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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(

(391) 
 بنبعا  نن اانةة االحتيا  ي  المتتف  بقرنف  الةب القول بان اال

االنبعاث يف العمومات احملتفة بقرينة الدأب العامة، إمنا هو عن االحتياط فحيث انهه علهم بودهول التفليهك و ه  يف ال نقال: 
 .ا  لزوم االنبعاث مطلقبلعامة بالعام على عمومه فال تضر قرينة الدأب ا بالعملودب أن حيتاط فقط االمتثال بإتيانه بالقدر املتيقن 

 األصحا  ابنبعثوا نن العمومات ال نن االحتيا  -9الجوا : 
وغههمهم ينبعثههون عههن العمومههات  ملهها نههرا  مههن أن أملههحاب املعصههومني  ؛والضههرورة ب ذلهه  الودههدان  يفهه   إذ نقااال: بوال : 

 نفسها ال عن االحتياط.
 ال خيلو ودوب االحتياط عن أحد ودهني:ثابنيا : 
 وال نلم إجمال  مفجزا   ا  مع وجود ارنف  الةب  يال اشتغال نقيفي -3

 قاعدة اال تغال اليقيين يستدعي الرباءة اليقينية. -أ
 .(1)العلم اإلمجايل بالتفليك والش  يف مرحلة االمتثال -ب

لهدلل احلفهم منه  ملهدور العهام  ؛قنإال بالقهدر املتهيوكالمها غم تام؛ لوضوح انه مع ودول قرينة الدأب العامة فال ا تغال يقيهين 
 دريههانمههع االسههتعمالية وعههدم  اجلّديههةبعضههها لعههدم العلههم بتطههاب  إرالتههه وبههني كونههه خاملهها  ببههني كونههه  ههامال  لفافههة مصههالي  العههام 

إال  ،احلهدولأملالة التطاب  وأملالة اجلد مع ودول قرينة الدأب العامة، كما أنه مع ودهول قرينهة الهدأب ال علهم إمجهايل بهالتفليك يف 
 بانه من  بهة الفثم يف الفثم وفيه اهنا تقتضي الرباءة ال االحتياط. فتأمل  –كما سب    –ه ودّ أن ي  

 مع وجود العام ال تصل الفوب  لالحتيا  -1
 ا .النوبة لالحتياط بعد ودول العام وثبوت ما ذكرنا  من لزوم االنبعاث عن احلفم واقعيا  كان أو ظاهريال تصل ثالثا : 
 االحتيا  اة نتون معارضا  بمثله بو نتون االحتيا  ي  تركه -4
فيلزم أن ال يصح االنبعاث على طب  عمهوم  ،ان االحتياط قد يفون يف ترك االحتياط وقد يفون االحتياطان متعارضني رابعا :

كمها لهو علهم بردحهان كافهة األفهرال ف هاء   العام إذا كان ودهه لزوم االحتياط إال فيما علم أن العام من غم هاتني الصهورتني وذله 
الهدال عليهه الحقها ، عفه  مها لهو احتمله   املخصه  بأمجعها واحتمهل ان يفهون بعضهها مسهتحبا  سهيأي ودوهباعام يفيد بعمومه 

 احلرمة يف مورل اخلاص كما لو لل العام على ودوب إكرام العلماء واحتمل أن املخص  يفيد حرمة إكرام علماء السوء.
 ما لو اطلع المتل  نلى المخصصات الالحق حتم 

 ،بطري  من الطرق الالح  ولع  لدى اإلمام أ  لو اطلع املفلك فرضا  على املخصصات اليت  السؤال عن حفم مايبقى 

                                                           

 هو من ملغريات القاعدة األوىل إذ اال تغال اليقيين يفون بعلم تفصيلي أو إمجايل. وه ا الثاين (1)
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فهل عليه العمل على حسب عموم العام الواملل إليه وإىل سائر املفلفني أو العمل على حسهب االسهتثناء الواملهل إليهه لون سهائر 
 املفلفني؟

 الظاهر هو أن مقتضى القاعدة التفصيل بني ملورتني:
 حتم ما لو كان تأخير البيان للتزاحم -ب

