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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(351) 

 احللي: )ال ِضرار( يفيد حق الطالق للحاكم دون )ال ضرر(
ال ضيرر ال  ن  أو  ،هبيا ووجهيا دعيدم ااقفياي عليهيا للزوجية اليأ أضير   (ال ضيرر)لخص مما مضى من كالم الشيخ احلليي عيدم ليول ت

ي)ولكنيه رأ  ليول  ،، مبا مضيى دييان وجهيه ميا مناقشي ه(1)تثبت احلق للحاكم الشرعي يف طالقها ليلل  ابلبييان ا ق قيال   (رار ال ض 
يق ضيي لنيا أن ققيول  امكيان االسي دالل هبيلا احليديف الشيريف دليا  ين اييه مين اقف يا  ابب الطيالي  )وعلى أي حيال  ايان  ال حقييق

االجبيياري أمييام احليياكم الشييرعي، حيييف ي مس يي  دنفييي الضييرر علييى  ليي حب ألن الييزو  لييو ا يقييم شقييوي ووج ييه، وأميير  احليياكم الشييرعي 
الشيرعي مين إجبيار ا كيان إهيرار  عليى  لي  مين قبييمس إهيرار   يرة  عليى ابلقيام د ل  احلقوي، اام نا عين  لي ، وا يي مك ن احلياكم 

رار (هلى هللا عليه واله وسلمالدخول لبيت  االقصاري ، وحينئٍل يكون مضار اً للزوجة، ويدخمس حتت كرب  قوله   حب(2)   ال ض 
 ا واحدماملناقشة: ِوزاهن

العياجز ال يصيدي  ا ليو ا ينفيق عايزاً ايانقدرتيه، وميدعد ان مق ضى  ل  ال فصييمس ديني ميا ليو ا ينفيق عنياداً ر يم   يرد عليهولكن 
كمييا اخ ييار  ادليي وا   وهييو ميين ابب ادلفاعليية (مضييار  )ظهييور ان يف العمييد والقصييد دييمس  الفعييمس مطلقيياً  لظهييور عليييه اقييه مضييار عرايياً وال دقييةً 
لواضي  ان العاميد القاهيد ان مين ا إضيااة إى لي ، يف يف العمد والقصد أقو  مين ظهيور مطليق الفعيمس  النائيين، وقيمس     مما سيأق،

يرار( يف ليول ادلقيام وعدميه ايان لليه  (3)قهأالقادر يكون كسمرة مضاراً دون احلاجز،  ال ايري، ليد  ال حقييق، ديني )ال ضيرر( و)ال ض 
ثياين، ميا اقيه ال ا دعصييني وارتكياب ال أوييمس يف األول دون المقهو  س ي ف  الثاين لله األول وإن ا يشمله األول ا يشمله الثاين، إال د كل ي

 دياقه  ادلقامحب امهوجه له ااما ان يؤو ال معاً اال يشممس أي منهما ادلقام واما ان ال يؤو ال ايشممس كمس من
هما يكل  يبقان ي  إما ، ما اقه ينبغي (ال اعمس ضرارايً أو أو ذلا دي) ذلا دي)ال حكم ضررايً( وأدقى )ال ضرار( على ظاهرهاان )ال ضرر( أو  

رار كالاما م علق دنف  على ظاهر ، اال الفعيمس  )ال اعيمس ضيررايً  ضرار من    تقدير حكيم، أو يقيدر يف كليهمياالضرر و ال ضرر وال ض 
يياحلكييم  ال حكييم ض ييوال اعييمس ضييرارايً( أو يقييدر يف كليهمييا  رارايً أي ال حكييم يكييون مضييراً ميين طييرح واحييد وال حكييم ررايً وال حكييم ض 

ة أحيداما ضيرار خيخص رخير، وال حكيم موجبياً دلضيار  ألٍ  ،بيًا ي تولييدايً، وابلواسيطة كميا قيالطيراني أي ال حكيم موج  اليكيون مضيراً مين 
 لآلخرحب

