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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(

(273) 
 على الدليل اآلخر ،الوارد بوصوله النوعي أمثلة للدليل

 التمثيل ألحد الدليلني الوارد بوصوله النوعي على الدليل اآلخر بأمثلة عديدة:ويمكن 
 المقيد بالنسبة للمطلق

، علددى مددا ميددى بياادده، وهددو مطلقدداأ أو إ ا ورد يف مقددام الت ا دد  ان املقيددد بالنسددبة للمطلددت، اسددبته الددورودمنهااا: 
ال يشدد يف يف ورود) وأو حمومتدده أو دقييددد)، علددى األقددوالمج وصددوله اصمجددال أو الش صددي، بددل و ي وارد بوصددوله النددوع

أي يف معددر   اململددإ إليددهبددان يمددون يف معددر  وصددول  والددوءال يمفددي إيداعدده يف المتدد  املروعيددة أو لددد  الفقهددا  
 الوصول الش صي.

ءمددا لصددلنا)   ا بالوصددول ص صدداأ إليدده، بددل نددا قائمددانويوضدد ه ان اص ددالل والتقييددد ليسددا قددائمني بالسددام  لينا دد
 باللفظ أو بالاللظ، على املبىن. سابقاأ 

 األدلة بالنسبة لألصول
ان األدلدددة واحلبدددهل بوصدددو ا الندددوعي واردة وأو حاءمدددةمج علدددى األصدددول العمليدددة وال يشددد يف يف ورودهدددا أو ومنهاااا: 

بددعو  ان هد ا احلمدم الدا ال يعلمدون بددون الف د   حمومتها عليها الوصول الش صدي لدال يصدل التمسدل بدال ا ة
 دتمفل وصو ا النوعي. مج1وعن مظان ووود احلبهل اليت

 على الدليل اآلخر ،التمثيل للدليل الوارد بوصوله الشخصي
لدديممن التمثيددل لدده لرمددة الفتددو  بنددل علددم، لددان الرالدد   ،بوصددوله الش صددي علددى الدددليل اآلخددر الدددليل الددوارد وامااا
وبرل  قيد)مج لمي دمون الفتو  بعلم ال بندل علدم هدو الوصدول الش صدي لل بدهل لدد  الفقيده لد  ا وصدلته  للموضوع

ص صياأ بان ا ّل  عليهدا وأعمدل ليهدا ملمتده واوتهداد) اردفد  موضدوع احلرمدة وأي حرمدة الفتدو  بندل علدممج وال يمفدي 
 لعددالأ وهتهددد ليهددا، بددل ووهدد ا دددرل  ليهددا الفقيدده الردفاعهددا دددرد وصددو ا النددوعي ب يددداعها يف املصددادر دون ان يطلدد  ع

                                                           

 صلة لدومظانمج. مج1و
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خارج  
عن املوضوعمج  ه  املشهور إىل عدم وواز عمل الفقيده بدرأي اهتهدد اآلخدر وإن ن يمدن هدو دتهدداأ بالفعدل  مج1و

عن حبية  اآلخر ال يص ل عمل ه ا الفقيه على  بقه ل ن ملمته مااعةالوصول الش صي للفقيه  ان يف املسألة أي
، وإن ااقشددنا ليدده يف حملدده،  ) يف حقدده واادده البددد مددن اوتهدداد) بوصددوله ص صدداأ لل بددهل وإعمالدده اوتهدداد) ليهدداقددول  ددل 

لدددو أورج اوتهددداد)  مسدددتثنني مددداءمدددا  هبدددوا إىل ااددده لدددو اوتهدددد بالفعدددل حلدددرم عليددده دقليدددد  دددل)، وااقشدددنا ليددده يف حملددده 
 .ال ي هو علم عريف اال مئنان

 ون االنسداديةالحجج اإلجمالية بالنسبة للظن
 الدليل الوارد بوصوله اصمجال، لأمثلة عديدة: وأما
ان الوصول اصمجال لل بهل يزيل موضوع حبيدة الظندون املطلقدة االاسددادية، لدان الظدن االاسددادي حبدة منها: 

دفصديالأ  للو وصدل  حدإ إمجداالأ، بدل علدم بدان الشدارع قدرر حببداأ وإن ن يعلمهدا مطلقاأ، إن ن دصل احلبهل النوعية
أو احلبددهل ءددالظواهر وخدد  الثقددة  ،ءاليددد والسددول واصقددرار والبينددة  العرليددة وءمددا لددو علددم اادده أقددر حبيددة بعدد  األمددارا 

