
 (696ه)1341 محرم الحرام 16 الثالثاء........................................................ )االصول: مباحث التعارض(

 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(

(146) 
إذ بعالالد كالالود أحالالد الالالدليلني  الالا را إف  الالر  لالالف  نالالال يالالرىت العالالرل لنانيهمالالا حالالن  سالال   الالدلوليهما، بالال  ي الالرود ققالالل العراقالالي   كالالالم احسببب  

 (2 و ناحلكو ة  ن جهالة وحالدة املالدلول نيهمالا ه البيهةر الققالرائن املتصاللة( (1 عن  عىن واحد( - ع ذيها  -احلاكم مبنزلة الققرائن املتصلة احلاكية 
 يه بوجو  ولكن قد يورد عل

 مناقشات مع المحق  العراقي:
 الحاكم والمحكوم: داالن ومدلوالن -1
 الن قبيال  الالدالني واملالدلول الواحالد واحلالاكي  الع ذياله عالن  عالىن واحالد كمالا  ااد احلاكم  ع احكوم  الن قبيال  الالدالوني واملالدلولني، وليسالاألول: 

الثالا   احلالاكم(  اسالتنادا  إف أدد وال لصال  دعالوىت أد املوجالود  الدلول واحالد نققال  ارلآ ، واحلاص   ا ه يف احلاكم واحكالوم يوجالد داالد و الدلوال
  ا ر لألول نهو  ار  له نليس  دلوله أ را  آخر ب  هو  ر  له نهو هو.

 تعايش أحد الدليلين مع اآلخر ومسالمته دليل عدم وحدة المدلول
 الالدلواما  تعالالالدد، لايالالة األ الالالر أد احلالالالاكم نالالالاد  (4 ا هالالالو  الالورد كال الالاله(يف أد احلالالالاكم إذا ا فصالالال  عالالن احكالالالوم  كمالالأل الالاله ال ريالال  : (4)وذلبب 

وأيالالالن وحالالالدة املالالالدلول  الالالن لعالالالايع أحالالالد  ،يتعالالالايع  الالالع احكالالالوم وال يتالالالاد  بالالال  يتممالالاله ويكملالالالهس إذ أد لسالالالا ه لسالالالاد املسالالالاملة ال املنانالالالاة واملصالالالاد ة
  .دلولني  ع اآلخر و ساملته له، دلي  لاايرماب  اد  فس اإلذعاد بتعايع أحد الدليلني وامل الدليلني  ع اآلخر ولكميله له

، واضالال  نكيالال  (5 وذلالاليف يف احلكو الالة التنزيليالالة  والرنالالع التنزيلالالي( الالالأل عالالدها بعالالد األعالالالم أ هالالر  صالالاديل احلكو الالة بالال  الققالالدر املسالاللوم  نهالالا
 بافها؟

الطََّواُف بِاْلبَبْيِت َصاَلةأال لرىت أد قوله  
الصالالة بال  (ة  الن احلالدو واثبالي نياله،  دلولاله لالف  الدلول مما يرتل  عليه ا الرتا  الطهالار  (6 

 ،لاله  نزلالالة األولل علياله و الدلول نالالادا  االاير لاله إا الالا  إال أد ال الار   زو ل هالالو املنالزو و ذاك نهنالاك  الدلول أ  نزلالالةاالاا  لوضالو  ا الاله لنزيال  (نيهالا الطهالارة
 لكنه ال بلساد املصاد ة ب  بلساد املساملة.و ن الواض  أ ه ليس  دلول الثا   فس  دلول األول ب  هو أ ر  تمم له 

يف ال الكوك الصالحيحة أو  حكماله  (7 (األكثالروكاا قوله   ال  يف لكثف ال يف( نا ه استثناء  ن عموم حكم  ال اك حكمه البناء علالى 
بال  ا اله ي الف إف حكالم  نالاقد   الفا  إف  فالس  الا أ الار إلياله ذاك، البطالد( يف ال كوك الباطلة، لكن بلساد  في املوضو  وليس ا ه هو هالو 

 الالن  -لنالالزيال   – للحكالالم العالالام يف هالالاا املالالورد اثالالاس لكالالن ال بلسالالاد االسالالتثناء الصالالري  بالال  بلسالالاد االسالالتثناء لالالف املبا الالر عالال  إخراجالاله  وضالالوعا  
                                                           

 456س 2 ققاالت األصول  احققل ضياء الدين العراقي(  ج (1 
 .457س 2 ققاالت األصول  احققل ضياء الدين العراقي(  ج (2 
 ي  لعدد الدال واملدلول وأيتا  جواب عن الدعوىت.لعلي  لكوهنما  ن قب (3 
س لوضالالو  أد املالالراد اثالالاس املنفصالال  ال ولالالاا قالالال عنالاله ا الاله مبنزلالالة الققالالرائن املتصالاللة نا الاله إذا كالالاد  تصالالال  كالالاد  نهالالا ولالاليس مبنزلتهالالا، وأيتالالا   ولالالاا نالالرو  بينالاله  احلالالاكم( وبالالني اثالالا (4 

 املتص  وإال كاد  ن الققرائن املتصلة. نتدبر.
 وسيأيت  ا نيه. (5 
 .167س 2عوايل اللئايل العزيزية  ج (6 
  ع اإللياد بركعة احتيا  أو ركعتني أو  ا أ به. (7 



 (696ه)1341 محرم الحرام 16 الثالثاء........................................................ )االصول: مباحث التعارض(

 دائرة ال يف.
اَل َضبَرَر َو اَل ِضبَرارَ لف التنزيليات كال يف أوض واأل ر 

ثُبمَّ َأتِموبوا الَيبَياَم َِلَبل اللَّْيبلِ  دلول نالاد  دلولاله  االاير بالبداهالة ملال (1 
نهمالا  (2 

االفو حكماله  إذ حكالم الصالوم التالررف لققدم  ال ضرر( على  اإوا( يف الصالوم التالررف ن  دلوالد خمتلفاد لكن حيي نرض أحدما  ا را  لآلخر
 .(3 احلر ة(

لول امالا واحالدا ، نونا اله وناد اثالاس املنفصال  حيالي ا اله لاليس مبعنالِود وبعبارة أخرىت  ليس احلاكم املنفص   عنِو الا  للمحكالوم كالي يكالود املالد
 للعام.