يرار ديال اعيمس ضيرارايً  وليو عكي  ابن اسير ال ضيرر ديال اعيمس ضيررايً وال ضيرار  ،وعلى أي اقد اسر ال ضرر ديال حكيم ضيررايً وال ض 
 رارايً القعك  األمرحبدال حكم ض  

ييينطبييق علييى ) (ال ضييرر)ه يف ويوضييحه جلييياً ان مييا قاليي ييال ض  رار حمييمس مجليية ال ضييرر، قييال  )ان رار( متامييًا، مييا إحييالل مجليية ال ض 
ً للحكيم، أم يا ميا اير   حديف قفي الضرر إمنا جيري يف قفي احلكم اللي يكون دقاؤ  مول  ي داً للضيرر، شييف كيان الضيرر مسيبتباً تولييداي 

وأقيت تير  اقيه ليو أديدل قوليه  (4)، اال يكون مسبباً إال عن الزو ، ال من احلكيم الشيرعي(كون الضرر آتيًا من عدم قيام الزو  شقوقها
ا ميخيي  أديداً وظهير لي  ان و واهمين امملية دلا تغي  لكان األمر كلل  و رار( )الضرر( يف )أم ا ما ار  كون الضرر آتيًاحبحبحب( إى )الض   

                                                             

 إن ا ميكنه إجبار حب (1)
 حب187تعليقة الشيخ حسني احللي، قاعدة ال ضرر، تقريرات اخلواقساري لالضرر ادل وا النائيين  ص (2)
 جواب يرد عليهحب (3)
 حب186تعليقة الشيخ حسني احللي، قاعدة ال ضرر، تقريرات اخلواقساري لالضرر ادل وا النائيين  ص (4)
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خبالح ما  ن ايه مما ال يكون احلكم الشرعي اييه إال حميع عيدم وجيوب وكلا قوله  )وهلا  ،من حيف إخكاله دعدم الشمول، واحد
اضيا مكيان )ااضيرار ابلزوجية( )ادلضيارة  (1)الطالي عليه كي يكون ااضرار ابلزوجة ام ثااًل له، ليكيون هيو سيبباً تولييدايً لرضيرار هبيا(

 ا واحداً دوضو حبمهبا( جتد و واه
 على مشول ال ضرر للعدمياتاالستدالل برواايت الشفعة وفضل املاء 

 عدم لول ال ضرر للعدمياتحب يفإى سائر كلمات ادل وا النائيين  د  ولنع  
يف ميورد  الشيفعة ، ويف ميورد  منيا اضيمس ادليا  ، ديمس يف قضيية   يرة ، كاخيف مين حكوم هيا عليى  (2)قال  )وال يقال  ان  ورودها

األحكييام العدميييةا اييان  مفادهييا يف هييل  ادلييوارد قفييي عييدم  بييوت حييق  للشييري ، وقفييي عييدم  بييوت حييق  لصيياح  ادلواخييي، وقفييي عييدم 
 حب(3) بوت حق  لالقصاري، وعدم تسلطه على قلا العلي(

هييلى اسي دل دعيع األعيالم عليى لييول ال ضيرر للعيدميات ديرواايت الشيفعة واضيمس ادليا ا إ  ان الني    ل هيو اقيهوحاهيمس ااخيكا
 يقفى عدم  بوت حق للشري  ابألخل ابلشفعة، دربكة ال ضرر، اا ب ها ديه وهكيلا قفيى عيدم حيق لصياح  ادلواخي هللا عليه واله وسلم

 النفي إ باتحب وقفي   ، ضرريف اضمس ما  دئر هاحبه، دربكة ال ضرر اا بت احلق ده أي راا عدم احلق دال
  ولكي ي ض  هلا االس دالل مث جواب ادل وا عنه، مث مناقش نا للم وا، ال دد من ققمس قص الرواي ني

