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

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

(743) 
 ي: ولو كان النظر تبعياً فقد يكون حاكماً رغم أظهرية مدلول المحكوم من مدلولهالجواب الثان

أضلرا  اكنوملايف يف ما أشار إليه بقوله: )بل  كنلن ضلرل الةملرة يف النظلر الأبعلي أيملاف، املا ضيملا إاا الام احللاام عاملاف إاا ضلرل  سلاو  وهو 
، ضإّم نصوصيَّأه يف أص  النظر أو أظهريأله ضيله يةملر حين،لإذ، إا بعلد اونله نصلاف أو أظهلر يف شموليأها أل لأها، و ساو  أضرا  احلاام يف مشموليأهام

ج أصل  النظللر، ال يرضللد اليللد علن أصلل  نظللرس، واملفللرول  سلاو  اكنومللايف وأضللرا  احلللاام، ضينلوم اللالنه يف النظللر إ  الل  واحلدذ منهللا، إا لللو خللر 
 (2)يلزم رضد اليد عن أص  النظر، مد ضرل اونه نصاف أو أظهر( (1)ح، ومعهاواحد منها  وم البقيَّة يلزم الرتجيح بال مرج

 مما  عأمد عليها الةمرة. اة وأخرى مل يإارهيعأمد على مقدمة مطويّ  وتوضيحه
 العام إما متواطئ أو مشكك

إا احلقللائع علللى  ؛ن قبيلل  النلللي املشللن  للارة ينللوم مللن قبيلل  النلللي املأللوافي بالنسللبة ألضللرا س وأخللرى ينللوم ملل (3)ة ضهللي: أم العللامأمللا املطويّلل
 .واإل  العمومايف ضيما  دل عليه من املفاهيمسرعة أو ال ااملاء واحلديد مةالف، قسمني ضإهنا إما مشننة اايف مرا ب االنور واحلالوة وال

أملا خلا العلا ل  ،خلأالم مرا بهلاقلدام بالنسلبة إ  مصلا يقه المفهوم مشن  ضالعام الدال عليله مشلن   لت مأسلاو  االمةالف ضاحلرج وعليه: 
 حجة( مأساو  االقدام يف الداللة على املصا يع. العدول)خا اقوله مةالف: ضمأوافئ إا اخلا خا وال  شنينية ضيه ضالعام الدال عليه  

 والثمرة تظهر في المتواطئ دون المشكك
االجأها يلة بالنسلبة إ  األصلول، )والل  مةل  األ للة بقولله: إا مّة  له ظهر يف املأوافئ  وم املشن  ول والةمرة بني النظر الأبعي والأخصيه 

لللا سللبة إ  الل  واحلللد مللن أضللرا  األصللول، ضنظللرس بالن(4)إا لللو قلنللا إمَّ قوللله صلللد ن العللا ل نللاظر إ  أ لللة الشلللنو   (5)وإم الللام بناللو العمللوم إال أهنَّ
ب القللوة والمللعم، امللا أمَّ فوللله ألضللرا  األخبللار وإم اللام بناللو العمللوم إال أهّنللا مأسللاوية يف مشللموليأها أل لأهللا وال  فللاويف بينهللا يف اللل   سلل

، مأسللاوية يف القللوة والمللعم، ضللال كنللن أم يقللال إمَّ بعللحت األخبللار  اخلل   ألله  وم بعللحت، وال أم يقللال بعللحت األصللول  مقللدَّم عليهللا  وم بعللحتذ
 وحين،إذ  قدم األخبار اليَّة على األصول اإل .

بالنسلبة إ  أ للة الأنلاليم، ضلإمَّ فولله نلا وإم الام بنالوذ واحلد إال أمَّ فلول  لل  األ للة للفلر   (...ال حرر : )مةل  قولله وهإا خبالم 
احلرجلي كنلن أم ينلوم مأفاو لاف، ألهنلا عموملايف مأعلد ة كنلن أقوائيلة ظهلور بعمللها يف فلول الفلر  احلرجلي ملن بعلحت آخلر بل م ينلوم فلول قوللله 

يف  للت  للل  املر بللة أو يف  ايللة المللعم، ضلليمنن  يف  ايللة القللوة وفللول قوللله )ا سلل  ووبلل ( أو  للو اللل  للفللر  احلرجللي   احلرجللي( للفللر توضرر....)
 بإل ، ويبقى عمومه ونظرس بالنسبة إ  سائر الأناليم. (6)ه( يف فوله لإل  البعحت ضيخصّ ال حر ..أقوائية بعمها من قوله: )

ينلوم حانلا حلال األ للة االجأها يلة واألصلول، لنلن للي  األملر  العمومايف يف فول الفر  احلرجي بنسبة واحلدة نعم؛ لو ضرضنا أمَّ نسبة  ل  

                                                           

 أ  مد خروج البقية أيماف. (1)
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 .(1)اإل (
 مبنى الكالم على ان المحكوم أظهر في مدلوله من العام

ا للو  ملإليها، ضهلي أم مبلك االمله ضيه وأما املقدمة اليت يعأمد النالم عليها واام عليه اارها، وقد ينوم أعأمد على نباهة القارئ يف االلأفايف
 اام اكنوم يف مدلوله أظهر من احلاام يف مدلوله ضإنه على حسب االمه السلابع ينبيلي أم يقلدم عللى احللاام ضيخلرج هلإا الصلنم أو النلو  ملن

فنيلة ههنللا يف اسلأةنائه )قلد( سللرس( أم املا سللبع، لنلن الفإلنلة ال   ينللن ملدلوالف لله اللي ينلوم نلاظراف ملن عملوم الللدال احللاام ضلإاا خلرج مل ،امللدلول
 إا: ؛املعارل لهاكإور و  لوجو  نظراف  مدلول اكنوم وإم اام أظهر لننه ال يأقدم على مدلول احلاام

