن مقام الثبوت يف احلكم املخصأوسعية مقام 



 ٢٥٥ ..............................................................اشتراك احلكومة والتخصيص يف بعض األحكام   

بلحـاظ   أيـضاً    واستلزام التخصيص لذلك   ،   واحلكم العقلي ليس له مقامان إثبات وثبوت      
  .حمتواه ال بلحاظ مفاده االستعمايل

امتناع ختصيص العام يف اكثر افراده من جهة لزوم التناسب بني التعبري يف مقام               :ومنها
االّ حيث يثبت احلكم ملا يناسب      ،   ثبوت فال يناسب التعبري بالعموم اثباتاً     االثبات وبني مقام ال   

  .العموم يف الواقع وختصيص العام ذه الكثرة ينقض التناسب املذكور
مر كون التخصيص أهون وجوه التصرف يف الظاهر ولذا يتعني حيث يدور األَ             :ومنها

اكـرم العـامل     ( و ) حب إكرام العلماء  يست ( االستحباب يف مثل   على   مربينه وبني محل األَ   
استلزامه رفع اليد عن اصالة العموم واصالة العموم اضعف الظهورات           : ووجه ذلك  ) العادل

مر يف  االستحباب فإنه مستوجب لرفع اليد عن ظهور األَ        على   خبالف محله  ،   املنعقدة للكالم 
  .الوجوب وهو ظهور قوي

ـا منوطـة    َأل،   احلـاكم    ه فيها الدليل  فهذا القسم من احكام املخصص يشترك مع      
تأثري  إىل   كم كان مرجعه  ولو مل تثبت تلك األحكام للحا      ،   مبحتوى الدليل وهو متحد فيهما    

الوصف أو احلكم املنوط مبحتواه أو يف عدم حتققه وهو امـر غـري               حتقّق   ليل يف دأسلوب ال 
  .معقول

حيث فصل بني مـوارد      )قده( وبذلك يظهر النظر يف مجلة من كلمات احملقق النائيين        
   :احلكومة والتخصيص يف مجلة من املواضيع السابقة

التعارض بني الدليلني حيث قال بتحققـه يف مـوارد           حتقّق   تفصيله بينهما يف    :منها
  .ـ توضيح ذلكوسيأيت  ـ التخصيص دون احلكومة

  اذانه ا من )١( بعض كلماته يف حبث حجية الظن يظهر من ما  :ومنها
__________________  

  .٧٧ : ٢الحظ أجود التقريرات  )١(
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وشـك يف   ) اكرم العلماء (  لو قال    العام وذلك كما   إىل    يف التخصيص أمكن الرجوع    شك 
 إىل  ولكن اذا شك يف احلكومة مل ميكن الرجوع       . أو ال  ) ال تكرم العامل الفاسق    ( هل قال نه  ا

وكأن مبىن ذلـك أن      ،   أم ال  ) س بعامل العامل الفاسق لي   ( هل قال نه  ا العام كما لو شك يف    
            وال  التمسك بالعام يف مورد احلكومة املشكوكة يكون من قبيل الشبهة املصداقية لنفس العام 

يف الشبهة املصداقية لنفسه اتفاقاًجيوز التمسك بالعام .  
   :وله أمثلة ، ما يكون منوطاً باالسلوب االستعمايل للدليل  : والقسم الثاينـ ٢

عن التخـصيص   يأىب امتناع ختصيص العام حيث يكون لسانه بدرجة من القوة      : منها
ليس ينبغي لك أن تنقض      ( وقوله )١( ) ِإنَّ الظَّن ال يغِني ِمن احلَق شيئًا       ( كما قيل به يف قوله    
من جهة كونه    ألنه   الدليل املخصص  بأسلوب   فان هذا احلكم منوط    )٢( ) اليقني بالشك أبداً  

يكون كاسرا لقوة لسانه فيكون استخدامه يف حتديد العام أمـراً            ،   وب معارضة مع العام   أسل
  .مستهجناً

إمكان كون املخصص عقليا فإن هذا االمكان باعتبار أن العقل إمنـا يـدرك                :ومنها
حيث ان لسانه موافق لواقعه      ـ الدليل املخصص  شأن   كما هو  هو عليه    الواقع بصورته اليت  

  .ـ
فكرة خمالفة من ارتكاز ذهين للمخاطب أو عموم أو          إىل   م نظر املخصص  عد  :ومنها

وجوب اكرام العلمـاء     ( اطالق اال يف حاالت خاصة كان يكون املنفي هو احلكم العام حنو           
زيدال يثبت يف حق ( .  

  خيتص سلوب الصريح أسلوب طبيعي الأن األ : ووجه عدم نظره
__________________  

  .٣٦ / ١٠يونس  )١(
  .٥١ ـ ٥٠ : ١ ج ـ ٤٤٣ : ٥ احلديث ٢٣الباب  ـ أبواب النجاسات ـ الحظ جامع األحاديث )٢(



 ٢٥٧ ............................................................عدم اشتراك احلاكم واملخصص يف بعض اَألحكام  

  .بقصد نفي فكرة خمالفة كما خيتص األسلوب الكنائي بذلك من جهة مصححه البالغي
منـوط  ألنـه    احلـاكم    فيها معه الدليل   ال يشترك    وهذا القسم من أحكام املخصص    

لف عن املخصص يف األسلوب فان أسلوبه أسلوب كنائي غري          خيت احلاكم   والدليل ،   سلوبهأب
  .مباشر

ألن لسانه   ،    اآليب عن التخصيص بلسان احلكومة     جيوز حتديد العام   : ففي املثال األول  
وبذلك أجبنا فيما   . يكون مستهجناً  حىت   شوكة لسان العموم   لسان مسامل للعموم فال يكسر    

مع أن تفسريه بنفـي      ،   حكم امتناين نه   ال ) ال ضرر     (سبق عما قيل من استهجان ختصيص     
  .احلكم الضرري موجب لتخصيصه ال حمالة كما سبق التعرض له

عقلياً ألن اسلوب احلكومة تعبري عن الشيء بغري         احلاكم   ويف املثال الثاين ال جيوز كون     
حد سلب   أو واألعتبار األديب اما اعطاء حد شيء لشيء آخر        ،   اعتبار أديب  ألنه   ما هو عليه  

  .وهذا يغاير كيفية ادراك العقل ، الشيء عن نفسه
نفـي امكـان     ـ يف مبحث االستصحاب   ـ عاظمورمبا يظهر من كلمات بعض األَ     

لكن قد يقال يف دفع ذلك ان الفكرة الذهنية للعقالء كما            ـ أيضاً ـ عقالئياً احلاكم   كون
ري كما قـد يقـال      امر اعتبا  على   حقيقي فكذلك ميكن ان تكون     امر على   ميكن ان تكون  

  .بذلك يف اعتبار االمارات علماً
 إىل  للنظـر مبقتضى مصححه البالغي مقتضياً   احلاكم   يكون الدليل  : ويف املثال الثالث  

  .توضيحه سابقاً تقدم فكرة خمالفة كما
 ،  مزية داللية عامة  على   احلاكم   واملخصص توفر  احلاكم   هذا الفرق بني   على   ويتفرع

   ولوـليل املخالف  اهللا إىل  للنظرمن حيث اقتضاء اسلوبه
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 بأسـلوب   اذا كان  اآلخر    على وألجل ذلك يتقدم أحد العامني من وجه       ـ بنحو غري مباشر  
وهذا خبالف املخصص فانه ال يـستتبع اسـلوبه          ،   مزية اخرى  إىل   احلكومة من غري حاجة   

تـضاه الطبيعـي    املباشر أية مزية داللية وامنا يكون تقدمه رهني وجود مزايا خارجة عن مق            
  .العام فيتقدم مبالك األظهرية على توجب أظهريته

  .احملكومعلى احلاكم  تقدم يف وجه  :اجلهة الثامنة
   :احملكوم وجوها ثالثةعلى احلاكم  تقدم إن يف وجه
 ه  أ من 0 ما ذكره احملقق النائيين والسيد االستاذ       :لالوجه األوال تعـارض بـني    ن 

   :تقريبني بأحد وذلك أصالً واحملكوماحلاكم 
 من عدم معقولية املعارضـة بـني       )١( ما يف كلمات احملقق النائيين ومن وافقه        :األول

غري متعرض لثبـوت ذلـك       ،   تقدير على   واحملكوم من جهة أن احملكوم يثبت حكماً      احلاكم  
  .إثبات ذلك التقدير ونفيه إىل فهو ناظر احلاكم وأما الدليل ، التقدير ونفيه

واحلاكم واحملكوم   ،   ضهما لنقطة واحدة  ان التعارض بني الدليلني فرع تعر      : وتوضيحه
يتعرض لوجـود  مثالً  احلاكم فان،  اآلخر له ال يتعرض ليسا كذلك اذ كل منهما يتعرض ملا      
 حنو القضية احلقيقية   على   يتعرض الثبات احلكم ملوضوعه    املوضوع أو لنفيه وأما احملكوم فهو     

رض فيه لوجود املوضوع يف املورد وعدمه الن القضية احلقيقية يف قـوة             ال تع  وهذا املقدار ،  
وامنا تفيـد ثبـوت    ،  وكما أن القضية الشرطية ال تتعرض لوجود الشرط        ،   القضية الشرطية 

تتعرض لوجود املوضوع وامنا مفادهـا       يقية ال قفكذلك القضية احل   ،   التايل عند ثبوت الشرط   
  .املوضوع حتقّق ثبوت احلكم عند

__________________  
 خـصه باحلكومـة   نه  أ  إال ٥٤٢ : ٢ األصول   ونظريه مصباح  ،   ٥٠٦ ـ ٥٠٥ : ٢الحظ أجود التقريرات     )١(

  .عقد الوضععلٰى 



 ٢٥٩ ...................................................................عدم تعارض احلاكم واحملكوم والنقاش فيه 

 وإالّ  ، قطعاً   إن التعارض بني الدليلني ليس حبسب املراد االستعمايل فيهما         : ويرد عليه 
كما لـو    ،   النايف له بلسان ااز أو الكناية     مل يقع التعارض بني القول املثبت ملعىن مع القول          

ألن كل منـهما     ) زيد أسد  ( و ) زيد جبان  ( أو ) زيد كثري الرماد   ( و ) زيد خبيل  ( قيل
  .حبسب املراد االستعمايل يتعرض ملا ال يتعرض له اآلخر

 ،  ومواحملك احلاكم   وامنا العربة يف التعارض باملراد التفهيمي من الدليلني وهو خمتلف يف          
 ال ان املـراد بـه   اـ مثالً ـ  استعماالًوان كان ينفي ما هو موضوع للمحكوم    احلاكم   فإن

  .نفي نفس احلكم الذي يثبته احملكوم فهما متعارضانتفهيماً 
يف قسم من قسمي احلكومة لدى هؤالء وهو حيـث           ال يتم     هذا ذلك انّ  إىل   يضاف

 يتعرض لنفس ما يثبته احملكوم أو      حينئٍذ   إنهف ،   متعرضاً لعقد احلمل من احملكوم     احلاكم   يكون
  .واضح ينفيه كما هو
 احلـاكم   من ان الـدليل    )قده( ما قد يظهر من بعض كلمات السيد األستاذ         :الثاين

  .شارح للمراد من احملكوم ومبني للمراد منه والشارح ال يعارض املشروح
   :ويرد عليه

احملكـوم ومـسوق     إىل   ناظر احلاكم   نأبإن مبىن إدعاء الشارحية هو االعتقاد         :الًأو
االرتكـاز   إىل   امنا ينظر  احلاكم   وقد سبق عدم متامية هذا الرأي بل أوضحنا ان         ،   للتعرض له 

 وهذا النظر هـو    ،   االرتباط بني احلكم وموضوعه بنحو عام      على   الثابت يف ذهن املخاطب   
  .اطالق وعموم إىل مصحح لسانه الترتيلي دون النظر

ولسانه واما واقعه وحمتـواه      احلاكم    الشارحية امنا هي مسة ألسلوب الدليل      ان  :وثانياً
 ما       فهو كاملخصيقتضيان كون مقام االثبات يف      مجيعاً   ص واقع يف املعارضة مع العام حيث إ

  لدليل العام اوسع من مقام الثبوتا
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  .على خالف املراد التفهيمي للدليل املزبور
 هأ ضحوبذلك يتاساس عدم معارضته مع احملكوم وشـرحه  على  احلاكم تقدمي ال يتم   ن

  .له
ـ  ما ذهب إليه احملقق اخلراساين    ك ـ فسرنا التعارض بالتنايف يف احلجية     لو  :نعم مل  ـ

واحملكوم كسائر موارد اجلمع العريف لكن حجية أحد الدليلني          احلاكم   يكن هناك تعارض بني   
ال يغين عن وجـود     املعىن    الدليلني ذا  لكن عدم التعارض بني   ،   اآلخر   فيهما يف طول حجية   

وجود مثل هذه    على   بل هومتفرع ،   اآلخر    على تفرض تقدمي أحد الدليلني    مثالً   نكتة داللية 
  .النكتة

 إليه مباشرة فهو    مسوق لتحديد احملكوم لكونه ناظراً     احلاكم   أن يقال إن    :الوجه الثاين 
  .وممراده باحملك على قرينة شخصية قد نصبها املتكلم

 احلاكم  الرأي املعروف لدى األصوليني من تقوم احلكومة بنظر        على   وهذا الوجه مبين  
  .غري تامنه ا الدليل احملكوم وقد سبقإىل 

 إىل  ما هو املختار وهو ان اسلوب احلكومة وإن مل يكن مسوقاً للنظـر    :الوجه الثالث 
 ملؤدى الدليل لكنـه نـاظر        خمالف ارتكاز ذهين عام   إىل   أي دليل آخر بل هو ناظر باالصالة      

وبذلك يستبطن حتديد  ،  هذا االرتكاز املخالف   على   حجة ما يكون    نفي إىل   بنحو غري مباشر  
تلـك   علـى    وهذه مزية داللية تستوجب تقدميه     ،    أو اطالقاً  تلك احلجة مىت كانت عموماً    

  .احلجة وحتديدها به
   :بقي هنا امران

مبوجـب   احلـاكم     من األصوليني ان الدليل    قد يوحي كلمات كثري   نه  ا  :ولمر األَ اَأل
 وهذا ال خيلو عـن غلـو       ،   اء وشذوذ تثنبال اس  مطلقاً   احملكوم يوجب تقدمه عليه    إىل   نظره

اسـلوب   على   ما تطرأ ك ـ هذا األسلوب  على   فان هناك مجلة من احلاالت تطرأ      ،   وافراط
  فيها تقدميه ال جيوز ـ التصريح



 ٢٦١ .....................................................................موارد استثناء تقدمي احلاكم على احملكوم   

  : أصالً على معارضه
 حلكم ثابت بالكتاب أو السنة       اذا كان الدليل املتضمن هلذا األسلوب خمالفاً       ما  :فمنها

وان الفواحش رجـل     ،   ومثال ذلك ما روته الغالة من ان الصالة والزكاة واحلج كلها رجل           
فيكـون مـن    غري مباشر أدلة إجياب العبادات وحترمي الفواحش ولو بنحو  إىل   فان ذلك ناظر  

لزوم طرح ما خالف الكتـاب فيجـب         على   ندرج يف ما دل   قبيل اسلوب احلكومة لكنه م    
  .طرحه والغاؤه رأساً

 اللغاء موضوعية العنوان موجباً معارضه على ما اذا كان تقدمي الدليل املزبور      :ومنـها 
 وذلك فيما إذا كانت النسبة بني املدلول التفهيمي للدليلني عموماً          ـ يف ذاك الدليل  املأخوذ  
ه عليه داللة وذلك نظري امتناع ختصيص أحد العامني مـن وجـه             فيمتنع تقدمي  ـ من وجه 

  .خر يف هذه احلالةباآل
مبـا   اآلخر    لبقاء افراد قليلة حتت الدليل     موجباً ما اذا كان تقدمي الدليل املزبور       :ومنها

 فان ذلك من قبيل التخصيص املستهجن ومثال ذلك ما لو ورد           ،   يستهجن معه القاء العموم   
 ا ال مبعونة اإلهلام القليب فانه ليس بعـامل        من كان علمه كسبي   (  أيضاً    وورد . )ءاكرم العلما ( 
(.  

احلكومـة   بأسـلوب    فمن هذه احلاالت وامثاهلا يؤدي التعارض بني الدليل الكـائن         
تاويله اذا كان صاحلاً لـذلك كمـا    إىل أو يؤدي ، الغاء هذا الدليل رأساً   إىل   اآلخر   والدليل

 الكمال ملخالفـة  نفي على  مثالً)١( ) ة جلار املسجد إال يف املسجدال صال ( 9حيمل قوله   
من نفي احلقيقة والصحة يف غري املسجد ؛ للحكم القطعي الثابـت بالكتـاب               األوىل   مفاده

  .والسنة لصحت صالة جار املسجد يف غري املسجد
 نوعية تقبل    هي مزايا  وبذلك يظهر أن هذه املزية ليست اال كسائر املزايا الداللية اليت          

  .االستثناء
__________________  

  .٢ باب ٦٣١٠ح  ١٩٤ : ٥الوسائل  )١(
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ان املزية الداللية للحاكم توجـب       أيضاً   قد يظهر من كلمات االصوليني      :األمر الثاين 
 واملـراد   .من غري ان يكون هناك احتمال اخر يف البني         ،   احملكوم بنحو التحكيم   على   تقدميه

ولذلك مل يطرحـوا فيـه    ،   كالتخصيص فرادي للعام ليد عن الشمول األَ   بالتحكيم هو رفع ا   
 ورمبا كان مبىن هذا الرأي تـصورهم        .احتمال النسخ الذي ذكروه يف تعارض العام واخلاص       

وشرح للمراد بالدليل احملكوم ولكنا اوضحنا فيما سبق ان التفسري           اا تفسري  على   للحكومة
ولسانه واما واقعه فهو واقع املعارضة واملنافاة كالـدليل  م  احلاكوالشرح امنا هو مسة السلوب    

  .املخصص
  إىل بالنسبة تأيت   حباث الواردة بشأن اخلاص والعام    والصحيح ان نفس االحتماالت واألَ    

 .اخلاص وامنا ترتبط مبحتواه املماثل حملتوى احلاكم       بأسلوب   الا ال ترتبط   ،   واحملكوماحلاكم  
يرد فيه احتمـاالت اخـرى غـري     ، عن وقت العمل باحملكوم  أخراً   مت  احلاكم ففيما اذا ورد  
  .التحكيم

وااللتزام  ،   بعد وقت العمل بالعام    احلاكم   النسخ مبالحظة ورود   على   ان حيمل   :منها
كـل   علـى  وتاخري البيان وان مل يكن ممتنعاً  احلاجة   خري البيان عن وقت   أبالتحكيم يستلزم ت  
  .ح خاصمصح إىل حال لكنه حباجة

  . مع ذلكاحلكم الوالئي فيما كان املوضوع مناسباً على ان حيمل  :ومنها
 ( ويؤخذ بالدليل احملكوم كـأن حيمـل قولـه         احلاكم   ان يتصرف يف ظهور     :ومنها

)  عاملـاً  اكـرم  ( ان اكرام العامل الفاسق مرجوح يف امتثال قولـه  على   )الفاسق ليس بعامل  
اكرام العامل الفاسـق     كفاية    هو عدم  لور الدليل األَ  فيؤخذ باطالق هذا الدليل وان كان ظاه      

وقد ذكرنا   ،   ارادة املرجوحية ملصلحة مقتضية لذلك     على   مت القرينة تكنه  ا اال ،   يف االمتثال 
 املصاحل املقتضية لكتمان القرائن كالتقية والـسوق     األصول   دلة من علم  يف مبحث تعارض األَ   

  .غري ذلكالكمال والقاء اخلالف بني الشيعة وإىل 



 ٢٦٣ ...................................................................حكومة ـ ال ضرر ـ على اَألدلة اَألولية 

  .التقية واملداراة وحنومها على ان يؤخذ بالعام ويلغي اخلاص رأساً محالً له  :ومنها
          وااللتزام بالتحكيم من بني سائر االحتماالت غري متعني بل ال بعلـى    ان يكـون   د 

وهذه الضوابط كما قد تنتج التحكيم       ،   هأساس ضوابط النشر والكتمان اليت ذكرناها يف حملّ       
  .ما أوضحناه يف مبحث تعارض االدلة تفصيالً على د تنتج غريه من الوجوهفكذلك ق

هل هو   ـ تفسريه بنفي احلكم الضرري    على    بناء ـ ) ال ضرر  ( يف ان   :املقام الثاين 
  .؟ حكام األولية أو الأدلة اَأل على حاكم

 اقد اتضح مما سبق منا يف البحث عن مفاد احلديث ان يف توجيه تفسري احلديث ـذ                
   :مسلكنياملعىن 

 ما هو املختار وفاقاً للمشهور من ان املراد االستعمايل باحلديث نفـي             :لواملسلك األَ 
 حتمل املكلف للضرر   إىل   لكن املراد التفهيمي به نفي جعل حكم يفضي        خارجاً   الضررحتقّق  

ـ    املسبب   فيكون نفي احلكم مفاداً بلسان الترتيل والكناية حيث نفي        ،   ي سـببه   واريد به نف
  .التشريعي

دلة واضحة لكوا بلسان    سائر األَ  على    )ال ضرر  ( وعلى هذا املسلك يكون حكومة    
املختار يف   على   م له بل هو املقو   ،   الترتيل واملساملة الذي هو القدر املتيقن من موارد احلكومة        

 سـبق   فهو يندرج يف املورد السادس من موارد النفي الترتيلي الـيت           ،   حقيقتها كما عرفت  
  .ذكرها يف اجلهة الثانية

ومن وافقه من أن الـضرر املنفـي         )قده( ما ذهب اليه احملقق النائيين      :املسلك الثاين 
  .عنوان توليدي للحكم الضرري فيكون املقصود بنفي الضرر نفي سببه التوليدي وهو احلكم

__________________  
 ومـصباح  ،   ١٦١ : ٢أجود التقريـرات     ،   ٢١٥ ـ ٢١٤ : الحظ رسالة ال ضرر تقريرات احملقق النائيين       )١(

  .٥٤١ : ٢األصول 
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ادلة االحكام وذلـك الن     على   املعىن   ذا ) ال ضرر  ( حكومة إىل   وقد ذهب هؤالء  
   :قسمني على احلكومة
 إىل  بالنسبة ) ال ربا بني الوالد والولد    (      ك عقد الوضع منه   إىل   ما يكون ناظراً    :لواَأل

  .وفسادهدليل حرمة الربا 
وجـوب االكـرام ال     (     ك ـ وهو احلكم  ـ عقد احلمل  إىل   ما يكون ناظراً    :الثاين

ادلـة االحكـام املثبتـة       إىل   بالنسبة ) ال ضرر  ( و ) ال حرج  (  ودليل . )يثبت لزيد العامل  
للتكاليف من قبيل القسم الثاين الا توجب تصرفاً يف احلكم وتقضي باختصاص االحكـام              

ان الوضوء   ( أو ) ان املتضرر ليس مبكلف    ( لكن ال بلسان   ،   احلرجية أو الضررية  بغري املوارد   
ال جيب  نه  ا وال بلسان  ،   يكون رفعاً ملوضوع تلك األحكام     حىت    )ليس بوضوء  مثالً   الضرري
بل بلـسان ان االحكـام الثابتـة يف         ـ التخصيص إىل   يرجعحىت   ـ راملتضر على   الوضوء

  .حرجيةالشريعة ليست بضررية وال 
وقد سبق ان   . دليل آخر  إىل   ان معيار احلكومة هو النظر     على   وهذا غري تام الن مبناه    

. اوضحنا ان عنصر النظر ال يصلح مناطاً للحكومة لعدم اطراده يف مواردها وعدم مقوميته هلا              
      وامنا مناطه ان يكون لسان الدليل احملد     ته العام   بان ال ينفي ما يثب     د للعام لسان مساملة مع العام

هذا املبىن ال تـصدق      وعلى   .الترتيل والكناية  بأسلوب    بل يفيد ذلك   يثبت ما ينفيه صرحياً    أو
ال  ( كما يف مثـال    ـ حقيقة اآلخر   احلكومة مع تعرض الدليل احملدد لعقد احلمل يف الدليل        

  حينئذٍ احلكم مباشرة فيكون لسانه    على   منصب حينئٍذ   الن النفي  ـ هذا املسلك  على    )ضرر
  .التخصيص شأن لسان املعارضة مع العام كما هو
كان ذلك من قبيل     ) رفع ما ال يعلمون    ( ترتيلياً كما يف   نفياً   نعم إذا كان نفي احلكم    

وهو غري مراد الثانية  ذلك يف اجلهةاحلكومة الظاهرية كما مر  
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  . ألن املراد يف املقام النفي الواقعيهنا
 انتفاء احلكم الضرري حبالة العلم أو اجلهـل يف بعـض            يف وجه حتديد    :التنبيه الرابع 
د بذلكالفروع الفقهية مع ان الضرر املنفي باحلديث غري حمد.  

ال اشكال يف ان الضرر املنفي يف هذا احلديث إمنا يراد به نفس هذه املاهية مـن دون                  
فاظ حيث إـا    ألن ذلك هو معناه املوضوع له كما يف سائر االل          ،   دخالة العلم أو اجلهل به    

 علـى    وليس هناك أية قرينة خاصة تدل      .موضوعة لذوات املعاين ال مقيدة بالعلم وال باجلهل       
 وعليه فال فرق يف نفي احلديث للحكم الضرري بني ان يكون الضرر معلوماً             ،   هذا التحديد 
  .أو جمهوالً

ا نفي  ذلك يف بعض الفروع الفقهية فحددو      مقتضى   لكن رمبا يظن أن املشهور خالفوا     
كما يف نفي اللزوم يف موارد الغنب حيث التزموا          احلكم الضرري تارة بصورة اجلهل بالضرر     

واخرى بصورة العلم كما يف نفي الوجوب الضرري حيـث           ،   بثبوته اذا كان الضرر معلوماً    
  .حكموا ببطالن الوضوء حيث يعلم بكونه مضراً دون ما اذا كان جاهالً

فالبهذين الفرعني من حتقيق األمر يف د:   
  .حتديد خيار الغنب باجلهل بالضرر  :الفرع األول

 ألكثـر فقهـاء العامـة       ان املشهور بني فقهائنا ثبوت الغنب يف املعاملة الغبنية خالفاً         
 قال يف مصادر    . ملا اشتهر يف القوانني املدنية املوضوعة      وخالفاً ،   كاحلنفية والشافعية واحلنابلة  

مذاهبـه    يعرض للغلط يف القيمة اال عن طريق الغنب مث هو يف اكثر            الفقه االسالمي ال   ( احلق
ي بـاحترام  تدليس وهو يف ذلك يضح اذا صحبه تغرير أو إال فاحشا ولو كان    ال يعتد بالغنب  

   ان جتداكثر الشرائع الغربية فقلّ شأن وهذا هو ، االرادة يف سبيل استقرار التعامل
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  .)١( ) ادرةيف حاالت ن إال شريعة تعتد بالغنب
 منهم  كما قيل إن مجعاً    ـ عدم ثبوته بعض قدماء اصحابنا كابن اجلنيد       إىل   وقد ذهب 
  .كصاحيب الكفاية والذخرية املتأخرين د يف ثبوته بعضوترد ـ  أصالًمل يتعرضوا له

ان اللزوم مع الغـنب      بدعوى    )ال ضرر  ( وجوه عمدا قاعدة   إىل   وقد استند املشهور  
ما استدل به لثبوت هـذا       أقوى    وقد عد الشيخ االنصاري هذا الوجه      .اًضرري فيكون منفي  

يشترط يف ثبوته عدم علم املغبون بالقيمة فلو علم بالقيمة فال خيار بل ال              نه  ا وذكر ،   اخليار
  .)٢( الضرر على أقدمنه  الغنب بال خالف وال اشكال

 ( القول بعدم مشول    إىل وحيث إن العلم بالقيمة مساوق مع العلم بالضرر فريجع ذلك         
 فيتجه بذلك االعتراض السابق من ان       اللزوم معلوماً  على   ملا اذا كان ترتب الضرر     ) ال ضرر 

  .)٣( الضرر النفي غري مقيد باجلهل
الن مفاد قول املشهور بالدقة لـيس هـو          أصالً   ال جمال لالعتراض  نه  ا لكن التحقيق 

 م وان ذكروا أوالً   الضرر ألَ  على   ه باالقدام حتديد إىل   وامنا يرجع  ،   حتديد نفي اللزوم بالعلم   
 حينئٍذ  لكنهم عللوا ذلك بكون شرائه     ،   يشترط يف ثبوت اخليار عدم علم املغبون بالضرر       نه  ا

الضرر ال   على   أم يرون عدم مشول احلديث ملورد االقدام       على   مما يدل  ،   الضرر على   اقداماً
  .واضح العلم به كما هو ملورد

كما يصدق مع علم املغبون بكون املعاملة       نه   ال ضرر اعم من العلم به    ال على   واالقدام
  القيمة السوقية للمتاع وهي على ضررية بان يطلع

__________________  
  .١٣٢ : ٢املصدر  )١(
  .٢٣٥ : املكاسب احملرمة )٢(
  .٥٤٤ ـ ٥٤٣ : ٢ األصول ومصباح ، ٢١٥ : الحظ تقريرات احملقق النائيين )٣(



 ٢٦٧ ...................................................................ال يرتبط االقدام علٰى الضرر بصورة العلم  

 ،   بالضرر أو حمـتمالً    كذلك يصدق فيما اذاكان ظاناً     ،   البائع إٰىل   ثمن الذي دفعه   من ال  أقلّ
ملا بعد انشاء الفـسخ وحـصول        حىت   ولكن أوقع املعاملة مبا حيتوي عليه مع اطالق امللكية        

  .وان كان ضررياً حىت البيع الالزم على أقدمنه ا يصدقأيضاً  احلالة ففي هذه ، الندامة
الضرر ال ختتص بصوره العلم بالضرر بل قد تكون آكد يف            على   داماالق إىل   والدواعي

