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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(236) 

 اتصاف كل من الثالثة )جواز قلع الَعذق( ابلضرري أو نقيضو
ان كّلاًلً مّلن األمّلور الةال ّلة  :( على مورد رواية مسرة ابلنحو اآليت وىوال ضرر وال ضرار) عليو السالموميكن بيان انطباق قولو 

إذ ميكّلن  ؛ن يوفّلب ابلضّلرري واّلًن الضّلرري بّلر ابلضّلار والنّلا ع أيضّلاً ابالَعذق( مما يصلح ىو أو نقيضو  مجلة )جواز قلع  شبو يف 
واجلّلواز واحلرمّلة ريّلريعيان، كمّلا ميكّلن وفّلب القلّلع ابنّلو  ،واز القلّلع ابنّلو را ّلع للضّلرروفب عدم جواز قلعها ابلضرري ووفّلب جّل

ذق وعدمو ابلضرري وعدمو  وجوده وعدمو ابنو ضرري، والقلع وعدمو ركوينيان، كما ميكن وفب وجود العَ  أو ان ع را ع للضرر
 عليو السالم للضرر أو دا ع ضرري وعدمو اًن ضرري أو را ع 
 يصّلح رعليّلر )إقلعهّلا( بّلّل) انو ال ضّلرر  ،ى را ّلع الضّلرر ركوينّلاً وان زّلويغه فّل رى را ّلع الضّلرر ريّلريعاً وبذلك يتضّلح ان )القلّلع( فّل ر 

عليو واألول ركليفّلي والةّلاو وضّلعي (1)طك علّلى قلعهّلا(سلً  أأم بّلّل) (أجيّلغ لّلك قلعهّلا)سواء أ سران )إقلعهّلا( بّلّل: إذ بو ير ع الضرر وال ضرار( 
 السالم 

 قلع النخلة أقل ضرراً من إعدامها
الطوليّلة اععداديّلة  العلّلرقلعّلو، يف سلسّللة إعدامّلو أو ذق وعّلدم قلعّلو وعّلدم جّلواز انّلو حيّلو وقّلع كّلر مّلن وجّلود الَعّل واحلافر:

للضرر، فّلح نسّلبة الضّلرر إليّلو،  يّلملو التعليّلر بّلال ضّلرر  يصّلح إعدامّلو، وقلعّلو، لكّلن الةّلاو أقّلر إضّلراراً ابدلالّلك وبّلو ينّلد ع ضّلرره 
 عليو السالم جيغ إعدام اليجرة إبحراقها مةالً واعتداؤه على االنصاري لذا جاز القلع ومل 

عليّلّلو ادلعّلّلدة للضّلّلرر،  ًن عّلّلو ال ضّلّلرر  يجّلّلوز القلع العلّلّلةوبعبّلّلارة أخّلّلرى )عّلّلدم جّلّلواز قلّلّلع العّلّلذق( ضّلّلرري، ألنّلّلو واقّلّلع يف سلسّلّللة 
 السالم 

 ىل حرمة القلع ضرري أو عدم جوازه؟
، واحلرمة أمر وجّلودي عكّلس إذ األسلس ان يقال )حرمة قلع العذق( ضرري،  ًن عها ال ضرر ؛امن القف ذلك أكرٌ  ال يقال:
 عليو السالم (  ال يتم االستدالل ابلرواية على مشول ال ضرر ألعدام األحكامقلع الَعذق )عدم جواز

فّللى هللا ( وظّلاىر ذلّلك انّلو فاناو ال ضارر وال ضارار( بّلّل)إقلعهااذلك وإن فح لكن ظاىر الرواية بر نًصها رعليّلر ) إذ يقال:
نصّلاري سّللطنة علّلى القلّلع ألن عّلدم سّللطنتو عليّلو ضّلرر، علّلى قلعهّلا معلّلالً بّلال ضّلرر  ّلال ضّلرر انيّل ت لالسلَّطو  عليو والو وسلم

