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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

(270) 
 املفاعلة()النائيين: صدور املبدأ نعتاً للفاعل، يف 

ّ  أللقم اقوارس اسقلعمال اسقم الفاعقب اقن ابب املفاعلقة، هقو اّ ياقّو  قدور املبقدع ،علقا  للفاعقب،  )احملقق  النقائي    وقال فقا
 كما يقال  "زيد حمارب"، أو "مماطب"، أو "اقاتب".

ُ اْلُمجاِهديَن َعَلى اْلقاِعدينَ )قال هللا سبحا،ه وتعاىل   ُِ ُمرناِ راً َوَمنْن َ ْن)وققال سقبحا،ه   (1)(َوَفضََّل اَّللَّ أو  (2)(ُرْ  ِمنْن بَنْيتِن
 .(3)(َسبيِل اَّللَِّ   َأَ َعْلُتْم ِسقايََة اْْلا ِ  َوِعمارََة اْلَمْسِجِد اْْلَراِم َكَمْن آَمَن ِِبَّللَِّ َواْليَنْوِم اآْلِخِر َو اَهَد يف)قال عز امسه  

 .(4)رر، واإل رار عليه(وابجلملة  حيلمب قريبا  اّ ياّو "ال ِضرار" لبياّ ،في تعم د الض  
  بوجهني أقول  قد يورس عليه

 املناقشة: االنفكاك بني معىن مصدرها واسم فاعلرا
فققد  (5)ا،ه وإّ سل م اّ اثقب زيقد حمقارب واقاتقب، عقرس عقن اعقل املفاعلقة، لاقن للق  ال يسقللزم نقرس اصقدر  انهقا :األول

احملاربققة( وهققي املصققدر تلضققمن اعققل املفاعلققة سّو )آخققرأ أال تققر  اّ    مبعققل  وياققّو اصققدر   مبعققل   ياققّو اسققم الفاعققب اققن ابب  
وعليقه  فتتيقم  اجملاهقد(؟)اجملاهقدة( و)املقاتقب( كقذل  وكقذل  )املقاتلة( و)احملارب( اع اّ هذا اشل  ان لاك؟ وأال تر  اّ )

 ، ليس على اا ينبغي.(7)على اا قبلها (6)وابجلملة()اا بعد 
فعقال بلصقريفا ا هلقا اعقل عقل واحقد، فهيئقة اإلِ ققد وضقع  ملئة السارية يف كب اللصقريفا  وإّ كا،ق  يف لل  اّ اهلي والسر  

كقب هيئقة ،  اع اال،فعال واالفلعال وهاقذا، مث كب انهما اغاير (8)وهذا املعل سار  يف كب تصريفا  اإِلفعال اغاير ملعل اللفاعب
 .ريف آخرصاهليئة ،فسها يف ضمن تصريف  مبعل لري اعناها يف ضمن ت، ولان كثريا  اا تاّو يف تصريفا ا اعناها سار  

                                                             

 .95سورة النساع  آية  (1)

 .100سورة النساع  آية  (2)

 .19سورة اللوبة  آية  (3)

 .98-97قاعدة ال ضرر، تقريرا  اخلوا،ساري لالضرر املريزا النائي   ص (4)
 أي اصدر ابب املفاعلة ان اعل املفاعلة. (5)

 ان حتقي  اعل ال ِضرار. (6)

 حتقي  اعل احملارب وسائر اا لكر  ان  يغ اسم الفاعب.ان  (7)
 أكرم يارم إكرااا ... (8)
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 الغنيمة( هيئةً )معىن غنمتم، وانفكاكُ عن معىن 
ولكقر  اّ الغنيمقة وإّ فقرهن اخقا خا قة  ،واشقلقا ا الغنيمقة( كمصقدر  )رسقاللاّ يف اخلمقس( بقق)وققد اثلنقا لقذل  يف كلقاب 

اّ فققولنمقلم عااقة تشقمب املااسقم وإّ م تشقملها الغنيمقة،  (َغِنْمننُتمْ ) إمنقا هقو رميقةبغنقائم سار احلقرب لاقن املوجقوس يف اايقة الا
الغنيمقة خا قة بغنقائم سار احلقرب، وأجبنقا ، ابّ خلمقس يف أرابا املااسقم اسقلناسا  إىل اايقة الارميقةقولنقا ابالعااة أشقالوا علقى 

