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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
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(404) 
 ومات التعليمية للعوام فال حاجة إليصال قرينة الدأب لهمليست العم -4
إن العمومات، ونظائرها، التعليمية مل تكن للعوام كي يقال بانه كيف فصل الشارع عنها خمصصاهتا ومل يوصل هلم أن دأبه على ثانياً: 
 الفصل.

  :وما صدر يف مقام التعليم واحلاصل أن العمومات واملطلقات ونظائرمها على قسمني: ما صدر يف مقام الفتوى،
كافهة املخصصهات   ُيالحه  املهوىقد يكون املخاطب بهه عاميهاو وقهد يكهون مهن اوهوا  وعلهى كهال التقهديرين فاألصهل فيهه أن  :واألول

هفُ  فهال يودهد واحلهال ههام عهام   ،واملقيدات والشهرو  واملاااهات وهاهها ع يعطهى النتيلهة النهائيهة كفتهوى أنهه لهو مل  صهه، علهىل عنهه خمص  ص 
 (1)فلخصوصية املورد أي لكونه متحققاو فيه مثالو فلم تكن حادة لبيانه. فتأمل ، وكان مما اعترب فيه واقعاو،ياكر له شر  فرضاو 

علهى أن عاميهاو لهو دخهل يف  ،هو الاي تلحقه املخصصات ألن شأن مقام التعلهيم ههو كلهل، لكهن مقهام التعلهيم لهيم للعهوام :والثاني
 يف مقام التعليم على كلل؟ او ؛ أال ترى أن ساة العقالء طر  (2)أن املبىن هو التدرجع ل م السلل ل  هاا 

 بمنهجهم في فصل المخصصات وغيرها تصريح األئمة  -1
صرحوا يف روايات متعهددة واردة يف أصهم مصهادرنا كالكهايف والعيهون، بهان مهنهلهم ههو كمهنها القهرآن الكهر   أن األئمة ثالثاً: 
 كالمهم عاماو وخاصاو وناسخاو ومنسوخاو وحمكماو ومتشاهباو... اخلوأن يف  

يم  بْهن  ورد يف الكايف الشريف عن  ويدل على األول والثاين معاو: ما ٍم ع ْن أ ب يه  ع هْن ا اهاد  بْهن  ع يس هى ع هْن إ بْههر اه  يم  ْبن  ه اش  ع ل يُّ ْبُن إ بْهر اه 
ي    ُعم ر  اْلي م اين   ع ْن أ ب ان  ْبن   نميَن أ ِب  ع يااٍش ع ْن ُسل ْيم  ْبن  قه ْيٍم اهلْ هال  مم يارم التملانت َمم اَدادم  قَااَل: قاللتاتل ألم ات ََ َوالتمم التَما ََ انت  اممعتتل مم ََ إمنِّاي 

َم َوَأَحادميَث َعنت نَبميِّ اللَّهم  يرم التالرتآ َر َما فمي َأيتدمي النَّ  َوَأبمي َذرٍّ َشيتئًا ممنت تَافتسم هلمت َغيات انات اممعتتل مم ََ ََ َماا  ي ادم نتَك َتصت ََممعتتل مم ، ثلمَّ  اسم
ََحادميثم َعنت نَبميِّ اللَّهم  َن األت َم َومم يرم التالرتآ َياَء َكثميَرًة ممنت تَافتسم ََّ َذلماَك  َورََأيتتل فمي َأيتدمي النَّاسم َأشت ََ َأ َأناتتلمت تلَخالمفلونَاهلمت فميَها َوتَازتعلملاو

َلولم اللَّاهم  ،كللَّهل بَاطمل   ََ َعَلى َر ذمبلو ََ بمائرَائمهممت قَاالَ  َأفَاتَاَرى النَّاَس َيكت ََ التالارتآ يَن َويالَفسِّارلو ادم بَاَل َعلَايَّ فَاَااالَ  :ملتَاَعمِّ اأَلتَت  :َفَأقات ََ قَادت 
َهمم التَجَوابَ  خ ؛َفافات َم باً َونَا قاً وََكذم دت ََّ فمي َأيتدمي النَّاسم َحّاًا َوبَاطماًل َوصم فت ااً َوَوَهمااً إم َكمااً َوملَتَااابمهاً َوحم ْت اً َوَمنتسلوخاً َوَعاّماً َوَخاّصااً َومل

