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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(ٖٔٓ) 
 جعله على اجلامع اللفظي العام

 ،شيٍ جيعل احلكم على اجلامع اللفظي العام، ال على ادلالك علًة أو مقتضياً، وال على الطبيعي كمُ ان السابع: 
يف جىىىامع لفظىىىي، ولىىى ا ال يكىىىون إال  دتىىىدرل كلهىىىامسىىىتقل  ومنىىىا ٌ  مىىىالكٌ  دىىىر ٍ  وال علىىىى األدىىىرا ، وقىىىد يكىىىون لكىىىلِّ 

 .منو، كما قالوا ونقلناه عنهماستقرائياً وال يقع كربى القياس وال ديكن استنتال حكم الفر  اجملهول 
وعنىىوان مىىا سىىبة إ ىىارًةض ان القضىىية اخلارجيىىة  ،وقىىد رهىىر وجىىو التكمىىل يف كىىل األمىىور الاال ىىة شلىىا دصىىلناه سىىا قاً 

نتج منهىا حكىم الفىر  يسىتابدلعىن األخي )السا ع( على عكس ما توىم ىي قضىية عامىة تقىع كىربى القيىاس إ بىا ً و 
 ، ونضيفضوليست للمخاَطب وادلكلف استقرائية –أيضاً  وكما سبة  يان ذلك –اجملهول 

 اقوائية القضية اخلارجية من القضية احلقيقية
 ل ان القضية اخلارجية قد تكون أقوى يف الداللة على العموم مىن القضىية احلقيقيىة يف الداللىة علىى الشىمول، 

 دتتقدم عليها لدى التعارض، و يان ذلك حيتال إىل الت كي مبقدمتنيض
يقع يف مقا ل اخلىا،، وقىد ال يكىون العىام كليىاً وال الكلىي دالعام ما أاألوىلض ان الكلي يقع يف مقا ل اجلزئي، 

وقىىد  اً كمىىا انىىو قىىد يكىىون اخلىىا، جزئيىى  ، ون اللفظىىي (1)إذ أريىىد ابلكلىىي الطبيعىىي وادلنىىا  واجلىىامع احلقيقىىي عامىىاً.
 يكون كلياً.

أقىىوى مىىن ادلطلىىة يف  اللتىىو علىىى الشىىمول، حسىىب ادلشىىهور،  ىىل ان الاانيىىةض ان العىىام يف  اللتىىو علىىى العمىىوم 
لكىىون  اللتىىو علىىى العمىىوم تناليزيىىة و اللىىة ادلطلىىة تعليقيىىة إذ ىىىي معلقىىة علىىى مقىىدمات  ؛العىىام وار  علىىى ادلطلىىة

 احلكمة ومنها ان ال تكون قرينة على اخلالف، والعام قرينة.
داهنا تتقدم على  وسائر أ وات العموم  سور كلّ  رةً ت مسوّ دإذا اتضح ذلك يتضح ان القضية اخلارجية إذا كان

                                                           

 أو االعتباري (1)
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دان اخلارجية وإن كانت حبكم اجلزئيىة كمىا قىالوا  ؛اليت صبت على الطبيعي ادلطلة (1)القضية احلقيقية ابدلعىن األعم
)وإن كانىت ت كادة األدرا  رىا  سور العموم عم  فها من جزئيات كاية مبالكات عديدة لكن ادلشرِّع حيث سو  لتكلّ 

مبالكىىىات سلتلفىىىة( دكانىىىت  اللىىىة الىىىدليل علىىىى رىىىول احلكىىىم لكادىىىة األدىىىرا  ابلوضىىىع وإن   نعلىىىم ادلىىىالك و  يعطنىىىا 
الشىىىارع ادلىىىالك يف لسىىىان  ليلىىىو، واحلقيقيىىىة وإن كانىىىت كليىىىة لكنهىىىا ما امىىىت مطلقىىىة دىىىان  اللتهىىىا علىىىى الشىىىمول 

ما ة االجتماع، دلو ور  ماالً )أكرم العا ( وىي قضىية  مبقدمات احلكمة دتتقدم عليها اخلارجية لدى التعارض يف
 كانىتحقيقية ابدلعىن األعم وقد صب ديها على طبيعي العا  وىو مالك احلكم، وور  )أىن كل َمىن يف العسىكر(  

 على حسب القاعدة. ،من نصيب اخلارجية ،ما ة االجتماع وىي العا  يف العسكر
 جلزئية لكنها منتجة بل أقوى من احلقيقيةفاخلارجية العامة وإن كانت حبكم ا

فاخلارجيةةة جزئيةةة واحلقيقيةةة  ) ادلشىىهور لىىديهم مىىنضومىىن ذلىىك رهىىر اع ىىكال علىىى مىىا ذكىىريه  نىىا  علىىى رأي 
ويتفىىرع علىىى ذلىىك أواًلض ان القضىىية اخلارجيىىة ىىىي جزئيىىة واقعىىاً )وإن تشىىكلت مىىن جزئيىىات كاىىية( إذ ىىىي كليةةة 