هو الظن  املوضوعإ   يزول حينئ  ؛الشارعمج لان موضوع حبية الظنون املطلقة هو ال ي أقّر)  واالوتهاد، ون يعلم أيها
مدددورد) خدددن خددداو واصدددل ولدددو بوصدددول إمجدددال، لدددان أبيددد  عدددن  لدددل لهدددو مدددن  مدددون يفياملطلدددت وهدددو املقيدددد بدددان ال 

 احلمومة. لتأمل
ال النوعي، وقدد  وقد يدعى ان ورود األدلة على األصول هو من ه ا القبيل، أي اهنا بوصو ا اصمجال واردة عليها

 . لتأمليقال ان أياأ منهما حصل لهو وارد
 العلم اإلجمالي بقرينة متصلة بالعام

ءمددا لددو   و لددل علددى أصددالة العمددوم وإن ن يعلددم اوعهددا ان العلددم اصمجددال بووددود قرينددة متصددلة بالعددام، وارد  نهااا: وم
ااده اسدتثىن الشدعرا  مدنهم أو األ بدا  مدنهم أو الصد فيني للدم يعلدم أمر) املوىل ب ءرام العلما  مث استثىن أمراأ خفي عليه 

يف   ص  املتصل، لالوصدول اصمجدال للقريندة املتصدلة علدى افدال  رالد   للعام عموم م  إمجال املمنهم لااه ال ينعقد 
 مرحلة املقتيي لعموم العام.

 العلم إجمااًل بجهة القبلة
ااه لدو علدم إمجداالأ بدان القبلدة يف إحدد  هدادني افهتدني، ءفدا) حسد  رأي الدبع  ءالسديد الوالدد، الصدالة ومنها: 
 موضوع حرمة الصالة إىل  ل وهة القبلة. لتأمل لالعلم اصمجال وارد على ،إىل إحداها

 التمثيل للوارد بوصوله االحتمالي
                                                           

 لتأمل. مج1و
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دقليدد صد ة أعلم لان موضوع  ءون أحدناليممن التمثيل له مبا لو احتمل   ،واما الدليل الوارد بوصوله االحتمال
 اآلخر ينتفي.
لددد  ا  مج1ولبددددل هدددو واهتهددددان املتسددداويانمجان موضدددوع ودددواز دقليدددد األءثدددر مدددن اهتهدددد الواحدددد علدددى سدددبيل ابياناااه: 

 مج2واحتمل أعلمية أحدنا ن حيرز املوضوع لان دساويهما قيد، لتأمل
ءمدا و لدل  استص   عدم ءواه أعلم؟ إ  يقال لر  المالم يف االحتمال دون دليل أو أصل ادا   لده ال يقال: 

ندددل لباستصددد اب آخدددر أو  ملعارضدددتهلدددو ن هدددرص االستصددد اب لتعاقددد  احلددداال  وحددداال  األعلميدددة و لهدددامج عليددده أو 
  لل.

 زه على الدليل اآلخررابعاً: ورود أحد الحكمين بمرتبة تنج  
 أي من دون أن يمون وارداأ على اآلخر حإ بوصوله الش صي، ولمن: 

زاأ، لمنده دددوهم ل الش صددي والتنبيدز لااده إ ا وصددل إليده ص صدياأ ءددان منّبديتدوهم بطددالن التفميدل بدني الوصدو قاد 
و لل ما يق  يف حاال  ءثلة مدن قبيدل  ، ا بل هو مقت  زبا ل إ  ليس الوصول وإن ءان ص صياأ علة دامة للتنبّ 

 إ ا ءدان يف حالدة دقيدة أواصءرا) واالضطرار والتقية و لها لااه وإن وصل إليه احلمم لمنه مادام ممرهاأ أو ميطراأ أو 
 .مج3ويق  يف عسر وحرج أو صبه  لل لااه ال يتنبز عليه

اادده  ددس قصددوراأ   مج5وأو اسددي مج4ومجقصددورمددا لددو اسددي ان غوبدده منصددوب قصددوراأ وأي ءددان النسدديان عددن وماان أمثلتااه: 
ن القصدوري لعلى الر م من وصول خ  النباسدة إليده أو النصد  ص صداأ إال ان النسديا ،ء لل لان صالده ص ي ة

 ال خيل بالص ة، عمس الت ءر لااه يرل  موضوع ص ة الصالة بنا  على الص ي ي. لتأمل
علددى دليددل ووددوب  ز  منّبدد واودد    وقددد مثّددل بعدد  األعددالم لددورود أحددد الدددليلني مبردبددة دنبددز) علددى اآلخددر بددورود أي  
ا  عليدده حلفددظ الددنفس علددى دليددل احلددهل لموادده مشددرو اأ بعدددم دنبددز واودد  آخددر عليدده، وبددورود دنبددز ووددوب حفددظ املدد

