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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(

(777) 
  حر(( لممعييينوجوه شمول )ال

يِن ِمْن َحَر(  ن لـأسبق   احلرج يف أحكام الدين اليت شّرعت من صوم وحج وغريها -أ: حمتملني معنيني َوَما َجَعَل َعَمْيُكْم ِفي الدِّ
ة: وسـب  األحكـام الشـرعي (1)االسـتالال  الالسـيم لسـائر موضـوعا واحلـرج االبتـدائي  -بفهو ناظر إىل جمموعة األحكام الشـرعية للهـا، 

 .(2)ال مانعة مجع بني املعنيني، واللفظ صاحل هلما فالظاهر عمومه هلما، ولعله يأيت مزيد توضيح له(أقول: )
 وإلفادة حذف المتعمق العموم ه قهري  انطباقُ  ألن الحر( كمي  

الشـاق فـان الصـوم  ؛مـن أنواعـهولـال الالسـمني  ،ان احلرج للي طبيعي فهو قهري االنطباق على مصادياله وأصنافه وأنواعهوتوضيحه: 
 .(4)والصعود إىل ذروة اجلبال الشاهالة حرج (3)حرج جدا  

ا لــان حرجيــا  يف نـأو  فالــ  ص احلـرج يف اييــة ونظائرهــا نـا لــان حرجيـا  يف أصــله  يفيــد العمـوم وص  ص ــوبعبـارة أخــرح: حـملت املتعل ــ
يشـم  الفـرد احلرجـي مـن  (ما جعلت حكمـا  حرجيـا  علـيكم)أو  عليكم( فالوله: )ال حكم حرجي فال ، بعض أفراده أو حدوده أو مراتبه

 النوع احلرجي من موضوع لان بنوعه حرجيا .لما يشم  أصله حرجيا   موضوع ليس 
ال تظلم يف فرد أوّحد من )بـ:  ( لما ال وجه لتخصيصهال تظلم ظلما  ابتدائيا  ) ويوضحه ان قول املوىل )ال تظلم( ال وجه لتخصيصه بـ

والثــا    أو جــدع أنفسـه أو قلــع عينــه ذن الصــيلصـلم أواألول   (وع لــان ذلــف الفـرد أو احلــد منــه ظلمـا  دون لــون نوعــه نــا هـو هــو ظلمــا  نـ
 لضربه تأديبا  زائدا  عن احلد.

 التقسيم السابق بوجه أدق
حلالم قد يكون مفسرا  للدلي  احملكوم وقـد تالسيم آخر للحكومة والدلي  احلالم وهو حبسب تعبري املريزا النائيين بتصرٍت: ان ا)سبق 

 .((5))(ال يكون مفسرا  ب  تتحال  فيه نتيجة التفسري
وأيضا  قد يكون نظره عمـديا  مالصـودا  للمـتكلم، وقـد يكـون قهريـا  الزمـا  للمـدلول مـن غـري أن يكـون نظـر املـتكلم إىل الشـر ، بـ   )و: 

 .(6)لان نفس املدلول شرحا  وبيانا  للدلي  ايخر(
 التقسيم الرباعي: شارحية الالفظ أو المفظ فعاًل أو قوة...

مـا ان يكـون هـو الالفـظ بنفسـه بواسـطة لفظـه : إفان الشار  للدلي  ايخـر ؛التأم  يالود إىل انه ينبغي ان يكون التالسيم رباعيا  ولكن 
امـا أن يكـون شـر  اللفـظ )لفـظ الـدلي  احلـالم( ف قسـمني:واألخري علـى  ،دليله احلالم( واما ان يكون هو اللفظ بملاتهلفظ )أي بواسطة 

فامـا ان يكـون مـع إمكـان ان يكـون الالفـظ قاصـدا  للشـر  نـاظرا  على قسـمني: واألخري  ،للدلي  ايخر )احملكوم( بالفع  أو يكون بالشأن
                                                           

 أو حبملت )موضوعا ( ولك ٍّ وجٌه ومعىن، فتدبر. (1)
 .111الدرس:  (2)
 أي وجوبه حرجي. (3)
 أي وجوبه حرجي لمللف تبعا  حلرجية وصعوبة املوضوع نفسه. (4)
 .111ص 4راجع فوائد األصول ج (5)
 .54عن لتاب التعارض )لليزدي( ص 111الدرس:  (6)
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 .(1)مدا  لكنه غف  أو ص يفع  جلهة أخرح واما أن يكون مع امتناع ان يكون الالفظ قاصدا  ناظرا  ملتفتا  عا
 ان يكون الالفظ ممتفتاً شارحاً  -7

َوَمما الـدلي  احملكـوم وذلـف لمـا سـب  مـن مثـال  الـدلي  احلـالم شـر   بان يكـون الالفـظ ملتفتـا  شـارحا  قاصـدا  بهتيانـه القسمم األول: 
يِن ِمْن َحَر(    .َجَعَل َعَمْيُكْم ِفي الدِّ

