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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(

(351) 
 طرح السندوقف تنفي دعوى أخبار الت -5
فََأْرِجِه َحتَّى تَ ْلَقى ِإَماَمَك...اجلواب إمنا هو على سبيل البدل مع سابقة فان أخبار التوقف كـوهذا 

تفيد وجوب إرجـا  البـيف يف أمـر  (1)
را سـند....( لوضـوا أن اارجـا  يعـ  املتعارضني حـ  لقـا  اامـام، واارجـا  والتوقـف يلـاح الطـرا الـ ب التـقم بـه ايقـو العراقـي )وإال يلـقم  ـ

اِبَك وَ ُخ  ْذ ِبَم  ا  : فالحــا الفــر  بــني قولــه ،عــدم البــيف وعــدم احلءــم ب ــي ، أمــا الطــرا فــاحلءم بالعــدم ََ دَِع الشَّ  ا َّ اْش  تَ َرَر بَ   ْيَن َأْص  
ُُْم فَ َق اَل النَّاِدَر فَ ُقْلُت يَا َسيِِّدي ِإن َُّرَما َمع ا  َمْش ُرورَاِ  َمْرِويَّ اِ  َم ْأثُورَاِ   َأْوثَِقِرَم ا ِف ي نَ ْفِس َك فَ ُقْل ُت ْوِل َأْع َدِلِرَما ِعْن َدَ  وَ ُخ ْذ بَِق  َع ْن

ُرَما َمذْ  ََقَّ ِفيَما َخ اَلَفُرْم فَ ُقْل ُت  ُخْذ ِبَما َخاَلَفُرْم فَِإ َّ َهَب اْلَعامَِّة فَاتْ رُْكُه وَ ِإن َُّرَما َمعا  َعْداَلِ  َمْرِضيَّاِ  ُمَوث ََّقاِ  فَ َقاَل اْنظُْر ِإَلى َما َواَفَق ِمن ْ اْل
اِئطَةُ  ََ ْيَف َأْصَنُع فَ َقاَل ِإَ ْ  َفُخْذ ِبَما ِفيِه اْل َُ  لِ ِديِنَك َو اتْ  ُرْ  َم ا َخ اَلَف ااِلْحِتيَ اَ  فَ ُقْل ُت ِإن َُّرَم ا رُبََّما َكانَا َمعا  ُمَواِفَقْيِن َلُرْم َأِو ُمَخاِلَفْيِن َف

ْي َف َأْص َنُع فَ َق اَل ع ِإَ ْ  فَ َتَخي َّ ْر َأَح َدُهَما فَ َتْأُخ ُذ بِ ِه َو تَ دَُع اْ َخ رَ  [ ِلاِلْحِتيَ اِ  َأْو مخ الفين ]ُمَخاِلَف ا ِ  ا ِ َمعا  موافقين ]ُمَواِفقَ  َُ [ لَ ُه َف
(2) 

 .فََأْرِجهِ وبني 
لـــة مـــن الروايـــال، أم إي التوقـــف، كمـــا هـــو وعلـــى أب فســـوا  أقهـــع ايقـــو العراقـــي إي التتيـــني بـــني ا ـــضين املتعارضـــني، كمـــا هـــو مقتلـــى مج

 
م
 ض.لة منقلة عام واحد معار  نق  مقتلى مجلة أخرى منها، فانه ال يصح القول بطرا سند العام لدى تعارضه مع املتصصال املستغرقة ألفراح. امل

يـال التوقـف حممولـة علـى إمـن إمءـان اللقـا  ال خيفى أن الظاهر أنـه ال تنـايف بـني  ـائفا روايـال التتيـني والتوقـف إق الظـاهر أن رواتنبيه: 
 .فََأْرِجِه َحتَّى تَ ْلَقى ِإَماَمكَ وروايال التتيني حممولة على غني. لقرائن حاخلية يف الروايال نفسها ومنها قوله:  باامام 

 ال تطرح المخصصات سند العام بل المرجع المرجَات -6
أيلـام لعـدم  (3)عـام، يـيًام مـن مدلولـه، ال يلـقم مـا قالـه )قـدن سـر.( مـن )وإال يلـقم  ـرا سـند.انه لو مل يمبو  األظهـر، كا ـا ، للظـاهر، كال

