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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، 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
(255) 

 وال حاكما  على العدمي ِعّلة   لشفعة وفضل املاء، الل النائيين: )ال ضرر( ِحكمة  
وأجااااب املاااناا النااااائيال عااان االسااااةدالل لاااروابق ال:اااافعة و: اااا املااااا  ل ولاااه   أل    ااااول  ا  اااا  ساااا لة 
"ال:فعة"، و س لة " نع : ا املاا " :لايث وباوق حال  ال:افعة و راهاة  ناع املاماية :يهماا  ان ابب ح و اة 

اا هااو   باوق الطهااارة لل دياد"ال ضارر" علاى األح ااام العد ياة، لااا وباوق هاا ين احل ماني لل اار ،  ؛(1  إّ 
: ما ان احلر  ِح مة لر:ع النجاسة عن احلديد، :  لك ال َّارر ِح ماة لعاا ارياار واساة  اب  ااح  
املوامي لال ةفاع لفاضاا  اا  ل ار ال انذ ولا ا ال يادور احل ام  ادار ال َّارر، :اال س ان ان ي اا  علاى ها ين 

 ذ(2 احل مني ساير املوارد(
 :توضيحات

 وحت يل  ال ه مث املناق:ة يف ضمن  طال  
 الفرق بني احِلكمة والعّلة واحلكومة

ا اااه يااارم احِل ماااة ال احل و اااة، أِ ان ال ضااارر ِح ماااة لعاااا ال:اااارع حااال ال:ااافعة وحااال الاااار  األول:
ث  ماا سابل( ولاي  حسا  رأياني آخارين أو ال لعاو     اسة باابً :يما رآه، ووجوابً حس  رأِ آخر لعاو   

                                                           

يف َرُجاا  قَا َّ أَْفَفاارَُه اِبحْلَِدياِد أَْو َجانَّ ِ اْن َماْعرِِه أَْو َحلَاَل قَاَفااُه :َاِ نَّ  علياه الساالمَر َعْن َعمَّار  َعْنُه َويف َحِديث  آخَ   يف الوسائا  (1 
ْ َسَْساْم ِ اْن َكلِاَك اِبْلَمااِ   قَاالَ  ، َوقَااَل   يُِعياُد َعَلْيِه أَْن َسَْسَ ُه اِبْلَماِ  قَاْبَا أَْن ُيَصلِ َي، ُسِ َا :َاِ ْن َ الَّى َوَْ َاثو ََ الصَّااَلَة أِلَنَّ احْلَِدياَد 

َوََيِْت يف لِبَااِ  اْلُمَصالِ ي يف َحاِديِث ُ وَساى لْاِن أَُ ْياا  َعاْن َأِد َعْباِد ا َِّ    ((أِلَنَّ احْلَِديَد لَِباُ  أَْهِا النَّاِر َوال ََّهَ  لَِباُ  أَْهِا اْلَنَّةِ 
ُااوُا الصَّاااَلُة يف  عليااه السااالم َُ ُ أَْعلَااُم( َماايْ  قَاااَل اَل  ُو، أَقُااوُل  جَاَ اادََّم َوْجُهااُه َوا َّ َااثو َ،ُْسااو ََ  3وسااائا ال:اايعة       ِ ااَن احْلَِديااِد :َِ  َّااُه 

َاااِل و ِلْ َْخبَاااِر ا  و، 035ص ُِ شَاااِب أِلَ َّااُه َماااكا  ااْيَُّ أَ َّااُه َ ُْمااولو َعلَااى ااِلْسااِةْ َباِب ُدوَن اْهِ نَِة ا ْاةَاَهااى َو ُسِْ ااُن ْلَ  ِااأَقُااوُل كََ ااَر ال:َّ
َو يف َأَحاِديااِث َحْصااِر الناَّااَواِقَِّ السَّااالَِ ِة  ((ََحْلُااُه َعلَااى الةَِّ يَّااِة ِلَمااا َ اارَّ يف احْلَااِديِث اأْلَوَِّل َو ََيِْت أَْي اااً َ ااا يَااُدلا َعلَااى َ َهااارَِة احْلَِدياادِ 