وبشققهاسة اثقب القققرطم اققن افسققريهم  اقن اعا،يهققا، ،األخصكقق ،األعققملكققر كثقري اققنهم بشققهاسة اللغقويني حيقق   ابخقا أعققم    أوال  
ننَتاِء اْلغَِنيَمننُة اْلبَننارَِ ةُ ))   ققلى هللا عليققه والققه وسققلمحيقق  أقققر ابّ الغنيمققة أعققم ومبثققب قولققه  والظققاهر ا،ققه بققال  (1)((الصَّننْوُم يف الشِ 

 وهاذا.. (اّ حمضركم لنيمة كرب )أيضا   عناية فال يقال اّ االسلعمال أعم ان احلقيقة كما ،قول
، واخقا ال تفيقد األوسقع اقن للق  اقن الغنقائم خلصقوص لنقائم سار احلقرب لغقة   الغنيمقة( اوضقوعة  )اب،قه إّ سقل منا ابّ  :واثنياً 

يف اللجقارة ولريهقا أيضقا ،  فيمقا لقو ربق  يطل  على حنقو احلقيققة   ااال  وفريا ( اثال  لنم)فاّ اشلقا ا ليس  كذل  بعض فإّ 
ممقا وضقع  لقه اهليئقة، ممقا   أوسقع أو أضقي تصقريفا ا كثقريا  يف اعقل  يف ضقمن احقد اسة  اسلعمال ا ياثريف لل  ا،ه قد  والسر  

  اصققدر املشققل  هققو انققه، د  ِفققا بلققغ حققد الوضققع اللعيقق  أفققاس املشققل  هققذا املعققل اجلديققد وإّ م ي  لققيس املصققدر اوضققوعا  لققه، فققإل
 والغنيمة والغنم كذل  بشهاسة العرف والوجداّ والللبع.

يسقللزم  ال للق  ، لاقن  كمقا لكقر   للفاعقبحمقارب( كقاّ جملقرس كقّو املبقدأ ،علقا  )فا،ه حق  لقو سقلمنا اّ  أموكذل  املقا
احملاربقة( )يف كال الطرفني فا،نا ،قر  اّ  اللباسر و حة احلمب بال عناية واالطراسوالدليب  أاحملاربة( عرسة أيضا  ان املفاعلة) كّو

 .حدوا فو ف لطرف  احملارب( )ة ااا يطرفين
اّ و ب اققن اّ بعققض املبققاسق إلا قااقق  بشققحص حققدوا   قق  و ققفه  ققا بقققاع  أيضققا ، تققفيققه لققيس اققا لكققر يف اثققب القا والسققر  

اجلقالس أو النقائم أو كقب ا،قضى لل  املبدأ فا،ه يصدق عليه وإّ كاّ ققد  قدر انقه قبقب سسقني سقنة، عاقس الشقارب أو اا
عاهققد( هققو ،ظققري احلرفققة للشققحص  )حمققارب( و)اّ  بققب السققر   للقق  يف اقااققه. فا،ققه ال يصققدق إال علققى املللققبس فعققال ، وإّ  قق 

إل اإلطقالق عليقه إمنقا هقو بلحقات حرفلقه أو شقم،ه أو اقا  أ(2)كاخلياط والعطار واللاجر اليت تصدق وإّ م يان اللبسقا   قا فعقال  
 .يف أوقاته املعهوسة عرفا   هو عليه عاسة  

اخلا قة الدالقة علقى ا،قه للشقم،ية إمنقا هقو للقرينقة  ة وان الللقبس ابلفعقب ابحلقرب،ملفاعلحمارب( ان اعل ا)واحلا ب  اّ نرس 
ا،ه التصافه ابملبدأ ال للطرفينية، والدال عليها كثرة االسلعمال وفهم العرف لل ، ولاقن للق  لقري الحقق  يف وعلى ال الفعلية 

 فلماباصدر ابب املفاعلة ان أاثال حمارب واقاتب ولريها كما ال خيفى. 
 أ نيب عن مور  البحث وكالمُ عن املضار  

                                                             

 .356ص 4قم  ج –الشيخ الصدوق، ان ال حيضر  الفقيه، اؤسسة النشر اإلسالاي  (1)

 وقد تطل  على ان كاّ اللبسا  مث ترك، بلحات حال الللبس. (2)
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ِضقرار( )سقل منا، لاقن كالاقه أجنقم عقن اقورس البحق  إل حمقب كقالم األعقالم واقورس القنقض واإلبقرام هقو كلمقة  :الو ُ الثاين
فقاّ البحق   (1)((َر َعَلى ُمْؤِمٍن...ِإنََّك رَُ ٌل ُمَضارٌّ َواَل َضَرَر َواَل ِضَرا))اضار( وإّ ورسات كللامها بق)الوارسة يف الرواية ال كلمة 

