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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
مباحث التزاحم
(ٓٓٔ)

اخلارجية االستقرائية ال تقع كربى القياس ،عكس ذات اجلامع

وقددد اتضححمم ححا اضححى ان قولححه فوهححضا ححالر ال،ضححية اخلارعيححة ،لقيححا ال ت،ححن اححتي ال،يححاس ي ح ت ححون الن ي ححة اوقولححة
عليها ثبوات ،وان اان قد ي وقف عليهحا اثبحاات ف 1يحر عليحه ان ال،ضحية اخلارعيحة االسح ،رائية هحي الح ال ت،حن احتي ال،يحاس ،ااحا
ال،ضححية اخلارعيححة ذات اجلححاان اللفظححي فوالح ا يناهححا ابل،ضححية ادلكح ة ل ،ححن اححتي ال،يححاس وت ححون الن ي ححة ا وقفححة عليهححا إثبححااتا
ائما ،ل،وله فوإن اان قد ليس رلر صغري بال ضابط ل ون اهملة أو مها بل هي احتي أخحري هحي فادلكح ة وليهحا ال
يصمم االح مال وال عب بحفقد بل هي ان ة ائما ،ااا االس ،رائية لهي غ ان ة أصالا لال يصمم قول فقد ليها أيضا.

تسرية مصطلح احلقيقية من ادلنطق إىل األصول
وهنا أار يف غاية األمهيحة ي كحف عحن عحوهر وعحه االح ال عليحه ،وهحو ان ال،ضحية احل،ي،يحة هحي اصحطلمم انط،حي
ور إىل األصحول وأريحد بحه يف ادلنطحا امححا ذاحر حا ،لنحا عنححه ان احل حم صح ع علحى الطبيعححة واا حي الطبيعحة ةعلعحة اتاححة
للح ححم امححا قححال فوي ححون سححبة ذلححإ ادلوضححوع إىل اعمححول سححبة العلححة إىل اعلوذلححا لححان هححضا عححار يف العلححوم احل،ي،يححة
ااذلندسة واحلساب ا،ولإ ال اثل لان زوااي تسحاو قحائم ني لادلوضحوع هنحا هحو بيعحي ادلثلح وقحد صح ع احل حم عليحه
وهححو دتححام ادلوضححوع دلسححاواة زوااي لل،ححائم ني أو ل،ححل هححو ةعلعححة اتاححة لححضلإ ،لهححضا صحححيمم اتم يف العلححوم احل،ي،يححة ال ح اا ححي
عنايححة ادلنطححا ذححا لححضا عرلححي ال،ضححية احل،ي،يححة يفححا يطححابا حاذلححا يف العلححوم احل،ي،يححة ،أاححا علححم األصححول والف،ححه لهمححا اححن العلححوم
االع باريحة وليسحا اححن العلحوم احل،ي،يححة ،للمحا ثسحعحر ح ال،ضحااي إىل األصححول والف،حه قيححل ابن ال،ضحية احل،ي،يححة هحي اححضا فأ
عرلححي يف األصححول ا عريفهححا يف ادلنطححا وغفححل عححن ان اثح ا اححن قضححااي علححم األصححول والف،ححه ليسححي بنحححو ال،ضححية احل،ي،يححة
ف س تعريفها اآل ف بل هي بنححو ال،ضحية ادلكح ية أ احا صح ع احل حم علحى العنحوان احن او حه اكح ا للموضحوع وادلنحاط
ولحيس بححهف ، 2أو احن او ححه عحملال ادلححالم ال دتااححهف ، 3عحم يسح ثن احن ذلححإ اباحح االسح لملااات واثححل ابحح اا نححاع ال تعح
ف 1الكيخ دمحم علي ال اظمي اخلراساين ،لوائد األصول ،اؤسسة النكر ااسالاي – قم ،ج 1ص ،512وراعن الدرس ف. 99
ف 2اادلرعحات ادلنصوصة بناال على ان ادلالم األقربيحة ،وايحا اكح ة إليهحا وا حه لحضا ي عحدي عنهحا إىل غح ادلنصوصحة واححفاألار ظحاهر يف الوعحوب
وغ ذلإ.
ف 3احفال عارض اوضوع ال ساقط لا ه ليس دتام ادلوضوع بل ال عارض ان ال الؤ وان لرض ان ال الم عن األصل األويل..
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أو إا ا ه لايا قضااي ح،ي،ية ابالصطالح ادلنط،ي إذ ال تع دتام ادلالم لالس حالة على رأ ان رأي االس حالة.
وحي اثعلنا لل،ضية ادلك ة ب،وله تعحاىل فإِن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَدبَأ ف 1للنمثحل لحه يفثحالني أخحرين ي هباحد ذحا احا ذاحر احن
َ ْ
ان اث ا ان أح ام الف،ه أو األصول هي ان قبيل ال،ضااي ادلك ية ال احل،ي،ية ادلنط،ية.
ِ َّ ِ
ين يَدلُونَ ُكم) قضية مشرية ِّ
ومعرف
(قَاتلُواْ الذ َ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ين يَدلُدونَ ُكم ِّم َدن الْ ُك ََّدا ِر َولِيَ ِفد ُدواْ فِدي ُك ْم ِ ْل َدة ف 2وذلحإ بنحاال علحى
ين َ
َمنُدواْ قَداتلُواْ الدذ َ
أ -قوله تعاىل ف ََي أَيُّد َهدا الدذ َ
اويا قضية ح،ي،ية ال خارعية إذ اخ لف ليها على قولني
األول ايا خارعية خو ذا أصحاب النيب صلى هللا عليحه والحه وسحلم يف زاحن خحاص ن سحآبي يحة أخحري إذ رأي