د انتها  أمـر سـند. إي العمـل( بـل يلـقم الرجـوج للمرجنـال املنصووـة املـ كورة يف الروايـال أو األعـم منهـا فـتن تءافـطل فـالتتيني، ال  ـرا سـن
وعلــى مــا التــقم  – يف هــ . الصــورة ألنــهلــه يــيًام مــن ظهــور.  وقلــ   بــو  ءــل أفــراح. مليــ  مل تم العــام دــرح معارضــة كصصــال كســنية لــه مســتغرقة ل

إق على ما ثبيف يف مبن  عـدم انقـالب النسـبة، فـان املتصصـال تواجـه   يتعارض سند العام مع سند جمموج املتصصال -)قدن سر.( به 
ــه مــسالم ن نالحــا النســبة بــني العــام املتص ــ  باملتص ــ  الم فيتصصــبطمجعهــا وبــوإان واحــد العــام  ال أن احــدها يقابلــه أو     األول مــع املتص 

 الساين فانه ترجيح بال مرجح. 
بـني هـ ا العـام  واحلاول: أن جمموج املتصصال تءون مبنقلة حليل واحد معارض للعام املقابل فيجع مالحظة املرجنـال السـندية وغنيهـا

 .املتصصال تطرا سند العامال إ ال  القول بطن  وبني تل  املتصصال
 التعــارض الســندب وانــه وإن كــان إي مرحلــة اجلمــع الــداليإي أننــا خرجنــا عــن مرحلــة  )قــدن ســر.( هــو عــدم التفاتــه االيــتبا.وكــطن  من ــط 

 أيلـام  ند علـى مبنـا.العـام  انتقـل البنـ  مـن الداللـة إي السـحي  استغرقيف التتصيصال أفـراح  إال انها ا  يتقدم على العام باجلمع الدالي 
لــقوم  رحــهع أمجــع، وإال يلــقم  ــرا ســند. أيلــا لعــدم انتهــا  أمــر ســند. إي ] إق قــال: )والإمــه حينًــ  بقــا  مقــدار مــن الداللــة ملالــه لقومــا بــال

انيد ال البقــا  يف كــان التعــارض ســنديام فالبــد مــن الرجــوج لقواعــد التعــارض بــني الســندين أو األســبــطن  إي الســند  البنــ  فــتقا انتقــل (4)العمــل(
                                                           

 .86  1ااسالمية(: ج –الءايف )ط  (1)
 .133  4عواي اللًاي العقيقية: ج (2)
 أب الظاهر. (3)
 .454  2مقاالل األوول )للمنقو العراقي(: ج (4)
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احلءــم مــن ا ــا  الواحــد إي ا ــا  املســتغر  مــع أن ا ــا  الواحــد ال يعــارض ســند  ةحائــرة تقــدم ا ــا  علــى العــام بــاجلمع الــدالي وتســري
 فتدبر. غر  يعارض سند. على ما بىن عليه،العام بينما ا ا  املست

 أ  العموم مراد باإلرادة الجدية :ما احتمله المَقق العراقي في العام المخصص وشبره
 -و العراقي: )كما أن ا ال  مسل تل  العناوين يف الظهورين املنفصلني أيلا ليس على الوجه ال ب يءـون للمتبـاحر إي الـ هن وقال ايق

ها، غاية األمر قامـيف احلجـة األقـوى من اقتلا  اجلمع كون املراح من العام هو ا ا  واقعا وأمساله، بل من ايتمل كون املراح منها ما هو ظاهر 
علــى تعيــني احلءــم الواقــع مــع احتمــال بقــا  الظهــور علــى  بــو مــراح. اجلــدب ملالــه، غايــة األمــر ليســيف تلــ  الظهــورال ملجــة يف قبــال األقــوى، 

 .(1)ونتيجته حينً  اجرا  حءم التتصي  والتقييد واداإ على مسلها كما هو ظاهر(
 المخصَّص من حيث اإلرادتين والَجية المَتمالت الثالث في العام

 بالوفا  بط راف املطلع: ىوبعبارة أخرى أمشل وأحر أقول: 
   مبنفصل، ونظائر.، هي ثالثة:إن ايتمالل يف العام املتص  