َلولم اللَّهم  ابَاةل َفَمانت َكاَذَب َعلَايَّ ملتاَ  َوَقدت كلذمَب َعَلى َر دمهم َحتَّى َقاَم َخطميباً فَاَاااَل َأياهَهاا النَّااسل قَادت َكثالاَرتت َعلَايَّ التَكذَّ ادًا َعَلى َعهت َعمِّ
َْدميثل ممنت َأرتبَاَعٍة لَ فاَ  َن النَّارم ثلمَّ كلذمَب َعَليتهم ممنت بَاعتدمهم َوإمنََّما َأتَاكلمل الت َعَدهل مم  .يتَس َلهلمت َخاممس  لتَيَتبَاوَّأت َمات

اَلمم  َت ََ ملَتَصنٍِّع بماإلتم يَما ٍَ يل تهمرل اإلتم َت َيكت   رَجلٍل ملَنافم رَّجل َأ َْ َلولم اللَّاهم اَل يَاَتأَثَّمل َواَل يَاَت ادًا فَالَاوت َعلماَم النَّااسل َأنَّاهل  ذمَب َعَلى َر ملتَاَعمِّ
ااوَل اللَّاهم  َل َل َر ْم نتاهل َولَامت يلَصاادِّقلوهل َوَلكماناَّهلمت قَااللوا َهاَذا قَادت َصا بَاللاوا مم َ  َكاذَّاب  لَامت يَاات اامت اَل  ملنَاافم نتاهل َوَأَخاذلوا َعنتاهل َوهل َع مم امم ََ َوَرآهل َو

 ََ بَاَرهل َوَوَصَفهلمت بمَما َوَصَفهلمت فَاَااَل َعزَّ َوَجلَّ  يَاعترمفلو بَاَرهل اللَّهل َعنم التملَنافماميَن بمَما َأخت َت َحاَلهل َوَقدت َأخت سااملهلمت َوإم بلَك َأجت َوإمذا رََأياتتَاهلمت تالعتجم
                                                           

 إك يدفع كلل قبم عدم ككر هاا الشر ، وال يدفع عدم صحة التمسل باإلطالق مادام كلل حمتمالو عقالئياو، فتأمل. (1)
 فاطل ع على قرينة الدأب هام. (2)
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لمهممت  َمعت لمَاوت َعتَمااَل ثلمَّ بَاالوا بَاعتاَدهل فَاتَاَارَّبلاوا إملَاى  (3)يَاالوللوا َتست هلمل األت َم فَاَولَّاوت تَاا اةم الََّّااَلَلةم َوالادهَعاةم إملَاى النَّاارم بماالزهورم َوالتَكاذمبم َوالتبالهت َأئممَّ
ناتَيا إمالَّ َمنت  ناتَيا َوإمنََّما النَّاسل َمَع التملللوكم َوالده َرتبَاَعةم   َعَصَم اللَّهل َوَحَمللوهلمت َعَلى رمَقابم النَّاسم َوَأَكللوا بمهممل الده  .فَاَهَذا َأَحدل األت

اَو  باً فَاهل ادت َكاذم اَم فمياهم َولَامت يَاتَاَعمَّ اهم َوَوهم هم لتاهل َعلَاى َوجت مم ْت َلاولم اللَّاهم َشايتئًا لَامت َي َع ممنت َر ََمم فماي يَادمهم يَاالاولل بماهم َويَاعتَمالل بماهم َويَارتومياهم َورَجلٍل 
َلولم اللَّهم  عتتلهل ممنت َر ََمم َم َلَرَفََّهل   فَايَاالولل َأنَا  بَاللوهل َوَلوت َعلمَم هلَو َأنَّهل َوهم َم َلمت يَاات ََ َأنَّهل َوهم لمملو  .فَاَلوت َعلمَم التملست

َلولم اللَّهم  َع ممنت َر ََمم َهى َعنت َشيت  َورَجلٍل ثَالمٍث  َعهل يَانات ََمم َأَمَر بمهم َوهلَو اَل يَاعتَلمل  ٍء ثلمَّ  َشيتئاً َأَمَر بمهم ثلمَّ نَاَهى َعنتهل َوهلَو اَل يَاعتَلمل َأوت 
ََ إمذت  لمملو َخ َوَلوت َعلمَم َأنَّهل َمنتسلوخ  َلَرَفََّهل َوَلوت َعلمَم التملست َم َفظم النَّا ْت فمَظ َمنتسلوَخهل َوَلمت َي َْ نتهل َأنَّهل َمنتسلوخ  َلَرَفَّلوهل َف  .ََممعلوهل مم

