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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()154

نقد املكاسب للجواهر :احلكم يف التعارض من وجه ،التوقف
سبق إشكال ادلكاسب على اجلواىر بـ(وفيو :أ ّن احلكم يف التعـار ابلعمـوم ـن وهـو ىـو التوقّـج والرهـو
إىل األُص ــول ال الت ي ــر ،م ــا ق ـ ّـرر يف زللّ ــو ،و لتص ــاىا إابح ــة الوالي ــة ل صـ ـ  ،ووه ــوب األ ــر ابدلع ــرو
الستلالل العل بو ما ثبت يف اببو)(.)1
املناقشات:
أقول :رمبا يشك عليو بوهوه ثالثة:

 -1ظاهر اجلواهر اجلمع الداليل ،ال التعارض املستقر

األول :ان اجل ـواىر ى ــب – فيم ــا يظه ــر ابلت ــدبر يف ال ــو – إىل ان التع ــار ب ــني حليل ــي حر ــة الوالي ــة
ووهــوب األ ــر ابدلعــرو ىــو وعــار بــدوذ كــر ســتلر لـ لآ مجـ بينهمــا فيمــا رآه ىــو مجعــا عرفيــا أو مجعــا
علي ـو شــاىد ــن الــروامنت ،وإ ــا يصــل ا شــكال عليــو مبــا ــره الشــيو لــو ــان فــاح ــالم اجل ـواىر التعــار
ادلســتلر فيلــال حيناـ ا ان (احلكــم يف التعــار ابلعمــوم ــن وهــو ىــو التوقّــج والرهــو إىل األُصــول ال الت يــر،
ما ّقرر يف زللّو).
صدر عبارة اجلواىر حيث وفيد ،ظـاىرا ،ان التعـار سـتلر إ قـال( :و كـن
وال ذ أوق الشيو يف الوىم ُ
ووهيــو عــدم الوهــوب بتعــار ــا حل علــى وهــوب اال ــر ابدلعــرو و ــا حل علــى حر ــة الواليــة عــن اجلــائر بنــا
علـى حر تهــا يف ا ــا ،والنســبة عمــوم ــن وهــو)( )2لكــن التـدبر يف ـ ال ــو يظهــر ا ــو يــر ان التعــار كــر
استلرار التعار ال كن اجلم بينهمـا وإال لكـان خلفـا ،فالحـ قولـو:
ستلر ل ا التزم ابجلم بينهما إ
(فيجم بينهما ابلت ير ادللتصي للجواز رفعا لليد ادلن ن الرتك ن أحلـة الوهـوب ،وقيـد ادلنـ ـن الفعـ ـن
نهما يف عدم هواز ور و ،بلرينة اآلخر ،ب يدل على ا ـو ال يـر
أحلة احلر ة) أذ ا و يرف اليد عن ظهور
( )1الشيو روصى اال صارذ ،ط  /وراث الشيو األعظم ،ج 2ص.22
( )2الشيو دمحم حسن النجفي اجلواىرذ ،هواىر الكالم ،حار إحيا الرتاث العريب – بروت ،ج 22ص.164
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التعــار ســتلرا (ليكــون شــموال ألحلــة التعــار الظــاىرة يف التعــار ادلســتلر) وصــر و الحلــا ب ــ(ال ذ ىــو
أيصا شاىد للجم ).
ادلره ـ ــات فـ ــالت ير أو التوقـ ــج) إ ـ ــا ىـ ــي
واحلاص ـ ـ  :ان أحكـ ــام التعـ ــار ( ـ ــن الرتهـ ــيل فـ ــان عـ ــد ت ّ

للمتعارضــني وعارضــا س ـتلرا ا ــا ادلتعارضــان وعارضــا بــدومن فا ــو الم ـ بينهمــا بــال ــالم وال يُع ـ ّدان شــمولني
بــروامنت (عن عــنكم اخل ـفان ادل تلفــان) ظــر العــام واخلــاص( )1وقــد وصــر صــاحب اجل ـواىر يف ظــاىر ــال
الدليلني مبعو ة اآلخر فرف التعار ب لآ أذ ا ـو اعتـفه – لـد الدقـة – ـن السـالبة اب تفـا ادلوضـو  ،وقولـو
ابلت ير يراح بو الت ير الناوج عن ى ا اجلم الداليل بصريل ال و( :فيجم بينهما ابلت ير ادللتصي للجـواز
رفعــا لليــد ادلن ـ ــن الــرتك ــن أحلــة الوهــوب ،وقيــد ادلن ـ ــن الفع ـ ــن أحلــة احلر ــة) ال الت يــر النــاوج عــن
فلد ادلرهل.
التعار
عــم كايــة األ ــر ان يشــك عليــو ابن ى ـ ا اجلم ـ وفعــي (س ـوا أصــل ى ـ ا ا شــكال أم ال لروايــة دمحم بــن
إمساعي ـ ال ـ عـ ـ ّدىا ش ــاىد مجـ ـ ) ال ان يش ــك علي ــو ابن ال ــروايتني تعارض ـتان يف ــاحة االهتم ــا و لتص ــى
اللاعدة التوقج ال الت ير إ اجلواىر حـ ّ التعـار بوهـو اجلمـ الـ ذ ـره ف ـرج ادللـام عـن ابب التعـار