       املزامحة مـع    مثالً   فمن الدواعي  ،    به أو احتماله   صورة عدم العلم به مع االلتفات اليه والظن
  .كما قد يقع يف شراء املتاع يف املزاد العلين الغري

ا كان عنده بعـض     مشاكلة املبيع مع ما عنده حبيث يكون مكمالً له كما اذ            :ومنها
سـواق  وال يباع ذلك مبفـرده يف األَ       اآلخر   اجزاء كتاب ما كالبحار والوسائل دون بعضها      

  .أزيد من القيمة السوقيةنه ا عادة فوجده عند شخص فاشتراه بقيمة يقطع او يظن
بعض املصادر اليت ال     إىل   املتاع كما لو شرع يف حبث حيتاج       إٰىل   الفعلية احلاجة    :ومنها

يف األسواق فيجده عند شخص فيشتريه من غري أن يراعي عدم كون شرائه له بازيـد                تتوفر  
  .من القيمة السوقية

سباب انسانية أو دينية كما لو بيع أمتعة     قصد انتفاع صاحب املتاع وخدمته ألَ       :ومنها
مبال بالتساوي معه يف القيمة السوقية لكـي         شخص حيبه يف املزاد العلين فيزيد يف الثمن غري        

  .غراضمن الدواعي واَألغري ذلك  إىل  ،تكون امتعته مبيعة بأعلى الثمن
تصحيح ثبـوت    إىل   ال حاجة يف دفع االعتراض املزبور عن املشهور       نه  ا وبذلك يظهر 

بـل   ،   اخليار مع االقدام اذ ال وجه لالعتراف باشتراطهم للجهل بالضرر بعد تعليله باالقدام            
  ظاهر هو بعدم العلم كما راطه بعدم االقدام الثبوت اخليار يف ذلك امنا يصحح اشت
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   :لكن قد يشكل كالم املشهور يف هذا التحديد من جهتني
الـضرر احلاصـل     على   اإلقدام حتقّق   من منع  )قده( ما ذكره احملقق االيرواين     :األوىل

الـضرر    على أصل املعاملة وهو ليس اقداماً     إىل   وامنا يكون االقدام بالنسبة    مطلقاً   بلزوم البيع 
  .)١( احلاصل باعتبار اللزوم من قبل الشارع

ما ذكره مجع من احملققني كاحملقق املذكور واحملقق االصفهاين مـن ان             : الثانية   واجلهة
حتديد القاعدة بعدم اإلقدام ختصيص بال خمصص كتحديده بعدم العلم الن جعل اللزوم ولو               

املشهور يف   على   دم متامية االعتراض  ولكن الصحيح ع   )٢( يف حالة االقدام جعل حلكم ضرري     
  .)٣( من احملققني شيء من اجلهتني وفاقاً جلمع آخر

  فهنا  ،   الضرر وعدمه  على    من البحث عن كل من صوريت االقدام       لتوضيح احلال البد
   :امران

 حتقّـق   يف صورة االقدام والكالم فيها يقع تارة يف تنقيح الصغرى مـن             :لومر األَ اَأل
نفي قاعـدة ال     ( من الكربى   الضرر يف حالة العلم به وحنوها واخرى يف حتقيق         على   االقدام

   :فهنا نقطتان ) ضرر للضرر املقدم عليه
االقـدام يف ذلـك هـو ان     حتقّق فتوضيح القول فيها إن مبىن منع : وىل األُ اما النقطة 

كـم عليهـا    ولكن الشارع حي   ،   أصل املعاملة  على   الشخص يف حالة الغنب امنا يقدم بانشائه      
سيسي فيما يتعلق ببقائها أوحكم ت ،  املعاملة وهو الصحة   بأصل   حبكمني حكم إمضائي يرتبط   
   ،وهو اللزوم وعدم حق الفسخ
__________________  

  .٣٠ و ٢٨ : ٢املكاسب  على الحظ تعليقة احملقق االيرواين )١(
  .٣١ : ٢املكاسب  علٰى الحظ املصدر السابق وتعليقة احملقق االصفهاين )٢(
املكاسـب للعالمـة    علـٰى   وتقريرات احملقق النائيين٣٨ : ٢املكاسب  علٰى  الحظ حاشية السيد الطباطبائي    )٣(

  .٢١٨:  ) ال ضرر (  ويف٦٠ : ٢اخلونساري 



 ٢٦٩ ..........................................................................احلكم باللزوم امضائي ال تأسيسي  

يكون الضرر الـالزم   حىت   باملعاملة منشأ   فاللزوم حكم ابتدائي جمعول من قبل الشارع وليس       
  . عليهمن جهته مقدماً
ف يف مورد البحت حيث     إنشاء املكلّ  إىل   يرجع أيضاً    فإن اللزوم  ذا ليس تاماً  ولكن ه 

باالطالق اللحاظي من جهة كون ما انتقل اليه اقل مما انتقل عنه حبـسب               مطلقاً   يكون املنشأ 
 وذلك ألن مفاد بيع املغبون وشرائه يف هذه الصورة هو          ،   القيمة السوقية وعدم كونه كذلك    

 االزمنـة  إىل   بالنسبة مطلقاً    اآلخر الطرف إىل   ثابتة بينه وبني ماله وانتقاهلا    إنشاء قطع العلقة ال   
  .مبا فيها زمان صدور انشاء الفسخ منه احلاصل من الندامةاآلتية 

نفسه باب التخلص من الضرر يف    على   سعته قد سد  على   املعىن   وعليه فهو بانشائه هذا   
 وزان ذلك وزان البيع والصلح احملابـاتيني        صورة الندامة ومل يبق لنفسه خطاً للرجوع فيكون       
  .والوقف وحنوها من املعامالت الضررية الالزمة

  اقـراراً   امضائياً فليس حكم الشارع باللزوم اال كحكمه بالصحة حكماً        : وعلى هذا 
  .مجيع ما حيتوي عليه انشاؤه على للمكلف

 عليه فيمكن تقريرهـا   للضرر املقدم    ) ال ضرر  ( وهي نفي قاعدة   : الثانية   واما اجلهة 
  .وجهنيبأحد 

حتقّـق   إىل   ان املفاد التفهيمي للحديث امنا هو نفي تسبيب الـشارع           :لوالوجه األَ 
 املكلف عليه يف كل تصرف يوجب ضـرراً      على   دون اعمال الوالية   ـ كما سبق  ـ رالضر

  .مرين فرق واضح وبني اَأل.عليه كالوقف واالبراء والصلح احملابايت والبيع يف املقام وحنو ذلك
 إمنا هو من قبيل     نفسه من الضرر وسبب اليه عرفاً      على   وعدم امضاء ما التزمه املكلف    

ماله ولـه    على    الثاين حتديد ملا حيكم به العقالء من ان كل أحد مسلط           ل ألنّ والثاين دون األَ  
  فضالً ،  وبال عوضان يتنازل عنه جماناً
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فاحلكم االمـضائي يف ذلـك       ـ مثالً ـ قيمة منه عن ان يتنازل عنه بعوض يعلم بانه اقل         
  .الضرر عليهإىل  تسبيباً ماله وليس على احترام الرادة املكلف وسلطنته

من هذا القبيـل اقتـضى    هي اقتضى نفي االحكام االمضائية اليت ) ال ضرر ( ولو أن 
 بل مجيع فقهـاء  ذلك ان ينفي صحة املعاملة الغبنية من أصلها مع ان املتسامل عليه بني فقهائنا  

  .وهكذا يف امثاهلا ، املذاهب االسالمية بل يف مجيع القوانني الوضعية صحة ذلك
ما ذكره احملقق االصفهاين من ان مفاد احلديث حكم امتناين وال منة يف               :الوجه الثاين 

ق االيرواين مبنـع     واجيب عنه يف كلمات احملقّ     .)١( وحنوها رفع اللزوم يف حالة العلم بالضرر     
فلرمبا ينـدمون    ،    املنة مقتضية حلفظ العباد عن املضار وان هم أقدموا عليه          انّ بدعوى   ذلك

  .)٢( ويريدون الفسخ فيكون هلم خملص عنه
  صدق ان اجلواب عنه مبا ذكر ضعيف النّ       إال   ملأوهذا الوجه وان مل يكن خيلو عن ت       

مرحلة املعاوضة وحلاظ القيمة     إىل   بلحاظ قصر النظر   مثل هذه املعاملة امنا هو     على    )الضرر( 
 غراض والدواعي فال يصدق عليه هذا العنوان كثرياً ؛ النّ         السوقية واما اذا لوحظ جمموع األَ     

اشترائه بثمن ازيد من القيمة      على   ازيد كما اذا كان داعيه     نفعاً   هذه املعاملة قد تستوجب له    
 للناقص تكـون  حاظ كونه مكمالً بل هفما اشترا  ،   السوقية تكميل املال الناقص املوجود عنده     

 لضرر  وهكذا قد يكون يف شرائه كذلك دفعاً       ،   قيمته له ازيد من الثس الذي اشتراه به بكثري        
كما لو اشتراه من جهة صيانة بعض اجهزته عن الشغل والوقوف الذي يترتب عليـه                اكثر
  أو اشتراه ملعاجلة نفسه مع ندرة ، كثري ضرر

__________________  
  .٥٤ : ٢ظ تعليقة املكاسب له الح )١(
  .٣٠ : ٢تعليقة املكاسب للمحقق املذكور  )٢(



 ٢٧١ ..........................................................عدم ثبوت اخليار يف صورة عدم االقدام علٰى الضرر 

 ،  مؤونة كثرية  إىل   بلد آخر حيتاج   إىل   وجوده يف السوق أو عدم امكان حتصيله اال باملسافرة        
هذه املعاملة   على   نفسه اإلقدام  على   جلب الضرر نه  ا فبمالحظة مثل هذه اجلهات ال يصدق     

  .ه برفع لزوم العقد يف مثل ذلكة عليللمن معىن فال
  .مع الغنب وبذلك كله يظهر صحة قول املشهورمن عدم ثبوت اخليار

  .يف صورة عدم االقدام  :مر الثايناألََ
      التفريق بينها وبني صورة االقدام حيـث        واملقصود من التعرض هلذه الصورة بيان سر 

 رمبـا  ألنه   وذلك ،   هذه الصورة خبالف   ) ال ضرر (      ب يقال ان حكم الشارع فيها غري منفي      
لنفي اللزوم يف حالة االقدام مـن        ) ال ضرر  ( ن البيان الذي ذكرناه يف عدم اقتضاء      أبيتوهم  

ال ينفي   ) ال ضرر  (  و فيكون احلكم به حكماً امضائياً     ،   كون اللزوم مدلوالً الطالق املنشأ    
عن  غافالً   اذا كان املشتري  صورة عدم صدق االقدام كما       إىل    وهذا البيان ينسحب   كمثل ذل 

 بالتساوي أو بان قيمة ما انتقل اليه ازيد مما يبذله من الثمن أو كان               معتقداً القيمة السوقية أو  
فان اطالق املنشأ يتحقـق يف هـذه         ،   اخبار البائع بالقيمة السوقية    على    ومعتمداً مسترسالً
تيجة ذلك بطالن متسك املـشهور      فال ميكن نفي اللزوم فيها هلذه القاعدة ون       ،   أيضاً   الصورة

  .ذه القاعدة الثباا خليار الغنب مطلقاً
يتحقق للمنشأ يف شيء من موارد هذه الصورة اطالق          النه  ا  :وحتقيق احلال يف ذلك   

 ثالثة أقسام  على   تساوي الثمن واملثمن يف القيمة السوقية وعدمها بل هي         إىل   حلاظي بالنسبة 
:  

 بالتقييد اللحاظي وذلـك كمـا اذا كـان          ملنشأ فيه مقيداً  ما يكون ا    :لوالقسم األ 
فان  ،   اخبار البائع بتساوي الثمن واملثمن يف القيمة السوقية        على    ومعتمداً املشتري مسترسالً 

   بشرط مقدر وهو التساوييكون مشروطاً حينئٍذ الشراء
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  .يف القيمة
ان التزامي مـشروط     إىل   ف الشرط ومرجع الشرط    حيكم باخليار من جهة ختلّ     وحينئٍذ

       والزمه تقييد التزامه بتطابق قول البائع       ،   بالتزامك بان املبيع تساوي قيمته هذا املقدار اخلاص
  . )ال ضرر ( قاعدة إىل  حينئٍذمع الواقع وال حاجة يف ثبوت اخليار

ـ      اً ذاتي داً تقي ما يكون املنشأ فيه مقيداً      :القسم الثاين  ب  كما يف الغافل واجلاهل املرك
  .وحنومها

 يف  ملحوظ حال االنشاء ولكن يكون ثابتاً      ان يكون القيد غري    : واملراد بالتقييد الذايت  
  .نفس املنشأ يف مرحلة االرتكاز والالشعور الذهين

ووجه التقييد الذايت يف الغافل وحنوه هو ان املرتكز يف ذهن كل معامل بلحاظ الغرض               
جهة احملاباة عدم كون ما انتقل       على   ت اليت ال تبتين   النوعي العقالئي يف املعامالت واملعاوضا    

  ذاتيـاً  قاًفهذا االرتكاز الذهين يوجب تضي     ،   اليه اقل مالية مبقدار ال يتسامح به مما انتقل عنه         
ـ  بعد حمدودية الرضا الباطين بذلك     ـ  وان كان يف مرحلة الالشعور     أللمنش وحيـث إن    ـ
 ولذا احتج العالمة خليار الغـنب بقولـه       .  باخليار فيحكم ،   ف ليس هو الصورة النوعية    املتخلّ
 إىل وذكر بعض علماء القـانون يف االشـارة        )١( ) ِإالَّ أَن تكُونَ ِتجارةً عن تراضٍ      ( :تعاٰىل  

     م يضحمما يدل  )٢( ون باحترام االرادة يف سبيل استقرار التعامل      موقف النافني خليار الغنب با 
  . يف صورة الغنبانتفاء الرضا الباطينعلى 

  قاعدة إٰىل حاجة وعلى ضوء ذلك يثبت اخليار يف هذه الصورة من غري
__________________  

  .٢٩ / ٤النساء  )١(
  .١٣٣ : ٢مصادر احلق  )٢(



 ٢٧٣ ..........................................................................االطالق الذايت واللحاظي يف املنشأ 

  . )ال ضرر( 
هذا املسلك مجاعة من حمققي فقهائنا كاحملققني النـائيين واالصـفهاين            إىل   وقد ذهب 
  .وااليرواين وغريهم

 مبالحظة اجلو واحمليط أو     ـ ثانوي هذا الوجه امنا يصح إذا مل يكن هناك ارتكاز        اال ان   
 ولـذا   .لويوجب اضمحالل االرتكـاز األَ     ـ التأثر من فتوى الفقهاء أو القانون الوضعي      

يتضمن اشتراط   مطلقاً    يف بعض احناء املعامالت أو     لو فرض عرف خاص   نه  أ  :ذكرنا يف حمله  
فانه يكون هذا املرتكز     ،   تقدير عدم ثبوت اخليار    على    مقدار الزيادة   استرداد ما يساوي   حق

هو احملكم واملتبع يف موردهاخلاص .  
  .باالطالق الذايت مطلقاً ما يكون املنشأ فيه  :القسم الثالث

واالطالق الذايت هو الشمول الذي يتحقق يف الكالم يف حالة عدم التقييد اللحـاظي              
 ويكـون   .ورفضها كما هو احلال يف اإلطالق اللحاظي      خلصوصية   ا والذايت من غري مالحظة   

   :ذلك يف موارد
 علـى   قسمني كما لو وقف داراً     إىل   بانقسام املاهية ئ  عدم مسبوقية ذهن املنش     :منها

 لكن مل يلتفت  مسبوقاً   لو كان    وهكذا ،   اصويل واخباري  إىل   العلماء من غري علم بانقسامهم    
اذ لو حدده كـان      ـ قسام ارتكازاً اَأل بأحد    مع عدم حتديده   هذا التقسيم حال االنشاء   إىل  

  ما يتفق يف مجلة من املعامالت كالوقوف والنذور والوصايا وحنوها          وهذا كثرياً  ـ تقييداً ذاتياً 
يف حدود انشائه لعدم مالحظة القيد ورفضه كمـا يف          أيضاً  ئ  نشيتحري املُ  احلالة   ويف هذه ،  

  . يستفىت فيها الفقيهولذا ، موارد االطالق اللحاظي
أمر قهري ولذا ال يستحـسن وال يـستقبح         نه   ال وهذا االطالق ال يعترب فعالً للمنشأ     

خبالف االطالق اللحاظي كما ان التقابل بينه وبني التقييد اللحاظي تقابل السلب واالجيـاب       
   االطالق والتقييد اللحاظيني منبينما التقابل بني
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  .قبيل تقابل العدم وامللكة
بالشمول يف موارد االطالق الذايت امنا هو القانون فان مل يكن هناك مانع              احلاكم    ان مث

  .منه فيحكم القانون بالشمول واال فال حيكم بذلك
الن احلكم باللزوم مـن قبـل        ) ال ضرر  ( وهذا االطالق يف املقام ملغى حبكم قاعدة      

فهنا يـصح    ،   بالنسبة اليه ئ  منش من غري صدق اقدام لل      ابتدائياً يكون حكماً  حينئٍذ   الشارع
  .التمسك بالقاعدة

   :وهنا جهتان حتسن االشارة اليهما
من دون   ) ال ضرر  ( ان وجه متسك مجاعة من الفقهاء السابقني بقاعدة        : األوٰىل   اجلهة

 أو عدم االكتفاء ببيان حمدودية التراضي      ـ كالشيخ يف اخلالف   ـ الشرط الضمين  إٰىل   اشارة
 يف الشرط الضمين املذكور     أنّ هو ـ مة يف التذكرة  كالعال ـ  )لشرط الضمين ا إٰىل   املشري( 

فيمن عاش يف جمتمع ال يرى البيع االّ نوع مغالبة متأثراً بفتاوى مـن ال                خصوصاً   نوع خفاء 
ان بعض املسلمني رمبا تأثروا بـالقوانني        سيما   ال ـ كاكثر فقهاء العامة   ـ يرى خيار الغنب  

 وقد قيل ان بعض فقهاء الشام قد تأثروا بالفقـه           .ال بذلك ارتكازه االول   البشرية السابقة فز  
 األوىل  والعادات الرومية وبعض فقهاء الشرق تأثروا بالتشريع والتقاليد االيرانية ولذلك كان          

  . تشريعي ال بتخلف الشرط الضميناليت هي نص ) ال ضرر ( االستدالل بقاعدة
ثبوت اخليـار يف     على   االعاظم ثبوت حكم عقالئي   قد ادعى بعض    نه  ا : الثانية   اجلهة
 علـى   فيكون ذلك هو الدليل    ـ  عن التمسك باالرتكاز املوجب للتقييد     بدالً ـ حالة الغنب 

  .اخليار من جهة عدم الردع عنه
  .مل يثبت حكم عقالئي كذلك أصالًنه ا لكن احلق



 ٢٧٥ .......................................................................حتديد الوضوء الضرري بالعلم بالضرر  

  .حتديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضررياً  :الفرع الثاين
يشترط يف جريان ادلة نفي الضرر علـم        نه  أ ل بعض احملققني عن الشيخ االنصاري     نق

صحة الوضـوء    على   وقد ذكر السيد االستاذ تسامل الفقهاء      )١( ف بكون الوضوء ضررياً   املكلَّ
ينفي جعل احلكم     يتجه االعتراض السابق من ان دليل نفي الضرر        وحينئٍذ )٢( يف حالة اجلهل  

ذلك  على   تسامل الفقهاء  دعوى    كما أن  . أو جمهوالً   كان الضرر معلوماً   سواء مطلقاً   الضرري
خرون أوأما املت  ،   غري معنونة يف الكتب الفقهية للقدماء والطبقة الوسطى        املسألة   غري تامة ألن  

 وصـحته  مطلقـاً    بطالن الوضوء  : يف كلمام فلهم فيها اقوال ثالثة      املسألة   الذين طرحت 
  فيبطل الوضوء وبني مـا اذا كـان جمهـوالً           اذا كان الضرر معلوماً    والتفصيل بني ما  مطلقاً  
  .فيصح

 يف الكـالم  بالغاً تفصيالً وجهاا يوجب املسألة ويالحظ أن استيعاب البحث يف هذه  
ا نتعـرض   ولكن ـ امنا حمله موضعها من علم الفقه     و ـ خارج عن حدود هذا البحث     وهو

   :ثةثال مورلبعض ما يرتبط باملقام يف ضمن اُ
حنتـاج   حىت   نيهل هناك اطالق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل الضرري        نه  ا  :احدها

ليقـع البحـث يف      ) ال ضرر  ( التمسك حبديث إىل   مطلقاً   إلثبات بطالنه يف حالة العلم أو     
  ؟ فيبطالن من هذه اجلهة أصالً دلةال اطالق يف اَألنه ا أو ، حدود مقتضاه
 أو ال يقتـضي     مطلقـاً  ضي بطالما يف حالة العلم أو     هل يقت  ) ال ضرر  ( ان  :ثانيها

  ؟ أصالً ذلك
  ر احملرم هل متنع عنان حرمة االضرار بالنفس يف مورد الضر  :ثالثها

__________________  
  .٢١٥ : رسالة ال ضرر تقريرات احملقق النائيين )١(
  .٥٤٤ : ٢ األصول مصباح )٢(
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 وذلك مع فرض وجـود اطـالق قـاضٍ        ؟ أم ال أو يف صورة العلم      مطلقاً   احلكم بصحتهما 
   :فهنا أحباث ثالثة ، بالصحة

الـواردة يف    اآليـة    فعمدة االدلة الواردة يف الوضوء والغسل هي        :لواما البحث األَ  
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمـتم ِإلَـى الـصالِة     ( : تعاىل تشريعهما يف سورة املائدة وهي قوله   

وا وجوهكُم وأَيِديكُم ِإلَى املَراِفِق وامسحوا ِبرُءوِسكُم وأَرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن وِإن كُنتم            فَاغِْسلُ
 جنبا فَاطَّهروا وِإن كُنتم مرضٰى أَو علَٰى سفٍَر أَو جاَء أَحد منكُم من الْغاِئِط أَو المستم النـساءَ                 
فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صِعيدا طَيبا فَامسحوا ِبوجوِهكُم وأَيِديكُم منه مـا يِريـد اُهللا ِليجعـلَ               

  .)١( ) علَيكُم من حرٍج ولَِٰكن يِريد ِليطَهركُم وِليِتم ِنعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
يقتضي صحة الوضوء والغسل يف حالة الـضرر بـل           اآلية   ال اطالق يف  نه  ا اهروالظ

فاـا مـن     اآليـة    وال بد يف توضيح ذلك من تفسري      ،   احلالة   الظاهر منها بطالما يف هذه    
ضوء  على   ويتضح معناها  ،   مشكالت آيات القرآن الكرمي وقد اختلفت يف تفسريها االنظار        

   :جهتني
تقـسيم املكلـف     إىل   ناظرة )٢( )قده( ما تنبه له صاحب اجلواهر    ك اآلية   إن  :وىلاُأل

   :قسمني إىل احملدث
  .الصالة إىل من قام من النوم  :لواَأل

  .كرب يف حالة اليقظةمن صدر منه احلدث االصغر أو اَأل  :الثاين
  فان املراد )٣( ) ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالِة ( ل بقولهووقد تعرض للقسم اَأل

__________________  
  .٦ / ٥ املائدة )١(
  . ط النجف٥١ : ١ )٢(
  .٦ / ٥ة املائد )٣(
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 تعاىل بالوضوء من مل يكن جنبـاً       فأمر )١( بذلك القيام من النوم كما جاء يف موثقة ابن بكري         
نه  ال  دون الغسل  م مفصالً  وامنا ذكر الوضوء والتيم    باالحتالم كما امر بالغسل من كان جنباً      

 مث ذكر   .اجلنابة وذلك خبالف الوضوء والتيمم     عندهم فإم كانوا يغتسلون من    فاً   معرو كان
  .حالة املرض والسفر وامر فيهما بالتيمم
  إىل مـشرياً  )٢( ) أَو جاَء أَحد منكُم من الْغـاِئطِ       (  :وقد تعرض للقسم الثاين بقوله    

والتعبري املذكور كناية عن     ،    املنخفض فان الغائط هو املكان   ،   األوىل   صغر باجلملة احلدث األَ 
واىل احلدث   ،   التخلي حيث كان املتعارف لدى العرب ان يرتادوا املكان املنخفض عند ذلك           

  .نه املقصود مبالمسة النساءإف الثانية كرب باجلملةاَأل
 فيهـا بتـصور ان   يتوهم هذا التقسيم يندفع التكرار الذي قد إىل   اآلية ومبالحظة نظر 

  .من ال عذر له يف عدم استعمال املاء ومن له عذر إىل تقسيم احملدث إىل منا تتعرضااآلية 
هـذا   يف   وقد اشـري   ) فَاطَّهروا ـ قوله إىل   ـ ِإذَا قُمتم  ( ل بقوله ووقد تعرض لألَ  

دث واىل احمل  )٣( ) ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالةِ    (  :بقوله مطلقاً   دث باحلدث االصغر  حاملُ إىل   القسم
  .)٤( ) وِإن كُنتم جنبا (  :باحلدث االكرب بقوله

هو  حينئٍذ   وذكر ان احلكم   )٥( ) وِإن كُنتم مرضىٰ   (  :وقد تعرض للقسم الثاين بقوله    
  .التيمم

__________________  
  .٣٤٩  :٢ ج ١ط  ـ ٢٨ احلدبث ـ ١ الباب ـ كتاب الطهارة ـ جامع األحادبث )١(
  .٦ / ٥املائدة  )٢(
  .٦ / ٥املائدة  )٣(
  .٦ / ٥املائدة  )٤(
  .٦ / ٥املائدة  )٥(
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   :يشكل فعلى هذا التصور
حالة فقدان للمـاء  نه ا ن ذكر السفر باعتبارَأل ) سفر على    (بانه ال وجه لذكر     :الًأو

 يف مقابل عدم وجدان املـاء      ذكر السفر  مقتضى   بل )١( ) لَم تِجدوا ماءً   (  :فيغين عنه قوله  
ان جيعل   إال    ،  جلواز التيمم بنفسه وال ينبغي الشك يف عدم كونه كذلك          هو كونه موضوعاً  
ان يكون عدم الوجدان نتيجة له وهـو         على    وتوطئة لذكر عدم الوجدان    اًذكر السفر متهيد  
  .خالف الظاهر
صغر من التخلي ومالمسة النساء يف      ال وجه لذكر بعض حاالت احلدث األَ      نه  ا  :وثانياً

فان التخلي يندرج    ،   ل منها والن ذلك مذكور بنحو اعم يف القسم األَ        اآلية   م الثاين من  القس
وِإن  ( احلدث األصغر ومالمسة النساء يندرج حتت      إىل   مشرينه   ال  )الصالة إىل   القيام ( حتت

بل يكفي ذكر االعذار اليت      ،   فال موجب لذكرمها يف هذا القسم باخلصوص       )٢( ) كُنتم جنبا 
وان كنتم مرضى أومل     ( فكان املناسب ان يقال يف الشق الثاين       ،   ز بني القسمني  ي نقطة متي  ه

  . )جتدوا ماًء فتيمموا
امنا تتعرض للتقسيم    اآلية   لكن ال يتجه االشكال يف شيء من اجلهتني ملا اوضحناه من          

  .ذاك النحو ال يرد شيء من االشكالني وعلى  ،آخر دون النحو املذكور بنحو
ل وهو من قام من النوم للصالة       وامنا يرتبط بالقسم األَ    ) سفر على    (فالن  : االول اما

 ( فإن )٣( ) أَو جاَء أَحد منكُم    (  :وعدم وجدان املاء امنا يرتبط بالقسم الثاين املذكور بقوله        
  يف هذه ) أو ( مدخول علٰى عطف )٤( ) فَلَم تِجدوا

__________________  
  .٦ / ٥دة املائ )١(
  .٦ / ٥املائدة  )٢(
  .٦ / ٥املائدة  )٣(
  .٦ / ٥املائدة  )٤(



 ٢٧٩ .............................................................................شرط الوضوء والغسل يف اآلية  

  .فال تكرار )١( ) وِإن كُنتم مرضٰى (  :يف قوله األوىل اجلملة الشرطية على اجلملة ال
كما ان املراد بكـوم   ، الصالة هو القيام من النوم   إىل   فالن املراد بالقيام    :واما الثاين 

  .مالمسة النساء حتالم فال يشمل ذلك حدث التخلي أو هو االجنباً
يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ        ( : تعاىل   يف تأليفها ومعناها قوله    اآلية   ونظري هذه 

            غٰى تتِبيٍل حاِبِري سا ِإالَّ عبنال جقُولُونَ وا توا ملَمعٰى تتٰى حكَارس مأَنتٰى    وضرم مِإن كُنتِسلُوا وت
أَو علَٰى سفٍَر أَو جاَء أَحد منكُم من الْغاِئِط أَو المستم النساَء فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صـِعيدا                  

  .)٢( ) طَيبا
هو  )٣( ) ارٰىوأَنتم سكَ  ( الن املراد بقوله   أيضاً   النوم إىل   فان القسم االول منها ناظر    

  .)٤( السكر من النوم كما يف بعض الروايات الصحيحة
ل حتديد توجه األمر بالوضـوء والغـسل        ومن القسم األَ   اآلية   ان مفاد  : الثانية   اجلهة

ووجدان املاء فينتج ذلك فـسادمها يف حالـة          ،   بشرطني مها عدم التضرر من استعمال املاء      
   :مورويظهر ذلك مبالحظة اُ ، الضرر

 على  بالتيمم ملن كان مريضاً أو     ان ما جاء يف اية هذا القسم منها من األمر           :لواَأل
بان يكون جمرد املـرض والـسفر    ، سفر ال يقصد به موضوعية هذين العنوانني جلواز التيمم     

  يتوفر سفراً أو ،   ينفعه ذلك   ال يضره استعمال املاء أو     موضوعاً لكفاية التيمم ولو كان مرضاً     
   بل ذكر املرض.املاء بكثرةفيه 