بعضححهم ا ححه فاححان هححضا قبححل األاححر ب ،ححال ادلكححراني االححة ف 3امححا ور يف بعححا الححرواايت عححن اااححام الصححا
فالديلم ا ظاهر ايا قضية خارعية وليس ال الم ابني ا على هضا االح مال ،بل على االح مال اآلخر وهو
الثاين ايا قضية ح،ي،ية اما هو ظاهر تفس ال،محي فولعلحه رواي حه إذ قحال فجيح علحى احل قحوم ان ي،حاتلوا احن يلحيهم
عليححه السححالم

ن ي،رب ان بال هم ان ال فار وال جيوزوا ذلحإ ادلوضحن ف 4وفوقحال غح هحضا احل حم قحائم اآلن أل حه ال ينبغحي ألهحل احل
بلححد ان ورع حوا إىل ق ححال األبعححد ،وي حدعوا األقححرب واأل  ،ألن ذلححإ يححؤ إىل الضححرر ،وريفححا ححنعهم ذلححإ عححن ادلضححي يف
وعه هم ،إال أن ي ون بينهم وبحني األقحرب اوا عحة ،لحال يس حينجحض يف حاوزة األقحرب إىل األبعحد ،علحى احا يحرا ادل حويل ألاحور
ادلسلمني ف. 5
والظححاهر بنححاال علححى ايححا قضححية ح،ي،يححة فحسح ادلصححطلمم ادلعهححو أ ان اخلطححاب لعااححة ادلسححلمني يف اححل األزانححة ،أيححا
قضححية اك ح ية فحس ح الدقححة إذ لححيس ال ح ث،رب هححو ادلححالم بححل اخلطححر هححو ادلححالم وقححد أث ةخ حض اححون العححدو ححا يلححي اك ح ا إىل
األخطححر اححن األعححداال ،والنسححبة بينهمححا اححن وعححه إذ قححد ي ححون األقححرب هححو األخطححر وقححد ال ي ححون وقححد ي ححون األخط حر هححو
األقحرب وقحد ال ي حون ،لعنحوان فالحضين يلحو م قحد صح ع عليحه احل حم ل حن ال يفحا هحو دتحام ادلنحاط وادلحالم والعلحة للح حم بحل
يفا هو اك للمالم .ل دبر وأتال
تداخل األسباب مبين على اهنا مشريات ِّ
ومعرفات
ب -امحا ان احا ذثاححر يف ابحح تحداخل األسححباب يصحلمم اثحاالا آخححر للم،حام ،ل،حد اخ لححف يف ان األصحل هحو تحداخلها

