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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
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(398) 
 موضوع بنحو الالبشرط والبشرط ال معا  : العام تتمة

لكن هذا كله مبين  علينى أا العينام موضينوع للعمينوم ال بنينرل عينن النينمول للكينذ  اتينه الينذس عممينه مينه اسينمعماله يف الينبع  الالبنينر ي، )سبق 
  1)مينه مينه ألينر .ينرلأ  مأمينذ أما لو قيذ بأته موضوع للعموم بنرل النمول  اتينه ال عممينه مينه الينبع  ال بنينرل، إال أا عيناب بينأا الالبنينرل عم

 وتضير:
 أ 3)أس بالنسبة للواحد حىت الثالثة بنحو البنرل .يء بالنسبة للثالثة  2)إا العام موضوع

مر بينينة مينينن مرا ينينل المينينه  ينينين)العلماء  لينيناة  علينينى الثالثينينة كينينذ وبنحينينو الالبنينينرل بالنسينينبة لسينينائر مرا ينينل المينينهة ونلينينص لبداهينينة أتينينه يصينيند  علينينى  
 ةوا الكذأاليت هي  مر بة من مرا ل المه أس  ما ال هناية، ولو كاا موضوعاً بنرل االسمغرا  لكا ة األ راة ملا لد  على  واألربعة واخلمسة إىل

 فرق الجمع المحلى عن مراتب األعداد
بنينرل االجمميناع  اهنينا ويوضحه الفر  الوجداين والربهاين بني األعداة كالعنرة وبني العام كينين)العلماء   ين ا العنينرة حيينع وضينعا لكحيناة كلهينا 

 عكس )العلماء   اته يصد  على الثالثة واألربعة وهكذاأ ،ال  صد  على المسعة أو الثماتية
عكينس العنينرة  قدما  احلكمة أو بالوضينه مبأا العلماء مفهوم قابذ للصد  على القليذ من األ راة والكثري مث يعرضه العموم )أما والحاصل: 

 ابذ للصد  على القليذ والكثريأمفهومها غري ق مثاًل  اا تفس
خينذ بنحينو الالبنينرل اجممينه مينه اإخينر وإا أخينذ بنينرل وبعبارة أخرى: ههنا ةال وهو العلماء وهنالينص ميندلول وهينو أ ينراة العلميناء وكينذ منهمينا أ  

 إال أا عاب بأا الصد  واالجمماع أعم من احلقيقةأ  مأمذ ،إن الالبنرل عممه مه ألر .رل ة.يء
 قاد اإلرادتين يستلزم اللغوية وعدم لزوم االنبعاثإشكال: عدم انع

أا القول بعدم اتعقاة اإلراة ني الدية واالسمعمالية يسملزم أواًل لغويينة ليندور مثينذ هينذا العينام وثاتييناً: عيندم   4)وقد يورة على القول الثاين السابق
ال يوجيند أتينه  إراةة جديينة للمينوىل  ينذا العينام بينذ وال اسينمعمالية أس إن ال ةةاالتبعينا  عنينه وعيندم لينزوم الفحينا عينن املاصصينا  املنفصينلة ا ممل ينلزوم 

 ؟أأس .يء ينبعع أو ينزجر عنحىت الظهور  
 حاًل وتقضاً:وميكن الواب عن نلص 

 دون الحّد وبالجملة ،الجواب حال : اإلرادتان موجودتان على األول وفي الجملة
ختصيصها مبنفصال  وإا قلنا بعدم اتعقيناة اإلراة ينني علينى  بينق العمينوم، لكينن نلينص كمينا  ألا العموما  اليت جرى ةأب املوىل على  ةأما حالً 

وجينوة حكينم للنينينارع بوجينوب إكينرام العلمينيناء يف الملينة لكنينينه  اهينو ايناهر بالمينيندبر يينراة بينه عينيندم اتعقاةلينا علينى العمينينوم ال علينى ألينينذ احلكينم  يثبينا  ينين
 أ إنا جاء )ونلص أو ال  على اخلالف ة ونلص إنا مل  أ  قرينة منفصل)جتهذ حدوةه وأته عام .امذ 

العينيندم  علينينى وجينينوب اإلكينينرام ، أمينينا اتعقينيند  اإلراة ينيناا ومل  نعقينيندا: أمينينا اتعقاةهينينا  علينينى ألينينذ وجينينوب إكينينرام العلمينيناء يف الملينينةقينيند أتينينه  :واحلالينينذ
 أتينه احليند الضينيق وإال بيناا   بيناا   وجل الفحا  اا عثينر علينى املاصيناوجل االممثال إمجااًل و  وحيع علم باحلكم وجهذ حبدوة المكلير ،بالملة

