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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيتني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖ78) 

 هتاقوّ االعرتاض ابن الرادع عن سرية الناس جيب ان يكون بِ 
وقددد بدداب عددن األسلددة السدداة ة، ابن سدد ة ادلعلددرعة   ألكددن علددى ضددمان األ أددر اددن الديددة أو االرش أ  ا ددا   ألكددن علددى ضددمان 

اخنفداض ال يمدة السدوقية أو خسدارألو  رمدة عملدو، وادا    در ادن علدى ضدمان أو  حد  لدو  ا دك أ أدر ادن الديدة، اجلاين ألجرة الطتيب
ا انلد ة للمكدم وادن حرادة االددو  مرادة سادو ول ىدا  حد  لدو قدك يف  ظدر الف يدو  ا دا ال ألكفددي األسلدة مادن ال ضدرر ةنداى علدى  و د

 لضمان الأالثة حمكمًا. النايفراسعاً عن ىذه الس ة،  يكون اإلطالق ادل ااي 
 وإال كان سكوته أو ردعه الضعيف نقضاً للغرض

وجب ان يكون الدليل الراسع ة وة ادلرسوع أ  ان ال دوة ككدان  ثيد   ألوضيمو: ا و إ ا اسع رت س ة الع الى أو ادلعلرعة على أار  
يصلح  وعًا للراسعية عن الس ة،  مدا ددد  لدل جليداً يف ال يداس حيد  ان الدروادت الراسعدة  أد ة واضدمة مدرةة  صدلمك للدرسع عدن 

 الوضدو،، علددى األقددل يف  ظددر عاادة الف هدداى علددى اددر   إ  األسلددة الدق سدد ناىا   ألكددن اددن ؛سد مم ادلسددع رة علددى ال يدداس، اادا ادل ددام  ددال
أو لد  مادة لدديهم  د طالق   1مثي  ألصلح للرسع عن أللدل السد ة وةعتدارة أخدرن: ان األسلدة اادا  ا دك ةدذواما خا يدة علديهم ،العاريخ

لد  واضدمة  ا ك   أو  م ةنظرىمللمك  ون ال ضرر انلأً  ان اتناىم  يها ل  اا   ر م عدم  ان أأللف اال الغ   ان لو ضااناً أو  
 . َوَجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْ ُلهام د   2مالداللة على ادلدعى

واحلامل: ان اللاىد على ان الراسع   يكن ة وة ادلرسوع عنو مادلدعى  إطتاق الف هاى على عدم ضمان الأالثة، اع جدردن السد ة 
 ةعضهم على األقل ابلضمان. على عدم ضما ا، ولو  ان الراسع ابدلسعون أل  

ةعتدارة أخددرن: ا ددو ال يكفددي ادلددوة للمما ظددة علددى ألراضددو ادللالاددة ان ي دديم سلددياًل أو سليلددني عددن الددرسع عددن السدد  ادلسددع رة ادداسام ال 
سد ة علددى عدددم  عددم إقااعددو أسلددة وا يدة اددع جددردن ال ،بدداا وا يددني طحاطددة الف هداى،  ظددردً علددى األقدل، ةوجددوس أسلددة مادة علددى الددرسع

 الضمان، إلراى ابجلهل لو  ان حكم اللارع الضمان.
 مستندان لتمامية اإلطالق املقامي

ا إة  الاددو اددع إضددا ة موالعم يدد : ان اإلطددالق ادل ددااي  كددن ان يفسددر كحددد وجهددني   راددا ات دد  العراقددي، و سددعند يف أمددله
 ألوضيمات لو  ن ول:

 .غرضالوجو األول: ان يسعند إة ةرىان ال
 .ان يسعند إة ظاىر حال ادلعكلم :والوجو الأاين

 اإلطالق املستند إىل برهان الغرض -ٔ
ألكليفيدة ع األحكدام ادن   ن  ان اسعند اإلطالق ادل ااي ىو الوجو األول ملالوم حما ظة ادلوة على ألراضدو ادللالادة الدق ألجلهدا  در  

 أاران:    ا و يلرتط يف قااية اإلطالق ادل ااي حين ذ  ووضعية
 ويشرتط فيه: غفلة النوع وبناؤهم العملي على العدم

 األول: ان يكون النوع مما يغفل عاسة عن  لل احلكم.
                                                             

 ىذا ةعيد ألن األسلة الذ    رانىا، اوجوسة يف أاهات  عب احلدي .أ  ل  واملة ذلم، و   1م
 وىو ضمان الأالثة.  2م
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 الأاين: ان يكون ةناؤىم على إجراى الرباىة سون االحعياط.
ادل دااي موسدكوت اللدارع  ان النوع لو  دا وا العفعدني إليدو عداسة و دان ةنداؤىم علدى االحعيداط  يدو، دلدا مدح االسدعناس إة اإلطدالق 

عنددو  لنفددي وجوةددو أو حراعددو  ا ددو إ ا  ددان ةندداؤىم علددى اإلأليددان ةددو ميف حمعمددل الوجددوب  وعلددى ضنتددو ميف حمعمددل احلراددة   ددان لددرض 
دد ددل ذلددم إباة دداللددارع يكددون اعم  دداً وإن   يوم  سلددياًل علددى عدددم الوجددوب وال سددكوألو عددن  اإلبددابو  ددال يكددون سددكوألو عددن و أو حتر  

