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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 البيع
(9) 

 ةاالصفهاني: المفاعلة لتعدية المادة للغير ال للمقابل
ً املإالققوب، احملقق  االفقفها) لبقل الظقاهر أئ هيملققة املفاعلقة يقرا اعديقة املقااة والائهقا إً الكققب، القتالت الإالابقة ال اقالدقي إال اعديقة املقااة إ وقـا 

و أُريقد إفقااة هقاا املعق  لكالب احلديث( القن اوئ اعقديالها إً املإالقوب إليقه، ققالم ققوتم لكاابقه( فل عقه يقدل علقى اعقديالها إً الكقب،  يقث لق فيقال
 .(1للقيل لكالب إليه(بايرا 

 وقد ال يإوئ أي النهما. ،ائ الالعدية قد اإوئ إً الشيء وقد اإوئ إً الكبوتوضيحه: 
 حديتات أو اراسة أو القالة أو قصة أو خربات. ،: كالب زيد، اقولفا ه الالعدي إً الشيء ؛لفاألول(: التل كالب

 : ضرب زيد عمروات.، اقولالالعدي إً الكبفا ه  ؛: التل ضرب(التا)لو
 .(3ل عم ميإن اعدياله إً املإائ التالت بعلى ،(2لفا ه ليس الالعديات إً الكب وال إً الشيء ؛التل جلس :(التالثلو

 بني لكاابه( ولكالب إليه(.بر ختفوزالا وزائ لكالب إليه( فلذا أراا الالعدية للكب  (4لوأالا هيملة املفاعلة كقلطابقه( فالفيد الالعدية إً الكب
 المناقشة: العرف واالرتكاز على انها للمقابلة

افيقد  القا يرا عليه: ائ العرم واالراإاز العام واخلاص على ائ املفاعلة افيد لالالعدية املالقابلة إً الكب( ولقيس رقرا لالالعديقة إً الكقب( أي ولكن
 .عدرى إليه املااة النواعدية الكب الك املااة بعينها والائها إً الشخص األول أي  –( ب الا ذكره الن لاعدية املااة والائها إً الكب -أ

م اخلافة افيد لفدور املااة الن احدمها ووقوعهما على اآلخر وبقالعإس( أو ل سقبة املقااة العام واالعرا وبعبارة الوجزة: املفاعلة يف املراإز العريف
 .(6لرأفح وأاق كما سيظه (5لإليها( واألول

فائ ظاهر األول ا ه أرسل إليه كالابا وظاهر التا) الما اراسال  (كاابهلو (كالب إليهلالفرق عند العرم بني  الا ذكر اه الن االراإاز وضوحُ  ويؤكد
 .وال جيرا النه إال بقرينة و إالة ق لضارب زيد عمروات(أي كالب إليه فإالب إليه ك

 عو الهيئة قد تد  على النسبة دون االنهاء للمف
ائ الزم النسبة، وقال لورمبا ادل اتيملة ايراة على  سبة الالعدية كقوتم "ضرب زيد عمروات" إال أئر إلائها إً املفعول غب اللحوظ يف اتيملة، وإئ ك

م القن احلقروم أخقرى القدلول فما هو الزم النسبة اارة والفقاا حقر قالم "ضارب زيد عمروات" فلئ الالعدية واإللاء إً املفعول اللحوظ يف الفاا اتيملة، 
 .(7لالطابقي ملفاا هيملة املفاعلة(

 سبةت وكألا العلقة يف الفداء أي  –الع املااة وهي الدرب  –أي افيد  الالعدية   افيد ررا  سبة   –حسب  ظره  –ائ هيملة ضرب زيد عمرات توضيحه: 
الزم النسققبة  –أي ا الهاءهققا إليققه ووقوعهققا عليققه  –لإققن هققاا  ،ا الهاءهققا إليققه وقوعهققا علققى املفعققول أي –املققدلول عليهققا باتيملققة  –مل يالحققيف يف هققاه النسققبة 

 .اثبااات   سبة اوئ النسوب إليه لإن اللزوم التبويت أعم الن وضع اللفيف أو اتيملة له إذ ال يعقل وجوا ؛واقعات وائ مل ادل عليه اتيملة وضعات 
                                                           

 .11ص 1احلاشية على املإاسب لاالففها)( ج (1ل
 بل ال يفيد إال النسبة إً الفاعل. (2ل
 فيقال جلس زيد على األرض. (3ل
 أي افيد اعدية الا ليس الالعديات إً الكب، إً الكب. (4ل
 أي لفدور املااة...( ال ل سبة...(. (5ل
 يف الناقشة آاية الع احملق  االففها). (6ل
 .11ص 1احلاشية على املإاسب لاالففها)( ج (7ل
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 المناقشة: الدا  على النسبة المتعدية مادة ضرب ال هيئته

 يرا عليه: لكنو 
بل هو الااة الدرب فائ الااة ضرب الالعدية عإس القااة  –كما أفاا   –ائ الدال على النسبة املالعدية يف ضرب زيد عمرات ليس هو لاتيملة( أواًل: 

 ." املفعول"(بل واملالعدية إً الكبلجلس لإوئ الدرب بطبعه وباااه مما يالعل  بالكب فيفيد النسبة املالعدية 
كمققا يققدل عليققه وضققوح ائ   ،العديققة وااللققة ضققرب عليهققاوضققوح اشققجاس جلققس وضققرب يف اتيملققة الققع عققدم االلققة جلققس علققى النسققبة امل :عليققه ويــد 