 أته احلد الواسهأ
 واحلالذ اته علم بالمكلير مه النص يف املكلر به  هو جمرى االحميال، بذ األمر أكثر من نلص كما سيظهرأ

                                                           

  أ191الدرس )  1)
 أس بناء على القول بالوضهأ  2)
 أس الواحد واالثنني بالنسبة لألكثرأ  3)
 عدم اتعقاة أس واحدة من اإلراة ني أ -2  وهو )191يف الدرس )  4)
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واًل اتينه إاينا يكينوا  أ، إن علينى المحقيينق وليس نلص من قبيذ األقذ واألكثر الذس جترس  يه الينرباءة ليندى النينص حينىت يف األقينذ واألكثينر االر بينا ي
رض يف املقينينام فينينال -  1)وهينينو املعممينيند أوالً  –كينينذلص لينينو كينيناا هنينيناي قينيندر ممينينيقن وإال كينيناا مينينن املمبينيناينني ولينينا جمينينرى االحميينينال مينينه العلينينم اإلمجينينا  وثاتيينيناً 

وإا كاتمينا املبىن  ين ا اإلراة ينني العثور على املاصا املنفصذ بعد الفحا إن على هذا وجوة الدليذ العام الذس  ثبا ةاللمه على العموم بعد عدم 
وأمينينا إنا عثينينر علينينى  صينينا  ينينال .ينينص أيضينيناً إن  نعقينيند الينينداللماا اءة، منعقينيند اا بعينينده  ينينال .ينينص كينيني جتينينرس الينينرب إال اهنمينينا غينينري منعقينيند ني قبينينذ الفحينينا 

 حينئٍذ على األضيقأ
 َأَحول  الل و ا ال بَوي وعَ و أَِتمُّووا الِّيوَيامَ القينول بينأا  وبعبارة أخرى: ِوزاا العام على مبىن االلفهاين ِوزاا املطلينق ليندى املنينهور  اتينه لينو  ينرض

 عدم إمكاا اإلتبعا  أبداًأوملا لزم اللغوية وعدم لزوم الفحا عنها  من نلصيف مقام البياا لألجزاء والنرائط واملواته ملا لزم  وأ.باهها ليسا
 ونقضا : بورود اإلشكال على المشهور أيضا  

ا مبنفصينذ  ألته إ.كال منينكي الينوروة علينى مبينىن املنينهور أيضيناً الينذين نهبينوا إىل اتعقيناة االسينمعمالية ةوا الديينة يف العينام املاص ين ةوأما تقضاً 
وأا االتبعينا  ال يكينينوا إال  إاينا هينينو اإلراةة الديينة ةوا جمينرة االسينينمعمالية الباعينع)سينواء  ينيمن ةأبينينه االعمميناة علينى املنفصينينال  أم غينريه  لوضينينو  أا 

ألتينه ال  علينم أا لينه إراةة جديينة الحممينال املاصينا املنفصينذ  عام لدر من الرسينول  الصحابة عن أس أمرٍ  يلزم عدم لزوم اتبعا   الديةعن 
وجمينرة االسينمعمالية ال   ين نا كيناا ةأبينه االعمميناة علينى املنفصينال   ينال وثينو  توعييناً ب راة ينه الديينة وال يصينل تفيهينا باأللينذ )قبينذ أو بعيند وقينا العمينذ 

 إنا جترة  عن الديةأ ةفي للباعثي ك
 والديينينة واالسينينمعمالية علينينى قينينول االلينينفهاين موجينينوةة علينينى بعينين  املينيندلول –علينينى هينينذا القينينول املنينينهور  –مينينا نكينينر  ينيناا اإلراةة الديينينة  :واحلينينذ

 إاا الكالم يف اتعقاةها على العموم  يجل الفحاأأ إىل آخر ما مضىأ ،ةوا .ص واأل راة
 تين لكن على الحكم الظاهريانعقاد كلتا اإلراد -2

اتعقينيناة اإلراة ينينني الديينينة واالسينمعمالية علينينى العمينينوم لكينينن ال علينى احلكينينم الينينواقعي  اتينه الوجينينه األول املبينين  علينينى النسين ، بينينذ علينينى احلكينينم الثالوث: 
 وهو هذا الوجه الذس اخماره الني  وسمأيت عبار ه ب نا اهلل  عاىلأ ،الظاهرس

