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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖ77) 

الديقققة، يف أو كثققر بققن األر  ، ألضققمان انققايي علققى  فققاإلطققالا املقققابي  داللققةوحتقيققا احلققال يف بققا سققبا بققن 
 ضمن بطالب:

 عن تنزل القيمة السوقيةو التعويضات األربع: ... 
 ت بنها ثالثة قان املراد ابلتعويض أبور أربعة سباألول: 

بققا  هقق ش اننايققة املتعمققدة ثققا أورث  قصققاً يف بد ققه أو)األول: بققا يققراش الأققرع أو العققر  أو أهققي اًققنة  عوي ققاً عققن 
 .يتعلا به كعقله

 الثاي:  عويض أجرة عالجه.
 .(1)(...الثالث:  عوي ه عما سيخسرش بن عمله يف احلال واملستقبي

 عوي ه عن خسار ه السوقية، فلو صدم سيارة الغري فعطب جا ب بنهقا فههنقا خسقار ن: األوخ: خسقارة  :والرابع
يف املققام فقان وابقا لقيمة السوقية للسيارة )حق  بعقد إصقالحها( اًراب والعطب وأجرة إصالحه. الثا ية: خسارة  نّزل ا
بقا سقيفلفه وإخ بن  قص يف بد قه   عرض لهإضافة إخ با ، فاناي إذا اعتدى على بدير شركة فاهنارت أعصابه بثالً 

اسقهم  ة قنخفض قيمقفا قه كثقرياً بقا  ،بقا سيخسقرش بقن فرصقة عملقه إذ ققد يعقزل بقن الأقركةوإخ بقن أجقور عالجقه ذلك 
 ، فهي اناي ضابن؟ب لك الأركة

 فوارق اإلطالق املقامي عن اإلطالق اللفظي
 املصّب والنطاا واملنأأ. أبور ثالثة: ان اإلطالا املقابي خيتلف عن اإلطالا اللفظي يفالثاين: 

 الفارق يف املصبّ 
يققود املوضققوع، وابققا بصققب فققان بصققب اإلطققالا اللفظققي هققو املوضققوع بل ققاظ قيققودش أو فقققي هققو ق :أبققا يف املصققبّ 

 .(2)املوضوع )قسيم بوضوع احلفم وبديله( قسائماإلطالا املقابي فهو 
                                                             

 .بتصر  (375) الدرس (1)
( ) وضيح ذلك: ان املوخ اذا قال لعبدش )اكرم العامل( فهنا يتمسك ابالطقالا 59وقد ذكران يف بباحث االجتهاد والتقليد الدرس ) (2)

وان اللفظي لنفي وجود قيود ملوضوع ه ا احلفم وا ه ال فرا بني كون العامل بتقيا أم ال؟ شاعرا كان أم ال؟ كا با كان أم ال؟ وهف ا، 
 احلفم شابي لفي ه ش األفراد. 
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 الفارق يف النطاق
وابققا يف النطققاا: فققان اإلطققالا اللفظققي يفيققد سققعة بوضقققوع احلفققم أي ا صققبابه علققى الفلققي الطبيعققي  فسققه علقققى 

علقى حصقة خاصقة بنقه فققا، ابقا اإلطقالا املققابي  بنصقباً  احلفقم حينذق    والتقييقد اللفظقي يفيقد ضقيقه إذ يفقون ،سعته
 وعدبه فال يفيد سعة بوضوع احلفم وال ضيقه أل ه أجنيب عنه إذ يراد به إثبات احلفم ملوضوع آخر أو عدبه.

 الفارق يف املنشأ
أ وبنأققق ،فيفقققون للفققق  الظهقققوروابقققا يف املنأقققأ: فقققان بنأقققأ اإلطقققالا اللفظقققي كقققون املقققتفلم يف بققققام البيقققان ابللفققق  

فيفقققون للمققققام  الظهققور يف اإلطقققالا املققققابي كو قققه يف بققققام البيقققان بغقققريش: بقققن سقققفوت أو داللقققة أبقققر بقققا علقققى احلصقققر
إلطقققالا لففققال اإلطالققققني يعتمققد علققى املقدبقققة األوخ بققن بققققدبات احلفمققة لفققن الفقققرا ان املقدبققة األوخ  الظهققور،