 ((ِإنَّننَك رَُ ننٌل ُمَضننارٌّ ))احلاققم الوضقعي أو ،فققي أعققدام األحاقام، ال يف كلمققة  إ،شقاع( واالسققلناس إليققه يف ِضننَرارَ )هقو حققول اعقل 
رار وال يلوققف تع  ان  در انه الضرر وكاّ ،علا  له وال ياقّو إال ص قرار انقه علقى اإلضق ((ُمَضارٌّ ))املريزا إلثبا  اّ  ليسعى

 ِضرار( أ ال ، كما سب  يف اجلواب األول.)فاّ إثبا  لل  ال ينفع يف تنقي  حال  ،على الطرفينية
 املفاعلة: السعي إىل الفعل -6
 اقد للقه()املشاركة واملقابلة( ولل  هو اقا ،قلقه السقيد السيسقلا  )السعي إىل الفعب( سّو )اّ ابب املفاعلة يع   سا ساً:
ّ  هيئة املفاعلة تقلضي السقعي إىل الفعقب، فقإلا قلق  )ققني قال  عن بعض احمل املسل  اأَلول  اا اخلار  مجع ان احملققني ان أ

قاتل ( فقد اخرب  عن السعي إىل القلب، فرمبا يقع ورمبا ال يققع، وال تقلضقي )قلل ( فقد اخرب  عن وقوع القلب وإلا قل  )
شققاركة ق اققن لققري ارتبققاط هلققا ابهليئققة ق وللقق  كمققا يف املسققاواة واحملققالاة املشققاركة، ،عققم رمبققا تاققّو املققاسة يف ،فسققها اقلضققية للم

  واملشاركة واملقابلة، والشاهد على عدم اسلفاسة املشاركة ان اهليئة عدة آاي 
يَن آَمنُننوا َوَمننا َ ْننَدُعوَ  ِإالَّ َأنُفَسننُرمْ )انهققا  قولققه تعققاىل   َِ ّ  (2)(ُ َنناِ ُعوَ  هللاَ َوالَّنن املنققافقني بصققدس ا ققاس  ، فققذكر سققبحا،ه ا

 يف اجلملققة األوىل  يئققة املفاعلققة، ألّ هللا تعققاىل ال ياققّو  ققدوعا  اخلدعققة لاققن ال تقققع خققدعلهم إال علققى ا،فسققهم، واققن مث عققرب  
علهم خبدعلهم ألّ املحدوع الزوم للجهب وتعقاىل هللا عنقه علقوا  كبقريا ، وعقرب  يف اجلملقة الثا،يقة  يئقة الفعقب اجملقرس لوققوع ضقرر خقد

 على أ،فسهم ال حمالة.
يَنْقتُنلُننننوَ  ِإ َّ هللاَ اْشننننتَنَرن ِمننننَن املُننننْؤِمِننَي َأنُفَسننننُرْم َوَأْمننننَواَنُم يَِ َّ َنُننننُم اسَنَّننننَة يُنَقننننا ُِلوَ  يف َسننننِبيِل هللِا فنَ )وانهققققا  قولققققه تعققققاىل  

قلققال اعطوفققا  عليققه ابلفققاع، مم ققا يققدل علققى املغققايرة حيقق  لكققر حتق قق  القلققب الفعلققي اققن اجلققا،بني بعققد لكققر حتق قق  ال (3)(َويُنْقتَنلُننو َ 
 .(4)بينهما، وأّ اعل القلال هو السعي إىل القلب سّو ،فس القلب الذي فصله بعد لل (

 املناقشات
 واجلواب عنه 

 االستقراء انقص ومنقوض
ن املعققل املشققهور املعققروف للعققدول عقق ،أو حقق  عشققرة اققوارس اققثال   أوال   اّ اسققلقراع   قققص جققدا ، وكيققف يسلشققهد مبققورسين

 ا،ه املوضوع له بشهاسة اورسين إّ م ياو   سرين فهما قليالّ جدا . وكيف يدعىلد  الصرفيني واملرتاز يف األلهاّ 
                                                             

 .294ص 5طهراّ  ج –سالاية ثقة اإلسالم الالي ، الاايف، سار الالم اإل ((1))
 .9سورة البقرة  آية  (2)
 .111سورة اللوبة  آية  (3)
 .120-119السيد علي السيسلا ، قاعدة ال ضرر وال ضرار، الناشر  االم آية هللا العظمى السيد السيسلا  ق قم  ص (4)
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ّ  السعي إىل الفعب واّ كاّ يسلفاس يف بعض اوارس هذا الباب كمقا لكقر، )وبعبارة أخر    ويالحظ عليه  اوال  ابلنقض  فإ
يطرس يف اللم ااثلله لعدم  دقها سّو حتق ق  املعقل فعقال ، فقال يققال سقافر أو جقاسل أو طقالع أو سقارع أو شقاهد أو إال إ، ه ال 