__________________  
  .٦ / ٥املائدة  )١(
  .٤٣ / ٤النساء  )٢(
  .٤٣ / ٤النساء  )٣(
  .٣٧٠ / ١كصحيحة زرارة الحظ تفسري الربهان  )٤(
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 كما ان   .إمنا هو لكونه عادة حالة تضرر باستعمال املاء فيكون كناية عن التضرر باالستعمال            
ار ان السفر يف تلك االزمنة يف مثل اجلزيرة العربية كان حالة فقدان             ذكر السفر امنا هو باعتب    

  .)١( وال موضوعية له كما ترهم بعض املفسرين املعىن كناية عن هذا للماء عادة فهو
مر بالوضوء والغسل   حبسب صدرها وان كان يقتضي عموم األَ       اآلية   ان ظاهر   :الثاين

وِإن  ( تحدد مبقتضى قوله يف اية القسم األول منـها        ينه  ا اال ،   حلالة التضرر باستعمال املاء   
 الن التفصيل قاطع للشركة وبذلك يكون عدم الضرر قيـداً          )٢( ) كُنتم مرضٰى أَو علَٰى سفَرٍ    

  .يف موضوع األمر بالوضوء والغسلمأخوذاً 
 مي لتحقق  بل هو امر مقد     نفسياً ليس امراً  اآلية   مر بالوضوء والغسل يف   ان األَ   :الثالث

أما بانفسهما طهور أو لكوما حمصلني       على   اما ،   به الذي هو الصالة مع الطهارة     املأمور  
ومـا   )٣( ) فَاطَّهروا (  :ما يشري اليه التعبري عن الغسل بقوله       على   للطهارة كما هو االظهر   

  .)٤( ) ولَِٰكن يِريد ِليطَهركُم ( جاء يف ذيلها
يعين فـسادمها يف     مر بالوضوء والغسل حبالة عدم الضرر     يد األَ وعلى ضوء هذا فتحد   

أو قل   ـ هو الصالة مع الطهارة   و ـ به املأمور   يقتضي عدم وفائهما بتحقق   نه  ال احلالة   هذه
  .عدم وفائهما بتحقق شرطه وهو الطهارة

 وان كان هو غسل اجلنابة لكن جيري ذلـك يف          اآلية   ويالحظ ان الغسل املذكور يف    
   ،غسال بلحاظ احتاد هذا الغسل وغريه يف احلكماألسائر 

__________________  
  .١٢٩  و١٢٨ و ١١٨ : ٥كصاحب املنار يف تفسري املنار  )١(
  .٤٣ / ٤النساء  )٢(
  .٦ / ٥املائدة  )٣(
  .٦ / ٥املائدة  )٤(



 ٢٨١ .....................................................................مشول األمر بالتيمم للمريض مطلقاً   عدم 

  .ولذا ورد ان غسل احليض واجلنابة واحد
  .نييل يف حالة كوما ضررفساد الوضوء والغساآلية  مقتضى وهكذا يظهر أن

القول بأن املراد بعدم وجدان      على   مبناه املعىن   هذا على    اآلية وهناك تقرير آخر لداللة   
ان التعبري بعدم وجدان املاء يف حالة        : فيقال ميسر ما يعم كونه مضراً أو غري      هو اآلية   املاء يف 
ومقتضى ذلك عدم صحة  ،  اً  شرع احلالة   ان وجود املاء كأن مل يكن يف هذه        على   يدل الضرر

  .الوضوء والغسل به فيها
 لكن املبىن املذكور ضيف الن اطالق عام الوجدان يف مورد املرض غري مناسب عرفاً             

 هـو   واجد للماء كما   غرينه  ا ضفة النهر  على   ملريض يضره استعمال املاء وهو     مثالً   فال يقال 
  .واضح

  : التقرير الذي ذكرناه بوجوه على هذا وقد يعترض
وِإن كُنتم مرضٰى أَو علَٰى سفٍَر أَو جاَء أَحـد           (  :ان ظاهراآلية ان قوله     :لوالوجه األَ 

مجلة واحدة مـستقلة   )١( ) منكُم من الْغاِئِط أَو المستم النساَء فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صِعيدا    
بعدم وجدان   أيضاً   تراط االمر بالتيمم يف املريض واملسافر     وعليه يكون مفادها اش    ،   عما قبلها 

  . للماء جيب عليه الوضوء والغسل فلو كان املريض واجداً.املاء
اـدور واـروح ومـا       ( ففي اخلالف  ،   ذلك بعض علماء العامة    إىل   وقد ذهب 

ء االّ  به مرض خموف جيوز له التيمم مع وجود املاء وهو قـول مجيـع الفقهـا                ممن   اشبههما
   فاما قاال جيب عليهما استعمالاًطاووساً ومالك

__________________  
  .٦ / ٥املائدة  )١(
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  .)١( ) املاء
ال يتيمم املريض وال غـري املـريض اذا      نه  ا ويف بداية اتهد البن رشد نقل عن عطاء       

  .)٢( وجد املاء
املريض واملـسافر   إٰىل يعود )٣( ) لَم تِجدوا مـاءً  ( يف وجهه ان الضمري يف   وقد ذكر 

  .ايضاً
املريض وان اصابه مـا   على تعني الغسل على   ويؤيد ذلك عدة روايات من طرقنا تدل      

  .اصابه
 عبد اهللا   عن أيب  مجيعاً   ما رواه سليمان بن خالد وأبو بصري وعبداهللا بن سليمان           :منها

ه عنت مـن    سئل عن رجل كان يف أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيب            نه  ا  (7
 شـديد   كان وجعاً ه  أن وذكر :  قال .يغتسل وان اصابه ما اصابه     :  قال ؟ الغسل كيف يصنع  

فدعوت الغلمة   ،   وكانت ليلة شديدة الريح باردة     ،   الوجع فاصابته جنابة وهو يف مكان بارد      
 فحملوين ووضعوين  ،    فقلت ليس بد   .خناف عليك  : فقالوا ،   هلم امحلوين فاغسلوين   : فقلت
  .)٤( )  املاء فغسلوينخشبات مث صبوا عليعلى 

  .)٥( بن مسلم حممد وحنوها صحيحة
  .ال ميكن االلتزام بالوجه املذكورنه ا  :هذا االعتراض على لكن يرد

 كما هو خمالف    ،   نه خمالف المجاع املسلمني وال يعتد خبالف من ذكرنا        فَأل  :الًاما أو
   الوضوء والغسلعدم تعني على للروايات الكثرية اليت دلت

__________________  
  .١٠٠ مسألة ١٥١ : ١اخلالف  )١(
  . ه ١٤٠١ ط ٦٦ : ١بداية اتهد  )٢(
  .٦ / ٥ املائدة )٣(
 و  ٥٠ ـ  ص ٣٢٦٢ / ١٨ح   / ٣ ج ٧الحظ جامع األحادبث كتاب الطهارة أبواب التيمم الباب         ) ٥ ـ ٤(

  .٥١ ص ٣٢٦٣ / ١٩



 ٢٨٣ ..............................................................سقوط األمر بالوضوء للمريض رخصة ال عزمية  

   :ك الروايات من جهتنيتل على وهي مقدمة ، يف حال املرض
  .تواتر هذه الروايات  :إحدامها

قد روى بعضها املتأخرون من رواة اصحابنا عمن بعد الـصادق           نه  ا  :واجلهة االخرى 
 يف الرجـل    7بن أيب نصر البزنطي عن الرضا        حممد   كما رواه أمحد بن    ،   ئمة من األَ  7

ال يغتـسل    (  :قـال .  الربد نفسه من  على   تصيبه اجلنابة وبه قروح وجروح أو يكون خياف       
من رواتنا من اصـحاب      املتأخرين   وقد اوضحنا يف حبث تعارض االدلة وغريه أن        )١( ) يتيمم

  إىل ألفوا جوامع حديثية كانوا ينظرون يف أسئلتهم لإلمام املتاخر         ممن   8الكاظم والرضا   
منا مـن   ومقا ،   تلك الروايات  على    فهي حاكمة  8ما روي عن االمام الباقر والصادق       

  .هذا القبيل
إذ لو اراد ذلك مل تكن حاجـة        أيضاً   اآلية   من ظاهراً   ليس املعىن   فالن هذا  : ثانياً   وأما

فَلَم تِجـدوا    ( بل مل يكن وجه لذكر املرض والسفر وما بعدمها حيث كان يكفي أن يقول             
  .)٢( ) ماًء فَتيمموا صِعيدا طَيبا

 الًمر بالوضوء والغسل أو   لتيمم يف حالة املرض والسفر بعد األَ      مر با ان األَ   :الوجه الثاين 
بنحو عام ليس مفاده عرفاً اال عدم لزوم الوضوء والغسل يف حـصول الطهـارة ال عـدم                  

 عذار كاالضـطرار  من األَ  د احلكم االلزامي بعذر   مىت حد نه  ا فيه والسر ،   كفايتهما يف ذلك  
 غري مباشر كما إذا كـان        أو حتديداً   مباشراً ديداً كان التحديد حت   اًسواء ـ واحلرج وحنومها 

 انتفاء االلـزام يف     فان املنساق عرفاً   ـ ما يف املقام  ـ ك   للشركة بنكتة كون التفصيل قاطعاً   
  ، أصالً فيقتضي عدم صحته واجزائه،  احلالة ال عدم مطلوبية الشيء يف هذه حالة العذر

__________________  
 ص  ٣٢٥٨ / ١٤عن ايب احلسن الرضا      ،   ٣٢٥٧ / ١٣ عبد اهللا     عن أيب  ١٣وضع ح   املصدر السابق نفس امل    )١(

٤٩.  
  .٦ / ٥املائدة  )٢(
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فانـه   )  فاقرأ صحيفة من القرآن    احفظ خطبة من ج البالغة وان كان عسراً       (  مثالً   فلو قيل 
  .ضحال يستفاد منه اال عدم االلزام حبفظ اخلطبة يف صورة تعسره ال عدم اجزائه كما هو وا

 خذا موضوعني للحكم الثاين   واملقام من هذا القبيل الن املرض وعدم الوجدان اللذين اُ         
من الوضوء   ـ لوما مها من االعذار لعدم االتيان مبتعلق االمر األَ        إن ـ مر بالتيمم وهو األَ  ـ

  .اجزاء الطهارة املائية ملن يضره املاء اآلية وعليه فيستفاد من ـ والغسل
ان ما ذكر امنا يتم فيما اذا كان موضوع احلكم الثاين عنوان احلرج             :  ذلك على   ويرد

 ر أثره املطلوب يف حالة العذر     ل يؤثّ ومر األَ والعسر وحنومها فيستظهر من الكالم ان متعلق األَ       
جيـب عليـك     ( ولذا لو قال الطبيب للمريض     ،   وعنوان الضرر ليس من هذا القبيل عرفاً      ،  

وان كان يضرك ذلك فاستعمل العالج       ،   كل يوم مقدار كيلومتر   الستعادة نشاطك ان متشي     
وكـذا يف    .فانه ال يقتضي ان املشي ينفعه يف استعادة نشاطه من حالة تضرره بـه              ) اخلاص

ثر النفسي املطلوب من الطهارة املائية ال حيصل ـا يف حالـة             املقام فمن اجلائز ان يكون األَ     
  .املرض والتضرر أصالً
مبالحظة أن استعماله للماء     اآلية   ال يبعد ان يكون ذكر املريض يف      نه  ا : الوجه الثالث 
   وكذلك يكون ذكر املسافر باعتبار كون حتصيل املاء بالنسبة اليـه            ،    به حرج عليه ال مضر

  .وعليه فاملقصود بذلك إخراج حالة احلرج يف استعمال املاء أو يف الوصول اليه ، حرجياً
ما يِريد اُهللا ِليجعلَ علَيكُم من حـرٍج     (  يف التيمم بقوله   ويشهد لذلك تعليل الترخيص   

كُملَيع هتمِنع ِتمِليو كُمرطَهِلي ِريدلَِٰكن ي١( ) و(.  
__________________  

  .٦ / ٥املائدة  )١(



 ٢٨٥ ..............................................................االستحباب النفسي ال يصحح الوضوء الضرري   

وء والغسل  مر بالوض أن حتديد األَ   إىل    مضافاً  ،  البحث مبحلّ اآلية   وعلى هذا فال ترتبط   
ن حتديد احلكم مبثلهما ال يعين اال حمدودية االلزام         َأل حينئٍذ   بعدم احلرج ال يعين عدم صحتهما     
  .دون عدم صحة العمل كما تقدم

   :ويرد عليه
ان كون املرض كناية عن احلرج يف اسـتعمال املـاء خـالف املتعـارف يف                  :الًأو

  . الضررفان املعهود فيها ان يكىن به عن ، االستعماالت
جعـل   بأصل   الن ذلك مرتبط  ،   اآلية   ذلك بذيل  على   ال وجه لالستشهاد  نه  ا  :وثانياً

 فاملقصود بـه ان اهللا     ـ ما تنبه له بعض املفسرين    ك ـ الطهارات الثالث ال خبصوص التيمم    
  .مل يأمر ا لكي حيرج عباده ويشق عليهم وامنا امر ا لتطهريهمتعاىل 

عدم وجوب الوضـوء   على الشريفة تدل اآلية لو سلمنا انَّنه ا ان يقال   :الوجه الرابع 
 يترتب  يكفي يف مشروعيتهما إطالق ادلة استحباما وحينئذٍ      نه  ا والغسل يف حال املرض اال    

  .)١( عليهما أثرمها وهو الطهارة من احلدث
   :ويرد عليه

ـ   على   مل يقم دليل  نه  ا  :الًأو دا الوضـوء  االستحباب النفسي للوضوء والغسل فيما ع
  .ما أوضحناه يف علم الفقه على .التجديدي والوضوء املشروع للحائض

 إىل  استحباما النفسي فال اطالق له بالنـسبة       على   لو فرض وجود الدليل   نه  ا  :وثانياً
 ما امنا هو يف احلصة اليت يكون واجداً فيهـا لـشرط                 من يضر ه املاء فان االمر االستحبايب

  .الوجوب ال مطلقاً
__________________  
  .٥٥٢ : ٢ األصول الحظ مصباح )١(
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جمرد حتديد وجوما بعـدم      اآلية   املستفاد من  لو كان    ان ما ذكر امنا يتم فيما       :وثالثاً
املستفاد منها حتديدمها مبا أما شرطان للصالة أو حمـصالن ملـا هـو          لو كان    واما. الضرر
  .الفساد عند فقدان احلد املذكور على يالًتكون دل حينئٍذ فاا ـ من الطهارة ـ شرطها

. من يضره املاء   إىل   ال اطالق لدليل مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة      نه  ا وبذلك ظهر 
يبحث عن أن املستفاد منها عام للجاهـل   حىت  )فيهما ال ضرر  ( فال حمل للبحث عن اجراء    
  .بالضرر أو خمتص بالعامل به

من  إىل طالق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبةلو فرض ا نه  أ يف  :البحث الثـاين  
العـامل   إىل   أو بالنـسبة   مطلقـاً    فسادمها ) ال ضرر  ( كان يضره استعمال املاء فهل يقتضي     

  ؟ بكوما ضرريني فحسب أو ال يقتضي ذلك أصال
الصحيح مـن    على   ان الوضوء والغسل   : وتوضيح ذلك . والصحيح هو الوجه األخري   

 لترتب الطهارة احلدثية    حيث إن كال منهما جعل يف مورده موضوعاً        ،   حكامموضوعات األَ 
  . للحكم بالطهارة اخلبثيةكما قد جعل غسل البدن باملاء موضوعاً

الن جمرد احلكم بترتب الطهـارة       ) ال ضرر  ( وعليه فال ميكن نفي صحتهما بقاعدة     
غسل  على   ب الطهارة اخلبثية  كما مل يكن احلكم بترت     ،   الضررإىل   تسبيباً   احلدثية عليهما ليس  

 نعم  .فان املقامني من واد واحد     ،   الضرر وان كان استعمال املاء مضراً     إىل   تسبيباً   املاء بالبدن 
 قصد القربة  على    يتوقّف استعمال املاء ال   على   بينهما فرق من جهة ان ترتب الطهارة اخلبثية       

  .صد القربةاستعماله يف الوضوء والغسل مشروط بق على وترتب الطهارة، 
 علـى    يتوقّف قصد القربة بالوضوء والغسل ال     حتقّق   لكن هذا الفرق ليس بفارق الن     

  مر الغرييمر االستحبايب أو اَألمن اَأل ـ وجود أمر مولوي ما



 ٢٨٧ ......................................................................جريان ال ضرر لنفي الوجوب والغريي  

  املتأخرين مر الغريي خالفاً ملا هو املشهور بني      الصحيح من امكان التقرب بامتثال األَ      على   بناء
 اذ قوام عباديـة     .لفقدان قصد القربة   موجباً   مر النفسي ذه القاعدة   َأليكون انتفاء ا  حىت   ـ

قصد التوصل   املعىن   هذا حتقّق   ويكفي يف  ،   اهللا تبارك وتعاىل   إىل   العمل باضافتها اضافة تذللية   
 وهـي  ـ اليت هي حمبوبة لدى الشارع املقدس      ـ الغاية املترتبة عليهما   إىل   بالوضوء والغسل 

أن يقـصد    أيضاً   كما يكفي  ،   وأما بقية الغايات فهي يف طوهلا      ،   لطهارةاملختار نفس ا  على  
  .تلك الغايات الطولية كإباحة الدخول يف الصالة والطواف إىل التوصل

لسقوط االستحباب النفسي يف مورد ثبوته       ) ال ضرر  ( ذلك ان يف اقتضاء    إىل   يضاف
  .تأمالً

 ارتفـاع  الًيوجب أونه أ مبعىن  مباشرحنو غري    على   نعم مقتضاه انتفاء وجوما الغريي    
ـ       ـ وهي الصالة مع الطهارة املائية     ـ  املقدمة وجوب ذي  راًفيما مل يكن الـشخص متطه 

املـشهور ال    على   اذ ،   فبذلك ينتفي الوجوب املقدمي الغريي     ،    له وكان استعمال املاء مضراً   
م وجوب الـصالة مـع   ونتيجة ذلك عد ، مع بقاء وجوب ذيها    املقدمة   ميكن انتفاء وجوب  

قد حصلت الطهـارة املائيـة      نه  ا ف ولكن اذا توضأ فحيث    الطهارة املائية ما مل يتوضأ املكلّ     
  .الضررإىل  تسبيباً  حينئٍذاذ ليس اجياا ، فيجب عليه الصالة مع الطهارة املائية

مع غـض    ـ يف املقام  )قده( ومبا ذكرنا ميكن ان يوجه بعض كلمات السيد االستاذ        
  .)١( ـ عن بعض املناقشات يف عبارته النظر

__________________  
بأدلة نفي الضرر إالّ ان      مرفوعاً   فالوضوء الضرري وان كان وجوبه     ( ففيه ٥٥٢ : ٢ األصول   الحظ مصباح  )١(

   و لغاية مستحبة وحتصل له الطهـارة       أ االتيان بالوضوء الضرري بداعي استحبابه النفسي        استحبابه باق حباله فصح
   احلدث وبعد حصوهلا ال مانع من الصالة معهامن
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 مطلقاً  لفساد الوضوء والغسل الضرري    ) رال ضر  ( وعلى ما ذكرناه من عدم اقتضاء     
عن إثبات فسادمها يف صورة اجلهل كما ذكره         ) ال ضرر  ( ال يتجه ما قيل يف توجيه قصور      

ال  ( فال يكون  ،   ة اإلسالمية م اال ىوارد يف مقام االمتنان عل    )  ال ضرر     (من أن دليل   )١( مجع
واحلكم ببطالن الطهارة املائيـة      ،    لالمتنان  ملورد يكون نفي احلكم فيه منافياً      شامالً ) ضرر

مر بالتيمم واعادة العبادات الواقعة معها      فان األَ  ،   الضررية الصادرة حال اجلهل من هذا القبيل      
  .خمالف لالمتنان

 مع امكان املناقـشة يف ورود       .ل عما ذكرناه  لترتّسبيل ا  على    إال ذلك إىل   اذ ال حاجة  
  .احلديث يف مقام االمتنان فتأمل

يف ان حرمة االضرار بالنفس هل توجب احلكـم بفـساد الوضـوء         :البحث الثالث 
  ؟ والغسل املضرين يف حال اجلهل والعلم أو ال

 ه    :الًويالحظ أوحرمتـه فيمـا    وإمنا الثابت    مطلقاً   مل تثبت حرمة اإلضرار بالنفس     إن
 حبث الوضوء من شرح     يفما أوضحنا ذلك    ك ـ يكون من قبيل هالك النفس أو ما يلحق به        

وعليه فالكالم يف هذا البحث فيما اذا كان الضرر الالزم من الوضـوء والغـسل                ـ العروة
  .كذلك

   :ولتوضيح املقام ال بد من ايضاح امرين
سباب الوضوء والغسل الضرري نسبة األَ       إىل  )ماالضرار احملر  ( ان نسبة   :لواألمر األَ 

  .واملسببات التوليدية كااللقاء واالحراق والرمي والقتل وحنو ذلك
__________________  

  .اخل ...  وكذا احلال يف الغسل الضرري.االعادة إىل حلصول شرطها وهي الطهارة بال حاجة
  .وغريها ٥٤٥:  األصول الحظ مصباح )١(



 ٢٨٩ .........................................................هل مصب احلكم باحلرمة السبب أم املسبب الضرري 

كما تعرضنا له    ـ سباب واملسببات التوليدية احتماالت ثالثة     األَ ويف متعلق احلرمة يف   
   :ـيف مبحث مقدمة احلرام 

. التوليدي كاحلرق والـضرر    املسبب   ان يكون مصب احلرمة إجياد      :لواالحتمال األَ 
التوليدي مغاير مع وجود سببه كااللقـاء لالحـراق والوضـوء            املسبب   وحيث إن وجود  

 معه الن الفرق بني االجياد والوجود امنا هـو مبجـرد            مغايراً أيضاً   ادهفيكون اجي  ،   لالضرار
  . مع ما هوسبب له وجوداًوعليه فيكون احملرم مغايراً. االعتبار

ان االحكام التكليفية تتعلق بافعال املكلفني واملسبب التوليدي كـاالحراق            :ال يقال 
والضرر اثـر    ،   املماسة مع اجلسم  واالضرار ليس بفعل للمكلف بل االحراق أثر النار بشرط          

  .املاء بشرط املماسة مع البدن
ق احلكم التكليفـي     اذ يكفي يف صحة تعلّ     ن هذا أمر غاليب وليس شرطاً     ا  :فانه يقال 
  . للمكلف مع الواسطةبأمر كونه مقدوراً

 املـسبب   ان يكون مصب احلرمة السبب التوليدي وامنا اخذ العنوان          :االحتمال الثاين 
  .فيكون االلقاء والوضوء بانفسمهما متعلقني للحرمة ، آة للسبب الذي يترتب عليهعنه مر

 أن يكون مصب احلرمة العنوان الثانوي املسمى باملسبب التوليدي          :االحتمال الثالث 
ـ فانّ ،  ه من قبيل االعتبارات املتأصلة    حنو املوضوعية لكن مع عد    على  مأخوذاً   ل االمـر   تأص

يف االحكام التكليفية والوضعية فكذلك يتحقق يف مجلة من املاهيـات           االعتباري كما يكون    
  .حكام ومتعلقاا كالغصباليت هي من قبيل موضوعات اَأل

  .ل كما بيناه يف حملهوظهر من هذه االحتماالت هو االحتمال اَألواَأل
  .ميف حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر احملر  :مر الثايناَأل
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   :تلف حبسب االحتماالت السابقة يف مصب احلرمةوذلك خي
فـإن   ،  ال احتاد له بوجه معهمـا فيكون متعلق احلرمة أمراً  :لواالحتمال اَأل على   اما

وهذا االخالل   ،    بصحتهما فامنا هو من جهة االخالل بقصد القربة املعتربة فيهما          كان مضراً 
هل املركب أو االطمئنان لعدمه أو الغفلة       حنو اجل  على   ال يتصور يف صورة اجلهل بكونه مضراً      

جهة ترتب امرحمبوب عليـه      : وأما مع العلم به أو ما يف حكمه ففيه جهتان          .عنه أو نسيانه  
يبعد متـشي قـصد      وال ،    وجهة ترتب امر مبغوض عليه وهو االضرار احملرم        .وهو الطهارة 

  .وىلاجلهة اُأل إىل القربة اذا اتى ا بداعي التسبيب
م يكون نفس الوضوء والغسل فيدخل حتت عنـوان         فاحملر  :االحتمال الثاين لى   ع واما

مبغـوض   ال اثر للتقرب مبا هـو     نه  َأل ـ راملشهوعلى   ـ النهي عن العبادة فيحكم بالفساد    
  .ذاتاً

فان قلنا بان الوضوء والغسل مـن قبيـل موضـوعات             :االحتمال الثالث  على   واما
القول باما مـن قبيـل متعلقـات         وعلى    ، ل حكماً وَألاالحكام فقط فيلحق باالحتمال ا    

فان قلنا باالمتناع وتغليب جانب النهي فال        ،   حكام يدخل يف حبث اجتماع األمر والنهي      اَأل
من احلكم بالفساد يف صورة العلم وأما يف صورة اجلهل فمبين           ب القول باقتضاء القول    على   د

القول به فيفصل بني صـوريت       وعلى    ، عدم االمتناع واملختار هو   ،   مطلقاً   باالمتناع الفساد 
  .لوالعلم واجلهل كما سبق يف االحتمال اَأل

اذا كان يلزم الضرر     ،   جعل احلكم  ) ال ضرر  ( هل يستفاد من  نه  ا يف  :التنبيه اخلامس 
 وعلى  .؟ أم ال  ـ كما يستفاد منه نفي احلكم اذا كان يلزم الضرر بوجوده          ـ لوال وجوده 
  ؟ فقهية تكون من هذا القبيل أم الل فهل هناك أمثلة وَألالتقدير ا



 ٢٩١ .........................................................) ال ضرر  )  هل ميكن اثبات احلكم املانع من الضرر ب

 )قـده ( واقر السيد االسـتاذ    )١( والصغرى معاً  الكربى   )قده( وقد انكر احملقق النائيين   
ا مل جنـد    قة فان متحقّ غري الكربى   ن الصغرى هلذه  أب ( : قائالً   بالكربى ولكنه انكر الصغرى   

 )٢( ) حيكم برفعه وثبوت احلكم بقاعـدة ال ضـرر          حىت  كان فيه عدم احلكم ضرراً     مورداً
من بعض الفقهاء منهم السيد الطباطبائي يف ملحقات العروة االلتزام ما معاً كمـا               ويظهر

  .سيجيء نقل كالمه
   :فهنا مقامان ، خرى يف الصغرىواُ الكربى والكالم تارة يف
 إىل  ال نـاظر   )  ضـرر  ال ( ان حـديث   الكربى   فتقريب انكار   :لوأما يف املقام األَ   

وعـدم   ،   فاملكلّ على   الضرر إىل   ومقيد هلا بعدم أدائها    املقدسة   حكام اعولة يف الشريعة   اَأل
 ال ميكن جعل احلكم العدمي    نه  ا  وليس املدعى  . جمعوالً فال يشمله احلديث    احلكم ليس حكماً  

تنشأ مـن قبـل     فان االباحة التكليفية حكم عدمي وليس عدم احلكم حبسب الدقة الا             ـ
 ية فاا وكذلك احللّ  ،   فكل من الفعل والترك للمكلّ     إىل   الشارع بعنوان إرخاء العنان بالنسبة    

نه أ ليس املدعى نه  ا كما ،   هدم احلكم التحرميي اعول    إىل   حل عقدة احلظر ومرجعها   مبعىن  
وامنا املقصود   ،ال ميكن انشاء عدم احلكم بل هو امر ممكن كما يف احلكم بعدم اشتغال الذمة              

ال  ( حبديث مرفوعاً   يكون حىت   ان جمرد عدم جعل احلكم يف مورد قابل ال ميكن عده حكماً           
  . )ضرر

االحكام اعولة يف الشريعة حمل      إىل   ان ما ذكر من نظر احلديث      : واجلواب عن ذلك  
 أي نفي وجود ضرر منتـسب      ـ ل الضرر حتم إىل   منع الن مفاد احلديث هو عدم التسبيب      

  الشارع املقدس مبا هوىل إ
__________________  

  . وما بعده١١٩ : تقريرات احملقق النائيين )١(
  .٣ الباب .الحظ جامع األحاديث )٢(
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 ـ  ركما يصدق يف موارد جعل احلكم الذي يلزم منه الضر          املعىن   وهذا ـ نمشرع ومقن  ـ
امي كالترخيص يف الدخول ملن      أو غري الز   وسواء كان الزامياً   ،    أو تكليفياً  سواء كان وضعياً  

صاحب  إىل   حنو يوجب ذهاب حق التعيش احلر بالنسبة       على   له حق االستطراق بغري استئذان    
 احيانـاً   فكذلك يصدق يف حالة عدم جعل احلكم       ـ كما يف قضية مسرة بن جندب      ،   الدار

  .الضرر إىل منه تسبيباً بيده التشريعن  ممفيعد نفس عدم جعل احلكم
حنو ينايف   على   ذا فرض أن الشارع منع الزوجة املعدمة من االكتساب اذا كان          ا : مثالً

 إىل  منـه  تـسبيباً     نفس هذا  فيعد ،   حقوق زوجها وفرض عدم جعل وجوب االنفاق عليها       
م إضرار  حرنه  أ  وكذلك لو فرض   . التعيش مع الكرامة بالنسبة اليها     أو سلب حق   ،   تضررها

ل للسلطة مكافحة االضرار واملنع عنه      و خي  اجرائياً عل حكماً ومل جي  تكليفاً   بعض الناس ببعض  
  .خارجاً

منه اليه بعد فرض كمال      تسبيباً   ان عدم جعل احلكم املانع عن الضرر يعد        : واحلاصل
 ويؤكده الروايات الدالة   )١( ) الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم    ( تعاىل   الشريعة كما يدل عليه قوله    