ال ذ أومهو صدر حديثو .فتدبر هيدا.

 -2استقالل العقل بوجوب األمر ابملعروف ،يقيّد دليل حترمي الوالية

الثااا  :ــا ــره ادلــرزا التفيــزذ ــن( :أقــول :لــو ــان العل ـ ســتلال بوهــوب األ ــر ابدلعــرو والنهــي عــن
ادلنكــر حــا يف الفــر  ،لكــان قرينــة قطعيــة علــى هـواز التــويل وولييــد إدــال حليـ الت ــرا ،وب وصـ النوبــة يف
إثبات اجلواز إىل أصالة احل ّ)(.)2
وحكم العقل سابق على األدلة النقلية

وبعبــارة أخــر  :حكــم العلـ (أو إحرا ــو) ســابق روبــة علــى األحلــة النلليــة فا ــو إ ا اســتل ر ــة الظلــم فــى
و ــان النل ـ ال ـوارح ر تــو إرشــاحمن حســب ادلشــهور ،أذ ا ــو رلــرح شــر إليــو وإن ــان كــن ان يكــون ولــومن
حسب ادلنصور إال ا و عليو أيصا فالعل حلي وليس أصال وىو إن ب يكن أسـبق روبـة ـن النلـ أل ـو أساسـو
وأل و قطعي ن ـ اجلهـات عكـس النلـ  ،فـال أقـ ـن ا ـو يف عرضـو ولـيس يف دولـو ـ ان الشـيو هعلـو يف
( )1إ ليسا شمولني أبحلة التعار .
( )2ادلرزا هواح التفيزذ ،إرشاح الطالب يف شرح ادلكاسب ،حار الصديلة الشهيدة – قم1431 ،ىـ ،ج 2ص.82
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دول ـو إ التف ــت أوال ل حل ــة النللي ــة عل ــى وه ــوب األ ــر ابدلع ــرو وحر ــة الوالي ــة ــن قب ـ اجل ــائر إ رآمه ــا
تعارضني يف احة االهتمـا حكـم ابلتوقـج اللجـو إىل حكـم العلـ ادلسـتل بوهـوب األ ـر ابدلعـرو مـا
ىــو شــألن األصــول العمليــة أو األحلــة الثا ويــة ـ ان حكــم العلـ حلي ـ أويل قطعــي ينظــر إليــو يف عــر األحلــة
النللية إن ب يكن قبلها لتكون ىي يف دولو ال العكس.
بل هو قرينة لبّية حافّة متنع اإلطالق

بعبارة أخر  :ان حكم العل اللطعـي بوهـوب األ ـر ابدلعـرو

طللـا قرينـة لبّيـة حافّـة أبحلـة حر ـة الواليـة،

متن ـ ا علــاح إدالقهــا (ال رلــرح ــا قالــو التفيــزذ ــن احــا وليــد إدــال حلي ـ الت ــرا( ))1أو – علــى األق ـ –
وصرفو إىل كر صورة ون الوالية هسرا ل ر ابدلعرو والنهي عن ادلنكر.
اللهم إال ان الاب ابن الشيو ال ير استلالل العل بوهوب األ ر ابدلعرو إال يف اجلملة ،لكنـو خـال
ظــاىر عباروــو ،أو يــر اب ــو ال يســتل بوهوبــو يف ــورح التعــار أذ ــورح االهتمــا ـ حر ــة الواليــة ،لكنــو
خال بناه ىنا إ أره إىل حكم العل لد التعار وهعلو احلا م .فتدبر
احملتمالت األربع يف املتعارضني ابلعموم من وجه
الثالااث :ان احملــتمالت يف ادلتعارضــني ابلعمــوم ــن وهــو (بنــا علــى ا ــو ســتلر وعلــى رفـ اليــد عمــا ــر ه
والبنا على ا فهمو الشيو ن ان اجلواىر يريد التعار ادلستلر) ىي أربعة:
 -2-1التخيري أو التوقف
أوذلا :ا بىن عليو اجلواىر ن الت ير.
اث يها :ا بىن عليو ادلكاسب ن التوقج.
وقد التزم مج ثر ن الفلها مببىن اجلـواىر ،فاايـة األ ـر ان إشـكال الشـيو عليـو بنـوذ ،ال ـا لعلـو يشـم
ـوىم ان حكــم ادلتعارضــني ابلعمــوم ــن وهــو ىــو الت يــر
ــن عبــارة ادلكاســب ــن ان اجلـواىر كفـ عــن لــآ ووـ ّ
فــان ظــاىر عبــارة الشــيو (وفيــو :ان احلكــم يف التعــار ابلعمــوم ــن وهــو التوقــج )...ان ى ـ ا أ ــر س ـلّم ل ـ ا
يشـك بــو علــى اجلـواىر ـ ا ــو سلتلــج فيــو بشــدة وقــد التــزم الكثــر ــن الفلهــا يف الكثــر ــن ادلســائ الفلهيــة
ابلت ير لد وعار العا ني ن وهو.

