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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(

(738) 
 سامه الستالجهل بأق -1

،  مررا ا رررري املرر  ا  1كان املررراب بررركالهو  هررو كاقهررة  بارينررة ااابليرره يف الروايررة بررالياني إا ياابلرره اقهررة  مررا ياابررة العلررمالثالثثث: 
 اله ا ي يف تاريراته  واحد ان احمليمالت.
 واحمليمالت يف كاقهة  ثالثة أيضاً:

 اقهة بالوظيفة العملية. -. جاقهة باحلجة عليه -اقهة باحلكم الواقعي. ب -أ
واقاهرة املر ر  لريش بهراان فران الارا ع  ،وال خيفى ان تفس  الهو باقهة جتّو  أو تّوسع فان اقهرة يطلرع علرى اقهرة املر ر 

 خبالف الواقع جاهة لكنه ليش بهاا.
قرد يكرون جراهاًل باملوضرًو أو باحلجرة  و ما حتيمة تلو االحيمراالت اليسرع يف احلكرم فاحمرا حميملرة يف املوضرًو أيضراً إا اقاهرة

 و ذا الهاا وامليح . ، 3كأو بالوظيفة جتاهه  2كعليه
 عموم دليل االستصحاب للشبهات الحكمية

واناسربات احلكرم واملوضرًو وارتكا يرة  ،اقرنش  4كواورب الرواية وإن  ان املوضًو إال ان املورب ال خيصر  الروارب واأل رة يف الرالم
جرارن يف الهربهات احلكميرة واملوضروعية ال لبنراق العارالق فار  برة  ، فاالسيصرحابن السبع بلياًل على العهرد الرذ رياليعلية تنفي  و 

أيضرراً، وال وجرره ملررا قيررة اررن تعررارع اسيصررحاب ابعررول اررع اسيصررحاب اقعررة يف الهرربهات وغ هررا لهررمول إ ررالا  ررحاة  رارة 
 احلكمية، وتفصيله يف حمله.
 َمثا اَل  َثعلَلموثو َ  ان الت اقاريرة يف اوضرًو االسيصرحاب جاريرة يف اوضرًو الرلاقة الناليرة أيضراً إا يارالمث ان مجيع تلو احملريم

. وتفصية األخذ والررب يف  5كيراب به ااا اقهة أو الهو أو احل ة وعلى  ة الياابير: ااا يف احلكم الواقعي أو الدلية عليه أو الوظيفة
 اظانه.

 جتهاد ة واألصول العمليةالنسبة بين األدلة اال
ال يعلمون ونظائرمهرا، تيهر   نسربة األبلرة االجيهابيرة لا رول العمليرة وهرة ان الهو و حتديد املعىن املراب ان بناق على مث انه 

 هي الوروب واحلكواة:
 )الحكومة( بناء على ا  المراد من الشك الشك في الحكم الواقعي

                                                           

 فيأاة.  1ك
 .وهكذا على ان هذا مملوا هلذا، وهذا مخر وهذا جنش  2ك
 ألقسام. فيدبرواملراب بالوظيفة تارة العملية وأخرى األعم، لكن ارجع هذا للحكم فييداخة ههنا ا  3ك
قوَض اللَيِقيَن بِالشَّكِّ أََبدايف اثة   4ك  فَثَليلَس  َثنلَبِغي َلَك َأ ل تَثنثل
 فإاا مل يعلم جريان االسيصحاب جرى أ ة اللاقة وهكذا.  5ك
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يف احلكم الواقعي فانه ال يرتفع حاياة مبجيق األبلة االجيهابية،   ل الثاة وفيوى ابيهد فإنه إن قلنا بان الهو يراب به الهو 
الظررن  انررم اررن والبينررة ونظائرهررا، لبداهررة بارراق الهررو يف الررنفش برراحلكم الررواقعي اررع ررريق الرردلية الظرر  لفرررع احمررا أبلررة ظنيررة وإن  

 .املعيل
وهذري الااعدة اغايرة ملا ا روري ان ان ظنية الطريع ال تنايف قطعية  ،به احلكم الواقعي وقطعية احلجية ال تنايف ظنية املدلول إن أريد

 ا إا ارابوا احلكم الظاهري وأربنا احلكم الواقعي.مال تنايف بينه ما انه احلكم  
 و ذا احلال لو أريد ان الهو احل ة يف احلكم الواقعي أو اقهة به.