َلولم اللَّ  ذمبت َعَلى َر َلاولم اللَّاهم  هم َوآَخَر رَابمٍع َلمت َيكت َن اللَّاهم َوتَاعت ميمااً لمَر فاً مم لَامت يَانتَساهل بَالت َحفماَظ َماا  ملبتغمٍض لملتَكذمبم َخوت
اَن التَمنتسلاوخم  َخ مم َم نتهل َوَعلمَم النَّا الصت مم َع َلمت َيزمدت فميهم َوَلمت يَانات ََمم همهم َفَجاَء بمهم َكَما  َع َعَلى َوجت اخم ََمم َم اَل بمالنَّا ََّ  ؛َورَفَاَض التَمنتسلاوخَ   فَاَعمم فَاِم

َر النَّبميِّ  َلاولم اللَّاهم  َأمت انت َر َل مم ََ َيكلاو َكم  َوملَتَاابمه  َقدت َكاا ْت خ  َوَمنتسلوخ  َوَخاصٌّ َوَعامٌّ َومل َم َم نَا َم   ممثتلل التالرتآ َهاا التَكااَلمل لَاهل َوجت
 .(4) َكاَلم  َعامٌّ وََكاَلم  َخاصٌّ ممثتلل التالرتآَ

 منهج الارآَ الكريم فصل المْكمات والمخصصات والْواكم...
د دل عليهه آخهر الروايهة ههو كلهل أيًهاو( فقه ع األئمهة  الكر  هو كلل وأن مهنها النه  القرآن األول )وهو أن منها  فأما

ملخصصهات واييهات احلاكمهة من الواضهم أن القهرآن الكهر  منهلهه مهنها فصهل اعكمهات عهن املتشهاهبات والعمومهات عهن ا بًميمة أن
 اييات اعكومة: عن
َق َأيتدميهممت أما اعكمات واملتشاهبات فكفصله قوله تعاى:  -أ تَاَوىو (3)َيدل اللَّهم فَاوت َت َمنل َعَلى التَعرتشم ا ونظائرها عن  (4)الرَّحت

ء  قاله تعاى:  ثتلمهم َشيت  .(5)لَيتَس َكمم
له َلهلمت الطَّيَِّباتم وله: وأما العمومات واملخصصات فكق -ب ْم الَّ َلكلامت الطَّيِّبَااتل و (6)َويل اا عهن قولهه:  (7)ألحم َوال تَاأتكلللوا مممَّ

مل اللَّهم َعَليتهم  َت جه التبَايتتم ووهام  (8)َلمت يلذتَكرت ا ََّ الصََّفا َوالتَمرتَوَة ممنت َشَعائمرم اللَّ مع  (9)َولملَّهم َعَلى النَّاسم حم هم َفَمنت َحجَّ التبَايتَت َأوت إم
َمااا َت َيطَّااوََّ  بمهم ََ َعَليتااهم َأ اانت َعَرفَاااتٍ وهاههها كههه (10)اعتَتَمااَر فَااال جلنَااا ااتلمت مم َذا َأَفَّت إى هاههها وكقولههه  (12)...ثلاامَّ َأفميَّلااواو (11)فَااِم

                                                           

 .4سورة املنافقون: آية  (1)
 .62  1، ج8األدااء  ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية، طهران، عدد (2)
 .10سورة الفتم: آية  (3)
 .5سورة طه: آية  (4)
 .11سورة الشورى: آية  (5)
 .157سورة األعراف: آية  (6)
 .4سورة املائدة: آية  (7)
 .121سورة األنعام: آية  (8)
 .97سورة آل عمران: آية  (9)
 .158سورة البقرة: آية  (10)
 .198سورة البقرة: آية  (11)
 .199البقرة: آية سورة  (12)

(404) 
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 َأوتفلوا بمالتعلالودم(1)  مع قوله َنكلمت َواَلكلمت بَايات  .(2)بمالتَباطملم ال تَأتكلللوا َأمت
ارَ  وأما احلواكم عن اعكوم عليه فكقولهه:  -ج َر َوال يلرميادل بمكلامت التعلست َوَماا َجَعاَل َعلَايتكلمت فماي الادِّينم  و (3)يلرميدل اللَّهل بمكلمت التيلست

 .ومنها األئمة  فكاا منها الن   (5)ثلمَّ َأتممهوا الصَِّياَم إمَلى اللَّيتلم بالنسبة لقوله  (4)ممنت َحَرجٍ 
 مما ال يناله العامي وجود الناَخ والمخصص والمْكم في كالمهم 

اخاً َوَمنتسلاوخاً َوَعاّمااً  من قوله : فكما ورد يف نفم الرواية (6)الثاين وأما َم باً َونَا قاً وََكاذم ادت ََّ فمي َأيتدمي النَّاسم َحّاااً َوبَااطماًل َوصم إم
َلولم اللَّهم َوَخاّصاً وَ  فت اً َوَوَهماً َوَقدت كلذمَب َعَلى َر َكماً َوملَتَاابمهاً َوحم ْت دمهم َحتَّى َقاَم َخطميباً فَاَااَل َأياهَها النَّاسل َقدت َكثالَرتت  مل َعَلى َعهت

