
 (1099ه)1441 ربيع اآلخر / 20الثالاثء .. ............................................................. (التزاحمصول: مباحث )األ

1 

 

 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

(269) 
 ترادف الضرر والضرار، والرد   -1سبق: )

الرابووو وهووو الووها خ فهووو خووالخ األ ووف امووا ا ووه خووالخ املسووهفا  ار توواداو  وون لفظهمووا، فووال  صوو   عووو  أقووول: ا ووا املعوو  
اآلخو د اون )ال ِضرار( جيء هبا أتايداو، ويؤاده ويربهنه يف خصوص احلديث ان الهأايد هبذه الصيغة )ال ضرر وال ِضرار( قبي  

بواين علوى املبواين فا ووه  ون ال بوي  ان ي وال: )فا وه ال ضورر وال ضوورر يف بوف  سوهنتر جوداو  وو اويء الوواو الظوواهرة يف ا وه عطو  امل
اإلسالم(  را او به الهأايد ولو اان بدون الواو أل تن او ه أتايداو )فا ه ال ضرر، ال ضرر( لتن  و الواو فان الهأايد الذي يعين 

 .(1) ترار  ا سبق  ون إفا ة  ع  آخر بعيد جداو(
رار ير   اد به الضرر؛ للغلبةالنائيين: الض ِّ

وقود اسووهدل ا  وق النووائيين علووى ان الِاورار يوورا  بووه الاورر ستلبيووة  ووار  اسووهعماله فيووه، قوال: )وأ نووا الاِنوورار فهوو وإن اووان  وون 
وووره ابووون األبووو  بوووه، إالن أنن الظووواهر بوووف املهعووونين يف أتلووو   ووووار    صووا ر ابب املفاعلوووة، واأل وووف فيوووه ان يتوووون بوووني إبنوووني، ولوووذا فسن

 اسهعماله أن يتون مبع  الاَّرر.
ري ذاِ بَذذِمَ اِلياذِ مِّنمَ )ا ولوه عو ن  ون قائوف:  ًِ ذراِ َوتَذ ًِ ذراراِ وَرا َذياوا َمِسذاِّ اِ اِّ َوإِّذا طَلَِّ ذتاما الن ِّسذاَء ََذذبَذَلِغَن )وقولوه:  (2)(َوالَّذييَن اخَّ

َِعرا  َِعراوٍف َأِو َسر ِّحاوهانَّ ِبِّ كاوهانَّ ِبِّ راراِ لِّتَذِعَت اواَأَجَلهانَّ َََأِمسِّ كاوهانَّ اِّ  .(3)(وٍف َوال ُتِاسِّ
 .(4)(تون يف امل ام للهأايدأن يوعلى هذا فيمتن 

 االستعيال أعم من احل ي ة، وال غلبة -1املناقشة: 
 ولتن قد يور  عليه:

إال إذا بلغووا الغلبووة فووو يف الاوورر، إن سوولما، فا ووا ال  ن هان االسووهعمال أعووم  وون احل ي ووة، وا ووا أتلبيووة  وووار  اسووهعمال أوالِ:
 ون  ورة اله   لعدم بلوتوه  ا ه أريد  نه  عناه اجملادي يرج  عرفاو هجر  عه املع  األول أو يتون  ن اجملاد الغال  بدرجة حداو ي  

  لوويالو علووى ذلووة، تايووة األ وور ا ووه اسهتووهد ايهووني اوورههني بووف ا ووه لووو اسهتووهد بتووف اآل   السووهة قوودس سوورهم ِ وو، ومل ي  هووذا احلوودن 
لارار مبخهل  هيئا ه ملا أجد  إذ ال يفيود ذلوة الغلبوة الصوارفة، علوى ان عليوه إببوا  الغلبوة لاملهامنة يف التهاب الع ي  و الوار ة 

،  ون اآل   ولوي  آيوة ال اذرر وال اذرار(الصارفة يف األحا يث وال يتفي إبباهتا يف التهاب إذ ال  الدم، وحمف البحوث روايوة )
                                                             

 (.268الدرس ) (1)

 .107سورة الهوبة: آية  (2)
 .231سورة الب رة: آية  (3)

