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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(

(839) 
احلجية ال تنايف ظنية املدلول إن أريد به احلكم الوواقعي، وهو ا العاعودة يروايرة ملوا  موروا يون ان ظنيوة الطريوق ال تنوايف قطعيوة )وقطعية سبق 

 وتوضيحه:  (1)احلكم مما انه ال تنايف بينهما إ  ارادوا احلكم الظاهري وأردنا احلكم الواقعي(
 معنى قاعدة ظنية الطريق ال تنافي قطعية الحكم

لعاعدة الثانية فان املوراد يون ظنيوة الطريوق هوو يطلوق الظنوون املع ولة م ول الثعوة وف ووهن الفعيوه فاإوا يور  ظنيوة إ  ليسو  بعلوم بو  هوي ايا ا
ومووون الطريووق ظنيوواا ال ينووايف قطعيووة  ،(2)يعوول عنووه  وو مم ا عوو  وقووداع لهووا حجووة  ايضووى الروواري حجي هووا أو ظنووون لالبووة االيصووال للواقوو  وقوود

هووو احلكووم إ  املووراد بووه لوويا احلكووم الووواقعي فانووه ظووا أيضوواا إ  ال يععوو  ان يكووون الطريووق ظنيوواا واملووادهن قطعيوواا فانووه م يووادة الفووري علووى يوواداا و 
، يف ضوومن يصووطلحاك احلكووم الظوواهري (4)ممووا سووبق  (3)األصوو  أو املعلووول علووى العلووة بوو  املووراد بووه احلكووم الظوواهري األعووم يوون املطووابق ولوو ا

 ومونه ياداا قطعي. ،  هو بعبارة أخرهن: نفا يادهن الدلي  أي نفا احلكم املس فاد ين الدلي إ قطعيوه ا 
 معنى قاعدة ظنية المدلول ال تنافي قطعية الحجية

لكون  ،أريد ينه احلكم الواقعي إ  الفرض انوه ال علوم بوه بو  اورد الظون وإن موان يع ولاا  إ  قدالعاعدة األوىل فان ظنية املدلول واضحة  وأما
املووراد باحلجيووة لوو وم اأتبوواي أو املنج يووة واملع ريووة فاإمووا ال يووا و  ،خوول الثعووة وف وووهن اط هوود قطعيووةحجيووة ظنيووة املوودلول ال تنووايف قطعيووة احلجيووة إ  

 اك فوالعلم حجيوة ال بود ان ين هوي إىل يوا بالو بوالعرضان يوا  :امران لدهن اخلطأ، ووجه قطعية حجي ه    ان لدهن اأصابة يعاالتباي قطعاا وينج  
احلجية فال بد ين دليو  يودل علوى  مينحالظن فحجي ه ام سابية إ  ميكن ان جيع  حجة وميكن أن ال جيع  وال  أيا اتية فال يك سبها ين ل ا 

 .الثعة وف وهن اط هد الظا أي يا مان ين قبي  خلحجية 
ا لوو دل الونا الصوحيح السوند عليوه أو دلء بنواال الععوالال املسولءم عليوه مموإن موان قطعيواا فهوو املطلووب   -أ وه ا الدلي  الودال علوى حجي وه

 .على حجية خل الثعة فكان  حجية خلا قطعية وهو يا  مرناا ين ان ظنية املدلول ال تنايف قطعية احلجية فعد دلء دلي  قطعي
والرابوو   علووى حجي ووه فننعوو  الكووالم إىل الثالوو يوودلء  ظنيوواا نعلنووا الكووالم إليووه إ  انووه يووادام ظنوواا فلوويا لجووة فووال بوود يوون دليوو وإن مووان  -ب
أبوداا إ  لووو ن ين وه يووا  )ول مهووا يون الظنووون( خول الثعووة والف ووهن و وإال تسلسوو  ويلو م ينووه عودم حجيووةفووان وقون عنوود حجوة بالوو اك فهو وهكو ا

 بالعرض إىل يا بال اك الس حال وجودا أو صح ال سلس  والثاين باي  بالضرورة فيبعى األول.
 الوجوه المحتملة في تقدم األدلة على األصول

 ت مة الكالم عن الوجه يف تعدم األدلة االج هادية على األصول العملية فنعول: وأما
 ا فاحمل مالك بدواا ثالثة:يان الوجوا احمل ملة هي ثالثة: احلكوية والورورد وال  ص -1

 الحكومة
حهوووا اسووو ناداا إىل ان الرووو  )املوووأخو  يوضووووعاا يف رجء أيوووا الروووي  فعووود  ،هووواا فراجووو  مرنوووا يفوووا يف البحووو  املاضوووي وج)احلكويوووة(: وقووود  -1

                                                           

 (.212الدرس ) (1)
 ومل مم ا ع  يعاين وأنواي عديدة. (2)
 مما ميكن ان يراد ين العاعدة: قطعية احلكم باحلجية.  (3)
 إيالقاا سادساا. ( حت  عنوان )اأيالقاك اخلما للحكم الظاهري( وهو ايا األول ينها، أو قريب ين الثال  فيكون ه ا212يف الدرس ) (4)
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وال ح  ال يرتف  حعيعة  جيال الودلي  الظوا وإن موان يع ولاا فلويا الودلي  وارداا  ،االس صحاب( يراد به ال ح  يف العم  وعدم الدلي  والطريق
)الِغ اح مال اخلالف( واخلالف هوو اس صوحاب احلالوة السوابعة فيفيود دليو  حجيوة  يا:إ إ  دلي  حجية احلجج واالياراك يفيد ؛ب  هو حامم

