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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(744) 
 ونظره والدليل اآلخر، أدلة ثالثة مدلول الحاكم
إن احملقققا اليققيرى يققرحل أن احلققاتم يف راللدققه علققى ردلولققه ويف غظققرع إحمل رققدلول هققىلع رققل احملمبققوم يف غظققرع إحمل ردلولققه،  نيلققة وبعبااارأ أخاار : 

مبققوم  أى رققا أرعققي أغققه حممبققوم  أرلققة ثالثققة مجقققل مجيعققاب يف عققرب بعفققها الققبعً يفددعققارب مجيعققاب يف وققق  واحققد يفيدقققدم األ هققر، يفقققد يمبققون احمل
 . فررع أقوحل  هوراب رن جمموع  هورى احلاتم
 فيكون نظير بحث انقالب النسبة

يالحقق   والوذلققن غظققىل رققا يطققر  يف رب ققن اغقققالب النسققبة الققيى ابدمبققرع النراقققي يفققظن الظققاهر أن األرلققة مجالحقق  مجيعققاب يف عققرب واحققد 
ان رقققل عقققام النسقققبة حين،قققيت، أال مجقققرحل أغقققه لقققو مجعقققارب خا  ققق والقققيى ققققد يوالققق  اغققققالبالثالقققن  لة رقققلمث مجالحققق  احملص ققق أوالب  أحقققدها رقققل ا خقققر

رققل بققه، غسققبده رققل اصققاد ا خققر إذ مجمبققون غسققبده بعققد الدخص ققص حين،ققيت ص العققام يفقققد مجنقلقق  م يفيخص ققال أن هققيا اصققاد يقققد   رعققاب،خص صققاع 
ا خر ال والققه لققه بققحم هققو مجققرالي  بققال رققرال ، مث بققن ختصيصققه بدحققدوا أوالب ملققا يفصققحم يف حملققه رققن أ ؛ وذلققنرققن والققه يفيدعارضققان ،اصققاد ا خققر

ألهنققم  علققيهم السققالم  تلهققم غققور واحققد يفالصققارر رققن أو ققم  ققارر رققن آخققرهم يفققدالح  تققحم المبلمققا  وتدهنققا  ققاررة يف جملقق  واحققد، بققحم يف و 
 . 1 العرف األرر تيلن أيفاب 

 .يعارب الدليحم ا خرردلوله وبنظرع  جموع وعلى أى يفالظاهر أن العام 
رققدلول احلققاتم ويف عققرب غظققرع أيفققاب،  عققا أن  هققيا احلققاتم بل ققاي  ققام ردلولققه النظققرى رققدلول احملمبققوم يف عققرب  إذولققيا قققال اليققيرى   

قابقحم لصقريفه عقن  وال حيداج إحمل قرينة أخقرحل بقحم هقو قابقحٌم لصقريفه عقن النظقر أيفقاب تمقا هقو حملمبوم، يفظذا تان أقوحل يقدم عليهواأل لي رعاَرٌب با
 . 2 ردلوله 

 بتقدم الدليل اآلخر عليه باألظهرية ء المدلولل المدلول، فينتفي النظر بانتفااليزدي: بل قد يكون النظر في طو 
إن احملقا اليقيرى مجرققى عقن تالرقه السقابا  رقن تقون غظقر احلقاتم وردلولقه يف عقرب رقدلول القدليحم ا خقر  إحمل أن غظقر احلقاتم يف تثقىل ثم 

تمقا يف   ، وذلقنيمبقون ردقدخراب رمجبقة عنقه –أى النظقر  –، أو ردلولُقه تاملوضقوع لقه يفهقو هولقه يف ررمجبقة رعليمبقون يف وقول ردلولقه يفمبدغ ق ألرلقةارن 
م"بققق العققام احلققاتم بعمورققه علققى هققىلع تققق ااالا اارا    و  3 " الا ضااارارا وا الا َضااراارا َفااي اامَ م يَن َماانم حا يفظهنققا وغظائروققا   4  واماااا جاعااالا عالااايمكيمم َفااي الاادح

ُُسقحم الفقررى واحلرالقي واحلقر الفقررى واحلرالقي  أى يف اليائقد عقن رقا يقدفقيه وبقل احلقر   بعمورها مجشمحم الصوم الفررى واحلرالي ومجشقمحم ال
العقام أل ققنايفه لوضقو  أن مشقول  ؛ ققاهرٌ  ،مشولقه للصقوم احلرالقيأ ققحم إذ اغقه يف شقي،اب  جيقدى يفاغققه ال  غظقرع غصقاب  يف  5 وحين،قيت يفظغقه حقو لققو تقان
 وأيفرارع بالظهور ال بالنص.

