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

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٖ٘) 

 مناشئ الضرر اخلمسة
احلكاام الوضااعي وايااا ان ين اا  ياان احلكاام ال كليفااي، وايااا ان ين اا  ياان  عاا  وبعبااارة أخاارلض الااارر ايااا ان ين اا  ياان 

 ض(2)أو بدون رجوعو إليو،  الصور أربعة (1)اجملعول  عالا  ادلكلف وإرادتو وسوء اخ ياره يع رجوعو إىل احلكم ال رعي
 ان يكون احلكم الوضعي منشأً للضرر

 ض  كما ياى.أيا األوىل
 له ان يكون احلكم التكليفي منشأً 

وأيااا الناةياااةض وماااا لاااو واااان احلكااام ببينوة هااا يناااو الةك ااااش ووراااا يرتااااعةا يعاااو احاادل ع ااارة رضاااعة يااانالا بنااااء علاااى 
وضوح ان ةفا  احلكام ضاررل عليهاا ألاد الاارر، ولاي  ووةاو ضاررايا يعلمااا علاى اي ناذلاا و علهاا ليي ها، ضررايا عليها، زلر   

ىا ضاارراا علااى ضاارر، وواا ل  احلكاام هري هااا عليااو إ  ةسااي  ااواش النساااء قااد يدياادغايااة األياار ان  لاا   ،اخلااارجي وعديااو
 ينالا،  ان ةف  ى ا احلكم ين   الارر النفسي واالج ماعي والعائلي ال ديد جداا، عليها.

 ان يكون احلكم الشرعي منَشأَ منشِأ الضرر
 عااا  الوضااوء ةفسااو لكاان ين اا    ااان ين اا  الااارر وأيااا النالنااةض  كمااا يف الوضااوء الاااررل والصااوم الاااررل وىكااا ا،

ال يخ احلليض )وجيااب عان ىا ا االعا انض ذن ىا ا االخ ياار يان احملمق وىو واضح جداا قال  الوجوب ادلكلف لو وقيايو
دلا وان انلئاا عن  ل  الوجوب واان الاارر يسا نداا إىل الوجاوب،  كاان ىاو  –أعين إرادتو الوضوء أو الصوم  –ادلكل ف 

باا تولياادايا عاان  لاا  الوجااوب.  كااان الا اارر،  كااان الوجااوب ساابباا تولياادايا للااارر، ووااان الااارر يسااب   ادلوقااع للمكل ااف يف
وال وااالم يف  لاا ، إلااا الكااالم واا   (3)حينئاا ي يصااح  ان يمااالض أن   لاا  الوجااوب يا اار ابدلكل ااف، وباا ل  يكااون يرتفعاااا(

 ضاآلتيةالكالم يف الصورة 
 طولياً  حىترر، للض ان ال يكون احلكم الشرعي منشأً 

وأيا الرابعةض  ادلعروش، ووما ياى، ان  ع  ادلكل ف إ ا وان ضررايا، وقد صدر ينو بساوء اخ يااره أو لها  أو ةسايان 
                                                             

 أو غري اجملعول  عالا يع عدم ووةو ين ل ةو ان جيعلو ال ارع. (1)
 وون ل ةو جعلو(.  وسي يت ذلا خاي  وىو )... يع رجوعو إىل احلكم ال رعي غري اجملعول  عالا يع (2)
 .187تعليمة ال يخ حسني احللي، قاعدة ال ضرر، تمريرات اخلواةسارل لالضرر ادلريزا النائيينض ص (3)
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باا تولياادايا عاان حكاام ال ااارع، ابن   يكاان الباعاا  لااو علااى سااب  يأو لاابو  لاا ،  اةااو إ ا   يكاان  مي أو غفلااة أو يف حالااة ةااو 
ألن ال ضرر حكم لارعي وال ارع ير ع يا ين سب إلياو يان الاارر ولاو  ؛ ان ال ضرر ال ير عو ال ارع،الفعَ  ىو اخ ياره 

؛ أال تاارل اةااو ال يصااح المااول ابن الدوجااة فااب عليهااا ةفمااة بواسااطة وال ير ااع يطلااق الااارر حااب غااري ادلن سااب إليااو بوجااوي 
ال ضرر وال ضارار يف اسساالمو وأالتارل اةاو ال ناداا إىل اس الدوج إ ا وان  مرياا زل اجاا ووان عدم إةفاقها عليو ضررايا عليها 

