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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

مد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على   ا
 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(235) 
 شابه في قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجةالمحكم والمت

، عثثام الفائثثدة ثممم  تمثثة  يثثه ومثثا يثثرخبف بثثه مثثن املباحثث احلثثة ووحلثثوا ا ال يقتصثثر علثثى خثثاخب و ان مبحثث خثثاخب البيثثان عثثن وقثثج ا
ة  قهيثة أيضثاً،  تتون  ائدة البح أصثوليأيضاً املخصصات عن العمومات واملقيدات عن املطلقات، بل يشمل مبح احملتم واملتشابه 

ية  قف نظراً الحلتماعها  قصرنا البحعتس ما لو  بايدينا اآلن مجيعاً على خاخب املخصصات واملقيدات إذ ختون حينئٍذ كالمية أو خار
 .كما سبق بيانه  عتس املعاصرين للمعصومني 

 بيان ذلك يف ضمن أمور:و 
 لقاعموم اإلشكال لتقديم البيان عن وقت الحاجة وفصله عنه مط

احلثثةاألول:  تمثثة  ،ان اإلشثثتال يف خثثاخب البيثثان عثثن وقثثج ا احلثثة إا التفصثثي عثثن إشثثتال القثثبو ببيثثان وحلثثوا ا يعثثم  ، املرحلحثثةوا
احلثثثة بثثثل مطلثثثق  صثثثل القرينثثثة عثثثن ذيهثثثا ةثثثا قثثثد يسثثثتوحل   فلثثثة املتلثثث  عثثثن القرينثثثة  أيضثثثاً   يتثثثون، حسثثث   خقثثثدل البيثثثان عثثثن وقثثثج ا

تثم الثواقعياإلشتال، قبيحاً لنفس وحله قب هل واإليقثا  يف مفسثدة لالفثة ا احلة، وهو اإل راء با أال خثر    و خاخب البيان عن وقج ا
ث  بثث تمات القرآن التالمية عن متشاهباخه أوحل  احتجاج املبطلني هبا واضالهلم للتثثبين  وذلثك كاسثتدالهلم علثى ا َوَمما ان  صل 

و ج موٌ  و (3)المرَّْحَمن  َعلَمى اْلَعمْرِا اْ متَمَوىو (2)يَمد  اللَّمِه فَممْوَأ َْيْمِديِ مْ وعلى التجسثيم بثث (1)َه َرَمىَرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللَّ 
ْيممرن فَممِ نَّ اللَّممَه بِممِه َوَممما تَمْعَعل مموا ِمممْن خَ و (5)لَممْيَ  َمِمْثِلممِه َشممْيء  وان احملتمثثات املنفصثثلة عنهثثا كثثث (4)يَمْوَمئِمم ن اَاِرممَرة  ل ِإلَممى رَبَمَ مما اَمماِ َرة  

 لو كانج متصلة هبا ملا أمتن اضالل التثبين   (7)ث مَّ َْتْمَبَع َ َببا  (6) َعِليم  
تمثثة يف ذلثثك  وعليثثه:  لَِيِميممَ  اللَّممه   قثثال خعثثاا: وهثثو إضثثا ة للوحلثثوا األربثثة السثثابقة، االمتحثثانكلثثه  ثثال بثثد مثثن البحثث عثثن وحلثثه ا

رَم وا َْْن يَمق ول وا آَمنَّا َوه ْم ال يم ْعتَمن وَن ل َوَلَقمْد فَمتَمنَّما الَّمِ يَن ِممْن قَممْبلِ (8) اْلَخِبيَث ِمْن الطََّيبِ  ِ ْم فَملَميَمْعَلَمنَّ الم ل ََْحِسَب النَّاس  َْْن يم تمْ

                                                           

 .17سورة األنفال: آية  (1)
 .11سورة الفتو: آية  (2)
 .5سورة طه: آية  (3)
 .23 -22سورة القيامة:  (4)
 .11سورة الشور : آية  (5)
 .215سورة البقرة: آية  (6)
 .88سورة الته : آية  (7)

 .37سورة األنفال: آية  (8)
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 .(1)اللَّه  الَِّ يَن َصَدق وا َولَيَمْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِينَ 
احلة، سيال للمحتمات واملتشاهبات أيضاً. مبح خاخب البيان أو خقدميه أو مطلق  صل  ه عن وقج ا

 فصل المحكمات القرآاية والروائية عن متشاب ات ما
 ولثيس ذلثك خاصثاً ان  صل احملتمات القرآنية والروائية عثن املتشثاهبات كثثب يف اآليثات والروايثات املتعرضثة لاحتثام الفقهيثة الثااي: 