 ذ222ا222ص 1وسائا ال:يعة    ((َأَحاِديِث الراَعاِف أَْي اً َ ا يَُدلا َعَلى َكِلكَ َداَلَلةو َعَلى اْلَمْ ُصوِد ُهَنا َو جَاَ دََّم يف 
 ذ122قاعدة ال ضرر، ج ريراق اروا ساِر لالضرر املناا النائيال  ص (2 



 (4185ه)4114/ ربيع األول 22األربعاء .... ......................................... (التزاحمصول: مباحث )األ

2 

 

 يوها، ولا لك قاد جةفلا  العل اة  وال حا ماً على األح ام العد ية  :ال ي ون  ن:  هلا مبجارد حت  اه( ِعل ة
( وال يةفل  احل م  وهو ال:فعة( :ان حل ال:فعة اثلت حىت إكا ْ ي ن ال:ريك ية رر لبيع ههنا ال رر

م ل باوق العِاد ة علاى املادخول  اا، وها ا ما ن احل ماة  ظان اساةلا  الارح ،ه امل:ااعة إ  اثلاثةَ مري ه حص ا
عل ااة لياادور  ولاايث:ا ااه حااىت إكا قطااع لاالا ة رَحهااا :ااان عليهااا العِااد ة ألن اسااةلا  الاارحم ِح مااة جعااا العِااد ة 

احل م  دارها، و  لك   ال احلديد ال ِ ك ره :ان املساةفاد  ان لعاَّ الاروابق ا اه  اان   ة اى ال اعادة 
واعةااله  اً ي حلر ةااه  ااان الم االقة ااا  إال ان ال:ااارع ْ يعةااله َساا ةِ ااَاسااةه  سااائر النجاساااق أِ ان امل

اهراً ختفيفاااً علااى العباااد ور:عاااً لل اار  عاانهم، واحلاار  ِح مااة ال عل ااة ولاا ا ال ياادور احل اام ابلطهااارة  اادارها  اا
ْو ال  أ ْن ل َ  ل لك :ا ه  اهر حىت ابلنسبة ملن ال ي: ا اجةناله علياه حرجااً، و ا لك حاال الساواو إك ورد 

ة   و اِك م ع  ُكلِّ ص َل   ذو  لك حال ال:فعة ابلنسبة إ  ال رر (1 ((أ ُشقَّ ع ل ى أُمَِِّت أل  م ْرتَُُهْم ِِبلسِّ
 عّلة اجلعل وعّلة اجملعول

، وعل اة العاا   واحل امن:َ مُ اوالا عل اة اععاولو  واه :اا  والة نانيعل ة العاا  على قسمني ان العل ة  الثاين:
، والفارب ان العاا قاائم ابلاعاا واععاول قاائم ابمل لا  وقد ج ون علةه :ال جاالام ح مة اععول نقد ج و 

 ،وهاو الوجاوب ،ل ن اععول ، هو  ن ال:ارع،،ا يعل عنه ابهشابجعا الوجوب  :ان   ،أو : ا  ةعلل له
مل:ااار ِع ووجاااه يلاااي  ةعلااال ل  اااة امل لااا ، ولعباااارة أخااارم  الوجاااوب( لاااه وجهاااان وجاااي يلاااي الاعاااا وهاااو ا

ول ناه لعاا ال:اارع الوجاوب  عل اةً  :هو  ظن املعاا  اهضاا:ية ال ائماة ابلطار:ني : اد ي اون ماي و  (2 امل ل 
حاىت وإن   (3 (و أ ِقِم الصََّلة  ِلذِْكري  يف (ِلذِْكري ي ون ِح مة لةعلل الوجوب ل  ة العبد، :م اًل قوله جعا 

 اوال هلل جعا  ل ول ا ُ  عليه الصالة وإن  ان قا عاً لعدم ج  ره لمجعو لِح مة ل نه لجعا لِعل ة   ان
أِ ال اااائم لناااا  علاااى ان املاااراد الااا  ر املصااادِر االسة  ااااِر ال االسااام  صااادِر وكلاااك الصاااالة ولعااادها، 