 ه مسلمية النظر وتقديم البعض بال مرجحتقديم الكل يرد  
،  ت ممنن لفلرل  سلليم أم اللدلي  العلام (2)أظهر من آحا س مجيعاف  آحا س قدم ااضة مدالي  اكنوم على ااضة مدالي  احلاام، وإم اانت  -أ

 .مسّلم الناظريةاحلاام ناظر ضأقدمي ااضة أنوا  اكنوم عليه خلم ال جيأمد مد ضرل اونه 
جيح بلال ملرجح وأما  قدمي بعحت مدالي  اكنوم على احلاام ضإنه وإم اام يف حد اا ه يبلدو ال بل ( بله لفلرل انله أظهلر لنلن  قدكله  لر  -ب

 قلدمي بعملها  وم اللبعحت اآلخلر ضرتجليح أ  منهلا رفلر س و  إا مل ال يقدم ال  النو  اآلخر من أنلوا  اكنلومف ضلإم الفلرل أنله ملن النللي املألوافئ
  ناظر.، إا يلزم من  قدكها مجيعاف القول ب نه  تحأماف و قدمي مجيعها خمالم للفرل من أم العام احلاام ناظر ،  رجيح بال مرجح

وهإا على عن  النلي املشن  ضإم بعحت مدالي  اكنوم لو اانت أقوى واام اكنوم أظهر يف الشلمول نلا )اشلمول  وضل  ضرضلاف للوضلوء 
ملن  وم وجلو  حملإور يف  قدكله احلرجي ألم أاةر أضرا س حرجية ضدّل على أنله حلا احلرجلي منله واجلب(  قلدم عللى احللاام )ال حلرج( ولله ملرجح 

، االصلوم الواجلب للو صلار حرجيلاف العموملايف يف فونلا مللدلونا )احلرجلي(من سائر )احلرجي( دلوله يف فوله ملهو أقوائية  اللأه ، اما مرجاه ضعليه
عللى الشلمول للصلوم احلرجلي  نلوم حين،لإذ ضلعيفة ضالا للو اانلت أقلوى ضرضلاف  (صلم إ  الليل ) الللة  عدم اوم أاةر أضرا س حرجياف ضام مد ضرل

رنلللة وإال  قلللدمها ملللد ضلللرل  قلللدم ) وضللل ( )ولنفلللرل أم الواجبلللايف احلرجيلللة مهلللا هلللإام األونلللام لأأملللح املقا إاملللن  الللللة )ال حلللرج( ال  أقلللدم عليللله 
ال )ى رل انه يف الناظرية، إمجاالف، أقوى، ضال بد من  قدمي بعحت األنوا  عللفبني ا  الواجبايف البدائ ( يسألزم إلياء احلاام من رأ( وال ضسنجريها

 .وبدوم حمإور ألولوية  قدكه على )ال حرج( من  قدمي )الصوم( عليه و قدكه عليه مد مرجح ( وض )وهو  (حرج
 المناقشة في المثال: صدق العادل واالستصحاب مشككان

داللة والوواقللة عللى  رجللايف ن الةقلة أيملاف مللن املشلن  ال املأللوافئ لوضلو  أم العن العلا ل أو صللدّ وكنلن أم ينللاق  يف املةلال بلل م صلدّ : أقرول
ررم  ب رره  ضللل)صدن الةقللة أو العللا ل( ينللوم نظللت )ال حللرج( أقللوى يف بعللحت أضللرا س مللن الللبعحت اآلخللر واللل  مللا  لللت عليلله املقبولللة  اْلُحْكررُم م ررا ح ك 

قُرُهم ا ف ي اْلح د يث  و  أ ْور ُعُهم ا... ُلُهم ا و  أ فرْق ُهُهم ا و  أ ْصد   لعقالء.ب  وعليه بناء ا (3)أ ْعد 
؛ ضللإم االسأصللااب يف األخللت مسلللَّم أمللا يف األول فبلل  واألمللر يف االسأصللااب أيمللاف اللإل  إا أيللن الشلل  يف املقأمللي مللن الشلل  يف الراضللد

رْن ط ه ار ت رك  َُرمَّ   رك كْ وعلى أ  ضهو أضلعم يف املدلوليلة للل ،ضقد اهب البعحت ضيه إ  عدم جريانه ضهلو ملن  (4) ...  أل  نَّرك  ُكْنر   ع ل رى ي ق رينن م 
 املشن .

اللهللم إال لللو أ عللي أنلله ال يوجللد  )ضللال بللد مللن عطللم النللالم عليهللا امللا سللي  ( ولنللن اكشللنال يف األمةلللة ال يمللر ب صلل  النللاى واملللدعى
وسلي   النلالم علن  دبر جيلداف بالنسلبة ألنلوا  ومشلنناف بالنسلبة ألنلوا ، ضأل مأواف،لاف وضيه نظر على أنه قلد ينلوم  ،ضينوم ااوياف حين،إذ  مأوافئ أصالف 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين           أص  االمه )قد( سرس( بإام  عا .
ْن   يْ  :قال رسول اهلل  ْرق ل  ف ي اْلم يز ان  م ْن ُحْسن  اْلُخُلق   م ا م   .152ص 12وسائ  الشيعة: ج ءن أَ 

                                                           

 .66-65اأاب الأعارل )لليز  (: ص  (1)
 أ  آحا  مدلول اكنوم أظهر من آحا  مدلول احلاام. (2)
 .66ص 1اكسالمية(: ج –النايف )ط  (3)
 .422ص 1هتإيب األحنام: ج (4)