 باملسائل التالمية:
 من حيث المساحة ْيِديَم  َماَْ إجمال المراد من 

 ثنن اليثد خطلثق علثى كامثل اليثد مثن  (2)َوالسَّاِرأ  َوالسَّارَِقة  َفاْقَطع وا َْْيِديَم  َما َجَ اء  ِبَما َمَسَبا َاَكاال  ِمْن اللَّمهِ قوله خعاا: فمن ا: 
بة  ما هو املراد منهثا   هثي متشثاهبة املثراد لثذا ذهث  التت  وعلى اليد من املر ق وعلى اليد من الزند )بني الساعد والت ( وعلى األصا

وارج إا اهنا من التت  ،التثب من العامة إا اهنا من املر ق  يف التبيان واستدل الشيخ الطوسي عليه ،واإلمامية إا اهنا من األصابة ،وا
 (3) بانه القدر املتيقن  انه اجملمة عليه والباقي ال.

واد  مجال  هوواما احملتم الرا ة لإل  :عن زرقان صماحب ابمن ْبمي داود قمالورد: حيث  املنفصل الروائي يف حدي اإلمام ا
منم  عشمرين  منة،  ت  ِمم رجع ابن ْبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال وددت اليموم ْامي قمد

محممد بمن علمي بمن مو مى اليموم بمين يمدل ْميمر الممتمنين المعتصمم  ا مان من ه ا األ ود ْبما جععمرمَ قال قلت له ولم ذاك قال لِ 
 ؟قال قلت له وميف مان ذلك

على اعسه بالسرقة و أل الخليعة تط يٌر ب قامة الحد عليه، فجمع ل لك العق اء في مجلسه وقد ْحضر  إن  ارقا ْقر   :قال
ن الكر مو  قمال ومما الحجمة فمي ذلمك قمال ، فسألنا عن القطع في ْل مورع يجب ْن يقطع قمال فقلمت مممحمد بن علي 

واتعم  معمي علمى ذلمك  َفاْمَسح وا ِبو ج موِهك ْم َوَْيْمِديك مْ قلت ألن اليد هي األصابع والكف إلى الكر و ، لقول اهلل في التيمم 
فمي  ْم ِإلَمى اْلَمراِفم ِ َوَْيْمِدَيك  قوم. وقال آخرون بل يجب القطع من المرف ، قال وما المدليل علمى ذلمك قمالوا ألن اهلل لمما قمال 

با جععمر فقمال قمد ْفقال ما تقول في ه ا يا  الغسل دل ذلك على ْن حد اليد هو المرف  قال فالتعت إلى محمد بن علي 
قمال ْقسممت   ء عنمدك قمال اععنمي عمن هم ا يما ْميمر الممتمنين تكلم القوم فيه يا ْمير المتمنين، قال دعني مما تكلمموا بمه ْل شمي

 . لما ْخبرت بما عندك فيهعليك باهلل
ْممما إذا ْقسمممت علممي بمماهلل إاممي ْقممول إا ممم ْخطئمموا فيممه السممنة فمم ن القطممع يجممب ْن يكممون مممن معصممل ْصممول  : فقممال

                                                           

 .3-1سورة العنتبوت: آيات  (1)

 .38سورة املائدة: آية  (2)
وهو املشهور عن علي ) (: وقال اكثثر الفقهثاء: إنثه يقطثة مثن الرسث .  -قال: )وكيفية القطة عندنا   من أصول االصابة االربعة ويرتك االهبام والت   (3)

وارج يقطة من التت . وأما الرحلل  عندنا خقطة االصابة االربعة من مشف القدم ويرتك االهبام والعق .املفصل بني الت  والساعد. وقال وهو  ج ا
مة على وحلوب قطعه. وما دليلنا أن ما  قالوا ليس عليه دليل. قلناا 

الشيخ الطوسي، خفسب التبيان، الناشر: إحياء الثرتا  بال خالف إال ما حتيناا عمن ال يعتد به(  –  قطعه  ولفظ اليد يطلق على مجية اليد إا التت  وال
 .517ص 3ببوت، ج -العريب 

(235) 
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السمجود علمى  مبعة ْعضماء الوجمه واليمدين والمرمبتين  األصابع فيترك الكف قال وما الحجمة فمي ذلمك قمال قمول ر مول اهلل 
 َوَْنَّ اْلَمسماِجَد ِللَّمهِ الكر مو  ْو المرفم  لمم يبم  لمه يمد يسمجد علي ما، وقمال اهلل تبمارك وتعمالى  والرجلين، ف ذا قطعت يمدٌ ممن

