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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(

(25) 
وحيتمل أن يكون الظين أيضا واردا، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشررعا ععلارا علرى عردم التعبرد )قال: الشيخ  انسبق 

 (1)بالتخصيص، فحاهلا حال األصول العالية، فتأعل(

أو الرمي تتمرل يف حرد اامرا عر  قطر  النظرر عرن  تكرون عاصرودل لره )قرده سررل(ان احملتمالت يف املارام الرمي نكرن ان  وسبق
 ألجل اجلرح والتعديل واملناقشة:نعيد اإلشارة إىل اكرها  ،رته، هي ستةعبا

 ، تصحيحه واإلشكال عليهعمل المكلف معّلق -7
املعىن بعيد جداً عن ان يكون عراداً له )قده سرل( كما انه غري صحيح يف حرد ااترهمل ملرا سربل، اللهرم إال علرى ان يرراد وهذا 

فران البعر   ملالبعيردة لفعرل املكلر وإن كانر  بالتخصريص كالتعبرد بره يعرد  عرن العلرل املعردة  عن كونه ععلااً عليه: ان عدم التعبد
َّ ال ي   :انره وإن صرح إال انره أوالً  :التشريعي عن العلل املعدة لالنبعاث التكرويين، وفيره انره أجنر   :وثانيراً عليره املعل ل برعرن الررم ّعد   عر

 ود.انه ال ينتج الور  :وثالثاً  (2)عن جهة البح 
 ، واإلشكالصحته أو وجوبه معلقان 5-4

أو وجوبرره أو سررائر  صررحتهإضررافة إىل عررا سرربل: ان )الررورود( هررو ان ينفرري أحررد الرردليلني عوضررو  الرردليل ا خررر، ال وفيهمااا 
 عوارضهمل أال ترى ان عا ينفي وجوب صالة الليل أو صحة الصالة بال ساتر للمختار ال يطلل عليه انه وارد عليه؟

 حاياة لكن بالتعبد هو الوارد دون نايف أحد أحكام الك املوضو . (3)ان نايف املوضو والحاصل: 
 ، الدفاع عنه: عدم التعبد بالتخصيص جزء موضوع الحجةحجية الظاهر معّلقة -3
 سبل اإلشكال عليه، ولكن نكن دفعه بالبيان ا يت وهو:وقد 
على  د بتخصيص  لتخصيص هو عوضو  احلجية بان ياال: )العام غري املتعبَ العام عايداً بعدم التعبد على ا يلتزم بكونتارة  إنه

 على خالفه. د  قيد عدم وجود تعب  صفة و خالفه حجة( فيكون الايد جزء املوضو  ويكون املوضو  عركباً عن جممو  العام زائداً 
وجررود تعبررد علررى انررال  برران  بعرردم عشرررو ة ،وهرري احملمررول ،وأخرررى يكررون العررام هررو املوضررو  للحجيررة لكررن تكررون احلجيررة

 .(عدم التعبد خبالفه (4)العام حجة بايد)ياال: 
الايد يف الصورة األوىل قيد للماتضي واملوضو  والتعبد بالتخصيص يكرون نافيراً للموضرو  إا النرايف جلرزء املوضرو   : انوالفرق

                                                           

 .11ص 4فرائد األصول: ج (1)
 وهي حجية العام وداللته، بالنسبة إىل اناص وأدلة التعبد به. (2)
 كماً.عوضو  دليل  رت َب على الك املوضو  ح (3)
 ع  رجو  )بايد( إىل احملمول أي إىل )حجة(. (4)
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للحكرم والتعبرد بالتخصريص يكرون رافعراً للحكرم وعانعراً  نا   له إا الكل ينتفري بانتفراء أحرد أجزائره، لكنره يف الصرورة الثانيرة قيرد  
 .) أي عرحلة املاتضي(رحلة هذل امل عنه ولكن ع  وجود املاتضي بتماعه وعدم انثالعه يف

