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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملُت، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(204) 
 ان ههنا مسائل:مث 

 تنييتعارض قضيتني خارج
كييان   (1)ابلضبيياين ان ِوزان القضييية ارارةييية يف ابب الضعييارن، هييو نفييق ِوزان القضييية احلقيقييية، تلييو رعارضيي  قضيييضان خارةيضيياناألوىل: 

حاهلما كضعيارن احلقيقيضيُت حياو القياة ابلقياة مين حييع الرةيوا للمرةويات املنصويية عليى رأن أو األعيم منهيا ومين  يَت املنصويية عليى 
 كمييا هييوكأيييل ونييون، أو الض يييَت كأيييل أو     (2)ه، وانييه لييدت الض ييات  تامييا الضوقييق أو الضسيياقا تييالض يَت يف الييروا ترأن الشيييو وميين ربعيي

 امل ضار، وه اا.
 تزاحم قضيتني حقيقيتني

إىل  ان ِوزان القضييييية ارارةييييية، يف ابب الضييييكاحم، هييييو كييييالحل نفييييق ِوزان القضييييية احلقيقييييية لييييدت الضييييكاحم، ميييين حيييييع الرةييييواالثانيةةةة : 
املرةويييات املعروتييية مييين رقيييدا املضييييب عليييى املوسيييت والبيييدل الطيييو  عليييى املضيييأخر عنيييه و يييَت  ليييحل، وةامعهيييا حسييي  امل ضيييار، هيييو الًتةيييي  

 ابألهم.
مييين ان القضيييية ارارةيييية  قيييدس سييير النيييائيٍت ال يقيييال: ان القضيييية ارارةيييية ال رنيييدرح يف ابب الضيييكاحمق و ليييحل مليييا سيييبب نقليييه عييين امليييَتزا 

إ  الضيكاحم إايا  قالضيكاحممين امت أو ان هليا ةامعيال لفظييال ولييق احل يم منصيبال عليى امليالت لي يون ريداتت القضييضُت اريارةيضُت ليس  باات ةي
 هو لدت وةدان كل من املضعارضُت للمالت مت عدم ارساا القدرة هلما مجيعال.

ألوىل للميالت وتقيدان النانيية ليه، بيل يف ان احل يم منصي  إ  يقال: كالق و لحل ألن ترق القضية احلقيقية عن ارارةية ليق يف وةدان ا
علييى الطبيعييي أو علييى األتييرال، وميين الواضيي  ان األتييرال واةييدة للمييالت واملصييلوة أو املفسييدة، بييل ان الطبيعييي ليييق واةييدال هلمييا إال بلوييا  

 .انطباقه على الفرل
 بيُت األتيرال املنصي    بيل ييرت عيدم وةيول ا يامت يف القضيية ارارةيية تبل األمر كالحل حىت على مسلحل املَتزا النائيٍت تانه ال ين ر املال

لييق هييو امليالت وان ل ييل اللفظييي ا يامت هيياا قييد ييرن ابن بيل أو إ ا وةييد تانيه لفظييي ولياا ر ييون القضيية لديييه   يم ا كئييية  عليهيا احل يم
 عليى ةيامت لفظيي وإن كيان مشيَتال ألتيرال ل يل منهيا منا يه. خيصيه تلهيا إ ال مالكا يا ل ين احل يم ب ينصي  عليى ميالت ةيامت بيل ال ترل مالك

 وعليه: تضندرح ارارةية يف ابب الضكاحم أيضال.
   مع اخلارجي يتعارض احلقيق

 واحلب  َتمها: ،انه إ ا رعارض  القضية احلقيقية مت القضية ارارةية تقد يقال بضقدم احلقيقية وقد يقال بضقدم ارارةيةالثالث : 
ع ييق  ،احلقيقييية توةهييه اعييا معلليية أو كاملعلليية تييان املوضييوا هييو الطبيعييي وهييو ا ييامت واملييالت واملنييا  تهييو العليية أو املقضضيييمييا رقييدم أ

 لة يف ظاهر النص إ  املوضوا ةامت لفظي كما سبب.ارارةية تاعا  َت معل  

                                                           

 بل ابلعموم من وةه، أيضال على رأن. (1)
 أن الدالة على القضية ارارةية. (2)
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عليى الطبيعيي عم ي  كاتية األتيرال اوققية واملقيدرة، ما رقدم ارارةية توةهه اعا أخص مطلقيا أو كياألخص تيان احلقيقيية حييع ييب  أو 
مجييت هيا  وعليى  –على األقيوال النالثية  –اما ارارةية تاعا ما يب  على األترال يف الكمن احلاضر أو يف أحد األزمنة النالثة أو يف مجيعها 

اوققة واملقدرة تيان احلقيقيية أعيم لشيموهلا لضقيدير ية لألترال شمول ارارةالقول بتاحلقيقية أعم لشموهلا لألترال املقدرة، بل حىت على  األقوال
 (1)شمله ارارةية الشاملة للفرل املقدر تقا. تضأملرالفرل مبا ال 