الســتعمالية، بــطن يءــون املســتسىن ال بننــو ااراحة اجلديــة وال بننــو ااراحة ا أن ال يءــون املــتءلم قــد أراح عنــد إن ــائه العــام، ا ــا   األول: 
يف قد استعمل العام يف ا ا  )أب يف بعض أفـراح. وهـي غـني هـ ا ا ـا  املسـتسىن( والإم قلـ  كـون اسـتعمال العـام حينًـ   جماإيـام إق اسـتعمله 

 غني املوضوج له، وه ا ما قهع إليه البعض.
إام فيــه لءنــه مل يــرح. فلــم يءــن متجــو  لــه قــد اســتعمله يف املوضــوج  فيءــونأن يءــون قــد أراح. بننــو ااراحة االســتعمالية حون اجلديــة، الث  اني: 

 رض انه يستس  بعض أفراح.، وه ا هو امل هور.فبااراحة اجلدية إق ال
 لءن ايقو العراقي احتمل وجهام ثالسام غني ه ين وهو:

 معام.أن يءون قد أراح. )أب ا ا  املستسىن( بننو ااراحة االستعمالية واجلدية الثالث: 
 رض انه خص صه أو سيتصصه؟فكيف وال  إ  قلت:
  أقـــوى فتقهـــر ااراحة اجلديـــة بـــااراحة اجلديـــة لءـــن إراحتـــه اجلديـــة للمتص ـــ أراح. –علـــى هـــ ا االحتمـــال  –فانـــه  قلـــ  وإن وـــح قل   ت:
 نظني باب التقاحم لءن التقاحم يف املقام هو تقاحم ااراحتني فتقهر ااراحة األقوى األضعف.للعموم 

يتغلـع لـني لءـن ا ـا  والعـام واملتصـ  م ـنكان يف األو   ،توجد ههنـا ثالثـة أمـور: ااراحة االسـتعمالية فاجلديـة فاحلجيـة وبعبارة أخرى:
مــع  علــى العــام بالسالســة ولــ ا قــال: )بــل مــن ايتمــل كــون املــراح منهــا مــا هــو ظاهرهــا، غايــة األمــر قامــيف احلجــة األقــوى علــى تعيــني احلءــم الواقــع

تمال بقا  الظهور على  بو مراح. اجلدب ملاله، غاية األمر ليسيف تل  الظهورال ملجة يف قبـال األقـوى( وفـر ج عليـه أنـه ملءـم التتصـي  اح
 .، فتدبر يف قوله أنه ملءم التتصي  )إجرا  حءم التتصي ...(وليس به حقيقة

 مناقشة ما احتمله العراقي: ال يعقل  لك في الشارع والملتفت
فـتن امل ـر ج اجلاهـل بانـه سيتصـ  الحقـام يصـح القـول   اجلاهـل امل ـر ج المه غني تام يف عمومال ال ارج وإن وح يف عمومالكأقول: 

ج ا ــا  تقــدميف بطنــه انعقــدل إراحتــه اجلديــة علــى العــام إق مل يءــن يعلــم بانــه سيتصــ  )أو كــان نســي أنــه قــد خصــ  مــن قبــل( ن إقا يــر  
 ه . ااراحة على تل  ونستتها.

أمـا ال ــارج ايـيع العــامل بــان حءمـه غــني يـامل لــبعض األفــراح لعـدم وجــوح مصـلنة فيهــا )كعــدم وجـوح مصــلنة يف إكـرام فســا  العلمــا ( 
الحقـام، فءيــف  ءــن ثبوتـام أن يريــد بــااراحة اجلديـة مشــول احلءـم ملــورح التتصــي ؟ الظـاهر أنــه حمــال مـن امللتفــيف احلءــيم إال أن  سيســتس وانـه 

 وصلى اهلل على مَمد وآله الطاهرين إراحة أما ااراحة اجلدية فمستنيلة وقوعام واهلل العامل. يءون وورة
 ... اَعِتهُقْل ِمْن ُ لِّ َمْعِصَيِة اللَِّه ِإَلى ِعزِّ طَ تفَ ْليَ نْ  ،َوَهْيَبة  ِباَل ُسْلطَا    ،َوِغن ى ِباَل َمال   ،َمْن َأرَاَد ِعّزا  ِباَل َعِشيَرة   :قال اامام الباقر 

 .184  1ا صال: ج
                                                           

 نفس املصدر. (1)

(351) 


