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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

(274) 
ة ان هاا ا ائي ااة  اادلن علااى تساابة سسااييبعة لنساابة أخاار  قولااه) نان الظاااهر ةالحظااة املااوارة املهيلفااة للهي اا انكمااا 

ا صااةرة سان تفا   ابلفعل أو ابلقوة، وذلك مما خييلف حبسب اخيالف املاوارة نتياارةت  ناون النسابة االخار  ا كااألوى
هاا ا الفاعاال ابلنساابة إى تفاا  الخااي ت ونأخاار ت  نااون احااداعا صاااةرة ساان الفاعاال واألخاار  ساان املفعااول ا كمااا يف 

 ربت تيعّبن عن املعىن حين ٍ  ابملخاركةتنضا
ويف احلالة اأُلوى) قد ينون  عدة املعىن سن قبيل النم املنفصل تيعّب عنه ابملبالغة ا كما ذكر يف كالم احملقق الرضي 

أو يعااّب عنااه ابالسيااداة ا اذا ا يناان اليعاادة واضاالاظ كمااا تساار لفااك املطالعااة يف  عاا  النيااب اللغويااة    ت1نقاادس ساارا
وقاد يناون املعاىن سان قبيال النام امليصال تيناون  ،ا إبةاسة االسيطالع سع اته اسيطالعات سيعادنةة يف احلقيقاةكاملنجد 

 نررا  للاظ احنالله إى أتراة سييالية كما يف نساترت وحنوا وحين ٍ  يعّب عنه ابالسيداة والطولت والزسه اليعماد والقصاد 
 قد يورة عليه) ت2نيف  ع  املوارة حنو ات ع وواصل كما سرن آتفاظت

 العام ه  م  ك  املناقشات: خروج موارد عن العام ال ينفي ح  
ان املاوارة الااس اسيخاهد وااا، وعاا سااورةان تقال، ال  صاالع لرتاع اليااد عان املعااىن املر نا  يف األذهااان واملعااروف  أوالً:

 ،ارة عان العاام ال خيالن  عموساهلد  الصرتيني سن ابب املفاعلاة وهاو املخااركةا تاان خارود ساورةين أو حا  عخارات املاو 
 تخاصة وان خرود  لك املوارة إمنا كان خلصوصية تيها وقرينة، كما سيأيت

 نارر صادور النسابة  )ةون احلالاة األوىنواحلاصل) ان امليباةر لألذهان سن صيغة املفاعلاة احلالاة الناتياة الاس ذكرهاا 
ل على عدم وضع املفاعلاة للمخااركة تاهنا ال  دذلك سن الخهص على الخي  تفسهت تإذا وجدان سوارة على خالف 

نإال إذا  لغااح حااد اساايهجان العمااوم  إذ نسااا ساان عااام إال وقااد خااصت  اال ال ااال كناارة اصيصااا ه  ظهااورا يف العمااوم
) ان اسااايدالله ابملطالعاااة واملسااااترة أعااام سااان كاااون ةالليهماااا علاااى النسااابة و عباااارة أخااار تنياااف  عااادم كنر اااا،  حين اااٍ ت
، أو لناااون أو علااى األعااام سنااه لناااون هي ااة املفاعلاااة ةالااة علااى ذلاااك ،عة ساان صاااهص علااى الخاااي  تفسااه سااراراظ املسااييب

 تخصوص املاةة، ولو املبدأ اخلفي ال ي صار إليه، هي القرينة على ذلك
                                                             

 ت2٨صرح الخاتية ط احلجر ص  ت1ن
 ت131-130وال ضرار، الناصر) سنيب آية هللا العظمى السيد السيسياين ا قم) ص السيد علي السيسياين، قاعدة ال ضرر ت2ن
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 حتقيق معىن املطالعة
 ان اسيخهاةا ابملطالعة يرة عليه) اثنياً:
 املطالعة تفيد املشاركة والطرفينية -أ
ملنفعِااال إى ااتاااه قاااد يقاااال) ان املطالعاااة  فياااد املعاااىن الااا ي ذكااارا املخاااهور وهاااو املخااااركة والنسااابة سااان الفاعااال  -1