 .95-94قاعدة ال ضرر،   ريرا  اخلوا ساري لالضرر امل دا النائيين: ص (4)
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ِْ   أَيذهَهذا )روايوة: اتفور األلوهيوة يف اليف أحود  عا يوه )املوذاورة يف  التورم لبوة اسوهعمال )التوافر( يف ال ورآنت والالو فا ه لو فرض  قاذ
ِّراو َ  لاذذذذَوي)، وافوووور النعمووووة يف (1)(اِلكذذذذا ًاذذذذرا   لِّيَذبذِ َِ َأِر َُّا ََأاول ِّذذذذَ  هاذذذذما )وافوووور العمووووف اووووو (2)(أَ َأِشذذذذكارا َأ ذذذذا أَ ِذذذذذَزَل ا َُِكاذذذذِم ِبِّ  َمذذذذِن ََيِ 
ِّراو َ   توهااو لفظيواو، ملوا  ل  أمأم  ن ووالو  ،بف لو فرض اسهعماله  و واو فيوه سوواء أاوان املعو  املسوهعمف فيوه اواداو  (4).. اخل(3)(اِلكا

إذ ال يصول  ذا   ذلوة املعو  اجملوادي أو املن وول إليوه أو أحود  عنيوي املتوه  خا وةأياواو علوى ا وه  وس اسوهعمف يف احلوديث أفوا  
 .ى هذاقرينة عل

 والضرار يف اآليتم أري  به مع اإلصرار
رار  ووان الِاورار يف اآليهوني وت ،ووا، مل يسوهعمف يف الاورر وحووده، اموا ا عواه، بوف اسووهعمف يف الاورر التوديد أو يف اإلاث يذاِ: 

ذذراِ )عليووه لوضووو  ان  ًِ ذذراراِ وَرا َذذياوا َمِسذذاِّ اِ اِّ ذذكاوهانَّ ) وونهم عليووه، واووذا  اووان إضووراراو اووديداو ابملسوولمني واووان إ ووراراو   (اخَّ َوال ُتِاسِّ
راراِ لِّتَذِعَت اوا  فان ظاهره اإلضرار إب رار. (اِّ

                                                             

 .1سورة التافرون: آية  (1)
 .40مف: آية سورة الن (2)
 .44سورة املائدة: آية  (3)

( )و وون األ اللووة التال يووة والف هيووة: عنوووان )التفوور( فووتن لووه و امووا يسووهفا   وون عوود   وون اآل   والووروا   و 304وقوود ذاوورد يف  رس الهفسوو  ) (4)
خيوه  ارر وأحتوام، فوال يصو  اآل يوة، واوف  نهوا  عليوه السوالمإطالقا  مخسة، بف إن هذه اإلطالقا  اخلمسة هي  وري  روايوة اإل وام الصوا   

إن التفر علوى مخسوة  عليه السالم ال ياس إال بعد حتديد املع  املرا  به لو أخذ اأوسط يف اف  ن الصغر  والترب ، ف د ور  عن اإل ام الصا  
 أوجه و  ذارها بهوضي  أو  صرخ وإضافا :

 .(ا يذاِهلِّكاَنا إِّالَّ ال َِّهرا َومَ )األول: افر اجلحو  ابلربوبية وأ ه ال جنة وال در، اما يف  ن قالوا: 
ذِبٌر مابِّذٌم )الالاين: افر اجلحو  مبوا هوو احلوق الالابوا عنوده، اموا يف  وا جواء يف قولوه  عوا :  ذَرَِ قَذالاوا َهذَيا سِّ َِّ َذا  ََذَليَّذا َجذاَءتِذهاِم اَ تذانَذا ماِب َوَجَبذ اوا هِّ

ًاساهاِم ظاِلياِ َوعالاو اِ  َها َأ ِذ َ نَذتذِ را  جحدوا ابآل   اليت جاء هبا  وسى االطوفان واجلرا  وال مف والافا ع والدم واليد البيااء، وعلى أي إذ امل (َواِستَذيذِ
 فمطلق جحو   ا ببا أ ه حق لدية هو افر.

