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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(

(268) 
 األصول على األمارات رابعاً: ورود

استحالته لتأخر األصول رتبًة عن األمارات؛ إذ األصول إمنا تتقدم على األمارات لو تصرفت يف موضوعها وال يتوهم 
واألمارة إمنا تتقدم لو كان موضوعها موجوداً واما مع عدمه فهي من السالبة بانتفاء املوضوع فكيف تتقدم على  ،بإعدامه
ان يزيلل  أحللد )الللورود وهللو الللوارد و  تعريللف خمرّجللاً إذ يصللدي عليللهعليهللا أو  وارداً حينئلل    ون األصلل يكللفللال حمالللة  األصلل  

فإن مل يكلن بعنايلة التعبلد بل  أاال املوضلوع  (لكن بعناية التعبد الدليلني )األعم من األص ( موضوع الدلي  اآلخر حقيقةً 
 .، كما سبق تعريفه ووجههحقيقة تكويناً كان خترجياً 

 الفقه ذات نفع عميم: أبوابلك العديد من األمثلة ل لك وهي سيالة يف وهنا
 ورود االستصحاب على قاعدة اليد

كيد املستأجر   ةأمانيّ على وجهني، وذلك ألن اليد اما  حكومته عليها،ورود االستصحاب على قاعدة اليد أو فمنها: 
وملللن  ،أو  ر لللا ،الغاصلللا والسلللاري و ر لللاكيلللد عدوانيلللة   أو ،وامللللرون واللللو)د)عي )ان ملللن عنلللدك الوديعلللة( وكللل ا املسلللتعر

، ب  إذ االماريّة يف ظرف الشك ومع إحراا كوهنا أمانّية أو عدوانية ال شك الواضح ان القسمني األولني ليسا أمارة امللك
 :(العاديةو ر  ةمانيما هو أمارة امللك أما )اليد اجملهولة( أن اجملهول حاهلا أو )اليد  ر األ

مث جهلل  حاهلللا  أمانيللةً سللابقاً أو  عدوانيللةاليللد فيمللا لللو كانللت  قاعللدة يكللون االستصللحاب حاكمللاً علللى :فعلللى األول
للمث احت   آخللر دارشلل   مانيللة أو عدوانيللة كمللا لللو  صللا أوشللك فيلله فللان قاعللدة اليللد ال صللرن إذ نستصللحا كوهنللا    ) م 

هبهلا لله أو ان مالكله ملات فورمله كملا للو كلان الغاصلا هلو االبلن، احتمااًل عقالئياً انه اشرتاها منه الحقاً أو ان مالكله و 
ا( وهل ك قلد عللم حاهللا بعللم تنزيللي ب كلة )اليلد اجملهلول حاهل ل األن موضوعه حينئ    فان قاعدة )اليد امارة امللك( ال صرن

 .(1)المانيةإذ ضّيق دائرة املوضوع فصار مبنزلة املعلوم العدوانية أو ا ؛فاالستصحاب حاكم ،االستصحاب
واملوضلللوع يلللزول بلللزوال قيلللدك  ة( قيلللد  ة و لللر العدوانيّللليكلللون االستصلللحاب وارداً لفلللرا ان ) لللر األمانيّللل :وعللللى الثلللاي

 فاالستصحاب وارد على قاعدة اليد.

                                                           

 ومع العلم باحد ا ولو تنزياًل ال جمال لقاعدة اليد وليست أمارة على امللك حينئ  . (1)
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 وروده على قاعدة ال ضرر
كم عللى األدللة األوليلة ضلررياً ارتفلع وجوبله فلال ضلرر حلا  ملثالً  ورودك عللى قاعلدة ال ضلرر فانله للو كلان الصلومومنها: 

، لكلن االستصلحاب املوضلوعي يتقلدم عليله كملا للو مل يكلن الصلوم م لراً لله مث شلك؛ (1)حل  إذا كانلت ملن فلروع اللدين
لعلللروا أملللر كملللرا ملللا، يف صلللرورته م لللراً فانللله يستصلللحا فينلللزل جمهلللول ال لللرر منزللللة معلللدوم ال لللرر أو معللللوم العلللدم 

 ر عنوان )خوف ال رر( فال يستلزمه حكمه، فتدبر.  (2)وه ا العنوان فيجا عليه الصوم.
فتفيللد العلللم التنزيلللي فتنللت  الوضللع  (3)علللى اللل اءة النقليللة )رفللع مللا ال يعلمللون( د  ر  ومزيللد التوضلليح انلله كمللا ان األمللارة ت)لل

