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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(

(17) 
 بالظاهر معلق على عدم التعبد بالتخصيصالشيخ: العمل 

أيضا واردا، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم  (1)وحيتمل أن يكون الظينقال الشيخ )قدس سره(: )
 (2)التعبد بالتخصيص، فحاهلا حال األصول العقلية، فتأمل(

 المناقشة الرابعة
 وهو: ان قوله:  رابعى هذا الكالم وهناك وجه من اإلشكال عل (3)وجوه ثالثةسبقت  :أقول

 المحتمالت الست في عبارته )قدس سره(
عاان  بعياادبعضااها  سااتة)بناااءع علااى كااون العماال بالظاااهر عرفاااع وشاارعاع معلقااا علااى عاادم التعبااد بالتخصاايص( حيتماال فيااه وجااوه 

 :كرهغري الورود الذي ذ نتيجته لكن وبعضها تام ظاهر كالمه بل غري مراد له ظاهراع 
 قعمل المكلف معل   -7
كما هو مقتضى ظااهر   –بالظاهر معلق على عدم التعبد بالتخصيص  -أي عمل املكلف  –ان نفس العمل ان مراده األول: 

لكن هذا املعىن مماا ال وجاه لاه فاان نفاس العمال أي عمال املكلاف علاى هباق الظاواهر بوجاوده العياين لايس معلقااع إال علاى  –العبارة 
 .الوجه السادس اآليته وجزمه وال معىن لكون العمل ذاته معلقاع على عدم التعبد بالتخصيص، اللهم إال على إرادته وعزم
 معل قةصحته  -4
، بان يكون املراد بالصحة مطابقة املأيت به للمأمور باه أو ان مراده )ان صحة العمل...( حبذف مضاف هو الصحةالثاني: 
 .أو مربئية الذمة ،للمراد واقعاع 
 قوجوبه معل   -4

 .ان مراده )ان وجوب العمل...( فاملضاف احملذوف هو الوجوبالثالث:  
لكن الوجوب والصحة حكمان فقهيان جيب ان يبحث عنهما يف الفقه ال يف األصول فان األصول هاو العلام الباحاث عان 

 –هام إال ان ترجاع الصاحة كحكام وضاعي، الل  –وصحة  –كحكم تكليفي   –ال عن األحكام من وجوب  (4)احلجج يف الفقه
 إىل احلجية وهي الوجه الرابع اآلين. –والوجوب كذلك 

                                                           

 أي اخلاص الظين السند والقطعي الداللة، وارداع على العام الظاهر الداللة. (1)
 .11ص 4فرائد األصول: ج (2)
 (.89( ووجه يف الدرس )98) وجهان يف الدرس (3)
 أو غري ذلك من األقوال. (األدلة األربعة بذواهتا)أو  (األدلة األربعة من حيث الدليلية)أو  (احلجة املشرتكة القريبة يف الفقه)إذ موضوعه  (4)
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 قةحجية الظاهر معل   -2
)ان حجياة الظااهر عرفااع وشارعاع معلقاة...( حباذف العمال وإبدالاه باحلجياة، وهاذا الوجاه لاه وجاهاة، وإن  (1)ان مارادهالرابع: 

وذلاك ألن الادليل الاوارد هاو  ؛احلكوماة ال الاورود هي -)قدس سره(  إن كان هو مقصوده – ولكن نتيجته ،(2)سبق النقاش فيه
 التعبااد، ال الااذي يزياال حجيتااه فااان احلجيااة يف مرتبااة احملمااول ومزياال الااذي يزياال موضااوي الاادليل املااورود عليااه حقيقااةع لكاان بعنايااة

دم حجياة القيااس ال يسامى وارداع إذ ال احلجية اما حاكم أو خمصص أو غري ذلك وال يعد وارداع أبداع؛ اال ترى ان الدليل على عا
؟ وكاذلك الادليل علاى عادم حجياة اإلمجااي املنقاول أو الشاهرة فقا  ينفاي حجيتاهانه بل  التعبدتكوينا حقيقة بعناية  يزيل القياس  

 بيان( إذ خرب إذ يزيل الالبيان يف )قبح العقاب بال على املبىن، عكس خرب الثقة الذي يزيل موضوي قاعدة الرباءة العقلية حقيقةع 
دليال  ماا حجياة   لاو أزال :بعباارة أخارى، و العقاب مع الالبيان فال يسامى وارداع علياه أباداع  قبح   تكويناع اما إذا أزال دليل   الثقة بيان  

 على ما مل يبينه.الالبيان على قبح العقاب 
  .كما سيجيء غداع بإذن اهلل تعاىل  –على هذا الوجه الرابع  –لكن الظاهر متامية الورود 

 قظهور الظاهر معل   -5
ان مااراده )ان ظهااور الظاااهر( و)لاايس: العماال بالظاااهر( معلااق علااى عاادم التعبااد بالتخصاايص، وهااذا وإن كااان ذا الخااام : 
إال ان حتمل على السهو، وعلى اي فاناه لاو كاان هاذا هاو املاراد   خالف صريح عبارته -كبعض الوجوه األخرى   – وجاهة لكنه

ظهاور الظااهر، لكان سايأيت غاداع  ألناه ينفاياملوضاوي حقيقاةع بعناياة التعباد  املخصص ينفايكان التعبد بالتخصيص وارداع عليه إذ 
 .أيضاع  يف بعض البحوث املاضية كما سبقبإذن اهلل تعاىل اإلشكال املبنائي على هذا الوجه  

 قةعمل العقالء وسيرتهم معل   -6
 معلااق علااى عاادم التعبااد بالتخصاايص فااانعماال العقاالء بالظاااهر  هااو انان ماراده: ماان )كااون العماال بالظاااهر..( السااادس: 

أي ان مراده هو: )بناء علاى كاون سارية العقاالء علاى العمال بالظااهر عرفااع وشارعاع معلقاة...(  حينئٍذ فق  سريهتم على العمل به
لكن ظاهر العبارة ياباه إذ السرية اماا موجاودة أو غاري موجاودة وال يصاح التعباري بكوقاا معلقاة فاان العاام  (3)جاهة أيضاع فهذا له و 

لو مل يوجد خمصص فالسرية على العمل به ولو وجد فالسرية ليست على العمل به وال يصاح القاول ان السارية معلقاة علاى عادم 
 فتأمل التعبد.

هذا كان األوىل إبدال العبارة با)بناء على كون سرية العقالء على العمال بالظااهر إ اا هاي يف صاورة وعلى أي فلو كان مراده 
إضاافة إىل اناه  ؛عدم التعبد بالتخصيص( فلو انه )قدس سره( أراد هذا فسريد عليه إشكال مبنائي نتطرق له غداع باإذن اهلل تعااىل

اللهام إال علاى البياان اآليت  ،و الدليل يف صورة دون أخارى لايس مان الاورودال يعرب عن مثل ذلك بالورود إذ عدم وجود السرية أ
  فتأمل جيداع. غداع بإذن اهلل تعاىل

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 واقعاع.أو فقل: ان املعلق هو حجية الظاهر، مع قطع النظر عن عبارته فان هذه الوجوه الستة هي احملتمالت  (1)
 بان التعبد بالتخصيص مانع عن حجية الظاهر ال ان أصل حجية الظاهر معلقة عليه يف مرحلة املقتضي. (2)
 وفرق هذا عن الوجه األول ان الوجه األول هو )ان عمل املكلف معلق...( وهذا الوجه هو )ان عمل العقالء أي بناؤهم العملي معلق...( (3)