ف1
ف2
ف3
ف4
ف5

سورة احل رات آية .6
سورة ال وبة آية .123
الكيخ الطتسي ،رلمن البيان ،انكورات اؤسسة األعلمي للمطبوعات – ب وت ، ،ج 5ص.145
علي بن إبراهيم ال،مي ،تفس ال،مي ،النالر ار السرور ،ج 1ص.307
الكيخ الطتسي ،رلمن البيان ،انكورات اؤسسة األعلمي للمطبوعات – ب وت ،ج 5ص.145
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أو ع ححدم ت حداخلها ،وق ححد ذه ح إىل ا ح عحل لري ححا واس ح دل ي ل ححة ،ل ححن لآب ححر اع ،،ححني ب ححن ادلس ححهبلة عل ححى ال ،ححول ابن األس ححباب
اعرلححات إذ ذهح إىل ان األصححل هححو ال ححداخل يف األسححباب بنححاال علححى اويححا ة
الكححرعية علححل أو ة
اعرلححات واوالححف ،واألصححل
ع
ع
عداه بناال على اويا علالا واؤثرات ،اما ان ادلوىل النراقحي ذهح إىل ذلحإ يف عوائحد األايم حسحبما ح حي عنحه ،ل،حد صحرح
لآبححر اع،،ححني يف لححرحه علححى ال،واعححد اب ححه فذهح الكححيخ يف ادلبسححوط اىل ال ححداخل اطل،ححا ل علححا وعوذمححا علححى السححهو اححن
حي هو هو واألار ادلعلا على لرط أو صفة ال ي حرر ب ررهحا اال بحدليل خحارج ولحيس ،وذهح ابحن إ ريحس إىل ال حداخل

يف ادل فححا ال ادلآب ل ححف ،ق ححال ادلص ححنف ا ححل واح ححد س ححب اتم ا ححن اال ف حرا ل ححضا ا ححن االع م ححاع ال ححه ال و ححرج احل،ي ،ححة ع ححن
حآب
ا ،ضاها و الس لملام ال داخل خر اامجاع أو ختلعحف ادلعلحول عحن عل حه ال ااحة لغح احا ن أو تعح عد العلحل ال ااحة احن تك ع
ادلعلول أو ال عيمم احن غح احرعمم أو عحدم تسحاوي ادل سحاوايت يف اللحوازم ،وال حل زلحال ،وال ح،يحا ا عن هحضا اخلحالر يرعحن
اىل ان األسححباب الكححرعية هححل هححي اححؤثرة أو عالاححات ف 1بححل ظححاهر اححالم الكححيخ يف اطححارح األ ظححار هححو تححداخل األسححباب
ل ويا عة
اعرلات.
واحن أاثل ححه أيضحا ا ححه اخ لحف يف ان قححول الكححارع اححثالا إذا منحي ل وضححهب وقولححه إذا احححدثي ،ببحول ولححبهه ،ل وضححهب ،هححل
يسح ح دعي ا ححل انهم ححا فالن ححوم والبح حول وض ححوئني أو وضح حوالا واح ححدا وه ححل األص ححل عح حدم ت ححداخل األس ححباب فليسح ح دعي ذل ححإ
وض ححوئني أو ت ححداخلهما فلي ف ححى بوض حوال واح ححد وق ححد ارأتي الفآب ححر بنائه ححا عل ححى ان األس ححباب الك ححرعية أس ححباابا وا ححؤثرات
لاألصححل عححدم ال ححداخل امححا يف العلححل ال وينيححة إذ لححو قيححل النححار سححب للححرارة واحلراححة سححب للححرارة لححان اح عحالا اححن السححببني
ة
يوعد لحر ا أو رعحةا احن احلحرارة ،أو ايحا اوالحف عحن االسحباب الواقعيحة لاألصحل ال حداخل إذ اعحن ايحا عة
اعرلحات أو اوالحف
ان العلححة أاححر آخححر احححدوث ظلمححة خاصححة يف الححنفس عنححد النححوم أو البححول وال غححوط وقححد أخححض النححوم وغح عة
اعرلح ا واالححف ا عححن
السب احل،ي،ي ل لها إليه تك .
وعلححى هححضا لححالنوم لححيس هححو ادلنححاط بححل الظلمححة هححي ادلنححاط لال،ضححية اك ح ية إذ ل يص ح احل ححم علححى األل حرا بححل علححى
العنوان ل ن ال يفا ا ه ادلالم بل يفا هو اك إىل ادلالم .ل هبال
أتمالت أخرى يف كالم ادلريزا النائيين
وقححد ظهححر يفححا اضححى وعححه ال هباححل يف ب،يححة المححات ادل ح زا النححائي إذ قححال فوبححضلإ دت ححاز ال،ضححية اخلارعيححة عححن ال،ضححية
ف2
احل،ي،ية  ،حي إ ه يف ال،ضية اخلارعية ليس هنام االم عاان وعنوان عام ينطبا على االلرا
لزوم التَكيك بني (ادلالك اجلامع) و(العنوان العام)
ف 1لآبر اع،،ني احللي ،إيضاح الفوائد يف لرح اك الت ال،واعد ،اؤسسة ا اعيليان – قم ،ج 1ص.145
ف 2الكيخ دمحم علي ال اظمي اخلراساين ،لوائد األصول ،اؤسسة النكر ااسالاي – قم ،ج 1ص.171
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إذ ابن وعححهث لححملوم ال ف يححإ بححني فادلححالم اجلححاان وفالعن حوان العححام وا ححه يف ال،ضححية اخلارعيححة وإن صححمم ا ححه لححيس هنححام
فاححالم عححاان  ،ل نححه يوعححد يف قسححمها الثححاين فعن حوان عححام إذ اتضححمم ان اخلارعيححة ااححا اسح ،رائية ص حرلة وااححا اححا ذلححا عححاان،