أخا  املبادأ وي اة املفاعلاة هاي اتاه  اليعبارالظااهر ان الننياة البالةياة يف  والعن  نوليساح رارةة عان ذلاكت وذلاك ألن
إذ اتاااك عنااادسا  خااا   !تنأتاااه يطالعاااك كماااا اتاااك  طالعاااه ،نياااابواملطاااالوع وهاااو ال وهاااو ااتساااان طرتينيااااظ  اااني املطااااِلع

 النياب أسام وجهك تنل سننما سطاِلع لآلخر! وذلك سبين على  خبيه املعقول ابحملسوست
ل تنأتااه راااري الااريع عِقااواملااراة املفاعلااة رةاام ان الااريع ال  و  تتااالن راااري الااريعن –ساانالظ  –ويوضااله) اتااك  قااول 

 قاسياه  اتاه صادر سناه ا اري يف سقا ال الاريع سنارراظ، وكا لك  قاول تاالن ينااطع السالاب ملقصوةاوالريع جتاريه ولي  
طاارتيين ألتااه كمااا يناااطع الساالاب تااان الساالاب ، تاتااه أو هاا ا انطلااة ساالاب أو ةخاااريعه أو إبزازا ااه أو  علمااه،

 لك يطاااالع النيااااب تنأتاااه وال ياااراة اتاااه يااانطع السااالاب سنااارراظ، تنااا !!يناطلاااه أي ااااظ أي كااال سنهماااا يااانطع ا خااار
 يطالعك كما اتح  طالعهت

ُ  ت ارز وههارنويؤكدا ويّبهنه سعاىن نطلاعت تاتاه لغاةظ ةعاىن  ُم ووال عواني  قاال يف سعجام سقاايي  اللغاة) نطولواعو) الطوااُ  ووالاالو
ٌل وواِحٌد صواِليٌع، يواُدلع عولواى ُهُهاوٍر وو اُاُروٍزت أوص 
ايوط لوع حُ  ت1ن اُرُز ِإلوي اكو  نووِسانو ال بوااِب) اس  ٍن، ِإذوا توظوار تو سواا الواِ ي ياوبا  روأ يو تُاالو

ُمهُ  ، ِإذوا سورو سوه  ٌن توأوط لوعو ووأوص هوصو ا  وط ُلُع، ووروسوى ُتالو ياوُيُها أِلوتاوهو ت سواِن) ُرؤ  ِ روأ ِس ال غوروِضت ِسن ُهت ووطول عوُة اا ِ
 تت2ن

كماا اتاه  ارز النيااب إلياه أو ههار رز إى النيااب أو ههار علياه  النيااب، علاى ها ا، يعاين اتاه  ازياد تقولك) طاالع 
 عليه! أي ههر و رز إى النياب تظهر النياب له و رز إليه!

اداةت ، ووُهاوو ِسانو األوض  أقاول)  ت3نويؤكدا ال د ال ي ذكر لطلع كمعىن له قال يف لسان العرب) نوطلوع عولوي ِهم ) ةوابو
 رتيين، تن ا ضداتتنما  غيب عنهم يغيبون عنك، تهو ط

 داللة املطالعة على تكرر النسبة؛ لقرينية املتعلَّق -ب
ت ممااا الفاعاال تفسااه ووقوعهااا علااى الخااي  سناارراظ ساالنمنا، لناان الداللااة علااى اليعاادة واليناارر ن ناارر النساابة ساان  -2

 ه  في نعلى سا يقي ي ان يقولبدأ اخلال سن هي ة املفاعلة نعلى سا يريد إثبا هت وال سن امل لانطالعت قيسيفاة سن امليعلو 
                                                             

 ت420-419ص 3م  د)1979 -ها 1399ا ن تارس، سعجم سقائي  اللغة، الناصر) ةار الفنر)  ت1ن
 ت420-419ص 3م  د)1979 -ها 1399ا ن تارس، سعجم سقائي  اللغة، الناصر) ةار الفنر)  ت2ن

 ت236ص ٨ روت) د –العرب، الناصر) ةار صاةر ا ن سنظور، لسان  ت3ن
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 ق املطالعة حيث كان ذا اسيداة كاتاح املطالعاة مميادة وكماا عاّبن عناهحسب اليمهيد العام ال ي سهندا تيأسلت تان سيعلو 
حيااث كاتااح النلمااات واألسااطر سيعادةة كاتااح املطالعااة امليعلقااة وااا سيعاادةة  يعاادةها أو  ااانإةاسة االساايطالعت  املنجاد

