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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(265) 

 ة؟احلكَم، فكيف إذا كان ِعل   ،وهو ِحكمة   ،إذا انشأ ال ضرر
انه سّلمنا ان )ال ضرر( ِحكمة للشفعة وفضل املاء وليس عّلة، لكنه غري  ضريار  احملقق النائيين:وقد يشكل على 

بدعوى منشأية ال ضرر لألحكام الوجودية أو حاكميته على األحكام العدمية، بل هو انفع بتلك الدعوى فانريه إاا  
اكمريا  علريى احلكريم العريدمي، فمريا ابلريك بريه لريو كريان ومريع الريك رريار منشريأ للاكريم الوجريود  وح كان ال ضريرر ِحكمرية  

 عّلة ؟ فانه أوىل ابملنشأية واحلكومة حينئٍذ بال شك.
 اجلواب: للشارع اإلنشاء بال ضرر، دوننا

احلكريريم الوجريريود  )الشريريفعة( ورفعريريه للاكريريم العريريدمي  "الشريار "جلعريريل  ِحكمريرية   ال ضريريرر إ ريريا كريريان لكنريه مريريردودذ إا ان
وال شك يف ان التشريع بيد الشار  وانه جاعريل لألحكريام الوجوديرية والعدميرية ورافريع على ماله(  ك)عدم تسلط الشري
ريريم أم بِ  بعلريريلٍ سريريواء أكريريان الريريك ألعريريدام األحكريريام  هريريو أعريرير، إريريا، إ ريريا الكريريالم يف املكلريري  أو جنهريريل أبعادهريريا لكنريريه ك 

يريه االسريتناد إليريه يف جعريل حكريم ِحكمرية  ملريا أمكرين للفق ما، كال ضرر الوارد يف الشريفعة مريًال ، اجملتهد وانه لو كان أمر  
 أو نفي حكم عدمي. آخر غ  ما جعله الشار  وجود 

 ان ال ضرر عقلي فهو ِعل ة لألصلفمستندان أما 
ولكن هذا الرد ال يرد علينا )فإشكالنا على امل زا اتم( إا مل نستند إىل هذه األولوية املزعومة، بل اسريتند  إىل ان 

تعقليريا   هأرريل هال يضرير بكونري وان كون تطبيقه علريى رريىرى )الشريفعة( تعبريدح  وِحكمرية   ال ضرر من املستقالت العقلية
 كما مضى مفصال  فراجع.وعليته  تعبدية اخلصوريات ال تنفي تعقلية األرل ان أ   ،وعّلة  

 النائيين: ال يوجد حكم من الشرع يف حابس احلر
الًابري  فيبريأ أن يكريون هنريام حكريم لبري  علريى وجريه وابجلملرية: مفرياد احلريديف رفريع احلكريم قال امل زا النريائيين )و 

ولريريرييس مفريرياده أّن الضريريريرر إاا اقريريق يف اخلريريريار   ريريريأ  العمريريوم، وكريريريان بعريريق مصريريرياديقه ضريريررح  حريريرير يرتفريريع بريريريري"ال ضريريرر".
تداركه. ويف املوارد اليت ينتج النزا  مثرة فيها، مًل ما "إاا حبس حرّا  حرير فريات عملريه"، أو "حبسريه حرير أبريق عبريده" 

 .(1)(هنام حكم حر يرتفع بري"ال ضرر"ال يكون 
                                                           

 .183قاعدة ال ضرر، تقريرات اخلوانسار  لالضرر امل زا النائيين: ص (1)
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النريريزا  يف معريريض ال ضريريرر وانريريه نفريريي احلكريريم الضريريرر  أو نفريريي الضريريرر غريري   ، هريريوًمريريرةالريريذ  ينريريتج الواملريريراد مريرين النريريزا  
، كريريان هنريريام ضريريرر ولكريرين مل يكريرين حكريريم ضريريرر  كريريري)حبس احلريريّر( فريريان الشريريار   فريريان النريريزا  إ ريريا يًمريرير يف مريريوردٍ  ،املتريريدارم