هققي يف اإلطققالا املقققابي ان يفققون يف بقققام البيققان بسققفو ه اللفظققي هققي ان يفققون املققوخ يف بقققام البيققان  قق ا اللفقق ، و 
عن ذكر احلفم لغري بوضوعه أو بتصرحيه اب ه يف بقام بيان كافة بوضوعات أحفابه )فهي هقو حينذق   إطقالا بققابي 

  عر ( (1)بستند للف ؟  دبر عمومأو 
ِبَكفِّوِو اْلُيْموَ  َفّفوًا  فََأَخو َ  صول    عليوو والوو وسولمَأََل َأْحِكي َلُكْم ُوُضوَء َرُسووِل اهِِ )) عليه السالمفمثاًل قوله 

َخوَ  بِيَوِدِه اْلُيْموَ  َفّفوًا ِموْن َمواٍء ِمْن َماٍء فَوَغَسَل ِبِو َوْجَهُو ُُثِ َأَخَ  بَِيِدِه اْلُيْسَرى َفّفًا ِمْن َماٍء فَوَغَسَل ِبِو يَوَدُه اْلُيْموَ  ُُثِ أَ 
 .(2)((ْيِو رَْأَسُو َورِْجَلْيوِ فَوَغَسَل ِبِو َيَدُه اْلُيْسَرى ُُثِ َمَسَح ِبَفْضِل َيدَ 

                                                                                                                                                                                                                                  

اذن االطالا اللفظي يُتمسك به لنفي القيود احملتملة يف بوضوع احلفم وهو العامل، لفن اذا قال: )اكرم العقامل( فهقي ينفقي ذلقك وجقوب 
فهقي )اكقرم العقامل( االكرام عن املوضوعات األخرى بثي اكرام االب، اكرام البقال)مبا هقو بققال ال بل قاظ علمقه( أو اكقرام الصقديا، 

 عين ال  فرم اابك، ال  فرم البقال، ال  فرم صديقك، فهنا بوطن قاعدة )اثبات الأيء ال ينفي با عداش( فاثبات احلفم ملوضوع ال 
 ينفي ثبوت حفم اخر ملوضوعه، فه ش القاعدة االبتدائية . 

االطالا املقابي ديفن ان  نفي ثبوت احلفم لسائر املوضوعات،  ولفن )االطالا املقابي( لو مّت فا ه حاكم على ه ش القاعدة، اذ بنكة
فاذا ققال الأقارع)األكي والأقرب وانمقاع بفطقرات للصقائم( فمقوطن االطقالا اللفظقي قيقود االكقي أي: سقواء أكقان االكقي قلقيال أم  

اس بثاًل، لإلفطار، فعندبا يقول الأارع كثريا فا ه بفطر، لفن االطالا املقابي بوطنه  في بوضوعية القسيم الرابع ال ي امسه االرمت
)أألكي والأرب وانماع بفطرات للصائم( فالقاعدة األولية  قت ي ان اللقب ال بفهوم لقه وان اثبقات الأقيء ال ينفقي بقا عقداش أي 

ة، اال بنكققة ال ينفققي كققون بققا عققداش بفطققراً اي ققاً، وال ينفققي ان يفققون التققدخني بفطققرا اي ققا أو اي شققيء اخققر بققن  ققتمالت املفطريقق
 أالطقالا املقققابي لقو مّت، فققأن ذكقر الأققارع ةق ش الثالثققة أو العأققرة ينفقي بوضققوعية القسقيم احلققادي عأقر عققن كو قه بأققموال لل فققم(

 بتصر .
 الختال  األلفاظ املعّنة عن ذلك. (1)
 .24ص 3طهران، ج –ثقة اإلسالبي الفليين، الفايف، دار الفتب اإلسالبية  (2)
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لفرا الثالث يف املنأقأ: فمنأقأ االطقالا اللفظقي هقو بققدبات احلفمقة ا) :وقد ذكران يف بباحث االجتهاد والتقليد
وبنها كون املوخ يف بقام بيان متام با له بدخلية يف املوضقوع بقن القيقود. لفقن بنأقأ االطقالا املققابي لقيه هق ا ال قه 

 ا املوضوع وقيودش بي بنأأش احُد ابرين: ال يت دث عن ه 
فقان د لقك بفطقرات الصقائم وهقي كق ا وكق ا وهفق ا( عقدّ  أُ ن )اآل ابا  صريح املقوخ ن قه يف بققام احلصقر كمقا لقو ققال

دلقياًل علقى  فقي كقون القسقيم احلقادي عقدم ذكقرش هريهقا يفقون فا قه يف بققام حصقر بوضقوعات هق ا احلفقم  ظاهر ذلك
 .  أي بفطراً() عأر بوضوعا لل فم

او يفققون )وهنققا  قطققة االفققىلاا( املققوخ يف بقققام بيققان كققي بوضققوعات احفابققه) لفنققه هنققاك كققان يف بقققام بيققان كققي 
 قيود بوضوع حفمه( فاذا كان يف ه ا املقام وذكر مخسة بوضوعات بثاًل  فى ذلك كون السادس بوضوعا. 