عكسه وهو )ما ال ضرر فيه من الصوم واجا( أو  ( أو)الصوم  ر ال ررن على (4)د) ر  بدل الرفع، ك لك االستصحاب ي) 
ه يف وعدم)ل ،فلرد أو ككلم عللى العنلوان األوي ال لرر يف الصلورة األوى إذ يثبت االستصحاب وجود)  ما فيه ال رر يرفع()

 .، فرد )أو ككم( على العنوان الثانونالثانية
 :مثاالن تمرينيان

 حكومة أصل التخيير على االمارتين المتعارضتين
)أن اخلل ين املتعارضلني فقلن بنلاء عللى  املتعارضلتنير الظلاهرن عللى االملارتني بلورود أو حكوملة الت يل قد يقاال -3

هبما أو مطلق األمارتني والطريقني املتعارضني بناء على التعميم اما لتنقيح مالك أخبلار  (5)(إذن فتخير)اختصاص أخبار 
 .(و املنصور، بان األص  األوي يف املتعارضني هو الت ير كما هالت ير أو للقول، مبنً 

وإمنلللا قيلللدنا الت يلللر بالظلللاهرن ألنللله احلللد األصلللول املللا الت يلللر اللللواقعي فهلللو حكلللم شلللرعي مسلللتند إى وجلللود جلللامع 
 الطرفني.من املصلحة أو إحدى مصلحتني على سبي  البدل يف ك  

مللن اخللل ين أو علللى أصللالة التعيللني يف كلل   (6)فلتقدملله بأحللد النحللوينوامللا بيللان حكومللة الت يللر الظللاهرن أو ورودك 
بنللاء علللى ان أصللالة التعيللني أمللارة مسللتندة للغلبللة والظللن النللوعي ال اهنللا أصلل  عملللي، كمللا هللو احلللق  تنياالمللارتني املتعارضلل

   املنصور، فه  ذلك تامّ 
ا ّصللل   فهللل  ذللللك عللللى ملللارة األ ، عللللى بلللورود أو حكوملللة أصللل  االحتيلللا ، يف العنلللوان وا ص لللوقاااد يقاااال:  -2

                                                           

 أصلها من فروع الدين دون خصوص تعلقها هب ا املكلف أو ذاك. فتدبر (1)
 عنوان حمتم  ال رر. (2)
 أو حتكم عليها. (3)
 أو ككم. (4)
 .304ص 11ا ّدث النورن، مستدرك الوسائ ، مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث ل قم، ج (5)
 احلكومة أو الورود. (6)
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 صحيح 
 )بالمعنى األعم( أشمل م الورود بنظرة  أقسا

وه ا هو املشهور، ولكن التحقيلق  (1)ان الورود هو )ان يزي  أحد الدليلني موضوع الدلي  اآلخر حقيقة، تعبداً(سبق 
 يقود إى انه أوسع من ذلك وأعم وانه يشم  أنواعاً كثرة، وذلك امل كور هو أول األقسام اآلتية فقن، واألنواع هي:

 ورود أحد الدليلين
 ورود أحد الدليلني على الدلي  اآلخر، وهو مفاد التعريف املعروف. -1

 ورود أحد الحكمين بأقسامه الخمس
 ورود أحد احلكمني على الدلي  أو احلكم اآلخر، وه ا النوع ينقسم بدورك إى مخسة أقسام هي: -2

زك، عللى الش صلي أو مبرتبلة تنّجل هوصوله اإلمجاي أو مبرتبلة وصلولورودك مبرتبة إنشائه أو مبرتبة وصوله النوعي أو مبرتبة 
 الدلي  أو احلكم اآلخر.

 مرتبللة الفعليللة اقتصللر علللىوال خيفللى ان األقسللام الثالمللة الوسللطى هللي مقت للى التحقيللق كمللا سلليأ ، امللا اآلخونللد فقللد 
 مة فان قصدها م َّ كالمه. فتدبرنعم ميكن القول بان مرتبة الفعلية جامع للثال بني مرتبيت اإلنشاء والتنجز،

 ورود أحد االقتضائين
 .ورود أحد االقت ائني على الدلي  اآلخر -3

أوهللللا االقت لللاء وأخرهلللا التنجلللز وأوسلللطها االنشلللاء والفعليلللة، لكلللن  :وال خيفلللى ان اآلخونلللد اعتللل  مراتلللا احلكلللم أربعلللة
ز الحللق للحكللم فانلله عبللارة عللن التنّجللكمللا ان ت للي للله  االقت للاء لللي  مللن مراتللا احلكللم بلل  هللو مللن علللله اللللم عّدة أو املق