مريريرين منريريريافع احلريريرير وأعمالريريريه كمريريريا مل  كريريريم بعريريريدم  فّوتريريريهعنريريريه ومل  كريريريم بضريريريمان احلريريريابس ملريريريا سريريريك   حسريريريأ رأ  املريريري زا،
 ابلعنريوان الًريانو ، فريإنالضمان، فليس ههنريا حكريم مرين الشريار  )ابلعنريوان األود( بعريدم الضريمان لكريي يرفعريه ال ضريرر 

ر( ال ضريرر غري  متريدارم، لكنه عمل ضرر  فإاا أريد بري)ال ضرير  ملا مشل حابس احلر، )ال حكم ضررح ( بال ضررأريد 
 .مشله

 ما حكم ابلضمان أو حكم بعدمهإاجلواب: بل يوجد 
إاّل ولريه من حكم الشار  فانريه مريا مرين واقعرية  ل  ولكن قد يورد عليه: مبا سبق مفصال  من ان هذا املورد وغ ه مل يخ 

 .رىرى  حابس احلّر اكر أدلة ضمان وكما سبق  حكم كما سبق بيانه كربى  فيها 
 ا  مفرياده مطابقري يكريون :فعليريه ،ي : انه ال يلو اما ان يقريال ابن الشريار  حكريم يف حريابس احلرير ابلضريمانوهنا نض

سريأ معنرياه األول أيضريا  )رفريع احلكريم الضريرر ( يرفعريه بال ضريرر  فريان :وعليريه ،ملفاد ال ضرر، أو حكم بعدم الضمان
بو ، أو مل  كم ابلضريمان وال بعدمريه ى احمل  علضرر حكم عدم ضمان احلابس ملنافع احلر املفوَّتة عليه احلكم بألن 

 سريريبقوهريريو املنصريريور كمريريا ىل حكريريم الشريريار  ابلضريريمان، إفهريريذا األخريري  هريريو النريريافع للمريري زا النريريائيين، لكريرين التاقيريريق يقريريود 
مرين األدلريرية اةتيريرية الرييت يسريريتند إليهريريا الريرأ  اةخريرير، وعلريريى أ  فالواقعريرية  ، أو حكمريريه بعريريدم الضريمان، كمريريا سريرييظهرأبدلتريه

اسريريتنادا  إىل األدلريرية كلريريه والريريك   بريريل يوجريريد، حسريريأ األدلريرية، امريريا حكريريم ابلضريريمان أو حكريريم بعدمريريه. ليسريري  بريريال حكريريم
 التالية:

 موجز بعض األدلة على حكم الشرع ابلضمان أو عدمه
ااَوا ِِمم )) :رريريلى هللا عليريريه والريريه وسريريلم هقولريري -1 وقريريد ادعريريى يف مفتريرياا الكرامريريرية  (1)((ِإنَّ النَّاااَ  َمَسااالَّ َوَن َعلَااى َأمم

فاهنريا  ، وعلريى أ ّ األعريالم بعريقيف الريك متواتر بني الفريقني، وإن  قش حديف نه العمل به بني املسلمني بل قال ا
ويف املقريريريام: اترة نطبقهريريريا علريريريى احلريريريابس وأخريريريرى علريريريى احملبريريريو ، فعلريريريى األول يقريريريال: ان  ،قاعريريريدة ال يشريريريك فيهريريريا مسريريريلم

 –ابس أ  احلريري –ه خريريال، سريريلطنته وضريريمان احلريريابس لريري ،حريريق للمابريريو  عليريريهيوجريريد احلريابس مسريريلط علريريى أموالريريه وال 
عملريريه، ال املفريريوِّت ل)ولريرييس كمريريا قريريال املريري زا مريرين انريريه يف مريريورد حريريبس احلريرير  علريريى مالريريه، فاحلريريديف  مريريق بعريريدم الضريريمان،

وعلريريى الًريرياا يقريريال: ان املريريال الشريريأا ملريرين لريريه رريرينعة منشريريىال  إريريا مريريال عرفريريا  فريريإاا  يوجريريد حكريريم حريرير يرتفريريع بريريال ضريريرر(،
 ال ضرر.الك مفاد فيطابق  ،ذا قد أعدمها فهو ضامنحبسه فقد فّوت ماله والنا  مسلطون على أمواهلم وه

                                                           