اوا اليحايااما ََلاال الل يمالَ  وعليه يفال بد رن رالحظة حقال رقدلول احلقاتم ورقدلول احملمبقوم يفقظذا تقان رقدلول احملمبقوم تقق   7 أققوحل يفرضقاب   6  ثيام  أاَِمو
                                                           

 اللهم إال لو مجدر ج  دورها تدن الاء اصاد الثاين بعد يفرتة رن ورور العام واصاد األول، وللمسدلة مجفصيحم لي  هيا حمله.  1 
 .63تداب الدعارب  للييرى     2 
 .222د 1هوايل الل،ايل  ج  3 
 .77سورة احلر  آية   4 
 أى  ال حرج  و ال ضرر .  5 
 .177سورة البقرة  آية   6 
 لمبون هال  أيفرارع ضررية أو حرالية رثالب، تما سبا.  7 
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عنقه يفلقم يعقد يشقمله يفقظذا  –أى احلقاتم  –اتم وإغصقرايفه احلق العقام رل  على خروج هيا الصنف أو الفرر رن عموم ،رن غف  ردلول العام ا خر
يفقققد خقرج عققن توغققه رققدلوالب لقه يفمبيققف ينظققر  دلولققه إحمل رققدلول  ،مل يمبقن رققدلول احملمبققوم مققا يشقمله احلققاتم مخققراج احملمبققوم لقه عنققه بد هريدققه رنققه

 اغدفى النظر قهراب إذ ال مجعقحم غا رية املعدوم.  1 رهاحملمبوم؟ إذ أن غظر ردلول احلاتم إحمل ردلول هىلع يفرع والور ردلول له يفظذا يفرب عد
، وإن  قال احملقا اليقيرى   بقحم أققول  إن  احلقاتم إذا تقان عارقاب يفيمبقون غظقرع إحمل تقحم  واحقد رقن احملمبورقا  مجابعقاب لعمورقه بالنسقبة إحمل ردلولقه

 النا واحداب رن األيفرار عن ردلوله يسقط غظرع بالنسبة إليه.تان غصاب يف أ حم النظر، ومجمبون قوة غظرع مجابعة لقوة  هورع يف ردلوله، وإذا أخر 
يفقال يفيقد غظقرع شقي،اب، إذ ليسق  حيثيقة النظقر ردقدرقة علقى يفظذا تان عموم ردلول احملمبوم يف عقرب عمقوم رقدلول احلقاتم وتقان أققوحل رنقه، 
احلاتم رن حين هو ألقوائيده، يفقال رقاغل رنقه، إذ ال  لولردحيثية املدلول بحم هي مجابعة  ا، يفظذا تان ردلول احملمبوم رن حين هو ُرقد راب على 

 .يبقى رعه غظر بالنسبة إليه
املفقروب أن  مشولقه لمبقحم واحقد رنهقا علقى مقو العمقوم، يفقال يمبقون رثالب إذا يفرضنا  راحة قوله  ال حقرج...  يف النظقر إحمل أرلقة الدمبقاليف، و 

للفرر احلرالي أقوحل رن مشقول قولقه  ال حقرج...  لقدليحم   2 غصاب يف النظر بالنسبة إحمل تحم واحد رنها، يفيممبن أن يمبون مشول بعً مجلن األرلة
 ققحم املققدلول ردقدرققة علققى حيثيققة النظققر، يفققال بققد رققن مجقققد  ذلققن الفققرر، وحين،ققيت يمبققون غظققرع بالنسققبة إليققه ضققعيفاب، لفققعف مشولققه لققه، وحيثيققة أ

 ردلول ذلن الدليحم وعدم العمحم بعموم  ال حرج...  بالنسبة إليه، يفال يبقى غظر بعد ذلن حو يوال  قو مجه .
 ااشكال بأن الزم ذلك مساواأ الحاكم للمخيص

 وال لمبققون  رليققحمت  والققهٌ  احلمبورققة   حققال املخصققص يفققال يمبققون لعنققوان   أشققمبحم احملقققا اليققيرى علققى غفسققه بققدن الكم تالرققه أن يمبققون حققال احلققاتمثاام 
 حاتماب مثرة.

