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

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(717) 
 (3))نسبته مع حسن العقاب ببيان واصل إجمااًل( اهريالحظر الظ -ب

احلظر الظاهري أو اإلباحة الظاهرية، مما كان موضوعه  ،إذا أريد باحلظر واإلباحة يف أصالة احلظر أو اإلباحةثانياً: 
دليككال إىل إىل الككدليال ال هسككبة  (3)عىهككي هسككبة املككد   (2)الشكك ، نككان هسككبقه مككق قاعككدة قككبب العأككاب بككال بيككان أو هأي ككها

دليككال آخككر أو أمككارة أو أصككال إىل أمككارة أو أصككال آخككر نككان )قككبب العأككاب بككال بيككان( هككو الككدليال علككى الكك ا ة أو اإلباحككة 
هكو  (5)العأكاب مكق البيكان الواصكال ولكو وصكوالا احقماليكاا )أي مكا ككان حمقمكال الصكدور أو الوصكول( (4)وحسكن ،الظاهريكة

املدعى ودليله ان يأال بان النسبة هي الكورود أو احلوومكة أو القيصكيو أو الدليال على احلظر الظاهري، وال يعأال يف 
 عى مق دليله.غريها نان مأسم هذه قسيم ملثال املد  

 ما ال يطاقبتكليف الاالستدالل على البراءة بقبح 
بيكان، كمكا  ان أصالة اإلباحة أو ال ا ة الظاهرية قد يسقدل عليها بغري قاعدة قبب العأاب بال :ويوضب ذل  أكثر

اسقدل عليها بعض أعاظم الأدما ، كالسيد ابن زهرة، بأاعدة )قبب القوليف مبا ال يطاق( بدعوى ان ما ال يعلم من 
هككككا وطككككرائطها ومواهعهككككا ئأركاهنككككا وأ  ابيككككان مككككن الشككككرمي  يَككككر دأال تككككرى ان الصككككالة مككككثالا لككككو    ه؛الشككككرمي ال اوككككن امقثالكككك

نككدليال الكك ا ة أو  ،إذ احملككقماليف يف مثككال هككذا املرككك  تقيككاوز املاليككني بككال األكثككر ؛اوقواطعهككا.. امل ملككا أموككن اإلتيككان  كك
حمقمكال الو كوب كالصكالة واحلكر و رمكة ككال  ككال    اإلباحة لدى هؤال  هكو اهكه لكوال اإلباحكة، أي لكو حوكم بو كوب نعكال  

                                                           

 وهسبة اإلباحة الظاهرية مق قبب العأاب بال بيان. (1)
 (.حسن العأاب...)اآليت وهو  (2)
 هذا يف اإلباحة الظاهرية. (3)
 وهذا يف احلظر الظاهري. (4)
 هعلم حييقه أو  هقه أو داللقه.كما لو وصال طي  ال   (5)



 (797ه)3418شعبان  5الثالثاء  .................................................. )االصول: مباحث التعارض(

2 

 

 .، لل م توليف ما ال يطاقمثالا  ال و ة يف احليض مأاربةحمقمال احلرمة كحرمة 
بال الوالم عكن ان قاعكدة قكبب  ،يس الوالم عن صحة اسقدالله إذ ال خيفى ضعفه ألهه أخو من املدعى ولغريهول

قسككيم  عىا علككى أصككالة اإلباحككة أو الكك ا ة وليسكك  هككي هككي وال هككي مككد   ،إن متكك  ،العأككاب بككال بيككان هككي مككن األدلككة
 بشهادة و ود دليال آخر قسيم هلا على املدعى هفسه نقدبر.

 اإلباحة مع البراءة نسبة أصالة
أمككا لككو الحظنككا هسككبقها مككق أصككالة  ،هككذا كلككه لككو الحظنككا هسككبة أصككالة احلظككر أو اإلباحككة مككق قككبب العأككاب بككال بيككان

وليسككك  الككك ا ة الظاهريكككة هكككي عكككني اإلباحكككة الظاهريكككة وال احلظكككر  ،ا قسكككيم اآلخكككرمكككمنه عى وككككال  الككك ا ة نوالمكككا مكككد  
والكك ا ة صككفة  ،ذلكك  ألن اإلباحككة هككي صككفة الفعككال إذ يأككال هككذا الفعككال مبككا الظككاهري هككو عككني االطككقغال الظككاهري؛ و 

 مشقغلة بوذا.غري ذمقه الذمة إذ يأال 
 .(1)نيأال هذا الفاعال بري  وبعبارة أخرى اإلباحة صفة الشي  أو الفعال وال ا ة صفة الفاعال

