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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(

(010) 
 (3)ورود مع الشك في الوارد، عكس الحاكمملتمسك بالال يمكن ا -0
( ال ميكههن السمسههمل بههاملورور  هه  الاههمل يف الههوارر، وأ هها (2دعلههى األلههول أو علههى بع ههها اتعلههى الههورور دورور األ ههار  بنهها   انههه ومنهااا: 

 على احلكو ة فانه ميكن السمسمل باحملكوم    الامل يف احلاكم.
 لمصداٍق ماالصور األربع للشك في شمول العام 

 ، أربعة:ّ ا وتوضيحه: ان لور الامل يف العام  ن حيث مشوله ملصداق
 الشك في التخصيص أو المخصص

ان العههام إ ا احسمههو خههروم فههرر  نههه نصيصهها ، فانههه ميكههن السمسههمل بههه إ ا كههان  نفصههال ت و لههمل النع ههار ا رارة االسههسعمالية األولاا : 
لالة السطاب  بني ا رارتني ادجدية واالسسعمالية، و لهمل كمها ألحمسمو املخصصية، و انفصال و أوجوره للعام،    انفصال خمصصه احملسمو 

 .   عدم حمرز حلال املصداق (3دإ ا قال: دأكرم العلما ( مث شمل يف خروم زيد العامل  نه، بوجه  
 الشك في الحكومة أو الحاكم

علههى  بههك الك،ههذين، إ  احلكو ههة نصههير بلسههان آخههر، وقههد فصههلنا ، فانههه كهه لمل العههام إ ا احسمههو خههروم فههرر  نههه حكو ههة  الثانيااة: 
 فراج  يف  ناقاسنا للمح   العراقي. كما  كرنا غذ  لمل أي ا    الكالم عن  لمل و هبنا للسفصيو بني املعنِون وغذه

 الشك في التخصص
 هن السمسهمل يكهون حينذه   نفصهو، لوضهوا انهه صها  فانهه ال ميكهن السمسهمل بهه حها إ ا االعام إ ا احسمو خهروم فهرر  نهه نص  الثالث: 

 بالعام يف الابهة املصداقية.
 الشك في الورود أو الوارد

 ك لملت إ  الورور نوع  ن السخصر ألنه خروم تكويين لكن بعناية السعبد.فانه   فرر  نه بالورور احسمو خرومالعام إ ا الرابعة: 
 ألصلاألمارة اما واردة عل  األصل أو حاكمة حسب موضوع ا

 و ا حنن فيه رائر بني االحسمال الراب  وال،اين وإن  هب قوم إىل االحسمال األول فن ول: 
وقهههد سهههب  ان  ،علهههى دديهههد  وضهههوعا ا أو حاكمهههة  بهههيني  دأو بع هههها( واررة علهههى األلهههول األربعهههة األ هههارات دأو بع هههها(ان كهههون 

سصههحاب أك،ههر، ولنبههدأ بههالاا ة ألن األ ههر فيههها أقههرب لفهههم الطالههب احملههسمالت يف  وضههوع االحسيهها  تسههعة واحملههسمالت يف  وضههوع االس
يف لههورة ان  ههن ال،مههرات انههه و عليههه س ههب ببيههان  لههمل ال،مههرة الكههاأل بههني كههون األ ههارة واررة علههى األلههو أو كو هها حاكمههة سللمطلههب، وس

األ ههارة  وجههوردالعههام( وأ هها يف لههورة الاههمل يف وجههور األ ههارة احلاكمههة فلنهها السمسههمل باأللههو املوجههورة أو يف الاههمل يف حاكميههة األ ههارة 

                                                           

 فانه ميكن السمسمل باحملكوم    الامل يف احلاكم. (1د
 أو بع ها على بع ها. (2د
 دال تكرم زيدا  العامل( أو لوجور  ا حيسمو ان  فاره ال تكر ه. انه وررالحسمال  (3د
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 .فانه ال ميكن السمسمل باأللو العام حينذ    ةاملوجوراأل ارة أو واررية الواررة 
 يف ألالة الاا ة:وتوضيب  لمل 

احسمهال  ها ههودقبب الع اب بهال بيهان( وأخهرأل ي هال بهان  وضهوع هو عدم البيان ول ا اشسهرانه تارة ي ال بان  وضوع الاا ة الع لية 
وانههه ي ههبب الع ههاب إال لههو اههن بههه انهها   دقههبب الع ههاب  هه  احسمههال السكليههب أح  هه   ههرر احسمالههه( السكليههب بههان يههدعى ان ال اعههدة هههي

 .شخصيا  أو نوعيا  أو قط  به
وإن كهان  وضهوعها  ،يهة السعبهدعدم البيان فان خا ال، ة وارر عليها ألنه بيان تكوينا  وإن كهان بعناهو فلو كان  وضوع الاا ة الع لية 

احسمال السكليب فان خا ال، ة حاكم لبداهة عدم زوال احسمال السكليب ب يام احلجة الحسمال كو ا غذ  طاب هة للواقه  إ  الفهرهن ا ها 
 انية بالظن املعسا وليست قطعية.

