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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(

(637) 
 :أقسام الورود

 ان الورود ميكن تقسيمه بأحناء:ثم 
 من الشارع أو ال بجعل منه الورود بجعل  

 كموا إذا ارتفوا العول الووي هوو  اآلخر قد ال يكوون ععوم مون العوار ما ذكره احملقق اليزدي بقوله: )مثَّ إنَّ ورود أحد الدليلني على فمنها: 
علووم ال اجووا  إع ا عووم، وقوود يكووون ععووم العووار  كمووا إذا كووان موضووو  األلووم فووَّنَّ ال ؛موضووو  األلووول بسووبي الوودليم املفيوود للعلووم بووالواقا

ال يرتفوا الجحوري  -ما قطوا النظور عون  عوم العوار  وحكموه باعجبوار ذلول الودليم  - احلرية، وكان هناك دليم ظِّني مثبٌت للحكم الواقعي، فَّنَّه
 .(1)(إذ ال تبقى حريٌة بعد و ود ما  عله العار  طريقا للواقا ؛الوي هو موضو  األلم، لكن بعد  عله إيَّاه حجَّة يرتفا حقيقة

 ال بد من الجدبر يف القول بو)إنَّ ورود أحود الودليلني علوى اآلخور قود ال يكوون ععوم مون العوار ( ويف )إنَّ العلوم ال اجوا  إع ا عوم(أقول: 
م املوراد ان العلوم بواتوه ال اجوا  إع ا عوما أو املوراد ان حجيجوه ال  جوا  إع فهو يف مثم املقوام الالالوة: (2)فان احملجمالت بدواً يف مثم هوا الجعبري

  عما أو املراد ان وروده ال اجا  إع ا عما
 ، للعلمعدم جعل الشارع بما هو شارع

وده ليسوت هوي العوار  أما العلم فانه ليس مبجعول للعار  مبا هو شار  بم هو جمعول بأسبابه فانه حادث فال بد له من علة وعلة و و -أ
 هو العار  مبا هو مكوين.قد يكون مبا هو معرّ  وإن كان 

 وال لحجيته
وأما حجيجه فاهنا ذاتية له وال ميكن  علها له وإال لزم  صيم احلالم وذلل سواء أقلنوا بوان احلجيوة تعوِّن الكاشوفية فاهنوا ذاتيوة للعلوم  -ب

باهنا تعِّن املنجزية فانه متام العلة السجحقاق العقاب موادام قود تعلوق بالوا وي ، أم قلنا ا خلفإذ هو بواته متام الكاشف وإال مل يكن علماً هو
إلزاميواً قود تووفرت الفعلي أو احلرام الفعلي أو فقوم موادام قود تعلّوق بواحلكم ايلزاموي، أم قلنوا باهنوا تعوِّن لوزوم ايتبوا  فانوه كوولل إذ موادام احلكوم 

 هو العلم فال يعقم ان ال يلزم اتباعه وإال للزم اخللف أو الجناقض.و املوانا فَّذا ولم للمكلف بولول تام فيه كافة العرائط وانجفت كافة 
 وال لوروده على الدليل اآلخر

موضووو  الوودليم اآلخوور هووو  ان فانووه إذا فوور  موضوووعه العوول أو ا هووم؛ موواوو ووود  وأمووا الووورود فانووه ذاً أيعوواً للعلووم يو وود بو وووده - 
رفعووه ملوضوووعه  ووا ال ينفوول عنووه، فاملقصووود بالووواً هنووا عوودم االنفكوواك ال ذاً بوواب ال هووان عكووس ان ود العلووم عليووه قهووري أي العوول فووان ور 

 الكاشفية للعلم فاهنا ذاتية له بواً باب ال هان.
فوان وروده )أي  ؛ظواهر العبوارة خوري هووواأل اأو حجيجوه أو وروده اقوله: )مثَّ إنَّ ورود...( فهم املوراد الووارد نفسوه تظهر حمجمالتومبا سبق 

 ا بالجبا.مالعلم( الزم لكاشفيجه الالزمة لو وده فَّجياد األخري إجياد طويل هل
موا  -وقال احملقق اليزدي: )وقد يكون ععم العار  كما إذا كان موضو  األلم احلرية، وكان هناك دليم ظِّني مثبٌت للحكم الواقعي، فَّنَّوه

ووة يرتفووا  -عووار  وحكمووه باعجبووار ذلوول الوودليم قطووا النظوور عوون  عووم ال ال يرتفووا الجحووري الوووي هووو موضووو  األلووم، لكوون بعوود  علووه إيَّوواه حجَّ
 حقيقة، إذ ال تبقى حريٌة بعد و ود ما  عله العار  طريقا للواقا(.

