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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(

(13) 
 للخاص َما نَ َهاُكم  للعام لشمول  آتَاُكم   َماعدم شمول 

َوَما نَ َهاُكم  َعن ُه بانه حيث حلقه قوله تعاىل:  َوَما آتَاُكم  الرَُّسوُل َفُخُذوهُ يستشكل على االستدالل بقوله تعاىل: وقد 
فلهو ور  عهام يه ار   َعن  ُه فَ ان  تَ ُهوا َوَم ا نَ َه اُكم  ض باخلها  إ  ههو اعهارض بههفانهه ال ككهن اي يشهمل العهام املعهار   فَ ان  تَ ُهوا

وإال للهمم التنهاقيف يف  ؛أاكن اي يكوي أكرم العلماء شاااًل إلكرام زيهد ملا بإكرام العلماء اثاًل وخا  ينهى عن إكرام زيد العامل
 االصفهاين. فال تصلح هذه اآلية لالستدالل هبا على حجية العام املعارض ر اً على خمتار احملقق :التشريعني، وعليه

 غير شامل للعام فعال وشامل اقتضاء   َما آتَاُكم  الجواب: 
فهاي اهن يقهول  ؛هو املطلوباالقتضائي اي احملذور املذكور ناشئ ان الشمول الفعلي  وي الشمول االقتضائي، و والجواب: 

أو  أو اظهريتهه انهه عليهه أو ورو ه عليههاملعارض ال يرى حجيته الفعلية لوضوح التمااهه ككواهة اخلها   بشمول أ لة احلجية للعام
عليه اقتضاًء، مما ينفهي كهال يفهريف عهدم احلجيهة أصهاًل  احملكوم، واحلكواة وأخواهتا تعين حجية أو خترجياً  خروج اور ه عنه ختصصاً 

وعدم احلجية  ،ورو اً عليهاً أو اواحلجية فعاًل؛ إ  احلجية فعاًل مبعىن لموم اإلتباع فعاًل أو املنجمية واملعذرية فعاًل تنايف كونه حمكوا
أو وار اً أو اتقهدااً  تنايف كونه حمكوااً أو اورو اً عليه إ  اا لهي  كجهة أصهاًل ال اعهىن ألي يكهوي  ليهل آخهر حاكمهاً عليهه أصالً 
 فاي احلكواة والورو  وأخواهتا هي بني  ليلني ال بني  ليل وال  ليل. ؛الظهريةبا عليه

عنهههه بهههورو  اخلههها  لتقداهههه عليهههه فعهههاًل  اليهههديشهههمل العهههام املعهههارض اقتضهههاًء ويرفههه   اُكم  الرَُّس   ولُ َوَم   ا آتَ   اي والحاص   ل: 
إ ا كهاي  َوَم ا آتَ اُكم  الرَُّس وُل َفُخ ُذوهُ لوضوح اي العرف يهرى تقهدم اخلها  علهى العهام واي  ؛باالظهرية أو احلكواة أو غريها

 .ال العك  َوَما نَ َهاُكم  َعن ُه فَان  تَ ُهواعاااً اعارضاً بنهي خا  كاي املور  حمكوااً به
 الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسولَ االستدالل ب 

نِجي يستدل بقوله تعهاىل: وقد  ِِ ُتوب ا  ِعن  َدُهم  ِف ي الت َّ و رَاِة َوا  (1)لِ الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ األُمِّيَّ الَِّذي َيِجُدونَُه َمك 
، بهل قطعههاً للصهدحل باحلمههل لهه عرفههاً  اهن أوااههر ونهواهي وعمواههاق واطلقهاق إتبههاع   اً إىل اي إتبهاع ظههواهر أقهوال النهه  اسهتنا 

  .، استثناء لألكثر وهو قبيحاملستغرحلوإىل اي استثناء الظواهر، وهي األعم إي مل تكن شبه الشائ  الصناعي عرفاً قطعاً، 
 للعام والخاصباعين ت  إاِشكال: بعدم معقولية وجود 

اهن بنهاء العقهالء عمهاًل  اي اداره على اإلتبهاع وههو ال يميهد شهيعاً علهى اها التماهه احملقهق االصهفهاين :ير  على هذا الوجه لكن
إ  يههر  علههى هههذا االسههتدالل اهها أور ه علههى االسههتدالل ببنههاء العقههالء العملههي فانههه ال يعقههل بنههاءاي عمليههاي  وال يههدف  إشههكاله؛
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يف وقه   (2)أو اتضها ين (1)وجو  عملني اتناقضني اعىن  لكإ  للعقالء على إتباع العام واخلا  املعارض اعاً يف اور  اخلا  
 .واحد، وهو حمال