اهنىا  إذ رهىر (2)ذاك، وكل منها جزئي وال جامع حسب الفرض ليكون ىو الكلىي(وجو  إمجايل لُقِتل ى ا وذاك و 
تقىىدم اخلارجيىىة مىىا ام ادلىىوىل ألقاىىىا  صىىي ة ت ضوإن كانىىت جزئيىىة لكنهىىا قىىد تكىىون عامىىة )ابلعمىىوم اللفظىىي( وعليىىو

 .العموم على احلقيقية ما ام ادلوىل ألقاىا  صي ة ادلطلة
قضية اخلارجية ىي  صورة القضية الكلية اما القضية احلقيقية دهي كلية اثنياًض ان الرهر اع كال على )كما 

اللهىم إال  ،دهي أقوى من الكلية ادلطلقة –كما سبة   –واقعاً( إذ اخلارجية وإن كانت  صورة الكلية لكنها عامة 
دلعارضىة ريىيه  دىال رلىال كما سبة، علة للحكم ال ينفك عنو  القضية احلقيقية ابدلعىن األخص ألن ادلوضوع ديها،

 لو.
 تتمة: أمثلة فقهية للحقيقية ابدلعىن األخص

)والظاىر ان مسائل الفقو ىي من قبيل القسم الرا ع اآلنف )القضية ادلشية( والقسىم اخلىامس )الطبيعىة  ضسبة
ب مىىا يكىىون ديىىو ادلوضىىوع ّىىام العلّىىة حىى  الصىىالة للوجىىو  –عىىا ة  –ا ىىىي مقىىتٍل( وال يوجىىد يف الفقىىو وروا تىىو مبىى

)امىىىا  ضوسىىىبة (3)والىىىدم للنالاسىىىة كمىىىا سىىىبة، نعىىىم قىىىد دياىىىل  نالاسىىىة الكلىىىب وضىىىمان الكسىىىر ونظائر ىىىا. دتكمىىىل(
                                                           

 سبة  رحها. (1)
 (.33راجع الدرس ) (2)
 (.102راجع الدرس ) (3)
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موضىىوعات الفقىىو دىىال  ىىي  منهىىا مبلىىزوم  ائمىىي ألحكامىىو وال  ىىي  منهىىا  علىىة، حىى  الصىىالة الىىيت قىىد يتىىوىم اهنىىا 
ىام ادلنىا  واجب مطلىة إذ )ال تى ك الصىالة حبىال( دهىي علىة للوجىوب لكىن مىن الواضىح ا ن طبّيعيهىا لىيس علىة ّو

  .(1)ول ا ال جتب على احلائل وريي البالغ وال قبل الدلوك إىل ريي ذلك(
القضا  ادلتلقاة من الشارع قد تكون من القسم األول، ولكن ي راً وقد دياىل لىو  ىى)اعتالف( ووجو التكملض ان 

مىن أتلىف مىال ال ىي دهىو لىو ضىامن( دمىن كسىر دانىو )دانو موجوب للضمان مطلقاً دهي حقيقية ابدلعىن األخىص 
كمىا لىو اذن   عديىدة رٍ وَ زجال ال ي دهو ضامن لو وإن كان يئماً أو ريي شليز، ولكن ير  عليو عىدم الضىمان يف ُصى

يف  صىور اذن الشىارع (2)يف  عىلوكمىا  من جديدلو جدار  اره ليبنيها ىدم العامُل كما لو   –ادلالك يف اعتالف 
وكمىىىا لىىىو اتلىىىف  ىىىوب ادلهىىىاجم ، أو إتىىىالف زجاجتىىىو مىىىع توقىىىف إتىىىالف اخلمىىىر عليىىىو كىىىإىرار اىىىر ال ىىىي  اعتىىىالف

مىن  ون رضىاه حبىل ال ىي  أخى ، نعىم ماىل مىا لىو دانو ريي ضامن قطعاً  ،ادلعتدي أو سالحو، وىو يف مقام الدداع
 وقد ديال لو مبال صلاسة الكلب واخلنزير، دتد ر. ،ريريقاً، ديو خالفلينق   و 

 إكرام السادة اما قضية حقيقية أو مشرية أو عامة لفظية
مشىية أو  كما ان  عل القضا  قد يدور أمرىا  ني القسم الرا ع واخلامس والسىا ع أي تىدور  ىني كوهنىا قضىية

 .حقيقية ابدلعىن األعم أو رلر  ذات جامع لفظي قضية
ور  يف روا ت  عنىىاوين زلتمالتىىو دانىىو قىىد حيتىىال إىل يقيىىة أكاىىر، لكىىن نشىىي إىل مباىىال لطيىىف لىى لكولنماىىل 

