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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(

(117) 
 لحاكم موضوع المحكوم، تنزيلا ان يرفع ا -5
 قسماً خامساً كما سبق اإلشكال على ما مث ل به املريزا النائيين له. سبق انه قد يعد  وقد 
وذلق  كمقا يف االسحصق اب السقبن  انقه حقاكم علقى االسحصق اب املسقبن مطلققاً  يق  ال  ،الظاهر حتققق هق ا القسقم ووقوعقه لكن  

 رة املسبن بل هو را ع له مطلقاً حاكم عليه دوماً.يبقي له مورداً  ليس مضيقاً لدائ
 انه إذا كان الش   يهمقا مسقبباً عقن أمقر  الق  كمقا  ؛عرضيني وقد يكونان طولينيقد يكونان  (1)ان االسحص ابني املحعارضنيبيانه: 

 اخآخققققر )وامققققا إ ققققرا  لققققو وقعققققم قطققققرة دم يف احققققد االنققققائني  ققققان اسحصقققق اب الطهققققارة يف كققققل منهمققققا معققققار  باسحصقققق اب الطهققققارة يف
االسحص اب يف أحدمها دون اخآخر  رت يح بال مر ح( وقد نشأ تعارضها من سقوط القطرة يف أحدمها والعلم اإلمجايل بنجاسقة أحقدمها 

 وبعبارة أخرى: ال جيحمع حكم الشارع بطهارة كليهما مع حكمه بالحنجس مبالقة قطرة الدم. االسحص اب. انه يصادم طهارة كليهما ب
 االستصحابان الطوليان، مثاالا 

  يق  انقه محققدم رتبقة  انقه جيقرص االسحصق اب  يقه مبقا ينحفقي معقه موضقوع  (2)إذا كان الش  يف أحدمها مسقبباً عقن الشق  يف اخآخقرواما 
 يبققى لققال ير ققع الشق  الالحققق ويصقنع اليقققني الحعبقدص  ققال رتبقة ققان االسحصق اب السققابق  رتبقة الحقققة يف طولقه، االسحصق اب الق ص وقققع يف

نظققراً للشقق  يف  ال لالسحصقق اب الثققاد لعققدم أاميققة أركانققه، وذلقق  كمققا لققو شقق  يف ا ققا ال تققاال زو حققه أم ال للشقق  يف ان الطققال  قققد وقققع أو
 الشقق  يف كو ققا زو ققة نشققأ مققن  ، نسحصقق بها  يقققع الطققال   ققال تكققون زو ققة عققدالحهمالني  شققككنا يف عدالققة الشققهود  ا مققا إذا كانققا عققاد

ا( وحيق   قرى اسحصق اب عقدالحهما مالش  يف عدالة الشهود على الطقال  )أص مقن الشق  يف وققوع الطقال  الناشقل مقن الشق  يف عقدالحه
 شرعاً )وهو يقني تعبدص( ال يبقى لال للش  يف ا ا زو ة.وص حه الطال   وقوع بم شرعاً ص ة الطال  ومع  بوت 

 وجه تقدم االستصحاب السببي على المسببي
صااوا  ) ققد ققال تعقا :  –وعلى حسب احدى الو وه  -عبارة أخرى: وب ااطط فطططلءقااوهاِن لُّعُّاِدتُّاُِّن وطأطحم اتامم النءسط ياا أيااا الِنبُّاِي ُّ طا َّطِلقم
اانمكامم )واشققرتط  (3)(المعُّااِدةط  لن مُّ اااُّداوا  طوطى عطاادم دل  يكققون و ققدان ا ذوص عققمققصققىرى اخآيققة إذ بققه أحققرز كو  أو ققدواالسحصقق اب  (4)(وطأطشم

ِن ثطلثطا ط قاااراوطن )شهادهتما واسحصق اب عقدالحهما صقانعاً لصقىرى ك اهقا قولقه تعقا :  ااُّ انط بُّنطنساسُّ ُا ياطتاطرطِبصم  قال يبققى لقال  (6()5)(وطالمماططِلقطاا
 .(7)للش  يف كو ا زو ة

                                                           

 املراد األعم من الحعار  البدوص. (1)
  يما إذا كان الرتتب شرعياً كاملثال أعاله ال عقلياً أو عادياً. (2)
 .1الطال :  (3)
 .2الطال :  (4)
 .222البقرة:  (5)
 القياس هك ا: ه ه مطلقة )إلنشا  الطال  و داناً وكون الشاهدين عدواًل اسحص اباً( وكل مطلقة ترتبص بنفسها  ال ة قرو . (6)
 املراد الاو ة املقابلة للمطلقة أص الاو ة غري املطلقة، وإال  املطلقة ر عية زو ة. (7)
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ضققوعه  ققان موضققوع االسحصقق اب هققو الشقق  ذلقق  رهققر ان األصققل السققبن حققاكم علققى األصققل املسققبن مطلقققاً إذ انققه را ققع ملو وماان 
 .-املسبن يف  –املل وظ  يه احلالة السابقة واالسحص اب السبن ير ع ه ا الش  تناياًل  ال لال إل را  االسحص اب  يه 

