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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (66) 

 الفرق بين التبادر اإلطالقي واالنسباق اإلطالقي
اناارة  احلااّقيناارة الوضال لوان بفاار  ان البباارر أيان كالمها ياً وقد يوون إطالقياً، واحلاقّ  نن الببارر واالسسبا  قد يوون حاقّ ان كاّل ثم 

 .(1)نارة على األعم نن الوضل والنقلأالوضل بنفسه انا االسسبا  احلاقي فهو 
واالسساابا  االطالقااي  ،والببااارر االطالقااي ،  لبيااان حااال البباااررهاانين، باال املهاام البعاار حااال وعلااى أف فااال يهمنااا اعن البعاار  لبيااان 

 فنقول:
 االنسباق اإلطالقي

االسساابا  االطالقااي فاا ار بااه سفااب نااا ياارار باالسصااراه، أو لنصااطلل عليااه باانلا ننعاااً لبااداخل األقسااام األربعااة، وهااو ناان عالئاام  ماااأ
ره عنااه كمااا عاان املنصااره إليااهن أال  اار  إسصااراه ر للمجاااع عاان املنص اااحلقيقااة يف الطااره اعخاار أف يف احلصااة املنصااره عنهااا فهااو طااار 

إذ الفقاه يف اللةاة الفهام وإرارة الفقهااء خاصاة نناه  إىل العلماء بالفقه نل اسه حقيقة يف الفقيه باألصول أو البفس  أو الوالم ( نثالً الفقهاء)
 اصطالح.

 اساه اسصاره إىل حصاة خاصاة نان املوضاوع لاه لوثارة االسابعمال ألعم إاّل وعلى أف فاسه لو قيل ننصره إىل كنا رل على اسه نوضوع ل
 .وحينئٍن فان أوجب اسب اللفظ باملعىن كان نسبقراً وإال فبدوف أو لوثرة الوجور أو ملناسبات احلوم واملوضوع وشبه ذلا

 التبادر
ة فيما  بارر ننه، ولانا أرجال بعاصح صالة السالب إلياه الببنائاه ر إليه كما هو عالنة احلقيقالببارر فاسه نن عالئم اجملاع يف غ  املببار   أما

 عليه وإن كان خاله الظاهر املنصور.
 التبادر اإلطالقي

الببارر االطالقي: فاسه أجنيب عن احلقيقة واجملااع أف عان الداللاة علاى احادمها فاساه هاا هاو هاو أعام ننهماا، إال لاو رل، بوجاٍه، علاى  ماأ
 .ك خروج عن حمل الوالموذا عدم وجور  بارر حاقي

اا  ،يق أحياساااً أخاار  أف اسااه قااد يببااارر نااا هااو أوساال ناان املوضااوع لااه وقااد يببااارر نااا هااو أضاايق ننااهل أحياساااً ون  ااوالببااارر االطالقااي نوس 
ت احلوماة كماا نان نقادنا ءمل يوان اناارة احلقيقاة، واملارار نان الناشاإل نان االطاال : اناا الن او  وحيث كان ساشئاً نن االطال  ال نن احلا ّ 

 .(2)الثاين وجههوانا الن وء نن ِصره االسبعمال النف هو املرار نن االطال  يف  املطلق،يف 
 شواهد فقهية وأدلة

 كفيل ببوضيل املرار بل وبرهنة احلاجة إىل البفريق بني البباررين:  يف ال واهد الفقهية البالية والتدبر
 الوقف

ملنافل نببارر نن الوقف  بارراً حاقيااً أو  باارراً إطالقيااًا فاان كاان األول كاان اسابعمال الوقاف ا رون)الوقف( فهل ان وقف األعيان  -أ

                                                           

 فبأنل (1)
 إذ: أطلق عليه أف اسبعمل فيه. (2)
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واملارار ، فقاد يقاال اساه  باارر إطالقاي (1)فب امله ويصال أو الثاين فلقيقاةفال   مله األرلة وال يصل وقفها، يف وقف سوىن الدار نثالً جماعاً 
باال الطبااا  الفقهاااء يف كافااة اساابعماالعم علااى اساابعمال الوقااف يف وقااف  األعيااانالوقااف علااى وقااف إطااال   بااه الوجااه الثاااين أف اسااه لوثاارة

