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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني،
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٓ٘)
الثمرة يف حبث تطبيقي :العام الفوقي والتحتاين واملخصص لو

وتظهر الثمرة( )1فيما إذا كان لنا عام فوقاين مث عام حتتاين مث ماا هاو أخان مان الت تااين وااد يف ا درالاه يف الت تااين أو الفوقااين ،فا اه لاو

كااان منفص االر ا اادرل مااورت الينااد يف الت تاااين ولااو كااان متص االر ا اادرل يف الفوقاااين وذلااد بنااال علااى القااول االخاان ال علااى األعاام ماان حي ا

الكمال والنقن – توضي ه:
(أَوفُواْ ِِبلْع ُق ِ
ود) مع (اهلبة يرجع فيها)
ُ
ْ
()3
ِ ()2
ا ه ورت (أ َْوفُواْ ِِبلْعُ ُقود) وهو العام الفوقاين إذ يينمل كل العقوت ،مث ورت عاام آخار أخان مطلقاار مناه ،لاابا حاي ابلت تااين ،يساتث اذلباة
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِا
س لَوُ))(.)4
مثالر ،كص ي ة مجيل واحلليب عن اإلمام الصاتق عليه السالم(( :إذَا َكانَت ا ْهلبَةُ قَائ َمةً ب َع ْين َها فَ لَوُ أَ ْن يَ ْرج َع َوإال فَ لَْي َ
ت أ َْو ََّلْ َُِ ْْ إِاال لِ َِّي َرِو ٍ فَِ نا وُ َال
وصا ي ة دمحم باان مساالم عاان اإلمااام الباااقر عليااه السااالم(( :ا ْهلِبَ ةُ َوالنِّ ْحلَ ةُ يَ ْرِج ُع فِ َيه ا إِ ْن َي ا َ ِوي َْ ْ
ِ ِ ِ ()5
يَ ْرج ُع فيو))
مع (اهلبة لَّي الرو الزمة)

واما األخن من العام الت تاين فهو اذلبة لابي الرحم حي استث يف الص ي ة الثا ية.
وحينئا فااب فااالرحم القريا كاااألو والعاام واخلااال حكمااه معلااوم ا ااه ماان االسااتثنال ماان العااام الت تاااين ،وحكمااه اللا وم مطابقاار للعااام الفوقاااين ،وامااا
الاارحم البعياادة لاادار كادلينااعك معناار ماان األدلااان أو اليااااب يني يف آتم مااثالر فا ااه لااي باارحم ااارعار قطعاار عرفاار وال ااارعار ،ولكاان تبقااى بعا احلاادوت
الوساطى رلهولاة ا ااا مان ادلسااتث أم مان ادلسااتث مناه( )6فهاال تل ال ابلعااام الفوقااين (أَوفُواْ ِِبلْع ُق ِ
ود) أو ابلعاام الت تاااين كالصا ي تني السااابقتني
ُ
ْ
()7
ِ
وز َو اَّت يُ ْقبَ َ ِ ا
ك فَأَ ْخطَئُوا))
ض قُ ِس َم ْ
ضْ
ااس َذل َ
وكا(( :ا ْهلِبَةُ َجائَِْةٌ قُبِ َ
ُّح ُل َال ََيُ ُ
ت أ َْو ََّلْ تُ ْقبَ ْ
ت أ َْو ََّلْ تُ ْق َس ْ َوالن ْ
ض َوإّنَا أ ََر َاد الن ُ
املقياس انفصال املخصص واتصالو
ذلد مب على وروت األخن مان الت تااين بيناكل سلص ف
ان متص فال ابلعاام الت تااين كماا يف صا ي ة دمحم مسالم الساابقة ،أو بيناكل سلصان
منفصل عنه كما لو ورتت يف رواية مستقلة فتكون استثنال من ص ي ة مجيل واحلليب؟
إذا كان املخصص متصالً فاملرجع العام الفوقاين

أ -ف ا ن كااان ادلمصاان متص االر كمااا يف ص ا ي ة دمحم باان مساالم ساار إمجالااه للعااام ،إذ الفاار ان (ذي الاارحم) رلماال ماان حي ا احلاادوت
الوسطى؛ إذار مل ينعقد ذلابا العام عموم ذلا ماتام قد اتصل به رلمل فا ه إن ا فصل عنه اساتقر عموماه اماا ماص اتصااله فاال إذ للماتكلم ان يل ال

بكالمه ما اال ماتام متكلمار.

