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

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(565) 

 مجعولبين ع ّلة الجعل وال التفكيك   دليل  وسّن القانون السواك 
كلمةا كةان   :غة  حةحي ، وان الصةحي  انةه اجلعة  واععةول ا إىلمنسةبته ان التفكيك بني الِعلّةة واحِلكمةة يف سبق:

، وان مةةا كةةان ِحكمةةة للجعةة  كةةان ِحكمةةة للمجعةةول، ولكةةن قةةةد (1)للمجعةةول، ولةةو بالواسةةطة للجعةة  كةةان علّةةة   علّةةة  
وَواك  َتوَع  لَوو  وهةو ملةال السةوا   (2)مبةا مللنةا بةه يف  رس أسةب  على ذلكيشك   ََل َأن  َأش وق  َعلَوأ أ ت ت وأ َمََتور ُو   م  ب السك

الفرق بةني األمةرين: قاعةدة ضةرب القةانون، لةون الةدول وعة  القةوانني،   ويوّضح) :نونوملال ضرب القا (3)َصََلة   ك لك 
كقةةانون املةةرور واة ةةارة احلمةةرا ، ملصةةلحة النظةةام وحفظةةا  للنةةاس مةةن حةةوا ل السةة ، لكنهةةا علّةةة للجعةة  ولةة ا   يلةة م 

 ةةارال احلمةةرا  وان ق ط ةة   بعةةدم حصةةول حةةا ل  مةةن وةةاو   را هةةا يف اععةةول ولةة ا لةةان علةةى كةة   ةةل   التقيّةةد باةإطّ 
اة ارة لقطعه ملال  بعدم وجو  سيارة أخرى يف أية جهة أخرى، وما ذلةك إال ألن للةك املصةلحة  ةّكلل ِعلّةة اجلعة  

 ل ا حار املدار النوع أو األكلر. ؛ال عّلة اععول
وَواك  َتوَع ك ولك َصوََلة  ََل َأن  لَوو   :ويوضحه أيضةا  ملةال السةوا  لةان قولةه  ِعلّةة   َأش وق  َعلَوأ أ ت ت وأ َمََتور ُو   م  ب السك

 .(4)للجع ، ول ا ال لطّر  يف اععول، لال جيب عليه السوا  وإن   يكن ليه مشقة عليه(
 َل ُفكيك أبدا   لجواب:ا
 ، لهةة ا عةةن ِعلّةةة(املشةةقة علةةى األكلةةر ِعلّةةة رلةة  احلكةةم عةةن الكةة )أمةةا السةةوا ، لةة ن  ؛االسةةتدالل امةةا عليةة  لكوونّ 

)املشةقة علةى األكلةر ِعلّةة عةدم الوجةوب علةى  :عّلة رل  احلكم( وكة لك اامةا  نقةول يف اععةوليرا : اجلع  )ويف املقام 
 من عا  اععول. ه  واألخ  من عا  اجلع  وسابق   ،الك ( وعدم الوجوب معلول لعدم الرل 

لنةةوع يف املشةةقة( لهةة ا عةةن عةةا  )عةةدم اجلعةة  علةةى أ، واحةةد، أ، عدمةةه علةةى الكةة ، ألجةة  أن ال يقةة  ا بعبووا ة أىوور :
 اجلع ، ونظ   ااما  يف عا  اععول )عدم الوجوب على أ، واحد، أ، عدمه عن الك ، ألج  أن ال يق  النوع يف مشقة(.
وأما سّن القةانون، ليظهةر احلةال مةن وحةدة حكةم العةاملني )عةا  اجلعة  وعةا  اععةول( مةن جهةة كةون علّةة أحةد ا 

                                                           

 ِعّلة العّلة ِعّلة.لون  (1)
 (.262الدرس ) (2)
 .22ص 3ثقة اةسالم الكليين، الكايف،  ار الكتب اةسالمية ة طهران: ج (3)
 (.264الدرس ) (4)
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كمةةة لرخةةر مةةن  ون لفكيةةك، مبلةةال اة ةةارة احلمةةرا  املستشةةهد بةةه إذ نقةةول: )احليلولةةة  ون تةةه حِ كمعلّةةة لرخةةر وحِ 
% ال لةةةةرق، كةةةان ِعلّةةةةة جعةةةة  وجةةةةوب لوقةةة  الكةةةة  عنةةةةد اة ةةةةارة 01% أو 31% مةةةةن السةةةةيارال، أو 11احةةةطدام 