يا ايها الناس ما من شيء يقربكم مـن          ( 9وقوله   )٢(  وهلا حكم   من واقعة اال   مانه  اعلى  
ويباعدكم من   وما من شيء يقربكم من النار      ،   وقد امرتكم به   إال   اجلنة ويباعدكم من النار   
  . التشريع عن غري اهللا تعاىل حقسلب إىل  مضافاً)٣( ) اجلنة االّ وقد يتكم عنه

 جمرد عدم جعل احلكم بعد صدق التـسبيب        على   حلكموعليه فال يقدح عدم صدق ا     
  .حتمل الضررإٰىل 

__________________  
  .٣ / ٥املائدة  )١(
  .٣٢  ـ٣٠ / ١٤٣ ـ ١٣٣ : ١جامع احاديث الشيعة  )٢(
البـاب   ـ أبواب مقدماا ـ كتاب التجارة ـ ورد ذلك يف صحيحة أيب محزة الثمايل املذكورة يف الوسائل      )٣(

  .٢١٩٣٩ / ٤٥ : ١٧ ج ١٢



 ٢٩٣ ..................................................................هل احلكم بضمان التالف مستند إٰىل الضرر   

حـد   عدم القيام ألَ    كما يعد  بان عدم احلكم يف ذلك يعد حكماً       : بل ميكن أن يقال   
وكذلك يعد عدم التقييد     ،   لو لألَ مع تساويهما يف الرتبة توهيناً     الشخصني مع القيام لآلخر   
  .يف املوضع القابل له اطالقاً

مل يوجـد   نه  أ مبعىن    ، منتجة وإن انكرنا وجود صغرى هلا      الكربى   أن هذه  : ويالحظ
 الكربى  ذلك ألن نتيجة كون   و ـ ثبوت احلكم  على   فيه دليالً  ) ال ضرر  ( هناك مورد يكون  

ادلة حرمة االضرار بالغري إذا كان عدم       على    )ال ضرر  ( مثبتة للحكم هي عدم حكومتها أي     
 ،  ضرار جباره املالك كما اذا تصرف املالك يف ملكه مبا اوجب اال          على   االضرار بالغري ضرراً  

 ـ هذا التقدير نفي كل من حرمة االضرار بالغري وجواز التصرف يف امللك            على   الن مقتضاه 
ـ  راجلـا  إٰىل   للضرر بالنسبة  تسبيباً   املالك والثاين  إىل   للضرر بالنسبة  تسبيباً   وىل األُ لكون  ـ

يحـرم  أدلة حرمة االضـرار بـالغري ف   إىل وتصل النوبة.فيهما ويسقط ) ال ضرر  ( فيتعارض
 ،  فهذا مقدار من االنتاج للكربى املذكورة      ،   مبقتضاها تصرف املالك يف ملكه مبا يضر جباره       

حلرمة اإلضرار بالغري دون جواز التـصرف        نافياً    )ال ضرر  ( لكان الكربى   ولو مل تثبت هذه   
  .توضيح ذلك يف التنبيه اآليت يأيت ادلة حرمة االضرار كما على يف امللك فتكون حاكمة

   :فقد ذكر هلا موردان ـ  الكربىوهو وجود صغرى هلذه ـ  :ا يف املقام الثاينوام
احلكم بضمان التالف يف غري املوارد اليت يكون هناك سبب للـضمان              :لواملورد األَ 

 . )ال ضـرر   ( كاالتالف واليد العادية فان دليل الضمان فيها نفس أدلته دون قاعدة           ،   فيها
صار الدليل للضمانمن موارد احن )١( وقد عد  

__________________  
  .٢٢١و  ٢٢٠ : الحظ تقريرات احملقق النائيين )١(
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أبق عبده أو فـتح    حىت   حبسه أو ،   فات عمله  حىت   ما اذا حبس االنسان    ) ال ضرر  ( بقاعدة
 علـى   لوال احلكم بالضمان يف مثل ذلك للزم الضرر       نه  ا بدعوى    ، شخص قفص طائر فطار   

  .الشخص
عليه فـان    ) ال ضرر  (  بعدم داللة  حملقق النائيين احلكم بالضمان فيها معلالً     وقد انكر ا  
احلكـم   علـى    القول بان املستفاد منه نفي الضرر غري املتدارك فيدل         على   داللته عليه تبتين  

لوقـوع   سـبباً  ان كان هناك انسان صار   ـ بتدارك الضرر الواقع إما من قبل من سبب اليه        
موافقتـه   )قده( وبظهر من السيد االستاذ    )١( ل ان مل يكن كذلك    أو من بيت املا    ـ رالضر

  .)٢( معه يف ذلك
مـسلك   علـى    ال وجه النكار الضمان يف ذلك فان ثبوته ال يبـتين          نه  ا لكن الظاهر 

ـ  الذي قد سبق ابطاله    ـ ن نفي الضرر غري املتدارك    م ـ الفاضل التوين يف مفاد احلديث      ـ
اذا كان   ـ رفان حبس احل   ،   دة االتالف الندراجه حتتها   قاع على   بل يكفي فيه نفس ما دلّ     

 ملنافعه املقدر وجودها لدى العقـالء       تفويتاً ،   يكون كحبس العبد والدابة وحنومها     ـ كسوباً
 بق غالمـه أو   أأن تشرد دابته أو ي     إىل   كما ان حبس االنسان اذا أدى      ،   لعمله ضامناً   فيكون

أو حيترق ما يف القـدر أو        ،    خراب الدار والبستان   مما يوجب  ـ املفتوح جلهة  ـ يسيل املاء 
  عليها كل ذلك وحنوه يكون اتالفـاً        كان قد اشعلها حتت القدر وكان قادراً       ما يف الدار بنارٍ   
  .للمال عقالًء

 ) ال ضـرار   ( يف ذلك بل يفي جبعل الضمان قاعدة       ) ال ضرر  ( قاعدة إىل   وال حاجة 
امضاء للقاعدة العقالئية الا تستبطن تشريع احكـام        باملعىن الوسيع الذي ذكرناه الذي هو       

مـن اوضـح    ،  من أضر  على   فاحلكم بالضمان  ،   الغري إىل   رادعة عن حتقيق اإلضرار بالنسبة    
   الردع عن االضراراسباب

__________________  
  .الحظ املصدر السابق )١(
  .٥٦٠ : ٢ األصول الحظ مصباح )٢(



 ٢٩٥ ...........................................................................) ال ضرر  )  إثبات حق الطالق ب 

 ) ال ضـرر   ( اثبات الضمان بقاعدة   على   ال يرد نه  ا يتضحالصادر من احلابس وحنوه وبذلك      
املقتضى جلعـل    ـ راملتضر على   من ان الضرر الالزم    )قده( يف املقام ما ذكره السيد االستاذ     

 ) ال ضـرر   ( الن )١( احلابس على   احلكم بالضمان  على   معارض بالضرر املترتب   ـ الضمان
نفي الضرر الذي يشرعه القانون من       إىل    بالنسبة ال اطالق هلا   ) ال ضرار (      ب من جهة مقابلته  

  .ـ كما سبق توضيحه يف التنبيه الثاين ـ رباب مكافحة االضرا
 ) ال حرج  ( و ) ال ضرر  ( اثبات حق الطالق للحاكم الشرعي بقاعدة       :املورد الثاين 

ـ     ،   خارجاً   فيما اذا صارت الزوجة حمرومة عن حقوق الزوجية        ق مع مطالبتها هلا وعدم طري
ـ  ف عن أدائهـا الوفاء ا ولو بتعزيره إن ختلَّ على ن مل ميكن إجبار الزوج   أب ،   الستيفائها  ـ

  .ـ طالقها على  ومل يكن طريق إلجبار الزوج أو غائباًوذلك كما لو كان الزوج مفقوداً
االسـتجابة   احلاكم    وعلى الشرعي بان يطلقها   احلاكم   ن هلا ان تطالب   أب حينئٍذ   فيقال
  .خصوص حق االنفاق إىل  وعمدة النظر يف املقام.قه نافذلطلبها وطال

 يف املوضوع السيد الطباطبائي يف ملحقات العروة متسكاً        احلاكم   وقد التزم حبق طالق   
 وقد ناقش احملقق النائيين يف      .ةالروايات اخلاص  إىل    مضافاً  )ال حرج  ( و ) ال ضرر  ( بقاعديت

ودياً كما ناقش يف الروايات اليت استدل ا باا غري           وج التمسك ما فإما ال يثبتان حكماً     
 ما استبعد كالمه مجع آخر    ك ـ وسيجيء تفصيل ذلك   ـ معمول ا وهي معارضة بغريها    

  .من املتأخرين
  لو امتنع الزوج وهو ما  املسألةوحنن جنعل حمل الكالم بعض فروض

__________________  
  .٥٦١ : املصدر السابق )١(
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  .ونبحث ، فقة لزوجتهعن اداء الن
هل ميكن احلكم بثبوت حق الفسخ للزوجة مبالحظة طبيعة عقد النكاح           نه  ا يف  :تارة
  ؟ يف نفسه

  . )وال ضرار ، ال ضرر ( يف ثبوت حق الفسخ أو الطالق للحاكم مبالحظة  :واخرى
   :فهنا أحباث ثالثة ، ةدلة اخلاصيف ثبوت ذلك مبالحظة اَأل  :وثالثة

هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم انفاق الـزوج عليهـا            نه  ا يف  :لوالبحث األَ 
ـ  كما ذكره مجع يف وجه ثبوت خيار الغنب        ـ مبقتضى ختلف الشرط االرتكازي الضمين      ـ

  ؟ أم ال
ان ما تنشئه املرأة يف عقد النكاح وان كان هو الزوجية الدائمـة اال               : وتقريب ثبوته 

ولـيس  ،  الشرعية   ن يبذل هلا الزوج النفقة حبدودها     أب،   اا مقيدة بسبب الشرط االرتكازي    
 فان الزوجية   .الزوجية بعد فسخها من ناحية اخالل الزوج بالنفقة        إٰىل   للمنشأ اطالق بالنسبة  

 حقيقتها املشاركة يف احليـاة     ،   املنشأة حبسب طبعها احداث علقة خاصة بني الرجل واملرأة        
 ل مؤونتها الالزمـة   الزوجة وتكفّ  إىل   وج بالنسبة حنو قيمومة للز   على   حنو خاص يشتمل  على  
الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء ِبما فَضلَ       ( : تعاىل   قال اهللا  ـ االستمتاع اجلنسي  إىل   مضافاً ـ

اِلِهموأَم ا أَنفَقُوا ِمنِبمٍض وعلَٰى بع مهضعاُهللا ب (.  
عن نفقتـها   مىت عجزنه ا اآلية    العلماء من هذه   مفهنه  ا )١( وقد جاء يف تفسري القرطيب    

 عليها كان هلا فسخ العقد لزوال املقصود الذي الجله           عليها واذا مل يكن قواماً     مل يكن قواماً  
وايـة   وقـد ورد يف ر     . بذلك وخمالفة ايب حنيفة    . مث نقل قول الشافعي ومالك     .شرع النكاح 

  ضعيفة عن سفيان بن عيينة عن
__________________  

  .١٦٩ : ٥القرطيب  )١(



 ٢٩٧ .........................................................................هل اإلنفاق من الشروط االرتكازية 

نفسه والية اذا مل يكن له مال        على   فالرجل ليست له   ( قالنه  ا  يف حديث  7 عبد اهللا    ايب
  .)١( ) عياله امر وال ي اذا مل جير عليهم النفقة على وليس له

بل املقصود ان املرتكز الـذهين للزوجـة         ،   وليس املقصود االستدالل باآلية والرواية    
  .ة الدائمة بشرطها وشروطها والنفقة منهاانشاء الزوجي

لثبوت خيار الفـسخ     اآلتية    النظر عن خمالفة الروايات    مع غض  ـ عليهوميكن االيراد   
   :بوجهني ميكن دفعهما ـ للزوجة يف صورة االخالل بالنفقة

فان قوام البيع باملـالني وقـوام النكـاح          ،   ان بني البيع والنكاح فرقاً      :لوالوجه األَ 
 ـ  به يصح العقد ويثبت مهر املثل      ولذا لو اخلّ   ،   أن املهر ليس من أركانه     حىت   خصنيبالش

املالني فيقتضي حبسب الشرط االرتكازي العقالئي عدم نقصان         إىل   ففي البيع حيث ان النظر    
كما يقتضي عـدم     ـ خليار الغنب  منشأ   فيكون ـ ما انتقل اليه عما انتقل عنه حبسب املالية       

 إىل  الشؤون الراجعة  سائر    إىل وهكذا بالنسبة  ـ خليار العيب  منشأ    فيكون ـ كوما معيبني 
 ،  الـزوجني يف النكـاح     إىل    وميكن ادعاء مثل هذا الشرط االرتكازي يف ما يرجع         .املالني
 ،  ةدها الشارع بعيوب خاص   وقد حد  ،   فقدان العيوب اليت ختتل ا احلياة الزوجية       إىل   بالنسبة
  .ق بذلك التدليس فيما يتعلّفيها خيار يأيت وكذا

 وصف الزوجني بل كان من االحكام الثابتة يف الشريعة االسالمية          إىل   واما ما ال يرجع   
  .الزوجة فال ميكن عده من الشروط االرتكازية العقالئية على كوجوب إنفاق الزوج، 

__________________  
 : ١ ) ... الرعية على   ا جيب من حق اإلمام    باب م  ( ١٠٣كتاب احلجة الباب     ـ األصول ـ كتاب الكايف  )١(

  .٦ / ٣٣٦و  ٣٣٥
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كيف ويف بعض اتمعات البدوية يشترك الزوجان يف حتصيل النفقة كما هو الغالب             
وكـذا يف بعـض      ،   يف اهل الريف الذين يكون شغلهم الزراعة والفالحة وتربية املواشـي          

الزوجني فيهـا شـغل كالطبابـة        من   اليت يكون لكلّ   ـ ما يقال ك ـ اتمعات املتحضرة 
  .بل نقل عن بعض اتمعات البدوية ان الزوجة هي اليت تتكفل النفقة. والتعليم وحنومها

  .وعلى هذا فال ميكن عد االنفاق من الشروط االرتكازية للنكاح
ف يف صـورة    اخليار عند التخلّ   حتقّق   ان الشرط االرتكازي امنا يؤثر يف       :الوجه الثاين 

 النحو الذي يقتضيه هذا التقريب هو      على    التصريح به فان مرجع اشتراط االنفاق      نفوذه عند 
ومقتضى ما عللوا به عدم صحة شرط اخليار يف النكـاح عـدم              ،   جعل اخليار عند التخلف   

  قال الشيخ األنصاري   ولو بتخلف الوصف أو الشرط اال ما دل عليه النص          صحة جعل اخليار  
 لتوقف ارتفاعـه   ولعلّه   .)١( )  عدم دخوله يف النكاح اتفاقاً     يف حبث خيار الشرط بعد ذكر     ( 

  .الطالق وعدم مشروعية التعامل فيه على شرعاً
وقد علل ذلك الـسيد      ،   وقد حيكم ببطالن اصل النكاح الذي جعل فيه شرط اخليار         

يف وهو ينـا  ، حتديد الزوجية مبا قبل الفسخ ال حمالة       إىل    شرط اخليار يرجع   بانّ )قده( االستاذ
وهذا خبالف سائر الشروط الفاسدة فإـا        ،   أجل معلوم  إىل   قصد الزواج الدائم أو املؤجل    

 ،  على تقدير التخلـف    جعل اخليار  إىل   حبسب االرتكاز العريف ال ترجع يف خصوص النكاح       
 العقـد  إىل   وجود الشرط وفسادها ال يسري     على    اآلثار تعليق االلتزام بترتب   إىل   وامنا ترجع 

)٢(.  
__________________  

  .٢٣٣ : الحظ املكاسب )١(
  .٣٨٥٥ مسألة ٦٣٨ : ٢ ) ره ( العروة الوثقى مع تعليقة اخلوئي )٢(



 ٢٩٩ ....................................................................... للمرأة ال إمجاع علٰى عدم جعل اخليار

الشرط االرتكازي ان يكـون      تأثري   نه ال يعترب يف   أب  :لووميكن اجلواب عن الوجه األَ    
 كان أمـراً  وال اشكال يف أن اإلنفاق       ،    لدى مجيع اتمعات وامللل والنحل      ارتكازياً شرطاً
بل قد اختلـف    ،   اإلسالم    يف عقد النكاح يف اتمع اإلسالمي واتمع العريب قبل         ملحوظاً

قـولني   علـى  فقهاء اخلاصة والعامة يف كون اليسار من االمور الدخيلة يف الكفاءة وعدمـه    
  .يف جواب الوجه الثاين يأيت وسوف يظهر ارتكازية هذا الشرط مما )١( مشهورين

ختلف الوصف والـشرط يف      عدم ثبوت خيار   على   بانه ال امجاع    :الثاينوعن الوجه   
كيف وقد التزم بثبوت خيـار       ،   عدم صحة اشتراط اخليار فيه     على   النكاح وامنا قام االمجاع   

ولذلك لـو قـدر قيـام     ، الفسخ للزوجة عند االعسار أو انكشافه مجع من فقهاء الفريقني        
  .لشك يف عدم مشوله للمقامي اغفال ينب أيضاً االمجاع املذكور

ط جتدد عجز الزوج عن النفقـة هـل تتـسلّ    لو : اما فقهاؤنا فقال احملقق يف الشرائع 
ال  ( بقوله )٢( وعقبه يف اجلواهر   ،   ليس هلا ذلك  نه  ا الفسخ فيه روايتان اشهرمها    على   الزوجة

يف حبث اعتبـار     )٣( ونقل العالمة يف املختلف    . )املشهورنه  ا بنفسه وال باحلاكم ويف املسالك    
واألوىل ان يقال ان اليسار لـيس بـشرط يف           (  :قالنه  ا سدرياليسار يف الكفاءة عن ابن ا     

 هلـا  بل اخليار  باطالً    بنفقتها وليس العقد   وامنا للمرأة اخليار اذا مل يكن موسراً       ،   صحة العقد 
  مث) ... 

__________________  
 واختالف فقهـاء العامـة يف   .١٤٤ : ٦ األوٰىل  واحلدائق ط  ١٠٣:  ٣٠ فقهائنا يف اجلواهر     فالحظ اختال  )١(

  .٢٧٢ و ٢٧١ : ٤ واخلالف للشيخ الطوسي ٣٧٧ و ٣٧٦ : ٧املغين البن قدامة 
  .١٠٥ : ٣٠جواهر الكالم  ، ٣٠٠ : ٢الشرائع  )٢(
  .٥٧٦ : كتاب النكاح )٣(
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 املرأة ابتداء لفقري عاملـة      واما اعتبار اليسار فلو نكحت     ... وهو الوجه عندي  (  العالّمة   قال
نعم أثبتنا  (  ـ ان قال إىل   ـ  ) مل يصح   ولو كانت الكفاءة شرطاً    بذلك صح نكاحها امجاعاً   

مؤونـة   إىل    للضرر عنها ودفعا للمشقة الالحقة ا بسبب احتياجها مع فقره          هلا اخليار دفعاً  
 كان ذلك من اعظم الـضرر       فلو مل جيعل هلا اخليار     ،   ج بغريه وال ميكنها التزو   ،   عنها يعجز

بعد نقل قول املـشهور مـن    )١( االعسار املتأخر مسألة  وذكر يف  . )عليها وهو منفي امجاعاً   
 على  قال ابن اجلنيد باخليار لرواية عن الصادق والشتماله       (  ـ عدم خيار للزوجة يف الفسخ    

 وقد توقـف   ) باالمجاعالضرر إذ ال ميكنها االنفاق فلو مل جيعل هلا اخليار لزم احلرج املنفي              
 إىل  ان السيد السند يف شرح النافع مال       )٢( قئوقد نقل يف احلدا    املسألة   نفسه يف هذه  العالّمة  

ال نه  ا  : والغرض .فقول ابن اجلنيد من ثبوت حق الفسخ كما نقل عن ظاهر املسالك التوقّ            
  .عدم اخليار للزوجة على امجاع يف املقام بني اخلاصة

ان الرجل اذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما         (  )٣( املغين البن قدامة  واما العامة ففي    
وروي حنو ذلك عن عمر وعلي وأيب هريـرة          ،   ينفقه فاملرأة خمرية بني الصرب عليه وبني فراقه       

وحيـىي   ،   ومالك ،   وربيعة ومحاد  عبد العزيز    وعمر ابن  ،   وبه قال سعيد بن املسيب واحلسن     
وذهـب   ، ثور وابو ، وابو عبيد ،   وإسحاق ،   والشافعي ،   بن مهدي الرمحن   وعبد ،   القطان

اا ال متلك فراقه بذلك ولكـن        إىل   وصاحباه ،   وابو حنيفة  ،   وابن شربمة  ،   عطاء والزهري 
  .) ... يرفع يده عنها لتكتسب

__________________  
  .٥٨٢املصدر السابق  )١(
  .٧٨ ـ ٧٧ : ٢٤ احلدائق )٢(
  .٢٤٤ : ٩املغين  )٣(



 ٣٠١ .........................................................................) ال ضرر  )  هل يثبت حق الفسخ ب

ق عن نفقة امراته واختارت فراقـه فـر        ان الزوج اذا اعسر    ( : )١( ويف نيل االوطار  
وحكاه صاحب البحر عن     ،   ما حكاه يف فتح الباري     على   بينهما واليه ذهب مجهور العلماء    

 ومحـاد   ،  وسعيد بن املـسيب    ،   واحلسن البصري  ،   وايب هريرة  ،   وعمر ،   7 االمام علي
وحكى صاحب الفتح عـن      ،   ىيواالمام حي  ،   والشافعي ،   بن حنبل وامحد   ،   ومالك ،   وربيعة
 ،  والقامسية ،   والثوري ،   والزهري ،   يلزم املرأة الصرب وحكاه يف البحر عن عطاء       نه  أ الكوفيني

  . )وايب حنيفة واصحابه وأحد قويل الشافعي
 )٢( حمللىيف كتاب ا   أيضاً   وتعرض لنقل اقوال الصحابة والتابعني وفقهاء العامة ابن حزم        

هل للزوجة طلب الفسخ أو الطالق أو هـي خمـرية           نه  ا مث ان القائلني ذا القول اختلفوا يف      
كـل موضـع    (  )٤(  ثالثة ويف املغين   نقل للعامة يف ذلك أقواالً     )٣( وطار؟ ففي نيل األَ    بينهما

سخ ال رجعة   فاذا فرق بينهما فهو ف    ...  احلاكم   يثبت هلا الفسخ الجل النفقة مل جيز اال حبكم        
تطليقة وهو احق ـا ان أيـسر يف    هو : وقال مالك ، له فيه وذا قال الشافعي وابن املنذر     

  .) ... عدا
ختلف الـشرط الـضمين االرتكـازي        ال امجاع هناك يف عدم خيار     نه  ا فظهر بذلك 

ط ن الشر أومع ذلك ميكن القول ب    ،   اآلتية   لكنه خمالف للروايات   ،   والصريح يف عقد النكاح   
 ،  فبنفس الزوج  وان مل يتيسر   ،   وفسخه احلاكم    إىل املرتكز هو ان يكون اخليار هلا بالرجوع      

  فال خمالفة ملفاد الروايات
__________________  

  .١٣٤ ـ ١٣٣ : ٧نيل االوطار  )١(
  .٩٥ ـ ٩٤ / ١٠ج  )٢(
  .١٣٥ : ٧نيل االوطار  )٣(
  .٢٤٩ ـ ٢٤٨ : ٩املغين  )٤(
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فالوجه يف عدم احلاق النكاح عند اإلعسار خبيار الغنب          ،   ير منع ذلك  تقد وعلى   .املشار اليها 
  .يف استحقاق الفسخ امنا هو الروايات الواردة يف املوضوع

 ( هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطالق للحاكم بقاعدة         نه  ا يف  :البحث الثاين 
  ؟  )ال ضرر وال ضرار

   :بانفإلثبات ذلك ا تقري،  ) قاعدة ال ضرر ( اما
ما مياثل التقريب الذي يذكر إلثبات خيار الغنب يف صورة عدم اقدام              :لوالتقريب األَ 

بعد فـسخ    حىت   إن حكم الشارع باستمرار الزوجية     : وهو ان يقال   ـ الضرر على   املغبون
الزوجة  على   ضرر ـ عن هذا احلكم باللزوم    راملعب ـ الزوجة هلا من جهة حرماا من حقها      

  .فهو منفي
 ،   به لنفي احلكم ال إلثباتـه      متسكاً ) ال ضرر (      ب وعلى هذا التقريب يكون التمسك    

ـ  الشرط االرتكازي وحنو ذلك تأثري   امنا يتجه يف فرض انكار ارتكازية الشرط أو       نه  ا كما  ـ
  .ـ كما يظهر مما سبق يف التنبيه السابق

 على   الضرر املتوجه  من ان  )قده( يهذا التقريب مبا عن شيخنا احللِّ      على   وقد يعترض 
 عن نفس لزوم النكاح لينتفـي        توليدياً الزوجة يف حال عدم قيام الزوج حبقوقها ليس مسبباً        

  .)١( باحلديث املذكور اذ من املعلوم ان اختيار الزوج دخيل يف البني
 لشيخه احملقق النـائيين مـن أن        وفاقاً )قده( ما ذهب اليه   على   وهذا االعتراض مبين  

 كاالضرار فيكون احلكم الشرعي منفياً     ،   عنوان توليدي لنفس احلكم الشرعي    الضرر املنفي   
 ان الـصحيح يف     وقد مرت مناقشة هذا املبىن يف حمله وذكرنـا        . حيث ينطبق عليه االضرار   

  ختريج ما ذهب اليه
__________________  

  .٢٠٧ : حبوث فقهية )١(



 ٣٠٣ ..........................................................إلثبات حق الطالق للحاكم ) ال ضرر  )  التمسك ب

 إىل فاده نفي التـسبيب الـشرعي  ان م املشهور من تفسري احلديث بنفي احلكم الضرري هو       
  .حتمل ضرر من الغري

وعلى هذا فيمكن التمسك به يف املقام حيث يفرض سقوط احلكم باالنفـاق لعـدم               
جعـل   علـى  إذ يصدق ، وفقه ولو إجباراً على  قدرة الزوج أو ثبوته يف حقه مع عدم عمله        

  . بال ضررالضرر من قبل الشارع فينتفي إىل تسبيبنه أ لزوم الزوجية وبقائها
حيث إـا    ،   خالفه على    لوال داللة الروايات   تام أيضاً   وبذلك يظهر ان هذا التقريب    

  . عن الويل اإلجباري وهو احلاكمد ان يكون صادراًان ازالة الطالق ال ب على تدل
الطالق وازالة عقـد     على   يلزم من عدم جعل سلطنة لغري الزوج      نه  ا  :التقريب الثاين 

وجود هـذا احلـق    ) ال ضرر ( فيستكشف من ، ضرر الزوجة إىل   لشارعالزوجية تسبيب ا  
  .للحاكم

 به يف اثبات وجود حكـم       استدالالً ) ال ضرر (      ب وعلى هذا التقريب يكون التمسك    
  بـل  .هلذا املدعى  ) ال حرج (      وعليه يبتىن متسك السيد الطباطبائي ذه القاعدة وب        .شرعي
وكـذا   ،   يف اثبات حق الفسخ للزوجة     ) ال ضرر (      ب مةهذا االساس يبتىن متسك العال    على  

 بـل وكـذا   .دفع اللزوم إىل هلذا املدعى فانه ليس نظرهم ) ال حرج(     ب استدالل ابن اجلنيد  
إلثبات خيار الغنب الذي هو من احلقوق القابلة         ) ال ضرر (      ب مة وغريمها متسك الشيخ والعال  

  .لالرث
ل وفـان االمـر يف األ      ،   ثباته به فرقاً  او ) ال ضرر  (     ب ان بني رفع احلكم    : ويالحظ

   م   ن احلكم املوجب للضرر وهو ما     واضح الن املفروض تعيبسبب عموم أو اطـالق أو       يتوه
 غالبـاً    ولكنه ليس كذلك يف الثاين ألن احلكم الذي يراد استكشافه ال يكون متعيناً             .غريمها

  المكان رفع الضرر جبعل عدة
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يف خيار الغنب فال ميكـن استكـشاف    )قده( ذلك الشيخ االنصاريإىل   كما أشار  ،   احكام
  .حكم معني منها االّ مبؤونة زائدة

ففي املقام يدور االمر بني ان يكون احلكم اعول لرفع الضرر عن الزوجة هو ثبوت               
وبني ان يكون    ،   حق الطالق للحاكم عند وجود الشرائط اليت منها مطالبة الزوجة بالطالق          

 وبني الطالق والفسخ فـرق  .هذا احلق لنفس الزوجة وبني ثبوت حق الفسخ ألحدمها        ثبوت  
تقدير الطالق قد يكون الطالق رجعياً فيكون للزوج الرجوع يف اثنـاء العـدة اذا             على   فإنه

  .متكن من االنفاق وهذا خبالف الفسخ
مزيد بيان إىل ن احد هذه االحكام حباجةوتعي.  

ن املستفاد من االدلة العامة هو ان وظيفة الـزوج          أق ب وميكن تقريب ثبوت حق الطال    
 ،  ويشهد له باخلصوص معتربة مجيل     ،   مرين اما إمساك باملعروف أو تسريح باحسان      احد األَ 

اذا كساها   : عن احدمها قال   ،   وسورة بن كليب   ،   أو عن عنبسة بن مصعب     ،   عن أصحابنا 
  .)١( ) قها واالّ طلّما يواري عورا ويطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه

هو املتصدي   احلاكم   الشرعي يكون  احلاكم   واذا امتنع الزوج من الطالق ولو مبراجعة      
  .ويل املمتنعنه  الللطالق

وإن مل   ،   ذلك على   يطلقها الويل ولو باجباره   نه  ا ويشهد لذلك ما ورد يف املفقود من      
  وكذلك ما ورد يف ان حق )٢( يكن هلا ويل طلقها السلطان

__________________  
والحـظ ان    ٥١٠ / ٢١ ج   ٤احلـديث    ـ ١الباب   ـ  أبواب النفقات  .كتاب النكاح  ـ الحظ الوسائل  )١(

  . )منه ( الكايف املوجود عندنا خيتلف مع ما نقله الشيخ عنه يف سند الرواية لكن ال يسع املقام بيان ذلك
 / ٢٢  ج ٥ احلـديث    ٢٣ البـاب    . وأحكامه  أبواب أقسام الطالق   . كتاب الطالق  .الحظ املصدر السابق   )٢(

١٥٨.  