َن النَّا َعَدهل مم ابَةل َفَمنت َكَذَب َعَليَّ ملتَاَعمِّدًا فَالتَيَتبَاوَّأت َمات َْدميثل ممنت َأرتبَاَعةٍ َعَليَّ التَكذَّ  ....رم ثلمَّ كلذمَب َعَليتهم ممنت بَاعتدمهم َوإمنََّما َأتَاكلمل الت
ومههن الباطهل: التقيههة أي مًهموكا واحلكههم املهاكور فيههها ال نفسهها لكههن ههل العههامي يعهرف كلههل وهههل  ...َحّااااً َوبَااطماًل  :قولهه 

َرابم النهورَةم َأعت ولاا ورد  له؟ كال إال عرب الفقهاء وصلوم أ  .كما سبقوكلل هو ما كان يعرفه فقهاء األصحاب   (7)طَاَك ممنت جم
وهل العهامي يعهرف صهادق األخبهار مهن كاكهبها وههل أوصهلوا لهه كلهل إال عهرب الفقههاء العهارفني  عهادالت وثاقهة ( صدقًا وكذباً )وقوله: 

بط اعتبهار السهند مها ههو فههل يصهم الروايهة عهن أههل العامهة؟ وههل يشه   اعتبار الهراوي أو الروايهة( وأن ضهاأي الصدور أو وثاقة الصادر )
فقد فيه النقل باللف  أو يكفي النقل باملًمون؟ وهل يش   فيه العدالة أو تكفي الوثاقة؟ إى ها كلل مما لو عرفه لكان جمتهداو متلاياو 

 كلل إال عن تقليد وهو املطلوب. أما العامي  ا هو عامي فال يعرف شيئاو من ،وصل إليه بربكة ادتهادم
َلولم اللَّاهم وقولهه: ) َل ممنت َر ََ َيكلو َم  َقدت َكا َهاا وههل يعهرف العهامي الهودهني بهل  (َكااَلم  َعاامٌّ وََكااَلم  َخااصٌّ  (8))و(التَكااَلمل لَاهل َوجت

نَ الودوم فيما ورد من  تلمت َمَعانمَي َكاَلمم َاهل النَّاسم إمَذا َعَرفات َ  َلَصَرَ  َكاَلَماهل َكيتاَ  َأناتتلمت َأفات ََّ التَكلمَمَة لَتَانتَصرم ل َعَلى ولجلوٍه فَاَلوت َشاَء إمنتَسا ا إم
ذمبل    (9)َشاَء َواَل َيكت

 على العمل بالروايات فوراً  اإلشكال: بأَ َيرة أصْاب األئمة 
من ها   روايات فور صدورها من األئمةقد يورد على دعوى قرينة الدأب: أن ساة أصحاب األئمة كانت على العمل بالومما 

 ينتظروا وي يثوا ساعات وأياماو وأسابيع وأكثر ريثما يصدر املخصص املنفصل اعتمل؟
 الجواب: كانت لهم َيرتاَ

 ساة واحدة بل كانت هلم ساتان:هناك مل تكن انه واجلواب: 
 كان فتوى.  كالم اإلمام أن   لفرضففي العمومات الفتوائية كانت الساة على العمل فوراو 

                                                           

 .1سورة املائدة: آية  (1)
 .29، سورة النساء: آية 188سورة البقرة: آية  (2)
 .185سورة البقرة: آية  (3)
 .78سورة احلا: آية  (4)
 .187سورة البقرة: آية  (5)
 وهو أن يف كالمهم عاماو وخاصاو... اخل وهي املودودة يف أيدي الناس. (6)
 .332  9األحكام، دار الكتب اإلسالمية، طهران، ج  الشيخ الطوسي، هتايب (7)
ثتالل التالارتآَالهواو حسهب نسهخة أخهرى ) (8) َم َو َكااَلم  َعاامٌّ َو َكاااَلم  َخااصٌّ مم َهاا ااولم اللَّاهم ص التَكااَلمل لَاهل َوجت َل انت َر َل مم ََ َيكلاو ( حممهد بهن احلسهن احلهر العههاملي،  َوقَادت َكاا

 .206  27هه، ج1409، قم، وسائل الشيعة، مؤسسة أهل البيت 
 .117  27هه، ج1409، قم، حممد بن احلسن احلر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة أهل البيت  (9)

(404) 
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حه  يكتمهل مقهام التعلهيم ور ها كهان كلهل يف أيهام وأسهابيع أو حه  وال يه  وأما يف العمومات التعليمية فكانت الساة على االنتظهار 
 سنيناو متمادية.. 