حلاج او إىل إجاراء عملياة جراحياة  –علاى الفماري  –يصح المول ابن عدم إةفاا  اليناين علاى الفماري حيا  اةاو ضاررل علياو 
وجااب حاجاات وا  الفمااراء زائاداا علاى ياا   يجاب علاى األغنياااء ساد   ،أو إىل لاراء دار أو لابو  لا ، وال ضاارر وال ضارار

 عليهم ابلنص ين مخ  وزواة،  يجب عليهم األونر ين  ل  بربوة ال ضرر ولما وان عدم إةفاقهم عليهم ضررايا عليهمو
ضااارار أل ضاارر ينااو، وال ينفااي األصاادور والوجااو يف  لاا  يااا ياااى ياان ان )ال ضاارر...( الصااادر ياان ادل اار  ع ينفااي 

  ماار وتااارر ايااا ل ماعسااو عاان الدراسااة أو لكساالو عاان العماا ، أو الصااادر ياان الناااس بسااوء اخ يااارىم،  ااان )الفمااري( إلااا ا
غاصاااب، أو دلناااع احلكوياااات اعاااائرة لاااو عااان حياااازة  و أو لينصاااب  دلال ااا لف ااالو يف ال جاااارة بساااوء تااادبريه، أو لسااارقة ساااار ي 

ىا ه االساباب ادلباحات أو ألخ ىا الارائب ينو أو لعدم تمسيم بيت ادلال على الفمراء يع اةو ذلم، أو ل بو  ل ، وو  
 لاااي  علياااو إجيااااب  اااو  اخلمااا  والدوااااة علاااى األغنيااااء لريتفاااع ضااارر  )بااا  اةاااو لااار ع وااا  ياااا ينبيناااي( ليسااات يااان ال اااارع

 ى ا .(1)الفمراء
 التفصيل بني صورتني :التحقيق

 ولكن ال حميق يمود إىل ال فصي  وان ىنال  صورتنيض
 تشريعهحكٍم مل يكن شأن الشارع  ال ضرر ال تشمل ما نشأ من عدمِ 

وااان بسااوء اخ يااار ادلكل ااف و  يكاان يعااود  لاا  إىل،  ولياااا، إىل حكاام   وال ضاارر دلااا ياااى ياان اةاا ااألوىلض ال ت اامله
 ال ارع.

 كان شأن الشارع تشريعه  حكمٍ  وتشمل ما نشأ من عدمِ 
غري يا سبق يان  وىيوى ه ىي الصورة اخلايسة  إىل ال ارع ال  عالا ب  ل انا  عادالناةيةض يا وان بسوء اخ ياره ولكنو 

                                                             

قال بعض األ اض ض ان ال ضارر الفماري )بعادم إةفاا  اليناين علياو( يعااَرن باال ضارر اليناين )هةفاقاو علياو(،  ها ا وجاو عادم إجيااب  (1)
ن اخلم  والدواة )وىو سابق رتباةا علاى جاوابكم ابةاو   يكان باا ينبيناي يان ال اارع ت اريع األونار يان ال ارع على األغنياء األونر ي

واحلال ىا ه( وقاد جيااب أوالاض ابن العارش ال يعاد اسةفاا  ضارراا وإن واان دقاةا  ين عدم ت ريعو اخلم  والدواة،  ال يسند إليو الارر 
ادلوضوعات. اثةيااض سل منا لكنو ال إ ال  لو إ  ضرر الفمري بعدم اسةفا  علياو  و ل  خاصة يع تفسريه ابلنمص، وادلدار العرش يف

ين ضرر الينين هةفاقو ين  ا  يالو،  ال يعارن ى ا  اك ومطلق دوران األير بني األىام وادلهام يف ابب  ألد  جداا  حلاجاتو الالزية
 ال داحم ) اةو ينو ال ين ال عارن(.
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وقاد ياات اسلاارة ين اا  ابلوجوب ينالا يف ينال الوضوء الاررلالفعلي الارر ين إرادتو النالئ ين احلكم ال رعي  تول د
)و ياو ميا  يناد ع بمياد )بان ي ان لا ةو عر ااا أو لارعاا  لا  الفعا  أو عدياو( لائال يانمض بعادم إىل ى ه الصورة اخلايسةض 