 ٣٠٥ .............................................................................حكم املسألة بالروايات اخلاصة 

بن قـيس عـن ايب       حممد   ففي معتربة  ،   ولو جبعل الزوج   مطلقاً   الطالق ال يكون بيد الزوجة    
يف رجل تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه ان بيدها اجلمـاع             قضى   نها 7جعفر  

 عليه الصداق وبيـده     فقضى أن  ،   هلهأ ليست ب  ة ووليت حقاً  خالفت السن  :  قال .والطالق
١( ةاجلماع والطالق وذلك السن(.  

فمن ذلك وغريه يعلم ان احلكم بعدم كون الطالق بيد الزوجة ليس من بـاب الـال                 
 هذا ما يتعلق باثبات حق الفسخ للزوجة أو حق الطالق           .بل من باب اقتضاء العدم     ،   اقتضاء

  . )ال ضرر ( للحاكم بقاعدة
اً  مـضار  م بقاعدة الضرار فيختص بالزوج الذي يكون      واما اثبات حق الطالق للحاك    

ما سبق يف شـرح      : ووجه استفادته منها   )٢( ) وال تمِسكُوهن ِضرارا ِلتعتدوا    ( : تعاىل   قال
 يستفاد منه ان للحاكم الشرعي احلق يف املنع عن االضرار حدوثاً          نه  ا من ) ضرار ال ( مقطع

  وهو يف املقام بعد سلسلة من االجـراءات طـالق           ،   ملمكنة الوسائل ا  وبقاًء بانسب وأخف
  بقلعها 9 فيكون حكم طالق الزوجة حكم خنلة مسرة بن جندب اليت امر النيب            ،   الزوجة

هذا  إىل   وقد أشري  ،   هذا فتثبت للحاكم هذه السلطة الا من شؤون الوالية التنفيذية          وعلى   ،
  .)٣( )قده( التقريب فيما عن شيخنا احللي

وهي روايات   ،   ضوء الروايات الواردة يف املقام     على    املسألة يف حكم   :بحث الثالث ال
   :عديدة

   ،والفضيل بن يسار،  عبد اهللا عن ربعي بن ، ما رواه الصدوق  :فمنها
__________________  

  .٢٨٩ / ٢١ ج ١احلديث  ـ ٢٩الباب .  أبواب املهور.الحظ الوسائل كتاب النكاح )١(
  .٢٣١ / ٢البقرة  )٢(
  .٢١٠ ـ ٢٠٩ : حبوث فقهية )٣(
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 )١( ) ومن قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفق ِمما آتاه اهللاُ       ( : تعاىل    يف قوله  7 عبد اهللا    عن ايب  ،   مجيعاً
 إىل   وللصدوق سند صحيح   .ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة واالّ فرق بينهما           : قال

مـا   ( قالنه  ا  إال عنهما ،   بن سنان  حممد    رواه الشيخ بسند فيه     وقد .كل منهما يف املشيخة   
  .)٢( ) يقيم صلبها
مسعت  : ما رواه الصدوق بسنده املعترب عن عاصم بن محيد عن ايب بصري قال              :ومنها

من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورا ويطعمها مـا             (  : يقول 7ابا جعفر   
  . )ق بينهمامام ان يفراال على يقيم صلبها كان حقاً

قلـت   : قال عبد الرحيم    عن روح بن   ـ بسند خمدوش  ـ ما نقله يف الكايف     :ومنها
 (  :قـال  ) ومن قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفق ِمما آتاه اهللاُ        (  : وجلّ قوله عز  : 7 عبد اهللا    اليب

  . )ااذا انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة واال فرق بينهم
 من الصدوق والكليين يفتون بذلك كما افىت به بعـض آخـر مـن               والظاهر ان كالً  

يبينها وهـذا    احلاكم   قيل بان ( نه  ا يف عداد اقوال علمائنا    )٣( فقد ذكر يف احلدائق    ،   فقهائنا
نـه  ا نقل احملقق الشيخ فخر الدين عن املصنف       : القول نقله السيد السند يف شرح النافع قال       

  . )يبينها احلاكم  بان علمائنا قوالًنقل عن بعض
   :من كالم احملقق النائيين املناقشة يف االستدالل ا بوجهني ويظهر

__________________  
  .٧ / ٦٥الطالق  )١(
  .٥٠٩ / ٢١ ج ١ احلديث ١٠الباب  ـ أبواب النفقات ـ  كتاب النكاح.لئالحظ الوسا )٢(
  . ط احلجر١٤١ ص ٦ج  )٣(



 ٣٠٧ .....................................................................األخبار املصرحة بلزوم الصرب علٰى املرأة 

وذلك الن قدماءنا بني من قال بلزوم صربها وبني من           )١(  غري معمول ا   اا  :لواَأل
ال وجه لدعوى االعـراض     نه  ا مما ذكرنا   لكن قد ظهر   .قال بان هلا فسخ العقد كابن اجلنيد      

ما صـح   صحة سند    على   بل توقف من توقف يف املوضوع قد يكون لعدم االطالع          ،   عنها
  .)٢( حلدائقمنها كما اشار اليه صاحب ا

 ) يقني مبوته أو طالقـه     يأتيها    حىت تصرب امرأة املفقود   ( معارضتها مبثل النبوي    :الثاين
  .)٣( وحنو ذلك ) هذه امرأة ابتليت فلتصرب ( والعلوي

 عن بنان بن   ،   بن علي بن حمبوب    حممد   ما رواه الشيخ عن    إىل   ولعله يشري بنحو ذلك   
 7  ان علياً  8عن أبيه    ،   عن جعفر  ،   عن السكوين  ،   عن ابن املغرية   ،   عن ابيه ،  حممد  

  .)٤( ) يبلغها موته أو طالقه أو حلوقه بأهل الشرك حىت ال تتزوج امراته : قال يف املفقود
فـألن   ) اما رواية السكوين   (  :شيء من االخبار الثالثة    على   لكن ال ميكن االعتماد   

  بن عيسى حممد بن عبد اهللا وهو حممد يف سندها بنان بن
__________________  

مرة ذلك من ان الروايات اآل     على   ومن الغريب ما أورده السيد االستاذ      ،   ٢٢١ : تقريرات احملقق النائيين  ) ٢ و   ١(
 إىل  فان نظر احملقق النـائيين     ) ٥٦١ : ٢ األصول   الحظ مصباح  ( بالصرب واردة فيما إذا امتنع الزوج من املوافقة       

  .يف املفقود وال يرتبطان مبن امتنع عن املوافقةالنبوي والعلوي اآلتيني ومها واردان 
على نقلـه   حيث اقتصر أيضاً شيخنا الشهيد الثاين يف املسالك التوقف    ط احلجر وظاهر   ١٤١ / ٦قال يف ج     )٣(

 البـن   صحة اخلربين اللذين قدمنامها دليالً     على   مل يقف نه  ا  أن الظاهر  يف البني إال   شيئاً   األقوال وادلتها ومل يرجح   
اخذها من التهذيب فاـا فيـه       نه  ا نيد فانه إمنا نقل رواية ربعي والفضيل عارية عن وصفها بالصحة والظاهر           اجل

صحة هاتني   على   وقف لونه  ا فهي يف الفقيه صحيحة وأما صحيحة أيب بصري فلم يتعرض هلا والظاهر            وإالّ   ضعيفة
  . سبطه يف شرح النافععادته وطريقته كما علمته من على الروايتني ملا عدل عنهما بناء

  .٢٨٢٦٦ / ١٥٨ ـ ١٥٧ / ٢٢الوسائل  )٤(
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  .)١( شعري ومل تثبت وثاقتهاَأل
تعذر البحث عنـه     لو (  :فلم يتعرض هلما اال الشهيد الثاين حيث قال         :النوواما األَ 

أو يظهـر   ،   شرعاً   ان حيكم مبوته   إىل   ن عليها الصرب  اما لعدمه أو لقصور يده تعي      احلاكم   من
وعن  ... 9وعليه حيمل ما روي عن النيب        ،   ه بوجه من الوجوه الصالة بقاء الزوجية      حال

وقد ذكر السيد    )٢( ) اتني الروايتني عمالً   مطلقاً   ومن العامة من أوجب ذلك     ... 7علي  
 ال عامل ا مع ان االولني عاميـان      نه  ا الطباطباثي يف مقام اجلواب عن هذه الروايات الثالث       

)٣(.  
عند العامة وان كانا موافقني لفتاوى اهل الـرأي   حىت  سنداًال اعتبار هلما نه  ا روالظاه

  .وبعض الظاهرية كما تقدم
احلـديث الـذي     فأما    ( لالستدالل به  متعرضاً )٤( ففي املغين البن قدامة     :اما النبوي 
  . ) فلم يثبت ومل يذكره اصحاب السنن9رووه عن النيب 

وما رووه عن    ( عن علي  ،   ومحاد ،   نقله عن احلكم   د ذكر بع أيضاً   ففيه  :واما العلوي 
   )علي فريويه احلكم ومحاد مرسالً واملسند عنه مثل قولنا

__________________  
 موته او  يأتيها    حىتٰ  يف منتظرة له ابداً    فهي ارضٍ نه  أ نعم يف موثقة مساعة قال سألته عن املفقود فقال إن علمت           )١(

ولكن موردها خصوص املفقود الذي يعلم حياته        ) ٢٦٢١٤ حديث   ٥٠٦ ص   ٢٠ ل ج الوسائ(  .. طالقيأتيها  
على املرأة وإن مل يكـن       وال مانع من العمل ا يف موردها وجعلها خمصصة لتلكم الروايات واحلكم بلزوم الصرب             

  . ينفق عليها منه وال ويل ينفق عليها من مال نفسهللمفقود مالٌ
  .٢٩٠ ص ٣٢الحظ اجلواهر ط احلديث  )٢(
  .٢٧٠ملحقات العروة ص  )٣(
  .١٣٥ص  ٩ج  )٤(



 ٣٠٩ ..................................................................... زوجة املفقود ما رواه العامة عن علي يف

قد روى اجلوزجاين وغريه باسنادهم عن علي يف امـرأة       نه  ا وغرضه باملسند عنه ما ذكره من     
وتعتد بعد ذلك أربعة اشهر وعشراً فان جاء         ،   املفقود تعتد أربع سنني مث يطلقها ويل زوجها       

تهبني امرار بني الصداق وزوجها املفقود بعد ذلك خي.  
 حممد  اخربنا : يف مصنفه يف كتاب الطالق     عبد الرزاق    قلت رواه  ( : )١( وقال الزيلعي 

هي امرأة ابتليـت     :  قال يف امرأة املفقود    ان علياً  : العرزمي عن احلكم بن عتيبة     عبيد اهللا    بن
ان علياً    :ابن ايب ليلى عن احلكم     معمر عن     اخربنا .موت أو طالق انتهى    يأتيها    حىت فلتصرب

اـا تنتظـره    على بلغين ان ابن مسعود وافق علياً :  اخربنا ابن جريح قال   .قال مثل ما سبق   
  . انتهى.أبداً

وروي أن   ( عن ابن شهرآشـوب يف املناقـب       )٢( ونقل احملدث النوري يف املستدرك    
ء موته  جيي حىت    حكم باا ال تتزوج    7الصحابة اختلفوا يف امرأة املفقود فذكروا ان علياً         

تتربص اربع سنني مث يطلقها ويل زوجهـا مث          : وقال عمر . هي امراة ابتليت فلتصرب    : وقال
  . )قول علي إىل  مث رجع.تتربص اربعة أشهر وعشراً

  .وعلى اي حال فال حجية للنبوي وال للعلوي
 والظـاهر  ،   يفرق بينهما  احلاكم   ان على   ما يدل  على   فظهر أن الصحيح هو االعتماد    

 لصاحب احلدائق حيـث  خالفاً ، وال فرق بني كونه موسراً أو معسراً ،  حنو الطالق ى   عل نهأ
  .خرينأاملوسر ووافقه بعض املت على فصل بينهما فحمل هذه الروايات

__________________  
  .٤٧٣ ص ٣نصب الراية ج  )١(
  .١٨٤٣٠ / ٣٣٧ : ١٥املستدرك للنوري  )٢(
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  : يف تعارض الضررين  :التنبيه السادس
 ولذلك صور عديدة تعرض هلا بعض االصوليني يف املقام وحنن نتعرض لتحقيقها تبعـاً     

   :صور أصلية ثالث إىل وهي ترجع ، رغم عدم ارتباط بعضها ذه القاعدة
 لـه مـن    دما اذا دار أمر شخص بني ضررين بالنسبة اليه حبيث ال ب            :وىل   األُ الصورة

اما ان يكـون بفعـل      نه   ال أحد عوامل ثالثة  حلالة   ا ومنشأ حدوث هذه   ،   الوقوع يف احدمها  
نفس املتضرر او بعامل طبيعي أو بفعل شخص آخر والفروض الثاللة ختتلف بعض الشيء يف               

ويتصورمجيعها فيما اذا وقع شخص مـن   ـ ما سيتضح خالل حتقيقها   على   ـ  املسألة حكم
دخل شخص راس بعريه    أو ا  ،   أحد شيئني يستوجب تلفه    على   السطح ودار امره بني ان يقع     

  .يف قدر مث تعذر اخراجه اال بتلف احدمها
   :وهلذه الصور كما ذكر فروع ثالثة

  .ان يدور االمر بني ضررين مباحني  :لوالفرع اَأل
 واضح اذ املفروض اباحة ارتكاب كل من الـضررين         احلالة   واحلكم التكليفي يف هذه   

يف ارتكـاب    عقالً   ر املكلف نتيجة ذلك ختي  اباحته بال اشكال ف    على   فيبقى كل منهما  تكليفاً  
  .ايهما شاء

قه فيما كان العامل يف هـذا       لتحقّ معىن   فال ـ هو الضمان و ـ واما احلكم الوضعي  
 آخر فاذا كان الضرران     االضطرار نفس املكلف أو جهة طبيعية واما اذا كان العامل شخصاً          

فانه ال اشكال يف ضمان الغري ملا       او كانا خمتلفني ولكن ارتكب املضطر اخفهما         ،   متساويني
وموضوع الضمان اعم مـن      ،   الغري إىل   ن وقوعه يف ذلك يستند    ارتكبه املضطر خبصوصه ألَ   

  .حتقيق الضرر مباشرة أو تسبيباً
   :مها فها هنا وجوهأشد واما اذا كان الضرران خمتلفني وارتكب املضطر



 ٣١١ ............................................................................تعارض الضررين لشخص واحد  

ـ  رالضر إىل   ري قد سبب  ان الغ  إىل   شد نظراً ان يضمن الضرر األَ     :لواَأل حـسب   ـ
 ضامناً  فيكون ،   له ضامناً   خف ليكون شد دون األَ  والضرر الواقع امنا هو الضرر األَ      ـ الفرض

  .له ملا وقع ال حمالة
وقوع املضطر   إىل    الغري امنا سبب   انّ إىل   ان يضمن اجلامع بني الضررين ؛ نظراً        :الثاين
  .اهاي ضامناً تيار منه ال بتسبيب من الغري فيكونشد باخوامنا كان وقوعه يف اَأل ، يف احدمها

 أو،  اآلخـر  بأشدية أحد الضررين مـن  عاملاً اذا كان املضطرنه ا ان يقال   :الثالـث 
شدية احد  أب جاهالً   واما اذا كان  ،   أصالً    به عقالًء فانه ال يضمنه الغري      معتداً احتماالً   احتمله

فان حكمه حكـم صـورة       ،    االعتناء به عقالءً   ضعيفاً ال جيب   احتماالً   الضررين أو احتمله  
  .ملا ارتكبه املضطر منهما ضامناً التساوي ويكون الغري

          وبالذات امنا هـو أحـد       الًوهذا الوجه هو الصحيح وذلك الن ما سبب اليه الغري أو 
خف فيما اذا كان    خصوص األَ  على   ولكن هذا العنوان االنتزاعي امنا ينطبق عقالءً       ،   الضررين
فال يكـون ارتكـاب      ،    به معتداً احتماالً    هلا أو حمتمالً  ،   باشدية احد الضررين   عاملاً   راملضط
 وهذا خبالف ما اذا كان     ،   له ضامناً   لكي يكون  احلالة   تسبيب الغري يف هذه    إىل   شد مستنداً اَأل

ـ  ينطبق احلالة    فان العنوان االنتزايت يف هذه     ضعيفاً احتماالً   ا أو حمتمالً هلا   جاهالً   مـا  ى   عل
  .لذلك ضامناً فيكون ـ كما يف حالة تساوي احملتملني .. ارتكبه املضطر منهما
كيفية تطبيق احلكم بالـضمان يف مـورد         إىل   الرجوع إىل   حباجة املعىن   وتوضيح هذا 

ان  : لكي يتضح ختريج هذا الوجه يف ضـوء ذلـك فنقـول            ،   احد الضررين  إىل   التسبيب
 الضمان ذا العنوان الن عنـوان األحـد عنـوان           أحد الضررين ال يستوجب    إىل   التسبيب

  ، انتزاعي جامع بني الضررين
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 ـ  معيناً  ضررٍ كل ضررٍ  إىل   واحلكم بالضمان يف كل ضرر امنا يقتضي ثبوت الضمان بالنسبة         
 ،  ن العام ينحل حبسب االفراد املعينة دون املنتزعة       َألـ   رال االصل اجلامع بني ضررين أو اكث      

 وال بالنسبة  ،   كال الضررين كما هو واضح     إىل   لتزام بثبوت الضمان بالنسبة   اال إىل   وال سبيل 
فتعيني واحد منهما تـرجيح      ،    سواء حد على   حد اليهما  ألن نسبة األَ   واحد منهما معيناً  إىل  

  ام يف كيفية ت     : ضوء هذا  وعلى    ، حمن غري مرجعلـى   بيق احلكم بالـضمان   طيعرض اال 
  .ذلك

 احلاجة  فانه تدعو  ،   متعلق احلكم أو موضوعه من ناحية التطبيق      وكلما طرأ االام يف     
وحنن نعرب عـن هـذا       ،   شيء معني لريتفع االام بذلك     على   خطاب متمم يطبق املاهية   إىل  

 وامنا يعرض االـام  . له عن سائر احناء متمم اجلعل    متييزاً ) متمم اجلعل التطبيقي  (      ب اخلطاب
  : يف مرحلة اجلعل يف أحد موردين

املختار على  ـ املاهيات االعتبارية بنحو عام كالصالة واحلج والزكاة     :لواملـورد األَ  
 يف تطبيقه من    دبل ال ب   ،    قهراً شيء خاص  على   االعتباري ال ينطبق   املعىن   وذلك الن  ـ فيها

 خاصاً عمالً   يعني جمرد وجود السالم والتحية يف عرف اجتماعي ال        مثالً    ، آخر توسط اعتبار 
 يتعني   خاصاً يف القانون املايل لدولة ال يعني نقداً       ) الدينار ( وهكذا وجود  ،   نطبق عليه قهراً  ي

وذلك  ،   بيده االمر  ممن   بل ذلك منوط بتطبيق املاهية االعتبارية      ،   انطباقه عليه كما هو واضح    
 علـى    ...دولة وهكذا  إىل   أو من دولة   ،   جمتمع إىل   دين أو من جمتمع    إىل   قد خيتلف من دين   

  .مثلةما هو ملحوظ يف هذه اَأل
بالذات أو باالحنالل مـن خطـاب        ( ان تكون هناك خطابات متعددة      :املورد الثاين 

  ـ مشترك بينها ـ تنجزه مشروط بشرط وفعلية كل واحد أو ) واحد
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   :متمم اجلعل مع توفر شرطنيإىل  احلاجة تعرض احلالة ففي هذه ، موضوعها إىل بالنسبة
 إىل  احد املوضوعات ال بالنـسبة     إىل    بالنسبة اعول شرطاً  املعىن   ان يتحقق   :احدمها

  . قهراًكل واحد منها لكي يصري احلكم بالنسبة اليها فعلياً أو منجزاً
ان ال ميكن االلتزام بعدم فعلية شيء من احلكمني أو تنجزه للعلم بتحقق مالك                :الثاين
  .احد املوضوعني إىل احلكم بالنسبة
 منـهما   الن كالً  ـ ابتداًء ـ  أو منجزاً   احلكمني فعلياً  ديف ميكن صريورة اح   لكن ك 

 شيء منهما  إىل   خصوص متعلقه ومل يتحقق ذلك بالنسبة      إىل   مشروط بتحقق الشرط بالنسبة   
  .دون عناية زائدة احلالة  يف هذهمنجزاً  أويكون شيء منهما فعلياً فال، 

 .واحد خبـصوصه   على   حد االنتزاعي خر يطبق األَ  آان ينشأ هنا خطاب      : وحل ذلك 
موضوع تنجـزه    موضوعه أو  على   حدق األَ  االشكال ويصري احلكم الذي طب     وحينئذ ينحلّ 

  . قهراً أومنجزاًفعلياً
كـل   على   حدق األَ مىت كان الطرفان متساويني يطب    نه  ا وكيفية تطبيق ذلك وضابطه   

ـ  ذي املزيـة   على   حدَألواذا كانا خمتلفني فيطبق ا     اآلخر    حتقّق منهما بشرط عدم   علـى   ـ
  .ـ اختالف بني املوارد حبسب تناسباا هلا

  .وهلذا املورد تطبيقات كثرية متعددة خالل املباحث االصولية والفقهية
اضطر اليـه    ،   وكل شيء  ( يف مورد قاعدة االضطرار وهي ما ورد يف احلديث          :منها

أحد حمرمني مل يوثر االضطرار      إٰىل   النسبةفاذا فرضنا اضطرار املكلف ب     ) ابن ادم فقد احله اهللا    
كل حمرم حمرم فان اجلامع بني حمرمني ليس         إىل   إذ خطاب احللية   ،   ابتداًء يف حلية شيء منهما    

  لكن حيث ال ، مبحرم
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وهـو   ،   حد اجلامع قد تعلق باألَ  نه  ا االضطرار يف رفع احلرمة حلجة     تأثري   ميكن االلتزام بعدم  
 على  ومل يتعلق بشيء من الطرفني فتبقى حرمة كل منهما         ،   الًحال لكي يصري  ـ ليس مبحرم 
  حاهلا فال بتى رفع حرمته مبعونـة قاعـدة       أ من تعيني املضطر اليه مبتمم اجلعل التطبيقي ليت        د

 مـا   وحمـتمالً  احتماالً   االضطرار ومبوجب هذا املتمم يكون املضطر اليه يف مورد التساوي         
  .او مقارنته اياه اآلخر بارتكبه املضطر بشرط عدم سبق ارتكا

 وعلـى   ، احتماالً   ضعف واألَ خف حمتمالً ويف مورد التفاوت يكون املضطر اليه هو األَ       
كما يظهر من كلمات     ـ احدمها إىل   وى حبجة االضطرار  قشد أو اال  هذا ال جيوز اتكاب األَ    

مـن  بعض غري معـني      إىل   االضطرار على   االصوليني يف تنبيهات حبث االشتغال يف الكالم      
واضح عقـالًء وامنـا مثـل        شد ليس مبضطر اليه كما هو     الن األَ  ـ اطراف العلم االمجايل  

أحد شيئني احـدمها حمـرم       إىل   كارتكاب احلرام فيما اضطر    احلالة   شد يف هذه  ارتكاب األَ 
  .خر مكروهواآل

 يف باب تزاحم اخلطابني من جهة قصور القدرة عن اجلمع بني امتثاهلما بنـاء               :ومنها
فانه حيث ال تتـوفر هـذه        ،   خذ القدرة الثابتة يف موضوع احلكم يف مرحلة االنشاء        أعلى  

أيضاً  ـ فال ميكن احلكم بعدم توجه شيء من اخلطابني        ،   كل من املتعلقني   إىل   القدرة بالنسبة 
ادة أو جبهة اخرى بعد كون القـدرة عقليـة ال           للزوم فوت املالكني املعلومني باطالق امل      ـ

 من اعتبار هذه القدرة لواحد منهما معينـاً ليـصري احـد             دفال ب  ،    املالك شرعية دخيلة يف  
. خرفاذا كانا متساويني اعتربت القدرة لكل منهما بشرط عدم االتيان بـاآل           ،   احلكمني فعلياً 

  .همتقدير ترك اَأل على  أيضاًاملهم وعلى االهم على واذا كانا خمتلفني اعتربت القدرة قدرة
  ة يف موضوعن أخذ القدرة التامم ـ يف هذا الباب ـ راملختا على وبناء
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ففي مورد املتساويني حيكم بكون املوضوع للحكم        ،   احلكم اجلزائي يف مرحلة تنجز اخلطاب     
د العقوبة وال   تعد على   لعدم موافقة العقالء   أيضاً   مرين فيكون العقاب عليه   اجلزائي هو احد األَ   

 واما يف املختلفني فتعترب القدرة قـدرة       ،   هما مشروطا اعتبار القدرة لكل واحد من     إىل   حاجة
  .همتقدير ترك اَأل على املهم وعلى  ،هماَألعلى 

  .ـ وال يناسب ذكره يف املقام ـ غري ذلك مما ذكرناه يف حمله  :ومنها
احـد   إىل مقامنا هذا حيث ان التسبيب امنا هـو       : ومما يندرج حتت هذا املورد الثاين     

  .كل ضرر من االضرار معيناً إىل التسبيب على م بالضمان منصبالضررين بينما احلك
حـد مبـتمم اجلعـل      ضوء ما ذكرنا ان يعني األَ      على   فكيفية ختريج احلكم بالضمان   

 او ما هو يف حكم التساوي كما       ـ وحمتمالً احتماالً   فاذا كان الضرران متساويني    ،   التطبيقي
 املـسبب   فينطبق االحد  ـ يعتىن به عقالءً  من القلة والضعف ال      مستوى   التفاوت يف لو كان   
ا اذا كانا خمـتلفني      وام .له ضامناً    املسبب  كان ويكون  منهما اياً  ما ارتكبه املضطر   على   اليه

 ما يف حكمه فـان االحـد        مع علم املضطر بذلك او     أوحمتمالً احتماالً    به اما  اً معتد اختالفاً
 سبب اليه الغري فان ارتكبه املـضطر        ف فيكون هو الذي   عاالخف واالض  على   ينطبقحينئٍذ  

عقالًء فال يوجب    تسبيب الغري  إىل   شد فان ارتكابه اياه ال يستند     ضمنه الغري واذا ارتكب األَ    
  . عليهضماناً

  .ل والثاينوومبا ذكرنا يظهر النظر يف الوجه اَأل
 ،  شدوكان الضرر الواقع هو األَ     الضرر إىل   ن الغري وان كان قد سبب     فَأل  :لواما األَ 

مرين وامنا هو أحد األَ    ،   اال ان الضرر الذي سبب اليه الغري ليس هو األشد لينتج ضمانه اياه            
،  أصالً   الغري إىل   فال يكون األشد مستنداً    ،   خفاَأل على   املنطبق مبعونة متمم اجلعل التطبيقي    

  بل ما سبب اليه الغري مل
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تكاب احد حمرمني كـشرب الـنجس       ار إىل   فوذلك نظري ما لو اضطر املكلّ     ،   خارجاً   يقع
فارتكب االشد حيث ال ترتفع عقوبته       ـ كاخلمر يف املثال   ـ وكان احدمها اشد   ،   واخلمر

  .احد االمرين وهذا واضح إىل اً اليه عقالًء وإن كان مضطرعنه لعدم كونه مضطراً
 ال يتعلق   اال ان الضمان   ،    احد األمرين وان كان قد سبب اليه الغري        نّفَأل  :واما الثاين 

      نبه كما عرفت وامنا يتعلق بالضرر املعي   ،  فال بمعني مبتمم اجلعـل لكـي    على  من تطبيقه د
  .ذلك إثر يف يتحقق موضوع احلكم بالضمان

  .ان يدور االمر بني ضرر مباح وآخر حمرم  :الفرع الثاين
ارتكـاب احـد     إىل   يكون احلكم التكليفي بعد عروض االضـطرار       احلالة   ويف هذه 

 مباحاً  فما كان  ـ لواَأل الفرع   كما يف  ـ ضررين نفس احلكم املفروض قبل عروض ذلك      ال
 .حرمته بعد ذلك   على    يبقى كما أن ما كان حمرماً     ،   كذلك بعد االضطرار   مباحاً    يكون أوالً

   :ر يف احدى حالتنيوال ترتفع احلرمة أو تنجزها باالضطرار فان االضطرار امنا يؤثّ
  . بامر حمرمان يتعلق  :وىلاُأل

  .احملرم مبتمم اجلعل التطبيقي علٰى امرين وينطبق بأحد ان يتعلق  :الثانية
 مجيعـاً   فيما كان االمران  حىت   ـ مرينالن احد األَ  األوىل   احلالة   واملقام ليس من قبيل   

 احلالة  وال من قبيل   ،   خر حراماً  واآل  عما اذا كان احدمها حالالً     ليس مبحرم فضالً   ـ حمرمني
احلرام الذي يكون طرفه     على   ال ينطبق نه  ا االمرين اال  بأحد    الن االضطرار وان تعلق    ؛ة  الثاني
 عمـا اذا   فـضالً ـ لواَأل الفرع كما اتضح مما ذكرناه يف   ـ ل حرمة و اخف من األَ   حراماً

فاملضطر اليه هنا مبقتضى متمم اجلعل امنا هـو خـصوص            ،   كما يف املقام   مباحاً   كان طرفه 
  . مربر الرتكاب احلرام يف ذلكوال ، املباح
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واضح فانه اذا كان الغري هو السبب للوقـوع يف الـضرر             فهو : واما احلكم الوضعي  
املضطر اليه مبتمم اجلعل التطبيقي واما      نه   ال له ضامناً   وارتكب املضطر الضرر املباح كان الغري     
  .اليه الغريمل يسبب نه  الله ضامناً اذا ارتكب املضطر الضرر احملرم فال يكون