( )1إن أراح التلييد بعد اال علاح.
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ووجه التخيري أمران

ان الوهو يف احلكم ابلت ير لد وعار العا ني ن وهو ىو أحد أ رين:
األول :ــا صــر إليــو ،خالفــا للمشــهور ،ــن ان األصـ األويل يف ادلتعارضــني ىــو الت يــر ،و لــآ يف ادلتبــاينني
طللــا فكيــج يف العــا ني ــن وهــو ألن احلــق ال يعــدومها فهــو سلـ ّـر بينهمــا وال عــىن للتوقــج والرهــو إىل أص ـ
آخــر قــد يكــون سلالفــا ذلمــا( )1والعمــدة :ا نــا ســتظهر ان بنــا العلــال علــى الت يــر لم ـا وع ـار الطريلــان (ال
التوقــج والرهــو إىل األصـ ) أال وــر ان اخلبـرين – ادلســلم وحمــا خبـرين – لــو اختلفــا يف الصـ را يف الطريــق
ادلنجية أىـي إىل األ ـام أم إىل اليمـني وب يكـن رهـ ـن حليـ آخـر ،حكـم العلـال ابلت يـر فـ ا أصـاب فمنجـز
وإال فمع ر وال يلتزم العلال ابحما يسلطان ويكو ن ال شي وبلزوم الب ث عن أص عملي أو كره!
مشول أدلة الرتاجيح فالتخيري للعامني من وجه
الثــام :ــا صــار إليــو مج ـ ــن الفلهــا (و ــنهم ــن ــان اب يــا علــى العــدم عــدل إليــو ،الســيد صــاح
الروحــام يف فلــو الصــاح ( )2عليــو الســالم) ــن ان أحلــة الرتاهــيل فــالت ير وشــم العــا ني ــن وهــو فيجــب
الرتهيل هبـا فـان عـد ت فـالت ير ،ولعـ ىـ ا بـىن اجلـواىر ،وعلـى أذ فلـو ـان ىـ ا بنـاه لـورح عليـو ا ـو حـني
وعــار حليـ حر ــة الواليــة ووهــوب األ ــر فعليــو ان يرهـ للمره ــات أوال و ــرز احــا فلــوحة فيلــول :ف يناـ ا
ّ
حنكــم ابلت يــر ،ال ان يـ ىب للت يــر باشــرة مــا ىــو ظــاىر ال ــو (وىـ ا لــو بـ ي علــى التنــزل عــن اجلـواب
األول يف ووهيو الم اجلواىر ،فتدبر).
ادلره ــات يف ادللــام فلــوحة (وإن كف ـ عــن ــر لــآ اجل ـواىر) لكــن فيــو ان الظــاىر
عــم قــد يلــال ان ّ
وهوحىــا إ روامنت األ ــر ابدلعــرو تـواورة ،وىــي أ ثــر عــدحا وأقــو ســندا ــن روامنت حر ــة الواليــة للجــائر.
فتأل وللب ث صلة إب ن هللا وعاىل.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
قال يب هللا عيسى عليو السالم(( :أشقى الناس من هو معروف عند الناس بعلمه جمهول بعمله))
(عدة الداعي.)82 ،
( )1أو حا وافلا ذلما ،فتدبر.
( )2فلو الصاح ج 21ص 323قال( :فان ادل تار اخرا وعـني الرهـو إىل االخبـار العالهيـة يف ـوارح التعـار ابلعمـوم ـن وهـو
طللا).
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