 عليو السالم ومن ىذا احلكم الوضعي ينتغع احلكم التكليفي وىو جواز القلع ابلبداىة
كي يقّلال ان ال ضّلرر أ ّلاد ر ّلع احلكّلم الوجّلودي، بّلر عن القلع بربكة ال ضرر  احلرمة  ( ليس ر عت  إقلعهاان ظاىر ) :واحلافر

 عليو السّلّلّلالم جّلّلّلواز قلعهّلّلّلا  ّلّلّلان عّلّلّلدمهما ضّلّلّلرري وال ضّلّلّلرر وال ضّلّلّلرار لّلّلك  ة األمّلّلّلر جعلّلّلّلتظّلّلاىره جعلّلّلّلت لّلّلّلك سّلّلّللطة قلعهّلّلّلا أو اايّلّلّل

                                                             

 أي سواء أكان )إقلعها( مبنيًا على التجويغ أو على التسليط. (1)
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 عليو السالم (1) ت مر
 الوجود ليس سبب الوجود لكن العدم سبب العدم

لّلّليس ضّلّلرريً أي لّلّليس وجّلّلوده سّلّلبل الضّلّلرر )بّلّلر دخّلّلول مسّلّلرة بّلّلال اسّلّلت ذان سّلّلببو  ّلّلال  وبقائّلّلو ذقسّلّلًلمنا ان وجّلّلود الَعّلّلمث انّلّلو إن 
احلكّلم بعّلدم إبقائّلو أي إبزالتّلو ألنّلو را ّلع للضّلرر ويصّلح دمّلو سّلبل عّلدم الضّلرر  يصّلح يصح رعلير جّلواز قلعّلو بّلال ضّلرر( ولكّلن ع

 عليو السالم بال ضرر  وإزالتو ذقزويغ عدم إبقاء العَ  رعلير
روضيحو: ان الوجود قد ال يكون عًلة للوجود، لكن العدم يكون عًلة العدم، إذ وجود بعض أجغاء العًلة ليس عًلة الوجود )بر 

سائر األجغاء مل يتحقق ادلعلول( لكن عدم أي جّلغء مّلن أجّلغاء العلّلة )األجّلغاء العرضّلية والطوليّلة( علّلة لعّلدم  جغء عًلتو  إذا مل رتو ر
يتوقب على سًد كا ّلة أبّلواب العّلدم )وقّلد ركّلون مائّلة أو ألّلب( لكّلن عدمّلو يكفّلي  يّلو  ّلتح أحّلد  ل ان وجود ادلعلو  ؛حتقق ادلعلول
مّلن ويوضحو ادلةال التايل:  ّلان وجّلود الكتّلاب لّلدى زيّلد لّليس علّلة امّلة لدراسّلتو لّلو إذ قّلد يكّلون لّلو الكتّلاب ولكّلن  ،أبواب العدم

عدم الكتاب عًلة لعدم قدررو على دراستو، وكذلك وجود رأس ادلال لدى زيد ليس عًلة امّلة لالسّلحابب بّلو  لكنً و  ،يدرسواًن ان 
ألنّلو ال رّلالزم النخلّلة قّلد نسّللم ابنّلو لّليس علّلة للضّلرر  بقّلاءابب بّلو،  كّلذلك ادلقّلام: لكن عدم وجوده عًلة امة لعدم إمكان االسح 

عًلة امّلة  عدم بقائهاان العًلة منحصرة يف التامة ال الناقصة ومنها ادلعًدة( لكن  بٌن وجودىا والضرر )لكن ذلك مبين على دعوى
 عليو السالم )الذي بو يتحقق عدم بقائها( لًنرفع الضرر  ،  يجوز قلعهاال ضرر وال ضرار يف اعسالموحيو انو لعدم الضرر، 

 تقيد سلطنة مسرة على الَعذق بعدم كونو مضاراً  -3
ك يف مرحلة الرا ع، وىو نفّلي ما نضيفو فناعياً وىو أسبق رربة من سابقيو ألن ىذا يف مرحلة ادلقتضي وذان  اجلواب الثالث: 