ّلرة العردم ملرن   واربة إا احما ناظرة هلا انّّ حينئذن حا مة على األ ة، الفان األبلة االجيهابية تكون وعليه:  لة للهرو والالعلرم ان
ّيلة له حاياة م، وليس 1ك ان على ياني  .لبااق الهو يف احلكم الواقعي واحل ة فيه أو اقهة، وجداناً  ا

 و)الورود( إ  أر د به الشك في الحجة أو الدليل
فانره يرتفرع حايارة ارع   3كأو الهرو يف الوظيفرة  2كوأاا إن قلنا برأن الهرو كو رذا احلر ة واقهرة  يرراب بره الهرو يف احلجرة والردلية

 ريق الدلية الظ  بالظن املعيل، فيكون وارباً على األ ة.
 كالم الشيخ عن توقف تقدم األدلة االجتهاد ة على األصول العملية، على الحكومة

 ههنا  الم الهيخ قدس سرري مث نناقهه مبا اتضح مما اضى وبغ ري أيضاً.ولنناة 
قال الهيخ: كورمبا جيعة العمة باألبلة يف ااابة االسيصحاب ان باب الي ص ، بناق على أن املرراب ارن لالهرول عردم الردلية 

 والطريع، واليح  يف العمة، واع قيام الدلية االجيهابي ال ح ة. 
 ملفروع بليال قطعي االعيبار، فناض احلالة الساباة به ناض بالياني.وإن شئم قلم: إن ا

وفيه: أنه ال يرتفع اليح  وال يص  الدلية االجيهابي قطعي االعيبار يف خصوص اورب االسيصرحاب إال بعرد إثبرات  رون ار باري 
حلالرة السراباة ارع عردم اليارني حا ما على ا بى االسيصحاب، وإال أاكن أن يارال: إن ار بى االسيصرحاب وجروب العمرة علرى ا

 بارتفاعها، سواق  ان هناا األاارة الفالنية أم ال، وا بى بلية تلو األاارة وجوب العمة مب باري، خالف احلالة الساباة أم ال.
 . 4ك وال يندفع اغالطة هذا الكالم، إال مبا ا رنا ان  ريع احلكواة،  ما ال خيفى

ري برة أشركة عليره مبجررب اننرا حينئرذن ىلاجرة إ  اب ان الهو كاليح   إا سكم عنه ومل يرربّ وظاهر الهيخ انه سلم لل صم ان املر 
احلكواة للاول بيادم األبلة االجيهابية على االسيصحاب، ف ب عليه اا سبع ان عدم  حة تفس  الهو باليح  مث الردوران اردار 

  .األخ .. وحع املطل  املنصور هو اا سيأيت غداً بإان اهلل تعا
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهر ن

 
 َِهاَت َلول في الحد ث عنه ِقيَل  َا َرسووَل اللَِّه َما َحقُّ اللَواِلِد، قَاَل: َأ ل توِطيَعهو َما َعاَش، َفِقيَل: َما َحقُّ اللَواِلَدة َهاَت َهيثل ، فَثَقاَل: َهيثل

َم َحَمَلتلهو ِفي َبطلِنَهاأَنَّهو َعَدَد َرملِل َعاِلٍج، َوَقطلِر اللَمَطِر أَ َّ  نثلَيا قَاَم بَثيلَن  ََد ثلَها َما َعَدَل َذِلَك  َثول  .262ص 1عوايل الآللئ: ج اَم الدُّ
                                                           

 أو هي الغية الحيمال اخلالف.  1ك
 أي يف وجوبري.  2ك
 أي العملية.  3ك
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