  .مر بني ضررين حمرمنيان يدور اَأل  :الفرع الثالث
  يكون املضطر اليه يف حالة التساوي وحنوه كل منهما بشرط عدم ارتكـاب             وحينئٍذ

وذلـك  ،   احتماالً   اضعف و ويف حالة التفاوت ما كان اخف حمتمالً       ،   أو مقارناً سابقاً  اآلخر  
  .لواَأل الفرع حه يفما سبق شر على مبؤونة متمم اجلعل التطبيقي

 ان علـى    بنـاء  ـ اليه احلكم التكليفي ترتفع احلرمة عن املضطر      إىل   وعليه فبالنسبة 
 على  اما ان قلنا بان مفادها رفع تنجزها      و ـ قاعدة االضطرار رفع حرمة املضطر اليه     مقتضى  

        الضـطرار  اذا كـان ا    إال   ستحق العقاب مبخالفتها  ما قربناه يف حمله فتبقى احلرمة ولكن ال ي
  .بسوء االختيار

 مرينفاذا كان الضرر بتسبيب الغري فينطبق احد األَ        : احلكم الوضعي  إىل   واما بالنسبة 
له لـو ارتكبـه      ضامناً   املضطر اليه مبتمم اجلعل التطبيقي فيكون الغري       على    )اليه املسبب   (

لعدم  ضامناً   لغري فال يكون ا   حمتمالً أقوى   واما لو ارتكب غريه كان يرتكب ما هو        ،   املضطر
  .تسبيبه اليه عقالًء كما عرفت توضيحه

ومثالـه  ،   األوىل   ان يدور امر الضررين بشخصني عكس الـصورة        : الثانية   ةرالصو
     ة شخص يف قدر شخص آخر ومل ميكن ختليصها منه اال بكسر            املعروف ما اذا دخل رأس داب

  .القدر او ذبح الدابة
 الغري نفساً حمترمة كالعبد املسلم أو ما حبكمه         وخيرج عن حمل البحث ما اذا كان مال       

  ني اشخاص ويتعني فيه بيكون دائراً حينئٍذ فان الضرر
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  .نفس العبد على اتالف املال اآلخرحتفظاً
   :فروع ثالثة أيضاً الصورةوهلذه 

  .ما اذا كان ذلك بفعل احد املالكني  :لوالفرع اَأل
 اآلخـر  فيه وجوب اتالف ماله وختليص مالان احلكم   )قده( ستاذوقد ذكر السيد األَ   

 مالكه إىل   مالكه لقاعدة اليد وال جيوز اتالف مال الغري ودفع مثله او قيمته            على   مقدمة لرده 
املثل  إىل   املثل أو القيمة واالنتقال    إىل   ها وال تصل النوبة    العني وجب رد   مىت امكن رد  نه   ال ،

  .)١( ر العنيبعد تعذّ والقيمة امنا هو
 علـٰى   بايقاع الضرر املادي   اآلخر   له مالك املال   يأذن   اما ان نه  ا  :حقيق أن يقال  والت

  .له يف ذلك يأذن ماله ولو بشرط الضمان أو ال
وهو ما اذا   وىل   األُ .من ناحية احلكم التكليفي بالصورة     الفرع   يلحق هذا  : لوفعلى األَ 

 ان اتالف كل من املـالني        من مالحظة  دفال ب  ،   كان الضرر يدور بني مالني لشخص واحد      
 واالخر حمرم ولو من جهـة       حأو ان اتالف احدمها مبا     ،   هل هو يف نفسه عمل مباح فيتخري      

أو ان اتالف كل منهما حمرم فيجوز ارتكاب         ،   فيتعني اختيار املباح   ،   صدق االسراف وحنوه  
  كان اخف حمتمالً   ويف املختلفني ما   ،   املضطر اليه منهما وهو يف املتساويني ما اختاره املضطر        

  ؟ كما سبق بيانه احتماالً واضعف
ماله ويطالب بـدفع     على   بايقاع الضرر  اآلخر   مالك املال  يأذن   وعلى الثاين حيث ال   

  .آلخرماله بسبب حمل ا على الطارئة احلالة النقيصة احلاصلة من
   من ايقاع الضررد مباحاً فال بمال نفسه على فان كان ايقاع الضرر

__________________  
  .٥٦٣ : ٢ األصول الحظ مصباح )١(



 ٣١٩ ................................................................دوران األمر بني اتالف أحد مالني لشخصني 

بل مقدمـة    ،   عليه دون مال الغري وذلك ال من جهة قاعدة اليد فانه رمبا ال يكون حتت يده               
عليه التخلـيص    يتوقّف   وال جيوز ايقاع الضرر الذي    ،   اآلخر   مال على   لدفع العيب الطارئ  

  .تصرف يف مال الغري بغري اذنهنه  المبال الغري
 فيندرج يف باب تـزاحم احلكمـني        مال نفسه حمرماً   على    كان ايقاع الضرر   واما ان 

  .ويلحقه احكام هذا الباب
  .ان يكون بفعل شخص ثالث غري املالكني  :الفرع الثاين

ان يف مثله يتخري يف اتالف مال أيهما شـاء ويـضمن    )قده( وقد ذكر السيد االستاذ 
 ،   املالني ملالكهما فعليه ايصال احدمها خبصوصه      مثله أو قيمته ملالكه اذ بعد تعذر إيصال كال        

 اال اذا كان    .كلتا اخلصوصيتني  على   لعدم امكان التحفظ   ،   واآلخر مباليته من املثل أو القيمة     
  .)١( اآلخر  يف نظر العرف فيجب عليه اتالفالتصرف يف احدمها اكثر عدواناً

 مطلقاً   يف ذلك  املالني خمرياً ال وجه للحكم جبواز ايقاع الضرر يف احد         نه  ا لكن الظاهر 
بل عليه استئذان كل من املالكني يف التـصرف يف           ،   حبكم العقل  حبسب الوظيفة العملية ولو   

  .ماله
مالـه وان كانـت      على   فيتعني ايقاع الضرر   اآلخر   فان اذن له يف ذلك احدمها دون      

  . من بذله لهدرش فال بمثله أو اَأل اباحته مشروطة باعطاء قيمته أو
  .هما شاءعلى أي ان اذن له كل منهما فال مانع له من هذه اجلهة يف ايقاع الضررو

فال حمالة   ،   الطارئة املوجبة لنقص ماله    احلالة   له كل منهما وطالبه برفع     يأذن   واما ان مل  
نـه  ا والظاهر ، الشرعي احلاكم    إىل  الرتاع جنيب فريجع يف حلّ   يقع الرتاع بينهما وبني هذا األَ     

  مال على ايقاع الضرربالمر ليس له ا
__________________  

  .) ... إالّ اذا كان ( كن مل يذكر فيه قوله ل٥٦٣ : ٢ األصول  ومثله يف مصباح.٣٤٦ : الحظ الدراسات )١(
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القرعة الا مرجح عقالئي حيث ال مرجح عند تـزاحم           إىل   بل يرجع  ،   احدمها بال مرجح  
 منهما يرغب يف ارجاع نفس ماله اليـه        فروض ان كال  احلقوق والرغبات كما يف املقام اذ امل      

  .ولية وقد اوضحنا ذلك يف رسالة القرعةاَأل احلالة ما كانت عليه منعلى 
 مال كل منهما اراد وضمانه     على   واما القول بثبوت االختيار للجاين يف ايقاع الضرر       

املالكني كما اذا   فليس له وجه يعتمد عليه ورمبا يكون له غرض خاص يف اتالف مال احد               ،  
  . وتعلق غرض شخصي منه بذحبهاكانت البقرة يف املثال حلوباً

  .الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة وحنوها احلالة ان يكون  :الفرع الثالث
ال يريد احدمها ختليص ماله كما لو قال صاحب القدر اين            ) تارة ( : احلالة   ويف هذه 

 ول ان  فلألَ وحينئٍذ ـ  وهو البقرة  ـ اد ختليص ماله  أر اآلخر    ولكن القدر فعالً  إىل   ال احتاج 
له يف ذلك فـال      يأذن   مل ولو ،   للثاين يف اتالف ماله مع الضمان فيستقر الضمان عليه        يأذن  

  .مع بذل الغرامة له اآلخر  ملن يريد ختليص ماله ان يوقع الضرر يف ماليبعد ان جيوزتكليفاً
 اذا تراضـى     وحينئـذٍ  .الطارئة احلالة   يريد كل منهما ختليص ماله عن هذه        :واخرى

علـى وجـه     لوو ـ احد املالني مع بذل غرامته     على   الطرفان يف طريق رفعها بايقاع الضرر     
وان مل يتراضيا بذلك فيحصل بينهما ختاصم ال بـد لرفعـه مـن               ،   فالصلح خري  ـ القرعة

مة بينـهما بايقـاع      وللحاكم مباله من السلطنة والوالية ان يرفع اخلصو        .احلاكم إىل   الرجوع
  من مرجح طبيعـي أو دواحد معني منهما ال ب على  لكن يف ايقاعه   ،   أحد املالني  على   الضرر
   :جعلي

 من حيث زوال املالية أو      ـ أحد املالني أقل   على   فيما اذا كان ايقاع الضرر      :لوواَأل
 لضررين تقلـيالً  اختيار أخف ا   احلالة   فيتعني عليه يف هذه    ـ  اآلخر  على تنقيصها من ايقاعه  

  ماعلى  ـ للخسارة اليت يتحملها املتخاصمان



 ٣٢١ ........................................................................من هو الضامن للخسارة من املالكني 

لو أمر بذبح البقرة فان التفاوت بني البقرة احلية واملذبوحة          نه  ا كما إذا فرض   ـ سيجيء بيانه 
مر بكسر القدر    له من األَ   دفال ب  ،   ولو أمر بكسر القدر فاخلسارة مخسة دنانري       ،   عشرة دنانري 

  .دون ذبح البقرة
ـا مرجـع    القرعة يف صورة تساويهما من حيث املالية ألَ        إىل   هو الرجوع   :ينوالثا

  .عقالئي حيث ال مرجح كما أشرنا اليه سابقاً
ـ  أحد املالني  على   مث إن فيمن يتحمل اخلسارة احلاصلة من ايقاع الضرر         حبـسب   ـ

   :احتماالت ثالثة ـ النظر البدوي
 إىل   ورمبا ينسب هـذا الوجـه      . الطبيعية هلتحا إىل   أن يتحملها من رجع ماله      :لواَأل
  .املشهور

 ـ أو صفته  اآلخر   باتالف عني مال   ـ مال الغري  على   ان ايقاع الضرر   : والوجه فيه 
  .امنا هو فداء ملاله وختليص له فتكون اخلسارة عليه

كـل مـن     على   الطارئة الناشثة من عامل طبيعي قد طرأت       احلالة   وهذا خمدوش الن  
 ، حالته الطبيعية وبذلك نقصت قيمة كل واحـد منـهما   على   ق شيء منهما  فلم يب  ،   املالني

 فتوجه اخلسارة الناشئة من عالج هذه      ،   واملفروض ان كال من املالكني يطالب بتخليص ماله       
  .فيها ليس له اي وجه خصوص من خلص ماله بال مشاركة لآلخر إىل الطبيعيةاحلالة 

 ، قاعدة العدل واالنصاف   مقتضى   نها ء بتوهم سوا على   يتحملها كل منهما  نه  ا  :الثاين
فتكون العربة بذات املـالني ال مبقـدار         ،   فانه ال يعترب يف إجرائها التساوي يف مجيع اجلهات        

 ففي رواية النوفلي عـن      .الطارئة مقتضية حلصوله من اخلسارة     احلالة   ماليتهما وال مبا تكون   
 لصادق عن ابيه يف رجل استودع رجالً      عن ا  ـ اليت جتعل مؤيدة لتلك القاعدة     ـ السكوين

   ، قال يعطى صاحب الدينارين ديناراً. فضاع دينار منهادينارين فاستودعه اخر ديناراً
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بينهما نصفني مع ان احتمال كون التالف من مال صاحب الدينارين واحتمال             اآلخر   ويقسم
فيما  : ويتضح ذلك  ،   ل ضعف الثاين  وسواء بل األَ   على   كونه من مال صاحب الدينار ليس     

  واحـداً  درمهاً اآلخر    استودع تسعة وتسعني درمهاً لدى رجل واستودع       فرض ان رجالً   لو
      وتفريط فان احتمال كون التالف من األَ       وتلف احدمها عند الودعي من دون تعد ل بنسبة و ) 

  . ) باملائة١ ( ومن الثاين بنسبة )  باملائة٩٩
عربة  فان النوفلي مل يوثق وال    سنداً   غري معتربة    ايةان الرو  إىل    مضافاً واجلواب عن ذلك  

ـ       : بكونه من رواة اخباركامل الزيارات البن قولويه       ي ضان قاعدة العدل واالنصاف امنا تقت
 ال مـع عـدم      وحمتمالً احتماالً   احلكم بالتساوي يف اخلسارة مع التساوي يف مجيع اجلهات        

 وثلـث    يعطى صاحب الـدرمهني درمهـاً      فان املناسب ان   ،   التساوي كما يف مورد الرواية    
وصاحب الدرهم ثلثي الدرهم كما اوضحناه يف حمله وسيجيء ما يقتضيه قانون العـدل يف               

  .املقام
ويف  ،    سواء يف صورة تـساري الـضررين       حد على   ان يتحملها كل منهما     :الثالث

ـ (  وقد اختاره السيد االستاذ.صورة عدم التساوي يتحملها كل واحد بالنسبة       وعلـل   )دهق
يؤيدها مـا   نه  ا  :تقسيم الضرر بينهما بقاعدة العدل واالنصاف الثابتة عند العقالء وأضاف         

 عنده درمهني ومـن اودع عنـده        دعاو ممن   ورد فيمن تلف عنده درهم مردد بني ان يكون        
 من احلكم باعطاء درهم ونصف لصاحب الدرمهني ونصف درهم لـصاحب             واحداً درمهاً

  .)١( ) ما ذكرناه من قاعدة العدل واالنصاف على  إاله ال يستقيمالدرهم الواحد فان
   :ويف هذا التقريب جهات من البحث

__________________  
  .يف حبث القطع تقدم ما إٰىل أحال ) ٥٦٤ : ٢ األصول ويف مصباح ( ٣٤٧ : الحظ الدراسات )١(



 ٣٢٣ ............................................................................مناقشة قاعدة العدل واالنصاف   

 يف مـورد تلـف   قاعدة العدل واالنـصاف  مقتضى   جعل ال يصح نه  ا :وىل   األُ ـ ١
 احلكم بالتنصيف بناء مـن العقـالء بـل    على ومل يستقر ، الدرهم يف يد الودعي التنصيف 

 وثلث درهم واعطاء صاحب الـدرهم       العدل عندهم اعطاء صاحب الدرمهني درمهاً     مقتضى  
 تقدير على  واما الرواية فهي   ـ ما أشرنا اليه هنا وفصلناه يف مبحث القطع       ك ـ ثلثي الدرهم 

من جهة عدم  غري تام    نها للقاعدة مع  غري موافق    حكم تعبدي  على   امنا تشتمل  ،   سندهامتامية  
  .ثبوت وثاقة النوفلي كما مر

يف  يـأيت    ال ـ يف مبحث القطع   ـ ان ما ذكره هو يف تقريب القاعدة       :الثانية   ـ ٢
 املخالفـة   تقدمي املوافقة القطعية يف اجلملة مـع       على   ان هذه القاعدة مبنية    : املقام فانه قال  

يف هذه   ـ يف متام املال فانه لو أعطى متام املال        ـ املوافقة االحتمالية على   ـ القطعية كذلك 
وحيتمل عـدم وصـول      ،   مالكه إىل   احتمل وصول متام املال    مثالً   الحدمها القرعة  ـ املوارد

ليـه   وال يصل ا   مالكه جزماً  إىل   شيء منه اليه خبالف التنصيف فانه يعلم وصول بعض املال         
ويكون مـن    ،   مالكه إىل   فيكون التنصيف مقدمة لوصول بعض املال      ،   كذلك اآلخر   بعضه

 املقدمة  من باب نه  ا اال ،   مالكه الغائب حسبة   إىل   قبيل صرف مقدار من املال مقدمة اليصاله      
  .)١( العلمية املقدمة الوجودية واملقام من قبيل

 حـىت   ا مال مردد بني الشخـصني     هن ،   اذ ليس  ،   ووجه عدم جريانه يف املقام واضح     
العلمية بل الكـالم يف ان       املقدمة   مالكه من باب   إىل   يكون التقسيم بالنسبة مقدمة اليصاله    

 فهذا غري داخل يف القاعدة     ،   وأن تقسم بينهما بالنسبة    ال بد    احد املالني  على   اخلسارة الواقعة 
  التقريب الذي ذكرهعلى 

__________________  
  .٦٢ : ٢ األصول احالحظ مصب )١(
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  .هلا
بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة يف حمل آخر وناقش يف التقريب الذي            نه  ا  :الثالثة ـ ٣

 تامة اذ مل يثبت بناء وال سرية من العقـالء          ان القاعدة يف نفسها غري     ( سبق عنه حيث قال   
 علـى   سيمالتق على   تكون ممضاة لدى الشارع اللهم اال اذا تصاحلا وتراضيا         حىت   ذلكعلى  

ذلك بالتعبد من العقالء أو الـشارع        على   فجريان السرية  وإالّ    ، آخر وجه التنصيف فانه أمر   
 اذ مل يقم اًوان كان التعبري حسن    ،   ما يسمى بقاعدة العدل واالنصاف ال أساس له        إىل   استناداً

 اآلخر  رغري مالكه مقدمة للعلم بوصول املقدا      إىل   جواز ايصال مقدار من املال     على   اي دليل 
فقيـاس احـدى    ،  الوجودية ثبت ذلك حسبة واما العلمية فكال       املقدمة   نعم يف  ،   املالكإىل  

  .)١( ) املقدمتني باالخرى قياس مع الفارق الظاهر كما الحيفى
   :والصحيح يف تقريب املدعى ان يقال

  يف ماليـة كـل     كل من املالني ملا أوجبت نقصاً      على   الطارئة بسبب طبيعي   احلالة   ان
اذ ليست قيمة البقرة بعد دخول رأسها يف القدر متساوية مع قيمتها بـدون               ،   واحد منهما 

 إىل  ذلك وال القدر الذي فيه راس البقرة تساوي قيمته لو مل يكن كذلك وارجاع كل منهما               
 اآلخـر    إىل ممكن وارجاع أحدمها اليها يستلزم ايقاع الـضرر بالنـسبة          حالته الطبيعية غري  

 يكون النقصان املوجب لزوال ماليته أو       فحينئٍذ ،   ما هو اقل قيمة    على    ايقاعه واملفروض لزوم 
  .كل منهما على  عن احلالتني غري الطبيعيتني الطارئتنينقصانه مسبباً
 فال بيف القدر   احلالة    من مالحظة ان اخلسارة احلاصلة باية نسبة معلولة حلصول تلك          د

صاحب البقرة   على   وحبكم العقالء يكون ثلثا اخلسارة      ، وبأية نسبة معلولة حلصوهلا يف البقرة     
  ما على  ،صاحب القدر على وثلثها

__________________  
  .١٤٧ : كتاب اخلمس ـ الحظ مستند العروة )١(



 ٣٢٥ ...................................................................دوران األمر بني ضرر النفس وإضرار الغري 

من ان التفاوت بني البقرة يف حالتها الطبيعية وبني البقرة املذبوحة هو عـشرة               سابقاً   فرضناه
فاحلالة الطارئة   ،   حاله الطبيعي والقدر املكسور مخسة دنانري     على   دنانري والتفاوت بني القدر   

اجياد ما يوجب اخلسارة املالية بأدىن مستوياا املمكنة يقتضي تقـسيم            إىل   عليهما اليت تدعو  
  .املالني مبالحظة النسبة بني الضررين لو فرض وقوع الضرر مع كل منهما على اخلسارة

الغنيمة بعـد    على   ان املؤونة اليت أنفقت    مسألة   ققني يف ونظري املقام ما قاله بعض احمل     
 على قال بان تقدمي اخلمس  ؟ اخلمس أم ال  على   تقدم   حصوهلا حبفظ ورعي ومجع وغريها هل     

 ورمبا أورد عليه بانه مل يعلم يف قواعد الفقه قاعدة تسمى بقاعدة العدل              .املؤن خمالف للعدل  
وقد اجيب عنه بـان قاعـدة    ، بادئ فقه احلنفيةم هو من    وامنا ذلك يشبه االستحسان الذي    

العدل من اعظم قواعد الفقه وان مل تكن معنونة يف ابوابه كسائر القواعد ويستدل هلا مـن                 
وال ريب ان مـن العـدل ان         )١( ) ِإنَّ اَهللا يأْمر ِبالْعدِل واِإلحسانِ     ( : تعاىل   الكتاب بقوله 

  .غري مالكه على البغي ان حتمل مؤونتهمالكه ومن  على تكون مؤونة اململوك
 الشريفة كقوله  اآليات   ال ينبغي االشكال يف أصل القاعدة كما دلت عليه        نه  ا والظاهر

 وأُِمرت َألعِدلَ بينكُم   ( : تعاٰىل   وقوله )٢( ) وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَن تحكُموا ِبالْعدلِ       ( :
 يف أساسه وضابطه الكلي وقد أوضحنا بعض القول فيه يف بعـض             اال ان البحث يقع    )٣( )

  .املباحث االصولية
  واالضرار بالغريفيما اذا دار االمر بني تضرر شخص   :الصورة الثالثة

__________________  
  .٩٠ / ١٦النحل  )١(
  .٥٨ / ٤النساء  )٢(
  .١٥ / ٤٢الشورى  )٣(
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وقد طرح احملقق النائيين البحث يف       ـ مثالً ـ  يضر جباره  من جهة التصرف يف ملكه تصرفاً     
أو فيمـا مل   ) ال ضرر ( بقاعدة مطلقاً   هذه الصورة حول ان قاعدة السلطنة هل هي حمكومة        

واما اذا لزم فال تكون حمكومة هلا بـل تكـون قاعـدة              ؟ يلزم من عدم السلطنة ضرر عليه     
 جبـاره    عليه ولو كان مضراً    اً ورمبا يعد منع املالك أي تصرف ضرر       .)١( السلطنة هي املرجع  

  .وهو غري تام ، عن الشيخ االنصاري سيأيت كما
املالك وما اذا لزم     على    كان فينبغي تعميم البحث ملا اذا لزم من عدم تصرفه ضرر           واياً

  .منه فوت مصلحة بل االعم من ذلك ايضاً
  .الكثرة االبتالء ا وسعة حدوده االمهية يف غاية املسألة والتعرض هلذه

يف الفقه ما ذكره الفاضل الـسبزواري   املتأخرين ومنشأ تفصيل القول فيها يف كلمات 
مث تامل   مطلقاً   حيث نقل عن االصحاب جواز تصرفات املالك يف ملكه         ،   يف كتاب الكفاية  

املعروف من مذهب االصحاب ان     (  )٢( )قده( قال ،    للبحث عندهم  فيه وصار كالمه مورداً   
بئر والعني واحلائط والدار خمصوص مبا اذا كان االحياء يف املوات فيختص            ما ذكر يف احلرمي لل    

احلرمي باملوات واما االمالك فال يعترب احلرمي فيها ألن االمالك متعارضة وكل واحد من املالك               
  يف ملكه وان كان جلاره بئر      بئراً ماله له التصرف فيه كيف شاء قالوا فله أن حيفر          على   مسلط

يف ملكـه بالوعـة      حفر لو حىت    : قالوا .وان ذلك مكروه   األوىل    نقص ماء  قريب منها وان  
 ومثله ما لو أعد داره احملفوف باملسكن محامـاً      ،   مل مينع عنه وال ضمان عليه      وفسد بئر اجلار  

   أوأو خاناً
__________________  

  .٢٢٤ : الحظ تقربرات منت رسالة ال ضرر )١(
  . )نيبتذ ( ٢٤١ : الكفاية )٢(



 ٣٢٧ .....................................................هل قاعدة السلطنة علٰى املال تسوغ التصرف املضر بالغري   

  .احونة أو حانوت حداد أو قصار الن له التصرف يف ملكه كيف شاءط
ما تضمنته االخبـار   إىل  فاحشاً نظراًويشكل هذا احلكم يف صورة تضرر اجلار تضرراً  

املذكورة من نفي الضرر واالضرار وهو احلديث املعمول به من اخلاصة والعامة املـستفيض              
ويف .  من نفي االضرار الواقع يف ملـك املـضار       خبار املذكورة ما تضمنته األَ   خصوصاً   بينهم

               إىل  ياملسالك نعم له منع ما يضر حبائطه من البئر والشجر ولو ملرور اصلها اليه والضرر املؤد 
  .ضرر احلائط وحنو ذلك

وناقش فيه وفصل القول فيـه صـاحب         )١( وقد تعرض هلذا الكالم صاحب الرياض     
  .)٣( لرسائليف ا )قده( نصاريلشيخ اَألكالمهما ا إىل وأشار )٢( مفتاح الكرامة

 للـشيخ    لصاحب اجلواهر وكالماً   نقل كالمني يف املوضوع كالماً     على   وحنن نقتصر 
   :االنصاري

جهـة   علـى  مل يكن فيها امجاع حمقـق  املسألة  وباجلملة فالغرض ان   ( )٤( قال االول 
  ، الضرر يف مال الغري   وجه يترتب عليه     على    فيمكن ان يقال مبنع التصرف يف ماله       .االطالق

واتالف له يتولد من فعله فعل       حبيث يكون له فعل وتصرف يف مال الغري        ،   بتوليدية فعله مثالً  
ا حيتاج اليه وغلبة     مع زيادته بفعله عم    وخصوصاً ،   ال تلف خاصة بال فعل منه      ،   يف مال الغري  
 رفع الضمان احلاصـل     وال ،   املال ال تقتضي جواز ذلك     على   وقاعدة التسلط  ،   ظنه بالسراية 
  .بتوليد فعله

__________________  
  .٣٢٠ : ٢الرياض  )١(
  .٢٣ ـ ٢٢ : ٧مفتاح الكرامة  )٢(
  .٥٣٩ ـ ٥٣٨ : ٢الرسائل  )٣(
  .٥٢ : ٣٨ وط احلديث ١٨٥ : ٦اجلواهر ط القدمي  )٤(
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الوجه املزبور وان حـصل الـضرر        على   تصرفه يف ماله ال توليد فيه      لو كان     )نعم( 
  . ) لذلك مل مينع منهناًمقار

املالك الن حجر املالك يف التصرف       تقدم   االوفق بالقواعد  (  :قال الشيخ االنصاري  و
  . )عموم قاعدة السلطنة ونفي احلرج إىل يف ماله ضرر يعارض بذلك ضرر الغري فريجع

   : القول فيه ال بد من ذكر أمورولتوضيح
لكي  مطلقاً   جواز تصرفات املالك يف ملكه    لى   ع هل هناك ما يدل   نه  ا يف  :لومر األَ اَأل

  ؟  عليه أم الخالفه ويكون مقدماً على رفع اليد عنه ملا يدل يف حنتاج
   :به وجهان يستدلّ وما ميكن ان

وقد وصـفه    ) امواهلم على   الناس مسلطون  ( 9النيب   إىل   ما ينسب   :لوالوجه األَ 
 بل هو متواتر وأخبار االضـرار      : وقال ) لمنياملعمول عليه بني املس    ( يف مفتاح الكرامة بانه   

(  إال ما اذا كـان ال غـرض لـه    على ضعف بعضها وعدم مكافئتها هلذه االدلة حيملعلى  
 راً تصرف ولو كان مض    ان للمالك ان يتصرف يف ماله باي       على   واطالقه يدل  )١( ) االضرار

  .جباره
   :وميكن املناقشة فيه من جهتني

عيف غري جمبور بعمل االصحاب فانه مل يرد يف جوامعنا احلديثية اال            خرب ض نه  ا  :وىلاُأل
يف ورمبا يوجـد     )٣( واما يف الكتب الفقهية فقد ذكره الشيخ يف اخلالف         )٢( يف كتاب البحار  

  بعض مصنفات العالمة ولعل صاحب
__________________  

  .٢٢ / ٧ : مفتاح الكرامة )١(
  .٧ / ٢٧٢ : ٢حبار االنوار  )٢(
  .٢٩٠ املسألة ذيل ١٧٧ ـ ١٧٦ : ٣اخلالف  )٣(



 ٣٢٩ .........................................................................لكية األحكام التكليفية املندجمة يف امل 

عوايل الآليل قد اخذه منها ويوجد يف كالم احملقق الثاين غريه التعـبري مبـضمونه مـن دون                  
غري موجـود يف كتبـهم      نه  ا واما يف كتب احلديث للعامة فالظاهر      ،   روايةنه  ا إىل   االشارة
 ،  ديث النبوي ومفتاح كنوز السنة    كما يعلم مبالحظة املعجم املفهرس أللفاظ احل       ،   املشهورة

فما وصفه به يف مفتاح الكرامة ال        ،   جوده يف بعض كتبهم احلديثية غري املعروفة       و نعم ال يبعد  
  .خيلو عن املبلغة
ان مفاد هذا الكالم ليس ازيد من عدم حمجورية املالك يف تصرفاته يف امواله    :الثانيـة 

 إىل   مقام بيان اجلواز التكليفي والوضعي بالنسبة      وليس يف  ،   استئذان من غريه   إىل   حبيث حيتاج 
يف حال االضرار بالغري ولو شك يف كونه يف مقام البيان من هذه              حىت   مجيع انواع التصرفات  

  .أصل حيكم بذلك كما قرر يف علم االصول ، اجلهة االخرى فال إىل  مضافاًاجلهة
لكية تامة يندمج فيه جواز مطلق       الحد مب  ان يقال ان اعتبار شيء مملوكاً       :الوجه الثاين 

 ـ كامللكية ـ حكام الوضعية ما هو التحقيق من ان األَ      على    ، ووضعاً تكليفاً   التصرفات فيه 
واملرتكز لدى العقالء ان     ،   ما يناسبها من األحكام التكليفية     على   حنو االندماج  على   مشتملة

ا جاء عن بعض خمالفي هـود       ذلك م  إىل   املندمج يف امللكية مطلق جواز التصرفات كما يشري       
 أَصالتك تأْمرك أَن نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَن نفْعلَ ِفي أَمواِلنا ما نشاءُ           ( : تعاىل    من قوله  7
  .)١( اخل ) ...