 .222ص 1عواد الآللئ:   (1)
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ااِلمم )): رريريلى هللا عليريريه والريريه وسريريلمقولريريه  -2 ِم َمسم ااِر ااَوق َحااِر امم علريريى  ، كسريريابقه،وميكريرين تطبيريريق هريريذا (1)((لِااََّلالَّ يَاتام
ا مريع انريه مل يفريّوت ا  ّمريمنريه وتضريمينه، جملريرد انريه حريبس حريرّ  أخريذ مريالٍ : أّن مريا احلريابس فبريدعوىأاحلابس وعلى احملبريو ، 

يفيريد عريدم ضريمانه ف فعريه  (تريوىال ي  ري)حلقريه وتضريييع لريه، فري    وخ ماال  ابلفعل إا املال التقدير  والشأا ليس مبريال، تري ريمنه 
فريريان  حقريريه إا سريريبنه وإن مل يصريريد  عليريريه املريريال)احلريريابس( ضريريّيع  فبريريدعوى انريريه ،مريريا احملبريريو أال ضريريرر حلكومتريريه عليريريه، و 

 فال بد من ضمانه. احلق أعم من املال،
ااِل المَمعمتَاادينَ ): وقولريريه تعريرياىل -3 َِِ َََّ ال  وميكريرين تطبيقريريه علريريى احلريريابس وعلريريى احملبريريو ، كمريريا  (2)(َوال تَاعمتَااَدوا ِإنَّ ا

 سبق متاما  فتدبر.
 وهو كسوابقه ميكن تطبيقه على الطرفني. (3)(فَاَلَكمم َرَؤَ  َأممواِلَكمم )وقوله تعاىل:  -4
اا)وقولريريه تعريرياىل:  -5 ااواَلَكمم بَايام اااَرْ  َعاانم تَاارا م ِماانمَكمم ال ََتمَكلَااوا َأمم واألمريرير فيريريه   (4)(َنَكمم اِبلمباِطااِل ِإالَّ َأنم َتَكااوَن َِ

 كاألمر يف األول والرابع، فتدبر.
 ((فلتصرب))املريزا: رواايت طالق الويل تعارضها رواايت 

بريريار الريريواردة يف هريريذا ، إال أنريريه لعلريريه اعتمريريد علريريى األخ(5)وبعريريق األسريريامني، وإن التريريزم إريريذا املعريريضقريريال املريري زا )مث انريريه 
 الدالة على جواز مال  الود والسلطان االمرأة اليت ليس هلا من ينفق عليها وغاب عنها زوجها. (6)املقام

هريذه امريرأة )) :والعلو  (7)((تصرب امرأة املفقود حر أيتيها يقني موته أو مالقه)) :ومل يعبأ مبعارضتها مبًل النبو 
 وحنو الك. (9()8)((ابتلي  فلتصرب

                                                           

 .408الشيخ الطوسي، الىيبة، مؤسسة املعار، اإلسالمية ري قم: ص (1)

 .190سورة البقرة: آية  (2)

 .279سورة البقرة: آية  (3)
 .29سورة النساء: آية  (4)

 أ  جواز مال  الود الفقيه، والسلطان عند فقده. (5)
 كخرب أيب بص  اةيت بعد قليل يف كالمه.  (6)
 .445: 7، سنن البيهقي 255ا  312: 3سنن الدار قطين  (7)
ِتاَلِفِهمم  ِمنم  َوَرِويَ )) .365: 2املناقأ البن شهر آشوب  (8) َّّ  تَاتَااَزوَّ َ  اَل  ِِبَناََّهاا َحَكامَ  َعِلي اا   َأنَّ  َفذََكَروا ودِ المَمفمقَ  اممَرَأِْ  يف  اخم  ءَ  َيَِاي َحا

تِهِ  نَاعميَ  ْ   ِهيَ  َوقَالَ  َموم اَهرم أَ  َأرمبَاَعاةَ  تَاتَااَربَّصَ  ثَّ  َزومِجَهاا َويلِ  يَ َلِ َقَهاا ثَّ  ِسِنيَ  َأرمَبعَ  تَاتَاَربَّصَ  َعَمرَ  َوقَالَ  فَالمَتصمرِبم  ابامَتِلَيتم  اممَرَأ ارا   شم  ثَّ  َوَعشم
لِ  ِإَل  رََجعَ   .(( عليه السالمَعِلي م  قَاوم

مل نعًرير علريى هريذه األلفرياي بعينهريا يف مصريادر الريرواحت وكتريأ احلريديف ري ولعّلهريا  -2) 184وقال احملقق يف هامش كترياب ال ضريرر ص (9)
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جلريريواز مريريال  احلريرياكم الشريريرعي كريريل  "بقاعريريدة احلريرير  والضريريرر"متسريريك السريرييد الطبامبريريائي يف ملاقريريات العريريروة  :منعريري
 امرأة تتضرر ببقائها على الزوجية.