مقن دليقل ان احلكومة إمنا هي بني دليلني ال بني مدلويل دليل واحقد أو  قردين أو صقنفني أو مقرتبحني بقد يسحشكل على ما ذكر نعم، 
 وسيحضح ذل  أكثر خالل الب   اخآيت بإذن اهلل تعا . ،انه ال دليل بل ال و ه لحقييد احلكومة ب ل  وفيهواحد، 

 تقسيم آخر: نظر الحاكم قد يكون قصدياا وقد يكون قارياا 
يكون مفسراً للدليل احملكوم وقد  : ان احلاكم قدتقسيم آخر لل كومة والدليل احلاكم وهو  سب تعبري املريزا النائيين بحصرف  وهناك 

 هنا نظري كالمه يف اإلطال  والحقييد ونحيجة الحقييد واإلطال . )قدس سره(، وكالمه (1)ال يكون مفسراً بل تح قق  يه نحيجة الحفسري
دياً وقققد يكققون قهريققاً الزمققاً للمققدلول مققن دون ان يكققون املققحكلم نققارراً إ  مقق بققان نظققر احلققاكم قققد يكققون عوأمققا احملقققق اليققادص  قققد عققَ  

نظره عمدياً مقصوداً للمحكلم، وقد يكون قهرياً الزماً للمدلول من غري أن يكون نظر املحكلم إ   الشرح والحفسري، قال: )وأيضاً قد يكون
ل كما يف دليل نفي احلقر  بالنسقبة إ  أدلقة الحكقالين، بنقا  علقى كقون املقراد الشرح، بل كان نفس املدلول شرحاً وبياناً للدليل اخآخر  األو 

مر وعقة عقن  –سقوا  كانقم لعولقة سقابقاً أو الحققاً  –منه نفي و ود احلر  يف أحكقام القدين،  قإن األحكقام الثابحقة يف الشقرع ملوضقوعاهتا 
  .(2)(عمداً وقصداً إ  أدلة تل  األحكام أ رادها احلر َية  إن املحكلم هب ا الكالم ال بد وأن يكون نارراً 

 (وطمطا جطعطلط عطلطيمكامم فُّي الدءينُّ مُّنم حطرطجن )المحتملُ في 
ارطجن )ويوض ه ويؤكده ان قوله تعقا : أقول:  انم حط تضقمن كلمقة )يف القدين( وهقي صقراة يف النارريقة  (وطمطاا جطعطالط عطلطايمكامم فُّاي الادءينُّ مُّ

بقل  (3)، أو مشوله لقه بعمومقهاليت شر عم لكم ر  را ع هلا بنا  على كون املراد من )يف الدين( هو: يف أحكام الدينلسائر األحكام وان احل
علققيكم( هققو نارريحققه كمققل أحكامققه وا ققا إذا  مققن حققر )مققا  علققم  قققول املققو  مققثالً   ققان رققاهر (يف الققدين)حققإ إذا ي يكققن يو ققد لفقق  

 هو الظاهر من ه ه اجلملة عر اً. بلىم مرتبة احلر   هي مرتفعة، كما
 :ان يكون معىن اخآية بيان حكم  ديد ال انه بيان حال احلر  يف سائر األحكام، بقان يكقون املقراد –كما قال اليادص   –احمل  نعم

 مجلقة أحكقام القدين، على إرادة بيان عدم مشقروعَية حتمقل املشققة واحلقر  بقأن يكقون املعقىن لقيس احلكقم احلر قي داخقاًل يف)وأما إذا محلناه 
األ عقال  وأنه ال جيوز حتمل املشَقة وأن األ عال الشاقة مثل الصعود على ذروة اجلبال العالية والدوران كَل يوم ألن مرة  مثاًل وحنو ذل  من

حاكمققاً علققى أدلَققة الحكققالين، بققل الشققاَقة حمَرمققة أو مكروهققة مققثاًل،  يكققون حكمققاً ابحققدائياً كسققائر األحكققام االبحدائيققة، وال يكققون نققارراً وال 
األ عققال الققيت ليسققم  (5)، وعلققى املعققىن األول يايققد مققورده علققى لمققوع مققوارد الحكققالين، وعلققى الثققاد يشققمل(4)هلققا يكققون علققى هقق ا معارضققاً 

 .(6)مورداً للحكالين؛ كالصعود على اجلبل الشاهق وحنوه(
  حدبر  يداً ولل ديثة صلة. ولعله يأيت مايد توضيح له. ، الظاهر عمومه هلماال مانعة مجع بني املعنيني، واللف  صاحل هلما أقول: 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .711ص 4را ع  وائد األصول   (1)
 .54ص كحاب الحعار  )لليادص(  (2)
 بان يكون املراد من )يف الدين( األعم من األحكام ألن ح ف املحعلق يفيد العموم. (3)
 األو  ان يقول: بل يكون على ه ا قسيماً هلا. (4)
 األو  ان يقول: خيحص باأل عال.. (5)
 .54كحاب الحعار  )لليادص( ص  (6)


