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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(453) 
 اجلواهر: تعارض العامني من وجه، مقتٍض للتخيري

وديكن توجيه عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب االمر ابدلعررو  ومرا دل علرى حرمرة الواليرة ) :واهر هه  إىسبق ان اجل
والنسربة عمروم مرن وجره عيبمره بينهمرا ابلتقيري ادلجتاري للبرواي رععرا لجيرد ادلنره مرن الر   مرن  ،عن اجلائر بناء على حرمتها يف هاهترا
أدلة احلرمة. وأما االستحباب عيستفاد حينئذ من ظهرور ال يير  عيره يف خرب دمحم برن ا اعيرل  أدلة الوجوب، وقيد ادلنه من الفعل من

وبررذلي يرتفرره امرركال عرردم معجوليررة اجلررواي ابدلعرر   ،ويرريا الررذ  هررو اياررا مرراهد للبمرره خصواررا بعررد االعتارراد بفتررو  ادل ررهور
 (1)عجولية مسلم عيما مل يعارض عيه مجتاى الوجوب انتهى(االخص يف مجدمة الواج  ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة إه عدم ادل

 إشكاالت املكاسب:
 وقد أمكل عليه ال يخ إبمكاالت أربه نذكرها هنا مه تعليجات موجزة عليها مث نبدأ ادلناق ة يداً إبهن هللا تعاى.

 احلكم يف العامني من وجه التوقف والرجوع لألصول -4
: )وعيررره: أنحل احلكرررم يف التعرررارض ابلعمررروم مرررن وجررره هرررو التوقحلررر  والرجررروع إى األ ارررول ال بجولررره أوالً  يف ادلكاسررر  عجرررد أورد عليررره

التقيي، كما قرحلر يف زللحله، ومجتااها إابحة الوالية؛ لألال، ووجوب األمر ابدلعرو ؛ الستجالل العجل به كما ثبت يف اببه(
(2). 

 برهان استقالل العقل بوجوب األمر ابملعروف
اإلمارة إى البهان على ما ادعراا مرن اسرتجالل العجرل بوجروب  الكالم عن احلكم يف التعارض، ولكن ال بد هنا من أقول: سيأيت
وادلملكررة  ،: ان النرراع عبيررد ادلرروىوبرهانررهجولرره: )ووجرروب األمررر ابدلعرررو ؛ السررتجالل العجررل برره كمررا ثبررت يف اببرره( األمررر ابدلعرررو  ب
 )حرمي ارحمرمات والواجبات( عيب  كلما اقتحم مقص ادلنكر )وهو حرمي ادلوى( يهيه عنه أو إها ترر  واحلرمي حرمي ادلوى ،شللكة ادلوى

 . ، كما هو مأن العبيد إها رأوا من ينتهي حرمات مواليهم، بل أوى منه مبا ال قياعالواج  أمرا به
وامررا ونواهيره يريجراً للوارول إليهرا عر ها وجعرل أ ،وحكمرة   مل خيلجنا عبثاً ومل ي كنا سد  برل خلجنرا ليايرة  تعاى : ان هللا وبوجه آخر

 مبيوض ادلوى الذ  يراا مانعاً عن الواول إى ياايته ادللزمة. ألنهرأ  ادلكل  ييا يعصي هللا عان عليه يهيه عن ادلنكر 
يلزمه انه جي  دعه ادلنكر ال النهي عنه وعلى أ  علو قلنا ابن األمر ابدلعرو  والنهي عن ادلنكر شلا حيكم به العجل ابستجالله عانه 

 سللحليتهإه ال ير  العجل عارقاً بني منكر ي عمل وبني منكر يراد ان يفعل يف  ؛عجط وال رععه عجط، وهلي ألن العجل مستجل ابألمرين معاً 
مرا عردحل عرعراً دععراً كمرا يف ادلجردمات بيرض ادلوى ويف كونه هتكراً حلرديره كمرا ال يرر  عارقراً برني النهري عرن ادلنكرر أو رععره وبرني دععره عي

إيررالاب ابب اليرعررة الرر  أراد  الجريبررة ال البعيرردة إه كمررا ان العجررل يررر  ضرررورة يهرري مررن ي رررب اخلمرررة عررن مررر ا كررذلي يررر  ضرررورة
 عي رب اخلمرة ال  عيها مثاًل.ليدخل  اب ايفتح العااي ان 

 ن كران ال ريخ مرنهم لزمره مرا أورددا مرادام الترزم ابن األمرر والنهري مسرتجل قروا برني البرابني عروبذلي ي كل علرى ادل رهور الرذين عرحل 
جوانر  مرن وقد عصلنا الكالم عرن يستجل به العجل ال مطلق الرجحان.  التزم ابن وجوب األمر ووجوب النهي شلا خااة وانهعجلي، 

 هلي يف كتاب )األوامر ادلولوية واإلرمادية( عراجه.
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 عيوالتخيري ظاهري ال واق -9
وأورد عليرره ال رريخ ًنيرراً بجولرره: )مثحل علررى تجرردير احلكررم ابلتقيرري، عررالتقيي الررذ  يصررار إليرره عنررد تعررارض الوجرروب و التحرررمي هررو 