 الالدلولني لققالالدم أحالالدما علالالى اآلخالالر  مالالاحالالرم الربالالا( واحالالدا  بالال  يروهناد العالالرل ال يالالرود  الالدلول  ال ربالالا بالالني الوالالالد وولالالد (  الالع   وبعبالالارة نالثالالة 
 للنا رية أو األ هرية أو لفها.

 حتل المتيل ال يقلب ظهور المحكوم، َال المعنِونالحاكم 
اد احلالالاكم وإد نالالرض كو الاله  تصالالال  نا الاله ال يسالالتلزم قلالال   هالالور احكالالوم نالالال يصالال   فهالالوم قولالاله  لايالالة األ الالر ال يققتتالالي احلالالاكم عنالالد الثببا:ي: 

كمالا لالالو   َأتِموببوا الَيبَياَم َِلَببل اللَّْيببلِ ثال  ا فصالاله قلال   هالالور احكالوم( أال لالالرىت أد قولاله  ال ضالالرار وال ضالرار يف اإلسالالالم( وإد نالرض الصالالاله مب
 ؟ قالالال   أ أإالالوا الصالاليام إف الليالال ، وال ضالالرر وال ضالالرار يف اإلسالالالم( ال يققلالال   هالالور  يف املالالراد االسالالتعمايل بالال  يتصالالرل يف املالالراد ا الالدف نحسالال

 ا  لال أإوا الصيام( وإد ألص  به.ويوضحه بداهة عدم كود  ال ضرر(  عنِو 
علالالى  الالا هالالو  املعنِود حينئالالاا نالالال ي الالم  لالالف املعنالالودخمالالتب بالالل  اإالالوا الصالاليام إف الليالال  إذا ض يكالالن ضالالرريا ( صالال   الالا قالالاله لكنالاله  عالالم إذا قالالا

 . ققتتى إطال   فهوم كال ه
ف كالود با ه ال يكود حاكما  حينئالاا بال  يكالود  الن الققرينالة املتصاللة وذلاليف علالى املبالىن، الظالاهر  الن كال اله أيتالا ، الالاف يصالف إ  ب  قد يققال
يتحد نيها الدال واملدلول أ ا احلاكم نيتحد املدلول  ع لعالدد الالدال،  عالم  الن  للققرينة املتصلةس ملا سبل  نه  ن أد الققرينة املتصلةاحلاكم قسيما  

ئر املبالا  يف  كتالة مبعىن اهنا  ن  صاديل احلكو ة ال يرد عليه ذليف. وسيأيت حتققيالل ذلاليف عنالد التطالر  لسالا يرىت احلكو ة أعم  ن الققرينة املتصلة
 لققدم احلاكم.

أد  فهالالالوم قولالالاله   لايالالالة األ الالالر...( لالالالف لالالالام ا الالالا  طلققالالالا أو يف ا ملالالالة، واألول إذا بنينالالالا علالالالى كالالالود الققرينالالالة املتصالالاللة قسالالاليما  وبعببببارة أجمبببع: 
 الن  صالاديل احلكو الة، نا اله حينئالاا إذا أصب   ث   ال ضرر( قرينة  تصلة خرج عن كو ه حاكما ، والثا  إذا بنينا على أد املتصاللة نا ه للحاكم 
نالالاد  ثلالاله ال يققلالال  الظهالالور واإلرادة االسالالتعمالية كمالالا  (4 إذ ال ي الالم   ثالال   أإالالوا الصالاليام، وال ضالالرر(كال الالهس إطالالال   فهالالوم   عالالدم صالالحةيالالرد ا الاله 

 سبل. وللبحي صلة بإذد اهلل لعاف.
 وصلل اهلل علل محمد وآله الطاهرين

 
َوُهَو ُمْقِبٌل فََأْجَلَسُه ِفي ِحْجرِِه َوقَاَل َِنَّ ِلَقْتِل  ََِلل اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍّ  النَِّبيو  قال: َ:َظرَ   عن اإل ام الصاد  

ُرُد َأبَداً ثُمَّ قَاَل  َرة   اْلُحَسْيِن َحَرارًَة ِفي قُبُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن اَل تَبببْ َرة  يَا اْبَن َرُسوِل اللَّهِ ِقيَل َوَما قَِتيُل ُكَل عَ  ،بِأَِبي قَِتيُل ُكَل َعببْ قَاَل اَل  ؟ببْ
 .313س 11 ستدرك الوسائ  و ستنب  املسائ   ج  يَْذُكُرُه ُمْؤِمٌن َِالَّ َبَكل

                                                           

 .293س 5اإلسال ية(  ج -الكايف     (1 
 .136سورة البققرة  آية  (2 
 على رأف. أف لو واند الترُر املنفعة ، أو ا وان لو ض يكن الترر بالاا   (3 
  اإوا الصيام إذا ض يكن ضرريا (.وإد مش   ث   (4 

(146) 