ىىِل ال َمِدينَىىِة ِ   صىىلى ع عليىىل والىىل وسىىلمَقَضىىى َرسلىىولل ا ِ  ))قييال   عليييه السييالمعيين عقبيية ديين خالييد عيين أ  عبييد هللا  َ َأل   َ بَىىى
ِل أَن لل اَل ُيل َنعل نىَ  نَىَع بِىِل َفض ىلل   صلى ع عليل والل وسلمِء، َوَقَضى  ف عل الش ي  َمَشاِرِب الن خ  ىلل َمىاِء ِليلم  ِل ال َباِدَيِة أَن لل اَل ُيل نَىعل َفض  َ َأل   َ بَى

، َوَقاَل: اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ  َقَضىى ))قيال   علييه السيالموعن دمحم دن عبد هللا دن هيالل عين عقبية دين خاليد عين أ  عبيد هللا  (4)((َكََلِ
ََ َوال َمَكىاِكِو، َوقَىاَل: اَل َضىَرَر َواَل ِضىَراَر، َوقَىاَل: ِفَتا رلف ىِ  ِِبلش ى صلى ع عليل والل وسلمَرسلولل ا ِ   ََرِضى َ الش ىرََكاِء ِ  األ   َ َعِة بَىى ف 

َعةَ  لَرفل َوحلد ِت احل لدلودل َفاَل شلف   حب(5)((األ 
قه، ايزاد ماؤهيا عين حاج يه، ااقيه ال جييوو اقه لو حفر دئراً أو اس نبط قبعاً أو خق جدواًل إى دس اوإطالقها وظاهر رواية اضمس ادلا  

له ان مينا اضمس مائه عن جار ، وقد اخ لف العلما  يف هلا احلكم، اال زم دعضهم دظاهر الرواايت وحكم شرمة منا اضمس ادليا  ولكين 
 هؤال  اخ لفوا إى قولني 

 )ااحلكمان ال كليفي والوضعي م طادقان( ال لهدلل ادلأيخل مااًل مقادمس  اناألول  اقه ما حرمة منا مائه عن جار  ااقه لي  له 
و لي  كميا لييو اضيطر  ييين إى  ،إ  الوضيعي ينفيي  عين ال كليفييي امنيه مقادييمس  لي  مثنيهاقيه رييرم علييه منعيه ولكيين ليه أخييل الثياين  

 أكمس طعام جار  وإال مات اان جار  جي  عليه إعطاؤ  له ولكن جيوو له أخل مثنه منهحب
 لرواايت على النهي ال نزيهي وعلى كراهة  ل ، ولعله ادلشهورحبو ه  دعع آخر إى محمس ا

 حب(6)ابلعو (الشرائا الدن سعيد قال  )ويس ح  دلله للمح ا  دال عو ، وقيمس  جي  دلله دال عو ، وقيمس  ويف جاما 
 وصلى ع على دمحم وآلل الطالريو

نى َ ا َبَضاُِعل النى و َكىاَي بىلَن  ))  يف وهي ه الدنه دمحم دن احلنفية عليه السالم أم  ادلؤمننيقال  ََما َِِّ فَِّ َك َوااِلكََِلاَل َعَلى األ   ِفاي 
َوكَىث ِبيٌط  (7)

                                                             

 حب187تعليقة الشيخ حسني احللي، قاعدة ال ضرر، تقريرات اخلواقساري لالضرر ادل وا النائيين  ص (1)
 ال ضررحب (2)
 حب182ري لالضرر ادل وا النائيين  صقاعدة ال ضرر، تقريرات اخلواقسا (3)
 حب293ص 5 قة ااسالم الكليين، الكايف، دار الك   ااسالمية ي طهران    (4)
 حب282ص 5 قة ااسالم الكليين، الكايف، دار الك   ااسالمية ي طهران    (5)
 حب377ي 376ص 1   عليه السالمرىي دن سعيد احللي، اماما للشرائا، مؤسسة سيد الشهدا   (6)
 لنوكى  احلمقىحبا (7)
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ِخَرةِ  َعوِ   (حب384ص 4من ال رضر  الفقيه   ) ((اْل 


