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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(775) 
 أو لكونه نظيرا  لفظي وإما تنزيلي إما التعميم 

ةا ِإالا ِبطاُهور  واما االستصحاب بالنسبة إىل  الا صاَلا
 فانه حيتمل فيه احتماالت ثالثة: (1)

 التوسعة اللفظية، والنتيجة الورود
ةا ِإالا ِبطاُهور  ان يكون موسعاً لفظاً لـ)طهور( بان يفيد ان الطهور يف األول:  تعييـ   –أو لغـو  فرضـاً  –ضع شارعي موضوع بو  الا صاَلا

نشــًاً للتوســعة اللفظيــة للطهــور م   –أو  ليلــه  –ان يكــون االستصــحاب امــا أو تعيــ  لمعــم مــن الطهــور الــواقعي والظــاهر ، واملــرا  مــن )يفيــد( 
 .كاشفاً عن وضع سابق  أو ان يكونفهو وضع تعيي   ل عليه بالداللة االلتزامية، 

ةا ِإالا ِبطاُهور  على  -ال حاكماً  – ستصحاب يكون حينًٍذ وار اً وعلى الفرضني فان اال  إذ الورو  له فر ان:  الا صاَلا
 .االمارة بالنسبة إىل الرباءة العقليةان يزيل الدليل الوار  موضوع الدليل اآلخر حقيقة لكن بعنايٍة ك أولهما:
   ، واملقام على االحتمال األول منه.(2)ر حقيقة لكن بعنايةد وحيقق الدليل الوار  موضوع الدليل اآلخان يوج   :ثانيهما

 وال أ لته. ،نعم يبقى انه يف عامل اإلثبات فان االستصحاب ال يفيد التوسعة اللفظية
 التوسعة التنزيلية، والنتيجة الحكومة

ــالثاااني:  ال انــه يعمــم    االستصــحام منزلــة الطهــور الــواقعيمــاً تنــزيالً أ  انــه ينــزرل الطهــور الظــاهر عاً لفظــاً بــل يكــون معم  ان ال يكــون موس 
ة :وذلــن نظــل قولــه ،وهــذه هــي احلكومــة، الظــاهر  أي ــاً  ورالطهــور وضــعاً واســتعماالً للطهــ َِ صاااَلا ِياا إذ نــزرل الطــواز منزلــة  الطاااوااُ  بِاِلباا

للصــالة األعــم مــن ذات األركــان  (3)ســتعماالً الصــالة ال انــه تصــرز يف لفــأ الصــالة أو كشــب عــن تصــرز ســابق، بانــه موضــوع و ال لفظــاً وا
فهـو نظـل احلقيقـة اال عائيـة للسـكاكي  ،ل منزلتهـازر بل ان الصـالة ثابتـة علـى معناهـا مـن ذات األركـان إال ان الطـواز نـ ـ والطواز بالبيت احلرام

إ خـال ييـد يف  ائـرة األسـد( فيكـون إطـالق األسـد علـى إال ان الفرق انه يف احلقيقة اال عائية يدخل فر اً تكويناً ا عائياً يف  ائـرة كلـي آخـر )ك
، وامــا ييـد حقيقـة إذ التصــرز لـيل يف اللفــأ ووضـعه وال يف الداللــة واالنطبـاق بـل يف األمــر التكـوي  أ  املنطبــق عليـه ال املنطبــق وال االنطبـاق

 .(4)ليف املقام فانه يدخل كلياً طبيعياً تكوينا ا عائياً يف  ائرة كلي طبيعي آخر فتأم
 التعميم لكونه نظيرا  

فـان الشـارع حيـ   ؛ان ال يوسعه لفظاً وال تنزيالً بل يعتربه نظلاً له يف احلكم، وليل ذلـن مـن القيـال الـذ  هـو التممليـل املنطقـيالثالث: 
إذ لعلـه بلحـاا املـال  لمصـل  جملر  كونه نظـلاً للفرع تعميم احلكم لنا حكم النظائر  وننا إذ ال نعرفها فال يصح  علمأحاط مبالكات األحكام 
ً أو يف اجلملة  .مباين كالر