ة تساابة سيعاادةة ساان الفاعاال علااى القا االا ولاا لك زااد ان امليعلنااق وهااو املطااالوع لااو ا يناان لااه اسيااداة ملااا تأتاااةت املطالعاا
طالعااح نأال  اار  اتااك لااو قلااح  اناان اسيااداة املطالعااة حبساابهالةلناح املطالعااة عليااه ولااو كااان اسيااداةا طااويالظ أو قصااراظ 

طالعااح هاا ا الصاافلة أو هاا ا نولااو قلااح  تلاتٍ النياااب نحجماااظ وصااف ةلن علااى االسيااداة الطوياال حبسااب تالنياااب
ينارر واالسيااداة علاى الملااا ةل عرتااظ،  تطالعااح ااعاالن أو ها ا ا ملاةنولاو قلاح  ،أقاال تأقال ةل علاى اسياداةٍ  تالساطر

ونإةاسااة االساايطالعت الاا ي ذكاارا وإن كااان عقااالظ تااإن كاال حركااة وتعاال تااان ئااا اسيااداةاظ لناان األلفاااظ ا  وضااع ليلااك 
 تاملعاين الدقية الفلسفية

نوطالوع اُح الخوااي  و أوي اطولوع اُح عولوي اِهت )لساان العارب يادل علياه ساا قالاه ال 
بة ،   ا اه، علاى النساات2نتاال ةاللاة تياه ت1ن

أِلخّبِينياااه، ةاياااة األسااار  عارضاااهما رجع اللساااان علياااه لااااملسااييبعة أو  نررهاااا،  ااال لاااو  عاااارض كاااالم اللساااان ساااع املنجاااد 
 سعىن املفاعلة، على ان كالم اللسان سطا ق للوجدانتيف خهور املتال حجية للمنجد حين ٍ  يف سقا ل تييساقطان 

ساالاب إذا ههاار تجااأة شن اتقخااعح الساالب ةتعااة كماااا وياادل عليااه أي اااظ) اتااك  قااول) طلااع القماار ساان  ااني ال
طلاع رأس ا بال كماا  قاول طلاع ا بال واألول  )سن تاو  ا بال، و قاولسن  ينها أو  قول) طلع القمر إذا ههر  درراظ 

 ق وقارائنتلاي  الينارر سسايفاةاظ سان طلاع وطالعاح  ال سان امليعلوا نللقااةم سان  عياد سانالظت ةتعي، والناين  درري سينرر
 املقامت

 أو خلصوص مادة طلع -ج
سنفصال كأتاه سيصل يف سنل ا بل و سلنمنا) لنن قد يقال) ان طلع يعين صعد والصعوة  طبعه  درري سينرر  -3
هي اة كاتاح، قاال  ة، كما ذكرا يف املطالعة، تالينرر سسيفاة سن تف  املاةة ا لياة ال سان ائي اة أيايف سنل الدرد سيصل

عد ساالماظت واملطالعااة ميااح سطالعاة، علااى هاا ا، ألن املطاااِلع يصااعد  فناارا أو ةعلوسا ااه أو صاا) يف املنجاد) نطلااع صااِعد
 ةسيواا أو سن أةىن الصفلة السا قة إى أعلى الصفلة الالحقةت ولنن ال خيفى  ُعد ه ات

 املسافر معىنحتقيق 
 ه يفياااد سعااىن املخااااركة ال اليناارر سااانرة علياااه) أول االيااراةات الساااا قة تااان الظااااهر اتااتااسيخااهاةا ابملسااااتر، واسااا إ

اانُي قاال يف سعجاام سقاايي  اللغااة ن ،ك علااى ذلاك  فساار سااةة ساافرويادلن  ،طارف واحااد صاهص واقعااظ علااى ت السِن نسوافورو
                                                             

 ت237-236ص ٨ روت) د –ا ن سنظور، لسان العرب، الناصر) ةار صاةر  ت1ن

 أي يف هي ة طالعحت ت2ن
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ِ ت ِسااان  ذولِاااكو السوااافوُر، ُمِنااايو  ِااا وِلكو أِلو  ااااِف ووا  واااالو اااٌل وواِحاااٌد يواااُدلع عولواااى ااِلت ِنخو ِخاااُفونو عوااان  ووال فوااااُ  ووالااارواُ  أوص  نو النوااااسو ياون نو
أوسوااااِكِنِهم ت
أقاااول) واملسااااتر ماااي سساااااتراظ،  ناااا  علاااى  فسااار السااافر ابالتنخاااااف، ألتاااه يننخاااف للنااااس أو لسااااائر  ت1ن