ْ ، فَالَاامم )) :يقريريول عليريريه السريريالممضريريافا إىل مريريا يف روايريرية أيب بصريري  قريريال: رعريري  أاب جعفريرير  ااَرَأ َماانم َكانَااتم ِعنمااَدَر امم
رَتَاهَ  َسَها َما يَاَواِري َعوم نَاَهَمااَيكم َمااِم َأنم يَاَفارِ َق بَايام َها َما يَِقيَم َصلمبَاَها، َكاَن َحق ا  َعلَاى اإلمِ ولكنريك خبري   (1)((ا، َويَ مِعمم

 .(2)(أبن هذه الرواية وما يكون مبضموهنا غ  معمول إا
 اجلواب: ال تعارضها لضعف سندها، وألهنا يف موضوع آخر

 أقول: يرد على قوله )مل يعبأ مبعارضتها(:
أوال : ان العلريريو  والنبريريو  ضريريعيفا السريريند فريريال يعارضريريان روايريرية أيب بصريري  املعتريريربة املصريريرحة ابن علريريى اإلمريريام ان يفريرير  

كمريريا سريرييأيت فلريريو كريريان تعريريار  لكانريري  هريريي   وحنريريو الريريك( معتريريربة)للريريف الريريرواحت املشريريار إليهريريا بقولريريه  لعريريلّ  بينهريريا، نعريريم
 .املعارضة

الخريتال، املوضريو  فرييهن إا مريورد والك لوضوا ان رواية أيب بص ، ا سندا  فال يعارضتا حر لو راملنيا : اهن
موضريو  وكريذا الباف وموضو  رواية أيب بص  املرأة اليت ال ينفق زوجها عليها وموضريو  النبريو  املريرأة املفقريود زوجهريا 

 .، ولكنها مفصلة بني مرتبتيهاملرأة اجملنون زوجها ويف رواية أخرى املوضو  العلو 
وللباريريف رريريلة هللاان هللا  ىفلريرية عريرين الريريك وإيقريريا  املعارضريرية بريريني روايريرية أيب بصريري  وهريرياتني الريريروايتني.ومريرين العبيريريأ ال

 تعاىل.
 وصلى هللا على حممد وآله ال اهرين

 
َرَمَه النَّاَ  )): رلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا  َرَموَن ََمَاَفَة َشر ِِهمم َأاَل َوَمنم َأكم َأاَل ِإنَّ َشرَّ َأمَِِّت الَِّذيَن َيكم

 (.58ا  العقول: ) ((َشر ِِر فَاَليمَس ِمينِ   ات َِقاءَ 
                                                                                                                                                                                                                       

َلَلاا  اَل حمماد بان علاي بان احلساي قاال: رَ ))منقولرية ابملفرياد واملعريض ري ولكرين وجريد  هريذه الروايرية كريذلك:  َنَاوَن َمبام ِوَي َأنَّاَه ِإنم بَالَاَ  بِاِه اجلم
َْ َمَعاَه فَاَقادم بَ  ارِبِ المَمارمَأ ِْ فَالمَتصم قَااَت الصَّااَل نَاَهَماا فَاِ نم َعاَرَف َأوم ِْ فَاارِ َق بَايام قَاَت الصَّااَل وسريائل الشرييعة، كترياب النكرياا،  ((ِليَاتم يَاعمِرَف َأوم

، مريريرين مبريريريع مؤسسريريرية آل 226، ص21،  3، ر12جنريريريون الريريريزو  بعريريريد التريريريزويج، ابب أبريريريواب العيريريريوب والتريريريدليس، ابب انريريريه إاا  ريريريدد 
 .عليهم السالم البي 

 .441ص 3من ال  ضره الفقيه:   (1)
 .184قاعدة ال ضرر، تقريرات اخلوانسار  لالضرر امل زا النائيين: ص (2)