ََُمْ  و اا لك ت إليااه، دون الوجااود اللفظااي الصِ اارف، ابلوجااود الاا هال امللةَفاا ج يف احلاا (4 (لِي ْشََه ُدوا م نََاِفع    

                                                           

 ذ22ص 3و ة اهسالم ال ليال، ال ايف، دار ال ة  اهسال ية ا  هران    (1 
 اهشاب للوجوب :راجع، وامل  ور أعاله إّا هو على امل:هور :ةدلرذ  ق:نا يف حبث سالل ال ول لعينية (2 
 ذ14سورة  ه  آية  (3 
 ذ22سورة احلج  آية  (4 
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:ا ااه شاا  الصااوم وإن ْ  ،و اا لك الفوائااد الااا ك روااا الااروابق للصااوم  اسة:ااعار األفنيااا   عااا ة الف اارا 
 ذجرتج  ه ه احِل مة على ه ا ال ال

 مدار النوع أو الشخصإما )احلكم( يدور 
  ااام الرة يااادور  ااادار ال ااارر أو فاااانه، الناااوعي، وأخااارم يااادور  ااادار ال ااارر، أو فاااانه،ان احلُ الثالَََث: 

 صاداقه لياد امل لا ، و لمااا دار وا اه ال:فصاي، و لماا دار  ادار ال ارر ال:فصاي  اان ج:افي  املاالو 
ليااد ال:ااارع، ال لااي، احل اام  هلاا ا  اادار النااوعي  ااان ج:اافي  حت  ااه  اان فاان  ااا ع أو  ااناحم و و ااه  ن:اا 

ع امل لفااني وال اارر يف الصااوم مفصااي لاا ا يرجفااع وجولااه  اااحلج وفاانه؛ ابل اارر ال:فصااي ولاايث املاادار  ااو 
، وا اا ال ارر يف ال:افعة :ناوعي لا ا  اان هُ  ماول ا لو  ار   راً ل االبهم لاا ل لهام إال اياداً،  اان ل اا حُ 

 ج:ريع احل م على ضوئهذ: ط ل:ارع ل
 مناقشات مع النائيين

 لوجوه  إكا متهد كلك :ن ول ا ه قد يناقش  ال ه 
 ةيف التعليل كونه علاألصل 

األ ااا :يمااا فاااهره ا ااه عل ااة  و ااه   أِ ،ماااً  َ اًل ال حِ لَااال:ااارع  و ااا عِ  اِ لَاايف عِ الوجااه األول  ان األ ااا 
علاااا  عا اااةن أهااا ا علااى امل:اااهور فااان املنصااور إك  ااارم و  ، ماااة إال إكا دل  الااادليا علااى اراااالفعل ااة ال حِ 

 اهسا ار علاى   عل اة نهاا ن الناادر أو  ،ال:ارع امل  ورة لنا يف لساا ه هاي ِحَ ام ولا ا ال يادور احل ام  ادارها
ان :يه أت اًل وقد ح  نا كلك سال اً :راجع، ويف ال:فعة و: اا املاا  دل  الادليا علاى ان  ال ضارر( ِح ماة 

، وان ال اارر املالحااه :يهمااا هااو النااوعي دون ال:فصااي لاا ا ي:اامالن  اان ال ية اارر لل:اافعة و: ااا املااا 
 :يب ى على فهوره يف  و ه عل ة يف فنمهاذ :ة  ا

 لكن األصل يف االرتكازايت اهنا علةسّلمنا 
يف  اا  اورد ال لاد  ان حتاِر ال ارائن وإال ( لاا ا اه  ل اون عللاه علاالً  وا ه ال أ ااالوجه ال ا   سل منا  

، ل اان (ه ِحَ اامو لَاالَ أو ساال منا ان األ ااا ال ااا ِو ان عِ :ي ااون جعليلااه  ماااًل  اان حيااث  و ااه علااة أو ح مااة، 
ور االرج اايااة الع الئيااة، ور:ااع ال اارر ل ح ااام،  ااا ْ جناَحااه  نفعااة أهاام يسااة م  اان كلااك الةعلاايالق ابأل اا