احلو ة حينذوو   ال  احلوو ة ين لوة الالحو ة فكوأنء  أو يفيود: نو ءل رلوم وجوودا واقعواا فووال ورود بو  احلكويوة، لوو وم إلرائوه )رلوم وجودهوا حعيعوة( احلجوج
 .رلم وجودها حعيعة ح ة

 مناقشتان مع الشيخ
 يرد عليه أوالا: ان تفس  الر  باحل ة ال وجه له مما سبق. ولكن

العوريف( ال الدقيوة الفلسوفية وهوي ترتفو  حعيعوة  جويال خول الثعوة أو ف ووهن  املوراد يون الرو : وثانياا: ان املراد ين احل ة، احل ة العرفية )ومو ا
ي حو  دقيوة ال ترتفو  لوجوود اح موال اخلوالف بنسوبة ملسوة باملائوة يوثالا فهوو اط هد ونظائرمها مما دلء الدلي  العطعي علوى حجي وه، نعوم احلو ة ال

 هب ا النسبة لكن  ل  حسب الدقة أيا عرفاا فانه ليا   ح  وين  ل  يظهر وجه العول بو:
 الورود

 :يبا وهو)الورود(  -2
ويو  اويال احلجوج الظنيوة  موان امل علوق هوو احلكوم الوواقعي،وإن   إيا على العول بان املراد ين الرو  الرو  العوريف ويون احلو ة احلو ة العرفيوة

 بالظن املع لة ال ش  عرفياا مما ال ح ة عرفية.
يف احلكوم الوواقعي( بو  املوراد الرو  أو احلو ة احلو ة وايا يبا على العول بان املراد بالر  ليا الر  يف احلكم الواقعي )وال املراد بواحل ة 

قطعوواا )وهووي خوول الثعووة أو الف وووهن( ملووا سووبق يوون ان حجي هووا قطعيووة وإال للوو م ال سلسوو ، فالوودلي  االج هووادي وارد يف احلجووة، واحلجووة يوجووودة 
 على األص  إ  يوضوي األص  الر  يف احلجة والدلي  االج هادي حجة قطعاا فمجيذه أ ال يوضوي األص  حعيعة لكن بعناية ال عبد.

 ، وال ش  فيها ي  ايال الدلي  إن أريد ينها األعم ين الواقعية والظاهرية.وايا يبا على ان املراد الر  يف الوظيفة
 سيأيت بإ ن اهلل تعاىل. ين اخلروج ال  صصي وايا يبا على وجه آخر

 التخصيص
بأن أدلة حجية خل الثعة والف وهن خمصصة لالس صحاب )وسائر األصول العمليوة( إ  يفواد االس صوحاب  :)ال  صيا( إ  قد يعال -3
َأبَييدا  ْ َقَق اَلَيق يييَن ب الش يي َْ َأَن تَييينيَ فَيلَييَيَ  يَيَنَبي ييي لَيي

أي سووواال أمانوو  هنوواأ حجووة أو ايووارة علووى اخلووالف أو ال، وخوول الثعووة حجووة علووى  (1)
 اخلالف في صصه.

يوادة االج مواي ثبووك ان النسبة بني خل الثعة واالس صحاب هي العموم واخلصوص ين وجه لوجوود يوادة االفو ا  يون الطورفني يو   :وفيه
بوو  ال بوود يوون اللجوووال إيووا إىل احلكويووة فووان النوواظر يعوودم علووى  ، عوودم خوول الثعووة علووى االس صووحاب بال  صووياالعووول ب يف البووني فووال يصووح

 .املنظور إليه وإن مان  النسبة ين وجه أو إىل الورود
 .إن شاال اهلل تعاىل وب ل  يظهر اندفاي إشكال ال عارض بينهما مما سيجيال

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
َتراً ف   :قال رسول اهلل  َْ اَلَوَرَقَة يَيَوَم اَلق َياَمة  س  َها ع َلٌم َتَكوَن ت َل َدًة َعَلييَ َنَه َوبَيَيَن الن ار   َوَأَعطَاَه اَلَمَؤم َن إ َذا َماَت َوتَيَرَك َورََقًة َواح  يَما بَيييَ

نَيَيا َسَبَع َمر اتٍ  الل َه تَيَباَرَك َوتَيَعاَلى ب َكل   َن الدُّ يَنًة َأَوَسَع م  َها َمد   .َحَرٍف َمَكَتوٍب َعَلييَ
َنَد اَلَعال م  إ ال  نَاَداَه رَبَُّه َعز  َوَجل  َجَلَسَت إ َلى َحب يب ي ٍن يَيَقَعَد َساَعًة ع  َن َمَؤم  َْ اَلَجن َة َمَعَه وَ   َوَما م    اَل أَبَال يَوع ز ت ي َوَجََلل ي أَلََسَكَنَت

 .33األيايل )للصدو (: ص
                                                           

 .421ص 1، ج11يهران، عدد األج اال  –الري  الطوسي، ال ه يب، دار الك ب اأساليية  (1)
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