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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(211) 

 مياتملخص كالم النائيين واستدالله على عدم مشول ال ضرر للعد
عههدم علههى مث مهها خيطههر ابلبههالب  اههد  هها ايناهه  النههائيمج  مهها أّي ههد  هههينبغههي ان نعيههد  يههان نههالم النههائيمج  عبههارة أمجهه  مث نهه نر انههه مث 

علهى عمهوم ال ضهرر للعهدميات، ومنه  نهون ال ضهرر موغبها ، وهغرق، للهون حه  الطهال   هه و غه    وأشهل  الشهمول يف ماهال الطهال 
وقههد خلههب مصههبال األوههول نالمههه  اولهههب قوقههد أور  ايناهه  النههائيمج قر   علههى  لهه   ،الههجوع عههن اقنفهها  عليههها  يههد الجوغههة لههو ام نهه 

 ههوغهنيب قاألول  راغههه  إ  منههه  اللهههلق أق إ  أوهه  الااعهههدة ادلههه نورة، وههههي أن  ليههه  ال ضههرر حهههانم علهههى االحلهههام العدميهههة  و 
 اعدة ادل نورة على ادلاالني قالااين  راغ  إ  من  الصغرق، أق إ  تطبي  الا

 هو أن حديث ال ضرر انظر إ  االحلام اجملعولة يف الشريعة ادلادسة، ويايدها  صهورة عهدم الرهرر، وعهدم احللهم  -قأما األول  
ا  هو أن حديث ال ضرر انظهر إ  نفهي الرهرر يف عهات ال شهري  نمه -ليس حلما جمعوال،  ال يشمله حديث ال ضرر  و قأما الااين  

مر مرارا، وال  اللة  يه على وغوب تهدار  الرهرر اخلهارغي ادل  اه  مهن ةه  غههة احللهم الشهرعي، والرهرر يف ادلاهالني لهيس انشه ا مهن 
 قب  الشارع يف عات ال شري ، حىت ينفى حبديث ال ضرر 

   1قالطال  يف ادلسألة الاانية وعليه  ال ديلن ال مس  حبديث ال ضرر الثبات الرمان يف ادلسألة األو ، وال ال ثبات غواز 
 ادلطالب ال اليةبأقولب و عبارة أخرقب ان نالمه يب مج على 

تعههها   هلل،  هههان لرهههرر يف عهههات ال شهههري  ال ال لهههويناألولب ان قال ضهههرر  انظهههر إ  الرهههرر ال شهههريعي  ون ال لهههويمج،  ههههو ينفهههي ا
ٍ  ومهان ،  ،حميهيو يه  مم وههو يف ماهام ادللهو ن ،ماام ادللو ن وماهام ادلشهر ع بنيماام و    للنهه يف ماهام تشهري   ا  ضهار تلوينيهو ان ه  معه

 ع احلرمة إ ا نان م عل اه ضارا  ان عا  ويشر   م علَّاّه ع الوغوب إ ا نان يشر   العات االع بارق خاوة  األحلام إمنا يشر ع وحيلم يف ه ا 
حلههم مههن الناشهه  الااعههدة السهها اة، يفيههدب لههجوم تههدار  الرههرر  الاههاينب ان ال ضههرر وإن أ هها  قال ضههرر ةهه  م ههدار    انههه، حسههب

، ن جههويج  ولههو وههدر منههه حلههم نهه ل ، لرههرورة   ،ضههررا  خارغيهها  االل ههجام  ههه أق انههه ال يصههدر منههه حلههم يفيههد  الشههارع  هها هههو مشههر  ع
وال يفيهد ان الرههرر ةه  الناشه  مههن  اآلنه للمرهطر ان كنه  مههن  عهام الغه ،  انههه ال  هد ان ي دارنهه تشههريعا  ابن حيلهم مهاال   رههمان 

 احللم الشرعي جيب على الشارع تدارنه 
  عليهها مهن احهدق تشههريعات ر  ، ت ي هأو لعجهج   الاالهثب ان الرهرر الهوار  علهى الجوغهة مههن ام نهاع الهجوع مهن اقنفها  عليهها، لعصههيان  

ور  عليههها مهن عجهج الههجوع وعهدم قدرتههه أو مهن إرا تههه    ه    شهريعه إمنها هههو لنفعهها ال لرههررها الشهارع قإ  الفهرا انههه أوغهب اقنفهها 
الرههرر ال ي لفهه  قال ضههرر   ر عههه إ  الشههارع مسههاول عههن تشههريعاته وعههن االضههرار النامجههة منههها ق عليههه ان  وههه االعصههيان رةههم قدرتههه، 

ي لفه  ال ضههرر  عهه  الطههال   يههد   وعليهههب  ههال م  ولههيس مسهاوال  عههن تههدار  مهها يفعلههه النهاس  سههو  اخ يههارها حين هه   يشهر ع مهها ي ههدارنه
 الناش  عن سو  إرا ته أو عن عجج  وعدم قدرته، هبا ضرار الجوع إالجوغة ني ين في 

 أتييد مصباح األصول للنائيين
 ،يف ادلسهألة الاانيههة،  هان  يههها أمهورا  ثالثههةب ام نهاع الههجوع عهن النفاههةوقهد أي هد  السههيد اخلهوئي  بيههان آخهر يلملههه  اهالب قونهه ا احلهال 