 إىل الفعال. صفة الذمة منسوبةا  أدق: اإلباحة صفة الفعال بلحاظ هسبقه إىل الفاعال وال ا ة ةوبعبارة ثالث
النسبة للفاعال، وال ا ة هي الو ه الذي يلي الفاعال  (2)وبعبارة رابعة: اإلباحة هي الو ه الذي يلي الفعال وان الزم

 وان الزم النسبة إىل الفعال.
 ينهما.على ال ا ة الظاهرية، غاية األمر دعوى القالزم ب رتبةا  وبذل  يظهر ان اإلباحة الظاهرية سابأة  

قاعدة قبب العأاب بال بيكان موضكوعها )العأكاب بكال بيكان( ولكيس )القوليكف بكال بيكان( نكان القوليكف سكاب  تنبيه: 
رتبة على البيان والقوليف من عا  الثبويف )بو وده اإلهشائي والفعلي( والبيان من عا  اإلثبايف وال يعأال توقف عكا  

 هوذا )القوليف، نالبيان، نالعأاب( نقأمالالثبويف على عا  اإلثبايف، وتسلسال الثالثة 
 )ونسبته مع البراءة الظاهرية( الحظر المرآتي -ج
ا )إذا صكرها إليكه( أمكارة علكى الواقكق وكاطكفاا ما على أن يوون كال منهمإذا أريد باحلظر أو اإلباحة املرآيت منهثالثاً: 

بيككان هككي احلوومككة أو الككورود علككى حسكك   ديككد  نككان هسككبقها مككق قاعككدة قككبب العأككاب بككال ،هوعيككاا عنككه كمككا سككب  بياهككه
 املأصود من البيان يف الأاعدة.

                                                           

 وإن كان من الوصف  ال املقعل . (1)
 أي الو ه. (2)
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ألن  (1)موضومي الك ا ة الظاهريكة هكو الشك  لو كانواردة( على ال ا ة الظاهرية  الوعليه: ناإلباحة املرآتية حاكمة )
كككي توككون واردة وال اهنككا ت يلككه حأيأككة   ت يلككه تنكك يالا نهككي حاكمككة إذ ال ت يككال الشكك  حأيأككة بعنايككة القعبككداإلباحككة املرآتيككة 

 .(2)أو مما امسيناه بك)القيرير( يتوويناا ال بعناية القعبد كي توون من اخلروج القيصص
كهعكم لكو ع   املرآتيكة  إذ ت يكال اإلباحكة   ؛العأليكة والشكرعية لواهك  اإلباحكة املرآتيكة واردةا  الشكرعية أو م البيكان إىل احليكةم 

 عناية القعبد إذ اإلباحة املرآتية أمارة وقد تعبدها  ييقها.لون ب حأيأةا  الالبيانَ 
البحكككل علكككى اإلباحكككة املرآتيكككة  وكككم العأكككال ال  وكككم الشكككرمي، وال  كككال يف أحوكككام العأكككال  مكككدارإال أن يأكككال: بكككان 

ال بككالورود إذ ال تعبككد نيهككا نأككد أزالكك   (3)للقعبككد ناملرآتيككة مقأدمككة علككى الكك ا ة العأليككة بالقيصككو )واألصككب القيككرير(
 ال بعناية القعبد. حأيأةا  موضومي ال ا ة

 جريان التعبد في العقليات
ونيككه: ان ذلكك  قككد يصككب علككى مسككل  املشككهور مككن اهككه ال تعبككد يف العأليككايف، ال املنصككور نككان امليقككار هككو  ريككان 

 القعبد يف العأليايف كالشرعيايف. 
لونكككه إذا  حينئككذل للقعبككد،لككه الواقككق اهوشككاناا تامككاا حوككم حومككاا قطعيككاا وال  ككال  توضككيحه: ان العأككال إذا اهوشككف

ناهككه موككم حومككاا ظنيككاا اسككقناداا إىل قككبب تككر يب املر ككو   بظككن قككوي أو مطلأككاا اهوشككف لككه الواقككق اهوشككاناا هاقصككاا ظنيككاا 
بككد إذا كككان احلوككم باتبككامي الظككن وال موككم بككالظ  إال مككق تقميمككه الوشككف نككال منككا  مككن القع ،وحسككن تككر يب الككرا ب

