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اشکال پنجم ،از محقق عراقی

بر حکومت قاعدهی ال ضرر
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اگز الضزر حاکن بز ادلِی اٍلیِ باضذ بِ یک اضکال درًٍی هبتال خَاّذ بَد ٍ در ًتیجِ ًویتَاًذ در
هَرد خَدش (لضیِی سوزة) کاربزد داضتِ باضذ ،در حالی کِ ًویتَاى پذیزفت ایي لاعذُ در هَرد خَدش
کاربزد ًذاضتِ باضذ.
ایي اضکال بز دٍ پایِ استَار است کِ ّز دٍ درست هیباضٌذ:
 .1الضزر ّوچَى حذیث رفع یک حکن اهتٌاًی است؛ یعٌی خذاًٍذ هتعال بزای إعوال لطف ٍ رحوت
بز عباد ،الضزر را ٍضع کزدُ است .لذا اگز در جایی ایي لاعذُ دارای اهتٌاى ًبَد جاری ًویضَد ،چِ رسذ
بِ ایٌکِ ضذ اهتٌاى باضذ.
 .2اس هثل الضزر ٍ حذیث رفع استفادُ هیضَد کِ ّوِی هسلواًاى ٍ هؤهٌاى در ایي اهتٌاى یکساى
ّستٌذ؛ یعٌی بایذ ًسبت بِ ّوِ ،اهتٌاى صادق باضذ ٍ اگز ًسبت بِ یک فزد ،اهتٌاًی بَد ٍلی ًسبت بِ فزد
دیگز غیز اهتٌاًی بَد جاری ًویباضذ.

 .1قاعدة الضس ٍ الضساز (ضیاء الدیي عساقی) ،ص:141
الجهة الثالثة :حیث عسفت حكَهة القاعدة على األدلّة االجتهادیّة ،لكٌّها فی هقام اإلزفاق ٍ االهتٌاى ،فال تتقدّم على اإلزفاقیّة هٌها ،الستلزاهه
خالف االهتٌاى ،فكیف تصحّ التطبیقات الوركَزة فی أخباز الباب هي الوعصَهیي علیهن السالم؟ ألًّها على خالف اإلزفاق؟!
[ٍجه التطبیق فی قضیّة سوسة] ٍ بیاى ذلك :هَ أًّه أهّا فی خبس قضیّة سوسة [ف] قد طبّق على خالف تسلط الوالك.
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با داًستي ایي دٍ هطلب ،هحمك عزالی

بیاى هیکٌذ کِ سوزة طبك لاعذُ هسلواى بَدُ است ٍ

ّواىگًَِ کِ ضخص اًصاری طبك حذیث الضزر بایذ هطوَل اهتٌاى گزدد ،در حك سوزة ًیش ًبایذ عولی
خالف اهتٌاى إعوال ضَد ،در حالی کِ با إعوال الضزر اهتٌاى بز اًصاری صادق است اهّا ضذّ اهتٌاى بز سوزة
صَرت هی پذیزد؛ سیزا اگز اطالق سلطٌت سوزة با الضزر بزداضتِ ضَدّ ،زچٌذ اًصاری هٌتفع هیگزدد اهّا
اس آًجا کِ اگز هلک کسی را هحذٍد کٌٌذ هتضزر هیضَد پس خالف اهتٌاى در حك سوزة هیباضذ .در ًتیجِ
طبك اصل اٍّل در ایٌجا ًوی تَاى الضزر را جاری کزد؛ سیزا ضذ اهتٌاى است ٍ اصل دٍم ّن بیاى هیکزد
ّوِ ی هسلویي در اجزای الضزر ٍ اهتٌاًی بَدًص هساٍی ّستٌذ ،لذا اصالً الضزر ضاهل هثل لضیِی سوزة
ًویضَد .پس الضزر بِ عٌَاى حاکن بز ادلِی اٍلیِ بِ کار ًویرٍد؛ سیزا ٍلتی در هَرد خَدش کِ هتیمي
است جاری ًوی ضَد ،بِ طزیك اٍلی در هَارد دیگز جزیاى پیذا ًخَاّذ کزد.
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