لهححضا تعبح اضححى أو يعححت ب،سححيمه فوادل ح ل واحححد وهححو ان ال،ضححية احل،ي،يححة ااححا ص حرلة وهححي ادلنط،يححة وااححا ال وهححي ادلك ح ة،
واألوىل هححو ألرا هححا ابلححضار وععلهححا قسححيم ا للح،ي،يححة واخلارعيححة ،ال قسححم ا اححن هححض بلحححاظ اترةا وقسححم ا اححن تلححإ بلحححاظ
آخر اترةا أخري ،وهو األرعمم اما صنعنا يف الدرس السابا حتي عنوان فال،ضية اخلارعية ااا اس ،رائية وااا الية .

امححا ظهححر ان قولححه فبححل اححل لححر ي ححون لححه ح ححم وصححه يفححالم ال ي عححدي عنححه غح اتم إذ للآبارعيححة ،امححا يف ق ححل يف
العس ح ر ،اححالم يعححم اجلميححن وهححو او ححه يف العس ح ر فس حواال أاححان علححة ق لححه او ححه يف العس ح ر أو العلححة أاححر آخححر ا و ححه يف
عبهححة العححدو يف العسح ر لاألصححمم ال عبح بححفبل ا ححل لححر ي ححون لححه ح ححم وصححه بسححب لآبصححي ال ي عححدي عنححه فا ححون
زيد قاتالا عمرا وب ر قاتل خالدا وه ضا لالسب ا عد ا لآبصا ال ا ه ا نوع االاا .ل هبال
واخلارجية قسمان :أحدامها كاسبة ومكتسبة

وظه ححر ا ححا يف قول ححه فوال ت ،ححن يف ري ححا االسح ح نباط  ،الن ال،ض ححية اخلارعي ححة ت ححون يف ق ححوة اجلملئي ححة ال ت ححون ااس ححبة وال
ا سححبة إذ ظهححر ان اخلارعيححة قسححمان االس ح ،رائية وهححي امححا قححال وذات اجلححاان اللفظححي فوهححي ال ح ا يناهححا ابدلك ح ية
وهي ااسبة وا سبة ،اما لصلنا ان ذلإ ألن الكحارع أ ل،هحا بلفحل الحي ،وا حه يصحمم االاحه لحو احان ادل لحف هحو ال ح ثمنكهب
لل،ضححية ون اححا لححو اححان الكححارع هححو ادلنكححهب واححان قححد ذارهحا بلفححل عححام لححان للم لححف حينجححض؛ ظحرا حل يححة الظحواهر اطل،حا،
االس نا يف اس آبراج الن ي ة إىل عموم اتي الكارع.
ويوضحه أاثر قوله فبل اليحة ال حتي يف ال،ضحية احل،ي،يحة امنحا تسح فا احن قولحه تعحاىل فوهلل علدى النداس حدل البيد
إذ ي،ال اثله يف الية ال تي يف ال،ضية اخلارعية إذ تس فا ان قول الكارع اما لو قال فأارم ان يف العس ر .
وان ذلإ اله ظهر اال ال على اا ذار يف الدرس ف 93اما سيهبيت إبذن هللا تعاىل.
اما سيهبيت ،بلطفه واراه ،ال الم عن لوائد ص ع احل م على الطبيعة أو على الفر أو على العنوان ادلك .
وصلى هللا على دمحم وَله الطاهرين

ف ال ِْعل ِْم َو ِّ
ف ال َْع ْي ِ
ش
ص ُ
ص ُ
الرفْ ُق نِ ْ
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم فف ُح ْس ُن ال َْم ْسأَلَ ِة نِ ْ
حتف الع،ول ص.56
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