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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(

(399) 
 تكليف المخاطبين بالعمومات، ظاهرا  هو ألرجح رأي الشيخ: ا

لميا يظهيير تيين   -رفييم تضل يى الييااعة العضليية ببيييا  اللكليي  لييا  عليى اللييدري   ، فكميا أ   (1 فاألوجيه هييو االحلميال ال اليي الشييي)  قاال 
واملطلضييا ، فيزييو  أ  يكييو  احلكييم يف األحكييام الواقعييية، فكييول  وروي اللضييييد واللمصييي  للعموتييا   تييم ااييااك الكيي    -األخبييار واارييار 

بالعموتييا ، وإ  لييا  املييراي تنهييا ا صييو   الظيياهرل للسييابضني الاخييي  يف ضييرك بعيي  الواجبييا  وفعيي  بعيي  اهرتييا  الييول يضل يييه العميي   
 .الول هو احلكم املشاك

ك مبضل ى الااعة العضلية، وبيني إششياع الرخصية ويعوى: الفرق بني إخفاع اللكلي  الفعلي وإبضاع املكل  على تا لا  عليه تن الفع  والا 
 .له يف فع  احلرام وضرك الواجب، ممنوعة  

 .(2 (ل تن قبي  عدم البيا ، وال اين تن قبي  بيا  العدم، وال قبح فيه بعد فرض املصلحةغاية األتر أ  األو  
 إضافا :و وضوضيح لالته بعبارة أخرى 

 توضيح كالم الشيخ مع إضافات
اعة العضلييية وهييي  قييبح العضيياب بييال بيييا ( قييد حكييم حييا العضيي  والعضيي  حزيية تيين بييا ن لمييا أ  الشيير  حزيية تيين  يياهر، فكمييا إ  الييا  -1

تيم ليو  السيبب يف  الاخي  يف ضرك بعي  الواجبيا  وفعي  بعي  اهرتيا لدى عدم البيا  و صح حكم املوىل مبضل ى حزله البا نة بالااعة 
 أي اً لول . صح حكمه مبضل ى حزله الظاهرة وهو النيب  بعدم بياشه،عدم وصول احلكم هو الشار  شفسه 

 أل تن احلزة الظاهرة أي اً فاإلاكال اإلاكال. ب  إ  الااعة العضلية مم اة تن قبله  -2
 .حكم قب  إبالغه املفيد لعدم ربو  الضرينة العاتة اليت أقاتها تن ضدرجية إشزاله لألحكامهو ويلي  اإلت اع ليس السكو  فحسب ب   -3
َعَث َرُسوال  ب  وقوله ضعاىل:  -4 بِيَن َحتَّى نَاباْ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 3). 
 ال فرق بين عدم البيان وبيان العدم من حيث جامع القبح

ح، لييوال وذليي  الايياالهما يف جيياتم الضييب ؛، ممنوعييةالعييدمالسييكو  أو بييني عييدم البيييا  وبيييا  وبييني دييري ويعييوى الفييرق بييني اإلخفيياع  -5
ال يرضكب الضبيح قطعاً فإذا اتلنم بيا  العدم ألشيه إغيراع بالهي  اتلنيم  النيب ، لكن جواب وجوي املزاحم األهم، وإ  لا  بيا  العدم أقبح

 ألشه إغراع باله  أي اً وإ  لا  أق  قبحاً، والواب الواب. حىت لو مل شض  برجوعه لالت اع وبيا  العدمعدم البيا  والسكو  
رغييم  ،أال ضييرى أشييه يضييبح تيين احلكيييم السييكو  وعييدم إلفييا  األعمييى الييول يشييي يف  رييي  فيييه بمليير سيسييض  فيهييا وهييو ال يعلييم ومل ينبهييه

أقبح، فإذا أتكن ضوجيه سكوضه بوجيوي تيزاحم أهيم أتكين ضوجييه ضشيزيعه ليول   لكا وسكت فسض  فكسر  رجله؟ شعم لو ازعه  ،قدرضه
 وقد سب . –لو لا  

