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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
(ٕ5ٕ) 

 احملتمالت العشر يف مناشئ الضرر
 أحد أمور عشرة: عجزاً أو عصياانً، ان يُعّد منشأ للضرر فيما لو مل ينفق على زوجتهان ما حيتمل  والتحقيق:

إجبـار  علـى افنفـاو أو افهلن ذلـا ابدل اوـة أو أخـ  امـا عليها، وال شك انـه منشـأ للضـرر، و ـول ال ضـرر لـه يفيـد  ـ عدم إنفاقه1
بـني األول والثالـث لعـدم معلوميـة أرج يـة بينهـا أو قد ي ال ابلتخيـ  احلاكم الشرعي منه قسراً، ولعل أهوهنا األوسط فاألول فالثالث و 

ــأحــد ا بعينــه، للــن هللــك مبــال علــى كــون ال ضــرر مُ  بتعل ــه بســلطنته علــى مالــه وان ال ضــرر انفيهــا فلهــا  يوّجــه، إال ان أ لألحلــامنش 
 .األخ  منه حينئٍ . فتأمل

ألن رلـان الضـرر قـد نشـأ منـه لأوجبـه فلـو مل يلـن قـد أوجبـه رالشـارع   الفرض ان الشارع قـدوللن ـ عدم وجوب إنفاقه عليها، 2
  وللـن قـد ي ـال ان الضـرر نشـأ مـن عـدم افنفـاو ال مـن عـدم وجوبـه ألن حيـث مل يوجـع عليـه الشـارع افنفـاو مل ينفـقحينئـٍ  الزوج 

ال جيـع، وينفـق، فـال اتضـرر، فادلـدار يف الضـرر  ف د جيع عليه افنفـاو، وال ينفـق، فتتضـرر ادلـرأة وقـد النسبة بينهما والضرر من وجه،
 .وسيأيت رّد  افنفاو وعدمه ال الوجوب وعدمه.

و ـول ال ضــرر يفيـد نفيهــا،  ،وقـد مضــى بيـان ان عــدم افنفـاو واســطة يف الثبـوت الاصــاض الزوجيـة ابلضــرر ــ اسـتمرار الزوجيــة،3
مــن  أو فســ ٍ  ركادللليــة وه هــا  فــال بــد ان يلــون نفيهــا بطــالوٍ  للــن حيــث علــم ابل طــق ان ُعل ــة الزوجيــة ال ان طــق  جــرد الضــرر

 ابألوول كما وردت به رواايت معتربة. فقاحلاكم أو منها، والطالو من احلاكم أو 
ان الـدافق لـه  فــ كون حق الطالو بيد الزوج، للن  ول ال ضرر له لغٍو إهل إس اط ح ه يف الطـالو ال ينفعهـا وال يـدفق ضـررها، 4

 .وللن قد يناقش كون هللك ركون حق الطالو بيد الزوج  ضررايً  ا هو هو و بيدها مثالً كون الطال
ـ عدم طالقه ذلـا، وهـو فعـل مـن أفعـال ادلللـ ، فلـو كـان مضـراً ابلغـ  لعاـع عليـه جعـل الشـارع حللـم يرفـق بـه ضـررها اقتضـاً ،  5

ــن شــأنه عرفــاً وفيــه لمــل ينــدفق ب كإجيــاب الطــالو عليــه أو كن لــه إل حــاكم الشــرع.  لــئال   هللــك الفعــل أو عدمــهأو شــرعاً يــد ر ــن م 
عـدم وجـوب بــ ل الغـال أموالــه للف ـرا ، زائــداً علـى الزكـاة وشــبهها، وإن كـان عــدم افنفـاو والبــ ل وبيـن   بعـدم وجــوب إنفاقهـا عليــه 

 ضررايً عليهم.
 .ـ عدم وجوب الطالو عليه6

والسادس حلم الليفي، واخلامس فعل خارجي، ورفق ضرر ، لو كـان هـو منشـأ  ،الرابق: احلق وهو حلم وضعيان  :والفرو بينها
 وسيأيت. الضرر، إبجيابه، وللن اللالم يف ان عدم الوجوب هل هو منشأ األثر؟

ـرض كــون احلـق لـه هـ  رافـق لضـررها، وفيــه مـا ميت مـن كفايـة كونـه ُمعــداً حـق ــ عـدم كـون 7 الطـالو بيــد احلـاكم الشـرعي، للـن و 
 اوليدايً.وسبباً 
 أفاد وجوب طالقه ذلا.على مبىن  وله للعدميات ـ عدم طالقه ذلا، فلو  له ال ضرر 8
 مسّلم البطالن ابفمجاع بل بضرورة الف ه. ،ذلا اً وكونه بيدها ح ّ ـ عدم كون الطالو بيدها، 9

العـدم مسـّلم، وسـيأيت مـا يـن ر أكثـر ـ عدم طالقها نفسها، وطالقهـا رافـق لضـررها، للـن ال دليـل علـى جـواز  بـل الـدليل علـى 11
 بع  ما هلكر  ا يتضمن من ن اش لبعضه.
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 ب التوليدي عنه فقطاحللي: ال ضرر يرفع املسب  
هلهـع إل ان ال ضـرر إ ـا يرفـق مـا نشـأ ضـرر  مـن الشـارع دون هـ   كمـا لـو نشـأ مـن أفعـال  قدس سـر مث ان الشي  حسني احللي 