ض املعههار   واخلهها    إ  ال يعقههل اي يتبهه  العقههالء العههام   يَ تَِّبُع  ونَ سههتدالل بقولههه تعههاىل: وهههذا اإلشههكال بعينههه جيههر  يف اال
، فلم فهو املّتب وحيث اي اخلا  أقوى  ،جمااً فقط ال غري يف وق  واحد بل اتباعهم هو ألحدمها  الصا رين ان الرسول 

 .، ولي  له اي يشمل، العام املعارض(3)يشمل هذا الدليل
 ن لالستدالل باآلية الكريمةتخريجا

فهإي مل يكهن اعارضهاً ففعهاًل  :فعهالً وااها شه ناً  ااها به تّ والعهام يه   ،اإلتباع األعهم اهن الفعلهي والشه ين يَ تَِّبُعونَ اللهم إال يرا  به
 حيث وجد فال. هب  لو مل يكن له اعارض أخص لكنت  واعىن االتباع الش ين انه ان ش نه اي يه   ،وإال فش ناً 

 خالف الظاهر لظهور األلفاظ يف الفعلية. ،اي تفسري اإلتباع باألعم ان الفعلي والش ين أو بالش ين: وفيه
َه  اُهم  َع  ن  ال ُمنَك  رِ نعههم: ككههن تتمههيم االسههتدالل بتتمههة اآليههة الكركههة وهههي  َِ َويَ ن   بههنف  اهها وّجهنهها بههه  يَ  م ُمُرُهم  بِ  ال َمع ُرو

 فتدبر الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكم  َعن ُه فَان  تَ ُهوا َوَما آتَاُكم  االستدالل بشقي آية 
 وهم ودفع: ليس الخاص من الظن الشخصي على الخالَ

وإ ا كههاي الظههن  ،الظههن الشيصههي علههى الوفههاحل مل يكههنيف صههور ثالثههة: إ ا  وعداههه البحههث يههدور عههن حجيههة العههام انهههث  م 
حجههة عكهه  األخههري، فقههد يتههوهم اي الثالههث اههن يف األولههني العههام و  ،وإ ا كههاي اخلهها  علههى اخلههالف ،الشيصههي علههى اخلههالف

فانه اورث للظن الشيصي علهى  ا يف احلكم فاي اخلا  ان اصا يق الظن على اخلالفماصا يق الثاين فكيف التفكيك بينه
 اخلالف؟

ي علهى اخلهالف، والنسهبة هذا الوهم يرتفه  به  إ إلتفهاق؛ فهاي اخلها  ظهن نهوعي علهى اخلهالف والثهاين ههو الظهن الشيصهولكن 
الظهن الشيصهي علهى اخلهالف ههو العمهوم واخلصهو  اهن وجهه إ  قهد يكهوي اخلها  علهى خهالف العهام لكهن الظهن بني بني اخلا  و 

، كمها قهد ال يكهوي للفهر  ظهن شيصهي ب حهد الطهرفني أصهالً ، كمها وقهد يوافقهه ،الشيصي ال يكوي على وفقهه بهل يكهوي اوافقهاً للعهام
 .ى اخلالف ال لوجو  خا  على اخلالفقد يكوي ظن شيصي عل

لههو كههاي الظههن الشيصههي علههى  :املههدار الظههن الشيصههي، وعليههههههذا كلههه علههى االنفتههاح، وااهها علههى االنسههدا  فههال ظنههوي نوعيههة و 
حسه  قاعهدة بهاب ولهو انعكه  انعكه  م علهى العهام تقهدّ  –أم غهريه  علهى االنفتهاح "خاصهاً " اها يسهمى سواء أكاي –خالف العام 

 ، لكن فيه ت ال بّيناه يف حمله وقد سبق  يف كوث العام املاضي إشارة إليه.االنسدا 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 إكرام زيد العامل وعدم إكرااه تبعاً له: أكرم العلماء وال تكرم زيداً العامل. (1)
 إكرام زيد العامل وإهانته. (2)
 وهو اآلية الكركة. (3)