( )1لعموم مثل (أوفَوا ِِبلع ِ
قود) للكامل والناقن من العقوت أو ال صرافه عن الناقن.
ُ
ْ
( )2سورة ادلائدة :آية .1
( )3وهي من العقوت كما سبل إمجاعار.
( )4ثقة اإلسالم الكلي  ،الكايف ،تار الكت اإلسالمية – طهران ،ل 7ص.32
( )5ادلصدر فسه :ص.31
( )6كاحلفيد اخلام البن عمه أو كابن عم ابن خالته مثالر أو ك فيد عمة اجلد أو األبعد :ك فيد عمة خالة اجلد.
( )7الينيخ الطوسي ،التهابي  ،تار الكت اإلسالمية – طهران ،ل 9ص.156
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وعليه :يكون العام الفوقاين هو ادلرلص فتكون اذلبة لابي الرحم ادلتوسطة الزمة كاذلبة لابي الرحم القريبة ،أي يكون ادلرلص (أَوفُواْ ِِبلْع ُق ِ
ود).
ُ
ْ
بعبارة أخر  :للهبة مصاتيل -1 :غري ذي الرحم وهو مينمول للمستث منه وا ه لائ قطعار ((ا ْهلِبَةُ َوالنِّ ْحلَةُ يَ ْرِج ُع فِ َيها إِ ْن َيا َ)).
 -2الرحم :الزمة قطعار (( إِاال لِ َِّي َرِو ٍ )).
 -3ادلينااكوك (الاارحم ادلتوسااي) فااال يعلاام تخولااه يف ادلسااتث منااه وهااو ل اواز اذلبااة فيبقااى علااى أصاال الل ا وم ظ ارار ألوف اوا ابلعقااوت إذ ال يعلاام
إخرال العام الت تاين له.
إذا كان املخصص منفصالً فاملرجع العام التحتاين

ب -وأمااا إن كااان ادلمصاان (لا وم اذلبااة لااابي الاارحم) منفصاالر فااان عمااوم العااام الت تاااين ((إِذَا َكانَ ِ
ت ا ْهلِبَ ةُ قَائِ َم ةً بِ َع ْينِ َه ا فَ لَ وُ أَ ْن يَ ْرِج َع))

منعقاد مساتقر وهاو ادلتقاادم علاى العاام الفوقاااين لكو اه أخان مناه مطلقاار فقاد اقتطاص الت تااايني مان الفوقااين هااب احلصااة أي (اذلباة لاابي الاارحم) مث
ييند يف خرول ذي الرحم ادلتوسطة من العام الت تاين (بعد فر تخولاه ال عقاات عموماه) فيبقاى علاى األصال الت تااين فتكاون اذلباة لاابي الارحم
ادلتوسي لائ ة أي يكون ادلرلص "له ان يرلص فيها".
مث ااال توض ااي ي :ل ااو ورت ع ااام فوق اااين ك اا( :أك اارم األص اادقال) وع ااام حتت اااين ك اا( :ال تكاارم فس اااق األص اادقال) وسلص ان ل ااه ك اا( :أك اارم فس اااق
األصاادقال إذا كااان إك ارامهم مقدمااة ذلاادايتهم) فااان ادلمصاان أل ااه منفصاال عاان العااام الت تاااين فعمومااه (الت تاااين) منعقااد فلااو اااد يف مااا كااان
مقدمااة بعياادة لاادار للهدايااة ا ااه ماان االسااتثنال أي ماان (ادلقدمااة) – وضااعار أو ا ص ارافار – وعدمااه ،فااان عمااوم (ال تكاارم فساااق األصاادقال) أل ااه