 )ما من شيء يقربكم إلى الجنة...( يخ وجود بيان العدم بقوله دعوى الش
 يف خطبة الغدير يف حزة الويا : تم أ  بيا  العدم قد يدعى وجويه يف الك ، مب   قوله :  الشي) قالمث 
ر ويباعادكم مان معاشر الناس ما من شئ يقربكم إلاى الجناة ويباعادكم عان الناار إال وقاد أمارتكم باه، وماا مان شائ يقاربكم مان الناا

                                                           

 وهو  لو  املما بني بالعام ضكليفهم  اهراً العم  بالعموم املراي به ا صو  واقعاً(. (1 
 . 59-55  4هي، ج1421األصول، دمم الفكر اإلسالتي، قم، الطبعة ال اتنة،  الشي) ترض ى االشصارل، فرائد (2 
 .15سورة اإلسراع: آية  (3 
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الجنة إال وقد نهيتكم عنه
 1).) 

 ولكن قد يوري عليه:
 فال تتكفل ببيان العدم قبل ذلك الرواية صادرة آخر حياته  -المناقشة: أ

وقبيي  اييهايضه بشيييهرين وأيييام أل بعييد رالريية وعشييرين سييينة تيين البع يية والظيياهر أ  لييي   لييا  يف آخييير حياضييه  بيي   هييوا الكييالمأوال : 
بييا  العيدم يف الكي  إذ عميدة اإلايكال  ربيو إلرباضيه يعيواه تين  قدس سره لاشت قد شزلت حينملٍو، لوال تعدوي تنها جداً، فال جيديهاألحكام  

لا  قد بني  العدم بضوليه:  تيا تين اييع  لي يضال أشه  سنة ال بعدها قب  اهرين تن وفاضه  23هو ضدرجية األحكام  وال ضل  الي
 ٍد لألئمة الالحضني وملا بعد حزة الويا  فض .شعم ذل  د يضربكم...(
 ظاهر الرواية األحكام التكليفية دون الوضعية -ب
، فهيو أجنييب عين األحكيام تنهيابالواجبا  تين األحكيام اللكليفيية و ييه عين اهرتيا   أ   اهر هوا الكالم أو تنصرفه هو أتره ثانيا : 
األحكيام الوضيعية لالزئيية والشير ية واملاشعيية والضا عيية يائيرة الك ري جداً تن املمصصا  املنفصلة، إ  مل يكن أل رها، هيي تين تم أ  الوضعية 

 املواالة أو العربية أو البلوغ أو ابه ذل  يف البيم ت اًل وهكوا.أو وغريها يف العبايا  واملعاتال  لكو  اللنزيز ار ًا أو الاضيب 
يو  الوضييعية، شعييم  (2 تطليي  اللكليفيييةحييىت ة احلييدي  علييى بيييا  العييدم ملييا أفيياي إال يف المليية أل يف األحكييام اإللزاتييية أو فلييو فييرض يالليي

 يكن إرجاعها إليها لكنها على خالف  اهر احلدي  أو تنصرفه اللهم إال على تبىن الشي) تن اشلزاعها تنها. فلدبر جيداً.
 بيان العدماالستدالل بآية إكمال الدين على 

اْليَااااْوَم َأْكَمْلااُك َلُكاااْم ِديااَنُكْم َوَأْتَمْمااُك َعلَاااْيُكْم نِْعَمتِااي َوَرِضااايُك َلُكااْم اِ ْساااالَم االسييلدالل بييي بالرواييييةويكيين أ  ي يياف إىل اسييلدالله 
ِدينا  

 فاشه يسلم عن إاكالنا ال اين عليه. (3 
 معنى اآلية وعدم تمامية االستدالل

بيييا  سييائر  عليييهم مجيعيياً صييلوا  اهلل وسييالتهوإيداعييه مث ذريلييه  يهييه بيي   املييراي تنييه  إلمييال الييدين( بنصييب علييي ولكنييه ال بييد تيين ضوج
 اخلفياع قرائنهياأ  بيا يا مجيعياً مث و على تا سب  تن اسلبعاي الشي) ب  يعيواه االسيلحالة عرفياً  –مل يبينها ب مجعها  األحكام، لوضوح أشه 

