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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

(272) 
 واإلطراد السنخية :بني كون املعىن للهيئة أو للمبدأ اخلفي ان:مائز 

ان الضابط واملرجع يف التمييز بني كون )املعىن  اضضىنايف أو ايديىند الزائىند علىنى يىنا افيىند  املىناأة واملبىندأ اخلامسة: 
الص ِّرف( مما افيد  اهليئىنة أو يىنا يفيىند  )املبىندأ ا فىني( هىنوخ السىننمية وعىنديها، واضمىنراأ وعديىنه،  ىنن ا رأينىنا ان املعىن  

وبني اهليئىنة عر نىنا ا ىنه لىنيل يىندلوالب هلىنا بىن  هىنو، ال حمالىنة، يىندلول للمبىندأ ا فىني، وإ ا ايديد اضضايف ال سنمية بينه 
 ،حيثمىنا كا ىن  وإال لكىنانرأ يف كا ة يوارأ وجوأ الك اهليئة، علمنا ا ه ليل يىندلوالب هلىنا رأينا املع  اضضايف غري يط  

يمن كا ىن  حر تىنه ويهنتىنه التةىنارة وإن   قالخ )وميكن اختبار  لك يف بعض االيثلة كمثال التاجر،  ن  ه يستعم   
ـب ىن،  هنىنا ميكىنن اشىنمين عىندم  شىنو  املعىن   يشتغ  هبا  عالب ىن وهو استعمال غري يقرون ابلعناية ليعىند اسىنتعماالب زىنا 

ىنا هىنو وقىنوع املعىن  يىنن إ خاملذكور عن اهليئة يا بلحاظ أن يفاأ صيغة ) اع ( حسب يا يقضي به احلل اللغىنو،، إم 
 ان يتضمن أاللة على احلر ة واملهنة أصالب، وبذلك اكون الداللة عليهىنا اجنبيىنة عىنن يفىناأ اهليئىنة، أو الذات ين غري

بلحاظ أن ايثلة هذ  الصيغة يف سائر املوارأ ال ادل علىنى املعىن  املىنذكور،  مىنع اسىنتظهار وحىندة املعىن  املسىنتفاأ يىنن 
ا صوصىنية املىنذكورة يلحو ىنة يف املىناأة لتكىنون يىنن  اهليئىنة يف مجيعهىنا ىن كمىنا يسىناعد  احلىنل اللغىنو، ىن يتعىنني أن اكىنون

 .(1)قبي  املبدأ ا في(
 هيئة املفاعلة تدل على النسبة املستتبعة

يع كىنون النسىنبة  أ، ال يدل على وجوأ  سبتني ان هيئة ابب املفاعلة ال يدل على املشاركة يف املبدأالسادسة: 
لنسىنبة األخىنرأ أ، الىن  يف موهلىنا  (3)  اىندل علىنى النسىنبة املسىنتتبعةبىن كمىنا قالىنه املشىنهور  (2)األوىل أصلية والثا ية ابعية

النسىنىنبة األخىنىنرأ ال النسىنىنبة املتشىنىناركة أ، الىنىن  يف عىنىنرر النسىنىنبة األخىنىنرأ كمىنىنا قالىنىنه املشىنىنهور،  املىنىندلول  سىنىنبة واحىنىندة 
كمىنا قىنال يف ولكن يقي دة بكوهنا يستتبعة لنسبة أخرأ ابلفع  أو ابلقوة على حنو كون التقيد أاخىنالب والقيىند خارجىناب  

                                                             

 .123-122السيد علي السيستاين، قاعدة ال ضرر وال ضرار، الناشرخ يكتب آية هللا العظمى السيد السيستاين ىن قمخ ص (1)

 املراأ ابلتبعية ثبواتب. (2)
 املراأ ابالستتباع أاللةب وإثبااتب،  هذا  رقه عما سبقه. (3)
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 املنظويةخ
  واحلّصةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال لّةةةةةةةةةةةةةةةةي م يّةةةةةةةةةةةةةةةةدا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةي

 

 (1) ت يّةةةةةةةةةةةةةةةةدج  ةةةةةةةةةةةةةةةةز ج و يةةةةةةةةةةةةةةةةدج خةةةةةةةةةةةةةةةةار ي 
 

وبذلك  ا ه )وال يرأ على يا  كران يىنا اورأ  اققىنا االصىنفهاين علىنى القىنول بداللىنة اهليئىنة علىنى املشىناركة، يىنن ا ىنه 
ـب لنسبتني على يىنا  كىنران  سىنبة واحىندة لكنهىنا يقيىندة  الن املدلول املطابقي (2)ال ميكن ان يكون املدلول الواحد حمتو