فهذكا سهألوا عهن الفتهوى عملهوا  وال حادة إى برهنة كلل فان ساة العقالء يف املوردين على كلل وساة املتدينني حه  اين علهى كلهل
 وإن كانوا طالباو مسعوا كليات يف مقام التعليم املستمرة انتظروا.

 ضوا على العمل باخبارهم بمجرد وصولهااإلشكال بأَ األئمة حرّ 
تهدفعها تصهرهتاهتم  ،علهى الفصهل  علهى دريهان دأهبهم ةاملعتمهديشكل بأن دعهوى لهاوم الفحهص عهن املخصصهات املنفصهلة وقد 
  بلاوم العمل بأخبارهم فوراو!. 

 :األجوبة
 ال رواية تصَر بذلك -3
إمنهها الكههالم يف لاومههه فههوراو قبههل  ،أصههل لههاوم العمههلقبههل الفحههص، والبههديهي املسههل م هههو  ال تودههد روايههة تصههرم بلههاوم العمههل فههوراو أواًل: 

 الفحص عن املخصصات.
ََحٍد ممنت َموَ يدل على كلل مثل ال ياال:  َر ألم  .(1)الميَنا فمي التَّاتكميكم فميَما يالَندِّيهم َعنَّا ثمَااتالَنااَل علذت
( فكونهه اداءو عهنهم ههو مهورد يندياه عناا) التشكيل يف الرواية التشكيل السندي ومن حي  الصدور ويدل عليه قولهاملراد بإذ ياال: 

اب أما اوربوية فهي املرتبطة باملًمون والداللة، على أنه فان الوثاقة لدفع احتمال الك ثااتنا() كما يدل عليه قوله  (2)البح  والتشكيل
 لو أريد املًمون والداللة لورد عليه اجلواب اييت.

 لزوم العمل فورًا بعد معرفة مرادهم الجدي -4
  حهرا  مهرادهملكهن مهن البهديهي أيًهاو أن كلهل بعهد إ ،لهاوم العمهل بهأوامرهمويف عهنهم ثقهاهتم  يرويهال شل يف لاوم العمل  ا ثانياً: 
العمهل بعمومهه متهارعني بلهاوم العمهل بعمومهاهتم فهوراو؟ فكهالل لهو لنها عاماو وقال بانه سيخصصه فههل وهو   اإلمام  فانه إكا ككراجل د ي؛ 

 خصيص.أقاموا دليالو إمجالياو على أكم سيخصصون كثااو من أحكامهم، فيلب الفحص عنها مجيعاو يف ما عدا ما يقطع بأن ال يشمله الت
 لزوم العمل بدَو الفْص يستلزم هدم الدين -1
ثلامَّ أال تهرى أن قولهه تعهاى:  ؛أن لاوم العمل باييات والروايات فوراو ودون البح  عن املنفصالت يلام منه هدم أساس الهدينثالثاً: 

 (3)علهى اننهبوكهالل وراو كهان علهى احلهائن أن تصهوم واضهم الداللهة علهى الودهوب فهذكا أودهب العمهل هبها فه َأتممهوا الصَِّياَم إمَلى اللَّيتالم 
؟ وكهاا مهن مسهع والشهر  وهامهها وعلى من يًرم الصوم... اخل ممن مسهع ههام اييهة إك وهب عليهه فهوراو العمهل دون الفحهص عهن املخصهص

 جه التبَايتتم   قبل أن يبح  عن الشرو  واملوانع.. اخل َولملَّهم َعَلى النَّاسم حم
 لى مْمد وآله الطاهرينوصلى اهلل ع

رلوه  أََبداً : قال أما املؤمنني  َت اَل يَانتزمَل بمهم َمكت َ  بمَأ َياَء فَاهلَو َخلمي َنَع نَافتَسهل ممنت َأرتبَاَعةم َأشت َت َيمت َتطَاَع َأ َت  :َقالَ  ،قميَل َوَما هلنَّ  ،َمنم ا
 .  :206قول عن آل الرسول حتف الع التَعَجَلةل َواللََّجاَجةل َوالتعلجتلل َوالتاََّوانمي

                                                           

 .38  1هه، ج1409، قم، حممد بن احلسن احلر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة أهل البيت  (1)
 واألداء عنهم يعين الصدور وصحة السند. (2)
 غتسل إكا كان قبل الفلر.أي من ها أن ي (3)

(404) 