 اعدة وسرية العقالء جارية عليه.على الق م وعلى ه ا فان االطالا املقابي اطالا عقالئي 
عنقققدبا  أقققك يف جزئيققة او شقققرطية قصقققد االبقققر او قصققد الوجقققه والتمييقققز ، فققاذا شقققففنا يف ذلقققك فهقققي  :ويف املقققام

 ستطيع هنا ان  تمسك ابالطالا اللفظي الدلة االجزاء والأرائا. وانواب: كال، الن ادلة االجقزاء  ققول ان )الركقوع 
بع اً وع ام  -بثاًل  –كان أستقبال شرط( واالطالا اللفظي يقول ان الركوع جزء سواء ( )االالسجود جزءجزء( )

فبنكة االطالا اللفظي  نفي وجود شروط اضافية يف الركوع، لفن هي قوله الركوع  ،هو االعمبه بال خ وع، فاملأبور 
 ؟ او شرطية بوضوع اخر اجنيب او ال جزء او االستقبال شرط ينفي جزئية

الوجقه وهق ا هقو ال ينتفقي ابالطقالا اللفظقي ايقا ينتفقي ابالطقالا املققابي الن الأقارع كقان يف بققام )ا قه اب: وانو 
 الثاي( بيان كي اجزاء ه ا املركب ومل ي كر ه ا كجزء فاالطالا املقابي يقت ي  فيه. 

 شرطا يف ه ا املركب عن هريش؟ ز با له دخي جزءا او بيان اخر: الصالة باهية خمىلعة للأارع، فمن اين  عر  وييّ 
اال عأقرة اجقزاء،  يبقنيعلى الأارع ان يبينها وحيث ا قه مل  فان ،ناص اال عن ان أنخ ها بن الأارعوانواب: ال ب

 فدل ذلك على  في با عداها. 
بقتالء اذ وبب ث االطالا املقابي انفع يف عابة الب وث الفقهية واالصقولية والروائيقة الن االطقالا املققابي كثقري اال

 .(1) في قسائم املوضوع(على يستعان به 
 اإلطالق املقامي للدليل الواحد أو جملموع األدلة

ان اإلطققالا املقققابي علققى قسققمني: فتققارة يسققتند إخ اإلطققالا املقققابي للققدليي الواحققد، وأخققرى يسققتند إخ الثالوو : 
 اإلطالا املقابي جملموع األدلة.
                                                             

 .بتصر  - (59جتهاد والتقليد الدرس )بباحث اال (1)
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بققن األبقور الثالثققة ويف املققام فا قه قققد يسقتند إخ أدلققة ثبقوت الديققة وإطالقهقا املقققابي لنفقي ثبققوت ضقمان أبققر آخقر )
ا نقا فتأقنا يف  مقوع األدلقة والفلمقات القواردة عقن أي إخ األخرى: أجقرة العقالج و...( وققد يسقتند إخ  مقوع األدلقة 

 ر بن الدية يف انناايت.فلم جند دلياًل دّل على ثبوت األكث عليهم السالماملعصوبني 
ابا األول: فريد عليقه: ان أدلقة إثبقات الديقة أو األر  ال  نفقي بقا عقداها إذ هقي بقن بفهقوم اللققب وإثبقات الأقيء 

 ال املتفلم ا ه كان يف بقام حصر كي جهات ال مان، ولو كان لورد عليه با سيأي.حلال ينفي با عداش وال ظهور 
وقولقه  دلقة السقابقة )ال ضقرر بنقاء علقى اهنقا بنأقذة لل فقم، وقاعقدة ان السقبب ضقابنوابا الثاي: ففيقه: ان ضقم األ