أو يف سهلوك الطريه  نفسهه  ها   ما لو كان تأخم البيان )للمخص ( عن وق  احلادة لودول مزاحم أقهوى يف املتعل هبوالهما: 
بالعهههام، ويسهههتظهر حينلههه ىت مهههن ورول  إالاملهههطلح عليهههه باملصهههلحة السهههلوكية، فانهههه حينلههه ىت ال يفهههون التفليهههك حههه  يف مهههورل اخلهههاص 

قههد ارتفههع فودههب العمههل عندئهه ىت لفههم اخلههاص، لفههن ذلهه  التههزام بنههو  مههن النسهه   (1)املخصهه  يف نمههن اإلمههام الالحهه  أن املههزاحم
 فتأمل.

 حتم ما لو كان تأخير البيان لوجٍه خاص به - 
 أو نههومىت  ، كمهها لههو ع ههز عههن ذكههر اخلههاص ملههوتىت املبههني   لون مهها لههو كههان تههأخم  ال لهه ل  بههل جلهههة خاملههة بالبيههان نفسهههثابنيتهااا: 

لهم يسهتطع املهوىل ذكهر  ها اسهتودب قطهع الفهالم فهورا  ف قى منه مثال  ت  أو لخول من يه   ملدامهة العدو للمفان (2)عليه تعّسرغالب أو 
وإن مل يصهل لغهم   املخص  ال ي به متام مرال  اجلدي، فال    حينل ىت يف أن وظيفة من اطلع على ذل  املخص  ان يعمل به

 .   وأّخر 
تفلهم بهاحلفم يف حالهة التقيهة لودهول عهدو دهائر يف  بيهان احلفهم بهان كهان اإلمهام حينله   ما لو كان  التقية يف نف   ونوضحه:

مل يفن يف حالة التقية فانه ال    حينل ىت يف بعد ذل  الصالة حل وق  بالتفتك لفن املفلك حني املفل ك   فأمر اجملل 
كانه  حفمها  واقعيها  حهني العمهل  املفلهك حهال   و العمل باحلفم الواقعي لون الظاهري، نعم لو كان  التقية بلحها  املتعل هودوب 
 ثانويا .

 حتم التزاحم الفون  والشخص 
 ؟أو للشخ  للنو خيتلك حال التزاحم بني ما لو كان املزاحم ال نقال: 
ههحههال األمههر لائههر مههدار إذا نقااال:  ا  إذا  العههام واخلههاص معهها  فههان كههان دعههل العههام علههى مههدار املصههلحة النوعيههة كههان اخلههاص مزا  

 ك ل .  ، وإن كان العام على مدار املصلحة الشخصية كان اخلاص(3)كان  مصلحته النوعية أقوى
 نعم لو انففا أمفن التففي  بني احلفمني. فتأمل

 وصلى اهلل نلى محمة وآله الطاهرنن
 

َرئِيُل يََأْدَخَلِف  اْلَجفََّ  يَاَفاَولَِف  ِمْن ُرطَِبَها يَ  :قال رسول اهلل  َأَكْلُته يَاَتَحوََّل ِإبنَُّه َلمَّا ُنِرَج ِب  ِإَلى السََّماِء َبَخَذ بَِيِةي َجباْ
يَاَفاِطَمُ  َحْورَاُء ِإبْنِسيٌَّ  َيُتلََّما اْشتَاْقُت ِإَلى  ،ِك بنُْطَف   ِي  ُصْلِب  يَاَلمَّا َهَبْطُت ِإَلى اأْلَْرِض َوااَاْعُت َخِةنَجَ  َيَحَمَلْت ِبَفاِطَم َ َذلِ 

 .804ص 2االحت اج: ج رَاِئَحِ  اْلَجفَِّ  َشِمْمُت رَاِئَحَ  ابْاَفِت  يَاِطم َ 
                                                           

 أي املزاحم للمالك املودول يف اخلاص ال ي اقتضى أوال  إحلاقه بالعام يف احلفم. (1)
 أو على السامع. (2)
 وال تالحظ املصلحة الشخصية حينل ىت. (3)

(391) 