ما الضعليل تان احلقيقية ابملعٌت األعم )وهي مورل ال الم كما سبب( لييق املوضيوا تيهيا علية بيل أ :ول ن الظاهر عدم يوة كال الوةهُت
، وأوىل منييه يف عييدم الضييكاحم إ  ليسيي  مالكييات األح ييام ايييدينا  اييية األميير انييه م يييد يف اببو ح ميية تييال يصييل  للًتةييي  مقييض ف تهييهييو 

 .الًتةي  لو الرة  القضيضان يف ابب الضعارن إ  ليق املدار تيه على املالت
 كما سيظهر من املنال اآليت، ال تيما إ ا كان أحدمها أخص مطلقال. ،ان ال الم تيما لو كان  النسبة بينهما من وةه :ما االخصية تفيهاأو 

 ادلدار لفظ الشارع من إطالق أو عموم
مطلقضيُت أو  (3)ال يدور مدار كوعا حقيقية أو خارةية أبدال، بل يدور مدار الدليل ولفي  الشيارا تي  ا كاني  القضييضان (2)األمرواحلب ان 

ا، امييا  مييولييو كانيي  احلقيقييية عاميية وارارةييية مطلقيية أو احلقيقييية مطلقيية وارارةييية عاميية، رقييدم العييام منهعييامضُت رعارضييضا يف مييالة االةضميياا، 
 (4). عليى انيه ليو كيان تهيو يف ابب الضيكاحمكون احلقيقية  ات ميالت واحيد وارارةيية  ات مالكيات أو  يَت  ليحل تلييق مين فيأن امل لفيُت.

 ا سبب.واما ابب الضعارن تال يدور مدار املالكات كم
وحييع ان النسيبة مين وةيه  ،مطلقيُت وابملنال يضض  ما سبب أكنر: تلو قال: )ال ر يرم الفاسيب( وقيال: )أكيرم اليداخل يف العسي ر( كياا

عييامُت، ولييو قييال: )ال ر ييرم الفاسييب(  أكييرم الييداخلُت يف العسيي ر( كييااوقييال: ) (يضعارضييان يف مييالة االةضميياا، ولييو قييال: )ال ر ييرم الفسيياق
القاعيدة األيييولية العامية ميين  تيياملرةتأكيرم الييداخل يف املعسي ر( )و (ل لاخيل يف العسيي ر( أو ع يق ابن قييال: )ال ر يرم الفسيياقو)أكيرم كيي

رقيييدم العيييام عليييى املطليييب ابليييورول أو االظهريييية أو  َتمهيييا عليييى املبييياا إال ليييو كانييي  ميييالة املطليييب مييين القيييوة  ييييع سييياوت قيييوة ييييي ة العميييوم 
 العامُت من وةه كالحل.أحد كان ، وكاا لو  م آبيا عن الض صيص تيضقدم على اراصتيضعارضان أو كان العا

 فتاوى اجملتهدين حقيقي  أو خارجي ؟
 ان البوع ينب ي ان يدور حول تضاوت اجملضهدين واعا قضا  حقيقية أو خارةية: تقد يقال ابعا حقيقية وقد يقال ابعا خارةية:الرابع : 

ي مقليدن عيمبقلدييه ولياا ال  ي  علييه  ةتهيي خارةيية خايي ، لكم  يَتر تضاوا  حجة يف حب مقلديه خاية وال ر   تهو ان :اما وةه األخَت
من ير برأييه إ ا كيان معروتيال بيرأن ميرةعهم كميا ليو رأت حرمية ييالة ا معية ورأت املرةيت اآلخير وةوفيا أو ةوازهيا تلييق ما هيو اآلخرين عن 

 رلا مقلدن اآلخر عنها ألن احلجة يف حقهم قول اآلخر ال قوله.على من يرت احلرمة، أو ليق له، ان ي
واما وةه األول: تألن املفرون ان الفقيه يسضنبا األح ام من ال ضاب والسنة تيفيت عليى  بقهيا وحييع كاني  ميداليلها قضيا  حقيقيية  

 ظر.بيان الوةه يف البوع تانضإب ن هللا رعاىل كان  تضوا  املسض رةة منها كالحل. وسيأيت 
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

 بَِّهنَي َمْن َرَعى قَةْلَبُه َعِن اْلَغْفَلِ  َونَةْفَسُه َعِن الشَّْهَوِة َوَعْقَلُه َعِن اْْلَْهِل فَةَقْد َدَخَل ِف ِديَواِن اْلُمنةَ )): عليه السالمقال اإلمام الصالق 
 .22مصبان الشريعة: ص ((َعِ  َوَماَلُه َعِن احْلََراِم فَةُهَو ِمْن ُُجَْلِ  الصَّاحِلِنيَ مثَّ َمْن َرَعى َعَمَلُه َعِن اذْلََوى َوِديَنُه َعِن اْلِبدْ 

                                                           

 ألعما إضاتضان، ألمر واحد، تضأمل. (1)
 مها على األخرت.ايف رقدم أحد (2)
 ارارةية واحلقيقية. (3)
 ويف اببه، يدور أمر الضقدم مدار أهم املالكُت ال كون هاا واةدال ملالت و ات ملالكات وإن كان جمموعها مرةوحال. (4)