 .(3)ابن اتبعها  سبة أخرأ على حنو أخول التقيد وخروج القيد(
 والنسبة املستتبعة  سمان

 ان أاللة ابب املفاعلة على اهليئة املستتبعة على قسمنيخالسابعة: 
لفاعىن ، وهىنذا هىنو املعهىنوأ    ابلنسىنبة إىل اعىنعلىنى  سىنبة يسىنتتبعة لنسىنبة أخىنرأ يعاكسىنة صىناأرة يىنن املنف  قد ادل  
خ صىندور  يىنن عاب العكىنل  عمراب إ  يدل علىنى صىندور الضىنرب يىنن  يىند ووقوعىنه علىنى عمىنرو يسىنتتبِّ   يد   ب  كقولك ضار  

 عمرو ووقوعه على  يد.
علىنى الشىني   فسىنه أ، صىناأرة ينىنه  ة  يىنن الفاعىن   فسىنه وواقعىن على  سبة يستتبعة لنسبة أخىنرأ صىناأرة   وقد ادل  

النسىنىنبة الفعىنىن  أو ملفاعلىنىنة حينئىنىنذ  علىنى املشىنىناركة بىنىن  علىنىنى التكىنىنرار واضصىنرار أ، اكىنىنرار صىنىندور يكىنرراب،  ىنىنال يىنىندل ابب ا
 قد يكون املع  ين قبي  الكم املتص  وقد يكون يىنن قبيىن  على قسمنيخ هذا مث ان ين  يد ووقوعها على املع ! 

املنفصىن   يعىنىنن عنىنىنه ابملبالغىنىنة ىن كمىنىنا قىنىند يكىنىنون اعىنىندأ املعىنىن  يىنىنن قبيىنىن  الكىنىنم خ قىنىنالخ )ويف احلالىنىنة األ وىل ،الكىنم املنفصىنىن 
كمىنىنا  سىنىنر لفىنىن  ىن   اباليتىنىنداأ ىن ا ا   يكىنىنن التعىنىندأ واضىنىنحاب  أو يعىنىنن عنىنىنه (4)قىنىندس سىنىنر  كىنىنر يف كىنىنالم اققىنىنا الرضىنىني 

وقىند يكىنون  ،املطالعىنة يف بعىنض الكتىنب اللغويىنة كاملنةىند  أايىنة االسىنتطالع يىنع ا ىنه اسىنتطالعات يتعىند أة يف احلقيقىنة
 يكىنون اكىنرر  بلحىناظ احناللىنه إىل أ ىنراأ يتتاليىنة كمىنا يف )سىنا ر( وحنىنو  وحينئىنذ  يعىنن عنىنه املع  ين قبي  الكم املتص  

 .(5)اباليتداأ والطول. وال يه التعمد والقصد يف بعض املوارأ حنو اتبع وواص  كما ير  آ فاب(
 املراد بة)ِضرار( ت رر صدور الضرر

                                                             

 .104ص 2املال هاأ، السبزوار،، املنظويه،  شر انب ىن مهرانخ ج (1)
إ  يسىنىنتحي  وجىنىنوأ أال  لىنىنه يىنىندلوالن! وقىنىند أجبنىنىنا عنىنىنه سىنىنابقاب بعىنىندم صىنىنحته حىنىنيف علىنىنى يسىنىنلك  نىنىنا  اللفىنىن  يف املعىنىن   كيىنىن   سىنىنلك  (2)

 إشاراه له!
 .131السيد علي السيستاين، قاعدة ال ضرر وال ضرار، الناشرخ يكتب آية هللا العظمى السيد السيستاين ىن قمخ ص (3)

 .28ةر صشرح الشا يةخ ط احل (4)
 .131-130السيد علي السيستاين، قاعدة ال ضرر وال ضرار، الناشرخ يكتب آية هللا العظمى السيد السيستاين ىن قمخ ص (5)
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رار يف )الثامنة:  علىنى  سىنبة  ر صدور  ين شىنمن علىنى آخىنر،  هىنو أالكر ضرار املتيراأ به اض ال ِضرار(ان الضِّ
رار يفرتق عىنن الضىنرر بلحىناظ ا ىنه  يستتبعة لنسبة أخرأ ين الشمن  فسه )وعلى ضو   لك ميكن القول ابن الضِّ

