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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
على دمحم وآلو الطيةني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم  احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم 

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕ5ٔ) 

 اإلشكال بتعارض ضرر الزوج مع ضرر الزوجة، يف الطالق
جواز طالال  احلالا م ميمالا لالو ف ينفالو الالىوز علالى زوجتالو عصاليااً أو ع الىاً على ال ضرر االستدالل بأشكل السيد اخلوئي على  وقد

إلثةالالات  -بتعالالارض الرالالررين، قالالال  )ىالال ا  رالالاما إك أن التمسالال   الالدي  ال ضالالرر  (ضالالمان حالالابر احلالالر  وعلالالى االسالالتدالل بالالو علالالى )
 عالالارض ابلرالالرر ادلعلالالا علالالى احلكالالم ابلرالالمان علالالى  -ز الطالالال  للكالالا م يف ادلسالالالة ال ا يالالة الرالالمان يف ادلسالالالة األوك، وإلثةالالات جالالوا

 .  (1)احلابر، والررر ادلعلا على جواز الطال  على الىوز  ن زوال سلطنتو على الطال . وال لرجيح الحد الرررين على اآلخر(
ُقِض اْلَيِقنَي أَبَ )) ال" "ال ضرررواية  ولوضيكو  ان ََ رَ َوََل تَ ن ْ ُقُضُو ِبَيِق نٍي خ َا تَ ن ْ كِّ َوِإَّنَّ الكليالة األخالر  و كامالة الوواعالد  (2)((دًا ِِبلشَّ

 (3)ميكالن التعةالد امالا  عالاً ؟ وال ا  تناقض  تدامع ولغو إذ ال ميكالن العمالل امالا  عالاً  يال  واالا ضالدانمال لشمل ادلتعارضني إذ مشوذلا ذل
 ، وادلوام صغر  ذل  على  ا ذ ره.(4)ادلتعارضني أبداً  واألصول   ومشوذلا ألحداا لرجيح بال  رجح مال لشمل األدلة  

 اجلواب: )َل ضرر( َل يشمل َمن نشأ منو الضرر، فال تعارض
غالالات  م بالالل ضالالعي  جالالداًو وذلالال  لوضالالو  ان )ال ضالالرر( ال يشالالمل  الالن  شالالا  نالالو الرالالرر أ   الالن صالالدر  نالالو ىالال ا اإلشالالكال ولكالالن 

ع عليالو الرالرر، أ  ان ال ضالرر، بعةالارة عرميالة، يالدامع عالن ادلظلالوم وال يالدامع عالن الظالاف  الررر أ   ن أوقع الررر بل ىو خاص مبن وق
أال لالر  ا الو ال يوالول أحالد  الن  ومه ا لسا و عرماً وىو  نصرف إليو قطعاً بل ان اإلمجاع بل بناء  امة العوالء على ذلال  يتعارضاو ي 

ألن )الكاسالالر( يفيالالد عالالدم ضالالما و  (5)(ال ضالالرر)ن ابسالالر زجالالاز الغالالات    مالاليمنالعلمالالاء بالالل وال شالالال  الالن العوالالالء يف أيالالة  لالالة  الالن ادللالالل 
 (.، أم القالوا اب و يفيد ضما و ألن عدم ضما و ضرر  على َ ن  سر زجاجوأ سواءً ضما و ضرر  عليو، )

الال العوالالالء، رلفالالع شالالرعاً، ولالالد  ين  سالالر الغالالات إاءه  الال اًل، بعةالالارة أمشالالل  ان  فالالاد ال ضالالرر ان الرالالرر الواقالالع علالالى شالالال ) ظلالالوم(   
)وى ا بنالاء علالى مشالول ال  برمان اجلاين لو، برب ة ال ضرر، مان عدم لرمني اجلاين ضرر على اجملين عليو وال ضرر وال ضرار يف اإلسالم

