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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

مد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على 
 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(
(155) 

 اإلشكال:
 ، وال أصل  عام مردد بين استعماله في المعنى الحقيقي أو المجازيكل 

أن كررع عررام ي ررون   1ييرررع علررى قررول الإرريمل ينرر قا ن ينصررإ قرينررة علررى إراعة إفهرريم ايرراف إعررني  إراعة احل ي ررة نعررال  وبعبااارة أخاارى: 
ًا  مررن   اسرهعمع لة عرردم ال رينرة لفرررل العلرم اأمجررا  ب  ررهوال جترر  أاررا ، 3يمرررععا  برني اسررهعماله يف املعرري احل ي ري أو ايرراف   2يحينئر    كثرر

كان بع أن أاالة عدم ال رينة حيث   منج زة،وحيث كا ت من شبهة ال ثً يف ال ثً كا ت   صإ قرينة،عموماإه يف املعي اياف  بدون 
ًها   مرجعها بردون احلاجرة إا الهمسرذ بر يع  ،ملنفصرال  بردون قرينرةال جتر  نيمن عأبره االعهمراع علرى اناهنا لبناء الع الء يللغلبة أو غ

 قلذ العلم اأمجا . نهدبر.
 حل اإلشكال حسب المختار

عررن حالنررا ممررن ي ررن   5يمإنررراع ال ررالم عررن حررال املإررانههني وأشررباههعلررى مررا بطررر بالبررالو نا رره موقررو  علررى   4يوأمررا حررع اأشرر ال
 يعيش فمن الغيبة .

 تماع العمومات ومخصصاتها لديناال إشكال بالنسبة لنا الج
همعة كلها ب يدينا كما سبق إفصيله ،نال يهوجه لنا إش ال وال  عا من إعضال أما نحن:-5 صصاهتا   . 6يوقلذ ألن العموما  و

 ؟فرجهاإلشكال باحتمال وجود مخصصات أخرى مودعة لدى إمام العصر عجل اهلل 
صصا ال يقال:   أخرى قد أوععت لدى اأمام املنهظر عجع اهلل إعاا نرجه الإريف؟ ل نه حيهمع أن إ ون هناك 

 ، وال علم إجمالين  وما دل عليه الدليل معي   ،الجواب: االحتمال بدوي
 ع ان  أ بياي ج ع ر ار   مرا رو  سبق يف إحدى املباحث أ ه ال يعلم أ ه ي يت مبخصصا  جديردة أو ب ح رام جديردة وأن  إذ يقال: 

ن ا إيذ ا ق ام  د ع ا الن اس  إيل ى أ م ر  ج دييد   أ ن ُه ق ال   ا د ع ا إيل ي هي ر ُسوُل الل هي   ،إين  ق ائيم  أ   ك م  اا ب اد  ايا ُعوُد غ رييباا  ك م  أ  غ رييباا  و س  م  ب د  و إين  اإل يس ال 
، وأمررا  8يجديرردا   أمرررا  مررا ا رردر  مررن معرران الرردين رآ  النررا  ال يعلررم املررراع منرره نا رره قررد ي ررون املررراع أ رره حيررث حييرري   7يف طُااوب ى ليل ُرر ب اااءي 

                                                           

 .77ص 4هر، ج1428، 8قم، ط  – صار ، نرائد األاول، إعداع وقح يق نجنة قح يق إرا  الإيمل األعظم. الإيمل مرإضى اال  1ي
 حني ثبو  قرينة الدأبو عأب املوا على نصع املخصصا  عن عموماهتا وإ خً بياهنا عن وقت احلاجة.  2ي

اف.  3ي  بناء على أن اسهعمال العام يف بعض أنراع  
بنرراء علررى اخهصرراص ااطرراب باملإررانهني أو نرررل  -الإرريمل ينرر ن قلررتو الررالفم مررن قلررذ عرردم جررواف الهمسررذ ب اررالة عرردم الهخصرري  يف العمومررا   املرر كور يف كررالم  4ي

رائرررد إق ال يلررزم مرررن عرردم املخصرر  قررا يف الواقررم إراعة العمررروم، ألن املفرررول حينئرر  جررواف إرر خً املخصررر  عررن وقررت العمررع بااطرراب  ن -ااطرراب يف غررً ال هرراب 
 .77-76ص 4األاول، ج

 كاملوجوعين يف فمن ااطاب ون ي و وا مإانهني لغياهبم.   5ي

  .212يف الدر  ي  6ي

، الغيبة، م هبة الصدوق   7ي  .322هر، ص1377طهران،  –مد بن إبراهيم النعما
 أو قضاء  جديدا ، كما يف رواية أخرى.  8ي
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رع احهمال  نهيها يك ر  األ  يف الدين ال يف النسإ  غً  أ ه ي   ح ام امل كوراأل ًها  دوعة معدوعة نيب ى غ بعد نرل متامية سندها 
فو  بعلم إمجا   والإبهة البدوية إدنم باألاع. بدو  غً 