علىنى رىنرة ا  ىنه  صىنلى هللا عليىنه والىنه وسىنلميعين اكرر صدور املع  عن الفاع  أو استمرار . وهبذ  العناية أملىنا النىن   
 .(1)ر، أون استيذان(يضار  لتكرر أخوله يف أار اال صا

 وصغرأ.  هذا متام كاليه أام  له يف املقام كنأب 
 املنا شات:

 ولكن قد يناقش  ا أييتخ
شىنىنتا علىنىنى حنىنو خىنىناص   هىنو علىنىنى أصىنىننافخ ىن املبىندأ ا فىنىني، وهىنىنو يعىن  املىنىناأة يلحو ىناب يف امل 2ان قولىنهخ ) أوال :

ينهىنىناخ أن يلحىنىن   يىنىنه بنحىنىنو القابليىنىنة، كمىنىنا يف اسىنىنم امللىنىنة كاملفتىنىناح واملنشىنىنار واملكنسىنىنة،  ىنىننن  املبىنىندأ  يهىنىنا قابليىنىنة الفىنىنت  
 والنشر والكنل ال  علية هذ  األ يور.

وينهىنىنىناخ أن يلحىنىنىن   يىنىنىنه علىنىنىنى حنىنىنىنو احلر ىنىنىنة واملهنىنىنىنة كمىنىنىنا يف التىنىنىناجر والنةىنىنىنار والىنىنىنزارع  ىنىنىننن  املبىنىنىندأ  يهىنىنىنا حر ىنىنىنة التةىنىنىنارة 
 الزراعة ال  عليتها.والنةارة و 

وينهىناخ أن يلحىنىن   يىنه بنحىنىنو االقتضىنا  كمىنىنا يف اوصىني  النىنىنار لهنىنىنا حمرقىنة، والسىنىنم ل  ىنه قااىنىن ،  ىننن  املبىنىندأ يف  لىنىنك 
 اقتضا  هذ  املعاين ال  عليتها.

 ىنىنىنيالح  أن ا صوصىنىنىنية املضىنىنىنا ة إىل يعىنىنىن  املىنىنىناأة يف هىنىنىنذ  احلىنىنىناالت، إمىنىنىنا هىنىنىني ابعتبىنىنىنار اشىنىنىنراب املىنىنىناأة إـهىنىنىنا، مث 
ها يقرو ىنىنة هبىنىنا ابلصىنىنيغة ا اصىنىنة، وليسىنىن  ا صوصىنىنية يسىنىنتفاأة يىنىنن  ات الصىنىنيغة واهليئىنىنة بىنىن  يىنىنن املىنىناأة حىنىنني صىنىنياغت

 يرأ عليهخ (2)اطعيمها  ع  آخر(
 ال ابلية يف أمسا  اآللة تستفاد من اهليئة

يىنىنن  تسىنىنتفيدد يىنىنن املبىنىندأ ا فىنىني ويىنىنن إشىنىنراب املىنىناأة يعىنىن  القابليىنىنة بىنىن  افان القابليىنىنة يف أرىنىنا  امللىنىنة،   اسىنىنت -أ
 خهيئة اسم امللة وال غري

آلىنىنىنة )ال  (آلىنىنة النشىنىنىنر)واملنشىنىنىنار  (آلىنىنة قابليىنىنىنة الفىنىنت )ال  (آلىنىنىنة الفىنىنىنت )ايىنىنا الشىنىنىنا األول  لوضىنىنوح ان )املفتىنىنىناح( يعىنىنين 
الفىنىنىنت  والنشىنىنر...( وهىنىنىنذا هىنىنىنو يىنىنا املراكىنىنىنز الواضىنىنىن  يف كا ىنىنىنة  ة)ان املبىنىندأ  يهىنىنىنا قابليىنىنىنالقىنىنىنول بىنىنىنىن ىنىنىنال يصىنىن   (قابليىنىنة للنشىنىنىنر

                                                             

 .131املصدر  فسهخ ص (1)

 .121املصدر  فسهخ ص (2)
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 األ هان.
 ، يِّفعلىنىنة، فع ىنىنلشىنىنا الثىنىناين  ىنىنلن )امللىنىنة( اعىنىنين يىنىنا اصىنىنل  لكىنىنذا ويىنىنا هلىنىنا القابليىنىنة لكىنىنذا  ىنىنن ا كا ىنىن  هيئىنىنة )يِّ وايىنىنا ا
 الىنىندال علىنىنى القابليىنىنة هىنىنو  –كمىنىنا قىنىنالو  وكمىنىنا هىنىنو املراكىنىنز يف األ هىنىنان   –قىنىند وضىنىنع  للداللىنىنة علىنىنى امللىنىنة  (1)يِّفعىنىنال(