َأَعاَن ُذرِّيَّةِِت َحقَّْت َشَفاَعِِت ِلَمْن ))انو قالض  صلى هللا عليو والو وسلم عن الرسول د  عديدة حسن إكرام السا ة
اسىىتنتج  عىىل العلمىىا  مىىن  عىىل األخبىىار ان السىىا ة ال يىىدخلون النىىار )وقيىىل ال  كمىىا (3)((َمالِةةهِ بَِيةةِهِ  َوِلَسةةانِِه وَ 
عىىد الفىىرا  عىىن اهنىىا ليسىىت مىىن القضىىا  احلقيقيىىة ابدلعىىىن األخىىص لبداىىىة ان ماىىل ا ىىن عىىم اعمىىام دبخيلىىدون ديهىىا( 

 تلك القضيةض دان ، ال ي سعى يف قتلو ليس مشموالً ل لك عليو السالمالكارم 
ديها احلكم على ادلقتضي مبعىن ان السيا ة طبيعي مقتٍل لإلكىرام ولىدخول قد صّب ما حقيقية ابدلعىن األعم إ

 .علة  مة ول لك قد تتخلفاجلنة وليس 
وقىىد مىىا قضىىية مشىىية ابن يكىىون الطبيعىىي الىى ي كىىان موضىىوع اعكىىرام و خىىول اجلنىىة واقعىىاً ىىىو اعديىىان مىىاالً إو 

                                                           

 (.101راجع الدرس ) (1)
 أو يف مجيعها على رأي. (2)
 .140ىى، ،1405قم،  – ل الدين الشعيي، جامع األخبار،  ار الرضي للنشر  (3)



 (9ٖٖه)9ٖٗٔشعبان  ٕٓاالثنني  ................................................. (التزاحم)االصول: مباحث 

4 

 

أخ ت السيا ة كا فاً عنو  نا  على ان هللا تعاىل  علمو احملىي  علىم ابن كىل سىيد )إال مىا خىرل( دانىو ديىوت علىى 
ديكىون خروجىو علىم عدمىو  وامىا مىا اً احلكىم ككىرامهم عامىوكىان اجلنىة عامىًة م كان االخبار عن  خوذل ول ااعديان 

 .(2)الطبيعي ال ي أخ  موضوعاً ال عن  (1)إليولتخصص عن الطبيعي ادلشار اب
مىىا ىىىي قضىىية مىىن النىىوع السىىا ع ابن تكىىون شلىىا جعلىىت علىىى جىىامع لفظىىي وىىىو السىىيا ة مىىع كىىون ادلالكىىات إو 

 مؤمن و عضهم زلسن و عضهم جوا  وىك ا. سلتلفة كعلمو تعاىل ابن  عضهم
 مسألتان: األمساء موضوعة للطبائع أو األفراد، واألحكام ترد على الطبائع أو األفراد

اثلاىىاًض ان ذلىىك ىىىو مقتضىىى مبىىىن مىىن ذىىىب إىل ان ألن األمسةةاء موضةةوعة للطبةةائع ال األفةةراد وقىىد مضىىى )
ضىوع لىو العىام، ال لادىرا  اخلارجيىة وإال لكانىت مىن الوضىع األمسا  موضىوعة للطبىائع واهنىا مىن الوضىع العىام وادلو 

العام وادلوضوع لو اخلا،، وعليوض ديتناقل اختيار مبىن ان احلقيقية رلعولة لادرا  األعىم مىن احملققىة وادلقىدرة مىع 
  (3)اختيار مبىن ان األمسا  موضوعة للطبائع. دتكمل(

األدىرا  ىىي حبىث عىن ادلفىر ات ومسىكلة أو ألمسىا  للطبىائع ألن مسكلة وضع ا ؛ال تناقل وووجو التكمل ىو ان
وألن النسىبة  ىني  ،القضية احلقيقية واخلارجية ىي حبث عىن القضىا الطبائع أو األدرا  يف صب على نان احلكم م

قد يقال ابن األمسا  موضىوعة للطبىائع ي يقىال ابن األحكىام تصىب عليهىا أو يقىال  وذلك ألنواألمرين من وجو 
تصب على األدرا ، وقد يقال ابن األمسىا  موضىوعة علىى األدىرا  ويقىال ابن احلكىم دينصىب عليهىا أو يقىال  ابهنا

ابنو ينصب على الطبائع، رياية األمر انو يلزم التالوز يف  عل تلك الصور شلا يعىد مضىعفاً إ باتيىاً لاللتىزام  وضىع 
 األمسا  لادرا . دتد ر وأتمل

 هرينوصلى هللا على دمحم وآله الطا
 

اَل يُةْقَبُض اْلِعْلُم انِْتَزاعاً ِمَن النَّاِس َوَلِكنَُّه يُةْقَبُض اْلُعَلَماُء َحَّتَّ ))ض صلى هللا عليو والو وسلم قال رسول هللا 
ْوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َفَضلُّوا َوَأَضلُّواْفتةُ ِإَذا ََلْ يَةْبَق َعاَلٌ اَّتَََّذ النَّاُس ُرَؤَساَء ُجهَّااًل اْستةُ  تةَ   ((ْوا َفَأفةْ

 .33،يف العقولض 
                                                           

 وىو اعديان. (1)
 وىو السيا ة. (2)
 (.33راجع الدرس ) (3)