ضالالرر للعالالد يات( أو بنالالاء علالالى ان ادلالالراد بالالال)ال ضالالرر(  )ال ضالالرر غالالات  تالالداري( أو بنالالاء علالالى ا الالو  الالي، بالالل حالال  بنالالاء علالالى ا الالو  فالالي احلكالالم 
 مالصالالكيح   فالالي احلكالالم وعد الالو بلسالالان  فالالي ادلوضالالوع احلكالالم وعد الالو فالالي أعالالم  الالن  و فيالالو فالالي ادلوضالالوع إذ ادلوضالالوع ىالالو الرالالرر  بلسالالان
ابن ال ضالرر شالا ل لل الاين )حال  لالو ف يكالن لالو  عالارض( ابن يوالول   ، ح  بناء على الوالول بشالمولو للعالد يات،، وال يوول أحدمتدبر(

بل ف يول ا ا األخات أحد  ع ا و  ن احلكم الوجود  الال   يرمعالو ال ضالرر  ،ليو ملير برا نابن ضمان اجلاين لويمة  ا  سره ضرر ع
ألن ال ضالالرر  تعالالارض يف  (6)! ولالالو قيالالل بالال ل  لالالىم ان ال يرالالمن أحالالد أبالالداً علالالى  الالل ادلةالالاين )إذ اخلالالالف يف رمالالع ال ضالالرر لعالالدم احلكالالم(

 .ادلعتد  وادلعتد  عليو دو اً 
                                                             

 .561ص 2صةا  األصول،  نشورات  كتةة الداور  ال قم  زالسيد دمحم سرور الواعظ الةهسود ، لورير    السيد ابو الواسم اخلوئي،   (1)
 .245ص 1دمحم بن احلسن احلر العا لي، وسائل الشيعة،  ؤسسة آل الةيت ال قم  ز (2)
 الل  والنشر  شوش. (3)
 مص لنا الةك  عن ذل  يف آخر  تاب )شور  الفوهاء والويادات اإلسال ية(. (4)
 ا النل لديهم.الوارد لدينا، وعلى مرض وروده ا  (5)
 أ   ن حي  االستناد إك ى ه الرواية. (6)
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لغنب  ع ان ال ضرر  تعارض يف الغابن وادلغةون  إذ الرمان ضرر  على الغابن وعد و ضرر  علالى ه وضو  قوذلم خبيار ا ما يرد  
 الع ا الو يف   الال  ا لةعًا؟ ال شال  يف ان ال ضالرر ال يشالمل الغالابن و طلالو  الن  شالا  نالو الرالررمادلغةون مهل يوول مويو ب ل  وبتعارضه

 ال ضرر يشمل األحكام الوجودية، وإمنا اخلالف يف مشولو للعد يات(.الغابن يراد بو رمع حكم  وجود وىو الرمان )وادلسل م ان 
مان الررر  شالا  الن الالىوز، بعالدم إ فاقالو عليهالا، ووقالع علالى الىوجالة مالال يوالال  ان ال ضالرر الىوجالة )بعالدم ساللطنتها علالى   ويف ادلوام

الطال  أو بعدم سلطنة احلا م الشالرعي علالى طالقهالا(  عالارض بالال ضالرر الالىوز )بالىوال ساللطنتو علالى الطالال ( مالان ال ضالرر ال يشالمل 
 .ة؟ عارضاً لالضرر الىوجي مكي  يتوىم  و وفرض ا و ف ينفو عليها عصيااً أو ع ىاً،  ن  شا  نو الررر وىو الىوز، لو ر ر  م  الال

ال مر  يف عموم مشول ال ضرر دلن  شا  نو الررر بني  و و عا داً أو غاماًل أو ائماً مان الرمان وسالائر األحكالام الوضالعية مث ا و 
 صراً، ى ا.أو  و ان لعلا على اجلاين عادلاً  ان أو جاىاًل قاصراً  

 ، مع ردهَمن أقدم على الضررأو َل يشمل 
مث ان السيد اخلوئي أشكل على  فسو )وعلى دعواه لعارض الرررين( ابن ال ضرر ال يشمل  ن اقدم على الرالرر وىالو الالىوز مالال 

