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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

(271) 
 )ِضرار( يفيد تكرر صدور املعىن عن الفاعل أو استمراره -7

دددرارم وهدددو الددده يعددد    دددرر  ددددور ال دددرر ادددن الفاعددد  أو  وقدددد  هدددد السددديد السيسددد(اإ  رام آلدددهم إ  رأض آخدددر يف اعدددع  ال ضر
 على مسرة اله ا ار ألله   رر رخوله على األلصارض رون اس(ئذان.  لى هللا عليه واله وسلموقد أطلق  ،اس(مراره عليه

رأض جديدد ادالل لدرأض اشدهور الصدرايني واأل دوليني  حيد   هدد إ  ،املشد(قا  حقيقة وقد اّهد لذلك مبقداة عااة يف حتلي 
 :برت يد اّنا ل الاه وببعض اإلضااة ال(وضيحية ،ايه، وبيان كالاه يف لقاط

 املشهور: املشتق مرّكب من مادة وهيئة
 ال جندد املدارة رالدة  د ادن ادارة وهيئدة وان كد  اعدع ان اشهور اللغويني واأل دوليني  هبدوا إ  ان املشد(ق ابملعدع األعدم ارّكداألوىل: 

اث   امل داربةم إ ا رلدع علدى املشداركة ادال ادك ا دا م اان ابب  املفاعلةيف حقيقية، امثال   املنفصلةعليه، ااهليئة هي الدالة عليه؛ إ  
م اهدي اسد(فارة ادن هيئدة م1  ددوره ادن اد  اد  غري اس(فارة ان اارة  ضربم إ  ال  دل على أكثر ان ال رب  أو غاية األار 

 املفاعلة.
 التحقيق انه مرّكب من مبدأين وهيئة

ااراتن: املبدأ اجللي واملبدأ اخلفي  أقدول: وب(عبدري ن أو آوابد ان ال(حقيق يقوران إ  وجور ثالثة أاياء يف املش(قا : اهليئةالثانية: 
در  واملبددأ الددَمشرأب أو الد لسدبها املشدهور إ  اهليئدة  حيد  وجددوا املدارة غدري  ّعم مبعدع إضدايف آخدرم وان املعداإ الديطأ مَ دآخر املبدأ الصّر

ن إملبدددأ اخلفددي، ل ددن املشددهور حيدد  إ يل(ف(ددوا إليدده انسددبوا  لددك املعدداإ إ  اهليئددة، و ارالددة عليهددام ليسددع اددن اددداليلها بدد  هددي ادددالي  
، إمندا كدان لغفلد(هم عدن ان الدي  كروهدا هلدا ح مهم ابادرتا   لدك اهليئدا   ابب املفاعلدة وال(فاعد  واالاعدال.. اام بدني املعداإ ال ثدرية

هذه املعاإ ال ثرية هدي اعداإ للمبددأ اخلفدي، احيد   وموهدا اعداإ للهيئدة ح مدوا ابادرتا  اهليئدة بدني عددة اعداإ  أقدول: أو بوضدعها 
وجااعهددا ان املعدداإ هددذه  بقرينددة ، أو بوضددعها لل دداا  بددني  لددك املعدداإ، علددى اح(مددالني آخددرين، الحدددها ورالل(هددا علددى غريهددا  ددا ا  

 .ليسع ادالي  للمبدأ اخلفي، ب  للهيئة أو للقرينة. ا(أا م
 املبدأ اجللي واملبدأ اخلفي

د املبددأ اجللدي، وهدو املعدع الفعلدي للمددارة رون اضدااة عنصدر آخدر اليده كدالعلم يف العداإ والقصدد يف القا دد، اد ّن اثدد   1 الثالثةة: 
 اّن املبدأ ايها لفس املعع الفعلي للمارة رون اضااة جهة َأخرى كامل ي والقابلية وحنو  لك. هذه املش(قا  لو حلّلع، يالحظ

 هو على أ نا .و  د املبدأ اخلفي، وهو اعع املارة الحوآا  يف املش(ق على حنو خاص ٢
أ ايهدا قابليدة الفد(ا والنشدر وال دنس ال انها: أن يلحظ ايه بنحو القابلية، كما يف اسم اآللدة كاملف(داو واملنشدار وامل نسدة، اد ّن املبدد

 اعلية هذه اأَلاور.
 ار والزارع ا ّن املبدأ ايها حراة ال( ارة والن ارة والزراعة ال اعلي(ها.راة واملهنة كما يف ال(اجر والن ّ وانها: أن يلحظ ايه على حنو احلر 

 السم أبلّه قا  ، ا ّن املبدأ يف  لك اق( اء هذه املعاإ ال اعلي(ها.وانها: أن يلحظ ايه بنحو االق( اء كما يف  و يل النار أب ا حمرقة، و 
                                                             

 .إمجاال     ااعلهان املصدر، ع س اسم املصدر، اا رل على احلدث انسواب  إ بناء على م1 
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اددراب املددارة إ هددا، ت  ددياغ(ها اقرولددة  ددا إادديالحظ أن اخلصو ددية امل ددااة إ  اعددع املددارة يف هددذه احلدداال ، إمنددا هددي ابع(بددار 
 .م1 ة حني  طعيمها مبعع آخرمابلصيغة اخلا ة، وليسع اخلصو ية اس(فارة ان  ا  الصيغة واهليئة ب  ان املار