،  ماا ا اه ،  ان الفطاربق، ل:اهادة ق اا  فريانة احلياوا ق لاه أي ااً ضدهأو  فسدة أعظم يف ل بوق احل م 
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  ن املسة الق الع لية ول ا َد  ا:ة األ م والن ا جبال عليهذ
إ  دلياا، :ي اون  هاو اتةاا وخال:اه  ، لاي  و اه  ادار احل امواأل ا يف الةعليا أب ار ع الئاي :طاِر ع

إك  (1 أِ  ن حيث خصو يةه  دار احل م ال رر ال:فصي دون النوعي،  عم جطبي ه على ال:فعة جعبدِ
ذ لعبااارة أخاارم  ياادور األ اار لااني الةعبااد يف ولاايث جعباادبً  اان حيااث أ االه جعلااه ال:ااارع  وعياااً ال مفصااياً 

 ذ :ة  الا هو الظاهر ي ه على امل ام، وال وجه ل ول :يب ى ال ا أ ا ال ضرر أو يف جطب
 النقض بتعليل رواايت االستصحاب

أِل نَََّ        عليااه السااالمد الااواابن ابلاان َّ عليااه ابلةعليااا الااوارد يف روابق االسةصاا اب   ولااه ؤيَّااوقااد يُ 
ب ِغي ل   ُقض  اْلي ِقني  ِِبلشَّ ِّ أ بَ دا  ُكْنت  ع ل ى ي ِقني  ِمْن ط ه ار ِت   ُثَّ ش ك ْكت  فَ ل ْيس  يَ نَْ حسابما  (2 ((   أ ْن تَ نَْ
  م ابسةص اله، ولا ا اعةالوه حا مااً سب  للاسةفاده  :هور العلما   ن ان  و ه سال اً على حاله   ا 

علااى الاالا ة  وقااال لع ااهم اب ااه وارد، وقااد ك اار  جسااع احةماااالق يف امل ااام :راجااع( واملاادار حالااة ال:ااف  
...  ينااااااه وماااااا ه هااااااو ال النااااااوع، وأِ :اااااارب لااااااني  ال ضاااااارر( يف ال:اااااافعة ولااااااني السااااااال ة وي  يف  ((أِل نَََََََّ  
لا األخن اسوأ حااًل  ن جهة وجود احةماال قاِو اب اه خااص ابلطهاارة خا اة  اع حلاا   (3 االسةص اب

 ان  ةما ال رينية املةصا ِا ابلظهور :ال ينع د اه الب هل ا الةعلياذ
ا طبااب ال  ان حياث ا علاًل وقد خرجنا يف خصاوص ال:افعة مل:هور  ون الِعلَ ا يؤ د ان  بم ا: لك ،

:يب اى ال املسال م لاه، ، للادليا ارااص وان املدار :يه النوع ال ال:اف  ضرر عليها، إ  ال ول ل و ه ِح مة
 ضرر يف فنها على األ ا  ن  و ه عل ة، :ة  ا وللب ث جةمة و لة إبكن هللا جعا ذ

 دمحم وآله الطاهرين وصلى هللا على
 

ْقُدر ِة و ال  تَ ْنظُْر ِإَل  م ْن ُهو      عليه السالماه ام جعفر الصادب قال  اْنظُْر ِإَل  م ْن ُهو  ُدون    يف اْلم 
ن ُع ل    ِب ا ُقِسم  ل     ْقُدر ِة ف ِإنَّ ذ ِل   أ قَْ  (ذ244ص 2ال ايف     ((فَ ْوق    يف اْلم 

                                                           

 وهي  ون املدار ال رر النوعيذ (1 
 ذ421ص 1ال:يَّ الطوسي، و ي  األح ام، دار ال ة  اهسال ية ا  هران    (2 
 ه :ا ه مفصيذل:فعة  وعي، ع ث ي ني االسةص اب وم   لوال داللة الدليا اراص على ان ال ضرر ا (3 