ان ما يندمج يف اعتبار امللكية التامة ليس جواز مطلق التصرفات بل هـو               : ويرد عليه 
  يؤكد ذلك ما ذكره بعض كما ـ يف اجلملةجواز التصرفات 

__________________  
  .٨٧ / ١١هود  )١(
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  .)١( اهل القانون
التصرفات  إىل   وجود اطالق لدليل سلطنة املالك بالنسبة      لو فرض    نها يف  :مر الثاين اَأل

ن حرمة االضرار بالغري يكو    على   فهل ما يدل   ،   جاره إىل   اليت يصدق عليها اا اضرار بالنسبة     
 السيما فيما إذا فرض أن من عدم التصرف املفروض يلـزم            ؟ االطالق املفروض  على   مقدماً
  ؟ املالك على ضرر

__________________  
  حتت عنوان امللك التام    ٣١ ص   ١ج   ( السنهوري عبد الرزاق    الفقه االسالمي للدكتور   يف   ففي مصادر احلق   )١(
امللك التام من شأنه أن يتصرف به املالك         (  :يتالوجه اآل  على    عرفته  من مرشد احلريان   ١١بعد أن نقل ان املادة      ) 

 فينتفع بالعني اململوكة وبغلتها ومثارها ونتاجها ويتصرف يف عينها           ومنفعة واستغالالً  فيما ميلكه عيناً   مطلقاً   تصرفاً
 ن الفقه الغريب ثالثة عددها    واستنتج منه ان عناصر حق امللك يف الفقه االسالمي كما ع           ) جبميع التصرفات اجلائزة  

حق مقيد بوجـوب عـدم       بل هو  ،   كما توهم عبارة مرشد احلريان     مطلقاً   وليس حق املادة   (  : قال بعد ذلك   ـ
           ا فنصللمالك ان يتصرف    ( ان على   ٥٧ت املادة   االضرار باجلار وقد ورد هذا القيد يف نصوص مرشد احلريان ذا

 باجلـار   اً فيه فيعلي حائطه ويبين ما يريده ما مل يكن تصرفه مضر           حق كيف شاء يف خالص ملكه الذي ليس للغري       
مينـع احلـوائج    لوهن البناء أو هدمـه أو      سبباً   ما يكون  (  الضرر الفاحش بانه   ٥٩وعرفت املادة    )  فاحشاً ضرراً

 ) ة فليست بضرر فاحش   واما ما مينع املنافع اليت ليست من احلوائج االصلي         ،   األصلية أي املنافع املقصودة من البناء     
أو حادثاًيزال الضرر الفاحش سواء كان قدمياً :  حكم الضرر الفاحش فقالت٦٠نت املادة وبي .  

األمثلـة  ،   ) أعمال سلبية من املالـك     (  حتت عنوان  ٣٤١يف مادة    ) ٥٥٧ ص   ٨ج   ( وقال يف الوسيط  
لملكية من وظيفة اجتماعية وذكر يف عداد بعض        يقوم مبا ل   حىت   عمال السلبية اليت تقتضي من املالك     اَأل على   كثرية
 واذا جاز للمالـك أن   فاحشاً باجلار ضرراًاملالك أن ميتنع عن استعمال ملكه حبيث يضر    على   جيب ـ ١ : مثلةاَأل

 املعـىن   ويف هـذا   ،   يطلب من جاره ان يتحمل مضار اجلوار املألوفة فليس له أن حيمله املضار غري املألوفة للجوار               
وليس للجار   ـ ٢ . مبلك اجلار   يضر حد إىل   يف استعماله حقه   يغلو إال   املالكعلى   ـ ١ (  مدين ٨٠٧ملادة  تقول ا 

 اذا جتـاوزت     اجلوار املألوفة اليت ال ميكن جتنبها وإمنا له ان يطلب ازالة هذه املضار             جاره يف مضار   على   ان يرجع 
والغرض الذي  ،   اآلخر    إىل ارات وموقع كل منها بالنسبة    أن يراعي يف ذلك العرف وطبيعة العق       على   احلد املألوف 

اخل ما ذكره.  ..صت لهخص( .  



 ٣٣١ ....................................................................حكومة ـ ال ضرر ـ علٰى ال ضرار ـ 

اطالق دليل   على   مقدمة ) ال ضرار  ( فيمكن أن يقال ان أدلة حرمة االضرار كمقطع       
 علـى    االضرار من العناوين الثانوية وما يدل      ألنّ ،   السلطنة وإن كان بينهما عموم من وجه      

  .اجلواز بالعنوان األويل على ما يدل على ثانوي مقدماحلرمة بالعنوان ال
   :تقريرين بأحد ولكن قد مينع من صحة التمسك به يف املقام

 ال  ( املالك يكون قوله   على   فيما اذا كان ترك االضرار بالغري ضرراً      نه  ا  :لالتقرير األو
 كل حكـم   على   متقدم باحلكومة التضييقية  نه   ال  ، دليل حرمة االضرار   على   حاكماً ) ضرر

  .حكماً بالعنوان الثانويولو كان 
   :وميكن اجلواب عنه بوجهني

 معـىن   مـن جهـة ان     ) ال ضرار (  على    )ال ضرر  ( ال يعقل حكومة  نه  ا  :أحدمها
 ،  حكومته عليه حلية االضرار وارتفاع احلرمة وحيث ان كال من احلرمة وانتفائها ضـرري             

ال  ( وقـد سـبق ان     ،   اجلار على    انتفائها ضرراً  املالك ويف  على   فان يف وجود احلرمة ضرراً    
 ،  األحكام العدميـة   على   االحكام الوجودية فكذلك هو حاكم     على   حاكمنه  ا كما ) ضرر

 ترجيح بال  احدمها على   يلزم منه ارتفاع النقيضني وحكومته    نه   ال فيستحيل حكومته عليهما  
  .مرجح

نفـي   علـى    الـدال  ) ال ضرر   (الًان يف قضية مسرة بن جندب لوحظ أو         :وثانيهما
  االستطراق حق على   استحقاق دخول مسرة يف دار االنصاري بال استئذان وعدم ترتب ذلك          

  ، مبالحظة ان الدخول بغري استئذان مـن        ـ صغراها حتقّق   ب عليه حرية االضرار بعد    مث رت
فال  ) ال ضرر  ( يف الرتبة املتأخرة عن    ) ال ضرار (     وعليه ف  ـ غري حق اضرار حبق األنصاري    

ليكون حاكما عليه لكن يف هذا الوجه تأم.  
  من عدم اطالق )قده(  السيد االستاذمما يظهر من كال  :التقرير الثاين
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   :وجهني بأحد وذلك )١( يشمل به مثل املقام ) ال ضرر ( لقوله
 ، املالـك  علـى   عدم حرمة التصرف لكونه ضرراً    وىل   األُ الفقرة مقتضى   ان  :احدمها

فيقع  ،   بيانه تقدم   ما على   حرمة االضرار بالغري   ) ال ضرار  ( وهي ـ  الثانية  الفقرة ضىومقت
  .التعارض بني الصدر والذيل فال ميكن العمل باحدى الفقرتني

حكـام الوجوديـة كحرمـة      اَأل على   حاكم ) ال ضرر  ( ان قلنا بان  نه  ا  :ويرد عليه 
ال معارضـة بـني     نه   ال بني الصدر والذيل  فقط فال معارضة     ) ال ضرار (      ب االضرار املفادة 

 ) ال ضرار  ( ونتيجة ذلك احلكم جبواز التصرف املفروض لسقوط       ،   واحملكوم احلاكم   الدليل
 حكام الوجودية والعدمية كما هو املختار فحيث      اَأل على   وان قلنا بانه حاكم   . بكونه حمكوماً 

فـال مـانع مـن       تقدم   ما على   يف املقام  ) ال ضرار (  على    )ال ضرر  ( ال يعقل حكومة  نه  ا
 إىل  من حكومة ال ضرر بالنـسبة      ـ هذا املبىن  على   وقد وافق هو  ،   الثانية   التمسك بالفقرة 
بنفي احلكم   ال ضرر    مل جيد مثاالً يثبت فيه حكم بواسطة      نه  ا ذكرنه  ا إال ـ االحكام العدمية 

حىت يقـال    ال ضرر وما ذكرنا ال يقتضي اثبات حكم ب       ) ال ضرار  ( الوارد من جهة قاعدة   
بـال حـاكم     ) ال ضرار  ( لسان النفي ال لسان اإلثبات بل إبقاء       هو ) ال ضرار  ( بان لسان 
  .عليه

لكونـه  ،   ذيـالً     وال ال يشمل املقام ال صدراً     ) ال ضرر  ( ان حديث   :والوجه الثاين 
ـ     االمة االسالمية فال يشمل مورداً     على    مورد االمتنان  وارداً  لالمتنـان   اً يكون مشوله له منافي

 ،  املالـك  علـى    ومن املعلوم ان حرمة التصرف يف امللك مبا يضر باجلار خمالف لالمتنـان            
ال  (  حلـديث  فال يكون شيء منهما مـشموالً      ،   اجلار على   والترخيص فيه خالف االمتنان   

فيما كان ترك    ) ال ضرر  ( ال ميكن التمسك حبديث   نه  ا ومبا ذكرناه يظهر   (  مث قال  . )ضرر
  التصرف

__________________  
  .٥٦٦ / ٢ األصول الحظ مصباح )١(
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خمالف  أيضاً    الن منع املالك عن االنتفاع مبلكه      . عليه  لفوات املنفعة وان مل يكن ضرراً      موجباً
يف  ) ال ضـرر   ( فال ميكن التمسك حبديث    ) ال ضرر  (  حلديث لالمتنان فال يكون مشموالً   

  .غريهىل  إمن الرجوع ال بد بل أصالً املقام
يف مثـل    حىت   جواز تصرف املالك يف ملكه     على   فان كان هناك عموم أو اطالق دل      

صل العملي وهو يف املقام اصـالة       اَأل إىل   واال فريجع  ،   املقام يؤخذ به وحيكم جبواز التصرف     
  .الرباءة عن احلرمة فيحكم جبواز التصرف

 للـضرر  موجباً   مال الغري ومبا ذكرناه ظهر احلكم فيما اذا كان التصرف يف           ( مث قال 
فيجري فيه الكالم السابق من عدم جـواز         ،   املتصرف على   للضرر موجباً   وتركه على الغري 
عموم ادلة حرمـة     إىل    مورد االمتنان فريجع   لكونه وارداً ،   ) ال ضرر  ( ثحدي إىل   الرجوع

لـة  وغريه مـن اد    ) ال حيل مال امرئ اال بطيب نفسه       ( 7التصرف يف مال الغري كقوله      
  .حرمة التصرف يف مال الغري وحيكم حبرمة التصرف

   :عليه ويرد
على لوو ـ مالحظة جهة االمتنان يف هذا احلديث يف اجلملة        ان املسلم امنا هو     :الًأو  

فانه ليس يف شيء     ،    له بصورة االمتنان   صاًيكون خمص  حىت    العلّة حنو على   ال ـ حنو احلكمة 
  وقضية مسرة بن جندب امنا تدل      .خذ باالطالق مينع عن األَ  ذلك أو ما     على   من ادلتها ما يدل   

ـ  إىل    كان بصدد متييز احلقوق وايصال ذي احلق       9ان النيب   على   ه بالـصرامة الـيت     حقّ
  .تقتضيها مرحلة القضاء أو التنفيذ

عن مشول كل من حرمة االضرار       ) ال ضرر  ( ان البيان املذكور يقتضي قصور      :وثانياً
 بـال  ) ال ضرار  ( فيبقى ) ال ضرار  ( ، على   ال يصلح للحكومة  نه  ا كونتيجة ذل  ،   وجوازه

    جواز التصرف يف ماله     على   ما دل  إىل   ومعه ال وجه للرجوع    ،   الًحاكم عليه كما ذكرناه أو
  الن اجلواز هنا ، لو فرض مشوله للمقام
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  .يضاًالرباءة ا إىل كما ال وجه للرجوع ، احلرمة على جواز اقتضائي فال ينايف ما دل
 غريه من االدلة الدالـة     إىل   فيمكن الرجوع  ) ال ضرار  ( تقدير قصور  على   نها  :وثالثاً

 علـى  فان االضرار بالغري اما ان يكون بالتصرف احلقيقي يف ماله ولو   ،   حرمة مال الغري  على  
واما ان يكون بالتصرف احلكمي فيه كما لو         ،   كوهن احلائط بسريان الرطوبة    ،   حنو التوليد 

 ،  معمل دباغة أو حدادة يف منطقة سكنية مما يوجب عدم قابلية الدور ااورة للـسكىن              بىن  
ويف كلتا الصورتني يكون املالك بعمله هذا قد ألغى احترام مال الغري وان نوقش يف صـدق                 

 فيأيت يف املقام ما يـدل      ،   يف القسم االخري   خصوصاً   التغيري والتبديل  مبعىن   التصرف الذي هو  
ال حيل مال امرئ مسلم      (  : كما يف قوله   .ال الغري بدون تقييده بعنوان التصرف     حرمة م على  

  . )وحرمة ماله كحرمة دمه (  :وقوله ) اال عن طيب نفسه
جواز التصرف يف ماله كما ال جتري اصالة الرباءة كما           على   ما دل  أيضاً   وال يعارضها 

  .تقدم
املالـك   على   م من ترك التصرف ضرر    اذا لز نه  ا هل ميكن ادعاء  نه  ا يف  :مر الثالث اَأل

  ؟ فترتفع حرمة االضرار بقاعده رفع املضطر اليه أم ال
   :الظاهر هو الثاين لوجهني

االضرار  على   املالك ال يوجب صدق االضطرار     على   ان وصول مطلق الضرر     :لواَأل
ارتكاب بل مفهوم االضطرار خيتص مبا اذا وقع الشخص يف الضيق وال مهرب له إال                ،   بالغري
خيتص مبورد الضرورة اليت جتوز ارتكـاب  نه ا أو قل ، مثل هالك النفس وما يلحق به ،   احملرم

  .احملرمات
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  .هذا احلد فال اشكال يف اجلواز التكليفي إىل فاذا وصل
 ظاهر يف كون الرفع امتنانـاً      ) عن اميت  ( ان حديث الرفع بقرينة قوله      :الوجه الثاين 

  .بعض االمة إىل فع ما يكون يف رفعه خالف املنة بالنسبةاالمة فال يصلح لرعلى 
يف ان دليل احلرج هل يقتضي جواز التصرف يف مال النفس مبا يوجب               :االمر الرابع 

  ؟ الغري أم ال على الضرر املايل
فريتفـع   ، يقتضي ذلك الن حجر املالك عن االنتفاع مبا له حرج عليهنه ا  :فقد يقال 
  .بدليل نفي احلرج

   :د عليهوير
واال  ،   املشقة اليت ال تتحمل عادة ال مطلق الكلفة        مبعىن   ان احلرج املنفي إمنا هو      :الًأو

 خـصوصاً    ومن املعلوم ان منع املالك عن التصرف يف ماله         .القتضى ارتفاع مطلق التكاليف   
  .بل قد يكون وقد ال يكون مطلقاً  عليهاذا كان فيه إضرار فاحش بالغري ال يكون حرجياً

إن اجراء ال حرج بالنسبة اليه معارض باجرائه يف ناحية اجلار فـان جـواز      :وثانيـاً 
كمـا   ، حنو يوجب الضرر الفاحش يف مال اجلار حرجي عليه   على   التصرف للمالك يف ماله   

  .اوضحنا ذلك يف حبث التقية
 حرمة االضرار بالغري وان كان التصرف يف مال       . القواعد مقتضى   ومبا ذكرنا يظهر ان   

  .نفسه
 علـى    للضرر الذي حيرم ايقاعـه     إذا كان عدم التصرف اخلاص يف ماله مولداً        ،   نعم

 دواال تزامحت احلرمتان فال ب     ،   نفسه فالظاهر عدم احلرمة من جهة صدق االضطرار لو كان         
  . واملهمهممن مالحظة اَأل

  ن الضرر عليه ممافان كا ، ويف كل مورد حكمنا بالترخيص التكليفي
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يف مقـام   نـه    ال امـا  ) ال ضرر  ( ن له ضمان فيحكم بالضمان وال ميكن رفعه حبديث        يكو
 هـذا متـام   .ال يرفع مثل ذلك ) ال ضرر ( االمتنان أو الن احلكم بالضمان بطبعه ضرري و 

  . )ال ضرر ( الكالم يف قاعدة
  .واحلمد هللا رب العاملني



 

 فهرس الكتاب

  .Error! Bookmark not defined .........................................  :متهيد   
  .Error! Bookmark not defined .......................  وفيه حبثان ،  الفصل األول

  .Error! Bookmark not defined   وحتقيقها )    ال ضرر     (ل يف ذكر قضايا    والبحث األَ 
ـ ١   .Error! Bookmark not defined ...................   قضية مسرة بن جندب     
  ١٣ .................................  :عن زرارة نقلت بصورتني     )  رواية ابن بكري   ( 

  ١٣ .................................  ما نقله الكليين يف باب الضرار    :   األوىل    الصورة
  ١٥ ....................................... ما نقله الصدوق يف الفقيه : الثانية  الصورة

  .Error! Bookmark not defined   عنه فقد أوردها الكليين ايضاً   )  رواية ابن مسكان   ( 

  .Error! Bookmark not defined ....  :اه املشايخ الثالثة    رو  :  ـ حديث الشفعة  ٢
  .Error! Bookmark not defined ..........  بن حيىيٰ  حممد   عن، ـ رواه الكليين      ١

  .Error! Bookmark not defined   بن حيىيٰ  حممد   الشيخ يف التهذيب باسناده عن  ه روا   ـ  ٢

  .Error! Bookmark not defined .. رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد      ـ  ٣

  .Error! Bookmark not defined .  : حتقيق الكالم يف هذا الرواية يقع ضمن جهات       

  .Error! Bookmark not defined ....................... يف سندها :   األوٰىل    اجلهة 

  .Error! Bookmark not defined ......... يف التجبار ضعف سندها   :  الثانية  اجلهة 

  .Error! Bookmark not defined . وهي عمدة ركز عليه يف كلمام   : ةاجلهة الثالث  



  قاعدة ال ضرر وال ضرار................................................................................... ٣٣٨

  .Error! Bookmark not defined   : حتقيق ظهور الرواية ومالحظة القرائن اخلارجية فيه حبثان           

يف االرتباط بني احلكم بثبوت الشفعة للشركاء وبني كربى ال ضـرر وال              : لولبحث األَ ا
  .Error! Bookmark not defined ..........................   : ضرار وفيه نقطتان   

.Error! Bookmark not defined  )   والضرار    ال ضرر    وقال  (   يف مجلة  )  قال  (  يف تعيني فاعل :  وىل   األُ النقطة

ايـة  رو (  وبني )والضرار ال ضرر    (ينبغي البحث هل ان اجلمع بني رواية      :  الثانية   النقطة
  .Error! Bookmark not defined .  واية أو يف املروي     من قبيل اجلمع يف الر   ) الشفعة

.Error! Bookmark not defined   الظهور وفيه قوالن        عن توجب رفع اليد    خارجية   هل هناك قرائن  : البحث الثاين

  .Error! Bookmark not defined.......ما ميكن أن يستشهد به للقول األول فوجوه        

  .Error! Bookmark not defined   العالمة شيخ الشريعة يف رسالته  ما ذكره    : لوالوجه األَ   
عما يقتضيه املوقف يف احلكم بني حديث عبادة بن الصامت وبني حـديث عقبـة بـن                 

  .Error! Bookmark not defined ......................................  دـخال

  .Error! Bookmark not defined   :يف اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور      :  وٰىل   األُ  اجلهة 

.Bookmark not defined !   لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فال طريق لنا الثبات وثاقة غريه         نه أ  :ل واألَ األمر  

  .Error! Bookmark not defined   عن العامة الذين رووه   حٰىت  ن هذا احلديث مل تثبت صحنه  أ :  الثايناألمر  
.Error! Bookmark not defined   9من معروفة أقضية النيب    )قده(  شيخ الشريعة  ن ما ذكره أ : الثالثاألمر  

.Error! Bookmark not defined  ة بني حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد نيف اللمقار :  الثانية  اجلهة 

 ضرار مـن تتمـة      لو كان ال ضرر وال    نه  ا من )قده( ا افاده احملقق النائيين   م : الوجه الثاين 
  .Error! Bookmark not defined ..................................  قضية أُخرى

  .Error! Bookmark not defined .............  1  ما ذكر احملقق النائيين   على الرد

  .Error! Bookmark not defined   9مل يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه       نه ا   : الًوأ



 ٣٣٩ ............................................................................................فهرس الكتاب 

.Error! Bookmark not defined   عقبة بن خالد قد روى مجيع أقضية النيب  أن  على  مبين ) ره  (إن ما ذكره   : ثانياً

  .Error! Bookmark not defined   قضاءاً ال ينايف وقوعه يف ضمن مورد خاص          )  ال ضرر    (  أن كون    : وثالثاً

.Error! Bookmark not defined   1 وأوضحه السيد االستاذ      ) قده( ليه احملقق النائنين إر ما أشا : الوجه الثالث 

  .Error! Bookmark not defined ..........  ما أشار اليه احملقق النائيين   على يالحظ

.Error! Bookmark not defined  إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب اجلملة الثانية    :  أوالً

هـو نفـي    )  ال ضرر    ( معٰىن    املختار يف  ملّا كان نه  ا إىل   إن مراجع الوجه املذكور    : ثانياً
  .Error! Bookmark not defined .......................................  احلكم

.Error! Bookmark not defined   نفي احلكم مبعىن  مثالًرة مسيف قضية    )  ال ضرر   (  لو فرضنا ان قوله      نه ا  :ثالثاً

بني جعـل حـق     من أن الترابط بني ال ضرر و       1 ه احملقق النائيين  ما أفاد  : الوجه الرابع 
  .Error! Bookmark not defined ..............................  الشفعة بلحاظني

  ٤٨ ..........................................................  بطالن كال اللحاظني   
  .Error! Bookmark not defined  فألن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة         :   لوأما األَ 

  .Error! Bookmark not defined    اتفاقيرالشريك أم  على فألن وقوع الضرر      :  ما الثاينأو

.Bookmark not defined   ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر بأن متام املوضوع للحكم       :  ويالحظ عليه أوالً   

  .Error! Bookmark not defined  إن حلاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة      :وثانياً

  .Error! Bookmark not defined   بثبوت الشفعة  حكمة للحكم  )  وال ضرار    ال ضرر      (ن اعتبار ا  :  اًوثالث

  .Error! Bookmark not defined   بن حيىي   حممد يين عنلرواه الك    :  حديث منع فضل املاء   ـ  ٣
  ٥٣ ..............................................   يف هذا احلديث يف جهات    مالكال
  .Error! Bookmark not defined  غرار ما تقدم  على يف سنده ، وهو ضعيف    :  وىل   األُ  اجلهة 

  .Error! Bookmark not defined ...........  يف شرح مفادها امجاالً   :  الثانية  اجلهة 

  ال مينع فضل ماء ليمنع به (  :9املراد من قوله 



  قاعدة ال ضرر وال ضرار................................................................................... ٣٤٠

  ٥٣ ..........................................................  :وجوه     )  فضل كأل 
 إىل   تـأيت  املاء والكأل كانت طائفة منهم     إىل   ا كانوا يرتلون  عراب ملّ إن األَ  : األولالوجه  

  .Error! Bookmark not defined ..................................  املاء حلاجتها   
.Bookmark not defined !   هم منعهم اهللا من الكأل  إن املراد أن اصحاب املاء لو منعوا فضل مائِ             : الثاين الوجه  

  .Error! Bookmark not defined   ه ال مينع قوم فضل مائهم عن الرعاة    نن املراد أ   إ :الثالثالوجه  
  .Error! Bookmark not defined   ال مينع قوم فضل املاء املباح عن الرعاة        نه أ راد ن امل إ  : الرابعالوجه  

.Error! Bookmark not defined  )  ال ضرر والضرار       (  يف ارتباط النهي عن منع فضل املاء بقوله      : اجلهة الثالثة  

 ملاء وقوله اعدم ارتباط بني حديث منع فضل        على    خارجية هناك وجهان ذكرت كقرائن   
  .Error! Bookmark not defined ......................... )  وال ضرار     ال ضرر    (

  .Error! Bookmark not defined ....  )قده( شيخ الشريعة العالّمة ما ذكره   : أوهلما 

  .Error! Bookmark not defined ...........  )قده(  أفاده احملقق النائيين   ما  : ثانيهما

.Error! Bookmark not defined   : ذا املدعى يف خصوص املقام ومها       ما هل يستدلّ فهناك وجهان آخران قد        

.Error! Bookmark not defined   ان حديث منع فضل املاء مذكور يف بعض روايات اخلاصة             :   لوالوجه األَ   

  (عن االلتزام بالترابط بينه وبني قله      يأىب   إن مضمون حديث منع فضل املاء      : الوجه الثاين 
  .Error! Bookmark not defined ...........  وذلك من جهتني    )  والضرار  رر   ال ض 

  .Error! Bookmark not defined   الغري ال يعد ضرراً   إن منع املالك فضل ماله عن     :  وىل األُ 

  .Error! Bookmark not defined .  ان النهي يف مورد احلديث ترتيهي قطعاً        : الثانية

.Error! Bookmark not defined  م االسالم ئ اورده القاضي نعمان املصري يف دعا       :حديث هدم احلائط   ـ  ٤

  .Error! Bookmark not defined .....................  :الكالم يف يقع يف جهات     

  للقاضي اإلسالم كتاب دعائم ـ كما ذكرنا ـ وهو: يف مصدره : وٰىل  اُألاجلهة



 ٣٤١ ............................................................................................فهرس الكتاب 

  .Error! Bookmark not defined   هدي باهللا بن علماء االمساعيلية ، خدم امل     حممد نعمان بن

 ة املؤلف ـدم وثاق ـجهة االرسال ومن جهة ع     وهو ضعيف من  : يف سنده   :  الثانية   اجلهة
.............................................. Error! Bookmark not defined.  

ال اشكال فيما تشمنه صدره من عدم وجـوب اعـادة بنـاء             : يف مفاده    : اجلهة الثالثة 
  .Error! Bookmark not defined .....................................  دار ـاجل

  .Error! Bookmark not defined   ما ورد يف اجلهة الثالثة بوجهني        علٰى ميكن اجلواب   

  .Error! Bookmark not defined   ال غرابة يف احلكم مبنع املالك من هدم جداره     نه ا   : الوجه األول   
ما اذا كـان اجلـدار       هو   7ميكن ان يفترض ان مورد كالم االمام        نه  ا  :الوجه الثاين 

  .Error! Bookmark not defined ..............................مورداً حلق اجلار     
 عبـد الـرزاق     رواه يف كرت العمال عن جـامع       : ة العني املشتركة  ـحديث قسم  ـ ٥

  .Error! Bookmark not defined .....................................  الصنعاين
.Error! Bookmark not defined    رواه ابو داود يف املراسيل عن واسع بن حبان           : حديث عذق ايب لبابة   ـ  ٦

 أورده عبـد الـرزاق      : الطريق املسلوك    حديث جعل اخلشبة يف حائط اجلار وحد       ـ ٧
  .Error! Bookmark not defined .....................................  الصنعاين

 مـ أورده يف كرت العمال عن أيب نعيم عن صفوان بن سلي           :حديث مشارب النخل     ـ ٨
.............................................. Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  )  ضرار    وال  ال ضرر      (يف حتقيق لفظ احلديث  :  لبحث الثاينا
  ٧٣ .....................................................  م فيه يف مقامات اليقع الك
.Error! Bookmark not defined   : احلديث وفيه أمران  يف آخر   )   اإلسالم  يف   ( يف حتقيق زيادة   :  لواملقام األَ  

  .Error! Bookmark not defined   صادردة يف امل  د هذه الزيا يف حتقيق وجو    :  ل ومر األَ  األ
  .Error! Bookmark not defined ....  :ات   ظيف األمر األول مالح      ما ذكر على يرد

  .Error! Bookmark not defined   ليس بصحيح  )قده( ان ما ذكره العالمة شيخ الشريعة    :  وىل   األُ  املالحظة 

.Bookmark not defined   ليس يف حمله   األثري   من عدم معلومية مصدر ابن  )قده(  ن ما ذكره  ا :  الثانية  املالحظة 



  قاعدة ال ضرر وال ضرار................................................................................... ٣٤٢

  .Error! Bookmark not defined  ليس بصحيح األثري    ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن    : املالحظة الثالثة  

  .Error! Bookmark not defined   : بني يف كتا )  اإلسالم   يف (  مع زيادة  )  والضرار    ال ضرر     ( يوجد حديث

  .Error! Bookmark not defined ............................... الفقيه :  احدمها 

  .Error! Bookmark not defined ........................  عوايل الآليل    : وثانيهما 

 اإلسالم  يف ( ان ما ذكره بعض االعاظم من التشكيك يف وجود زيادة          : املالحظة الرابعة 
  .Error! Bookmark not defined .........................  حمل نظر من وجهني    ) 

 علـى   يقوم حجة  ار ال اساس التكر  على   ان جمرد امكان ختريج زيادة كلمة خطأ       : لواَأل
  .Error! Bookmark not defined ..................................  وقوع اخلطأ   

.Bookmark not defined !   جود هذه الزيادة يف االحتجاج ذا احلديث و       ) قده( كال الصدوق مقتضى  : الثاين

 ؟ ر ام ال  ـوجه معتب على   يف حتقيق اعتبار هذه الزيادة وهل اا ثابتة يف اخلرب          : مر الثاين األ
.............................................. Error! Bookmark not defined.  