، ال اآللدة الددي  فد(ا البدداب ابلفعدد ؛ أض الدي هلددا قابليدة ان  ف(حهددا و وضديحه: ان  املف(دداوم يدرار بدده اآللدة الددي ادن اددأ ا ان  فد(ا األبددواب
 ا  اله ليس كذلك ب  إطالقه عليه حقيقي. ْولوإال للزم كون إطالق املف(او على املوجور على الرّ  أو يف اجليد،  ا ا  ابملشاراة أو األأ 

ا وإن كدداان انئمدددني أو اشددغولني ابلددددرة أو الددز رة أو السدددياحة، مددداددان هدددذا العنددوان املشددد(ق يطلددق عليه موالن دددار ،ال(دداجر وكددذلك 
ن لده اعليدة ال( دارة، اال( دارة واإلطالق ال جتّو  ايه ب  هو حقيقي وبال عناية، وانه يعر  ان املرار ان ال(اجر اأن له حرادة ال( دارة ال اأد

 ار وه ذا.دارة يف احلدّ واحلر  ،ة وكذا الزراعة يف الزارع واملزارعار وكذا الن ارة أريد  ا احلر  ، يغع يف هيئة اتجر اىت ااأريد  ا احلراة 
س املدرار يف هدذه اجلملدة ا دا وكذلك قولك  النار حمرقةم اان املرار ا ا اق( ية لإلحدراق، إ  ال دالم هدو بنحدو الق دية احلقيقيدة ولدي

 حمرقة ابلفع .
إ  يرار به القا د ابلفعد  ال ادن لده اق( داء القصدد  مالقا د االه يرار به العاإ ابلفع  ال العاإ ابلقوة، و مالعاإ و لك كله ع س 

 (ه.اأو قابلي(ه أو حر 
 ال يقال: العاإ يطلق على النائم؟

 ابلفع  حىت يف النائم. ةحا ل ي، وهم٢ ر سمة يف الذهنإ  يقال: العلم احلصويل هو الصورة امل
 الثمرة يف )ال ِضرار( ويف حبث املشتق

رارم وسيأيت.وهو املرار بد ان الثمرة  ظهر يف اواض  كثرية انها املقامالرابعة:    ال ضر
(لددبس وعدادده ابلقيدداة إ   واندده أي ددا  اددا  كددر يف ابحدد  املشدد(ق حيدد  الحددظ كثددري اددن اال ددوليني ال قددال: وانهددا:  دد  املشدد(ق

دأ املبددأ اجللددي يف االاثلددة امل(قداددة كاملف(دداو واملنشددار وال(داجر والن ددار ااسدد(دلوا  ددا علددى قددول ادن يددرى أن املشدد(ق اعددم اددن امل(لددبس ابملبدد
انه د ، ادال   دون يف ا  أن الصحيا االحظة ال(لبس ابلنسبة إ  املبدأ اخلفي وهو االق( اء والقابليدة د كمدا  كدر  ،واملنق ي عنه ال(لبس

حدىت  ةواالق( داء والقابليدة واحلررادة يف الن دار واملف(داو وادبهه، اعليد .م3 االاثلة املذكورة وحنوها اهارة على القول بوض  املش(ق لألأعدمم
 إطالقه عليه هو ألله ا(لبس اعال  ابالق( اء و...اان يف غري املنشغ  اعال  ابلن ارة والف(ا وال( ارة، لذا 

  مستدد للمبدأ اخلفي ال للهيئةاملعىن
انشدأ هدذا املعدع اجلديدد يف املشد(ق  هدو ان املبدأ اخلفي حي  كان خفيا ، لذلك إ يل(فدع اإلعدالم غالبدا  إ  وجدوره والدهاخلامسة: 

ابطني اآل يددني.. ا ابل ددمددرون هيئددة املشدد(ق، ولددذلك خلطددوا بددني افدداره وافددار املشدد(ق يف كثددري اددن احلدداال ، ول ننددا   ننددا ال(مييددز بينه
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين      وللحدي   لة إب ن هللا  عا .

َتِظْر َوْليَةْعَمْل ِِبْلَورَِع  عجل هللا تعاىل فرجه الشريفَأْن َيك وَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَقائِِم  ه  ر  َمْن سَ   : عليه السالم الصارقاإلاام قال  فَةْليَةدةْ
َتِظٌر، َفِإْن َماتَ  أَية تة َها  َوَقاَم اْلَقائِم  بَةْعَده ، َكاَن َله  ِمَن اأْلَْجِر ِمْثل  َأْجِر َمْن َأْدرََكه ، َفِجدُّوا َوانْةَتِظر وا َهِديئاً َلك مْ  َوحَمَاِسِن اأْلَْخََلِق، َوه َو م دةْ

                                                             

 .1٢1السيد علي السيس(اإ، قاعدة ال ضرر وال ضرار، الناار: ا (د آية هللا العظمى السيد السيس(اإ د قم: ص م1 

 على خال   ايه: م٢ 
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 م.٢00ص: غيبة النعماإ  مماْلِعَصابَة  اْلَمْرح وَمة  