وبعبقارة أخقرى ائ الدقرب الصقدرات ويف  اللقي اصقريفااه وهيملااقه يقدل علقى النسقبة  ،النسبة املالعدية هي الفاا ضرب حىت ائ جترات عن اتيملة كاملصقدر
 سققباله لفاعلققه فققت فالالعققدي للكققب  ال يفيقد إال االقا اللققوص الصققدرات ويف  اللقي اصققريفااه فا ققه ال يفيقد النسققبة املالعديقة إً الكققب بققلكققب( املالعديقة لإً ال

 ا.ما ال هيملالهموعداله الرهتن مبااهت
العديقة فققت فقائ الدقرب العق  الالققورم بقالطرفني: يفيد الالعديقة إً الكقب ال النسقبة امل –مباااه أو هيملاله  –ائ الظاهر واملراإز العريف ائ ضرب  ثانياً:

 الفاعل واملفعول إضافة للنسبة وليس الالقوالات بالفاعل والنسبة املالعدية فقت.
 التفريق بين خدع وخادع بالقصد والتعمد

ا يفهم الالعمد والالقصرد إً إجياا املااة، فيفرق بني ضارع وقال   .(2لوالدارر وخدعه وخااعه وحنومها( (1للولاا رمبر
يدقار   (4لفاعل الن باب املفاعلة اقول ضقارع هو اسم فاعل الن ضرع ايرا، والن أمساء اهلل الدار النافع واالا الدار  فهو اسم  (3لائ ضار  توضيحه: 

 .فهو الدار  واهلل اعاً ضار وليس الدارات 
االا الدار  ،به غبه وائ مل يقصده فا ه يصح: ضرره وهو ضار  وضرر يدرر ال يفيد الالعمد والالقصد فلو فدر النه الا يدر  : ائ ضار  وحافل كالاله

ِمنلل: لفلى اهلل عليه وآله(كما يف قوله اصح إال الع القصد  فال   -لديقه  – فهقاا هقو الفقرق (5ل(( ِإنََّك رَُجٌل ُمَضـار  َو اَل َضـَرَر َو اَل ِضـَراَر َعلَـى ُمـؤ 
 ه.عخدعه وخاا احلال يف وكاا ،ة ادل عليهبني ايرا وباب املفاعلة: ائ ايرا ال يدل على القصد والعمد واملفاعل

 المناقشة: ظاهر األفعا  القصدية، والفرق بالمقابلة وعدمها
يققرا عليققه: ائ القاعققدة العاالققة هققي ائ ظققاهر األفعققال هققو القصققدية وال فققرج عنهققا إال بققدليل فظققاهر كققل فعققل كقققلخد  وغقق  وسققرق وضققرر  ولكــن

الصققااق حققىت الققع عققدم ظهققور املققااة يف األعققم كمققا يف لكسققر(  غلبققةوال فققرج عنققه إال بققدليل الققن  ،دل ذلققك عققن قصققد والالفققات وعمققع ققوغبهققا( ا ققه فق  
 .إذا جترا عن الداللة على القصد فا ه ال يإوئ إال بالقرينة (ضرر زيد عمرات لااللالفات أو للقرائن كما يف 

 كره(.كما ذ   –مث الظاهر ائ لالدار( اسالخدم لدى إرااة املبالكة لال إلفااة القصد 
وإئ سقلمنا  ،طقرفي    –لنإالقة اقيققة بالغيقة  –واالا خاا  كما يف فقااعوئ فققد سقب  ا قه  (6لالقصد والعمد ( د  خ  لكما ائ الن الواضح ائ ظاهر 

 العدم فا ه الن االسالتناء الاي يؤكد األفل كما سب  يف الواب التا) يف الدرص الساب .
( واملزيد الن باب املفاعلة ق بني املاضي ايرا لخا ه فرر والحاصل:  لخاا  والدار( بائ األول ال يدل على القصد والعمد عإس التا)، د  وضرر

ائ األول اال على فدور الفعل الن احقدمها فققت االقا  هو اال على القصد والعمد وائ الفرق –يف األفل  –االا حنن فالبعات للمشهور  رى ائ كليهما 
،  عقم ا الالققابالت أي فقدور الفعقل القن هقاا أوالت مث فقدور عإسقه القن ذاسمقعلقى فقدوره النه -يملالقه املفاعلقة حسقب األفقل يف وضقع ه – التا) فدال  

 طاهرينوصلى اهلل على محمد وآله ال خصوص لالدار( قد االجرا عن ذلك لالدل على املبالكة، حسب القرينة احلالية احلافة. وللحديث فلة

                                                           

( بفالح الراء املشداة لإنه غلت فائ ضار بالفالح هو الاضي باب املفاعلةهإاا امل (1ل  والصحيح لضار ( بدمها. ،وجوا يف النسخة لضارع
 .11ص 1احلاشية على املإاسب لاالففها)( ج (2ل
 بالشديد الراء وضمها. (3ل
 بالشديد الراء وفالحها. (4ل
 .294ص 5اإلسالالية( ج –الإايف لط  (5ل
 اا الن جتراه عنه، الاعائه فرقه عن خاا ، بالك.وليس كما أف (6ل