 وووب الوضو  باملا . لتأمل
                                                           

 منهما صا . ساويان هوز دقليد أحدنا أو أي  أو لقل موضوع وواز دقليد أحدنا هو املتساويان إ  دقول املت مج1و
، وليه دأمل لااه إ  الورود اصزالة الثبودية ملوضوع اآلخر ولو بعناية التعبد ال اصزالة اصغبادية، إال أن هاب بان موضوع افواز التساوي اصغبايت مج2و

 مرآيت. لتأمل.
 إال ليما ورد مورد العسر واحلرج. مج3و
قصوراأ ان النصد  مبطدل علدى رأي صداح  العدروة، لمنده خدارج عدن ءواده مثداالأ للمقدام، راود  العدروة لصدل يف صدرائ  لبدا  وء ا لو وهل  مج4و

 املصلي.
 لتأمل ألاه خال  خاهر إ القاهتم يف النبس لتدبر وراو  العروة: لصل إ ا صلى يف النبس. مج5و
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 خامساً: ورود أحد االمتثالين على اآلخر
بدداب التددزاحم دون التعددار ، لددالورود إ اأ يف مقسددم الب ددع يددراد بدده املعددىن األعددم ال بدصددوير)  خيددت هددو مددا وذلاا  

 األخ  الختصاو األخل باملتعارضني.
 ولنمثل له مبثالني:
 باب الترتب، على اإلمكانأواًل: في 

ورود امتثال األهم على األمر باملهم بنا  على إممان ال د  دون إمتناعه؛ لااه لو قلندا بامتنداع ال دد  لدال األول: 
حإ لو درءه لااده ال يعقدل األمدر بداملهم ألن األمدر بداألهم بدال  إ  ااه إ   ؛يعقل، عليه، دعلت أمر باملهم وإن درك األهم

هبما  باملهم لزم أمر املوىل عبد) بنل املقدور وهو أمر)األمر  دعّلتوبل مسقطه هو امتثاله وإ اعتهمج ل  ا  ه  درء   ه  ط  ال يسقص 
باملهم لفر  درءه األهم ولر  القول ااه م  ددرك  أمر) -معاأ والفر  عبز) عن اصديان هبما معاأ، و ل املقدور هو: أ

هم أييدداأ لفددر  عدددم سددقو ه بدد ك امتثالدده و لددل حمددال حسددبما التددزم بدده أمددر) بدداألمدد   -باألهددم يووددد أمددر املهددم، 
، وعليده للديس امتثدال األهدم وارداأ علدى أمدر املهدم إ  ال دبعداأ للمدلزا الشدلازي المبدل االمتناعيون وإن أوبنا عنه يف حمله

 أم ال. َ إمتثل األهمأمر باملهم مطلقاأ سوا  
د أمر املهم للو امتثل األهدم أزال موضدوع األمدر وص غاب  إ  لو ن ميتثل األهم و  اما بنا  على إممان ال د  لالورود 

 باملهم لتدبر.
 ثانياً: في أفراد الواجب التخييري

الددول مددن القادددل ملددا  اآلخر للددو اقددت ّ بددمددر األامتثددال أي واحددد مددن ألددراد الواودد  الت يددلي لاادده وارد علددى الثاااني: 
ا يف خصدال المفدارة الت يليدة ءمدا يف ءفدارة خلدإ الند ر أو امدع القسدم لااده لدو ية وبالعمس، وءد بقي موضوع للدّ 

 ه ا. ادى بأحدها سق  موضوع اآلخر لتدبر ويداأ.
الدددورود، ااددده لددديس منددده بدددل هدددو مدددن الت دددريهل  دائدددرة ولمدددن يدددرد علدددى إدخدددال امتثدددال أحدددد األمدددرين علدددى اآلخدددر، يف

متثدال لعدل دمدويل للدو أزال موضدوع اآلخدر ءدان مدزيالأ لده وحقيقدةأ، سابقاأمج ألن اال )وحسبما اصطل نا عليه وأوض نا
 وليس مزيالأ له وحقيقةأ بعناية التعبدمج ليمون من الورود، لتدبر ويداأ.دمويناأمج 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

َصِغيرُِكْم، َواَل َتُكونُوا َكُجَفاِة اَْلَجاِهِليَِّة اَل لَِيَتَأسَّ َصِغيرُُكْم ِبَكِبيرُِكْم َوْليَاْرَأْف َكِبيرُُكْم بِ وو: عليه السالمقال اصمام علي 
يِن يَاتَاَفقَُّهوَن َواَل َعِن اَللَِّه يَاْعِقُلونَ   .282و 9صرح هنهل البال ة وابن أيب احلديدمج: ج مجمجِفي اَلدِّ