إمرا عانره وسريأيت ان التقيري علرى ثالثرة أقسرام  (1)التقيي الظاهر ، و هو األخرذ ححرد ا ابلترزام الفعرل أو الر  ، ال التقيري الرواقعي(
 ظاهر .ال عراب األول عن الثالث، وان احلق هو ان التقيي واقعي ، مه بيان ظاهر  وإما تكويينواقعي وإما 
 ويلزم استعمال األمر يف الوجوب واإلابحة -3

إى مرادة  كما أورد عليه ال يخ ًلثاً بجوله: )مث ادلتعارضان ابلعموم من وجره، ال ديكرن إليراء ظراهر كرلحل منهمرا مطلجراً، برل ابلنسربة
االجتماع؛ لوجوب إبجائهما على ظاهر ا يف ماديت االع ااب، عيلزم استعمال كلحل من األمر والنهي يف أدلحلة األمر ابدلعرو ، والنهي عن 

 الوالية، يف اإللزام واإلابحة...(.
 اجلواب عن آخر إشكال: بل هو من تعدد الدال واملدلول

( لبداهررة ان ارراح  اسررتعمال... إه ال يلررزم ارراح  اجلررواهر مررا ألزمرره برره مررن )عيلررزم ؛ولكررن هررذا األخرري يرررد عليرره مررا ال خيفررى
جروايا يف مرادة االجتمراع ليلرزم مرا وعلرى اجلواهر ال يريد ان دليل وجوب األمر ابدلعرو  هو بنفسه دال على وجوبه يف مادة االع ااب 

ولري  ان اللفر  الواحرد اسرتعمل يف  تعردد الردال وادلردلولي بهلر، برل مررادا ان من استعمال اللفر  الواحرد يف معنيرني متارادينهكرا 
عالرردال علرررى الوجررروب يف مرررادة االعرر ااب هرررو األمرررر أ  دليررل وجررروب األمرررر ابدلعررررو  والرردال علرررى اجلرررواي يف مرررادة  أكثررر مرررن معررر ،

برني الردليلني ادلتعارضرني كمرا ض له أو عجل هو مجتاى اجلمه ة الدليل ادلعار  ماالجتماع لي  هو األمر نفسه بل دال آخر وهو مصاد
عيبمه بينهمرا ابلتقيري ادلجتارى للبرواي؛ رععراً لجيرد ادلنره مرن الر   شلحلرا دلحل علرى الوجروب، وادلنره مرن الفعرل شلحلرا دل )هو اريح قوله: 
 بعبارة أخر : يرعه اليد عن ظهور كل منهما يف عدم جواي تركه، بجرينة الدليل اآلخر. (2)على احلرمة(

 خصَّص ابملنفصلكالعام امل
كمرررا انررره ال يرررر  اسرررتلزام التقصررريص   ال رلررراياً، حجيجرررةً  ،ص ابدلنفصرررلويوضرررحه أكثرررر: انررره ال مررري ان ال ررريخ يرررر  العرررام ادلقص ررر

 م داالً الستعمال العام يف الوجوب )يف األعراد الباقية حتته( ويف اجلواي أو احلرمة )يف األعراد ادلستثناة( بل يرر  العرام مسرتعماًل يف العمرو 
علرى وجوبره وامرا الداللرة علرى جرواي اخلراص أو حرمتره عتسرتفاد مرن اخلراص ال مرن العرام نفسره، عكمرا ان األمرر يف العرام واخلراص مررن 

 اجلواهر يف العامني من وجه . ارأتاابب تعدد الدال وادلدلول، كذلي حسبما 
 ال االستعمالية اجلديةُ  واملنثلم اإلرادةُ 

علري  مسرتعماًل  ،صاجلدية واالستعمالية، وما يثلم اإلرادة اجلديرة يككرد عمروم االسرتعمالية للمقص ر بعبارة أخر : عراب بني اإلرادة
 .دلصادمتها ابلظهور األقو  إمنا اجلدية انثلمت بدال آخر ،يف أكثر من مع 

امرا اسرتعماله يف العرام مث ختلر  عنهرا( قرد بعبارة أخر : استعمال العام يف اخلاص رلراي )وهرذا هري مرحلرة اإلرادة االسرتعمالية إه 
إرادة اخلصوص )يف مرحلة اإلرادة اجلدية( من دال آخرر عرال خيرل بكرون االسرتعمال األول حجيجرة ريرم ان اإلرادة اجلديرة هري علرى مرا 

واهر بنظرر اجلر – لكرن اجلمره العرريف ،عكذا يف العامني من وجه عانه استعمل كل منهما مطلجاً مبا يعم مرادة االجتمراع ،صعدا ادلقص  
إبهن هللا  وللبحرث ارلة ،يف مادة االجتماع أعاد جوايها )أ  مادة االجتماع( أ  أعاد اجلواي يف مرحلة اإلرادة اجلدية عتردبر تعرر  –
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين         .تعاى

 .(119، صحت  العجول) (( يُ  ِهَاّلِِلَِّ ِفيَها نِْعَمٌة تُِ ا ِمْن بَِليٍَّة ِإالَّ وَ مَ )) :عليه السالمعلي اذلاد  قال اإلمام 
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