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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
(275) 

: فهبو مصبدر املفاعلبة،   العراقبي إ  ي بول يف قاعبدة ال ضبرر اوامبا ال بايوهذا الرأي السابع يف معىن ابب املفاعلة، سبب  إليبه ا  ب
بدا هبذ، امي بة، يفمبا  برس يف صبدا املسبافر والببملعا   فهبو يفنايبة  ِدق صذ وال يلزم فيها صدور املبدأ من الطبرفني ببم ملطلب  الاربرار يصب

يد السيسااي بذيفر الرربس الرلية الصبرفية البذ  هبل إليهبا وهو يفما  رس نص يف امل صود، نعم طودر، الس (1اعن اإلصرار على الَضَرر(
 خالفاً للمشهور 

 الِضرار اجملازاة على الضرر -8
رار( يف بعب  يفابل الل بة بببااةاعاة علبى الضبرر(، يفمبا قالبه اببن األابة يف النهايبة ا بَن املعىن ال امن: وقد فسدر اضذ بَرار: فذعبال، مذ والضدذ

َلَاعذيبب : َأيَل اَل  ببَرار، ْذذدَلَخببالذ الضَّببَرر َعَليَلببهذ الضَّببرد ، وعلببى أي فاةبباعاة علببى ال بلِاظببه  ببا هببور، بببه بلِببام ا ملببة ه فسدببولعلدبب (2ا(هذ َعلَببى إذضَل
ج الضرر  ن سبم إ  ا بائز وا برم فباق ال صباز وبائز ويفبذا رد االعابداب ابمل بم، ببم قبد ي بال ابق األصبم يف اةباعاة ابمل بم ا بواع وا بار 

ابسا ذاق احلبايفم الشبرعي علبى رأي(، يفمبا انبه بعيبد  أو الا از لدليم ا از أو ابتارا  معني من الشار  ايفروق ال صازاب خارج  
 عن مورد رواية مسرة، بم على الضد منه، وعن سياقها 

 الِضرار التصدي للضرر -9
رار( هو االاصدي للضرر  ال مطلب  الضبرر( مساشبهداً  بوارد اسباعماله يف املعىن الااسع: ما ن م عن ا    االصفهاي من اق االضذ

اِدعخوَن اّللََ اال رآق الررمي يفب   (5ا(َسبيِل اّللَِ   يخقاتِلخوَن يفاو (4ا(َشاقُّوا اّلَلَ َوَرسخوَلهخ او (3ا(ُيخ
اااِدعخوَن ااق االسبباعمال أعببم مببن احل ي ببة واق إرادة الاصببدي مببن أ :وإمجالببه ،واإلتببرال عليببه واضببق  ببا مضببى َشاااقُّوا اّلَلَ او (ّللََ ُيخ

علبى ووبه احل ي بة فبذلج أووبل الا بوع اه وال مشباقد   وال طبع ابق هللا  عبا  ال نربن خداعبه ا إمنا هو ل رينة املاعلَّبموأتباهه (َوَرسخوَلهخ 
مبن أو السبعي، الاصبدي نبه مفيه ْرادة الاصدي مع اق عناوين األفعال ظاهر، يف الفعلية ال الاصدي ما، واق بع  املوارد إمنا اسبافيد 

 فادبر  (يخقاتِلخوَن...اخصوصية املادة ااملبدأ ا لي فيما نرس، أو ا في على الرأي اآلخر( يفما يف 
 )ِضرار( جمهول املعىن فاملراد كل املعاين املمكنة -10

 ما  هل إليه السيد العم ادام ظله( وهو مباين على م دمات: :املعىن العاتر
 مبعىن الِضرار وحدوده ،نا جاهلرفخ عخ  -أ

 –االمبارة الع الئيبة  –فاقد له مفهوماً عرفياً يف عماننبا، و عونبة اساصبِاب عبدم الن بم  الضرر: : أمداما  يفر، ب وله: اأقولاألوىل: 
حب  ولببو  حيمبم يف عصبر املعصببومني علبيهم السببالم علبى هببذا املعبىن، وهببو املاببع يف األحرببام املار ببة علببى ضالضبررض تببرعاً سبعة وضببي اً 