ا عقد ،ابال فصال ،فال خيرل منه إال ما أحرز ا ه مقدمة وضعار مص عدم اال صراف عنه فالعام الت تاين هو احملكم.
وذلد عك ما لو اتصل االستثنال ابلعام الت تاين كما لو قال( :ال تكرم فساق األصدقال إال إذا كاان إكارامهم مقدماة) فاان ادلقدماة حيا
امجلاا( (يف البعياادة) وأمجاال ادلسااتث فقااد أمجاال ادلسااتث منااه التصاااله بااه فالعااام الفوقاااين حينئا فااب هااو احملكاام فيجا إكارام ماان كااان إكرامااه مقدمااة
متوسطة وإن كان فاسقار ،اما ذو ادلقدمة البعيدة فال يكرم كغري ذي ادلقدمة.
وجو عدم ِرمي التدخني وأيباىو

تنبيو :حي وقاص اليناد يف صادق ادلقدماة – وضاعار أو ا صارافار – علاى ادلقادمات البعيادة لادار ،لاابلد مل يفا( العلماال ترماة التادخني؛ ماص

ا اه ال ااد يف ا اه علاة بعيادة للماوت إذ يساب أمارا

السارطان يف احلنجارة والرئاة وغريهاا وحسا اإلحصاال فاان تساة مالياني اامن وتاون

سنواير من أمرا التدخني وهو رقم كبري لدار والضرر واخلطار كباري لادار ،لكان ماص ذلاد مل ارم العلماال التادخني رغام مسالمية مقدميتاه (ومقدماة
احلارام حارام عقاالر أو وااارعار أيضاار) وذلاد ألن مقدميتااه بعيادة إذ هاي باعاكم التاادخني لسانني طويلاة فهااو ظاري البطناة فاان (أكثاار أهال ادلقاابر ماان
التممة) ولو حرم الينيل دلقدميته البعيدة لول القول ترمة أايال كثرية لدار(.)1
عاام لااو كا اا( مقدميااة التاادخني قريبااة ابن كا اا( كالساام مولبااة للمااوت بعااد ساااعة أو يااوم مااثالر كا اا( زلرمااة ،باال لل رمااة ولااه آخاار قباال
ادلقدمية رتبة وهو كو ا ضارة أو من اخلبائ فتدبر.
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
اَّلل صلى هللا عليو والو وسل إِ ََل ثََالثٍَة :آلُوا إِ ََل عاٍَِّل علَى ى ًدى ِمن اِ
ول اِ
قال أمري ادلؤمنني عليه السالم(( :إِ ان النااس آلُوا بَ ْع َد ر ُس ِ
اَّلل قَ ْد أَ ْغنَاهُ ا
اَّللُ ِِبَا
َ َ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
الدنْ يا وفَ َت غَي ره ،ومت علِّ ٍ ِمن عاٍَِّل علَى سبِ ِيل ى ًدى ِمن اِ
ِ
ِ ِ
ِ
اَّلل َوََنَ ٍاة ُثُا
َعل َ َع ْن ع ْل ِ غَ ِْْيهَ ،و َجاى ٍل ُم اد ٍع لل ِْع ْل ِ َال ع ْل َ لَوُ ُم ْع َج ٍب ِِبَا ع ْن َدهُ قَ ْد فَ تَ نَ ْتوُ ُّ َ َ ََ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ
َ
اب َم ِن افْ تَ َرى)) الكايف :ل 1ص.33
َىلَ َك َم ِن اد َ
اعى َو َخ َ

( )1كالبطناة وكثاارة اجلماال وقلااة الناوم ادلفااره أو كثرتاه ادلفرطااة وتاارك الرايضاة وقلااة اارب ادلااال أو كثرتاه (فااان قلتاه ماان عواماال ساقوه الكليااة عان العماال وكثرتاه ماان عواماال
التسمم ادلائي) وهكابا.