املساااترين كمااا يننخاافون لااه أو ألتااه يننخااف للسااما  واألرض والطبيعااة واملناااطق ا دياادة كمااا  ننخااف لااه، عناا  
يننخااف ئاام وال يننخاافون لااه، ومااي  اا لك،  نااا  علااى  فساار الساافر اب ااال ، ألتااه ينجلااي  ا ااال  يف ةارا تاتااه ال

أول تياااه راااري كماااا كماااا رااري الوجهاااان ا خاااران أي ااااظ تيأساال    ،كماااا يبيعاااد وطناااه وأهلااه عناااهوأهلااه  ويبيعااد عااان وطناااه 
 تيد رت ت2نالسا قني ا وا ني

 مناقشة ما اختاره يف معىن ِضرار
ى ضو  ذلك مينن القول ابن الِ رار يفرت  عن ال رر  للاظ اته يعين  نرر صدور املعىن عن كما ان قوله) نوعل

علااى ماارة اتنااه س ااارن ليناارر ةخولااه يف ةار  صاالى هللا عليااه والااه وساالمالفاعاال أو اساايمرارات وواا ا العنايااة أطلااق الناا ن 
 )قد يورة عليه ،وهو  يح القصيد يف املبلث ت3ناالتصاري ةون اسي  انت

سصادر ابب املفاعلاة وال يادل ابب املفاعلاة تقد ال ينون وجهاه اتاه ناملخاركة على يدل إذا ا نِضرارت ان أوالظ) ان 
سصدر اجملرة ال ةرت و عبارة أخر ) اته إمناا  قد ينون وجهه هو اته،  ل تِضرار على املخاركةيدل على املخاركة ل ا ا 

ال  اادل عليااه، لااو ثبااح ان  ماارةوامل ااارة يف ق ااية يصااع القااول ابن املفاعلااة ال  اادل علااى املخاااركة  اادليل ان الِ اارار 
، علياههاو نةام هلاهت ساع اتاه أول الناالم وا يسايدل  واته ساع ذلاك ا يادل علاى املخااركة، الِ رار سصدر ابب املفاعلة

م تعا جملارة وللمفاعلاةت ولا ا ا يادل علاى املخااركةتلنل سن امينن ان  نون سصدر اجملرة نألن ِضرار سصدر لبداهة اته 
 لنا االسيدالل عليه ةا اسيدل  ه  ع ، كالسيد الوالد، سن اته يسيل م الينرار تيد رت

لقاعاادة زةةة املبااىن  اادل علااى زةةة املعااىن تااانضررت يفيااد املباادأ  قااد  نااونةالليااه علااى اليناارر  لنااناثتياااظ) ساالنمنا 
ل علااى املخاااركة  اال  اادل علااى اليناارر تقاالت املفاعلااة ال  ااد وانونِضاارارت يفيااد  نااررا ئاا ا القاعاادة، ال ألتااه سفاعلااة 

وا يناِف  ،ان ةالليه على الينرر أعم سن كوته ألته سقي ى قاعدة زةةة املبىن أو لناون املفاعلاة سعناهاا ها ا واحلاصل)
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين األول لينلصر يف الناينت تيأسلت

س ن  ع ب د  ننقال)  عليه السالمعن أيب عبد هللا  ف ة  ع ل ى و ل ِدِه ِمن  ب  ع ِدِه،  م ا أ ح  ال  س ن  اَّللَّ  اخلِ  ن  ي ا ِإالَّ أ ح  الصَّد ق ة  يف الدُّ
ةِ  ق ِة ي  ق ِضي الدَّي ن  و َي  ل ف  ع ل ى ال ب  ر ك  ن  الصَّد  : ح س   تت10ص 4النايف) دن تتو ق ال 

                                                             

 ٨3ص 3مت   د)1979 -ها 1399ا ن تارس، سعجم سقائي  اللغة، الناصر) ةار الفنر)  ت1ن

 اته لو متن تال خيل ابلقاعدة العاسةت ت2ن
 ت131د علي السيسياين، قاعدة ال ضرر وال ضرار، الناصر) سنيب آية هللا العظمى السيد السيسياين ا قم) صالسي ت3ن