ورود على الوجه األول فان عدم التعبد بالتخصيص لو كان جزء املوضو  لكان التعبد به احتمال الشيخ لليظهر وجه  وبذلك
 فعه جزئه فكان التعبد به وارداً على العام إا رف  عوضوعه.رافعاً للموضو  بر 

مبالحظررة قيررد الوجرروب وقيررد الواجررب فانرره ياررال: )الصررالة لرردى الرردلو  واجبررة( فررر)عند أكثررر الفرررق بررني الصررورتني  ويتضااح
أو باجترال  أو بشرر  السراتر ينتفي الوجوب، ويف املاابل ياال: )الصالة واجبة بالسراتر أو ععره (2)وبانتفائه (1)قيد املوضو  (الدلو 

الابلرة( فالسرراتر لرري  قيررد املوضررو  مبرا هررو عوضررو  للوجرروب وإال ملررا كانر  واجبررة عنررد فاررد السرراتر عر  ا ررا واجبررة قطعرراً إا جتررب 
وعر  اتيا را بالسراتر يسراو الوجروب ال عر  عردم  جيب اداؤها بالسراتر مي وجب  فانهالصالة ولو عريانا لفاقد الساتر بل الصالة ال

 .وجود الساتر
حجة( أي يف الداللة على املرراد اجلردي فهرو الوجره األول وهرو  ،تارة ياال: )العلماء + عدم التعبد بالتخصيصوفي المقام: 

نا الشرار  بالتخصريص ملرا  دَ فلرو تعب ر (بالتخصريصبشرر  عردم التعبرد  ، وأخررى يارال: )العلمراء حج رةالذي بىن عليه الشريخ الرورود
 كان العلماء حجة النتفاء شر  احلجية ال النعدام عوضوعها أو جزئه كما يف الصورة األوىل.

، لكرن اإلشركال عليره حين رذ  صروروي وان الكرالم كرل الكرالم (3)فبهذا يصحح كالم الشيخ ويتم تصوير الورود الذي احتملره
 .فان املرج  األدلة يف عامل اإلثبات بإان اهلل تعاىل الحااً ية عركب حسب الصورة األوىل. وسيأيت يف إثبات ان عوضو  احلج

 : فرق المعلقية على عدم التخصيص عن المعلقية على عدم التعبد بهلعبارة الشيخهام إيضاح 
فحاهلرا حرال األصرول العاليرة( بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشررعا ععلارا علرى عردم التعبرد بالتخصريص، الشيخ: ) قال

وجه الدقة يف كالم الشيخ انه جعل الورود عبنياً على املعلاية على )عدم التعبد بالتخصيص( ال على )عدم التخصيص( إا انه ع  
تعليل العمل بالظاهر على التخصيص فانره إاا جراء صصرص ارين السرند فانره يكرون حاكمراً علرى العرام ال وارداً ألن دليرل حجيرة 

املخصص الظين حاياة ولو بعناية التعبد كي يكرون وارداً علرى دليرل العرام برل انره يفيرد وجرودل السند الظين ال ينتج وجود اص ان
نعم لو كان اناص قطعي السند كان وارداً، ولكن هذل صورة أخرى غري عا حنن فيه وقد سبل  تنزيالً ال غري فهو حاكم لي  إال.

 الكالم عنها عفصاًل.
قيررل مبعلايرة العمررل بالظراهر علرى )التعبررد بالتخصريص( فران دليررل حجيرة املخصررص الظرين السرند ال شررك يف انره تعبررد لرو  مااأ

 بالتخصيص فيكون وارداً على دليل العام ألن دليله أوجد التعبد بالتخصيص حاياًة وإن كان بعناية التعبد فتدبر تفهم.
علرى عردم  لعام على عردم وجرود انراص أو عل رلحجية ا فيه ه علللكن الكالم صوروي يف عاتضى دليل حجية العام فهل ان

 التعبد باناص؟ سيأيت بإان اهلل تعاىل.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 وهو الصالة. (1)
 أي عدم حصول الدلو . (2)
 أي لو كان عرادل هذل الصورة الرابعة )حجية الظاهر ععلاة(. (3)