ي ٌ )الالالث: افر النعمة، اما يف قوله  عا :  ًارا )وقوله:  (َل ِِّن َشَكِرُتاِ أَلزِّيَ  َّكاِم َوَل ِِّن َرًَِرُتاِ إِّ َّ َعَياِبِّ َلَش ِّ َِ َأِر ِّْ َرِب ِّ لِّيَذبذِلاَويِّ َأَأِشكارا َأ ََِض  (َهَيا مِِّن 
ًاراو ِّ )و  .(ََاذِراراويِّ َأذِرارِراِم َواِشكاراوا ِلِّ َوال َتِك

َمذذاءَ )الرابوو: التفوور مبعو  الووه ، فالهووار  اويئاو هووو اووافر بوه، ا ولووه  عووا :  ًِّكاوَ  دِّ يثَذذاَقكاِم ال َتِسذذ َ رِّراذذِم  اَّ َوإِِّذ َأَخذِيَا مِّ ذذِن دِّ ًاَسذذكاِم مِّ راِم َوال خاِرِّجاذذوَ  َأ 
إلِّ  َأقِذَرِرُتاِ َوَأ ِذتاِم َتِشَه اوَ   ِم ِبِّ ِم َتظَاَهراوَ  َعَلِيهِّ َ رِّهِّ ِنكاِم مِِّن دِّ ََرِّي اِ مِّ ًاَسكاِم َوخاِرِّجاوَ   ََِتاورا  اَّ َأ ِذتاِم َه االء تَذِ تذالاوَ  َأ  ِم أاَساَرى  ِِّ َواِلعاِ َوا ِّ َوإِِّ  

ًاراوَ  بِّبَذِعضٍ  ناوَ  بِّبَذِعضِّ اِلكَِّتابِّ َوَتِك ٌَ َعَلِيكاِم إِِّخَراجاهاِم َأََذتذاِ مِّ ًَاداوهاِم َوهاَو ُماَرَّ ههنوا  عليوه السوالمواملورا  ابلتفور حسو   و  اإل وام الصوا    (تذا
ف املرا  التفر النظري أو الع دي ال العملي، إضافة هو: و هاون العمف ببعض التهاب، واالم اإل ام يف حد ذا ه حجة يف الهفس ، فال ير  أ ه لع

لي و فالحظ و إ  أن الظاهر أ م اا وا يؤ نون حبر ة سفة الد اء واإلخراج لتنهم عمالو اا وا خيالفون، بف إن ظاهر اآليهني بهما ها هو التفر العم
 بف لعف  رحيها هو ذلة.

 ية واالقهصا ية واحل وقية وت ها، فهو اافر هبذا املع . وعليه: فتن اف  ن ال يعمف ب وا ني اإلسالم السياس
ِرَا بِّكامِ )اخلا  : التفر مبع  الرباءة، اما يف قوله  عا :  ًارا بَذِعضاكاِم بِّبَذِعضٍ )أي  ربأد  نتم واذلة األ ر يف:  (َرًَ  (يَذِوََ اِل َِّياَمةِّ َيِك
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واحلا وف: ان  فووي إرا ة املفاعلووة يف هوا ني اآليهووني أعووم  ون إرا ة الاوورر اجملوور  فووال يصو  إببا ووه بووه، ولعلوه لووذلة عوودل عنووه يف 
دائداو الارر بف اان  صو ن  ظوره  أو اإل رار ن جهة  اللهه على اإلضرارو النظر عط  ق  ا ه  اية اال ه اآليت بعد قليف،  عم حيهمف 

خوالخ ظواهر اال وه  ولتنه لعلوهد بعد ذلة ابلارر اال راري،  في املفاعلة واملتاالة ف ط فأببا ا ه يرا  به الارر  طل او مث قين 
ذذرار))ههنوا واآليت  نووه. قووال: )وحيهموف قريبوواو ان يتووون اسووهعمال   وولى هللا يووة أخوور ، وهووي العنايوة املوجبووة خلطابووه هنوا بعنا ((ال اِّ

ٌْ ماَضار  )): بو لى هللا عليه واله وسلم "مسرة" ب ولهلو عليه واله وسلم " اموا  ((إِّ ََّ  رَجا وان أ تن ان يتون مبع  "ا ة رجف  اورن
ٌَ بَِّوَل ِّها)يف قوله ع ن  ن قائف   وه ، إالن انن إ راره على اإلضرار اأ ه  وار مبن لوة  ودور الفعوف بوني االبنوني  نوه، واأ(ال تاَضارَّ والَِّ 
رار)): حيهمف قريباو ان يتون وقال: )وابجلملة (1)ا ص  هبذا الو  (  لبيان  في  عمند الاَّرر، واإل رار عليه. ((ال اِّ