، وما مان هلل لم يقطع قمال فأعجمب المعتصمم ذلمك َفال َتْدع وا َمَع اللَِّه ََْحدا  يعني به ه ٌ األعضاء السبعة التي يسجد علي ا 
مر بقطع يد السارأ من معصل األصابع    (1) دون الكفْو

إذا أردنثثا أن نتي فثثه أصثثولياً هثثو أن آيثثة املسثثاحلد حاكمثثة علثثى آيثثة السثثرقة ألهنثثا نثثا رة إليهثثا  انثثه إذا   اسثثتدالل اإلمثثام ولعثثل وحلثثه 
 تحمثل آيثة السثرقة علثى قطثة  ثب املسثاحلد وهثي  ،ووحل  أن ال ندعو مة اهلل أحداً  ال يصو قطعها مسجد   كانج املساحلد هلل والت   

قيقثة إضثا ة إا اهنثا )اليثد( مثا دامثج خطلثق علثى كلهثا ابةاألص ، واما استدالل القوم بتلك اآليات  هو استعمال واالسثتعمال أعثم مثن ا
 . ما املعني ألحدها 

 إجمال المراد من )السارأ(
ث ملة من حلهثة أخثر  وهثي انثه حيث ح  ثد بقيثود كثثبة كتونثهد إحلثراء د  هذا إضا ة إا أن آية السرقة  ثر  ا )وقثد اختلث  يف  مثن ا

ر  على معنيني( تم وان وأن ال يتون مضطراً وال حلاهاًل  ،وكونه ربة دينار  صاعداً  ا  (2)ال ختون شبهة...با
 بالروايات.إمنا هو مل بالذات والبيان   ث)السارق( يف اآلية ال يعلم أي سارق خقطة يدا ممن ال خقطة وعليه: 

جاب عنه:  اب بل يف السل ، أي ليس اإلمجال يف قطثة يثد السثارق إذ اآليثة مطلقثةْو إذ األصثل يف الثالم  بان اإلمجال ليس يف اإل
نس بج استثناؤا خرج وما شك  يه بقي مشمواًل. ا  قوله قال يف التبيان: )و اهر  األصل هو القطة وإمنا اإلمجال يف املستثىن منها  ما 
 َممارِق مماِرأ  َوالسَّ  االمسثثاء علثثى دخثثال إذا والثثالم لثث األ نأل سثثارقة، أو سثثارقا يتثثون مثثن كثثل علثثى القطثثة وحلثثوب عمثثوم يقتضثثي ة  َوالسَّ

نس خعري  دون للعهد يتونا مل إذا االستغراق أ ادا املشتقة   امثا. الفقثه أصثول يف ذلثك علثى دللنثا وقثد. - قثوم ليثهإ ذهث  مثا على - ا
 الشثرو،، خلثك عثن ينبث  ال اآليثة و ثاهر لصوصثا مقثدارا لصثوص متثان مثن لصوصثا قاسثار  كثان من على إال   ال القطة قال من

 تثاج وإمنثا سثارقا يسثمى مثن كثل علثى القطثة وحلوب يقتضي اآلية  اهر نأل  اسد  قوله بيان، إا مفتقرة ملة اآلية ختون أن  يج 
 .مجلتهم من ليخرج الشرو، معر ة إا

 .(3)(قالوا ما  سقف قطعه   من دون قطعه ال   يمن ملة  اآلية بالظاهر، نقطعه  انا   من  اما قطعه   ال من
 َطَعام ه  إجمال المراد من 

ممَرَم َعلَممْيك ْم َصممْيد  اْلبَمممَر َممما د ْمممت مْ قولثثه خعثثاا: ومن مما:  مميَّارَِة َوح  ممْم َوِللسَّ ممْم َصممْيد  اْلَبْحممِر َوَطَعام ممه  َمَتاعمما  َلك   ثثان  (4)ر ممما   ح  ْ ِحمملَّ َلك 
  َطَعام ه :ة ال  ملة ولذا وردت  يها أقوال 

 األول: ان املراد به ما يقذ ه البحر من امليتة.
 الثاين: ان املراد به ما ينبج يف قاعه من األشجار والنبات من املرحلان و با.