 فيققد ضققمان هقق ش األبققور  (2)((َوُحْرَمووُة َمالِووِو َفُمْرَمووِة َدِموووِ )) عليققه السققالموقولققه  (1)(َوَجووزاُء َسوويَِّ ٍة َسوويَِّ ٌة ِمثْوُلهووا)  عققاخ
قية( فالعمققدة املناقأققة يف هقق ش األدلققة فاهنققا إن الثالثققة أي ققاً )أجققرة العققالج، خسققارة فرصققة عملققه، خسققارة القيمققة السققو 

ذلك اإلطقالا املققابي الثقاي بقي واألول، وإن كا قت داللتهقا  بقة كا قت حاكمقة علقى اإلطالققني املققابيني   وقأت متّ 
 ،داً عليقه علقى األول أو  فوبقاً و )للدليي  فسه ولفي األدلقة( بقي مل ينعققد إطقالا بققابي حينذق   علقى الثقاي وكقان بقور 

 فتأبي.
ويوضقق ه أكثققر ان العمققوم بققي احلصققر اللفظققي الظققاهر، يرفققع اليققد عنققه بنكققة ورود دليققي آخققر، فمققا ابلققك ابإلطققالا 

ََل َيُضوورا الِصوواِ َم َمووا َصووَنَع َِْ ا اْجتَونَووَب َأرْبَووَع ))قققال:  عليققه السققالماملقققابي األضققعف حققااًل؟ أال  ققرى ان اإلبققام البققاقر 
ويققال اب قه حصقر ه يرفقع اليقد عقن صقراحته يف احلصقر وا ق (3)((النَِّساَء َواَِلْرِتَاَس يف اْلَمواءِ ِخَصاٍل: الطَِعاَم َوالِشَراَب وَ 

 :َأِوُُلَوا :َوَأِما ُحُدوُد الِصْوِم فََأرْبَوَعوُة ُحوُدودٍ ))يف  عليه السالمبنكة بعض األحاديث األخرى كقول اإلبام علي  ،إضايف
ووووداً  اْجِتنَوووواُب اْلَقوووويْ  :َوالثِالِوووو ُ  ،اْجِتنَوووواُب النَِّكووووا ِ  :َوالثِوووواين  ،اْجِتنَوووواُب اأْلَْفووووِل َوالشاووووْربِ  اْجِتنَوووواُب  :َوالرِابِووووعُ  ،ِء ُمتَوَعمِّ

 وللب ث صلة إبذن هللا  عاخ. (4)((اَِلْغِتَماِس يف اْلَماِء َوَما يَوِتِصُل ِِبَا َوَما ََيِْري ََمَْراَىا َوالساَنُن ُفلاَها
 ينوصل    عل  دمحم وآلو الطاىر 

 صل    عليو والو وسلمَجاَء َأْعَراِبٌّ ََِْل الِنِبِّ ))قال:  عليه السالمعن بعتب بوخ أيب عبد هللا عنه عن أبيه 
ُِْْلصًا ِِبَا، فَوَقاَل: ََي َرُسوَل اهِِ َىْل ِلْلَجِنِة ِمْن ََثٍَن؟ قَاَل: نَوَعْم، قَاَل: َما ََثَنُوَها؟ قَاَل: ََل َِْلَو َِِْل اهُِ   يَوُقوُُلَا اْلَعْبُد 

ي  َوِِْن ُحِب َأْىِل اَل: َوَما ِْْخاَلُصَها؟ قَاَل: اْلَعَمُل ِبَا بُِعْثُت ِبِو يف َحقِِّو َوُحبا َأْىِل بَوْيِِت. قَاَل: َفَداَك َأِب َوُأمِّ قَ 
                                                             

 .44سورة الأورى: آية  (1)
 .359ص 2طهران، ج –ثقة اإلسالم الفليين، الفايف، دار الفتب اإلسالبية  (2)
 .147ص 2هق، ج1413قم،  –الأيخ الصدوا، بن ال حي رش الفقيه، بؤسسة النأر اإلسالبي  (3)
 .32ص 14هق، ج1449قم،  –ة، بؤسسة آل البيت دمحم بن احلسن احلر العابلي، وسائي الأيع (4)



 (7ٕٓ)هٓٗٗٔ/ رجب  9األحد  .........................................................املكاسب )البيع: املعاطاة(..
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 (.583األبايل للطوسي: ص) (( اْلبَوْيِت َلِمْن َحقَِّها؟ قَاَل: ِِْن ُحبِوُهْم أَلَْعَظُم َحقَِّها