عاادم وجااوب باا ل الينااين أيوالااو للفمااراء، زائااداا علااى الدواااة ولاابهها، وإن وااان عاادم اسةفااا  والباا ل وجااوب إةفاقهااا عليااو وب
 .(1)ضررايا عليهم(

باا واان ينبيناي عر ااا أو ال ين حكم  علي لل ارع )وجودل أو عديي( با  ن  ، ولو  ولياا، قد يوتوضيحوض ان الارر 
ح إسناد الارر،  ولياا، إليو؛ أال ترل اةو ينبيني عر ااا ان حيكام ال اارع ص اةو ي ،و  حيكم، على ال ارع احلكم بو (2)لرعاا 

بوجااوب النفمااة علااى الاادوج  ااف ا   حيكاام  لاام ينفااق عليهااا، اساا ند الااارر إليااو وإن وااان يعلااوالا تولياادايا يبالاارة لعاادم إرادة 
احلكاام بااو، وىاا ا اااالش ينااال الينااين الادوج اسةفااا  عليهااا، لكنااو ياا الا اساا ند إىل عاادم حكاام ال ااارع  ااا وااان ينبينااي عليااو 

 والفمري وينال ةفمة الدوجة على الدوج السابمني، والفار  االةبيناء واالق ااء ل انا وعديو.
سا ند الاارر إلياو إن   حيكام )وىا ه  اةاو يوبعبارة أد ض )ان عدم حكم ال ارع( إن وان با ينبيني عليو ان حيكام باو، 

 يس ند الارر إليو ين عدم حكمو بو )وى ه الصورة الرابعة(. اةو ال عليو احلكم بو،  الصورة اخلايسة( وإن   يكن ينبيني
اةو ال يصح إ ال  المول ابن سوء إرادة العبد لو واةت ىي ادلن   للارر دلا وجب علاى ال اارع ان ي ارع واحلاص ض 

إة ااء يا ير اع باو ضارر ادل اارر )وادلمصاود ابلر اع ر عاو االق ااائي يف عاا  ال  اريع( با   لا  خااص  اا   يكان يان لا ةو 
حلكام ال اارع ابلاامان، ألن الاارر علاى اعاار يان وسار حكم  يو، وإال للادم الماول ابن وسار زجااج اليناري، غاري يوجاب 

وجوابو ان عدم حترمي ال ارع لكسر زجاج  ابلامان، احلكم ال رعيعدم زجاجو ة   ين سوء إرادة الكاسر و  ين   ين 
ةاو ياان لكو  (3)، و لاا اليناري، ين ا  ينااو الاارر االق ااائي يف عااا  ال  اريع وإن وااان ين ا  الاارر ادلبالاار ىاو إرادة الكاسار

 .ل ةو ان حير يو
 مناقشة مع احملقق احللي

)وىا ا ااالش ياا فان  ياو باا ال يكااون يانض وبا ل  يظهار وجاو اسلاكال علاى ياا  واره احملماق ال ايخ حسااني احللاي 
احلكام ال اارعي  ياو إال  زلااض عادم وجااوب الطاال  عليااو واي يكااون اسضارار ابلدوجااة اي نااالا لااو، ليكاون ىااو سابباا تولياادايا 

ض إضاا ة إىل ان عادم وجاوب الطاال  عليااو لارعاا حاب لاو   ينفاق عليهاا، قاد يكاون ىاو العلااة إ  يارد علياو (4)ار هباا(لإلضار 
 القهاا،  اةاو  لرعاا لو لكي مي نع عن اسةفا  عليها هي  لو علم اةو لو   ينفق عليها لوجب عليو  اجملر  ئادلعد ة والسبب 

                                                             