  . فلدبر. وللبح  صلة.(5 لكن هوا اللوجيه ي اي أص  املدعى – (4 حمال لما قال وإ  لنا قد شاقشناهمجيعاً لالمها تسلعبد أو 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

َشَبابِِه ِفيَما َأْباَله، َوَعْن َماِلِه ِمْن َأْيَن  اَل تَاُزوُل َقَدَما َعْبٍد يَاْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل َعْن َأْرَبٍع: َعْن ُعُمرِِه ِفيَما َأفْاَناُه، وَ  :قال رسول اهلل 
َنا َأْهَل اْلبَاْيكِ   .35األتايل للصدوق:   َكَسَبُه َوِفيَما َأنْاَفَقُه، َوَعْن ُحباِّ

                                                           

 . 2تن أبواب تضدتا  اللزارة، احلدي   12، الباب 22: 12الوسائ   (1 
 هكوا:الكلاب ولكن وجدشاه  تالحظة: حب نا عن تصدر هوا احلدي  املولور يف للاب فرائد األصول فلم شع ر عليه يف الوسائ  حسب هاتش

ْم ٍء يُاَقرِّبُكُ  ٍء يُاَقرِّبُُكْم ِمَن اْلَجنَِّة َويُاَباِعدُُكْم ِمَن النَّاِر ِإالَّ َوَقْد َأَمْرُتُكْم ِبِه، َوَما ِمْن َشيْ  يَا َأياَُّها النَّاُس َواللَِّه َما ِمْن َشيْ   يف َحزَِّة اْلَوَياِ ، فَيَضال: َخَطَب َرس ول  اللَِّه 
ُروِعي َأنَُّه َلْن َتُموَت نَاْفٌس َحتَّى َتْسَتْكِمَل ِرْزقَاَها فَاتاَُّقوا اللََّه َوَأْجِمُلوا ِفي  ِمَن النَّاِر َويُاَباِعدُُكْم ِمَن اْلَجنَِّة ِإالَّ َوَقْد نَاَهْيُتُكْم َعْنُه، َأاَل َوِإنَّ الرُّوَح اأْلَِميَن نَاَفَث ِفي

رضيية اإلسييالم الكليييا، الكييايف، يار الكلييب  ٍء ِمااَن الاارِّْزِق َأْن َيْطُلَبااُه ِبَ ْيااِر ِحلِّااِه فَِينَّااُه اَل يُااْدَرُا َمااا ِعْنااَد اللَّااِه ِإالَّ ِبطَاَعِتااهِ  َأَحاادَُكْم اْسااِتْبطَاُء َشاايْ الطََّلااِ  َواَل َيْحِمااْل 
 .24  2اإلسالتية،  هرا ، ج

 ( ال العكس.يُاَقرِّبُُكْم ِمَن اْلَجنَِّة َويُاَباِعدُُكْم ِمَن النَّاررضكم و يلكم( لألعم بضرينة  ف  أترْ إ  قي  بشموله للمسلحبا  واملكروها  وصَ  (2 
 .3سورة املائدة: آية  (3 
 شاقشنا االسلحالة واالسلبعاي ومل شد  ال بو . (4 
ألوصيياع فهيو ييدفم اإلايكال عليى تعيىن اايية واإلييراي عليهيا بي   ال ابيت أشيه إذ املدعى  بيا  العدم( اسلناياً لآلية وهوا اللوجييه ي بيت عيدم البييا  واإلييدا  ليدى ا (5 

 عيدم البييا  ال لبييا  مل يكم  الدين إذ بضيت مجلة لبرية تن أحكاته قام ببيا ا األئمة الالحضو  فيزاب ب   اإللميال باإلييدا ، فيكيو  هيوا اللوجييه ت بلياً ل
 العدم فلدبر.

(399) 