 (4). نقأمالرغم هأض كشفه إل امياا 
 للعقل أحكام ظنية، وهي مسرح التعبد

اهنم ذهبوا إىل ان أحوام العأال كلها قطعية واهه إذا اهوشف  إذمق املشهور  مسألة اخقلفنا نيهاومبىن البحل هو 
اهوشكككف لكككه و كككه احلوكككم أو الواقكككق  إذارى اهكككه لكككه الواقكككق أو و كككه احلوكككم اهوشكككاناا تامكككة حوكككم وإال سكككو ، و كككن هككك
اسكقناداا إىل الو كدان وإىل وذلك  حوكم حومكاا ظنيكاا اهوشاناا تاماا حوكم حومكاا قطعيكاا وان اهوشكف لكه اهوشكاناا ظنيكاا 

                                                           

 لو أريد بالالبيان الش  أي )قبب العأاب مق ط  املولف يف احلوم ال بقأصري منه( إذا أريد من )قبب العأاب بال بيان( ذل . (1)
 (.212را ق الدرس ) (2)
 لووهنا الحأةا، نقدبر. (3)
ديدة منها اهنا ال هأبال هظرية مقمم الوشف، بال صرها إىل بديلها وهو سن  الأاهون وسيأيت توضيحه يف  ل البيق يف الدرس الأكادم لو وه ع (4)

 أو بعده )حول ان حيية الطرق العأالئية من أي باب هي(.
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وإن   ينوشكف لكه  ،قاعدة حسن )أو و وب( تر يب الرا ب وغريه مما نصلناه يف بعض املباحل مق بعكض مناقشكاته
وسو  على اهنا ذكرها يف  ل حيية االحقمال ال عيف اهه مما ترتت  عليه بعض اآلثار واألحوام العألية أبداا  ري 

 نرا ق كقاب )احلية معاهيها ومصاديأها( وغريه واهلل العا  اهلادي.
 مبادئ االستنباط فيتوقف االجتهاد على االجتهاد 

 (1)ن مبكاد  االسكقنبا  و ثنكا هنكا  عكن توقكف اال قهكادذكرها يف كقاب )مبكاد  االسكقنبا ( ان املنطك  مكإلفات: 
يف الفأكككه واألصكككول علكككى اال قهكككاد يف مبكككاد  االسكككقنبا  الأريبكككة أو البعيكككدة )كاال قهكككاد يف النحكككو والصكككر  واملنطككك  

 اسككقنبا  احلوككم األصككول أو الفأهككي( وعدمككه نرا ككق، والشككاهد هنككا ان املسككقظهر انطريكك  والوككالم ممككا يأككق طوليككاا يف 
حوككم ظك  مكن بعكض كلمكايف الفالسككفة يو كد لكه بعكض األصكوليني أخكذ قاعكدة أن أحوكام العأككال كلهكا قطعيكة واهكه ال 

مكق ان مأق كى الأاعكدة  ،مث سريف إىل الوق  الدراسية نقلأي  كأصال مسكل م ان جيقهد يف املسألة،واملناطأة، من غري 
( هكو اال قهكاد يف أيكة قاعكدة منطأيكة أو نلسكفية أم العكدم )سوا  أقلنا مبدخلية ذلك  يف أصكال اال قهكاد أم يف األعلميكة

 أو  وية أو غريها إذا ابقىن عليها طولياا اسقنبا  احلوم الفأهي أو األصول.
لنا أن الأليال من الفأها  واألصوليني هو  قهد يف مباد  االسقنبا  تل ، هعم هم عاملون بقل  العلوم  اوالذي بد

اال قهاد نيه؟ أال ترى ان من درس اللمعة او الشرائق أو حىت املواسك  عكا  مبكا نيكه لونكه  لون أين املعرنة بالعلم عن
  ذا الأدر واهلل املسقعان.منه أعم من كوهه  قهداا ذا ملوة. والبحل يف هذا احلأال طويال الذيال نلنوقف 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

قْ َرُب اْلَخْلِق ِإَلى اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى يَ ْفُرَغ ِمَن اْلِحَساِب رَُجٌل َثاَلثٌَة ُهْم أَ  :قال اإلمام الصادق 
َيِمْل َمَع َأَحِدِهَما  َلْم َتْدُعُه ُقْدرٌَة ِفي َحاِل َغَضِبِه ِإَلى َأْن َيِحيَف َعَلى َمْن َتْحَت َيِدِه َو رَُجٌل َمَشى بَ ْيَن اثْ نَ ْيِن فَ َلمْ 

  َلى اْْلَخِر ِبَشِعيَرٍة َو رَُجٌل قَاَل بِاْلَحقِّ ِفيَما َلُه َو َعَلْيهِ عَ 
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 أو توقف األعلمية وعدمه. (1)