                                                           

 .318ص 1هث، ج 1381طهران،  –مد بن مسعود العياشي، خفسب العياشي، املطبعة العلمية  (1)

قوق اجمللد ) 44وقد أوصلها السيد الوالد إا  (2)  ه.( من موسوعة الفق111شرطاً وقيداً يف كتاب الفقه ا

 .515ص 3ببوت، ج -الشيخ الطوسي، خفسب التبيان، الناشر: إحياء الرتا  العريب  (3)

 .86سورة املائدة: آية  (4)

(235) 
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: ان املراد  لبائثج منثه اململثو الثذي يبكثل بعثد  ثرتة، واإلطثالق  صثيد البحثر أي الطثا ج الطثري، وطعامثه أي ا ،اململوح منثههو والثال
 ل احملتم عن املتشابه.ص  والروايات هي اليت حددت املراد  قد     ،يقتضي الشمول هلما مجيعاً 

 َصْيد  اْلَبْحرِ إجمال المراد من 
مل من حي ان املراد به املعىن املصدري وهو االصثطياد وهثو  عث َصْيد  اْلَبْحرِ وكذلك  ل الصثيد أو املثراد بثه املعثىن املفعثو   انه 

 ، أو كالمها معاً، واإلطالق مرحلة.  تامل(1)يد أي أكلهص  م  ثأي ال
رمثاً  أو املثراد النتثاح بنفسثه (2)ح َرَمْت َعَلْيك ْم ْ مََّ ات ك مْ ومن ا:    وذهث  الوالثد  قثف  هل املراد نفس العقد بثان يتثون انشثاؤا 

 نداً إا ارختا  قبحه الشديد لد  املتشرعة  هذا قرينة منفصلة خر ة اإلمجال.  تاملإا حرمة األول أيضاً مست
صوليا   للحكم الظاهرل اإلطالقات الخم   فق يا  ْو

ن لثثه إطالقثثات وسثثة وخامسثثها هثثو الثثذي سثثاقنا إليثثه هثثذا إ : نقثثول إمجثثاالً  ،ان للحتثثم الظثثاهري إطالقثثات ولتثثن مل نسثثتوعبها ممب  
:  املبح

جج واالمارات الظنية بالظن املعت .ما كاألول:  هل أو الشك وذلك كتل ا  ان  ر ه ا
تثم الظثاهري ينصث    ،ما كان موضوعه الشك وذلك كاألصول العمليةالثااي:  يثبتثه وأمثا  يبث  عليثه و علثى الشثك  والفرق ان هثذا ا
 د على الشك  ب عه.ر  األول  انه ي  

تثم املقالثالمث:  تثم الظثاهري هثو ا مل يثذكروا مثة انثه منثثه إذ  ولعلهثمطثو  بثه  ثب املطثابق للواقثثة او  قثل القطثة  ثب املطثابق، ان ا
بوت له بل  ثزم  ومن الواضثو ان القطثة أعثم مثن العلثم  انثه البثج   ، اهري  قفهو مادام  ب مطابق للواقة  ليس حتماً واقعياً إذ ال  وا

 وهو أعم.
تثم الظثاهري األصثثو الرابمع:  جثثة ان املثراد بثثه ا جثثة  علثماملطابقثة للواقثثة، وبنثاء   البثة  وهثو ا األصثثول علثى ذلثك  البثثاً، ويقابلثه ا

ة الداللة كالنص املتواخر  ان  واقعية دائمة املطابقة للواقة. حجةه حتم واقعي أصو  أي القطعية السند الصر
دية وإن أالخام :  تم الظاهري هو مثل العام  ب املراد باإلرادة ا ثاص ان ا ريد باإلرادة االستعمالية  يما كان من موارد خثاخب ا

احلة يف  رف خدر   تلث  بالثذات عثن اال ثاء أو وصثول لصصثات األحتثام حلية نثزولعن وقج ا ،  هثذا الثذي مبثىن البحث عليثه وهثو 
  تدبر. ،السابقة

تومة ونبدأ  داً بنذن اهلل خعاا مباح   الورود.وبذلك خنتم معظم ما خيسر من مباح ا
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
يَماِن َواْلك ْعِر ِإالَّ ِقلَّة  اْلَعْقلِ قال:  عن أيب عبد اهلل  ِإنَّ اْلَعْبَد يَمْرَفع   :ِقيَل وََمْيَف َذاَك يَا اْبَن َر  وِل اللَِّه َقالَ  ،لَْيَ  بَمْيَن اإْلِ

ٌ  الَِّ ل ي رِيد  ِفي َْْ َرَ  ِمْن َذِلكَ َرْغَبَته  ِإَلى َمْخل وأن فَمَلْو َْْخَلَص اِ    يََّته  لِلَِّه أَلَتَا
 .28ص 1التايف: ج

                                                           

 وإن صادا  با. (1)

 .23سورة النساء: آية  (2)
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