قالد  الا علالى الرالرر، مالال قال  )"إن قلت"  إن احلابر  ةسو والالىوز اب تناعالو عالن النفوالة قالد أ مث أجاب عنو. الىوجة، ال ضرر يعارض
يعالالارض بالالو الرالالرر الواقالالالع علالالى اةةالالوس والىوجالالة. "قلالالالت"  إن احلالالابر ف يوالالدم علالالى الرالالالرر علالالى  فسالالو، بالالل أقالالالدم علالالى الرالالرر علالالالى 
اةةالالوس، و الال ا الالالىوز اب تناعالالو عالالن النفوالالة ف يوالالدم علالالى الرالالرر علالالى  فسالالو، بالالل أقالالدم علالالى الرالالرر علالالى الىوجالالة. وصالالد  اإلقالالدام علالالى 

فساليهما  توقال  علالى ثةالوت احلكالم برالمان احلالابر، وبالىوال ساللطنة الالىوز مالال ميكالن إثةالمالا ابإلقالدام علالى الرالرر، م  الو الررر علالى  
 .(1)دور واضح(

 رّد ىذا الوجو
وف يكن ينةغي ان يستشكل بو، وإن  ان جوابالو علالى مالرض  الون اإلشالكال ىالو ذاي،   الاً، ولوضاليكو  ان  ال وجو لوإشكالو أقول: 

شالمل  الن ي الا ذ رىالا وىالي  )ان ال ضالرر ال   ن  شالا  نالو الرالرر( وال ا يالة ا ذ راىا  ن )ان ال ضرر ال يشالمل َ ال    األوكىهنا قاعدلني
وارد على دعو   مغاتإشكالنا األول وارد على دعو  لعارض الرررين، أ ا إشكالو والواعد ن  لتااا صكيكة ولكن أقدم على الررر( 

 ر.، دلا ذ ره  ن الدو (2)املعارضه
والفالر  بالني الواعالدلني بالني  جلالي لالد  التالدبر مالان ) الن  شالا  نالو الرالرر( يالراد بالو الرالرر علالى الغالات و)اإلقالدام علالى الرالرر( يالراد بالو 

 .النفراإلقدام على ضرر 
واحلاصالالل  ان ال ضالالرر ال يشالالمل ) الالن  شالالا  نالالو الرالالرر علالالى الغالالات(  مالالا ال يشالالمل ) الالن أقالالدم علالالى الرالالرر علالالى  فسالالو( واإلشالالكال 

وىال ا اإلشالكال   شالا  نالو الرالرر علالى الغالات،الال   لكو الو  الالىوزَ  (ال ضالرر)فيل بدمع لعالارض الرالررين يف الطالال  إذ ف يشالمل األول  
 الالن أقالالدم علالالى ضالالرر  فسالالو،   (ال ضالالرر)وإن ف يشالالمل  أل الالولالالير  فالالياًل ما الالو اإلشالالكال ال الالاين ىالالو النالالامع لالالرد دعالالو  التعالالارض، عكالالر 

 متدبر جيداً.، قدس سرهوام الستلىا و الدور  ما ذ ره يف صغر  ادل جار  لكنو غات  كرب   لية، 
 وصلى هللا على دمحم وخلو الطاىرين

ْفُس َحُرونٌ ))  عليو السالمأ ات ادلؤ نني قال   (.208حت  العوول  ) (3)((اْلِعْلُم َقاِئٌد َواْلَعَمُل َساِئٌق َوالن َّ

                                                             

 .561ص 2السيد دمحم سرور الواعظ الةهسود ، لورير    السيد ابو الواسم اخلوئي،  صةا  األصول،  نشورات  كتةة الداور  ال قم  ز (1)
 أ  ال يرمع بو دعو  التعارض، أل و دور  حينئ  . (2)
 (2097/  5وإذا اشتد  بو اجلر  وق  )الصكا   مالَرس َحر ون  ال ينواد ،  (3)