ألن شأن الشارع خاص بدائرة التشريق ففي ه ا العـامل ال ينشـأ منـه مـا يلـزم  من دون ان يعود إل أحلامه، ولو طوليًا، بوجه؛ ادلللفني
 هو ملّون.لّون  ا الضرر على العباد، اما دائرة التلوين فليست من حميطه ألهنا من دائرة حميط ادل

نفـي الّضـرر إ ــا جيـرف يف نفـي احللـم الـ ف يلـون ب ـاؤ  مولـداً للّضــرر،  قـال: رلـ لك كـان األول يف ابـواب أن ي ـال: ان حـديث
، أّمــا مــق فــرض كــون الّضــرر آايــاً مــن عــدم قيــام الــزوج حب وقهــا، فــال يلــون مســبباً إاّل عــن  1رباً اوليــداّيً لل لــمحبيــث كــان الّضــرر مســب  

 الزوج، ال من احللم الشرعي.
باب التوليدية أن ال يتوّسط اختيار آخر، وحينئٍ  فال مورد فيما حنـن فيـه حلـديث ينفـي كما ح ق يف حمّله، من انه يشعط يف األس

  2رالضرر والضراري  .
 ن اط:ضمن يف وحت ي ه واوضي ه 

 معىن السبب التوليدي
علــى هــ ا جـــر  ابـــز  األخــ  مــن العلّـــة و كالعلّــة التامــة و األول: ان األســباب التوليديــة قـــد يــراد نــا مـــا ال ينفــك عنهــا ادلســـببات  

مصطلر ادل زا النائيال، وقد يراد نا مطلـق العلّـل ادلع ـّدة، فيشـمل كـل مـا وقـق يف سلسـلة العلّـل للشـي  مـن م دمااـه، وعلـى هـ ا جـر  
 مصطلر الشي  احللي ههنا، وال مشاحة يف االوطالح.

 ما احلكم أو متعلقهإمنشأ الضرر 
ينئــٍ  ف ــد ينشــأ منــه مباشــرة وقــد ينشــأ منــه ابلواســطة وقــد الــون الواســطة واســطة ينشــأ مــن احللــم نفســه وح اترةالثانيــة: ان الضــرر 

 ق احللم.ينشأ من متعل   وأخر اختيارية وقد الون ه  اختيارية، 
 تصوير منشأية احلكم بنفسه للضرر

احللـم فـان األحلـام اتبعـة  قوللن قد يتوهم ان الضـرر، كسـائر ادلفاسـد وادلنـافق، ال ينشـأ مـن احللـم نفسـه بـل إ ـا ينشـأ مـن متعل ـ
دلصــاو ومفاســد يف ادلتعل ــات، ال مــن احللــم نفســه إال يف مثــل األوامــر والنــواهي االمت انيــة حيــث كانــت ادلصــل ة يف األمــر أو النهــي 

لــر بعــ  جــداً يف الشــريعة، بــل ان ة، وللنهــا اندر أوامــر الت يــة  ــا كانــت الت يــة يف نفــس األمــر أو ال ــول دون متعل ــهمثــل نفســه، ويف 
 .عليه السالموجود األمر االمت اين حىت مثل األمر ب بر إمساعيل 

، سوفيه: ان الضرر، وه  ، كث اً ما ينشأ من احللم نفسه، وهللك يف األحلام الوضعية ه  عزيز فمثاًل: احللم ابحلجر على ادلفلّـ
ل قيمة أسهم شـركااه، وكـ لك اعلـق ر  بتنز  احلجر عليه كما يسبع اضر  حلم  نفّ يسبع اضرر  بعدم اعامل الناس معه، حىت قبل ان يُ 

ل ال يمـة السـوقية لشـركته وانـزل أسـهمه كلهـا، وكـ لك اعتبـار  وزيـراً أو عزلـه عـن الـوزارة يوجع انـز  فانه الضمان ب مة شخص أو شركة 
 يوجع له النفق اللث  أو الضرر اللث  وهل ا. فانه 

شـخص مـا مـن دون ان يعـود إل احللـم الشـرعي، دلـا كـان ال ضـرر  ان الضـرر لـو نشـأ مـن اختيـار قدس سـر وعلى أف فان كالمه 
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين      وللب ث ولة إبهلن هللا اعال. رافعاً له.

 ِبِه َعْنُه َما َأَصاَب اْلُمْؤِمَن ِمْن َنَصٍب َواَل َوَصٍب َواَل ُحْزٍن َحَّت  اْْلَمِّ ُيِهمُُّه ِإال  َكف َر اّلل ُ رر :ولى هللا عليه واله وسلمرسول هللا قال 
    ِمْن َسيَِّئاِتهِ 

                                                             

 أف رعن احللم .  1ر
 .186: ص، ا ريرات اخلوانسارف لالضرر ادل زا النائيالالشي  حسني احللي، قاعدة ال ضرراعلي ة   2ر
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