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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

(267) 
 عنها ض  عر  النائيين: رواايت طالق احلاكم للزوجة، م  

اارً ق  ))أشدد ا اق ددن النددائيا يف خمددام  اللدده علددى الددروارح الصدد ي ة املصددرحة  دددوقددد  م اااي  ف ِ  قا    ًاااال ع ل اام اِم  ااا   ح  ك 
نا ه م ا  .(1) د)ول نك خبري أبن هذه الرواية ولا ي ون مبضموهنا غري لعمول هبا( ((با ياِ

 اجلواب صغرىل وكربىل 
، لعمول هبا لددى غالدا املعاصدرين لدى املم دلني  ا واملمأخرين فاهناإن مل ت ن لعموال  هبا  : ابهناوقد جياب صغرى  

 فلئن  انت تلك  اسرة فهذه جا رة. فمألا.
 لو اطمأ  ال ايه فله خمال ة الشهرة العملية

آخدر  اسدرة غدري جدا رة، والدا علدى لبنداا فهدي جدا رة   غري جا رة وال  اسرة، وعلى لبن   و ربى : ابن الشهرة على لبن  
ول ددن  ة اسددر   توإن  اندد علددى افدال الشددهرة  ن  إ :وألددا علددى األخدريين فن ددول ،رة، واأللددر علددى املبدن األول واضدد  اسد
 ر  عنها يف صور:يُ 

حينئددذ  سدنده، فددان حهيمدده  ومت  لديددهت لدده لاللمدده  لنهدا: لددا لددو اامددأن الف يده ابلدددليا املوددالن للمشددهور، ابن وضد
، في دون لدن (3)حهدة (2)غاية األلر أن الشهرة الروائيدة أو الفموائيدة أو العمليدة ت ون أقوى لن حهية الشهرة، وذلك ألن

في ددم أقواادا   دا حهمدني لمعارضدني، وإودا يموقدن الف يده أو يمدا  أو يمبدو املشدهور لدو  دان لدا ألى  احلهمنيتعارض 
، واحلاصددا: اندده م خمالفدده املشددهورألددا ،حددب  نظددره يعمددد   دده،إليدده نظددره لسددمندا  إه اسددمظهار ضددعين أو عددال   يدد  ال 

 يموقن أو يما  أو يوافن. اسمظهاره املوالن للمشهور على حسا لرجاح
 وكذا لو وجد دليالل معتربال غ ل عنه املشهور

ومل يمطرقدوا  املشهور مل يلمفموا إليها )ل وهنا لذ ورة يف ابب آخدر لد ال   ان  ولنها: لا لو وجد الف يه رواية لعمربة وأحرز 
( أو المفموا إليها ل نهم مل يع روا على سند  ص ي  هلا  ا وجدوها  سند  ضدعين يف المهدذيا ا يف املسألة لورل الب  هل

وذلدك نظدري صد ار زرارة يف  ،اتلدة لوهندم فهنا ت ون احلهة عليدهص ي ا  يف غريه، آخر ل ال  ومل يلمفموا إه ان هلا سندا  
                                                             

 .184قاعدة ال ضرر، ت ريراح افوانسار  لالضرر املريزا النائيا: ص (1)

 وهذا هو املم  ن يف امل ام. (2)
 يف اإلثباح أو اإلس ا . (3)
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بدددا والدددد الشدددي  البهدددائي لدددذا اسدددمندوا فيددده إه الع دددا    عدددد ان ا مشدددفها االسمصددد اب حيددد  مل يلمفدددت هلدددا املشدددهور ق
فددال يصدد  الممسددك لاالقدده لددددى  لدد   ان الع ددا لليددا  :لنهدددا ،البهددائي اسددمند املشددهور إليهددا، وال مددرة تظهددر يف لواضددو

فاندده يصدد   ة، ل ددن الروايددة إن  انددت لطل ددة،  صدد ار زرار  ،يف االسمصدد اب يف الشددك يف امل مضددي لدد ال  ،  مددا الشددك
 الممسك هبا لدى الشك  ما ال يفى.