 الجواب أواًل: ال ِلزم المساواأ لو ا تفيد النظر من قرينة خارجية
 – اعلقى رقدلو  اردفقرع علقى راللدهقو ربنقاع علقى قبقول أن غظقر احلقاتم يف العمورقا  مجبعقي رطلققاب  إذوهقو مجنقييل،  –أو مقا  بنييفدالاب جبقوا

إذا اسقدفيد رقن رليقحم آخقر تقرينقة السقيا   لمبنقه ال يصق  يفيهقاوهو  أن ذلن وإن    يف را تان النظر رسدفاراب رن الدليحم احلاتم العام غفسقه 
بقحم  إذ الفقرب أهنقا مل مجسقدفد رنقه ؛العقام  قيا الصقنف أى ال مجمبقون مجابعقة ملقدلول العقاممبون حين،يت قرينة النظقر مجابعقة أو رعلولقة لشقمول مجيفاغه ال 

 اسدفيد  رن رليحم آخر، يفهنا مجظهر الثمرة يف احلمبورة.
يفيقه  قال   قل   يظهر الثمر يفيما تان غظر احلاتم يفعلياب هىل مجابل للمدلول، وتان غصاب أو أ هر يف النظر وأضعف يف أ قحم املقدلول أو رسقاوياب 

بسقياقه   3 ؛ غقا رٌ  جيقوك الصقالة بقالديمم رقورراب للدوققف، رقثالب إذا ققال  رل احملمبوم، يفظن  غظرع حين،يت يفيد مجقدميه، ولوالع تان األرر بالعمب  أو تقان
أا ََال  َبطاهيور"إحمل قوله  أا..."   عليه السالم ، ويفرضنا أقوائية راللة قوله  4 "الا صاالا يف ين،قيت أو رساواهتا لداللة قوله  جيوك الصالة بالديمم   "الا صاالا
النظققر أو أ هريققة غظققرع رققن راللققة قولققه، يفققظن  املفققروب أغ ققه غققا ر يفعققالب إليققه، ورققل امهمققاب عققن  قولققه  جيققوك الصققالة ، رققن الهققة غصو ققي ده يف يقققدم

رققدلول العققام بالنا ريققة  و حلواحلا ققحم ان األرلققة مجمبققون حين،ققيت ثالثققة ومجمبققون مجيعققاب يف عققرب ا خققر يفيدققق . 5 احلمبورققة والنظققر مل يمبققن األرققر تققيلن 
 وصلل اهلل علل محمد وآله الطاهرين وللب ن  لة.الدليحم ا خر. املسدفارة رن السيا  رثالب، يفيدقدم على 

َمٌن أاَميٌن بَالل َه أارااهي السوريورا وا مانم واَثقا "   عليه السالم قال امرام اجلوار  ٌن الا يااتاحاي ني َفيَه ََال  ميؤم يميورا واالثاحقاةي بَالل َه َحيم مانم ِااواك لا عالايمَه كافااهي األم
ٌز واالي ممتي نيوٌر واغا  واالتا واكولي  نام يني َعزٌّ واالمَعلممي كا اٌأ َمنم كيلح  يوء  واَحرمٌز َمنم كيلح عاديوٍّ واالدح يَن َمثملي المَبداَع عالال الل َه ناجا ما َللدح َد المواراعي واالا هادا اياةي الزوهم

َع وابَالر اَعي ِايمليحي  َر وامانم  واالا أافمسادا َللرحجااَل َمنا الط ما اَر الن يم تادا  ََلال َمضمما عاابا الر َعي ةي وابَالدوعااَء ِييمرافي المباَلي ةي وامانم راَكبا مارمكابا الي بمَر اهم
تاانال َثماارا الممينال جاارا التاوقال اجم  .346د 2ج  تشف الُمة يف رعريفة األئمة "َعيبا وامانم شاتاما أيَجيبا وامانم غاراسا أاشم

                                                           

 الغصراف رليله عنه بربتة اقوائية الدليحم ا خر.  1 
ُُسحم احلرالي.  2  ُُسحم لل  تدليحم ال
 وتان غا راب.  3 
 .33د 1رن ال حيفرع الفقيه  ج  4 
 .64تداب الدعارب  للييرى   د   5 