 صورة الشك في وجود خبر الثقة أو وثاقة الموجود
كمهها لههو شههمل يف   أو  فهو يههة    صههداقية   علههى حر ههة السبهه   هه،ال  أو شههمل يف وثاقههة املوجههور لاههبهة   ث ههة   خههاِ  وحينذهه   لههو شههمل يف وجههورِ 

 آالف،ه أو خطؤه بنسبة واحهد بالعاهرة ب   ِ مو ك  كما لو احس    إ ا اندرم فيها حدور الوثاقة وال ابطية لوجور  راتب  سي ن كونه ث ة ضابطا  
و راتههب ياهمل فيههها كمها لههو احسمههو  ،كمهها لهو احسمههو خطهؤه أو ك بههه بنسهبة عاههرة يف املائهة  و راتهب ي طهه  بانهه لههي   عهها ث ههة أو ضهابطا  

لع اب، و لمل فيما لو مل يكن فهو يصب السمسمل ب اعدة الاا ة  ثبات عدم احلر ة الظاهرية أو عدم ا ،أحدمها بنسبة واحد باملائة  ،ال  
 م كون الراوح ث ة(. ن ب حلال األ ارة دكاسسصحاب عدم لدور اخلا أو عد ألو

 لو كان موضوع البراءة الالبيان، لما جرت مع الشك؛ الحتمال الورود -أ
خها  انهه إ ا وجهدإ   تدقبب الع اب بهال بيهان( فهال وان ال اعدة هي وادجواب: انه إن قلنا بأن  وضوع ألو الاا ة الع لي هو الالبيان

وقد سهب   ديف الفرهن اآلخر( يف وجوره ف د شمل يف وجور الوارر أو يف واررية املوجورفإ ا شمل  ،على ألو الاا ة ا  وارريكون ال، ة فانه 
 عمو ه.اسسنارا  إىل انه    الامل يف وجور الوارر ال ميكن السمسمل باملورور 

 وتجري لو كان موضوعها احتمال التكليف؛ الحتمال الحكومة
علهى الههاا ة لبداههة عههدم زوال  يكههون حاكمها  خها ال، ههة فانهه  إ ا وجهد انهههإ   تفهنعم ا بهان  وضههوعها ههو احسمهال السكليههبوأ ها لهو قلنهه

ولهو كهان قطعيها   هن كهو ادجههات خهرم عهن  ،(1دأو   همونا   أو جهة   احسمال السكليب ب يام خا ال، ة على العدم ألنه اين سندا  أو راللة  
خها ال، هة  يكهونأل ادجهات، فم  عهدم زوال االحسمهال  ورر البحث على أن ال طعي  ن كو ادجهات نارر و عظم أخبارها انية يف إحد

ا ا ألنه ناار أو لغذ  لمل  ن   هايي  احلكو هة السهسة الهق سهب  الكهالم عنهها، فهإ ا شهمل يف وجهوره أو شهمل  ا  حاكم (فرهن وجورهدإ ا 
حيب فانهههه  لحههه  ببهههاب وقهههد سهههب  انهههه لههه بهههاحملكوم  ههه  الاهههمل يف احلهههاكم بهههه ألنهههه  هههن السمسهههمل يف وثاقهههة املوجهههور فانهههه يصهههب السمسهههمل

 وللبحث للة بإ ن اهلل تعاىل .السخصير ال ح يصب السمسمل فيه بالعام    الامل يف املخصر
 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين

 
َر َأْن َيْكثُاَر ِعْلُمَك َوَأْن ياَ  :قال ا  ام علي  ُر َأْن َيْكثُاَر َماُلَك َوَوَلُدَك، َوَلِكنَّ اْلَخياْ ْعُظَم ِحْلُمَك َوَأْن تُاَباِهَي النَّاَس لَْيَس اْلَخياْ

نْاَيا إِ  َر ِفي الدُّ الَّ ِلَرُجَلْيِن: رَُجٍل َأْذَنَب ُذنُوباً فَاُهَو يَاَتَدارَُكَها ِبِعَباَدِة رَبَِّك، َفِإْن َأْحَسْنَت َحِمْدَت اللََّه َوِإْن َأَسْأَت اْستَاْغَفْرَت اللََّه، َواَل َخياْ
َراتِ  بِالتاَّْوبَِة َورَُجلٍ   . 484 ج البالغة: ص ُيَسارُِع ِفي اْلَخياْ

                                                           

 وه ه أرب  أ ور، فانسبه. (1د

(013) 

(010) 


