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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(

(43) 
 جهين الرابع والخامسالفرق بين الو 

ان احملتمل الرابع هو ان حجية الظاهر معلقةة وان الوهةه امةامو هةو ان  هةور الظةاهر معلةر، والفةر  بينهمةا بظاهر ةا سبق 
عن الفر  بناًء على التفسري الذي دافعنا به عن الوهه الرابع، هو السؤال  الظهور هو املوضوع واحلجية هي احملمول، لكن   اذ بنِي 
 .(1)درس األسبريف ال

إال معلقةاً  وإن مل يكةندون حجيتةه امةا يف الرابةع فةان الظهةور فيةه  اً فنقول: الفر  هو انه يف امامو كان  هور الظاهر معلق
فلةو كةان كلةه لكةةان امةامو ولةو مل يكةن حةر هةةءءا لةورد اامةكال باسةتلءامه احلكومةةة ال  ،هةءء املوضةوع ولةيو بكلةةه أي ةاً  انةه

وبةذل  يتصة ا الةورود مةن ههةة وال يكةون الظهةور معلقةاً بةل  ا،ؤ هةء و أهنيب عن املوضوع وال هو كله بل هو الورود لكنه ال ه
داً بعدم يلتءم بكون العام مقي   :إنه تارة) (2)انه هءء املوضوع املنجء واما املوضوع فهو املعلر جبءئه اآلخر فالحظ ما سبر قوله من

يقةةال: )العةةام ملةةري املتعبصةةد بت صةةيو  علةةى خالفةةه حجةةة( فيكةةون القيةةد هةةءء  التعبةةد علةةى الت صةةيو هةةو موضةةوع احلجيةةة بةةان
 املوضوع ويكون املوضوع مركباً من جمموع العام زائداً صفة وقيد عدم وهود تعب د  على خالفه.

وأخرى يكون العام هةو املوضةوع لل جيةة لكةن تكةون احلجيةة، وهةي احملمةول، مدةروجة بعةدم وهةود تعبةد علةى امةال  بةان 
 يقال: )العام حجة بقيد عدم التعبد خبالفه(.

والفر : ان القيد يف الصورة األوىل قيد للمقت ي واملوضوع والتعبد بالت صيو يكون نافياً للموضوع إذ النايف جلءء املوضوع 
 ...( فراهع نا   له إذ الكل ينتفي بانتفاء أحد أهءائه، لكنه يف الصورة الثانية قيٌد لل كم

 ظهور لظواهر الشرع العتماده على المنفصالت كثيرا  اإلشكال: ال 
وامةا امل صةو املنفصةل فانةه حيةص انفصةل انعقةد، ملنفصةل( و)مقت ى القاعدة التفصةيل بةني املتصةل وا -3) :(3)سبر كما

 انةةه حةةال  دون عرفةةاً، للعةةام  هةةور يف انةةه املةةراد اجلةةدي للمةةوىل ص إذا هةةاء املنفصةةل تقةةدم عليةةه بعةةد وهةةودا، بن ةةو العلةةة املبقيةةة ال
 أصل وهودا كاملتصل.

 (.نعم قد يتوهم عدم ص ة ذل  فيمن يعتمد كثرياً على املنفصالت وسيأيت هوابه بإذن اهلل تعاىل بالذهاب إىل حنِو تفصيل  
 تفافها به.ة بالكالم متنع انعقاد الظهور للعام يف علته احملدثة الحوذل  ألن اعتمادا على املنفصالت كثرياً قرينة إمجالية حاف  

 األجوبة:

                                                           

 .33الدرس  (1)
 .32الدرس  (2)
 .33الدرس  (3)
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 ميكن التفصي عن هذا اامكال بوهوا: لكنو 
 ال تُعلم كثرة المخصصات للعمومات

ان ذل  قد يكون تاماً إذا احرزنا أكثرية أو كثةرة اعتمةاد الدةارع علةى املنفصةالت يف خصةوو العمومةات فةان كثةرة األول: 
 اعتمادا عليها يف مطلر الظهورات ال يستلءم كثرة االعتماد يف العمومات خاصة.