ااا))وامل ددام لددن هددذا ال بيددا إذ قددد ي ددال ابن املشددهور مل يلمفمددوا إه روارح  نا ه م  فب ددوا علددى سددندا  وصدد مها  ((فا اارً ق  با ياِ
 .االسمص اب )اسمص اب الزوجية  عد فسوها أو االقها أو االق احلا م هلا(

 احلدائن ابلنسبة إه الشهيد ال اين يف امل ام.هو لا اسمظهره صاحا ولا ذ راه 
 كالي احلدائق يف املااي

فليس للمرأة الفسد ،  (1))املسألة ال ال ة: املشهور  ني األص اب أن ه لو جتدل عهز الزو  عن النف ة :قال يف احلدائن
ا تمودري   دني ون ا ا ال دول ن لده السديد السدند يف شدرر نهمدا، وهدذسد  وعدلده، وقيدا: أبن  احلدا م يبيالف عن ا ن اجلنيد أهن 

 احلا م يبينهما. أبن   النافو، قال: ن ا اق ن الشي  فور الدين عن املصنن أنه ن ا عن  عض علمائنا قوال  
ااار ة  إ ٰ  ): الن ددار ع دددد الزم، فيسمصددد ا، ولظددداهر قولدده تعددداه أن   :حهددة ال دددول املشدددهور إ ِ  ٰكاااا     و ع ِسااار َة فا ن    و 

ف  َّ اِمار ف ةل )) علديهم السدالمعدن جعفدر  دن حممدد عدن أ يده عدن علدي  ولا رواه الشي  يف المهذيا عدن السد وين (2)(م ِيس ر ةَ 
اه  و  إ اال  إ  َّ  ارال ف اأ ن  ف ِ  س ِب س  اا م ِعس  اا   ز ِوج ه  اا و  ك  ه  ه ا ف نَّه  َل  قا ِن  ق  ع ل ياِ ِت ع ل م ز ِوج  ولدو   (3)(( م اع  اِلع ِسار  ق ِسارال اِستا ِعد 

 .(4)فها  ه ليندفو عنها الضرر الذ  اسمعدح ألجلهالفس  لعر  هلا  ان 
عليدده  عدي والفضدديا  دن يسددار عدن أ  عبددد هللا الصدددوق يف الصد ي  عددن ر   لدا رواه :وحهدة لددا ذهدا إليدده ا دن اجلنيددد

االَّ )) السددالم َّّ  )يف  إا ِول ااه  ع اازَّ و ج  َّااا      ا : (و م ااِن إ ااد ر  ع ل ِيااه  ر ِزإ ااه  فا ِليا ِن  ااِق ا  ااا م ااع    إ ااال  ااا م ااا ق ا اايم  ا ِهر    ه  ااق  ع ل ياِ إ ِ  ف نِا  
نا ه م ا إ َلَّ فا رً ق  با ياِ َة، و   .(6)((5)((ك ِسو 

حيددد  اقمصدددر علدددى ن دددا األقدددوال وأللمهدددا ومل  يضددا  أوظددداهر شددديونا الشدددهيد ال ددداين يف املسدددالك الموقدددن ) :إه ان قددال
                                                             

 ولسألمنا أعم لن ذلك ولن ع ناله وعمده يف عدم اإلنفاق عليها. (1)
 .280سورة الب رة: آية  (2)
 .2ر 148ص 13، الوسائا:  44ر 299ص 6المهذيا   (3)
 عمده رغم قدرته. صورةال يفى ان الرواية خاصة  صورة إعسار الزو  فال تشما  (4)
 .441ص 3لن ال يضره الف يه:   (5)
 24وسددن الب ددراين، احلدددائن الناضددرة يف أح ددام العددمة الطدداهرة، لالسسددة النشددر اإلسدداللي الما عددة جلماعددة املدرسددني د قددم:  الشددي  ي (6)