 .(1)(عاوهن جملرس حماولة السفر أو اجلدل أو املطالعة أو السرعة أو الشهوس أو اللعويض، وهاذا يف اوارس كثرية أ خر 
 ليس معىن يقا لو ، السعي للقتال، مطلقاً 

ئا األسلحة اثال  واشى حنقو هي  أ أال تر  ا،ه لو سعى للقلال ابّ على إطالقه السعي للقلال (يُنَقا ُِلو َ )ا   ا،ه ليس اعل ا،ي
، وإمنقا اخلصو قية يف اايقة كقاّ   (فَنيَنْقتُنلُنوَ  َويُنْقتَنلُنو َ )ا،قه حيق  عطقف ابلفقاع الارميقة  املعركة ملا مسي اقاتال  وال قيب له يققاتلّو

( السابقة، فالقرينة اخلا ة سب  )راسة السعي ان قرينة على إ ب  العدول عن اعل املقاتلة وعقن اعقل الفعليقة إىل السقعي، يقاتلّو
فعقال ، عاقس  اللوسقعة ،ظقرا  ألّ القلقب اقن الطقرفني ال يققع عقاسة سفعقة   ، يف أ قب وضقعها،املقاتلقة اقلضق ااسة اّ قد يقال بب 

عي الطقرفي ، بقب اّ كالاقه يثبق  الطرفينقة لانقه ينقلهقا اقن طرفينيقة القلقب إىل طرفينقة اللوسعة للسقلل  املضاربة، لذل  اقلضى 
 .لو قصد به ،في الطرفينية كما هو حمب البح ، ال ،في الفعلية فقط كما هو لاهر السعي له، فهو ابلضد ان ادعا  

 واملا ة ذات مدخلية
ّ  اسلفاسة السعي إىل الفعب اقن بعقض ااثلقة هقذا البقاب ال يسقلند  وا،يا  ابحلب وهو )الثا   اا لكر  السيد السيسلا  ان  إ

لبطن إىل اهليئة بب إىل املاسة، وليس املقصوس ابملاسة هنا املبدأ اجللي  ق كالغلبة يف املغالبة واخلدعة يف املحاسعة ق لوضقوا ا، قه ال يسق
ا املراس  ا املبدأ اخلفي الذي اوضحنا  فارة وتطب  .(2)يقا  يف ابح  املشل (اعل السعي، وإمن 

، ااقا يف آيقة وكمقا سقب  د املقاسةاألار كما قاله ان اّ املسقلنَ  (ِإ َّ هللاَ اْشتَنَرن ...)أقول  فرق بني اايلني الارميلني ففي آية 
رف اعقل خيقاسعّو أي أل،ه تعلق  ابهلل تعقاىل وهقو ممقا ال يعققب خداعقه لقذا كقاّ قرينقة علقى  ق أيضا    املسلند امللعل  ف (ُ َاِ ُعو َ )

، واجلااع اّ كب فعب اسقند هلل تعقاىل فا،قه ال يصق  االسقلدالل بقه علقى أ قب أو اسقلثناع لقاعقدة (3)هللا إىل اعل يسعّو خلداعه
 رفيةأ ،ظرا  لوجقوس خصو قية فيقه تعقاىلأ أال تقر  اّ الفعقب املاضقي واملضقارع فيقه تعقاىل يف اثقب علقم ويعلقم و... ال يقدل علقى 

 ذايت هلما؟كالاع اّ ساللة الفعب املاضي واملضارع على الزااّ  زااّ املاضي 
 وصلى هللا على حممد وآلُ الطاهرين

ُ َعزَّ َوَ لَّ  ))  عليه السالم الصاسقاإلاام قال  ُُ ِإالَّ َأْوَشَك َأْ  يَنُعمَُّرُم اَّللَّ ُوَن َما قَنَرَب قَنْوٌم ِمَن اْلُمْنِكرِيَن َأْظُرَرُهْم اَل يُنَعّيِ 
 (.261صثواب األعمال  ) ((ِعْنِدهِ ِبِعَقاٍب ِمْن 

                                                             

 .120املصدر ،فسه  ص (1)

 املصدر ،فسه. (2)
 ال ينفي ساللة املاسة أيضا  على لل  ح  يف لري  تعاىل. فلماب إل لل  وإّ    إال ا،ه (3)