 أو اجلالئيدة أو اللدرطية أو  دتهها، سلياًل على عدم احلراة، إ  ااسام انطل  ساللة اإلطالق ادل ااي على  في الوجدوب أو احلرادة عمرميال
حد  ادع سدكوألو أل دو حامدل ىو ا و يلالم ان عداو العفريط ابلغرض،  ا دو ال يلدالم ادع ةنداى  دوع النداس علدى االحعيداط العفدريط ةغرضدو 

 عن العصريح ابألار أو النهي.
 مسائل تطبيقية:

 ، والتاقي  طرحو عليكم قرينًا:حولو األعالمأوذلا اا جرن ث   كسائلولنمأل لذلل 
 نفي قصد الوجه والتمييز ابإلطالق املقامي

، ومالة الليدل السدعمتاهبا الظهر لوجوهبا مالةاأاًل قصد الوجو وقصد العمييال، وادلراس ابألول ان ي صد ان يصلي املسألة األوىل: 
ذلل قصددد  دد ددالوجوب والندددب اددا وجددو احلكددم  هددل بددب قصددداا أم يكفددي قصددد اطلدد  األاددر ميف مددالة الظهددر ومددالة الليددل   و 

 .اآلن  ان ي صد ان ىذه الظهر أو ىذه ىي العصر أو يكفي ان ي صد األار ادلعوجو إليو إمجاالً  هل بب العمييال 
ا يف مدمة الصدالة ماألعدالم علدى  فيهمدا ابإلطدالق ادل دااي: وا دو حيد    يدرس  در ادن اللدارع اب درتاطهالعديد ادن ل وقد اسعد

أ  عددم  –ا وحي   ان الناس يغفلدون عنهمدا عداسة ملدو   ينتدو اللدارع  و دان ةنداؤىم عمداًل علدى الدرباىة ماللارع عنه سككوحي  
عددم   سدكوألولصدمة الصدالة لددن اللدارع و  ينتدو عليدو للدالم اندو ألفويدك لرضدو  يكلدف ادن   لو  ان  رطاً  ،اإلأليان هبما لو   ينتهوا

  و ما  رطًا.
 نفي حرمة املشي يف األراضي الكبار، ابإلطالق املقامي

يهددا ادلملو ددة للغدد ،  ددان سدد ة الندداس جددرت علددى ادللددي   ،ادللددي يف األراضددي الكتددار جددداً ادلعرتضددة طريدد  الندداس املس  ألة الثاني  ة:
اَل َيَِ ل  َم اُ  ممملصعوةة االلعفاف حوذلا   هل يكلف سكوت اللارع عن العصريح ابحلراة عن جواز  لل و و و اسدعأ  ادن عمدوم 

 اسدعناساً إة ان عموادات النهدي عدن العصدرف يف ادال الغد  لد   ا يدة للراسعيدة عدن ىدذه السد ة  1م  اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإالا ِبِطيَبِة نَ ْفٍس ِمْنهُ 
ادلسع رة  وان ر ين اإلطدالق ادل دااي مادان: لفلدة عاادة النداس عدن احلرادة ادع ةندائهم العملدي علدى الدرباىة مأ  االقعمدام وادللدي ولدي  

 الرباىة ةعنوا ا .ادلراس 
 الرجل نفسه حىت دون إنزا  حرمة مداعبة

ام قطعدًا،  هدل يصدح ال دول  دواز ادلالعتدة سون اإلانداى : االعتة الرجل  فسو ةدون حد االاناى،  ا دو ادع اإلانداى حدر املسألة الثالثة
اسددعناساً إة اإلطددالق ادل ددااي وا ددو   يددرس اددن اللددارع  ددر  يددو ابخلصددوص موإن أاكددن االسددعناس إة عمواددات   وان الندداس يغفلددون عددن 

ل  واددع  لددل   يصددر، اللددارع علددى الددرباىة مأ  علددى  عددل  لدد –أ   أدد  اددنهم  –حراعددو عدداسة أو يهملددون أو يعسدداحمون وان ةنددائهم 
أم ال  وللتمد  مدلة ط ن هللا  ،يكون كسعون قوة س ة الكأد ين، يف الراسعيدة عنهدا،  يكلدف اندو جدواز  لدلان ةراسع واضح يكفي 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين         ألعاة.
نْ َيا الد َعاُء ُمخ  اْلِعَباَدِة َوَما ِمْن ُمْؤمِ مم :ملى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا  َل َلُه يف الد  ٍن َيْدُعو اَّللاَ ِإالا اْسَتَجاَب َلُه ِإماا َأْن يُ َعجِّ

َر َعْنُه ِمْن ُذُنوِبِه ِبَقْدِر َما َدَعا َما ََلْ َيدُْع ِبَْأثٍَ  َل َلُه يف اْْلِخَرِة َوِإماا َأْن ُيَكفِّ   .04عدة الداعي: صم     َأْو يُ َؤجِّ
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