علّةة وجةوب التوقة   %، أو أية نسبة أخرى، كةان11احلمرا ( لك لك يقال عن عا  اععول )احليلولة  ون احطدام 
عنةةد اة ةةارة احلمةةرا ( لعلّةةة )جعةة  الوجةةوب( هةةي علّةةة )الوجةةوب( نفسةةه والوجةةوب معلةةول جعةة  الوجةةوب، والوجةةوب 

 قائم باملكلَّ  وجع  الوجوب قائم باجلاع  واملشرع.
وأمةا إن أريةد منةه )اععةول عليةه( أ، املكلَّة ، لةاجلواب ذلك كله إن أريد من اععول ما هةو معنةا  الظةاهر،  نبيه:ُ

 .(1)عرفم  بعض التغي  جار  لتدبر ل
كمة فكيف باَلتتنان؟الضر    قد يكون ح 

ِحكمةة  (3)وحةديع رلة  القلةم اللالثةي (2)يعمما يؤكةد مةا ذكرنةا  مةن ان )االمتنةان( يف حةديع الرلة  التسةا وأىيرا :
، حة  انةه يبةدو  (4)العقال  ومبىن الفقها ، حاكم على كالة العناوين األوليةة  ، ان )ال ضرر( رغم انه، يف بناوليس عّلة

كسةةد اسةةكندر، ومةة  وضةةو   ورانةةه مةةدار األ ةةلاص وكونةةه علّةةة لرلةة  األحكةةام ال ِحكمةةة، ومةة  ذلةةك لةةان الشةةارع 
)حةةة   ةمسةةةال ب مبةةةىن ا قةةة  النةةةائيين ومجةةة  مةةةن األعةةةالم يفاعتةةة  ، يف بعةةةض األحكةةةام، ِحكمةةةة للجعةةة  وذلةةةك  سةةة

 الشفعة( ويف مسألة )لض  املا (.
 ويكفي ان نقتبس ههنا ج   بسيطا  مما ذكرنا  يف باب الت احم قب  أكلر من سنتني:

كمٌة للشفعة وفضل الماء  )النائينأ: )َل ضر ( ح 
االستدالل بروايال الشفعة ولض  املا  بقوله: )ألنا نقول: اّما مسألة "الشفعة"، ومسألة  وأجاب امل  ا النائيين عن

"منةة  لضةة  املةةا " للةةيس ثبةةول حةةّ  الشةةفعة وكراهةةة منةةة  املا ةةية ليهمةةا مةةن بةةاب حكومةةة "ال ضةةرر" علةةى األحكةةةام 
احلرج ِحكمة لرل  النجاسة عةن  ؛ للحرج، لكما انالعدمية، ب  ثبول ه ين احلكمني إّّنا هو كلبول الطهارة للحديد

احلديد، لك لك الضَّرر ِحكمة جلع  اخليار واستحقاق حاحب املوا ي لالنتفاع بفاض  ما  بئر الغة . ولة ا ال يةدور 
 (6).((2)احلكم مدار الضَّرر، لال ميكن ان يقاس على ه ين احلكمني ساير املوار (

                                                           

 يف اعموع، لتدبر لانه  قي .  أن   سهم   ه؟ إذ جياب: ب  هي مطر ة إذ لك   قد يقال: ِعّلة اجلع  غ  مطر ة يف ك  جمعول عليإذ  (1)
(2) ...:ٌع  (.21)حت  العقول: ص   ف َع َعن  أ ت ت أ ُ س 
(3) ...:ََفَع ال َقَلَم َعن  ثَلثة  (.213ص 1)اةر ا ، ج 
 ر  الضرر كاجلها .إال ما ور  مو  (4)
 .182قاعدة ال ضرر، لقريرال اخلوانسار، لالضرر امل  ا النائيين: ص (2)
 (1182/ 222الدرس ) (6)
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 فعة وفضل الماء علأ شمول َل ضر  للعدتياتاَلستدَلل بروايات الش) :وذكرنا يف الدرس الساب  عليه
 ولنع ْد إىل سائر كلمال امل  ا النائيين يف عدم مشول ال ضرر للعدميال.