 .(5)وهذا القسم ملحق باحلكومة فتأمل
                                                           

 .55ص 1من ال حي ره الفقيه: ج (1)
 حتمالني.كـ)الرتاب أحد الطهورين( على أحد اال  (2)
 اللب والنشر مرتب. (3)
 .إذ التنزيل غل احلقيقة اال عائية؛ فان التنزيل ال ينفي اجملايية يف اللفأ واالستعمال بل يؤكدها عكل احلقيقة اال عائية فتأمل جيداً  (4)
 إذ األمر منوط باللسان. فتأمل (5)
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ةا ِإالا ِبطاُهااااور  وكاستصــــحاب الطهــــارة بالنســــبة إىل قولــــه ظهــــر مــــا يف ظــــاهر كــــالم اليــــز   ) وباااا ل  بنــــاًء علــــى كــــون مــــؤ    الا صاااااَلا
ةا ِإالا ِبطاُهااور    يكــون يزيــاً عنــد كشــب ا ــالز فإنــه علــى هــذا يتصــرز قولــه االستصــحاب حكمــاً شــرعياً ظاهريرــاً ال عــذريراً،  يــ  الا صاااَلا
إال ان حيمـل قولـه  ،كـان مـن الـورو   –إنشـاًء أو كشـفاً  –إذ ظهـر ان التعمـيم لـو كـان لفظيـاً  (1)بتعميمه لبَّاً أو لفظاً إىل الطهارة اإلستصـحابية(

 ،وإن كـان لعـل مقصـو ه هـو ذلـن عبارتـه خـالز ظـاهر، لكنـه على القسـم الملـاأ أ  التنزيـل وقولـه لبرـاً علـى القسـم الملالـ  وهـو النظـل (لفظاً )
 فتأمل.

 تقسيم آخر: الحاكم اما االمارة أو دليلها
 :ن احلاكم هو  ليل حجيتهاحلاكم بوجه آخر، أشار إليه الشيخ، وهو انه تارة يكون احلاكم هو الدليل نفسه وأخر  يكو وينقسم 

 حكومة الدليل االجتهادي بنفسه على األصل -أ
ال رباا باين الوالاد وولاد األول فواضح وذلن كقولـه: )ال شـن مـع كملـرة الشـن( و ماأ

ةأو يف الرافـع،  (2) َِ صااَلا ِيا الطااوااُ  بِاِلباا
أو  (3)

التاايامُّما أاحاُد الطاُهوراِين (4)  ه ناظر وشارح للدليل اآلخر )أ لة أحكام الشن والربا والصالة والطهور(.فانه بلفظيف اململبت 
يِن ِماِن حاارا   له بعـ  األعـالم بقاعـدة ال حـرج وال ضـرر، وذلـن يف مملـل ل وقد مملر  وامااا جاعاالا عالااِيُكِم ِ اي الادم

 (6)واضـح كمـا سـبق (5)
 ويف غله حيتاج لتدبر.

 ي على األصلحكومة دليل اعتبار الدليل االجتهاد –ب 
 حال االمــارات بنفســها لعــدم كــون لســاشا لســان الشــر  (5)هــو احلــاكم علــى األصــول (7)فقــد ارتــأ  الشــيخ ان  ليــل االمــاراتوامااا الثاااني: 

 والناظرية.
كـم مـن ارتأ  ان الدليل االجتها   مبالحظة  ليـل اعتبـاره نـاظر إىل األصـول بنفـي موضـوعها لينتفـي حكمهـا أو بنفـي احلوبعبارة أخرى: 

 موضوعها، وليل هو بنفسه ناظراً.
والـرباءة العقليـة والنقليـة، فـذهب قـوم إىل ان  علـى األصـل كاالستصـحاب انه اختلفـت األقـوال يف وجـه تقـدم االمـارة كثـرب الملقـةتوضيحه: 

  حــب بالنســبة لمصــل إىل ان الوجــه هـو الــورو الــبع  الوجـه هــو التثصــيك ألن كــل امـارة فهــي أخــك مطلقــاً مــن األصـل يف مور هــا، وذهــب 
النقلــي، وذهــب مجــع إىل ان الوجــه هــو احلكومــة لكــنهم اختلفــوا يف وجههــا فــذهب الــبع  ومــنهم اكقــق اليــز   إىل ان الوجــه حكومــة نفــل 
ل االمــارة )كقولــه: العصــل العنــى إذا غلــى ومل يــذهب ثلملــاه تــنجل( وذهــب الــبع  اآلخــر وعلــى رأســهم الشــيخ إىل ان الوجــه هــو حكومــة  ليــ

 االمارة ال نفل االمارة، على األصل.
 وله وجه ثال ، وكل ذلن سيأيت غداً بإذن اهلل تعاىل.  ،له املليا الشلاي  بوجه آخرل ذلن الشيخ بوجٍه فيما علر وقد علر 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .55كتاب التعارض )لليز  ( ص  (1)
 .455ص 11األخبار: ج مالذ األخيار يف فهم هتذيب (2)
 .167ص 2عوايل اللًايل: ج (3)
 .64ص 3اإلسالمية( ج –الكايف )ط  (4)
 .75احلج:  (5)
 ملا سبق من ان )يف الدين( يرا  به يف أحكام الدين أو انه بإطالقه شامل هلا. (6)
 ارة هي للحجج على املوضوعات والدليل هو للحجة على األحكام.مرا نا من االمارة يف املقام هو الدليل االجتها  ، وليل ما اصطلح عليه من ان االم (7)
 أو على أ لة األصول. (5)