وعللى أن فلان موجبيلة احلكلم السلتحقاي العقلاب بامل الفلة  ،استحقاي العقاب بامل الفلة وهلي مسلألة كالميلة ال أصلولية
 نات  عنه ومعلول له.هو ب   (2)لي  حبكم

 ورود أحد االمتثالين
 ه من باب التزاحم ال التعارا.ولكن سيأ  ان ،ورود أحد االمتثالني على اآلخر -4

 ورود أمر آخر
 ورود أمر آخر على الدلي  أو أحد الدليلني، كما سيأ . -5

، واللليت سيت للح بعللد التللدبر فيهللا ان املقسللم يف هلل ا املبحلل  هللو الللورود مللع رعايللة اإلجيللاا فلنلل كر أمثلللة هللل ك األقسللام
، كمللا ان بع للها مللن التللزاحم فادخاللله مللن بللاب الللورود بللاملعن األعللم وان بعللا األقسللام هللي مللن الت للري  وبع للها مللن

                                                           

 الكالم فيه.وقد م ى حتقيق  (1)
 أن لي  حبكم شرعي فقهي. (2)



 (828ه)3409محرم الحرام  03السبت  ........................................... )االصول: مباحث التعارض(

4 

 

 التوسعة:
 أواًل: ورود أحد الحكمين بمرتبة إنشائه على اآلخر

 وميكن التمثي  ل لك بأمثلة عديدة. ،ورود أحد احلكمني برتبة انشائه على الدلي  أو احلكم اآلخر القسم األول:
 الحاكم واليةً طالق 

نلله مبجللرد إنشللائه وإيقللاع الطللالي مسللتجمعاً للشللرو  يقللع مللن  للر توقللف علللى وصللول ، فاطللالي احلللاكم واليللةً  منهااا:
للو كلان  أو أصلالةً  اخل  إليها، وعليه فبمجرد إنشاء الطالي ينتفي موضوع وجوب النفقة وهو الزوجة، وك ا الطالي وكاللةً 

 بائناً.
 للشرائع السابقة ناسخ صلى اهلل عليه واله وسلمإرسال الرسول 

 رد بعثتله ينسلا الشلرائع السلابقة، واألدي القلول بلان إنشلائهفانله مبجل صللى اهلل عليله والله وسللمالرسلول  إرسالومنها: 
نه ملن إنشلاء لكحكلام، ، مبلا ت لمّ (1)األحكام مبوتاً أو نزول القرآن عليه ليلة القدر مجللة واحلدة صلى اهلل عليه واله وسلم

 هو الناسا ملا عارا الشرائع السابقة، ح  قب  وصوله النوعي فكيف بالش صي للناس. فتأم 
 إنشاء القوانين في الدول

ان جمرد إنشاء من بيدك اإلنشاء يف احلكومات )كمجلل   اعتبارهم ما هو كثر يف القوانني واألعراف من قبي نها: وم
هلو املنشلأ أو إحلداث سلّد عظليم أو  لر ذللك،  هنلاك األمة أو البلدية أو  ر ا( للزوم شق شلارع هنلا أو ملّد جسلر كبلر

األرا اللليت ال هللو )إذ موضللوعه بنللاء علللى ذلللك؛ لللديهم ينتفللي  ثالً ملل موضللوع )حيللااة املباحللات( لآلمللار أو لبع للها، وان
وهلل ك األرا املللوات مبجللرد اإلنشللاء تكللون، عنللدهم، مسلللطاً عليهللا  ( أو )األرا  للر ا ظللور عليهللا(سلللطة ألحللد عليهللا

ه ملنزلله للغلر، إال بيعل ، للديهم قانونيلاً،يف االختصلاص، بل  وال يصلح وال ذا حلق  ل ا ال يعت ون من حاا بعلدها مالكلاً بل  
 للدولة، إذ يرون موضوع صحة البيع هو امللك  ر ا ظور عليه أو  ر املشمول لسلطنة عامة ولو انشائية للدولة.

أو العكلل ،  منهللابسللتة وعشللرين ابللالً املللانع مللن تعلقلله  خبمسللة وعشللرينا النللائيم مللن تعلللق الزكللاة مللا مثّللله املللرا ومنهااا: 
 ، كما سيأ  وهو مثال دقيق للمقام.داخالوذلك يف حوليهما إذا ت

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

  (غرق ويغرق معها خلقت   ،ة العالم كانكسار السفينةزل  ): عليه السالمقال اإلمام علي 
 .343ص 20شرح هن  البال ة: ج

                                                           

 وذلك قب  نزوله جنوماً يف مدة مالمة وعشرين سنة. (1)