يف مةور  "الشةفعة"، ويف مةور  "منة  لضة  املةا "، بة  يف قضةية "شةرة"، كا ة  مةن  (1)قال: )وال يقال: اّن ورو هةا
املةةوار  نفةي عةةدم ثبةول حةةّ  للشةريك، ونفةةي عةدم ثبةةول حةةّ  حكومتهةا علةةى األحكةام العدميةةة؛ لةاّن مفا هةةا يف هة   

 .(2)لصاحب املوا ي، ونفي عدم ثبول حّ  لالنصار،، وعدم لسلطه على قل  الع ق(
وحاح  اة كال هو انه: اسةتدل بعةض األعةالم علةى مشةول ال ضةرر للعةدميال بروايةال الشةفعة ولضة  املةا ؛ إذ 

  بالشةةةفعة، ب كةةةة ال ضةةةرر، لاثبتهةةةا بةةةه وهكةةة ا نفةةةى عةةةدم حةةة  نفةةةى عةةةدم ثبةةةول حةةة  للشةةةريك باألخةةة ان النةةة  
لصاحب املوا ي يف لضة  مةا  بئةر حةاحبه، ب كةة ال ضةرر لاثبةل احلة  بةه أ، رلة  عةدم احلة  بةال ضةرر، ونفةي  النفةي 

 إثبال.
 ولكي يتض  ه ا االستدالل مث جواب امل  ا عنه، مث مناقشتنا للم  ا، ال بد من نق  ن  الروايتني:

وع   َقَضأ َ س وول  الل وه  قال:  عن أيب عبد اهلل ل نَوع  نَوف  ول  أَن وه  ََل ي م  ول  ال َمد ينَوة  ف وأ َتَشوا  ب  الن أ   ْ بَووي َن َأ
ول  َكوَو ، وَ  ء ، َوَقَضأ  الش أ   نَوَع ب وه  َفض  َنع  َفض ل  َتواء  ل ي م  ل  ال َباد يَة  أَن ه  ََل ي م   ْ وَرا َ بَوي َن َأ  (3)قَواَل: ََل َضوَرَ  َوََل ض 

، َوقَواَل: ََل ب الش و َقَضوأ َ س وول  الل وه  قال:  عن أيب عبد اهلل و  ويَن َوال َمَسواك ن  ََ ض  َعة  بَووي َن الش ورََكاء  ف وأ ام  ف 
َعةَ  َراَ ، َوقَاَل: إ َذا   ف ت  ام  َ ف  َوح د ت  ال ح د ود  َفََل ش ف   .(4)َضَرَ  َوََل ض 

، لةةة ا  ما هةةا عةةةن وظةةاهر روايةةة لضةةة  املةةا  وإطالقهةةةا انةةه لةةةو حفةةر بئةةةرا  أو اسةةتنبس نبعةةةا  أو  ةة  جةةةدوال  إىل بسةةتانه
حاجتةةه، لانةةه ال جيةةو  لةةه ان مينةة  لضةة  مائةةه عةةن جةةار ، وقةةد اختلةة  العلمةةا  يف هةة ا احلكةةم، لةةالت م بعضةةهم بظةةاهر 

 الروايال وحكم  رمة من  لض  املا  ولكن هؤال  اختلفوا إىل قولني:
ل لةةه )لاحلكمةةان التكليفةةي انةةه مةة  حرمةةة منةة  مائةةه عةةن جةةار  لانةةه لةةيس لةةه ان يأخةة  مةةاال  مقابةة  بةة ل املةةا امول:

 والوضعي متطابقان(
انةه رةرم عليةه منعةه ولكةن لةه أخة   نةه منةه مقابة  ذلةك؛ إذ الوضةعي ينفةك عةن التكليفةي، وذلةك كمةا لةو  الثانأ:

 اضطر غين إىل أك  طعام جار  وإال مال لان جار  جيب عليه إعطا   له ولكن جيو  له أخ   نه منه.
 وايال على النهي التن يهي وعلى كراهة ذلك، ولعله املشهور.وذهب بعض آخر إىل مح  الر 

                                                           