  ٨٤ ............................  :  ل من ثبوها واعتبارها بوجوه    واالستدالل للوجه األَ    
ـ    ان حديث ال ضرر وال ضرار مع هذه االضافة مر          : لوالوجه األَ  ديث وي يف كتب احل
  .Error! Bookmark not defined ...................................... للفريقني
  .Error! Bookmark not defined ...........................  هذا الوجه  على الرد

العامة على  دة يف كتب اصحابنا اال يف مقام االحتجاج به         يامل يذكر مع الز نه ا   : الًأو  Bookmark not defined.

  .Error! Bookmark not defined   سالً من قبل الفقهاء ان تكرار اخلرب مع الزيادة مر      : ثانياً

  .Error! Bookmark not defined  ان هذا احلديث مع الزيادة مروي يف الفقيه بصيغة جزمية     :  اين ثالوجه ال 
  .Error! Bookmark not defined ...........  الوجه الثاين   على  الصحيح يف اجلواب    

  .Error! Bookmark not defined   ثوق به دون خرب الثقة     ورب امل  قيق هو حجية اخل   أن التح  :  الًوأ

.Error! Bookmark not defined   ثبوته على للخرب وجزمه به حجة     ) قده( لو كان تصحيح الصدوق    نه  ا  :ثانياً

.Error! Bookmark not defined   أورده الصدوق   ـ   اإلسالم رر والضرار يف   ضان هذا احلديث أي ال      : ثالثاً

  هذا اخلرب مع هذه الزيادة وان كانان : أن يقال  : الوجه الثالث



 ٣٤٣ ............................................................................................فهرس الكتاب 

  .Error! Bookmark not defined   صحاب به  منجرب ضعفه يعمل األَ   نه ا  إال سنداً ضعيفاً

  .Error! Bookmark not defined   :ـ   الكربى ـ بعد تسليم   ميكن ان يناقش هذا الوجه    

  .Error! Bookmark not defined  ا املقدار ال يكفي يف جرب اخلرب الضعيف        بان هذ  :  الًوأ

 ) اإلسالم   ضرار يف  ال ضرر وال   ( حديث على    أيضاً مل يظهر اعتماد هذا البعض    نه  ا  :اًثاني
.............................................................................. ٨٨  

لعامة وأورده  من كتب ا  )  اإلسالم    يف وال ضرار  ال ضرر     (نقل حديث  )قده( ان الصدوق 
  ٩٢ ................................................  احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتني   

  ٩٢ ......................... العامة على  نقل هذا اخلرب يف مقام االحتجاج    نه  ا : وىل  األُ 

  ٩٢   ان سائل الروايات اليت نقلها يف هذا املقطع من كالمه ، امنا نقلها عن العامة           : الثانية 
  ٩٣ ..................... يف آخر احلديث    )  املؤمن  على   (ة يف حتقيق زياد  :  املقام الثاين 
  ٩٣ ........................... :تزام بأمرين لاال  على  يتوقّف بثبوت هذه الزيادة   القول

  ٩٣ .....................................  ة رواية ابن مسكان يف نفسها      حجي :  ل واألَ 
  ٩٣ .................  ما ال يتضمن تلك الزيادة   علٰى ـ  ها بعد حجيت  ـ  هاتقدمي :  الثاين

  ٩٣ ....................  فيشكل االلتزام به من جهة ان الرواية مرسلة       :  ل مر األو  اما األَ 

  ٩٣ ..............................................  وقد يقال حبجيتها الحد الوجهني       
  ٩٣ ..............  ل بعد ذلك رها االرساضالرواية يف الكايف فال ي     وجود    :   لوالوجه األَ   

ة ر إن اصل هذه القضية اليت ذكرت يف رواية ابن مسكان عـن زرا             ان يقال  : الوجه الثاين 
  ٩٤ ........................................  برواية ابن بكري عن زرارة     أيضاً قد ثبتت
  ٩٤ .........................................................  الوجه الثاين   على الرد

رواية ابن مسكان توافقها يف املضمون روايتا ابـن          على   اذا كان مبىن االعتماد   نه  ا  :والًأ
  ٩٤ .............................................................. بكري وأيب عبيدة 

  ٩٤ ..............................  ان رواية ابن بكري غري متضمنة هلذه الزيادة        :  وثانياً

على  ـ تقدير حجيتها على   ـ الرواية املتضمنة للزيادة  وهو تقدمي هذه     : مر الثاين وأما األَ 
  ٩٥ ........................................................... ما ال يتضمن الزيادة 

  ٩٥ ...........................  حتقيق الكالم يف هذه االمر يستدعي البحث يف مقامني  



  قاعدة ال ضرر وال ضرار................................................................................... ٣٤٤

  ٩٥ ........................  يف ثبوت االصل املذكر وهو حبث مهم جداً            :  لواملقام األَ  
  ٩٥ ...............  تقدير عدم ثبوت هذا االصل    على يما يقتضيه املوقف  ف :  املقام الثاين 

  ٩٥ ..  القاعدة االولية هو اعمال قواعد املتعارضني      مقتضى  فيالحظ إن   :  لوأما املقام األَ  

جانب النقيصة كقاعـدة عامـة فيـه         على   ضي لتقدمي جانب الزيادة   االصل الثانوي املقت  
  ٩٦ .....................................................................  احتماالن 

  ٩٦ ..............  أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري     : لواالحتمال األَ   

  ٩٦ ...........   بوجهني   تفسري القاعدة ذا االحتمال فيمكن االستدالل عليها    على بناًء

 بعد من احتماهلا يف جانـب  أان احتمال الغفلة يف جانب الزيادة  : ل  أن يقا  : لالوجه األو
  ٩٦ ...................................................................... النقيصة

  ٩٦ ...........................................................  هذا الوجه  على الرد

٩٦   دةالغفلتني ، لريجح احتمال عدم الغفلة يف جانب الزي   مر ال يدور بني ا    بان األَ   :  الًأو  

بعدية الغفلة يف جانـب الزيـادة ال        نه لو فرض دوران األمر بني الغفلتني فإن أ        أب : وثانياً
  ٩٧ ................................ ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية     إال يقتضي

  ٩٧ ......................   إن الزيادة ليس هلا تقسري اال الغفلة    : ان يقال   :  ثاين الوجه ال 
  ٩٧ .........................................................  :هذا الوجه   على الرد

٩٧ ....................................... ان سبب الزيادة ال تنحصر بالغفلة    :   الًأو  

  ٩٨   اجلانب اآلخر   إٰىل حملتمالت يف أحد اجلانبني بالنسبة     ال عربة مبجرد زيادة ا    إنه  : وثانياً

ال نـه   أ  إال  احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيـادة        حيةلو سلمنا أرج   : وثالثاً
  ٩٨ ...........................................  توجب االخذ به لعدم حجية الظن  سي

 موضعياً يرجح جانب الزيادة    أصالً   أن يكون : ري االصل املذكور    يف تفس  : االحتمال الثاين 
  ٩٨ ........................................................... جانب النقيصةعلى 

  ٩٩ .............  :  ـ  هار املذكور    ظتقدير متامية االستعلى  ـ  هذا االحتمال  على الرد



 ٣٤٥ ............................................................................................فهرس الكتاب 

صـحة   علـٰى    قام يقتضي البنـاء   مل يثبت هناك أصل عقالئي يف خصوص امل        إنه    :أوالً
  ٩٩ .....................................................................  ادةـالزي

  ٩٩ .............  من كون ذلك مسلماً عند الكل يف غري حمله       ) قده( ان ما ذكر    :  وثانياً

 انـ وهو فيما يقتضيه املوقف بعد عدم متامية االصل املذكور ، ففيه وجه            وأما املقام الثاين  
............................................................................ ١٠٠  

أن من الحظ روايـة  : بتقريب أيضاً  احلالة يرجح ثبوت الزيادة يف هذه    أن   : لوالوجه األَ 
  ١٠٠ ..  وقارن بينها وبني رواية ابن مسكان         )  مؤمن على  (ابن مسكان املتضمنة لزيادة  

  ١٠١   يف رواية ابن مسكان      وت الزيادة ، وخيرج ورودها      رجح عدم ثب أن ي  : الوجه الثاين  
  ١٠١ ......................................  رجحان رواية ابن بكري من عدة جهات         

  ١٠١ ......................................  قرب االسناد يف رواية ابن بكري         :  وىل األُ 

  ١٠١ ..................   ابن بكري دون رواية ابن مسكان       تعدد الرواة يف رواية     : الثانية

  ١٠٢ .........  ابن بكري اعظم شأناً وأجل    إىل  ان رواة احلديث يف سند الصدوق     : الثالثة

  ١٠٣ ..................   قد فرق بني رواييت ابن بكري وابن مسكان          ان الكليين   : الرابعة

 ضرار وال ال ضرر     (مل ترد يف سائر موارد نقل حديث       ) مؤمن على    (ان زيادة  : اخلامسة
  (.......................................................................... ١٠٤  

 ال ( يف حتقيق حال القسم الثاين منه وهـو لفـظ         : يتعلق مبنت احلديث    مما   : املقام الثالث 
  ١٠٤ .................................................................... )   ضرار 

  ١٠٩ ............................................  ل الثاين يف حتقيق مفاد احلديث   الفص

  ١١٠ ...........................................................  هنا ثالثة مقامات
  ١١٠ ........  وقد ذكر اللغويون هلا معاين كثرية         )  ر  ض ر (   يف مفاد ماد  :  لواملقام األَ  

  ١١٤ ..................  ضرار  مفاد اهليئة االفرادية للضرر والضرار واال        يف :  املقام الثاين 

ري صـيغ   سوحدته يف تف   على   واآلخر املعىن   تعدد على   هناك اجتاهان رئيسيان يبتين أحدمها    
  ١١٨ .....................................................................  املفاعلة



  قاعدة ال ضرر وال ضرار................................................................................... ٣٤٦

هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا هليئة باب املفاعلة عـدة             : ولأما االجتاه األَ  
  ١١٨ ....................................................................... معان

  ١١٩ ......................................  :فيضم عدة مسالك  :  وأما االجتاه الثاين     

 لـالفع إىل   السعي ما اختاره مجع من احملققني من أن هيئة املفاعلة تقتضي          : لواملسلك األَ 
............................................................................ ١١٩  

  ١٢٠ .................................................  : هذا املسلك    على ويالحظ 

  ١٢٠ ................................................................   بالنقضالًوأ

  ١٢٠ ..................................................  :وفيه أمران   :   باحلل  وثانياً

: قسمني   على   يف املشتق باملعىن االعم    املعىن   ن املبدأ الذي يكون احد جزئي     ا : لواالمر األَ 
  ١٢١ ...................................................  دأ اخلفيدأ اجللي ، واملب   بامل

لـك  ذإال يف بعض املشتقات أوجـب   غالباً  ال يتجلى نه  أ ن املبدأ اخلفي مبا   ا : االمر الثاين 
  ١٢٢ ...................................................  اخللط بينه وبني مفاد اهليئة   

لة معناها تعدية املـادة     من أن هيئة املفاع    1 اختاره احملقق االصفهاين  ما   : املسلك الثاين 
  ١٢٤ ..........................................................  الغري إىل  واسراؤها  

  ١٢٤ .................................................  : هذا املسلك    على ويالحظ 

رد غري واضح          :  الًأو١٢٥ ......................  إن ما ذكره من الفرق بني املزيد وا  

  ١٢٦ .........   ذكره ال يفسر ما يستفاد يف خمتلف موارد املادة       ان املقدار الذي     :  وثانياً

  ١٢٦ ..  ارد معىن باب املفاعلة هو     معىن  عن احملقق الطهراين من أن   ما : املسلك الثالث  
 ان الدالالت اليت تنضم   : ذكر مقدمة وهي     إىل    هو املختار وبيانه حباجة    ما : املسلك الرابع 

  ١٢٩ .........  ة هذا الباب ئهي إىل اصل املادة يف باب املفاعلة ليست مجيعها مستندة        إىل 
  ١٣١ .  ـ عند اللغويني ة بني مدلوله ومدلول الضررنمقار ـ  تفسري الضرار يف احلديث  و

  ١٣١ ..................  و فعل الواحد والضرار فعل االثنني       الضرر هان  :   ل والوجه األَ   
  ١٣١ .......................  داء الفعل والضرار اجلزاء عليه  ان الضرر ابت   :  الوجه الثاين  



 ٣٤٧ ............................................................................................فهرس الكتاب 

  ١٣٢ ...........   به أنت والضرار أن تضرهعما تضر به وتنتف ان الضرر    : الوجه الثالث 
  ١٣٢ .............................. الضرر بعينه مبعٰىن  ضراران يكون ال     :  الوجه الرابع 
  ١٣٣ ............................:   ئة التركيبة ، وفيه حبثان     يف مفاد اهلي  : املقام الثالث 

ن ـتشريعي على   احلديث ، وحيتوي   معىن   سلك املختار يف حتقيق   يف بيان امل   : لوالبحث األَ 
:  .......................................................................... ١٣٣  

  ١٣٤ ...........................................  مولوياً حترمياً   حترمي االضرار     :  ل واألَ 

  ١٣٤ ......................  تشريع اختاذ الوسائل االجرائية محاية هلذا التحرمي         : والثاين 

  ١٣٤ ..................................................  هناك وجهني لتوضيح ذلك    

  ١٣٤  يف مقام التعبري عن موقف شرعي   خارجاً   الطبيعة حتقق  ي هو أن نف   :جه االمجايل   الو

، وهذه الـصيغة     ) مها الضرر والضرار   ( ملفهومني نفياً   يث ميثل ان احلد  : الوجه التفصيلي 
  ١٣٥ ...............................  معاين خمتلفة حبسب اختالف املوارد       على حتتوي 

يف مرحلتان   ) املذكور يف الوجه التفصيلي    ( ضوء الضابط العام   على   احلديث معىن   حتقيق
:  .......................................................................... ١٣٦  

  ١٣٦ ...........................  ى الكالم بالعوامل املختلفة  تأثر حمتو :  وىل   األُ  املرحلة 
  ١٣٨ ........................  : مر والنهي  غة اَأليغ كصيصمجلة من املواضيع ملختلف ال      

  ١٣٨ ..  طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية     ب احلكم  ان يكون مص   :   ل واملوضع األَ      ـ  ١

  ١٤١ ....ان يكون مصب احلكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية          :  املوضع الثاين     ـ  ٢

  ١٤٣ .....  ان يكون مصب احلكم موضوعاً حلكم شرعي خاص       : املوضع الثالث     ـ  ٣

  ١٤٤ .........  ان مصب احلكم حصة خاصة من ماهية مامور ا      :  املوضع الرابع     ـ  ٤



  قاعدة ال ضرر وال ضرار................................................................................... ٣٤٨

  ١٤٥ ......  ي عنهاان يكون مصب احلكم حصة من ماهية منه    :   املوضع اخلامس     ـ  ٥

  ١٤٥ ......ان يكون مصب احلكم طبيعة يرغب املكلف عنها         :  املوضع السادس     ـ  ٦

  ١٤٧ .......................................: احلديث  عىن  متوضيح  :  الثانية  املرحلة 
  ١٤٧ ..  فهو يندرج يف املوضع السادس       )  ر   ال ضر   (من احلديث وهو   :  لواما املقطع األَ   

  ١٤٩ .......  لو فانه يندرج يف املوضع األَ       )   ال ضرار   (   من احلديث وهو  : املقطع الثاىن 

هذا العمل وذلك من خالل      حتقّق   عدم إىل   التسبيب على   ان النفي الوارد يف احلديث يدل     
  ١٥٠ ..................................................................  ثة امور ثال

  ١٥٠ ...............  م التكليفي الزاجر عن العمل وهو احلرمة  جعل احلك :  ل ومر األَ  اَأل
  ١٥٠ .......................  ذ وسائل مانعة عن حتققه خارجاً     تشريع اختا :  األمر الثاين 

حكام رافعة ملوضع االضرار من قبيل جعل حـق الـشفعة لرفـع             تشريع ا  : األمر الثالث 
  ١٥١ ....................................................................  الشركة

  ١٥٣ ......  البد من مالحظة عدة جهات      )قده( لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة   
هـا يف   ورفقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظه       : ـ  الفقرة من ظهور نفس   ـ  األوىل اجلهة

  ١٥٣ .........................................................  نفي احلكم الضرري

مع ذلك التفـسري   ) املبحوث عنها(  الفقرة  ظائرنوهي مدى تناسب معاين     :  الثانية   اجلهة
  ١٥٤ ....................................................................  املذكور  

  ١٥٦ ....)    ال ضرر    (وهي مدى تناسب املسلك املختار مع موارد تطبيق       : اجلهة الثالثة  

  ١٥٨ ......................... هذا الرأي  إىل وهي مدى ذهاب العلماء  :  اجلهة الرابعة  

  ١٦٠ .................. لك االخرى يف تفسري احلديث     ا يف استعراض املس   البحث الثاين
  ١٦٠ ....................................................... :   وهي مسالك مخسة 

  ينفي احلكم الضرري وذلك)  ال ضرر  (تفسري : لواملسلك اَأل
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  ١٦٣ ...........  :توضيح أمرين    على توقف  يوهو   يف تصوير هذا املبىن    :  ل والبحث األَ 

  ١٦٣ ................................... كيفية ارادة النهي من هذا التركيب    :  األول  

  ١٦٤ ..............................  يف ثبوت استعمال هذا التركيب يف النهي      :  الثاين

  ١٦٥ ........................  يف تعيني مسلك شيخ الشريعة وترجيحه    :  البحث الثاين
  ١٦٥ .........................................  يستفاد من كالم شيخ الشريعة وجوه   

  ١٦٦ .......  ما يظهر من جمموع كالمه من تعني ارادة النهي يف احلديث          :  لوالوجه األَ   

  ١٦٨ .........................................................  هذا الوجه  على الرد

م   ما : الًأومن ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب ال يؤثر يف تقوية هذا االحتمال              تقد 
............................................................................ ١٦٨  

  ١٦٨ .........  ليس بشائع باملستوى املدعى  التركيب يف النهي   ان استعمال هذا   :  وثانياً

 اإلسالم  يف ( رن بكلمة ـفهو ما اقت   ـ وهو ما يتعذر ارادة النهي منها      : لواما القسم األَ  
(  .......................................................................... ١٦٨  

كان املنفي فيهـا    د اليت   رفهو املوا  ـ يف التحرمي  ظاهراً   ال يكون  وهو ما  : اما القسم الثاين  
  ١٦٩ .............................................................. ماهية اعتبارية

  ١٧٠ ...................... الذهن إىل  ادر النهي من احلديث وانسباقه    تب : الوجه الثاين  
ما عرفت الثابت من صدور هـذا        إىل    مضافاً  ( ما ذكره بعد ذلك بقوله     : الوجه الثالث 

  ١٧١ .................................................................... ثياحلد
  .Error! Bookmark not defined ...........................  هذا الوجه  على الرد

  ١٧١ .........................  يف مرسلة ابن مسكان   إال  ان هذه الزيادة مل ترد  :   أوالً 
ـ       ـادة فانا ال نسل   ـتقدير ثبوت هذه الزي    على   نها  :وثانياً ي ـم منافاتـه مـع ارادة نف

  ١٧١ ................................................................... التسبيب

  اهللا عليه صلّى ان قوله على  (ما ذكره بقوله : الوجه الرابع
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  ١٧١ ............................................. )  انك رجل مضار   :   وآله لسمرة

  ١٧١ .........................................................  هذا الوجه  على الرد

١٧١ .......................   ابن مسكان  ةر مل يتضمنه اال رواي   وذك  ملان القول ا  :   الً أو  
  ١٧٢ .)   ال ضرر     ( من ال )  ضرار    ال (   ما ذكره استفادة التحرمي من   مقتضى ان  :  وثانياً

  ١٧٢ .............. النهي من احلديث   معىن فهم  على اهل اللغةاتفاق   :  الوجه اخلامس  
  ١٧٢ .....................................................  يف هذا الوجه مالحظتان   

  ١٧٢ ..................................  يف مدى اصالة هذه املصادر اخلمسة      :  وىل األُ 

  ١٧٦ ...............  ان االحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقواهلم           : الثانية 

  ١٧٦   نـعن صاحب العناوي    )قده(  ةـنقله شيخ الشريع ما  : الوجه السادس والسابع والثامن    
ان  ( :ضوء ما ذكره يف موضع آخر حيـث قـال       ى   عل ما ميكن ان يقال    : الوجه التاسع 

  ١٧٧ ..... )  القاعدة ليست كما يقولون   على عون ورودها   التخصيصات الكثرية اليت يد  
  ٩١٧٨ .....................................  النهي  يف مناقشة مسلك   : البحث الثالث
  ١٨٢ ..........  وجوه ثالثة    إىل  عم ، وينحل هي باألَ يف تفسري النفي بالن   : البحث الرابع

  ١٨٢ ........................  يو هي التحرميي املول  ان يراد باحلديث الن  :   ل والوجه األَ   
  ١٨٢ ...  ي والنهي االرشادي     وهي التحرميي املول  نلم اان يراد بالنهي ما يع    :  الوجه الثاين  

  ١٨٣    يف عدة نواحي   الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكالم     م يف تصوير هذااليقع الكو

ولـوي  فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه اجلمع بني ارادة احلكم امل           : وىل   األُ الناحية
  ١٨٣ .................................................................  واالرشادي  

  ١٨٤ .........................  ان هذا الوجه ظهور اجلملة من جهات          :   الثانية الناحية

  ه بعضيسلطانياً كما ذهب الان يكون النهي ياً  : الوجه الثالث
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ـ      ) مسرة ( ان احلديث قد ورد من طرقنا يف ذيل قضية         : الثاين ن ووهي ال تنسجم مع ك
  ١٨٥ ...............................................  إهلياً احلكم املذكور فيها حكماً       

  ١٨٦ ...................  مر بالقلع يف قضية مسرة لَأل تعليالً  ان احلديث قد وقع    : الثالث
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م كاد باحلديث هو نفي احل     صاحب الكفاية من ان املر     ما ذهب له احملقق    : املسلك الثالث 
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  ١٩٠ .......... الكلمتني معىن  ال يصح القول بوحدة   نه  ا فريد عليها  :  وىل    اُألما النقطةأ

ـ  يتوقّـف    وعه يف احلـديث   ضفألن تصوير نفي احلكم بنفي مو     :  الثانية   ما النقطة أ  ىعل
  ١٩١ ....................................................................  رانـأم

  ١٩١ ........................  ان يكون املقصود بالضرر والضرار العمل املضر      :  ل واألَ 

  ١٩١ .............................  سان نفي موضوعه  كم بل ان يكون نفي احل    :  الثاين

 ل نفي الطبيعة  ـمن أن هذا التفسري ال يستدعي جع       تقدم   فريد عليها ما   : أما النقطة الثالثة  
............................................................................ ١٩٢  

  ١٩٣ ...........  الفاضل التوين    ن عشيخ االنصاري يف تفسري ما نقله ال   :  املسلك الرابع  
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  ١٩٣ ...........................................  النقص غري املتدارك خارجاً     :  الثاين

  ١٩٣ ........................  وناً وشرعاً ن النقص غري احملكوم بلزوم تدراكه قا    : الثالث

ـ احلكم بضمان من أ    ) ضرار ال ( هذا التفسري يكون مفاد    على   بناًءنه  ا : الثانية   اجلهة  رض
  ١٩٤ .................................................................  شيءبأحد 

  ١٩٦ ......................................................  : مناقشة الفاضل التوين   

  ١٩٦ ...............................  ليس بتام املعىن ان ما ذكر يف تعيني هذا     :  ل واألَ 

  معـىن  فهـو  ) الضـرار  ( ان معناه كمعـىن   )  ال ضرر     (اذا كان املدعى يف   نه  ا :الثاين  
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  ١٩٧ ................................ ثيليس مبنساق من احلد  املعىن  ان هذا  : الثالث

  ١٩٧ ...........................ال يناسب موارد تطبيق احلديث   املعىن   هذا ان   : الرابع

  ١٩٨ ...................................  امق يف امل  مسلك الصدوق   : املسلك اخلامس   
  ١٩٩ ....................................  :توضيح هذا املسك ال بد من بيان أمرين     ل

ـ   ) يف ( بأن حيمل لفـظ  املعىن هذا على   ميكن تطبيق احلديث   : لواَأل  ىيف احلـديث عل
  ١٩٩ ..................................................................... التعليل

  ٢٠٠ ....................................  : املورد  على  املعىن    هو انطباق هذا  :  الثاين

  ٢٠٣ ........................................... يف تنبيهات القاعدة   :   الفصل الثالث

  ٢٠٣ ................................  يف عدة اشكاالت يف قضية مسرة       :  ول التنبيه اَأل

  ٢٠٣ ................................  ى قضية مسرة بن جندب    لاالشكاالت الواردة ع     

  ٢٠٣ ................   مسرة من الدخول دون استيذان      9 منع ملاذا  نه ا   : لوالوجه األَ   
  ٢٠٤ ...................   بقلع خنلة مسرة  9 ما هو توجيه أمر النيب   نه ا   :الوجه الثاين  
   قد ورد يف هذه القضيةانههو أهم الوجوه ، و  :الوجه الثالث
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  ٢٠٥ .................................... )  ر اضر ال  و  ال ضرر     (  ب تعليل األمر بالقلع

  ٢٠٧ ................................................  االشكاالت الواردة      على الرد

   مة   من إنكار )قده(   ذكره احملقق النائيين   ما :  لالوجه األو٢٠٧ .............  وىل األُ  املقد  
 مـر مـصحح لألَ   ) رارـال ض  ( ى أن وبدعة  ـ الثاني ملقدمة ا اش يف ـقالن : الوجه الثاين 

  ٢٠٨ ...................................................................... بالقلع
وتقريره ان االشكال امنا يتجه اذا فسر احلديث         ـ أيضاً الثانية    املقدمة منع : الوجه الثالث 

  ٢١٠ ........................................................  بنفي احلكم الضرري
 مفادهـا   مـن انّ   ) ضـرار  ال ( ار جلملة ـر املخت ـالتفسي على   تينا يب م : الوجه الرابع 

  ٢١١ ................................................................... التسبيب
  ٢١٢ ......  ةاساس شواهد الكتاب والسن     على  حتقيق مضمون احلديث يف  : التنبيه الثاين

   ٢١٧ ........  : ته من جهتني  حتقيق مضمون احلديث تكميالً للبحث عن اعتباره وحجي  
  ٢١٧ .................  ة وعدمهايف حتقيق خمالفة احلديث للكتاب والسن    :  وٰىل   األُ  اجلهة 

  ٢١٧ ........ يف حتقيق موافقة احلديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها         :  الثانية  اجلهة 

تقريبـات   بأحـد    لفة مضمون احلديث للكتاب والسنة    فقد يقال مبخا  :  األوٰىل   أما اجلهة 
  ٢١٧ ......................................................................  ثالث

 م امتناين ـبطبعه حك )  ال ضرر     (ادـما ذكره بعض األعاظم من أن مف       : لوالتقريب األَ 
............................................................................ ٢١٧  

  ٢١٨ ..............................  ) قده( ما ذكره الشيخ االنصاري     : التقريب الثاين

  ٢٢٠ ................ بأن من املستهجن ختصيص احلديث      : ان يقال   : التقريب الثالث

  ٢٢٠ ..............................:  التقريب الثاين والثالث طرقان     على يف اجلواب     و

  ٢٢٠ .......................  : جزءين  إىل  حلوهو ين :  املختار     ما هو  : ل والطريق األَ 
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  ٢٢١ .................. مبالحظة طبيعة معناه  )   ال ضرر   (    بحتديد الضرر املنفي  :  الثاين
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تار ال يشمل مجلة مـن      خامل على   احلديث حبسب املراد التفهيمي منه    ان  :  الثانية   اجلهةأما  
  ٢٢٧ ....................................................................  االضرار  

 ه جبملة من االضرار   ـمينع عن مشول   ) ال ضرار (      ب ) ال ضرر     (ان اقتران  : اجلهة الثالثة أما  
............................................................................ ٢٢٧  

يف نفـي   إال   ظـاهراً    ليس)  ال ضرر     (ن يقال ان  ا: كال  يف جواب االش   : الطريق الثاين 
  ٢٢٨ ....................................................  : احلكم وفيه عدة وجوه     

  ٢٢٨   حكاماألَ  إىل  ناظرة  )  ال ضرر     ( من أن قاعدة ما ذكره احملقق النائيين     :  لوالوجه األَ   
  ٢٢٩ ........................................  )قده(  ينما ذكره احملقق النائي   على الرد
٢٢٩ ..........................ومة  ك مسوقاً للح  )  ال ضرر     ( بت كون  ثمل ي إنه  : الًأو  

ان مبناه يف تقريب نفي احلديث للحكم الضرري هـو جعـل الـضرر عنوانـاً                 : وثانياً
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عدم اعتراضهم من املمكن أن يكـون        تقدير فهمهم ملعىن احلديث وثبوت       ىعل إنه    :ثانياً
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  ٢٣٢ .  ررية كانت من مشهورات االحكام       ضاليت هي بطبعها   احلاكم    ان :  الثانية  واجلهة  

  ٢٣٢ .............  ادلة االحكام االولية     على ) ضرر  ال     (يف وجه تقدمي   : التنبيه الثالث
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  ٢٣٣ .....  قية ، ويقبع الكالم فيه ضمن جهات     ييتضيف حقيقة احلكومة ال    :  لواملقام األَ  
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  ٢٤٧ .............................  ح البالغي للسان الترتيل  يف املصح   :  اجلهة اخلامسة  

  ٢٥٢ ......................................  يف اقتضاء لسان الترتيل    :  اجلهة السادسة  

 علـى    وتوضيح ذلك  ميف مدى اشتراك احلكومة والتخصيص يف االحكا       : اجلهة السابعة 
  ٢٥٤ ...................................................................  :قسمني 

  ٢٥٤ ...  مبحتوى الدليل ، وهو القسم األكرب منها      منوطاً   ما يكون    :  لوالقسم األَ   ـ  ١
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