ًة يف فمرررن األئمرررة الالح رررني  رررا ال شرررذ نيررره برررع  وم يررردا  صصرررا وجررروع بعباااارة أخااارى:  قرررد إبلرررف األلرررو   رررا يررردخع كانرررة  اهنرررا كثررر
صصرررا  موععرررة لررردى اأمرررام املنهظرررر عجرررع اهلل إعررراا نرجررره  عمومرررا  األئمرررة السررراب ني يف عائررررة شررربهة ال ثرررً يف ال ثرررً، أمرررا كثررررة وجررروع 

رررنا  أبرردا  بررع حيهمررع  ألعلررة، نرران قلررذ  ررا ال عليررع عليررهبررع أاررع وجرروع غررً مررا علررت عليرره بعررض ا الإررريف أن إ ررون هنالررذ  احهمرراال  برردويا  ا 
ًة، والظررواهر حجررة رغررم احهمررال ااررال  نيهررا نرر ن الظرراهر يهعررايش مررم احهمررال ااررال  بررع أن قوامرره برره وإال   يبرران نصصررا  قليلررة أو كثرر

صصا  موععة لدى اأمام وحد  ل ان  صا ، ويف امل ام ن ن غاية األمر   حيهمع خالنه  حبجية الظواهر. وقلذ ال بع  أن حيهمع وجوع 
 واما المشاف هون: فيجب عليهم االمتثال سواء أكان العام حكما  واقعيا  أم ظاهريا  

ًة  :هونالمشاااف  وأمااا  -1 صصررا  كثرر بعررد وقررت العمررع، إشرر ال مررن حيررث حجيررة آإيررة نررال يرررع علرريهم مررن جهررة علمهررم بوجرروع 
أ  كلمرا وضرعنا يرد ا علرى عرام مرن يأن ي ون ه ا الظاهر وقاك وقياك وه ر ا  إماوقلذ أل ه ال بلو  ؛واهر عليهم ولزوم إإباعهم قاالظ

 أو ال؟. ،صصا  واقعا  مبخص  سي يت بيا ه بعد وقت احلاجة  العموما  أو مطلق
صرررر  لرررره واقعررررا  ن ررررد ا ع ررررد  إراعة النرررر   ،نرررر ن كرررران الثررررا انجديررررة عليرررره   نررررال إشرررر ال أل رررره ح ررررم واقعرررري إق نرررررل أ رررره ال 

 كاالسهعمالية.
 الوجه في لزوم االمتثال ان كان حكما  ظاهريا  

كرع االمررارا   نرال إشرر ال أيضرا  ألن احل ررم الظراهر  أيضرا  الفم اأإبرراش مرا ن ين إررف خالنره بالردليع؛ أال إرررى أن   ،وإن كران األول
ًهررا  احل ميررة، مررارا  مررن االا وكرر ا خررث الث ررة وقررول اابررً و ظائر رر املوضرروعيةمررارا  مررن االكرر لذ؟ نرر ن اليررد والسرروق وغيبررة املسررلم وغ

د  نفي مورع املطاب ة هي ح رم واقعري ويف مرورع املخالفرة يكمرا لرو كران سرارقا  واقعرا  ل رن ير وكلها حيهمع نيها ااال   واملوضوعية أيضا ،
 .مسيت االمارة ح ما  ظاهريا  بلحاظ أع نرعيها، وقد   ح م ظاهر منه مثال   ها عليال  على مل ه له ناشرتينا ناعهث ا عليه

من احل م الظاهر  ههنا احلجة غالبة املطاب ة أ  املراع احل م األاو  وهو احلجية وهو طريق إا احل م الواقعي  املراعوبعبارة أخرى 
نررراحل م  ،غررً ايعرررول واقعررا  ل نررره قررد قررام عليررره الرردليع باالارررطالآل ا خررر وهررو احل رررم اله ليفرري أو الوضرررعي الف هرري هر الظرراواحل ررم 

الظررراهر  هررروو احل رررم ايعرررول يف ظرررر  انجهرررع بررراحل م الرررواقعي، وقرررد يرررراع بررره مرررا أخررر  يف موضررروعه الإرررذ يف احل رررم الرررواقعي نيخررره  
 .ههنا باألاول العملية وليس ه ا األخً مراعا  

صصة واقعا  نهي أح ام ظاهرية ل ن كوهنا ح ما  ظاهريا   ،احل م الظاهر  الفم اأإباش منهما نانوعلى أ   نالعموما  إن كا ت 
ًهرا كمصرلحة لرزم هبرا امل لفرني أو مه ب ح رام ظاهريرة ي   احل ريمال ينفي لزوم إإباعهرا إق قرد حي رم الإرارش ومطلرق  واليره ملصراس سرلوكية أو غ

 ال ا ون أو االمهحان أو غً قلذ  ا مضى.ضرب 
صصرراإه وعليرهو نرر قا ارردر للمإررانه  نر ن ن إوجررد وجررإ علرريهم يف مظاهنررا قبرع حلررول وقررت احلاجررة، هني أمرر عررام وجررإ علرريهم الفحر  عررن 

 لة وإهمة ب قن اهلل إعاا.اال  ياع واالمهثال مطل ا  إق ا ه أمر حب م واقعي أو ظاهر  وعلى كال اله ديرين هو واجإ االإباش. وللبحث ا
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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