ب  يههه الشههارع  وامهها الاههاين   أمهها األول  هههو ادلوغههب لوقههوع الرههرر علههى الجوغههة  وت يههرخ    2قونفههس الجوغيههة، ونههون الطههال   يههد الههجوع
قههدم  الجوغهة  نفسهها عليههه يف ماا ه  ادلههر  وأمهها الاالهث  لهيس مهن قبهه  الشهارع ضهرر يف عههات ال شهري  حهىت ير هه  أ لهيس ضهرر، ، وقهد 
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يههة األمههر أن احللههم  ههواز الطههال  يوغههب تههدار  الرههرر الناشهه  مههن عههدم اقنفهها ، وقههد عر هه  أن ماهه   لهه  ال ث ال ضههرر، ةايحبههد
   1ق    يلون مشموال  حلديث ال ضرر  ه ا مرا ا  

 مناقشة التأييد بوجهني
 وللن قد يور  على ال أييد  وغو ب

 ـ عدم اإلنفاق واسطة يف ثبوت الضرر للزوجية5
األولب ان الرهرر وإن نشههأ مههن عصههيان الههجوع وعههدم إنفاقههه عليههها وت ينشههأ مههن الجوغيههة واسهه مرارها  نفسههه، للههن عههدم إنفاقههه عليههها 

 ،  ياالب اس مرار احلياة الجوغية، م  عنا  ، مرر هبا ثبوت الررر للجوغية،  انه يصح محله عليها  ون نالميف واسطة يف الابوت أق 
 بة اما يف الابوت أو يف العرواوتوضي هب ان الواسط

اتصه  هبها احلديهد وقهد احلرارة منهها إ  احلديهد  س ر تنلون النار واسطة يف ثبوت احلرارة لل ديد قادللاى  يها ماال    اد   بواألول
  حاياة  

م  رنا  حاياة إ  احلرنهة والااينب نالسفينة حلرنة رانبها  ان السفينة واسطة يف عروا احلرنة لرانبها وللنه عروا جمازق إ  ليس 
االن اال من موض  إ  آخر والسلون اللبث  يه،  ان مشى يف السفينة نان م  رنا  واما إن غلهس يف ملهان خهاص  انهه سهانن ةه  

 حتهر  الرانههب حبرنهة السهفينة واحلاياههة ان السهفينة واسههطة يف عهروا احلرنهة لرانبههها ومعنها  ا هها ههي يف احلاياههة بياههال ،وللهن ،م  هر 
 معروضة لل رنة  ون الرانب علس النار  ان احلديدة تلون معروضة لل رارة حاياة 

اللبهث  يهه، وادلهرا  ادللهان ادلباشهر ال ملهان ادللهان، وله ا  هان  ههو السلون واما  ،احلرنةب االن اال من ادلوض  وادللان األولتنبيه: 
ملانههه ادلباشههر قوهههو الغر ههة الههة يف السههفينة مههاال   وم  ههر   رانههب السههفينة م  ههر  وةهه  م  ههر   ل ههاظني  هههو ةهه  م  ههر   ل هها 

ولهو أريهد الاهاين لايه  انهه م  هر   ،سهانن ةه  م  هر انهه  ل ا  الب ر إ  تغ  موقعهه منهه، للنهه قادل  هر   منصهرل لهاول له ا ياهال 
 ية م  اننا ساننون يف ادلوض  نفسه ول ا ياال م  ر  حبرنة السفينة، ون ل  حرن نا حبرنة اللرة األرضية الوضعية واالن اال

 ه ا   2قواحلاو ب ان السفينة ابلنسبة إ  حرنة رانبها واسطة يف العروا ابدلعا األول وواسطة يف الابوت ابدلعا الااين
للجوغيهة  إ  هبها للنهه واسهطة يف ثبهوت الرهرر  مرهر    3ق انه ال ش  يف انه إ  ام ن  الجوع عن اقنفا  على زوغ هه  انهه بويف ادلاام

ووه ة احلمهه   ههال عنايههة  يصهح عر هها  ان ياههالب ان  اها  زوغي ههها لههه، مه  عنهها   وعصههيانه أو مهه  عجهج  علههى اقنفهها  عليهها، مرههر هبهها
 وعدم و ة السلب  لي  احلاياة 

 .ـ الزوجة مل تقدم على الضرر بزواجها منه2
ا ها ت تاهدم علهى الرهرر  ه  أقهدم  علهى النفه  يف  ةه  مم، إ ر  اثنيا ب ان قولهه قوقهد أقهدم  الجوغهة  نفسهها عليهه يف ماا ه  ادلهه

ماا   ادلهر قإ  أقدم  على النف  اجلنسي وادلايل "لوغوب النفاة عليهه شهرعا  وعر ها "  جواغهها منهه  و عبهارة أخهرقب الشهرز االرتلهازق 
اقنفها    ه  أقهدم  علهى النفه  قوههو اقنفها    هال م علهى الرهرر قوههو عهدم اهد  ن ينف  عليها  بجواغها منهه ت تّ أ   واحللم الشرعي 

ال ح  لهه علهى الشهارع  هو اخلاسر إبقدامه  انه أساٍ حاه و ون  مادم على الررر قاب ا ابلجواع أقدم  على الررر  قيصح الاول 
 يهدها مهاال   وللب هث  الشهارع ان يعوضهها  عه  الطهال   لهيس علهىياالب ا ا أقهدم  علهى الرهرر  وال على ة    وعليه ال يصح ان

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين      ولة إب ن هللا تعا  
ُوُت َيا قق بلعمار السااب ي عليه السالم اقمام الصا  قال  نا حايٌّ الا َيا قاى واالدََّيَّ لاى وااْلعامالا يـابـْ الا يـاْفَنا وااْلبادانا يـابـْ َيا عامَّاُر ِإنَّ اْلما

قاكا عامَّاُر ِإنَُّه ماا قادَّ     551ص 3اللايفب عق   ْمتا فـالاْن ياْسِبقاكا واماا أاخَّْرتا فـالاْن يـاْلحا
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 لو أريد ملان ادللان   2ق
 أق عدم إنفاقه عليها   3ق