ت ومطلقةات وحقةائر )مقابةل ان الثابت ان الدارع اعتمد علةى املنفصةالت كثةرياً يف الظةواهر بدةكل عةام مةن عمومةابيانه: 
يف خصةوو العمومةات، وثبةوت احلكةم للجةنو ال يسةتلءم ثبوتةه  )األكثرية أو الكثةرة( ذل  وهود جمازات( وملريها لكنه ال يعلم
بةل لعةل االسةتقراء يةدلنا علةى أقليةة ذلة   ،ال جلملتةه هِ حكم االخو فيما ثبت له إال إذا كان لطبيعي  للنوع فان األعم ال يتكفل 

َوِللةممِه َعلَممى ؟ وُكتِممَ  َعلَممياُكما الصمممَيا ُ وكةةذا  ؟ملةةري صصةةو بفةةرد دون آخةةر َأِقممما الصةممالةَ تكةةن ندرتةةه، أال تةةرى  إن مل
َتطَاَع ِإلَياِه َسِبيال    وملريها. ؟النةاِس ِحجُّ الابَمياِت َمنا اسا

 الجواب عن حاكمية أدلة الضرر والعسر والحرج على كل العمومات
لألحكةام األوليةة كلهةا، إال الصةالة إذ ال تةل  إةال وإال  رافعةٌ سر واحلرج وال رر ونظائرها من العناوين الثانوية العال يقال: 

 ما ورد مورد ال رر كاجلهاد؟
إليهةةا ضةةيقاً، لورودهةةا يف كامل صةةو املتصةةل يةةا فينعقةةد الكةالم بالنسةةبة   كلهةةا فهةيهةذا العنةةاوين حافةةة باألحكةةام  إذ يقممال: 
يِن ِمنا َحَرج   كقوله تعاىل:مي  القرآن الكر  اَل َضَرَر َو اَل  :كقوله   أو يف زمن الرسول  (1)َوَما َجَعَل َعَلياُكما ِفي الدم

مماَل  وهةةي ملالبةةاً واردة مةةن الصةةادقني  ،والكةةالم عةةن امل صصةةات املنفصةةلة اآلتيةةة الحقةةاً ملةةري احلافةةة بةةالكالم (2) ِضممَراَر ِفممي اإلاِسا
، هةةةذا إضةةةافة إىل ارةةةا تتصةةةةر  يف ااجةةةال  االحةةةوا  والكةةةالم يف العمةةةةوم يف العمومةةةات قليلةةةةة هةةةداً  هةةةيو )عليهمةةةا السةةةالم(، 
  االفرادي. فتدبر

ٌة ِمنا أَيةا   ُأَخرَ  الكرمي واما صوم املسافر فوارد يف القرآن  (3) َوَمنا َكاَن َمرِيضا  َأوا َعَلى َسَفر  َفِعدة
 ماتألكثر العمو  الجواب عن وجود شروط  

 يف ملريها، وكثري منها مذكور باملنفصالت؟ ما من عبادة إال ويا مروط )كالساتر والقبلة وهي يف الصالة( وملريها ال يقال:
بةةاب الدةةرط واملدةةروط ملةةري بةةاب العةةام وامةةاو والكةةالم يف األخةةري فةةان )ال تكةةرم زيةةداً العةةامل( امل صةةو لةةة)أكرم  إذ يقممال:

االحةةوا  ه ااجةةال  ومصةب   ،ان مرهةةع الدةرط إىل التقييةةد ال الت صةةيو ه الدةرط، والسةةر  العلمةاء( خةةاو صصةو وال يطلةةر عليةة
 .دون االفرادي
والعليةة التامةةة ال  الفعلةةي اعةاة هةةي للتةأثرير فةان امل سةلمنا لكةةن العةر  يةةرى العةام، رملةم ذلةة ، مقت ةياً وان رآا مراعةةىً الثماني: 
 وللب ص صلة لالقت اء.

 لطاهرينوصلى اهلل على محمد وآله ا

                                                           

 .87احلج:  (1)
 .222و 1عوا  اللئا  العءيءية: ج (2)
 .171البقرة:  (3)