نان الوقاف ساشاإل نان ااعناا ننان قاراءة الرساالة العملياة أو الببصارة ناثالً نان األعاالم ان الوقاف هاو وقاف  األعياناألعيان فلعل  بارر وقف 
روايااات الوقااف شااانلة  –عليااه  –الثاااين فااال يوااون حجااة علااى الوضاال فبوااون بنلااو   األعيااان ال املنااافل فيوااون الببااارر ساشاائاً ناان االطااال 

ة حا  لعلاه كاار ان يواون للم اهور شاهرة عظيما اناا فباو  فاساه فاالف  السايد الوالاد صاناعياً آكماا ار ا  كأن يقف سوىن الدار  لوقف املنافل
 .إمجاعياً 

لبلدياد كوساه حجاة علاى الوضال  ي أو االطالقيحصل، اسه نن قسم احلاقّ  أّرعي أو حتقيق ان الببارر يف كل نورر ننوعلى أف فال بد 
 أو ال.

 الفرسخ
فان املببارر نناه هاو الادقي علاى ناا ذهاب إلياه امل اهور الانف كاار ان يواون إمجاعيااً فلاو سقا  قطل املسافة  نبلث )الفرسخ( يف -ب

يااً ، فقاد يقاال ان هانا البباارر إطالقاي ولايب حاقّ وال يقصار صاال ه وعلياه الصاوم مللي نا  مل يوان نساافراً أو أقل كعر  أصبل هقدار عنه 
ي كاي كوام هاا حوام باه امل اهور فاال باد نان إحاراع اساه حااقّ  (2)العرفياةافة املسااحمية ه نوضاوع للمسااللفظ بل حاقّا واسه ال يسبفار نن حا ّ 

سفااب ياارون املوضااوع بنا ااه، يف اهناام فأجيااب باسااه لاايب  ساااحماً باال  ،ي وان  سااانل العااره يف املوضااوعات بااا ال  بااىن عليااه ال ااريعةاسااه حاااقّ 
 . فبأنلقد وضل لألعم نن الدقيوضعه، 

 البيع
أو إطالقاااي فيواااون بيااال املناااافل حقيقاااة  اي فةااا   يواااون جمااااعاً فهااال  باااارر بيااال األعياااان نناااه حااااقّ  ،ل( وهاااو ناااورر الواااالموننهاااا )البيااا -ج

 .أحل اهلل البيعفب مله األرلة كا
 :ان البدبر يف بعص ال واهد العرفية أي اًن كفيل باألنرين السابقني كما

 الخادم
ي أو إطالقايا أف هال  باارر خصاو  أو اجلاانعي أو إناام اجلماعاة أو املرجال، نناه حااقّ  فهل  بارر غ  االسباذ احلاوعوف م()الخاد   -أ

إطااال  ادااارم علااى  لوثاارةأو هااو إطالقااي أف  اي فيوااون إطالقااه علااى االسااباذ جماااعاً هنيااة ال خدنااة علميااة أو روحيااة حاااقّ ناان يقاادم خدنااة نِ 
 .ال رعو  االسصراه فاهنا أنر الحق حباجة إىل رليل لو ثبت األصللو  ادارم املهين فليب جماعاً فلو قال أكرم اددم مشله حقيقة

قاارراً علاى البيطاي   (4)ذكياً  (3)فهل  بارر ال اعر أف ذو ال عور ننه، حاقي أو إطالقيا فمثالً لو صنعوا رجالً آلياً  ط()المخط   -ب
ليت  قور املعارك امليداسية و دبّر املناعل يف غ اون سانني، سبوون الروبو ات هي ا، بل لدفل اللصو  أو لة  ذلا، كما صنعوا ذلا بالفعل

ي   حااااقّ ال اااعور نااان امليط ااا ذفا فاااان قيااال ان  باااارر ال ااااعر أف وهااال هاااو علاااى كاااو احلقيقاااة أو اجملااااع   علياااهفهااال يصااال إطاااال  امليط ااا
كاان   ،وإطالقاه علاى ال ااعر رونااً  (5)ساابقاً    ال ااعرفإطالقه على الروبوت جماع ولو قيل اسه إطالقي أف ساشإل نان عادم وجاور غا  امليط ا

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين              عليه حقيقياً. وللبلث صلة. هإطالق
                                                           

 لو مل سقل باالسصراه. (1)
 أف ملا قارب ادمب كيلون ات والنصف أو الثالثة أنيال. (2)
 .الروبوت (3)
 والوالم يف إطالقه عليه، كنلا! (4)
 يف األعننة السابقة. (5)