  لالفظان يكون المفظ شارحاً شأناً، مع إمكان شارحية ا -2
ان ال يكون الالفظ ناظرا  قاصدا  شارحا  ب  يكون اللفظ )لفظ الدلي  احلالم( هو الشار  ندلوله االلتزامي للمراد من القسم الثاني: 

مـع إمكـان ان يكـون  رضفـللمـراد منـه، لكـن هـملا ال وموّضـحا  ا يكـون شـارحا  للـدلي  ايخـر فظ خصوصية بـالدلي  احملكوم، بان تكون للّ 
شـارحيته بـالالوة وبالشـأنية وبنحـو الالضـية اللّويـة وهـو هـملا الالسـم  حينئـملٍ  للدلي  احملكـوم، فالـد تكـون الالفظ ناظرا  قاصدا  باللفظ الشارحية  

 .الثالثالثا ، وقد تكون شارحيته بالفع  وهو الالسم 
الالفـظ مـع إمكـان  (2)ال ،للمـراد مـن الـدلي  ايخـر ،ال فعـال   ،شأنا   بعبارة أخرح: ان يكون لفظ أحد الدليلني شارحا  هو فهملا الالسم 
 .قصده للشارحية

بالنســبة إىل األصــول العمليـــة علــى التحاليــ ، فهنــه ال التفــا  فيهــا إال إىل بيــان الواقـــع وال احملالــ  اليــزدي: )ولمــا يف االجتهاديــة  قممال
سـوا  لـان هنـاص أصـول عمليـة تعبديـة أو ال، لكـن بعـد بيـان أن الواقـع لـملا  هاال إىل بيـان وجـوب العمـ  نالتضـاالتفا  يف أدلة اعتبارهـا إ

، فرتتفــع أحكامــه؛ فلــو فرضــنا عــدم جعــ  (3)وحكــم الشــارع بوجــوب تصــدي  املخــتف مــثال  يرتفــع الشــف الــملي هــو موضــوع األصــ  جعــال  
د رفـع اليــ (4)قولـه، لكــن الزم هـملا املعـىن وجــوب لـه احلكــم بوجـوب تصـدي  العــادل وترتيـب األؤـر علــى مـ د ح الشـارع لصصـول أصــال  صـحّ 

يف الواقـع مـاذاف فـهذا أخــت  ألن معـىن قولـه نإن شـككت فــابن علـى لـملان أنـه ءـب البنـا  عليـه مــا دمـت شـال ا  أنّ  عنهـا إذا لانـت جمعولـة؛
االجتهـادي شـارحا  قهريـا   يكـون الـدلي ال يبالـى شـف حـع يعمـ  نالتضـاه؛ فاملختف بأنه لملا وقال الشارع صد قه وأحكم بأنه لـملا، فكأنـه 

ــر  (5)وباجلملــة؛ ملــا لــان لســان األدلــة إدانــةلصصــول،  الواقــع ولســان األصــول بيــان حكــم العمــ  عنــد الشــف يف الواقــع لانــت ننزلــة املفس 
 .(6)هلا(

فس ر هلـا( والحـظ لـالم املـريزا النـائيين عـن قوله )فلو فرضنا عدم...( وقوله )لكن الزم...( وقوله )فكأنه...( وقوله )لانت ننزلة امل فالحظ
مــن التفسـري ونتيجــة التفســري، فكلهــا إشــارة هلــملا الالســم: شــارحية اللفــظ للــدلي  احملكــوم، شــأنا  ال فعــال ، مــع امكــان شــارحية الالفــظ لمــا يظهــر 

رُِفمَع َعمْن أُِمتِمي... َمما اَل يَمْعَمُمممونع التـدبر يف املثـال لوضـو  إمكـان ان يالصـد املشـرّع أو املمضـي لــ)خت الثالـة حجـة( شـارحيته ملوضـو 
وان  (1)

 تناليح موضوع األص  وبيان ان م دح خت الثالة ليس مما ال يعلمون ب  هو مما يعلمون. (8)قوله )خت الثالة حجة( قد أراد به
 فعلية لكنه خالت الظاهر. وللبحث صلة.ميكن بوجٍه إرجاع ما ذلر إىل الشارحية ال نعم

 عمى محمد وآله الطاهرين وصمى اهلل
                                                           

 التالسيم الثنائي حع يف اللفظ الشار  بالفع  فاألقسام ستة.ب  ءري هملا  (1)
 عطف على )لفظ أحد...( (2)
 متعل  بـ)يرتفع(. (3)
 بعبارة أخرح موجزة وأوضح: )لكن الزم هملا املعىن الشارحية الالهرية اللوية(. (4)
 الصحيح: إبانة. (5)
 .55-54لتاب التعارض )لليزدي( ص  (6)
 .51: صسول حتف العالول عن آل الر  (1)
 يف مجلة أراد. (8)