ٍْ َشذهَِّ  بَعِّذ اِ َمرِّيضذاِ َوهاذَو يذابَذاشا ََاِشذتَذَرا ا )): عليوه السوالمويؤيد ذلة  ا رواه هارون بن محو ة الغنووي عون أب عبود هللا  يفِّ رَجاذ
ٌْ بَِّعَشَرِّ َدرَ  َي َأ َّ اِلَبعَِّ  بَذَرأَ ََذبَذَلَغ ََثَنا رَجا لرَِّأسِّ َواْلِِّل ِّ ََذ اضِّ ِّيهِّ رَجااِل بِّ ِِّرََهَِمِّ ِبِّ َََااَء َوَأِشَرَك  َم  ََاحِّ ِِّ اهِّ ها َدَا َِّ  قَاَل: ََذَ اَل لِّ

ذَي ال  ِِّرََهَِمِّ: خاِي ُخااَس َما بَذَلَغ َََأََب قَاَل: أارِّيذ ا الذرَِّأَس َواْلِِّلذَ  ،ََذَ ذ َِّ ذَي َح َّذها إَِّذا أاِع َِّ ذَرارا َوقَذِ  أاِع اَل: لَذِيَس لَذها َذلِّذَ ، َهذَيا الض ِّ
 فان ظاهر الرواية ا ه اسهعمف الانرار يف الهعمد على الارر وال صد إليه، اما يف قاية "مسرة". .(2)((اِْلاياسَ 

وأ نا  رر  ن  ون  عمد وإ رار عليه فهو "الاَّرر".فحا ف الفر  بني "الاَّرر والانرار" ا نه لو اان حتم أو فعف يل م  نه الاَّ 
 .(3)اان(إن اان عن قصد إ  ورو  الاَّرر و عمند عليه فهو "الانرار" واي   

 عووم قولووه )إالن انن إ ووراره علووى اإلضوورار اأ ووه  ووار مبن لووة  وودور الفعووف بووني االبنووني  نووه، واأ ووه ا صوو  هبووذا الو وو ( واضوو  
رفيني ذاوروا لبواب املفاعلوة عودة  عواين فوال وجوه صوخا وة وان ال غ ، فا وه عرفواو تو   سهسوا الهتلن  الاع  فا ه ال حاجة إ  هذا

 اما  اى ولعله أييت  و   يد.  ،إبرجاع سائر  عا يه إ  املتاراة للهتبث
 املراد ِبلضرار اإلارار ِبلغ  -5

م  صودر، والفور  بينهموا ان املصودر  وا  ل علوى واملخهار يف  ع  الارار وفرقه عن الاورر هوو ان الِاورار  صودر والاورر اسو
، وا ووا اسووم املصوودر فهووو أو ) فوو  الفعووف الصووا ر  وون الفاعووف( احلوودم  سوونداو إ  فاعلووه أي بلحوواه ا هسووابه إليووه و وودوره  نووه

 ابلاوم سوفغ  الفور  بوني االتهسوال وهوو  صودر وال بهودبر؛ وذلوة اوا يظهور ةاحلا ف  نه أي النا ج أو ف ف اهليئة أو احلالوة احلا ول
  ول: اتهسوف  ،سف ايئاو فتيئاو أي املصدر  نسوابو للفاعفالغ   و ظ ه الغ سف ابلفه  يرا  به: فعله   وهو اسم  صدر فان االتهسال

فووان املووورا  بووه  ووا حيصووف  ووون  ابلاووم سووفيغهسووف اتهسوواالو، فالنسووبة إ  الفاعووف هوووي جوو ء املوودلول الهاوومين للمصووودر، عتوو  الغ  
 االتهسال وذلة االهوضؤ والوضوء،  عم قد يهسا   يف اسهعمال أحد،ا  تان اآلخر.

ابملبااووورة، اموووا يف  -املهووودرج –إن املصووودر  وووا  ل علوووى احلووودم والفعوووف : وقوود ذاووورد يف حبوووث سوووابق )الفووور  املعنووووي بينهموووا
الوجو  اللفظي أضحى  رآة للوجو  العيوين، فيتوون عوامل اإلببوا  عااسواو االتهسال فا ه يدل على احلدم والفعف  فسه، أي: إن 

                                                             

 .97-96النائيين: ص قاعدة ال ضرر،   ريرا  اخلوا ساري لالضرر امل دا (1)
 .293ص 5طهران: ج –ب ة اإلسالم التليين، التايف،  ار الته  اإلسال ية  (2)
 .99-98قاعدة ال ضرر،   ريرا  اخلوا ساري لالضرر امل دا النائيين: ص (3)
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  بااراو لعامل الالبو ، واالتهسال هو املعرب عنه ابلغ سف ابلفه .
وا ا اسم املصدر: فيدل على العامل العيين بطري ة ت   باارة وبوساطة املصدر؛ إذ البد  ن اسهحاار املصدر ليودل امسوه  ون 

واهليئة احلا لة، وعليه: فاسهحاار االتهسال   د ة وطريق  ن اجف  صور الغسف و دقه، واسوم املصودر هوو  خالله على احلالة
 الغ سف ابلام.