 .78 -77ص
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ددال ددن اجلنيددد، ف ن دد ة افددربين اللددذين قدددلنااا للدديال  ه مل ي ددن علددى صدد    أن الظدداهر أن دديف البددني، إال     شدديئا  يددرج   ا ن ددا ه إو 
دد  فهدددي يف ا فيدده ضددعيفة و إال  روايددة ر عددي والفضدديا عاريددة عددن وصدددفها ابلصدد ة، والظدداهر أندده أخددذها لدددن المهددذيا، ف هن 

 ملددا عدددل الف يدده صدد ي ة، وألددا صدد ي ة أ   صددري فلددم يمعددرض هلددا، والظدداهر أندده لددو وقددن علددى صدد ة هدداتني الددروايمني
 هذا. (1)(على عالته واري مه  ما علممه لن سبطه يف شرر النافو ا  ناء  معنه

 صحة التمسك با)َل ضرار( رغم عدي صحة التمسك با)َل ضرر(
  ان هذا  له يف الب د  عدن لددى صد ة االسدمدالل  دد)ال ضدرر( علدى لنشدأيمه لجح دام الوجوليدة ونفيده لجح دام 

الضددمان يف حددا س احلددر   :، ولنهددا ددال ضددرر الطددالق أو الفسدد  للمددرأة أو لل ددا م الشددرعي حددن : إثبدداحالعدليددة، ولنهددا
 .وشبه ذلك

وإن مل يصددد ، علدددى املبدددن،  ، حدددبول دددن قدددد يسدددمدل  دددد)ال ضدددرار( علدددى  دددون احلدددن يف الطدددالق  يدددد احلدددا م الشدددرعي
وليس عدم تسليط احلا م على االقها ضررر   دا الضدرر  هدو سدوء  ،ألنه مبعن نفي احل م الضرر ) الممسك  ال ضرر

وي دون احل دم الشدرعي  لدا يمول دد عدن احل دم الشدرعي  دال ضدرر هدو إرالة الزو   عدم اإلنفاق عليها  عد لعوى ان املنفدي
 .(احلليالشي  ال لا ي ون عل ة إعدالية له  ما المزله  سببا  توليدر  له

 : قثبت حق الطالق للحاكمالشيخ احللي: )َل ضرار(
قددال اق ددن الشددي  حسددني احللددي )لددذلك  ددان األوه يف اجلددواب أن ي ددال: ان حدددي  نفددي الضددرر إوددا جيددر  يف نفددي 
احل م الذ  ي ون   اؤه لولدا  للضرر،  ي   ان الضرر لسبَّبا  توليدر  لل  م، أل ا لو فرض  ون الضدرر آتيدا  لدن عددم 

 مددا ح ددن يف حملدده، لددن أن دده يشددم  يف  با  إال عددن الددزو ، ال لددن احل ددم الشددرعي. ي ددون لسددبَّ قيددام الددزو    وقهددا، فددال
 .(2)األسباب الموليدية أن ال يموسط اخميار آخر، وحينئذ  فال لورل فيما حنن فيه حلدي  "نفي الضرر والضرار"(

ي مضددي لنددا أن ن ددول: لل ددان وعلددى أ  حددال: فددان  الم  يددن   أجدداب عندده  صدد ة الممسددك  ددد)ال ضددرار( ف ددال: )
االسدمدالل هبددذا احلدددي  الشدرين ملددا حنددن فيده لددن انفمددار ابب الطدالق اإلجبددار  ألددام احلدا م الشددرعي، حيدد  يممسددك 

على ذلدك، ألن  الدزو  لدو مل ي دم   دوق زوجمده، وألدره احلدا م الشدرعي ابل يدام  ملدك احل دوق، فدالمنو عدن  (3) نفي الضرر
الشدددرعي لدددن إجبدددارها  دددان إصدددراره علدددى ذلدددك لدددن قبيدددا إصدددرار " دددرة" علدددى الددددخول لبيدددت  ذلدددك، ومل يدددمم ن احلدددا م

رار)): صلى هللا عليه واله وسلم"األنصار "، وحينئذ  ي ون لضار ا  للزوجة، ويدخا حتت  ربى قوله   .(4)(((َل ض 
                                                             