افىنىنت  هبىنىنا األشىنىنيا  أو اكىنىننل أو انشىنىنر، أ، امللىنىنة  اىنىندل علىنىنى امللىنىنة وامللىنىنة خصوصىنىنيتها قابليىنىنة اناهنىنىنا إ   ؛هىنىنذ  اهليئىنىنة
للعىنىنم يىنىنن قيايهىنىنا ابلفعىنىن   ىنىنا هىنىني آلىنىنة لىنىنه أو ابلقىنىنوة، بعبىنىنارة أخىنىنرأخ امللىنىنة  فعىنىن  بىنىنه كىنىنذا أ،مىنىنا يصىنىنل  ان ي  لِّ  يوضىنىنوعه

ريف، وكالمهىنىنىنا يىنىنن حيىنىنىن  الداللىنىنة علىنىنىنى قابليىنىنة ان يفعىنىنىن  هبىنىنا كىنىنىنذا، بىنىنىنوِّ ان حىنىنوهيئىنىنة يفعىنىنىنال ويفعلىنىنة يعىنىنىن   ،يعىنىن  أرىنىنىني
 واحد.

 ا  اإلحراق للنار استفيد من اإلسناد واجلملةا تض
يىنا ا ىنه إ خ، بىن  يىنن أحىند أيىنريناملىند عى ة،  شأ، ال ين املبدأ ا فىنيقوان االقتضا  يف اوصي  النار ابهنا حمر  -ب

أو   ىنان هىنذ  ايملىنة أ ىناأت اهنىنا حمرقىنة اقتضىنا ب  (النىنار حمرقىنة)قضىنية حقيقيىنة يف قولنىنا  هىنا شأ ين قرينيىنة ايملىنة ابعتبار 
بنفسىنىنه يفيىنىند اقتضىنىنا  اضحىنراق ليقىنىنال ا ىنىنه يفىنىناأ  اقىنرقان أ،  سىنىنبة اقرقىنىنة إىل النىنىنار )ال   خ قرينيىنىنة اضسىنىنناأ واحلمىن  قىن

أحىنىنرق  يىنىند )اقىنىنولخ األخىنىنرأ كمىنىنا مىنىن  بعىنىنض اييىنىندل علىنىنى الفعليىنىنة يف  (حمىنىنرق)بوحىنىندها( ولىنىنذا نىنىند ان  املىنىناأة املشىنىنب عة
هيئىنة واحىندة لكنىنه يف  ايملتىنني هيئتىنهالب،  مىنع ان )حمىنرق( يف  ا ه يراأ به حمرق له  ع (الكتاب، حيرقه،  هو حمرق له

علىنىنىنى ان  لىنىنىنك يىنىنىندلول ايملتىنىنىنني  لىنىنىنك خىنىنىنرأ اسىنىنىنتفيد ينىنىنىنه االقتضىنىنىنا   ىنىنىندل األينىنىنىنه الفعليىنىنىنة ويف  تاسىنىنىنتفيد أحىنىنىندامها
 ال هيئة حمرق بنفسه.واضسناأين 

ا يقتضىنية ال عل ىنة اتيىنة، ولىنوال ابهنىن لعلمنىنا ا ىنارجي (يقتضية لإلحىنراق) خبعبارة أخرأخ )النار حمرقة( يستفاأ ينها
 لىنك العلىنم ا ىنارجي ملىنىنا صىنر نا  ىناهر )حمىنىنرق( عىنن  هىنور  يف كو ىنىنه حمرقىناب ابلفعىن .  تىنىندبر جيىنداب. وللبحىن  صىنىنلة   ن 

 هللا اعاىل.
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

 
َها ِإنَّ اْلَمْرَ  َلَيِصل  َرمِحَه  َوَما بَِ َي ِمْن ع م رِِه ))خ صلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا  ِإالَّ َثََلث  ِسِننَي، فَةَيم دُّ

وَن َسَنة ، فَةيةَْ ص ر َها اَّللَّ  ِإََل اَّللَّ  ِإََل َثََلٍث َوَثََلِثنَي َسَنة ، َوِإنَّ اْلَمْرَ  َليةَْ َطع  َرمِحَه  َوَ ْد بَِ َي ِمْن ع م رِِه َثََلثج َوَثََلث  
 (.220ص 2افسري العياشيخ صج) ((َثََلِث ِسِننَي َأْو َأْدنَ 

                                                             

 إسمِّ آل  كه بر آل  أال اس  / يِّفع   ويِّفعله ويفعال اس . (1)