 .والحظ الفر  بني التال ني (1)(عند إطال  اسم املصدر واسهعماله إذن: احلدم املهدرج  سهبط ن
ذهِِّم َاذروا َوال )لارن وي ابلوه النفوو قوال  عوا : واملصدر هو ا رر( اسم  صدر ي ابله )املنفعة(ويف امل ام )الاَّ  ًاسِّ َ ِذ َوال ََيِلِّكاذوَ  ألِّ

عاِ  ًِ الفعوف املنسووب إ  فاعلوه  ابلاِنوراررار( فهو  صدر ابب املفاعلة ف ا  ابلارر احلا وف والنهيجوة ا صولة، ويورا  وا ا )الانِ  (2)( َذ
 يرا  به اإلضرار. وبعبارة أخر :

 قاع ات مًاد ال ارر وال ارار، 
 فيتون حا ف  ع  )ال ضرر وال ضرار( أ رين:

( املوضووعحس  التيخ والنوائيين واملتوهور أو ) فوي احلتوم بلسوان  فوي  (ال حتم ضرر و )ا ه ال ضرر يف اإلسالم أي  :األول
ري أي ال مثوورة( فووال ضوورر  نفووي وجووو  حتووم ضوور وإن اووان ذا حسوو  اآلخو وود لتوون   لووه إ  األول  ووو اوور  اخووهالخ يف اللسووان 

 .يوجد حتم  هيجهه الارر
وحيووث ا ووه  وجووو  وجوودادو   وون أي  تلوو  موواه  تلوو  آخوور. ي فووي  وودور فعووف ضوورر يف اإلسووالم أي ال ضوورار الالوواين: ا ووه 

فاملرا   نه  نعه  تريعاو بهحرهه، ويسهفا   نه عرفاو جعف العوض له: ف د يتون  واالو اموا يف الاومان وقود يتوون  سوليطاو للحواام 
 عي على رفو ذلة اإلضرار ابلطال   الالو يف ال وج املاار. فهأ ف.التر 

علووى  واحلا ووف: ان )ال ضوورر( يفيوود ا ووه ال يوجوود حتووم ضوورري يف اإلسووالم وال ضوورار يفيوود ا ووه ال يوجوود إضوورار ) وون اووخ   
َراَر َعَلى ما ِ ))ويؤاده ورو  )على  ؤ ن( يف بعض روا  ه  ،آخر( يف اإلسالم  .(3)((مٍِّن...َواَل َاَرَر َواَل اِّ

وبعبوارة أخوور : ان املورا   وون )ال ضورر( ال ضوورر  ووا راو  ون التووارع و ون )ال ِضوورار( ال ضوورر  وا راو  وون املتلو  موواه  تلوو  
 آخر وللحديث  لة إبذن هللا  عا .

 وصلى هللا على ُمي  واله الَاهرين
 

، َوَساَعِة  اِجَتهِّ اوا َأِ  َيكاوَ  زََما اكاِم َأِربَعَ )): عليه السالم الرضااإل ام قال  َِمرِّ اِلَيَعاشِّ َساَعاٍت: َساَعِة َُِِّّّ لِّياَناَجاتِّهِّ، َوَساَعِة ألِّ
َاوَ  َلكاِم يفِّ اِلَباطِّنِّ، َوَساَعةِ  ِلِّ َاوَ كاِم عاياوَبكاِم َوُيا ِخَوا ِّ الث َِّ اتِّ َوالَّيِّيَن يذاَعر ِّ َيِّ ِّ ال لِّياَعاَشَرِّ اإِلِّ ِّيَها لَِّليَّاتِّكاِم َوهِّ سَّاَعةِّ َخِلاوَ  

 (.337: صعليه السالمف ه اإل ام الرضا ) ((تَذِ  ِّراوَ  َعَلى الثَّاَلثِّ السَّاَعاتِّ 
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