 .80املصدر نفسه: ص (1)
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 الص ي ، ظاهرا ، هو )الضرار( (3)
 .187ر، ت ريراح افوانسار  لالضرر املريزا النائيا: صقاعدة ال ضر  (4)
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رر ألددرين األول: الضددرر، ال دداين: الضددرار، والضدد يف قولدده )ال ضددرر وال ضددرار( نفددىان الشددار   :واحلاصددا  عبددارة أخددرى
، واحل دم  عددم تسدلط أو إصدراره علدى اإلضدرار ابلغدري والضرار يدرال  ده إضدرار أحدد الندار اب خدر ،يرال  ه احل م الضرر 

فددال جيددد  يف امل ددام  )أ  مل ي ددن ح مددا  ضددررر ، ألن الضددرر نشددأ لددن امل لددن( احلددا م علددى الطددالق وإن مل ي ددن ضددررر  
ار ابلغري فيلزله تسليط احلا م عليده ملندو إضدراره  دربه علدى الطدالق أو إن أ  ال ين ألحد ان يض ضرارل نه يندفو  ال 

 ن يطلن احلا م، فهذا وجه االسمدالل.أالمنو فب
رار(  املناإشة: حمتمالت معىن )ض 

 ول ن قد يورل عليه:
لددو  ابن ذلددك لموقددن علددى حت يددن لعددن الضددرار، فاندده حسددا املبددن فيدده قددد ال يصدد  االسددمدالل السددا ن وقددد يصدد ،

 قطو النظر عن ورول إش ال آخر.
 ولعاين الضرار، اليت ذ رها اللغويون والف هاء هي:

وهدذا  يدام والض دراب ت دول: ضدر  يضدر ضدرارا ،مدال وال   انه مبعن الضرر، فان ف عال قد أييت لصدرا  للفعا اجملرل  ال    -1
ل ددن إرالة  (1)ن الضددرر جدديء  دده ( يدددا (هددو لددا اخمدداره صدداحا ال فايددة قددال: ) مددا أن األظهددر أن ي ددون الضددرار لعدد

 .يف ل ا هذه اجلملة ذلك لن )ال ضرر وال ضرار(  عيدة فانه إضافة إه  ونه ت رارا  مما ينفر لنه الطبو جدا  
الضرر الشديد، وهو لا اخماره السيد العم قال: )وعليه: فلعا السياق، ولناسدبة احل دم أو انه مبعن شدة الضرر  -2

 ضدديان ابن ي ددون "الضددرار" هددو الضددرر الشددديد، وي ددون لددن: ذ ددر افدداص  عددد العددام، املددألو  يف العددر ، واملوضددو ، ي
 ف أنه قيا: الضرر  له لنفي صغريه و بريه، أو خفيفه وشديده.

 على شوص وعائلمه  ال إذن، لرة واحدة يف العمر ضرر، وألا لسممرا  فهو: ضرار. – سمرة   –ل ال : لخول األجن  
 ولل الم صلة لذن هللا تعاه. (2)(انه ال يسمعما يف الضرر اففينمفال ذلك لن لوارل اسمعمال: ضرار، فوقد يس

 وصلم هللا علم حممد و له الطا رقن
 

ِله  )): صلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا  ِ ق ِدخ  ي  َل  : الَّذ ي إ   ا ر ض  ص ال  اِم مي ا   ث  م ِن ك نَّ ف يه  اِست ِكم ل  خ  ث ال 
ِ قا تا ع اط  م ا ل ِيس  ل ه   ر ض ا   يف   ر  َل  إ   ا إ د  إ   ا غ ض ب  َل ِ ُي ِر ِجه  اِلغ ض ب  م ن  احلِ قً  و  ط َل و    ((َب 

 (.43حتن الع ول: )
                                                             

 .381ص 1الشي  حممد  اظم افراساين،  فاية األصول، لالسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الماث د قم:   (1)

 .32ص 5السيد صالق احلسيا الشرياز ،  يان األصول، لر ز الموزيو لار االنصار د قم:   (2)