 –يفما ح   يف مباحث األلفام   –خالف الل ة، لا دم العرف عليها 
ولبو لالنسبداد علبى قبول نبة منصبور  –وأما الضرار: فاق العرف يف عماننا ال يعرف معنا، وحبدود،، ل لبة اسباعماله، ولبذا ينِصبر 

  (6االعرف(هنا امارة عند ف داق طري  اسارشاف معنا، املاداول يف عهد الشار  يف اساطراا ابب الل ة، فا –عندان 
وبعبارة أخرس: اق معىن الضرار يف عماننا جمهول للعرف، لندرة اساعماله، وحيث ولهم، وهلنا معنبا، إ  األ هباق مرائبي للعبرف يف 

والد به يسبمع  منبذ –مب اًل  –ما يفهم من الرلمات وما يراد منها، وامنا نفهم معانيها من  ررر مساعنا الساعمال العبرف مبا، فالطفبم 
 ووبدهم يسباعملونه فيبه ب رينبة   فرلمبايف  لج املعىن وهرذا    و اكاللفظ يف هذا املعىن  اأاب، وأمه وأخا، وعميله ونةهم يساعملوق هذ

                                                             

  131ب130قم: ز –قاعدة ال ضرر وال ضرار، السيد مر ضى املوسوي ا لخايل،   رير أحباث ا    العراقي، مريفز النشر الاابع ملرال اإلعالم اإلسالمي  (1ا
  81ز 3بةوت،  ج -ل احلديث واألار، الناتر: املرابة العلمية ابن األاة، النهاية يف نري (2ا
  9سورة الب رة: آية  (3ا

  13سورة األنفال: آية  (4ا

  111سورة الاوبة: آية  (5ا
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مث  فهبذا طريب   علبيم أطفبال العباغ الل بات، ،، وإ ا وودهم يساعملونه فيه ببال قرينبة م اليبة أو حاليبة عبرف انبه ح ي بة(1اعرف انه جماع
  بدأ مرحلة الاعلم ابملدرسة أو عرب مطالعة يفال الل ة ونةها 

ما الضرار فاق أعرافنا ال  ساعمله إال اندراً لذا ف بد انسبد طري نبا إ  معرفابه عبرب العبرف وعبرب الروبو  إ  ار رباعان، ألق ار رباعان  أو 
قبومم ربوق ، ويالروبو  إ  ابب الل بة والل بوينيلنبا فيب بى البباب هذا من يف رة مسا  العرف واساعماال ه، وحيث انسد  ياولدديفما سب  

ح ة، على االنسداد، من ابب الظن املطل ، نعم املنصور اق قول الل وي ح بة مبن ابب الظبن ا باز يفمبا ح  نبا، يف السباب  ويفمبا 
  عليه مشهور من سب  ا    النائيين، وإق يفاق العرف م دماً عليه لدس الاعارض

 وأهل اللغة اختلفوا فيه -ب
لعبدم  – ة اخالفوا يف معىن الضرار اوحيث إق الل ة اخالفت يف  فسة الضبرار، ف بد ي بال: اق م اضبى ا مبع اق أهم اللالثانية: 

  (2ااملصادي (هو: اعابار يفم املعاي املذيفورة، معاي للضرار مسا اًل، أو يفالرلدي و  –الانايف املوول للاساقط 
 الثالث يف معىن ِضرار احملتمالت

برار االابة: اهنبا علبى كبو االتباراك اللفظبي ابق  وبعبارة أخرس مع إضافة: اق ا امالت يف املعاي املاعبددة البذ  يفرهبا الل ويبوق للضذ
ببرار موضببوعةً  ببرار موضببوعة ،بوضببع علببى حببد، لرببم معببىن مببن  لببج املعبباي  رببوق ضذ  أو اهنببا علببى كببو املشببارك املعنببوي ابق  رببوق ضذ

اق احدها هو املوضو  له احل ي ي والب ية جماعات، فهبذا حسبل املشبهور لربن املنصبور انافباب األخبة ، أو لل امع بني يفم  لج املعاي
يببذيفر مببن  ة إال اندراً وببداً اولببذا ال  ببد،سبباب اً مببن اق دأب الل ببوي  يفببر املعبباي احل ي يببة ف ببط وانببه ال يببذيفر املعبباي اةاعيبب ملببا ح  نببا،