 فّلارمضّلاراً  ّلإذا بعّلدم كونّلو  بّلواً حمّلددة نصّلاري، بّلدعوى ان سّللطنتو دتامية ادلقتضّلي لسّللطنة مسّلرة علّلى إبقّلاء يفلتّلو يف حّلائط اال
( ألنّلو ال سّللطة لّلو إقلعهاا) فّللى هللا عليّلو والّلو وسّللممكاهنّلا ولّلذا جّلاز لالنصّلاري قلعهّلا  قّلول  إبقائهّلامضاراً  ال سلطنة لو علّلى 

 عليو السالم يفيد نفي سلطنتو عليها  يجوز لل ًن قلعها (فانو ال ضرر وال ضرار)وعليها مادام مضاراً 
خيلو حال الَعذق من ان يكون مسرة قد اشّلحاه مّلن االنصّلاري أو ممّلن سّلبقو يف ادللّلك )ك بيّلو أو كالبّلائع لّلو( أو  الوحتليلو: انو 

يكّلّلون ىّلّلو قّلّلد ابع البسّلّلتان لالنصّلّلاري مسّلّلتةنياً منّلّلو النخلّلّلة، ويف كلتّلّلا الصّلّلوررٌن  ّلّلان اليّلّلرب االرركّلّلازي لسّلّللطنتو علّلّلى إبقّلّلاء يفلتّلّلو 
ابن ال علّلى إبقائّلو سّللطنتو  يت وك نّلو دلّلا اشّلحى )علّلى األول(  قّلد اشّلحاه ميّلرو ةً  بو   هو قيدىو ان ال يكون مضاراً  ،حيو ىي

،  ان استةناؤه كان ميرو اً، يف ارركاز العقالء، بعدم كونو ملكو للنخلة وسلطنتو على إبقائهاوعندما ابع واستةىن  يكون مضاراً،
 عليو السالم مضاراً 

ها لّلّلو بعّلّلد القلّلّلع، بّلّلر الضّلّلرري ىّلّلو إبقاؤىّلّلا يف مكاهنّلّلا  لّلّلذا جّلّلاز لكّلّلو للنخلّلّلة لّلّليس ىّلّلو الضّلّلرري، لّلّلذا وجّلّلل رسّلّلليمواحلافّلّلر: ان م  
 عليو السالم قلعها

ان األمّلّلال  الّلّلع رقّلّلع يف ىنّلّلا  لكّلّلن ىّلّلذا ادلبّلّلىن خّلّلال  ادليّلّلهور ولعلّلّلو اريّلّلل وقّلّلد شّلّليدانه يف كتّلّلاب )حّلّلق اخللّلّلو( وأوضّلّلحنا 
والبيّلوت ادل صّلوبة الّلع وقعّلت وكّلذلك األراضّلي وادلّلدارس  ،جّلواز االسّلتطراق منهّلا بّلذلك (2)اليارع، اصباً على أرابهبا، قد يفسّلر

                                                             

 ألنو رسليم لإلشكال، وحر للمعضر بوجو آخر. (1)
عذن الفقيّلّلو بعّلّلد القّلّلول بواليتّلّلو، أو ابن االسّلّلتطراق جّلّلائغ ألن العلّلّلم اعمجّلّلايل اّلّلًن منجّلّلغ خلّلّلرو  األ ّلّلرا  عّلّلن  ىّلّلوذلّلّلك ابن اجلّلّلواز إ ّلّلا  ختّلّلري إضّلا ة إ   (2)

 مورد االبتالء، و يو: انو يقتضي التفصير ال إ الق اجلواز.
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 عليو السالم ولعلو أييت مغيد روضيحبٌن احلرمٌن،  راجع وردبر وأتمر  انو ميكر 
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

 
َا ِىَي َرْْحٌَة ِمَن اَّللِم تَاَباَرَك َو تَاَعاَل )): عليو السالم اعمام موسى الكاظمقال   َساقَاَها ِإلَْيِو َمْن َأََتُه َأُخوُه اْلُمْؤِمُن ِف َحاَجٍة فَِإَّنم

 عليو السالم (191ص 2الكايف:  ) (( فَِإْن قَِبَل َذِلَك فَاَقْد َوَصَلوُ ِبَواَليَِتَنا َو ُىَو َمْوُصوٌل ِبَواَليَِة اَّللم 