                                                           

 .11هو، ص1311، 2قم، ط  –ارات مدين السيد حممد كاظم اليزدي، الجعار ، مؤسسة انجع (1)
 وليس املهم الجعبري وإمنا نجخوه مع اً لالحجماالت. (2)
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 المحتمالت في )الشك( في )االستصحاب( تسعة بل ضعفاها
ُقَض  :سجصحاب وأحد  زئي موضوعه يف مثم قوله احملجمالت يف )العل( الوي هو ركن االأقول:  فَ َلْيَس يَ ْنَبِغي َلَك َأْن تَ ن ْ

اْلَيِقيَن بِالشَّكِّ َأبَدا
َوَما اَل يَ ْعَلُمونَ  ...رُِفَع َعْن ُأمَِّتي ِتْسع   الوي هو موضو  ألم ال اءة ال يَ ْعَلُمونَ ويف  (1)

هي الالالة  (2)
فيما إذا كان املجعلق أو مجعلق املجعلق هو احلكم، كما اهنا تسعة أيعاً إذا كان املجعلق هو  تسعةفاجملمو  واحملجمالت يف كم منها الالالة 

 املوضو :
 الحيرة بأقسامها الست -3

 تقوودم األدلوووةسووّر وذلوول يف  وو   ،ه  ووا ظوواهره قبولووهان املووراد بووو)العل( هووو )احلوورية( كمووا ذكووره العوويم نقووالً عوون بععووهم ومل يووردّ األول: 
 .اال جهادية على االسجصحاب

 واحملجمالت يف )احلرية( الالالة:
 احلرية يف الوظيفة العملية. -  احلرية يف الطريق إليه أو احلجة عليه. -ب احلرية يف احلكم الواقعي. -أ

ا أعم من الواقعيوة والظاهريوة، يف و ود احلجة فاهن ارتفا  احلريةومن الواضح ان احلرية يف احلكم الواقعي قد تبقى ما القطا بالطريق أي ما 
 ق بني احلكومة والورود على الو هني، وسيأً  ثه.وبولل سيفرّ 

 هوا كله إذا كان مجعلق احلرية هو احلكم أو كان مجعلق املجعلق، أما إذا كان املوضو  فاألقسام الالالة أيعاً.
 الشك نفسه بأقسامه الست -6

 ؛فسه من غري حا ة بم وال و ه لجفسريه بغريه مث الدوران مدارهان املراد من )العل( هو )العل( بنالثاني: 
 المدار لفظ الرواية ال المساوي وال المرادف

إن لوح ايتيوان بوه لفوظ آخور و أي عون دالالتوه وعون لودقه باحلموم العوائا وعدموه ال  فيلوزم البحو الروايوة  اللفظ الووارد يففان املالك هو 
الجسوواوي  إالبوواتلفووظ واملصوطلح الوووارد يف الروايووة موداراً للبحوو  ال تكلوف لأن الووالزم بعود ذلوول افوواذ نفوس اللجفسوري أو للجقريووي إع الووهن إال 

ومنهووا انووه ال تووراد   مجعووددةعلووى انووه خاضووا ملناقعووات بنائيووة ومبنويووة  ،بووم حوورت الووياد  بينووه وبووني لفووظ آخوور مث الوودوران مووداره فانووه بووال و ووه
 .ليس البح  منعقداً أل لهحقيقي يف اللغة ومنها غري ذلل  ا 

 .على ان احلرية ليست بأوضح منه ،إضافة إع ان )العل( لفظ عريف ال لبس فيه فال حا ة لجفسريه بغريه
إضافة إع ان العل قد يطلق على ما يقابم العلم  وا يععود مون حواالت العقوم أموا احلورية فجطلوق علوى الصوفة النفسوية وإن لوح ولوف كوم 

أو يقوال بوان احلورية تطلوق إذا كوان العوخا يف مقوام العقوم العملوي والعول يطلوق إذا كوان يف مقوام  ،ان الكالم يف املصي إال (1)منهما باآلخر
 العقم النظري.

ويغِّن عن ذلل كله، سواء أقبلنا الياد  احلقيقوي أو ال، الودوران مودار لفوظ العول الووارد يف الروايوة مون غوري حا وة إع الودخول يف مجاهوة 
 ه وبني احلرية.النسبة بين

 وعلى أي فان العل أيعاً  جمم فيه االحجماالت الثالث السابقة وهي:
 العل يف الوظيفة العملية. -  عل يف احلجة عليه.لا -ب العل يف احلكم الواقعي. -أ

 لطاهرينوصلى اهلل على محمد وآله ا كما ان املوضو   جمم فيه احجماالت الالالة أيعاً، وللبح  للة بَّذن اهلل تعاع.
َوِحْفظُُه َوَنْشُرُه َأْربَ َعة  تَ ْلَزُم ُكلَّ ِذي ِحًجى َوَعْقل  ِمْن أُمَِّتي، ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َما ُهنَّ؟ قَاَل: اْسِتَماُع اْلِعْلِم  :قال رسول اهلل 

 .15 ف العقول: ص َواْلَعَمُل ِبهِ 
                                                           

 .321ص 1،  11طهران، عدد األ زاء  –العيم الطوسي، الجهويي، دار الكجي ايسالمية  (1)
 .11هو، ص1313قم،  –احلسن بن شعبة احلراين،  ف العقول، مؤسسة النعر ايسالمي  (2)
 لعقم والنفس بالعل واحلرية.أي ا (1)


