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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(

(213) 
 االستصحاب أصل على اإلمارة ورودأواًل: 

 قولله مثل  زرارة صلحا  يف الشلك ملن امللرا  املعلى عللى مبل ن  األملر أن إضلاةة، مل  وملخصله مفصلالا  ذلك عن البحث سبق وقد
ُض َ  َأنْ  َلكَ  يَلْنَبِغي ةَلَلْيسَ ) السالم عليه ُِلنيَ  تَللنلْ  إليله صلار كملا( احللةة): التاليلة األملور أحلد (الشلك) يف حيتمل  إذ 1(أَبَلدا بِالشَّلك   اْلَي

 أي )بالالحجة( (احلجة عدم) أو( اجله ) أو الشيخ
ألن حلف  املتعللق يفيللد  الثالثلة مللن أعلم بأنله يُلال أو ، 2الللدلي  أو الوظيفلة أو احلكلم: هُضلمتعلَّ  يكللون أن ةيله حيتمل  منهلا وكل  

 العموم.
 .اخلاصة النفسية باحلالة يفسر ( بأنالنفسي) أو (العريف) أو (العُلي الشك) :الشك من املرا  يكون أن حيتم  كما
 ظلاهر أن: واألصل  ،النفسلية احللةة هلو منصلرةها أو احللةة وظلاهر العُللي، الشلك هلوألن اطالقه  ةهمنصرَ  أو الشك ظاهر ولع 

 منشله  وكلان العلام  العلر  بله أريلد ةلنن العلريف أملا يكلون، ال وقلد عرةيلاا  يكلون قلد والعُللي ،العلريف هلو( واحللةة الشك) اللفظني كال
 واالحتماالت االخرى يف املنشلأ يف بنلائهم العُالء بناء ةيةطر  عن الكالم ةصلنا وقد وجه، من النسبة كانت وإال عُلياا  كان الفطرة

 .ةراج  اخللو عُد حبث يف
وقللد ةصلللنا ذلللك سللابُاا  مللدار  واألحكللام البحللث إ ارة مث بغللة  لتفسللة  وجلله ةللال الروايللة يف موضللوعاا  أخللف الشللكوالتحُيللق: ان 

 .ةتدبر
، اما )الشلك  يف احلجلة( 3ومن الواض  ان )الشك يف احلكم الواقعي( ال يرتف  حُيُة مبجئ االمارة الظنية ةاالمارة حاكمة عليه

الوظيفة(  ةةتف  حُيُة مبجيئها اذ الفرض قطعية حجيتها وان كانت  اللتها ظنية ، كما سبق ، ةاالمارة وار ة عليه، وأما )الشك يف
 .ةسيظهر حاله مما سيأيت

 لي ال يرتف  مبجئ االمارة عكس الشك العريف ةعلى االول االمارة احلاكمة عليه وعلى الثاين وار ةعُالشك الكما ان   
 هللي اللي الغلبلة يف ةلر  ال إذ وغةمهلا واحلللةة اجلهل  ملن أعلم ةاملوضلو ( العُالئلي أو) العُلللي وأملا ، النُللي األصل  يف كلله هلفا

 .بالرتا   أو هبا قي  لو ةكيف مبساواهتا الُول عدم ةرض لو حىت كله ذلك بني بالبُاء،النوعي  الظن منشأ
او  مث انه ال ةر  يف ذلك كلله بلني الُلول بلأن االستصلحاب اصل  حمل  أو اصل  تنأيللي أو أملارة، ةانله عللى كل  التُلا ير حمكلوم

 مورو  عليه.
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 التخيير أصل على األمارة ورودثانياً: 
  1(احلكللم يف التحللة) وترةلل  ،التخيللة أصلل  علللى وار ة ةهللي واقعللاا، (احلجللة يف التحللة) ترةلل ( األمللارة)  أن :هللو الُللول وملخلل 

 الوظيفلة يف للشلك النوبلة تصل  ال األملارة وجلو  ةمل  األملارة ةُلد بعد إال له جمال ةال( الوظيفة يف التحة) وأما حاكمة، ةهي تنأيالا 
  والورو  للحكومة هلا أما راةعة مارةاأل تكون كي

 أزالللت( ورو اا  أو حكومللة) بللاحلكم اجلهلل  األمللارة أزالللت ةحيللث بللالتب ، الوظيفللة جهلل  ةُللد احلكللم جهلل  إذا إنلله :يُللال أن إال
كللان مللن   ولكللن حيللث كللان املأيلل  )وهللو االمللارة( بعنايللة التعبللد ، املوضللو ، بانتفللاء السللالبة بللاب مللن ةكانللت قهللراا، بالوظيفللة اجلهلل 
 .الورو 

 موضللو  اللدليلني أحللد يأيل  أن) :كملا سللبق  هللو والتخلري  ، بللالتخري ( الوظيفلةالتحللة يف ) عللى متُدمللة (األملارة) إن يُللال وقلد
 .(تعبداا  حُيُة، اآلخر موضو  يأي )الورو   أن (الورو ) عن وةرقه ، تكوينا حُيُةا  اآلخر الدلي 

 .لدلي  قطعياا وعليه: ةالبد يف التخري  من ان يكون ا
بعد ان   حُيُة للموضو  ةنخراج التخري  أما )ةلم يكن  اخالا حىت خيرج( خروج التخص  أن :ةهو (التخص ) عن ةرقهوأما 

 3.ةتأم  ،2كفلك واملُام كان  اخالا،
 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

لب   َكلانَ  ةَلِننْ  قَلْلبِلكَ  ةَلاْنظضْر ِإَ   َخلْةاا  ِةيلكَ  َأنَّ  تَلْعلَلمَ  َأنْ  أََرْ تَ  قَلاَل: )ِإَذا )عليه السلالم( َجْعَفرن  َأِب اإلمام  َعنْ   وَ  اللَّلهِ  طَاَعلةِ  أَْهل َ  حيِض
للر   َةِفيللكَ  َمْعِصللَيِتهِ  أَْهلل َ  يلضللْبِغ ض  ب للكَ  اللَّللهض  وَ  َخيلْ للب   وَ  اللَّللهِ  طَاَعللةِ  أَْهلل َ  يلضللْبِغ ض  َكللانَ  ِإنْ  وَ  حيِض للر   ِةيللكَ  ةَللَللْيسَ  َمْعِصللَيِتهِ  أَْهلل َ  حيِض  اللَّللهض  وَ  َخيلْ

( َمنْ  َم َ  اْلَمْرءض  وَ  يلضْبِغضضكَ    2َأَحبَّ
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