 (.252الدرس ) (1)
 لم ين رمح و وحكم و ينالا. ا ع (2)
 تعلي  لا)ين   ينو(. (3)
 .187تعليمة ال يخ حسني احللي، قاعدة ال ضرر، تمريرات اخلواةسارل لالضرر ادلريزا النائيينض ص (4)
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ياان زلاض عاادم وجاوب الطااال  عليااو، وماا قالااو، لكناو ة اا  ياان ا  رضاااا ا  ن ا ان الااارر وإن   ي ،(1)واان سااينفق عليهاا
ان يطلاق  صاحةحكم آخر لل رع وىو حكماو ابسا مرار الدوجياة حاب ياع عنااد الادوج بعادم اسةفاا  أو يان حكماو بعادم 

عليها ولكن أجاز ال رع لي  ص رش عدم إةفا  الدوج عليها إ  لو   ينفق حينئ ي هبا  ر  ا  م  ا ان ال ،احلاوم ال رعي حينئ ي 
با  ادلاار هباا رلماوع عادم إةفاا   ا يانالا،وابلادواج يان غاريه بان ينفاق عليها ابلطاال  للحاوم  القها ل خلصت ين الارر

ياان لاا ةو وااان  عاادم حكاام ال ااارع لااواز  ااال  احلاااوم ال اارعي، بااا   ،الاادوج عليهااا وعاادم فااويد ال ااارع للحاااوم  القهااا
ال ضارر أل تر ااع عادم جاواز  اال  احلاااوم ذلاا   فياد اعاواز ومااا سابق يان  ااول ال  وا    عاعر ااا احلكام باو، ضااررل عليها

 ضرر للعدييات، أو يمالض ان عدم إةفاقو عليها واسطة يف ثبوت الارر الس مرار الدوجية، وما  ص لناه سابماا.
 مناقشة أخرى: )الطالق بيد من أخذ ابلساق( يفيد السلطنة على العدم

باا ال يكاون احلكام ال ارعي ىل اسلكال على اص  يبناه ال ل صار إليو، وبا  علياو ىا ا الكاالم )وىاوض ى ا إضا ة إ
الطَّاَلُق بِيَدِد )) عليو السالم)واعواب عنوض ذن ادلس فاد ين قولو  قولوإال زلض عدم وجوب الطال  عليو( وادلب  ىو  يو 

الوجود والعدم، ب  ال ي عد ل  ل  عن وون إجيااد الطاال   لي  جع  السلطنة للدوج على و  ين (2)((َمْن َأَخَذ اِبلسَّاقِ 
ياان حمااو  الاادوج اخلاصااة، وأة ااو لااو أوجااده لكااان وال ياااةع لااو  يااو، حااب لااو تاااررت الدوجااة بطالقهااا ينااو بواسااطة بعااض 

سا فاد وىاو غاري  م لوضاوح ان ادل (3)(...الطوارئ، وأيا عدم الطال   لي  ىو إال أةو لي  بواجب عليو،   دخ  ادلس لة
 ،إةكاارهيناو السلطنة على الطال  وعديو  ه ا ادلس فاد عر اا قطعاا والعجيب  ((الطَّاَلُق بَِيِد َمْن َأَخَذ اِبلسَّاقِ ))عر اا ين 

، أل ااد السالطنة علاى الا ك قهاراا ألن السالطنة والمادرة ال ) اةو يع  اةو حمو( على اةو لو وان يفاده السلطنة على الفع 
 لطنة على الطر ني،   دبر جيداا.عم  إال ابلست

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
 

َوِإنَّ َأْنَصَحُكْم لِنَدْفِسِه َأْطَوُعُكْم  ،َوِمَن اْلِفْقِه َأْن اَل تَدْغتَدرُّوا ،ِإنَّ ِمَن احْلَقِّ َأْن تَدَفقَُّهوا)) ضعليو السالمأيري ادلؤينني قال 
ْفِسِه َأْعَصاُكمْ  ،ِلَربِّهِ    ((َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َيََْمْن َوَيْستَدْبِشْر َوَمْن يَدْعِص اَّللََّ َيَِْب َويَدْنَدمْ  ،ِلَربِّهِ  َوَأَغشَُّكْم لِندَ

 (.45ص 1الكايفض ج)

                                                             

    ي . (1)
 .234ص 1ا قمض ج عليو السالمابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد ال هداء  (2)
 .186، قاعدة ال ضرر، تمريرات اخلواةسارل لالضرر ادلريزا النائيينض صتعليمة ال يخ حسني احللي (3)