 ال ضرر. (1)
 .182انسار، لالضرر امل  ا النائيين: صقاعدة ال ضرر، لقريرال اخلو  (2)
 .293ص 2ثقة اةسالم الكليين، الكايف،  ار الكتب اةسالمية ة طهران: ج (3)
 .281ص 2ثقة اةسالم الكليين، الكايف،  ار الكتب اةسالمية ة طهران: ج (4)
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ويف جةةام  الشةةرائ  البةةن سةةعيد قةةال: )ويسةةتحب ب لةةه للمحتةةاج بةةال عةةوع، وقيةة : جيةةب ب لةةه بةةال عةةوع، وقيةة : 
 .(2)((1)بالعوع(
 كمة لجعل حق الشفعة وفضل الماءَل ضر  ح   لحاصل:ا

علةةى انةةه رغةةم ان )ال ضةةرر( جيةةب ان يكةةون ِعلّةةة للبةةول حةة  الشةةفعة مبعةةىن انةةه إن كةةان عةةدم ثبو ةةا ضةةررا   :والحاصوول
وكةة ا لضةة   ، ع ةة  و  وبشةةركته املشةةاعة، الشةةريك وإن   يكةةن ضةةررا  عليةةه لكةةون املشةة ، ممةةن يةةأنس بةةه  ،لةةلالشةةريك ج عِ 

املا  بالنسبة إىل اجلار إذ قد يكون حرمانه من لاض  ما  جار  ضررا  عليه وقد ال يكون، وم  ذلةك  ةرَّع الشةارع الشةفعة 
خة  اةا نفعةا  لةه أو ال( وكة لك  ةرَّع كراهةة )أو حرمةة( منة  مطلقا  )سوا  أكان عدمها ضررا  عليةه أو ال، وسةوا  أكةان األ

 احلكم مدار  ب  كان ِحكمة للجع  ال ِعّلة. يدورال مما اجلار من لائض ما  جار ، مما يظهر منه ان )ال ضرر( 
 وجوابشكال إ
ان احل كةم لةارة يةدور مةدار الضةرر أو غة  ، النةوعي، وأخةرى الثالو:: ) :قد يور  على ه ا مبا ذكرنا  هنالةك ولكن

ور مةةدار الضةةرر، أو غةة  ، الشلصةةي، وكلمةةا  ار مةةدار الضةةرر الشلصةةي كةةان لشةةلي  املةةال  وانةةه مصةةداقه بيةةد يةةد
املكلةة ، وكلمةةا  ار مةةدار النةةوعي كةةان لشةةلي  حتققةةه مةةن غةة  مةةان  أو مةة احم وكونةةه منشةةأ  ةة ا احلكةةم الكلةةي، بيةةد 

ر الشلصي ولةيس املةدار نةوع املكلفةني ولة ا الشارع، والضرر يف الصوم  لصي ل ا يرلف  وجوبه كاحلج وغ  ؛ بالضر 
ح كمةةه ، وامةةا الضةةرر يف الشةةفعة لنةةوعي لةة ا كةةان للشةةارع لقةةس  لةةو حةةار مضةةرا  لغةةالبهم بةة  لكلهةةم إال  يةةدا ، كةةان لكةة   

، (4)لالضةةرر علّةةة للجعةة  النةةوعي للةةم يتللةة  ولةةو كةةان علّةةة للجعةة  الشلصةةي لتللةة  (3)لشةةري  احلكةةم علةةى ضةةوئه(
 .(2)لتأم 

ولعلنةةا نعةةو  لةةه الحقةةا  مبناسةةبة أخةةرى. واهلل ا ةةا ،  ،الةةر  ههنةةا طويةة  نكتفةةي منةةه اةة ا املقةةداروالبحةةع واألخةة  و 
 العاحم.

 وصلأ اهلل علأ تحمد وآله الطاْرين
ل  ال َ َو  َوال َج    :اةمام الكاظم قال   ْ َن ال َعال م  َتق ب وٌل ت َضاَعٌف، وََكث ير  ال َعَمل  ت ن  َأ  ل  َتر د ودٌ َقل يل  ال َعَمل  ت 

 (10ص 1الكايف: ج)

                                                           

 .300ة 306ص 1: جرىي بن سعيد احللي، اجلام  للشرائ ، مؤسسة سيد الشهدا   (1)
 (.224/1184) الدرس (2)
 (.222/1182الدرس ) (3)
 لهو عّلة للجع  لكنه ِحكمة للمجعول.أ،  (4)
 .ضا  جوابا  على ان له أي التفكيك م  اععول لهب  إذ ال لفكيك رغم ذلك بني عّلة اجلع  وعّلة اععول، أو حكمتهما.  (2)
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