 ص واقعا ، اغراء بالجهلخِّ  اإلشكال بأن األمر بالعام، الم
بينين كرام العلمينيناء  إن كيينينر يينينأمر الرسينينول  حينئينينٍذ؟ وعمينيندة اإل.ينينكال علينينى هينينذا الوجينينه هينينو لينينزوم اإلغينينراء بالهينينذ واإليقينيناع يف املفسينيندة الواقعيينينة

رغينينم بلفينينع عينينام لعلمينيناء  ينيناألمر بينين كرام ا مينينثالً بعينيند مئينينة سينيننة  بلفينينع عينينام مينينه أا إكينينرام علمينيناء السينينوء حينينرام  رضينيناً  ينينا كنينينر عنينينه اإلمينينام الصينيناة  
 – رضيناً  - النيناس يف مفسيندة إكينرام  سينا  العلميناء، واملوقينه هينو  عبينري النين   ، بدوا إ.ارة للماصيا إيقاع  واقعاً  حرمة إكرام العلماء الفسا 

 مأي صا وهو قبيل ال يصدر من احلكنكر العام بدوا 
 هريالجواب: باب التزاحم يرفع اإلشكال في عامة أبواب الحكم الظا

لسينينائر الينينرواة بينينذ  والينينواب واضينينل وهينينو تفينينس الينينواب الينينذس عينيناب بينينه عينينن جعينينذ النينينارع )أو إمضينينائه  حلجيينينة الطينينر  واالمينينارا  )كاينينرب زرارة
وكقول اجملمهد ملقلده وغريلينا  بنينكذ مطلينق   تينه يسينملزم إيقيناع املكلفينني يف مفسيندة  الفينة الواقينه يف لينور عيندم اإللينابة وهيني كثينرية  ين ا  واجملمهدين

أو أقذ أو أكثر والرواة خيطئوا قلياًل أو كثرياً  كير أوجل النارع العمينذ ربينرب الثقينة وقينول مخسة أو عنرة باملائة ماوى اجملمهدين  يها اخلطأ بنسبة  
 أهذ اخلربة واجملمهدين مطلقاً!

إنا  مصينلحة أقينوى مينن املفسيندة املوقينه  ينا كيناا ليند ه مفسيندة أقينوى أو لطلينل   إايناجامه باب المينزاحم  ين ا إيقاعينه يف املفسيندة ويد ه اإل.كال: 
عه علينى السينري مسينرعاً يف  ريينق بينه حفينرة  نينج   .اصاً )أعمى أو غينريه لو رأى  املكلرأال  رى أا ة عقالئياً عقاًل أو كاتا االقوائية بدرجة ملزمة 

إنا كيناا يف وقوعينه يف احلفينرة ة ينه مفسيندة أعظينم كمينا   يه وهو يعلم أته سيسقط يف احلفرة و كسر رجله،  اته مل يفعينذ قبيحيناً بينذ اممثينذ واجبيناً عقلييناً 
عقيناًلأ  لو كاا مسرعاً يف الطريق ليقمذ رجاًل بريئاً وكاا ماتعة مينن قملينه هينو كسينر رجلينه  ين ا  نينجيعه )أو أمينر غينريه  باملنينيء يف هينذا الطريينق واجينل

 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين     وللبحع للةأ
َررَةا  :َقالَ  ،ِقيَل يَا َرساوَل الل ِ  َوَمن  أاولاو النوَُّهى ،َيارَكام  أاولاو النوَُّهىِإن  خِ  :قال رسول اهلل  َر َحاِم َوال بوَ اَلِم الر زِيَنِة َوَصَلةا األ  َح  اَلِق ال َحَسَنِة َواأل  َخ  هام  أاولاو األ 

َعاِهِديَن ِلل فاَقَراِء َوال ِجيرَ  توَ بَاِء َوال ما ام َهاِت َواْل   أ242ص 2الكايف: ج اِن َوال َيَتاَمى َوياط ِعماوَن الط َعاَم َويواف شاوَن الس اَلَم ِفي ال َعاَلِم َوياَِّلُّوَن َوالن اسا نَِياٌم َغاِفلاونَ بِاأل 
                                                           

 أس ر بمه قبذ ر بة الواب األولأ  1)
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