 ،( نايبة األمبر اق يفسبروا ابألعبم أو األخبص مبن املوضبو  لبه وال نبةمب الً  ل مر الووه املنة أو من معاي األسد الروم الشب ا معاي ا
 وعلى أي فعلى املشهور فاالحاماالت االاة 
 فالبحث صغرى )تعارض األحوال(

 ،ما سبب هو  حظ ال واننياملهمة فالصول يف مبِث  عارض األحوال وقد يفاق من مباحث األ إ ا ا ضق  لج ن ول: اق  لج يدخم
 إ ا غ يعلم حال الوضع وانه أبي األكاب ال الاة فيها ووود أصم مروعي يعامد عليه  إ  غ حيرعوامث أل ا، األصوليوق إال إتارة 

 نتيجة البحث
  (3اانه إق علم انه بنِو املشارك املعنوي مشم املعاي العشرة يفلها -وا امع: أ

  أيها احل ي ة وأيها اةاع يفانت هي املرادة وإق علم -ب
يفباق وإق علم االتاراك اللفظي فاق قيم ابساِالة اساعمال اللفظ يف أيف بر مبن معبىن فبال يع بم إرادعبا مجيعباً وحيبث غ ياِبدد املبراد   -ج
 مرادة ألق اإلمراق أعم من الوقو  وإق قيم ْمرانه فانه ال ينفع لدعوس اق يفم املعاي  ،فاق يفاق ما قدر ماي ن خصه احلرم جممالً 

رار( من نة قرينة على الاخصيص ابحد املعاي   ال ي ال: الدليم  عل  اال( بباضذ
ببرف  علبب  النفببي أو النهببي بلفببظ   ظهببوراً عرفيبباً يف إرادعببا مجيعببًا، إ  يفمببا  يولدذببدوضببع ملعبباق  ماباينببة أبوضببا  ماعببددة، ال  إ  ي ببال: صذ

وصببرف عبدم ووبود ال رينببة املعيدذنبة ال يووببل الظهبور العببريف يف إرادة  ،رادة  اك أو  ايك حيامبم إرادعببا مجيعباً حيامبم إرادة هبذا وحيامببم إ
اً على الطبيعبي أو علبى اللفبظ  با األعم وال  رفي صالحية ا امع العنواي وهو لفظ الضرر بنفسه لصنع الظهور مع يفوق احلرم منصبد 

 هو مرآة مذا الطبيعي أو  اك  فاأمم
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين  وللبِث صلة ْ ق هللا  عا  ،واما لو  ردد بني ال الاة فال أصم يروع إليه يفما سب  -د
ََن َأَحدًا  عليه السالمَكاَن آِخَر َما َأْوَصى ِبِه اْلَِْضرخ مخوَسى ْبَن ِعْمَراَن ااقال:  عليه السالمعلي بن احلسني عن  َأْن َقاَل َلهخ: ََل تاخَعّيِِ

َرةِ  ،، َوِإَن َأَحَب اأْلخمخوِر ِإىَل اّللَِ َعَز َوَجَل َثاَلَثٌة: اْلَقْصدخ يف اْلَِْدةِ ِبَذْنب   َوالِرِْفقخ ِبِعَباِد اّللَِ، َوَما َرَفَق َأَحٌد ِبََِحد  يف  ،َواْلَعْفوخ يف اْلَمْقدخ
نْاَيا ِإََل َرَفَق اّلَلخ َعَز َوَجَل ِبِه يَاْوَم اْلِقَيامَ   ( 111ز 1ا صال: جا ((َورَْأسخ اْلَِْكِم ََمَاَفةخ اّللَِ تَاَباَرَك َو تَاَعاىَل  ،ةِ الدُّ

                                                             

 قرينة معينة فمشارك لفظي  وإق يفانت (1ا
  34ز 5السيد صادا احلسيين الشةاعي، بياق األصول: الناتر: والل الدين، مريفز الاوعيع: دار األنصار ب قم: ج (2ا

 فادبر  –يفرأي األصفهاي   –ابسا ناب البع   (3ا


